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Jeroen de Rijke / Willem de Rooij

The Point of Departure, 2002, filmstill, courtesy Galerie Daniel Buchholz, Keulen

Exegetisch delirium
In een klassiek essay uit 1964, getiteld 
Against Interpretation, gaat Susan Sontag 
de strijd aan met de overheersende tendens 
om kunstwerken slechts als een vehikel 
voor betekenis te zien. Ze hekelt de neiging 
om via de interpretatie van een werk de 
zintuiglijke ‘huls’ als het ware overbodig 
te verklaren. “To interpret is to impoverish, 
to deplete the world - in order to set up a 
shadow world of ‘meanings’.” Volgens 
Sontag staat de gewoonte om te interprete
ren onder bepaalde omstandigheden ten 

'dienste van een reactionaire agenda. “In 
some cultural contexts, interpretation is a 
liberating act. It is a means of revising, of 
transvaluing, of escaping the dead past In 
other cultural contexts, it is reactionary, 
impertinent, cowardly, stifling.”

Hoewel Sontags pleidooi voor opper
vlakte in plaats van diepte, voor een ero
tiek in plaats van een hermeneutiek van de 
kunst, destijds nog een subversief element 
bezat, kunnen we achteraf vaststellen dat 
zij in feite vooruitliep op de huidige cultuur 
van extreme prikkels en voorgeprogram
meerde ervaringen. Het is dan ook de vraag 
of een culturele context ooit zo eenduidig 
kan zijn als Sontag het deed voorkomen. 
Op dit moment leven we in een cultuur die 
gekenmerkt wordt door een manische 
interpretatiezucht, maar die tegelijkertijd 
elke interpretatie overbodig maakt. Snelle 
prikkels en geraffineerde effecten hebben 
de plaats van betekenis ingenomen. Som
mige waarnemers trekken hieruit de con
clusie dat interpretatie niet langer nodig of 
gewenst is. Frits Gierstberg en Bas Vroege, 

de organisatoren van de recente Foto 
Biënnale in Rotterdam, drijven in hun 
catalogustekst de spot met ouderwetse 
waarnemers die nog proberen om een 
beeld te ontraadselen. Over tijdschriften 
zoals Purple, TANK en More Food schrij
ven zij: “Deze bladen, typerend misschien 
voor de huidige ontwikkeling van de beeld
cultuur, bieden alleen nog maar beeld, 
beeld, en nog eens beeld en wie op zoek 
gaat naar enige samenhang of betekenis 
in de klassieke vorm verraadt zich als be
horende tot de verloren generatie van 
‘Barthesianen’: kijkers op zoek naar een 
boodschap of een ‘verborgen code’ die het 
bestaan van het beeld legitimeert.”

Na het in onbruik raken van de 
semiotiek is er geen dominante, over
koepelende methode meer beschikbaar om 
beelden, kunstwerken en cultuurpro
ducten te ‘lezen’. Ook wie Susan Sontags 
aanbeveling - “[to dissolve] considerations 
of content into those of form” - serieus zou 
willen navolgen, moet constateren dat 
daarvoor geen kant-en-klare, universele 
receptuur meer bestaat Interpretatie is een 
‘vrije kwestie’ geworden, en dat feit heeft 
er mede toe bijgedragen dat professionals 
en amateurs zich van hoog tot laag voor 
die taak capabel achten. Op internet trach
ten geobsedeerde fans de geheimen van het 
Star Wars-epos te door gronden, hetgeen 
gepaard gaat met scholastische muggen- 
zifterijen en een herhaling van het oude 
literatuurtheoretische debat omtrent de 
intentional fallacy’, is het relevant wat 
George Lucas bedoeld heeft of niet? Daar
naast bestaat er een kaste van professio
nele betekenisgoeroes, die altijd klaar staan 

om de diepere betekenis van de nieuwste 
boeken, films, televisieformats en mode
trends onder woorden te brengen. In het 
kader van de visual studies storten acade
mici zich bij voorkeur op soaps en com
merciële blockbusters, die binnen het juiste 
theoretische kader even complex blijken 
te zijn als Finnegans Wake. Er bestaat geen 
fundamenteel verschil meer tussen diepte- 
lezing en oppervlakte-effect. Even gemak
kelijk als beelden en geluiden kunnen nu 
ook filosofische referenties gesampled wor
den. De Matrix-films, die flitsende actie
scènes vermengen met brokstukken 
Baudrillard, christendom en gnosis, wor
den bedolven onder opgewonden specula
ties en interpretaties. Toch lijken de cita
ten en verwijzingen in deze blockbusters 
slechts gericht op een opportunistische si
mulatie van betekenis, bedoeld om critici 
te imponeren en om behalve de grote massa 
ook een gecultiveerd publiek te bereiken 
met een ultieme synthese tussen high en 
low.

Is er nog een doorgang mogelijk tus
sen Scylla en Charibdis, tussen een hyste
rische interpretatied wang en een gedach
teloze overgave aan allerlei prikkels? In 
principe is niets onbruikbaar. Een cultuur 
die voortdurend interessante aanzetten 
opzuigt en tot soundbytes en hypes redu
ceert, is op haar beurt ook vatbaar voor 
de productieve toe-eigening en verdraaiing 
van haar meest problematische aspecten. 
Zo geeft Slavoj Zizek in zijn lacaniaanse 
interpretaties van Holly woodfilms de aca
demische instantduiding van de beeld
cultuur een bijna parodistische intensiteit, 
op zo’n manier dat het exegetisch delirium 

opeens écht bevrijdend begint te werken.
Daarmee vergeleken is de geduldige, 

contextgerichte analyse van beelden en tek
sten misschien minder sensationeel, maar 
zeker niet minder waardevol. Zo’n gede
tailleerde beschouwing kan nieuw licht wer
pen op beeldmateriaal dat een marginale 
status heeft in de homogene mediacultuur. 
Een voorbeeld van dergelijk materiaal is de 
negentiende-eeuwse stadsfotografie, die in 
dit nummer van De Witte Raaf uitgebreid 
aan de orde komt Voor de vroege stads
fotografie is, anders dan voor de negen
tiende-eeuwse schilderkunst, nog geen evi
dente ‘leesmethode’ beschikbaar. Zoals 
Paul Edwards en Dirk Lauwaert in hun 
essays over dit onderwerp laten zien, moet 
in zo’n geval de theorie uit het materiaal 
zelf worden gepeurd. Het materiaal verte
genwoordigt onbezet gebied, maar is tege
lijkertijd niet vrij van tegenstrijdigheden, 
die als eerste onderzocht en gethematiseerd 
dienen te worden. Ook Bart Verschaffel en 
Margriet Schavemaker doen in hun arti
kelen - de eerste over Balthus, de tweede 
over beeld en taal in de kunst van de jaren 
zestig - bewust een aantal stappen terug, 
om vanuit de marge uiteindelijk toch weer 
aansluiting te zoeken bij de hedendaagse 
cultuurproductie. Het specifieke karakter 
van deze analyses doet niets af aan het feit 
dat zij nieuwe perspectieven opleveren die 
als oneigentijdse, anachronistische lees
methoden wellicht ook kunnen worden 
toegepast op producten van de heden
daagse cultuur.

Sven Lütticken / Camiel van Winkel
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De peilende blik: Carracci, Balthus (& Vercruysse)
Bart Verschaffel
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Balthus zou gezegd hebben dat moderne 
schilderkunst “geen zinnen meer kan maken”, 
en dus enkel nog losse woorden, kreten of 
gestamel voortbrengt. Zelf wil hij een tradi
tie voortzetten die niet enkel schilderkunstig 
vakmanschap betracht, maar ook nog een 
klassieke beeldtaal spreekt. Hij schildert dus 
‘welgevormde’ landschappen en stillevens, 
naakten en portretten. Maar daarnaast heeft 
hij ook enkele grote en bijna monumentale 
tableaux of ‘situaties’ geschilderd die nu als 
zijn hoofdwerken worden beschouwd, zoals 
La Rue, La Montagne en La Chambre. Vol
gens Jean Clair zijn deze beelden wel dege
lijk modem, omdat ze niet meer variëren op 
klassieke thema’s of verhaalmotieven van de 
historieschilderkunst, maar zich naar binnen 
keren. Ze gaan over de dingen die in elk mens 
gebeuren zonder dat iemand ze bewust mee
maakt. Blanche Reverchon, psychoanalytica 
en de echtgenote van Balthus’ vriend Pierre 
Jean Jouve, zou gezegd hebben dat Balthus 
altijd schildert “au plus près de la scène 
primitive”. Schilderen om dat ‘eerste beeld’ 
terug te vinden, om een voorstelling te ma
ken die dicht op het Geheim zit, op dat duis
ter ding dat kinderen nooit verteld wordt maar 
dat ze altijd wel ‘gezien’ hebben en dat ze, 
omdat ze er niets van begrepen, ergens in hun 
geheugen verloren zijn.

Balthus heeft lang geleefd, veel gewerkt 
en veel getekend, maar hij heeft altijd traag 
en bedachtzaam geschilderd. Zijn schilde
rijenproductie is klein en de motiefkeuze be
perkt. Enkele van de sleutelwerken, zoals La 
Rue, Le Passage du Commerce-Saint-André 
en La Montagne, staan schijnbaar geïsoleerd 
in het oeuvre. In andere werken wordt een 
constellatie of een situatie telkens hernomen 
of gevarieerd, tot na een aantal omcirkelende 
studies het centrale beeld van dat motief ver
schijnt. Het gaat daarbij nagenoeg altijd om 
scènes in een interieur: er is een serie voor
stellingen van slapende of landerige meisjes 
op en bij een sofa, een serie met een meisje 
of jonge vrouw met een handspiegel op een 
bed of zitbank, een serie met kaartspelende 
meisjes — een meisje speelt ‘patience’ of legt 
kaarten met een jongen... Een van de belang
rijkste en meest enigmatische van deze 
series stelt een naakt of halfnaakt meisje voor 
dat, half liggend op een bank dwars in beeld, 
achteroverleunt en met een kat speelt, terwijl 
in de kamer een gedrongen personage toe
kijkt of zich afwendt naar het raam. Het eind
beeld van deze serie is La Chambre, een 
monumentaal werk met levensgrote figuren 
waaraan Balthus gewerkt heeft tussen 1952 
en 1954, aan het eind van zijn Parijse periode. 
De naakte vrouw ligt op een ligbank met het 
hoofd achterover en een hangende arm, ter
wijl rechts in beeld een dwergachtige figuur 
het gordijn openhoudt en hard Echt op de buik 
Van de vrouw laat vallen. Rechtsachter in beeld 
zien we een poes die, rechtop gezeten op een 
hoog tafeltje, het tafereel gadeslaat. Achterin 
staat een schaal met schenkkan op een kastje.

Het schilderij heeft vele commentaren 
uitgelokt Iedereen - aldus Virginie Monnier, 
die met Jean Clair de Catalogue raisonné heeft 
samengesteld en ook de catalogus van de laat
ste grote tentoonstelling twee jaar geleden in 
Venetië heeft gemaakt - ziet de vrouw als het 
slachtoffer van een verkrachting. Pierre 
Klossowski, de broer van Balthus, die ge
woond heeft in de kamer waar Balthus La 
Chambre had geschilderd, vraagt zich in Du 
Tableau vivant dans la peinture de Balthus af 
of het beeld een “orgasme na een verkrach
ting” toont dan wel of er hier niets gebeurd is 
- wat zou betekenen dat het beeld dat ‘niets’ 
en het 'onherroepelijke' zo op elkaar legt dat 
het ‘dubbel’ en onvatbaar wordt... Jean Clair 
heeft in verschillende teksten iconografische 
referenties en ontleningen van Balthus’ oeuvre 
aangegeven: het kinderboek DerStrüwelpeter 
van Heinrich Hoffmann, schilderijen en pren
ten van Cranach, Lorenzetti, Piero della 
Francesca, Caravaggio, klassieke vanitas- 
motieven (zoals de handspiegel) en het liefdes
koppel Venus en Psyche. Ook verschillende 
literaire inspiratiebronnen en verwijzingen zijn 
bekend: Wuthering Heights, werk van Jouve, 
bijdragen in Minotaure enzovoort. Clair sug
gereert, vooral verwijzend naar het personage 
van de dwerg, dat La Chambre ontstaan zou 
zijn uit proefillustraties die Balthus gemaakt 
heeft voor Roberte ce soir van Klossowski. In 
dezelfde catalogus van 2001 brengt Monnier 
het schilderij, evenwel zonder dit te beargu
menteren, in verband met La Marquise d’O 
van Heinrich von Kleist, om dan toch maar te 
constateren dat “Up to now, investigations to 
locate the sources, either literary or pictorial, 
of La Chambre, have failed.” [1]

De blik van de sater

Ik wil hier betogen dat de hoofdbron van La 
Chambre geen tekst of verhaal is, maar een 
bekend beeld uit de erotische kunst van de 
Renaissance. Het schilderij is een uit
vergroting en transformatie van een prent uit 
de reeks Le Lascive van Agostino Carracci. 
De betreffende prent toont een naakte vrouw 
die, dwars in het beeld, op een bank achter
overleunt, de linkerarm achter het hoofd ge
plooid, en naar haar schoot kijkt terwijl ze 
met de rechterhand het dekbed optilt voor een 
grijnzende poes. De poes zit op een boek. 
Tussen de benen van de vrouw staat een sa
ter, met duidelijk gezwollen lid achter zijn 
schaamdoekje, die een peillood zo laat zak
ken dat het gewichtje bijna het geslacht van 
de vrouw raakt. Achter het koppel tilt een 
putto een gordijn op, terwijl hij met zijn blik 
het lood en het geslacht van de vrouw fixeert. 
In een open raam in de bovenhoek van het 
beeld zijn een schotel, een fles en een ge
kooide vogel te zien. Het peillood en de blik 
van de sater, die beide recht naar beneden op 
de onderbuik zijn gericht, meten ‘hoe diep 
het water is’. In La Chambre hercomponeert 
Balthus dit beeld, met hergebruik van alle at
tributen en figuranten, en zelfs met de 
rekwisieten. De compositie is dezelfde geble
ven, maar het beeld toont een volgende epi
sode in het verhaal. Schaal en kan zijn ge
groepeerd op de achtergrond; de poes is met 
haar boek verhuisd naar de tafel achter in het 
beeld; de vrouw ligt uitgeput-afwezig op de 
bank. De putto is vanuit de achtergrond een 
kwartcirkel naar voren gedraaid en houdt 
rechts in beeld het gordijn open, terwijl hij, 
over zijn opgeheven arm, de buik van de 
vrouw blijft fixeren. Enkel de sater is wel uit 
het beeld maar niet uit de situatie verdwe
nen: hij is samen met de putto een kwartcirkel 
naar voren gedraaid en is zo buiten en voor 
het beeld terechtgekomen. De beschouwer die 
voor Balthus’ schilderij staat, komt vanzelf 
op de plaats van de sater terecht en wordt zo 
in de situatie getrokken: zijn blik vult de plaats 
die in de beeldcompositie aan de peilende blik 
van de sater is voorbehouden. Carracci’s beeld 
is nog voor de voyeur gemaakt. Het laat zich 
op een steelse en risicoloze manier bekijken 
door iemand die het geheim van anderen wil 
zien zonder ermee geconfronteerd te worden, 
dat wil zeggen zonder zelf betrokken te zijn 
of uitgedaagd te worden. De voyeur wil im
mers zien zonder gezien of geadresseerd te 
worden. Bij Carracci levert de figuur van de 
sater de blik-in-het-beeld en de aanwezigheid 
waarop de vróuw en de putto zich richten. 
Daardoor kijkt de beschouwer niet zelf maar 
ziet hij iemand kijken. Bij Balthus daaren
tegen toont de dwerg de vrouw aan de 
beschouwer die hu sater is geworden. Het 
afstandelijke, voyeuristische plaatje wordt zo 
- en zeker wanneer men geen catalogus met 
kleine afbeeldingen voor zich heeft, maar èen 
tentoonstellingszaal binnenstapt eh plots voor 
dat levensgrote tableau staat - een schokkend 
en agressief beeld dat de beschouwer insluit 
én medeplichtig maakt. Het intrigerende en 
raadselachtige karakter van La Chambre, dat 
alle commentatoren hebben aangegeven, be
rust dus op het feit dat - zoals uit Carracci’s 
prent duidelijk blijkt - een personage in het 
beeld is uitgespaard en 'de blik van de 
beschouwer zelf de sleutel van het raadsel 
vormt.

De prent van Carracci levert niet enkel 
de ondertekening voor La Chambre en de voor
bereidende schilderijen (zoals La Semaine des 
quatre jeudis). Enkele van de motieven dui
ken ook geïsoleerd op in andere werken. Zo 
zijn er voorstellingen van jonge meisjes met 
blote benen en opgetrokken rokjes, slaperig 
achterovergeleund op een bankje, met de poes 
aan de voeten - die op één van de versies zelfs 
melk likt - waarbij de beschouwer de ‘sater- 
blik’ krijgt aangemeten. [2] Maar er is vooral 
een bekend werk, Thérèse sur une banquette 
uit 1939. Het schilderij toont één van Balthus’1 
jonge meisjesfiguren, die dwars in beeld op 
het bankje zit met de linkerknie opgetrokken 
en opgeschoven rok; ze steunt met de linker
arm op de grond en houdt met de rechterhand 
boven haar schoot een draad omhoog. Op 
voorbereidende tekeningen completeert de 
tweede figuur aan het raam, die ook in de 
proeven van La Chambre meespeelt, de si
tuatie. Monnier meent dat het meisje hier met 
een hondje speelt dat op een schets - die in 
de Catalogue raisonné uitzonderlijk niet 
wordt gereproduceerd - te zien zou zijn: “La 
position de la jeune fille se comprend si l’on 
note qu’elle tient à la main un fil au bout 
duquel pend une pelote avec laquelle elle 
amuse un chien.” [3] Bij Jean Clair is het 
hondje een poes geworden: het meisje speelt 
met “une pelote de fil invisible, qu’elle agite 
au nez d’un chat”. [4] Deze verklaringen van 
het tafereel zijn oncontroleerbaar, anekdotisch
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en blijven bovendien niet bij het beeld - als 
Balthus hier een kinderspel had geschilderd, 
zou hét kameraadje trouwens onder de bank 
zichtbaar moeten zijn. In werkelijkheid is ook 
dit beeld overduidelijk een transformatie van 
Carracci’s peilende sater. Het meisje ligt op 
een bank precies zoals de vrouw bij Carracci; 
ze wordt nu enkel van de andere kant beke
ken waardoor haar onderbuik verborgen blijft. 
Maar de draad hangt precies boven haar ge
slacht en gaat langs haar dij op dezelfde plaats 
als bij Carracci. Balthus eigent zich het beeld 
opnieuw toe, maar maakt het óp een perverse 
manier troebel. De beschouwer wordt wel in 
de comfortabele voyeurspositie gebracht: hij 
(of zij) ziet een pubermeisje dat - in de ter
men van Michaël Fried - niet theatraal maar 
verzonken “zichzelf peilt”. Maar de wellus
tige directheid van Carracci is hier impliciet 
geworden. De beschouwer ziet niet écht wat 
de draad aanduidt en het is nooit duidelijk of 
het meisje weet wat ze speelt. En dus wordt de 
beschouwer geconfronteerd met zijn eigen 
verlangens, nieuwsgierigheid en fantasmen.

La Peur des fantômes...

Uit het feit dat Balthus nog tenminste één 
ander beeld uit de reeks van Le Lascive ge
bruikt heeft, valt op te maken dat hij het thema 
van de peilende sater inderdaad bij Carracci 
heeft gehaald en niet bij een van de latere 
versies van het motief. Dë tweede duidelijke 
ontlening is het ‘portret’ van een jong meisje, 
en het is een schilderij met een verhaal: La 
Fenêtre ( “La Peur des fantômes ”) uit 1933. 
Het verhaal gaat dat toen het model, de jonge 
dochter van een kennis, voor het eerst op het 
atelier kwam, Balthus, die zich verkleed had 
in een oud legeruniform, met een dolk in de 
hand op haar toesprong en dreigde haar blouse 
open te rukken, waarop het meisje verschrikt 
naar het raam vluchtte. Balthus zou dan deze 
spontane reactie en haar verschrikt gezicht 
als motief voor zijn schilderij hebben geno
men: het meisje zit midden op de vensterbank 
van een open raam, ze kijkt verschrikt op en 
maakt een afwerend gebaar met haar rech- 
terhand, terwijl ze met haar linkerhand op de 
bank steunt. Ze heeft één voet op de grond en 
trekt haar linkerbeen op. Deze versie van het 
beeld is echter enkel bekend door een foto,

want Balthus heeft later (eigens voor 1962) 
het schilderij herwerkt, waarbij hij onder meer 
het gelaat rustiger heeft gemaakt, maar vooral 
- als meest opvallende wijziging - één borst 
naakt geschilderd heeft. Monnier schrijft dat 
de tweede versie niet meer “the physical 
expression of terror” toont die Balthus 
“sought to provoke on the young girl’s face” 
toen ze binnenstapte. [5] En dat zou de reden 
zijn geweest waaróm Balthus ten tijde van 
het samenstellen van de Catalogue raisonné 
aan Monnier en Clair heeft gevraagd om de 
ondertitel “La Peur des fantômes” toe te voe
gen. Het verhaal van de scène met de dolk 
komt trouwens ook van Balthus en is 
“verbally confirmed by Balthus”. Maar men 
moet niet alles geloven wat kunstenaars over 
hun werk vertellen. In zijn mythologisering 
van de oorsprong van dit schilderij speelt 
Balthus met de dubbelzinnigheid van het 
beeld zelf. De pose van het meisje is abso
luut geen spontane en anekdotische reactie, 
maar een citaat uit Carracci’s lubrieke versie 
van Suzanna met de ouderlingen. Het bijbel
verhaal van Suzanna, die bij haar bad bespied 
en benaderd wordt door twee oude mannen, 
is in de geschiedenis van de schilderkunst 
altijd aanleiding geweest voor suggestieve en 
dubbelzinnige inventio. Carracci maakt ech
ter een bijzonder expliciete versie, waarbij de 
ouderlingen de naakte Suzanna niet meer be
spieden, maar één van de mannen haar vast
grijpt terwijl de andere toekijkt, zijn kleed 
opschort, en - nog net buiten zicht - zijn hand 
al tussen zijn benen heeft. Balthus neemt zeer 
getrouw de pose en de gebaren over van 
Carracci’s Suzanna, en hij volgt de beeld- 
opbouw: de twee verticalen, de lijn van de 
balustrade en wellicht zelfs de skyline. 
Balthus’ latere ‘gecorrigeerde’ versie, waar
bij de borst ontbloot wordt, klopt inderdaad 
duidelijk meer met het ‘origineel’. Het ver
haal dat de kunstenaar zelf over het schilderij 
heeft verspreid, en waarin hij in een oud uni
form en met een dolk in de hand op het meisje 
toeschoot, is niets dan een halfgemaskeerde 
versie van het verhaal van Suzanna, waarbij 
Balthus zichzelf laat optreden in de figuur van 
de ouderling.

La Fenêtre is van 1933, het portret van 
Thérèse is van 1939, La Chambre is van 1952. 
Hieruit blijkt dat Balthus de prentenserie van
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Carracci in zijn hele oeuvre meeneemt. Het 
gaat niet om een eenmalige of terloopse ver
wijzing. Balthus heeft de enkele expliciet ero
tische werken uit zijn oeuvre, zoals La Leçon 
de guitare, later als jeugdige provocaties af
gedaan, en hij heeft lang verboden om ze nog 
publiek te tonen. Uit het voorgaande blijkt 
echter dat het zinspelen op het erotische - en 
hetzelfde kan gezegd worden van zovele an
dere moderne kunstenaars, met Duchamp en 
Picasso als eminente voorbeelden - een basis
laag vormt van veel van zijn beelden en zelfs 
van zijn hele oeuvre. Dikwijls worden de 
beelden op spanning gebracht door dit zeer 
expliciete begin juist te verzwijgen of te be
dekken.

Dit alles is voldoende aanleiding om 
verder te gaan en ter toetsing de hele serie 
van Le Lascive naast het oeuvre van Balthus 
te leggen. Tenminste nog één beeld en één 
sleutelfiguur dringen zich daarbij op. Het 
meest obscene beeld van Carracci’s hele se
rie is wellicht Het toilet van Venus: de ‘go
din’ zit naakt tegen een rots aan terwijl een 
putto haar teennagels vijlt en een kleine sater 
met een kleine erectie onder het opgeheven 
been van de godin door kruipt en lachend zijn 
wijsvinger in haar steekt. Een van de wei
nige belangrijke werken van Balthus, monu
mentaal, levensgroot en zeer complex, mét 
een dergelijk expliciet obsceen gebaar was 
de tweede versie van de straatscène van 
La Rue (1933). Balthus zelf beschouwde dit 
als het eerste echt belangrijke schilderij 
waarin hij geslaagd was precies te zeggen wat 
hij te zeggen had. Een tiental personages, die 
van elkaar geen weet lijken te hebben, treden 
samen op in een raadselachtig, hallucinatoir 
tafereel. Een man links in beeld nadert een 
meisje van achteren en grijpt met zijn ene 
hand haar linkerpols en met zijn andere haar 
schoot. Toen het schilderij in het MoMAten- 
toongesteld zou worden, bleek deze geste 
evenwel een probleem; Balthus heeft het doek 
toen maar zedig gecorrigeerd door de hand 
wat te verplaatsen. Het aandachtscentrum van 
het schilderij is echter een dwergmeisje voor
aan in het midden. Het houdt in de linker
hand een soort tennisracket zonder snaren en 
lijkt met de wijsvinger van de rechterhand 
naar een rood balletje te wijzen dat op straat 
ligt. Bij nader inzien blijkt echter dat haar blik 

niet op die bal is gericht, maar focust op of 
vlak bij haar vinger - dus daar waar zich bij 
Carracci de schoot van Venus bevindt. De 
maat en de pose van het dwergfiguurtje, en 
in het bijzonder haar blik en het gebaar met 
de wijsvinger, komen wel bijzonder dicht bij 
de kleine sater.

La Rue is zeer zeker een bijzonder in
gewikkeld beeld. Veel verwijzingen die de 
personages afzonderlijk betreffen en die hen 
betrekken op de hele westerse schilderkunst, 
zijn elders reeds genoemd, maar wat de per
sonages samenbrengt of verbindt is nog niet 
opgehelderd. Dat blijft zo na de tentatieve 
lectuur van' het dwergmeisje als Carracci’s 
sater, en na de herbeschrijving van het cen
trale gebaar van het tafereel als een aanra
king. Maar een globale interpretatie kan, 
meen ik, deze elementen wel gebruiken. Het 
is immers bekend dat de man achter het 
dwergmeisje, in zijn opvallend witte jasje en 
broek en met de houten plank op de schou
der, ontleend is aan Piero della Francesca’s 
frescocyclus in Arezzo. Bij Piero draagt de 
man echter geen broek waardoor - een be
kend maar zeldzaam detail - een teelbal on
der zijn kleed vandaan komt. Terwijl Balthus 
de figuur omkeert, en daardoor het detail ach
ter diens bovenbeen verbergt?

Epiloog

Balthus’ beelden én het soort interpretatie dat 
beelden wil ‘oplossen’ passen in een oude tra
ditie waarin het beeld als raadsel of als ‘pro
bleem’ wordt behandeld. (Het Griekse woord 
‘probleem’ betekent, vooreerst, het raadsel
achtige antwoord dat het orakel geeft aan de 
vraag die de mens stelt. In het antwoord van 
de pythia spreekt de god, en daarom kan het 
antwoord, dat van ‘hoog’ komt, niet anders 
dan een obstakel zijn, duister en raadselach
tig. Het goddelijke antwoord behoeft dus 
steeds nog een verklaring. De mens moet ‘ra
den’.) Kunst maken en kunst bekijken is en 
blijft dikwijls raadsels maken en raadsels ra
den. Het raadsel is tegelijk en onontwarbaar 
ernst én spel, vals én diep. Het geheim, dat 
door het beeld tegelijkertijd verteld en ver
borgen wordt, kan voor de klassieke moderne 
kunst die Balthus maakt nog obsceen zijn: 
het beeld schept de mogelijkheid en de ver

wachting dat een geheim, dat bestemd is om 
beschermd en verdoken te blijven, plots en 
expliciet getoond kan worden. Een dergelijk 
beeld fascineert. Maar Balthus heeft deze 
beelden een halve eeuw geleden gemaakt. 
Wat er sindsdien met strategieën als de zijne 
en met het beeld in het algemeen gebeurd is, 
valt op te maken uit een veel recenter her- 
gebruik van Carracci’s saterbeeld. In 1981 
heeft Jan Vercruysse een fotoinstallatie ge
maakt die overduidelijk het motief van 
Carracci’s prent herneemt, maar inzoomt op 
het centrum van het beeld. Leda bestaat uit 
een foto van de opgestoken, geopende, naakte 
knieën van een vrouw wiens onderbuik net 
onder de beeldrand blijft. Voor - en dus: bui
ten - het nadrukkelijk klassiek ingekaderde 
beeld hangt een peillood, waarvan het ge
wichtje voor het kader bungelt. Vercruysse 
herneemt Carracci, al is het niet de diepte van 
de schoot, maar het beeld zelf dat hier wordt 
gepeild. Niet meer de schoot, die in dit werk 
- zoals het naakt in het hele fotowerk van 
Vercruysse — als conventionele beeldinhoud 
behandeld wordt, maar het beeld zélf is het 
‘raadsel’ en obstakel geworden.

Noten

[1] Virginie Monnier& Jean Clair, Balthus. 
Catalogue raisonné de l’oeuvre complet, 
Paris, Gallimard, 1999, p. 328.
[2] Het gaat om de schilderijen cat. nr. PlOl 
(Jeunefille au chat) en PI 12 (Jhérèse rêvant) 
in: ibid.
[3] Ibid., p. 136.
[4] Ibid., p. 38.
[5] Jean Clair (red.), Balthus, Milano, 
Bompiani, 2001, p. 230.
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Eenzame beelden: over vormen van taal in de kunst
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Sans commune mesure, zo luidde de veel
zeggende titel van een driedelige tentoon
stelling over het gebruik van taal in de mo
derne beeldende kunst, die eind vorig jaar 
op verschillende plekken in Frankrijk 
plaatsvond. [1] Wat de kunstwerken hier 
gemeen hadden, was inderdaad niet altijd 
duidelijk. Ze hadden allemaal iets met taal, 
met géschreven, gedrukte of gesproken taal; 
maar wat heeft de esthetische film die 
William Klein in 1958 van de neons op 
Broadway draaide, begeleid door jazz
muziek, te maken met de complexe video’s 
waarin Gary Hill de relatie verkent tussen 
gesproken en geschreven taal, tussen lichaam 
en denken? Hoe moeten we de maatschappij
kritische teksten in het werk van Barbara 
Kroger en Martha Rosler relateren aan de 
eindeloze rijen foto’s van commerciële logo’s 
van Claude Closky? De bezoeker had er het 
raden naar - sterker nog, met een opstelling 
zonder duidelijke historische of thematische 
lijn leken de organisatoren de verwarring 
zelfs in de hand te willen werken.

De begeleidende catalogus leerde ech
ter dat Sans commune mesure niet alleen 
verwijst naar de manier waarop beeldend 
kunstenaars taal gebruiken, maar ook naar 
de relatie tussen de twee media. Taal en 
beeld, zo stelt Regis Durand (de hoofd
organisator van de tentoonstellingen en de 
directeur van het Cnp in Parijs), hebben 
niets met elkaar gemeen, want “l’image 
appartient à un ordre différent, sans com
mune mesure avec le langage”. [3] Durand 
verwijst onder andere naar Jean Baudrillard, 
die het onoverbrugbare verschil tussen de 
beide media toeschreef aan “ce ‘distincte’ 
de l’image, sa singularité radicale, ‘ce 
quelque chose de sauvage et fantastique’ qui 
veut rester étranger au langage et interdit 
une corrélation entre les deux”. [4] Toch is 
er ook een lange traditie van denkers die 
niet uitgaan van de verschillen tussen taal 
en beeld, maar juist de overeenkomsten 
benadrukken en beelden ‘lezen’ als waren 
zij taal, of die er van uitgaan dat beelden 
enkel binnen de taal bestaan. De makers van 
Sans commune mesure waren zich ook van 
deze traditie bewust. Durand wijst erop dat 
het denken over de relatie tussen taal en 
beeld “oscille entre l’affirmation de leurs 
différences irréductibles, et l’étude de leur 
non moins évidente convergence et complé
mentarité”. [5] En hoewel de titel van de 
tentoonstelling een duidelijke stellingname 
suggereert, blijkt onder meer uit de andere 
catalogusteksten dat de makers met beide 
posities rekening wilden houden. Zodoende 
hinkt deze tentoonstelling op twee gedach
ten. Kennelijk vond men een harde keuze 
overbodig, alsof men ervan uitging dat ook 
deze twee tradities ‘zonder enige overeen
komst’ waren en probleemloos naast elkaar 
konden bestaan.

Deze gemakzuchtige presentatie van 
de taal-beeldrelatie in de moderne beel
dende kunst staat in schril contrast met ten
toonstellingen en catalogi van zo’n tien jaar 
geleden, zoals De woorden en de beelden 
(Utrecht 1991), Die Sprache der Kunst 
(Wenen 1993) en High and Low (New York 
1991). [6] Deze tentoonstellingen werden 
beheerst door één gedachte, namelijk dat de 
introductie van taal in de beeldende kunst 
vanaf het vroege kubisme van Picasso en 
Braque gezien moest worden als een door- 
breking van de grenzen tussen hoge en lage 
cultuur. Taal stond voor het lage, de wereld 
buiten de kunst, die in de twintigste eeuw 
de wereld van de hoge kunst was binnen
gedrongen. In zekere zin waren deze ten
toonstellingen genealogieën van het post
modernisme: teleologische geschiedenissen 
die allemaal leidden naar de jaren tachtig, 
een tijd van toenadering tussen high en low, 
waarin theoretici gewag maakten van een 
linguistic turn en beeldend kunstenaars zo
als Jenny Holzer, Barbara Kroger en Jean- 
Michel Basquiat diverse vormen van taal 
in hun kunst verwerkten. Hoewel men er
van uitging dat het gebruik van taal in de 
beeldende kunst steeds gelijkstond met een 
introductie van de lage cultuur in de hoge 
cultuur, had men ook belangstelling voor 
de rol die taal in oudere kunstvormen had 
gespeeld. Zo werden in de catalogi diverse 
essays gewijd aan de specifieke historische 
betekenis van de taal in bijvoorbeeld 
kubisme, dada, abstract expressionisme, 
pop art en in het werk van individuele kun- 

4 stenaars als Bruce Nauman of Joseph Beuys.

Christian Dotremont

Le train Mongol, 1952

Nog twintig jaar eerder, in de late jaren zes
tig en de vroege jaren zeventig, was een der
gelijk historisch besef compleet afwezig. In 
tentoonstellingen zoals Information (MoMA 
New York, 1970) en Konzeption/Conception 
(Stàdtisches Museum Leverkusen, 1969) 
was uitsluitend contemporaine conceptuele 
kunst te zien die gebruik maakte van ge
drukte en getypte teksten. [7] Conceptuele 
kunstenaars als Lawrence Weiner en Joseph 
Kosuth beschouwden een dergelijk neutraal 
‘taalgebruik’ als de meest directe en trans
parante vorm van communicatie. Door ge
bruik te maken van taal wilden zij afreke- 
nen met de vorm, die de modernistische 
kunst volledig zou hebben gedomineerd, en 
met een ‘formalistisch’ kijkgedrag dat vol
ledig gebaseerd was op de passieve contem
platie van unieke, auratische kunstwerken.

Doorgaans beschouwt men deze visie 
als dé visie van ‘de jaren zestig’ op de func
tie van taal in de beeldende kunst. Toch be
stonden er nog andere opvattingen. In wat 
volgt bespreek ik een aantal tentoonstellin
gen en artikelen uit de vroege jaren zes
tig. [8] De visie op de rol van taal in de beel
dende kunst die daarin werd verdédigd, 
werpt niet alleen een interessant licht op de 
ontwikkeling van de kunst in de jaren zes
tig, maar biedt tevens handvatten om de 
ongeëngageerde en pseudo-neutrale hou
ding die men vandaag tegenover het feno
meen aanneemt, van een weerwoord te 
voorzien.

Schrift en beeld

Een van de interessantste tentoonstellingen 
op dit gebied was de grote overzichtstentoon
stelling Schrift en beeld, georganiseerd in 
1963 in het Stedelijk Museum te Amsterdam 
en de Kunsthalle te Baden-Baden. Deze ten
toonstelling, die door een criticus als “on
metelijk groot en te grondig” werd beschre
ven, toonde naast een kleine afdeling visu
ele poëzie, oosterse kalligrafie en Middel
eeuwse handschriften vooral twintigste- 
eeuwse beeldende kunst. In de eerste plaats 
hadden de organisatoren werken uitgeko
zen waarop drukletters te zien waren, zoals 
de vroege kubistische schilderijen en colla
ges van Braque en Picasso. Naast deze wer
ken met technisch geproduceerd schrift was 
er een enorme hoeveelheid schilderijen en 
tekeningen met handgeschreven of geschil
derde teksten, onder andere van Paul Klee. 
Tenslotte toonde men ook kunstwerken 
waarop abstracte vormen te zien waren die 
door hun regelmaat of herhaling aan een 
alfabet of een bepaald tekensysteem deden 
denken en aldus een 'schriftkarakter'ver- 
toonden. Al dit materiaal moest de bezoe

ker ervan overtuigen dat de aanwezigheid 
van schrift - de verzamelterm die werd ge
bruikt voor al deze vormen van drukletters, 
handschrift en tekens - geen anomalie of 
aberratie was in de twintigste-eeuwse kunst. 
De criticus Hans Redeker concludeerde 
zelfs dat dé mix Van schrift en beeld een 
indicatie was van het hoge beschavingspeil 
van een cultuur die “naar helderheid, een
heid en naar nieuwe geestelijke zinnelijk
heid streeft, naar een nieuwe waarheid en 
waarachtigheid in ons leven”. [8]

Ook organisator Dietrich Mahlow zag 
de opkomst van het schrift in de kunst als 
een hoopvol teken. Wat alle kunstwerken 
op de tentoonstelling verbond, zo schreef 
hij in de centrale, ‘didactische’ tekst van de 
catalogus, was dat zij het resultaat waren 
van menselijk denken en zich richtten op 
de overdracht van dit denken. Volgens hem 
verschilde de twintigste-eeuwse kunst op dit 
punt fundamenteel van de periode daar
voor. [9] Terwijl de figuratieve kunst geba
seerd was op de visuele waarneming van de 
zichtbare werkelijkheid, hadden twintigste- 
eeuwse kunstenaars zich massaal van het 
zichtbare afgewend om alleen nog te schil
deren wat zij innerlijk wisten. [10] Vanuit 
dat oogpunt kon Mahlow goed verklaren 
waarom het schrift juist in zijn eeuw in de 
beeldende kunst was opgedoken. Toen de 
kunst abstract werd, was zij volgens 
Mahlow gaan communiceren als een trans
parant tekensysteem: als taal. In zijn 
inaugurale rede uit 1964 interpreteerde 
Hans Jaffé de abstracte kunst op dezelfde 
manier. Kunstenaars als Kandinsky én Klee, 
zo meende Jaffé, hanteerden de schilder
kunst als een symbolisch medium dat func
tioneerde als taal. [11] Zij trachtten abstracte 
vormen te laten spreken als woorden 
-daarin verschilde hun kunst van de foto
grafie, die alleen koude kopieën van de 
werkelijkheid produceerde. Kandinsky 
wijdde in zijn traktaat Überdas Geistige in 
der Kunst uit 1912 zelfs een hoofdstuk aan 
“de taal van vormen en kleuren”. Hij 
meende dat men een abstract schilderij 
moest ‘lezen’: de vormen en kleuren wa
ren, net als woorden en teksten, abstracte 
representaties van ideeën en innerlijke emo
ties.

Volgens Mahlow oversteeg de hogere 
Bildwahrheit van de twintigste-eeuwse 
kunst zowel de letterlijke betekenis van de 
gebruikte teksten als de eenvoudige waar
neming van het werk. Vandaar dat hij niet 
taal maar schrift als verzamelterm gé
bruikte: alleen de notie ‘schrift’ roept im
mers een toestand op waarin de taal reeds 
verbonden is met haar fysieke en visuele dra- 
gèr. Dergelijke opvattingen sluiten aan bij dé 

romantische, vröegnegentiende-eeuwse 
idealisering van de hiëroglief. Veel roman
tische auteurs gingen ervan uit dat hiëro
gliefen niet abstract waren, zoals het wes
terse alfabet, maar een visuele relatie had
den met hun inhoud: ze verwezen naar de 
verschijningsvorm van de dingen en niet naar 
de klanken van de taal. De tekens in het werk 
van Klee, vooral het latere, ogen als een 
hiërogliefenschrift; net als Kandinsky staat 
Klee dichter bij Novalis, Wackenroder en 
Tieck dan bij De Saussure. De taal van deze 
schilders is een magische droomtaal, die 
correspondeert met een diepere, innerlijke 
werkelijkheid. Toen wetenschappelijke stu
die uitwees dat de romantische visie op 
hiërogliefen nauwelijks klopte, zorgde de 
toegang tot andere culturen voor substitu
ten. Zoals veel twintigste-eeuwse roman
tici was Mahlow vooral geboeid door het 
oosterse ideografische schrift, als alterna
tief voor het arbitraire westerse taal
systeem. Hier werd, in kalligrafische vorm, 
de utopie van een visuele taal werkelijk
heid.

Schrijven was voor Mahlow de ultieme 
reflectie van het menselijk denken - en den
ken Was de essentie van de mens. In het 
denken wordt het onpersoonlijke communi
catiesysteem van de taal gesubjectiveerd. In 
dezelfde zin kan men het schrijven opvat
ten als een geïndividualiseerde verwerking 
van een algemeen systeem: de doör ieder
een gebruikte letters krijgen in het hand
schrift een unieke en persoonlijke vorm. 
Bovendien worden de letters in het hand
schrift met elkaar verbonden, hetgeen voor 
Mahlow uitdrukt dat de mensen als den
kende wezens geen verzameling losse indi
viduen zijn, maar een gemeenschap vormen. 
Christian Dotremonts Le train Mongol 
(1952), dat op de tentoonstelling een cen
trale plaats bekleedde, vormde Mahlows 
ultieme bewijsstuk. Dotremont had een 
Franse tekst met kwast en zwarte inkt op 
transparant papier geschreven. Vervolgens 
had hij het vel omgekeerd en een kwartslag 
gedraaid zodat het voor de westerse toe
schouwer ging lijken op oosterse kalligrafie. 
Volgens Mahlow kon Dotremont deze ge
heime verwantschap tussen westers en oos
ters schrift alleen reveleren door de Franse 
tekst onleesbaar te maken. Voorbij elke taal
barrière en dus voorbij elke ‘gewone’ 
leesbaarheid werd iets hogers zichtbaar: het 
schrijven als een universeel fenomeen dat 
alle mensen uit oost en west verbindt. In 
die zin vertegenwoordigde het abstracte 
beeld een hogere 'beeldwaarheid', en ge
tuigde Le train Mongol van het hogere den
ken dat Mahlow in de beeldende kunst weer
spiegeld zag - een "wahreres Denken als 
das der Vemunft allein”. [12]

Betekenisloze beelden

Schrift en beeld vond plaats in een tijd van 
nieuwe stromingen zoals Fluxus, perfor- 
mancekunst, pop art en de ontluikende mini
mal art. Tegenover die tendensen nam deze 
tentoonstelling een conservatieve en defen
sieve positie in. Wat de nieuwe stromingen 
vooral onhandelbaar maakte, was dat ze 
geen enkele toegang boden tot een achter
liggende betekenis. Eind jaren vijftig had 
Yves Klein al zijn aversie tegen het lezen 
van kunst geventileerd: “I can no longer 
approve of a ‘legible’ picture, my eyes are 
not made to read a picture but rather to see 
it. Painting is color, and Van Gogh ex
claimed: “I want to be liberated from I 
don’t know what prison”. I think he 
subconsciously suffered from seeing color 
cut up by line and its consequences.” [13] 
Kleins monochrome schilderijen kon men 
inderdaad niet meer lezen - zij bevatten 
immers geen lijn of handschrift meer - maar 
ze nódigden tóch nog steeds uit tot com
municatie: ze ontsloten immers een nieuwe 
spirituele dimensie. Enkele jaren later eli- 
mineerde Frank Stella ook deze vorm van 
spirituele interactie; zijn geometrische 
strepenpatronen waren van tevoren bere
kend, en de afstand tussen de strepen kwam 
overeen met de dikte van de kwast. Geen 
diepere gedachten, geen zelfexpressie, 
maar gèreédschappen en formele calcula
ties bepaalden het aanzien van Stella’s 
werk. Zijn beroemde uitspraak “What you 
see is what you see” benadrukte dat wer
kelijk niets in deze schilderijen dé directe 
visuele ervaring oversteeg. [14] Rond de
zelfde tijd betoogde Susan Sontag in haar 
essay Against Interpretation dat in veel van 
de nieuwe kunst geen sprake was van een 
diepere betekenis. Daarom was dit soort 
kunst bok niet geschikt om te analyseren



en te interpreteren: “What we decidedly do 
not need now is further to assimilate Art into 
Thought.” [15]

Juist dit laatste wilde Schrift en beeld 
wél doen. Voor Mahlow moest het denken 
deel blijven uitmaken van de kunst. “Die 
Absicht, es [het denken, MS] wieder 
auszuklammern und als kunstfremd beiseite 
zu schieben, erscheint ebenso unsinnig wie 
die Anstrengung, Formen allein durch 
Berechnung zu finden.” [16] Tegen de ont
wikkelingen van de kunst in probeerde 
Schrift en beeld het publiek ervan te over
tuigen dat de actuele scheiding tussen beeld 
en denken een aberratie was in de geschie
denis van de kunst. Tegelijk wezen com
mentatoren erop dat ook de kunst van vóór 
Stella’s generatie - de abstractie van de ja
ren vijftig waarmee Mahlow veel meer af
finiteit had - aan deze aberratie had bijge
dragen. In een themanummer dat het 
Duitse tijdschrift Das Kunstwerk aan de 
tentoonstelling wijdde, betoogde criticus 
Rolf-Günter Dienst dat de nieuwe interesse 
voor schriftbeelden en geschreven schilde
rijen een antwoord was op de impasse 
waarin de abstracte informele schilderkunst 
uit de jaren veertig en vijftig was geraakt. 
Via de nieuwe aandacht voor het schrift 
trachtte men “aus der Trivialitât der 
informellen Malerei herauszufinden”. [17] 
Friedrich Bayl stelde in zijn bijdrage aan 
Das Kunstwerk dat het Amerikaanse ab
stract expressionisme en de Europese infor
mele schilderkunst hun eigen crisis hadden 
veroorzaakt. De abstracte schilderijen wer
den immers overgeproduceerd, over
gewaardeerd en enkel als statusobject ver
zameld. [ 18] In een artikel uit datzelfde jaar, 
getiteld Das Vereinsamte Bild, stelde Bayl 
nogmaals dat “bei fehlender Selbstkontrolle 
und gelockerter Exklusivitat der Kunstelite 
das kompromittierte, nicht verpflichtende 
Bild zum Objekt schlechthin, zum Objekt 
kunstfremder Motive degradiert". [19] Het 
resultaat was volgens Bayl dat de zo po
pulaire werken uit de jaren veertig en vijf
tig aan het begin van de jaren zestig waren 
‘vereenzaamd’ en afgesneden van hun ori
ginele betekenis. Dit was, zo meende hij, 
de reden dat de beeldende kunst weer op 
zoek ging “nach dem Symbol, naçh 
Kommunikation und Information”. [20]

Bayl zocht in de beeldende kunst niet 
naar eenduidige informatie. Zo zijn Mark 
Tobey’s kalligrafische schilderijen volgens 
hem ‘onontcijferbaar’ en toch niet onbete
kenend; zij zijn “von einer geheimnisvollen 
Ordnung gewoben”. [21] Bayl verbindt dit 
met de ervaringen van de Tweede Wereld
oorlog, die zo ingrijpend en dramatisch 
waren dat ze onmogelijk in een bevattelijk 
beeld of helder symbool konden worden 
vertaald. De kunstenaars van de naoorlogse 
abstractie waren in staat geweest om dit 
onvermogen te registreren door middel van 
schriftbeelden die geen duidelijke beteke
nis hadden. Indirect konden deze ondeco- 
deerbare boodschappen dus toch ‘betekenis
vol’ zijn en konden de onleesbare ‘schrift
beelden’ toch gelezen worden. Toen deze 
betekenislaag verdween - door de vercom
mercialisering van de abstracte kunst en 
door de opkomst van een nieuwe generatie 
kunstenaars - waren er geen communica
tieve beelden meer. De kunst werd tot puur 
object tussen andere objecten. Haar diepere 
'beeldwaarheid' was verloren gegaan.

Conservatieve critici als Dienst en 
Bayl en behoudende tentoonstellingsmakers 
als Mahlow waren het er anno 1963 over 
eens dat het beeld niet in staat was om zich 
op eigen kracht uit deze eenzaamheid te 
bevrijden. Daarvoor waren symbolen nodig. 
En precies het schrift, dat in zijn onleesbare 
vorm een diepere betekenis suggereerde, 
zou de terugkeer naar deze ‘bevrijdende’ 
symboliek mogelijk maken. Ooit was de 
abstracte kunst wél in staat geweest om een 
hogere beeldwaarheid over te brengen, en 
het verschil tussen die betekenisvolle ab
stracte kunst uit het begin van de twintigste 
eeuw en de slechte, betekenisloze geo
metrische abstractie van de vroege jaren 
zestig zat hem precies in datgene wat aan 
de nieuwe abstracte kunst ontbrak: het 
schrift, hiëroglief van het menselijk denken.

Betekenisverlies

De positie van Mahlow en de zijnen moet 
echter ook worden gezien in het licht van 
maatschappelijke ontwikkelingen zoals de 
expansie van de massamedia. Hans Jaffé 
interpreteerde de belangstelling van de beel
dende kunst voor woorden, tekst en schrift 
als een reactie op de beeldenvloed die werd

i

Mark Tobey

Sumi still life, 1957

voortgebracht door de massamedia film en 
televisie. Hoewel deze media taal en beeld 
combineerden, vond Jaffé ze in de eerste 
plaats visueel. Hij ontwaarde een “revolu
tie van onze optische habitus” en meende 
dat zijn tijd “meer dan welke andere periode 
dan ook door de optische indrukken, door 
de vloed van beelden, wordt beheerst”. [22] 
Door deze beeldenvloed was de “beeldende 
betekenis” van de kunst verloren gegaan, 
hetgeen nog bespoedigd werd doordat men
sen niet meer betrokken waren bij de 
beeldproductie en beelden slechts passief 
consumeerden. Beeldend kunstenaars kon
den de inflatie van het beeld echter ombui
gen door deze toestand op te vatten als een 
“dialectische uitdaging”. Het was aan hen 
om, temidden van een technisch geprodu
ceerde beeldenvloed, het visuele weer om te 
vormen tot een betekenisvol medium, een 
“middel van mededeling”. Daartoe gebruik
ten zij woorden (Jaffé spreekt meestal over 
‘woorden’, maar soms ook over‘taal’, ‘tekst’, 
‘schrift’, ‘teken’, ‘literatuur’ en ‘poëzie’).

Niet alleen het beeld was echter gede
valueerd. Dit gold ook voor de taal: “Juist 
in onze tijd, waarin de hoeveelheid der ge
bezigde woorden het woord te vaak tot pas
munt heeft doen worden en de vloed van 
beelden het beeld heeft doen verbleken, roe
pen de kunsten van beeld en woord op tot 
gedachten, tot inkeer, tot concentratie.” [23] 
De beeldende kunst kon steunen op de taal 
om de gedachteloze beeldconsumptie te 
doorbreken, en daarmee zou de taal op haar 
beurt aan betekenis winnen: “bevrijd uit hun 
autarkisch isolement” konden beeld en 
woord zich samen tot de naaste richten.

De tentoonstelling Schrift en beeld 
was in dit licht niet alleen een poging om 
het betekenisverlies binnen de beeldende 
kunst tegen te gaan; op de achtergrond 
speelde wellicht ook de idee dat de beel
dende kunst een tegenwicht moest bieden 
aan de betekenisarmoede die veroorzaakt 
was door de massamedia. In beide gevallen 
was de inzet dezelfde: de redding van de 
beeldende betekenis van beeldende kunst. 
Dit is meteen de paradoxale kern van Schrift 
en beeld: door het schrift in de beeldende 
kunst te benadrukken, zou de beeldende 
betekenis van die kunst worden gered. De 
schrifttekens moesten ervoor zorgen dat het 
beeld als beeld weer betekenisvol werd. 
Anno 1963 waren veel conservatieve kunst
kenners ervan overtuigd dat de beelden zelf 
niet meer opgewassen waren tegen hun 
vervlakking of vereenzaming. Voor een 
publiek dat gewend was geraakt aan de pas
sieve en oppervlakkige consumptie van 
beelden, was een les ‘goed kijken’ niet vol
doende. Weerwerk tegen Stella’s ‘opper
vlakkige’ motto “What you see is what you 
see” kon alleen geboden worden door de 
onmisbare drager van het menselijk denken, 
het schrift.

In de tentoonstelling Sans commune 
mesure is een dergelijke stellingname tegen 
het ‘betekenisverlies’ van de media
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maatschappij ver te zoeken. De makers van 
deze actuele schrift-en-beeldtentoonstelling 
nemen zelfs een uiterst affirmatieve hou
ding aan tegenover moderne technologische 
communicatiesystemen. Zij zijn van mening 
dat het gebruik van taal in de beeldende 
kunst gezien moet worden als voorloper van 
de totale verweving van taal en beeld in de 
nieuwe media. Het valt niet te ontkennen 
dat het internet, maar ook de vormgeving 
van hedendaagse tijdschriften, affiches en 
andere gedrukte media worden beheerst 
door een drastische veresthetisering van de 
taal. Vooral in de kunstwereld lijkt het beeld 
passé en wordt de beschouwer doorlopend 
vergast op het spektakel van felgekleurde 
en buitenissig vormgegeven letters. Wie 
hierin de culminatie ziet van eerdere ont
wikkelingen in de kunst, gaat evenwel voor
bij aan de afwijkende betekenis die in een 
recent verleden aan taal of schrift in de beel
dende kunst werd toegekend. De visie van 
Mahlow en de zijnen valt op geen enkele 
manier in een dergelijk teleologisch schema 
onder te brengen; de huidige tendensen vor
men eerder een perverse omkering van de 
schriftutopie van een criticus als Mahlow 
en van kunstenaars als Klee en Tobey.

In de romantische opvatting over het 
hiëroglifische schrift in de beeldende kunst 
zorgde het schrift nog voor een wrijving met 
het beeld. Het schrift verwees immers naar 
iets ‘hogers’, iets wat in het gewone beeld 
niet bevat kon worden. Vandaag de dag lijkt 
de taal te functioneren als zuiver optisch 
element, als pure beeldtaal. Het lijkt erop 
dat beelden en teksten elkaar voor de voe
ten mogen lopen, opdat ze niet apart wor
den gezien. De grafische vormgeving zorgt 
ervoor dat we de woorden niet hoeven te 
lezen en dat elke betekenis de onmiddel
lijkheid en oppervlakkigheid krijgt van een 
optisch signaal. Terwijl Schrift en beeld de 
beelden weer met betekenis wilde opladen, 
wordt het visuele aspect van taal vandaag 
gebruikt om aan de eis van een ‘betekenis
volle’ lectuur te ontsnappen. Een dergelijke 
praktijk staat dichter bij Frank Stella’s fa
meuze dictum en Susan Sontags Against 
Interpretation dan bij het discours van 
Schrift en beeld. Maar terwijl de houding 
van Stella en Sontag nog een verzet impli
ceerde tegen traditionele kunsthistorische en 
kunstkritische interpretatiemodellen, wordt 
vandaag alleen nog de betekenisloosheid 
gevierd. De taal wordt gereduceerd tot hip 
designelement; zij wordt op het niveau van 
het logo gebracht.

Deze logotaal is het zinledige hiëro
gliefenschrift van de kapitalistische maat
schappij. Haar betekenis is volkomen 
tautologisch - het logo maakt enkel reclame 
voor zichzelf, voor een tot logo geworden 
merk. De taal van het logo ‘representeert’ 
enkel nog de oneindige glans van het kapi
taal - of de oneindige macht van de kapita
listische code. In die zin is zij de kapitalis
tische karikatuur van de universaliteit die 
Mahlow ooit aan het schrift toeschreef.
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Verlangen en vervreemding
Over Anna Tilroes recente vertoog

Rogier Schumacher

“Kunst = context”, zo stelt kunstcriticus 
Anna Tilroe in haar bijdrage aan de recent 
verschenen essaybundel Kunst in crisis. [1] 
Een kunstobject krijgt slechts betekenis in 
relatie tot de discursieve en institutionele 
kaders waarin het ontstaat en functioneert, 
en in relatie tot het geheel van buiten- 
artistieke, dat wil zeggen culturele, sociale, 
politieke en economische omstandigheden 
waarin het gemaakt en beschouwd wordt. 
Hoewel Tilroe het belang van de eerste com
ponent aanstipt, meent zij dat vooral de laat
ste component vandaag aandacht verdient. 
Immers, de ‘buitenartistieke werkelijkheid’ 
is onder invloed van de mediatisering van 
alle segmenten van het dagelijks leven een 
steeds minder eenduidige en vanzelfspre
kende categorie geworden. Bovendien heeft 
het proces van globalisering een culturele 
dynamiek op gang gebracht waardoor “het 
negentiende-eeuwse, romantische idee van 
kunst als buiten de wereld staand fenomeen 
[...] definitief om zeep geholpen” Werd. [2] 
Deze culturele, maatschappelijke en econo
mische veranderingen vragen om een nieuw 
begrippenkader voor het produceren en be
oordelen van beeldende kunst.

Bovenstaande bedenkingen vormen de 
sleutel tot Tilroes recente kritieken, die enige 
tijd geleden in een bundel zijn samenge
bracht. Dit boek, getiteld Het blinkende stof, 
bevat hoofdzakelijk artikelen die onder de 
overkoepelende titel Vergezichten tussen 
2000 en 2002 in het Cultureel Supplement 
van NRC Handelsblad verschenen. Tilroe 
wil daarin onderzoeken welke betekenis de 
eigentijdse beeldende kunst nog kan heb
ben binnen een cultuur die wordt gedomi
neerd door commercialisering, spektakel en 
een door de globalisering verhevigd cultuur
relativisme. [3] In het licht van bovenstaand 
betoog zal het niet verbazen dat Tilroe die 
betekenis vooral zoekt in de maatschappe
lijke dimensie van de kunst. De eigentijdse 
kunstpraktijk zet volgens haar de moder
nistische queeste naar nieuwe maatschappij- 
modellen voort, maar doet dit zonder de 
absolutistische pretenties van weleer. Van
daar dat Het blinkende stof ook artikelen 
bevat die slechts zijdelings over beeldende 
kunst gaan - artikelen over de sociaal- 
culturele proeftuinen Los Angeles en Cuba, 
over de jongste ontwikkelingen in architec
tuur, stadsplanning, mode en lifestyle, en 
over de wisselwerking tussen deze velden 
en de actuele beeldende kunst.

Voor wie alleen het vroege werk van Tilroe 
kent, komt de contextuele en cultuurkritische 
benadering van Het blinkende stof misschien 
onverwacht. In de kritieken die zij in de ja
ren tachtig en vroege jaren negentig voor 
achtereenvolgens de Volkskrant en NRC 
Handelsblad schreef, kreeg immers het ar
tistieke noch het maatschappelijke Umfeld 
veel reliëf. Tilroe benaderde de beeldende 
kunst jarenlang als een vrij autonoom feno
meen. Hoewel zijzelf beweerde dat ze de 
kunst beoordeelde op de originaliteit van haar 
artistieke én cultureel-maatschappelijke uit
spraken, bleef de context altijd een scheme
rig randgebied.

Rond het midden van de jaren negen
tig won de context voor Tilroe geleidelijk 
aan belang. Dat hing uiteraard samen met 
ontwikkelingen in de kunst zelf, die steeds 
openlijker uitkwam voor haar betrokken
heid bij het zogenaamde ‘echte leven’. In 
een tekst over het kunstvakonderwijs, die 
in 1994 verscheen in Metropolis M, bleek 
dat Tilroe de retoriek van de transgressieve 
kunstpraktijk grondig had geabsorbeerd. Ze 
doet in dit artikel de kunstwereld af als een 
“bedompt continuüm van zekerheid en 
zelfvoldaanheid” en roept jonge kunstenaars 
op “er buiten [te] stappen, frisse lucht el
ders te halen, daar [...] waar het echt be
weegt”. [4]

Dat appèl verraadt de basisveronder
stelling waaromheen Tilroe haar beschou
wingen voortaan zou opbouwen: de mo
derne kunst is het exclusieve privilege ge
worden van een incestueuze kliek specia
listen - kunstenaars, critici, theoretici en 
museumbeambten - in wier handen haar 
maatschappelijke zeggingskracht volledig 
is weggespoeld. “Kunstenaars, theoretici en 
musea hebben smen een bolwerk gevormd 
dat iedere aansporing om meer informatie 
te geven en ontoegankelijke begrippen naar 
andere niveaus te vertalen, afweerde als 

populisme. Het is een van de belangrijkste 
redenen waarom de hedendaagse kunst ar
rogantie en elitarisme is verweten, niet al
leen door een breed publiek, maar ook, en 
dat is zeker zo dramatisch, door een groot 
deel van de intelligentsia. Het kunstdiscours 
is daardoor geïsoleerd geraakt en afgesne
den van wat ze vanuit de modernistische 
traditie nu juist zo hartstochtelijk zei na te 
streven: meedenken over de ontwikkelin
gen van de tijd.” [5] Deze gedachtegang 
schraagde ook Tilroes controversiële stel- 
lingname in de zaak rond de vernieling van 
Barnett Newmans schilderij Cathedra in 
1997. Onder de omineuze titel De elite heeft 
er zelf om gevraagd wees ze de "bigotterige 
taal” en de zelfgenoegzaamheid van het 
kunstcircuit aan als belangrijkste oorzaken 
van de maatschappelijke agressie tegen de 
moderne kunst en dus — indirect - ook van 
de aanslag in het Stedelijk Museum. [6]

Uiteraard hangt Tilroes afkeer van het 
specialistische karakter van de kunst — en 
het maatschappelijk isolement waarmee dat 
volgens haar synoniem zou zijn - recht- 
streeks samen met haar passionele pleidooi 
voor maatschappelijke expertise. Het beeld 
van een eigentijdse kunstpraktijk die, zoals 
Tilroe optimistisch verkondigt, “middenin 
de maatschappij” opereert, valt niet te rij- 
men met het inzicht dat kunst haar betekenis 
ontleent aan een specifieke context met een 
eigen geschiedenis en een eigen theoretisch 
discours. Minstens zo interessant is echter 
de constatering dat Tilroes loochening van 
de institutionele autonomie van de kunst 
geen recent fenomeen is. Al in een artikel 
uit 1988 heet het dat de kunstkritiek in een 
impasse is geraakt doordat zij een specia
listencultuur is geworden: “De specialist 
neemt zijn specialisme zo hoog op dat niets 
voor hem een grotere waarde heeft: specia
lisme omwille van het specialisme. Het 
spreekt vanzelf dat voor de specialist de 
collega-specialisten zijn belangrijkste 
referentiegroep zijn.” [7] Een dergelijke 
uitspraak doet vermoeden dat Tilroes op
vattingen over kunst en kunstkritiek door 
de jaren heen minder zijn gewijzigd dan 
men op grond van de nieuwe thema’s en 
bekommernissen in haar recente teksten zou 
denken. Veel uitspraken in Het blinkende 
stof over de aard en betekenis van de kunst 
vinden we inderdaad ai terug in teksten van 
tien à vijftien jaar geleden.

In een interview uit 1992 stelt Tilroe: 
“Kunst is een vrijplaats. Het maakt het le
ven draaglijk. De kern van alle kunst is dat 
het over vrijheid gaat. [... ] Zonder kunst zou 
de wereld echt ondraaglijk worden. We zou
den zoveel missen. Een bepaald zintuiglijk 
plezier, gevoelens van grote schoonheid, 
gedachten over een andere wereld dan de 
bestaande. [...] Het gevoel schuldeloos te 
kunnen ontsnappen aan de dwang van de 
samenleving en de terreur van het systeem
denken.” [8] De fundamentele inzet van de 
kunst heeft betrekking op het aller
individueelste van de mens, zijn vrijheid 
en zijn verlangen: “Voor mij kan er alleen 
in de kunst nog gedacht worden over het 
individuele en wat dat zou kunnen zijn. Te
genover een maatschappelijk stelsel dat vol
komen gefixeerd is op de massa en dat mas
sale ook verafgoodt en propageert.” [9]

Individuele vrijheid versus maatschap
pelijke machtsstructuren: die tegenstelling 
vormt de kurk waarop het betoog van Anna 
Tilroe drijft. Het is de taak van de kunste
naar om een eigen belevingswereld op te 
roepen die een tegenwicht biedt aan domi
nante waardensystemen en betekenis
structuren. Van de criticus, een symbio
tische partner van de kunstenaar bij het 
“praktiseren van intellectuele vrijheid”, 
wordt eenzelfde onafhankelijkheid en kri
tische weerstand tegenover gevestigde opi
nies verwacht. “Ik geloof dus helemaal 
niets,” betoogde Tilroe in 1992. “In plaats 
daarvan ga ik zelf kijken en stel de vragen 
die in me opkomen.” [10] Dit primaat van 
de onbevangen blik en het onbevooroor
deelde verstand strookt uiteraard met haar 
aversie tegen het specialistische karakter 
van kunst en kunstkritiek: de idee dat deze 
laatste deel uitmaken van een specifiek dis
cours is immers in tegenspraak met haar 
overtuiging dat kunst en kritiek, als uitin
gen van de authenticiteit van het individu, 
verstaanbaar kunnen en moeten zijn voor 
iedereen met een open oog en een behoor
lijk stel hersens.

Tilroes diagnose van de huidige maat
schappelijke en culturele conditie doet haar 
oppositie van individuele vrijheid en maat
schappelijke gelijkschakeling goed uitko

men. In de laatkapitalistische samenleving 
— “een kermis van logo’s, hamburgers, 
merkkleding, dildo’s, mobiele telefoons en 
Big Brother-programma’s” - wordt elke 
betekenis volgens haar onmiddellijk geïn
tegreerd in het totalitaire systeem van de 
markt. Het sociale leven dreigt volledig te 
worden gestandaardiseerd volgens de for
mules van de architecten van de belevenis
economie. Tegenover die dreiging van to
tale vervreemding verkrijgt het vrije voor
stellingsvermogen van de kunstenaar een 
ongekende urgentie. “Kunst,” zo parafra
seert Tilroe eerdere uitlatingen, “biedt im
mers persoonlijke ideeën, niet gestandaar
diseerde gevoelens, scherpzinnig visueel 
genot, en wat we allemaal nog meer bij het 
woord ‘inhoud’ denken.” [11] In het licht 
van haar fatalistische diagnose van de 
sociaal-culturele condities is dit vertrouwen 
in het vermogen van de kunst echter naïef. 
Er is weinig reden om aan te nemen dat de 
“niet gestandaardiseerde gevoelens” van de 
kunst zouden weten te ontsnappen aan het 
genadeloze nivelleringsmechanisme van de 
markt. De annexatie van artistieke beeld- 
types en betekenisstructuren voor de ver
koop van om het even wat - een mecha
nisme dat Tilroe zelf uitvoerig ter sprake 
brengt - noopt zelfs tot ernstige kantteke
ningen bij het kritisch potentieel van de 
huidige kunstpraktijk.

Tilroe plaatst deze kanttekeningen 
echter niet. Ze scheert met de haar kenmer
kende vlotte en gedecideerde toon over deze 
problematiek heen. Daarbij debiteert ze, 
kennelijk zonder het te beseffen, de meest 
grove simplificaties en tegenspraken. Bin
nen één tekst definieert ze de moderne kunst 
vanuit het streven naar een transgressieve 
kunstpraktijk én vanuit een obsessief 
autonomiebesef. Deze ambivalentie, die 
inderdaad de praktijk van de historische 
avant-garde tekent, noopt haar niet tot een 
meer genuanceerde visie, maar blijft ge
woon onopgemerkt. Afhankelijk van de 
strekking van het betoog worden beide de
finities op de daaropvolgende pagina’s als 
mantra’s herhaald. Bij dit semantisch 
gezwalk maakt het voorbehoud bij afzon
derlijke passages en teksten gaandeweg 
plaats voor de meer fundamentele vraag of 
Tilroe zich, met haar journalistieke en be
wust a-theoretische optiek, niet bij voorbaat 
diskwalificeert voor de opdracht die ze zich
zelf heeft gesteld. Hoe kan men een syn
these maken - en dat is wat haar boek pre
tendeert - van het complexe parket waarin 
de eigentijdse kunst en het institutionele 
kader zich bevinden, zonder het kunst- 
immanente, zogezegd ‘specialistische’ dis
cours waarmee zij sinds decennia verwe
ven zijn, serieus te nemen? Het blinkende 
stof biedt zelf het meest voor de hand lig
gende antwoord. Het boek is een glossarium 
van de gemeenplaatsen, idee-fixen en reto
rische kortsluitingen die in de kunstkritiek 
van de laatste jaren moeten doorgaan voor 
kritische analyse: de kunst die uit zijn ivo
ren toren treedt om opnieuw rechtstreeks tot 
de mensen te spreken, de musea als bolwer
ken van verstarring, het kunstcircuit als zelf
ingenomen coterie, interdisciplinariteit als 
toverformule voor algemene verstaanbaar
heid, ‘ 11 september’ als Stunde Null van een 
nieuwe era in de wereldgeschiedenis - stuk 
voor stuk passeren ze de revue.

Nergens loopt het zo uit de hand als in 
haar beschouwing over de elfde Documenta. 
Na te hebben geconstateerd - op grond 
waarvan blijft volstrekt onduidelijk - dat de 
intellectuele status die samensteller Okwui 
Enwezor aan de hedendaagse kunstenaar 
toeschrijft, niet zozeer betrokken dient te 
worden op individuen als wel op collectie
ven van “kunstenaars, architecten, filmers 
en wetenschappers”, betoogt Tilroe zonder 
blikken of blozen dat deze “er niet op uit 
[zijn] kunst te maken. Althans, geen kunst 
in de zin van objecten die als Grote Kunst 
in het museum terecht moeten komen. Dat 
is hen te statisch en te doods.” [12] Hier 
wordt voor de vuist weg nogal wat beweerd. 
Zo zouden kunstenaars zich naar believen 
kunnen onttrekken aan de kunstcontext, en 
zou er een fundamenteel onderscheid be
staan tussen de ‘Grote Kunst in het museum’ 
en een andere categorie daarbuiten. Ver
derop vraagt Tilroe zich af waarom Enwezor 
niet heeft gekozen voor wat zijzelf - zon
der nadere aanduiding - “de sociale kant 
van de conceptkunst” noemt. Om die vraag 
te beantwoorden doet ze een oneigenlijke 
greep uit een catalogustekst van Camiel 
van Winkel. [13] Deze laatste zou hebben 
beweerd dat de radicale opvattingen van 

“sociaal bevlogen conceptuele kunstenaars” 
buiten het selecte gezelschap van kunst- 
specialisten onopgemerkt bleven, omdat 
deze kunstenaars geen afstand wilden doen 
van hun geprivilegieerde positie. “Een ver
nietigende conclusie en een pak slaag voor 
kunst die wel sociaal wil heten, maar enga
gement alleen wil uitdrukken in hermetische 
termen,” zo stelt Tilroe vergenoegd vast. 
Daarmee walst ze volledig heen over wat 
Van Winkel werkelijk betoogt: dat de crisis 
die de neoavant-gardes van de jaren zestig 
teweegbrachten, ontstond doordat hun 
productie zozeer op de institutionele con
text steunde dat zij zonder discursieve be
middeling van specialisten niet langer als 
kunst kon worden herkend. Deze conclusie 
is inderdaad vernietigend. Ze is meer be
paald vernietigend voor hen die - zoals 
Anna Tilroe en talloze anderen - pretende
ren dat de kunst in staat is betekenissen te 
genereren die buiten de kunstcontext tot 
stand komen.

• Het meest bedroevend is echter dat 
Tilroe, zodra ze haar bevlogen pleidooi voor 
een maatschappelijk relevante kunst con
creet moet maken, vrijwel met lege handen 
staat: de kunstwerken die aan haar eisen 
voldoen, blijken op de vingers van één hand 
te tellen. Dat kan ook niet anders. Tilroe 
heeft zich met haar eisenpakket in een spa
gaat gemanoeuvreerd. Enerzijds moet de 
kunst, zoals gezegd, de uitdrukking vormen 
van een complexe individualiteit, en ziet 
Tilroe dus niets in kunstwerken die in de 
meest directe zin een sociale, politieke of eco
nomische context reflecteren. Anderzijds 
staat alle kunst die zich op een unieke, na
drukkelijk gecodeerde wijze tot die context 
verhoudt, op gespannen voet met Tilroes eis 
van algemene verstaanbaarheid, en wordt zij 
dus afgedaan als een “buiten de wereld 
staand” fenomeen. [14]

Tilroe forceert telkens weer dezelfde 
oneigenlijke tegenstelling: ofwel is de kunst 
autonoom - een formeel-esthetisch sys
teem, en dus een navelstaarderige en we
reldvreemde bedoening - ofwel verhoudt zij 
zich expliciet tot een culturele, sociale en 
politieke realiteit (volgens Tilroe momen
teel de enige zin volle houding). Deze zelf- 
gecreëerde oppositie tussen inhoudsloze, 
zelfreferentiële vorm en betekenisvolle in
houd heeft haar zozeer in de greep dat zij 
blind is voor alle kunst die engagement niet 
reduceert tot een ingesleten tekenwaarde, 
maar zich kenmerkt door complexiteit, am
bivalentie en paradox. Dat blijkt bijvoor
beeld wanneer zij het werk van Bemd en 
Hilla Becher categorisch als obsessief for
malisme afserveert. Maar ook onder de jon
gere generatie zijn er tal van kunstenaars 
die een zeer geavanceerde omgang met het 
beeld ontwikkelen en zich niet laten vatten 
in simplificerende opposities tussen ethiek 
en esthetiek. Neem - om ons tot Nederland 
te beperken - bijvoorbeeld Fiona Tan of 
De Rijke/De Rooij. Tilroe merkt hen niet 
op. Haar panoramische blik beneemt haar 
niet alleen elk zicht op fundamentele pro
blemen, maar ook op betekenisvolle kunst 
die onder haar ogen tot stand komt.

Noten

[1] Anna Tilroe, Kunst = context, in: 
Rutger Wolfson (red.), Kunst in crisis, 
Amsterdam, Prometheus, 2003, pp. 45-51.
[2] Ibid., p. 50.
[3] Anna Tilroe, Het blinkende stof. 
Op zoek naar een nieuw visioen, Amsterdam, 
Querido, 2002.
[4] Anna Tilroe, Ongedisciplineerdheid 
en vitaliteit, in: Metropolis M15,1994, nr. 5, 
p.ll.
[5] Tilroe, op. cit. (noot 3), pp. 220-221.
[6] Anna Tilroe, De elite heeft er zelf om 
gevraagd, in: NRC Handelsblad, 25 novem
ber 1997.
[7] Anna Tilroe, De taal als een hamer. 
Hoe ziek is de kunstkritiek?, in: Museum
journaal 33,1988, nr. 3, p. 163.
[8] De Humanist, juli 1992, p. 12.
[9] Ibid.
[10] Jules Dister, Peter Wehrens, Anna 
Tilroe, in: Het Bassin 1, 1986, nr. 5, p. 4. 
[11] Tilroe, op. cit. (noot 3), p. 100.
[12] Ibid., p. 218.
[13] Ibid., p. 220. Gerefereerd wordt aan: 
Camiel van Winkel, Het dwangbeeld van 
een puur idee, in: Suzanna Héman e.a. 
(red.), Conceptuele kunst in Nederland en 
België 1965-1975, Amsterdam, Stedelijk 
Museum, 2002, pp. 28-47.
[14] Tilroe, op. cit. (noot 1), p. 50.
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Overlappen, verbinden, confronteren
Naar aanleiding van de collectiepresentatie in Museum Boijmans Van Beuningen

/, %
II

i
„j

fiA

16

d

-

Fieke Konun

D
e W

itt
e R

aa
f 1

04
 • j

ul
i-a

ug
us

tu
s 2

00
3

“Like folding out a hand of cards”, zo be
schreef William Rubin ooit in een interview 
zijn inrichting van de collectie schilder- en 
beeldhouwkunst van het New Yorkse 
Museum of Modem Art (MoM A). Het beeld 
van een hand met kaarten lijkt te refereren 
aan de rijkdom van de collectie, maar Rubin 
gebruikte het om de visuele ervaring te be
schrijven die hij de bezoeker wilde bieden. 
Deze kreeg tijdens zijn rondgang telkens 
meerdere werken in het blikveld die, alhoe
wel ze vaak slechts fragmentarisch te zien 
waren in voorafgaande of nog volgende 
zalen, eikaars betekenis moesten verduide
lijken en versterken. Het spel met de kaar
ten leverde Rubin kennelijk ook nieuwe in
zichten op, waar hij zich aangenaam ver
rast over betoonde. Hij gaf als voorbeeld 
dat door de verplaatsing van sculpturen van 
Lehmbruck van de afdeling beeldhouw
kunst naar een zaal met Kokoschka’s por
tret van het echtpaar Tietze, niet alleen for
mele overeenkomsten duidelijk werden, 
zoals tussen de gebarende handen, maar te
vens een gemeenschappelijke psycholo
gische lading. Diezelfde combinatie, die bij 
Rubins volgende herinrichting in 1984 ge
handhaafd bleef, werd toen overigens door 
de criticus Hilton Kramer neergesabeld als 
een leeg en formeel beeldrijm, dat geheel 
voorbijging aan de verschillen tussen de 
heroïsche idealisering bij Lehmbruck en de 
psychologische diepgang bij Kokoschka. [1]

Behalve met dit multi-interpretabele, 
reeds in de Duitse kunstgeschiedenis van 
de jaren twintig ontwikkelde begrip van 
verwantschap of affiniteit, werkte Rubin 
met wat hij ‘draden’ noemde: historische 
verbindingslijnen die de bezoeker op di
verse punten in de route kon tegenkomen, 
en die bijvoorbeeld leidden van Rousseau 
naar De Chirico of van Cézanne naar 
Rousseau en Picasso.

Rubin werd in dit interview, afgeno
men in 1974 door Lawrence Alloway en 
John Coplans voor Artforum, stevig aan de 
tand gevoeld over de principes die hijzelf 
en zijn voorganger Alfred Barr bij de 
collectievorming en de presentatie hadden 
gehanteerd. Ondanks Rubins geringe twij
fel aan de te representeren canon en de bijna 
arrogante zelfverzekerdheid waarmee hij 
opsomde wat het museum nog wenste te 

verwerven om de lacunes te dichten, bleek 
hij wel degelijk oog te hebben voor de spe
cifieke historische omstandigheden die de 
vorming van de collectie hadden bepaald. Hij 
memoreerde dat het MoMA in zijn streven 
naar volledigheid en zijn ‘oecumenische’ 
benadering van de kunst een vrij uitzonder
lijke positie innam, zowel onder de Ameri
kaanse musea als ten opzichte van het Musée 
de l’art moderne in Parijs en de Londense 
Tate Gallery, waarvan de collecties in de ja
ren zeventig nog een sterk nationaal accent 
hadden. In de wens een brede geschiedenis 
van de kunst te schrijven, onderscheidde het 
MoMA zich volgens Rubin van vrijwel alle 
andere musea voor moderne kunst, die 
meestal werden geleid door connaisseurs en 
eerder ‘voorkeursverzamelingen’ hadden.

Verrassend is - maar dat valt wellicht 
te interpreteren als een tegemoetkoming aan 
de kritiek die het museum in die tijd te ver
duren kreeg - dat Rubin zich niet zo’n 
evolutionaire diehard betoonde als je op 
grond van zijn gesponnen draden zou ver
wachten. Eigenlijk wilde hij juist de 
gelijktijdigheid van ontwikkelingen laten 
zien, maar de opeenvolging van zalen 
dwong hem tot het vertellen van een lineair 
verhaal “which is not true of history”. Hij 
schreef het lineaire karakter van de inrich
ting dus toe aan de rigiditeit van de archi
tectuur. In plaats daarvan zou Rubin liever 
“central core rooms” hebben gehad met 
daaromheen een krans van zalen. [2]

Inmiddels zijn we dertig jaar verder 
en hebben de Tate Gallery en het Musée 
national d’art moderne, zo omgedoopt sinds 
de verhuizing naar Beaubourg, zich - van
uit heel verschillende cultuurpolitieke situa
ties - geïnternationaliseerd en tot complete 
overzichtsmusea ontwikkeld. Het Parijse 
museum biedt ook na de recente her
inrichting een weinig verrassend en tradi
tioneel stijlhistorisch en lineair traject, ter
wijl Tate Modem, zoekend naar een alter
natief voor dergelijke chronologische pre
sentaties, vier iconografische motieven 
heeft uitgewerkt in een complexe opeenvol
ging van thematische, historische en 
monografische zalen. De verschillen in be
nadering zijn slechts in zeer beperkte mate 
toe te schrijven aan de condities die door 
de interne geleding van de architectuur ont
staan. Je zou zelfs kunnen veronderstellen 
dat Beaubourg met zijn losse ‘cellen’ veel 
geschikter is voor een thematische benade
ring, en dat de enfilade van zalen in Tate 
Modem zich juist beter leent voor een chro

nologisch verhaal. Dat de dispositie van de 
zalen niet dwingend hoeft te zijn, wordt nog 

nduidelijker wanneer men de argumentatie 
omkeert. Met evenveel gemak valt te ver
dedigen dat de cellen van Beaubourg zich 
goed lenen voor een losse opeenvolging van 
stromingen, en de rondgang om een cen
traal middelpunt in de Tate juist voor het 
visualiseren van dwarsverbanden. Of het 
dictaat van de architectuur, waarachter 
Rubin zich probeerde te verschuilen, wer
kelijk zo’n grote rol speelt, is dus maar de 
vraag. [3] Dilemma’s en keuzes zijn eerder 
te herleiden tot posities binnen het kunst
historisch discours.

Nederland kent tot nu toe niet het fenomeen 
van een museum dat als nationale collectie 
van moderne kunst fungeert, al wordt de 
laatste tijd steeds meer in die termen over 
het Amsterdamse Stedelijk Museum gespro
ken. Wat de gedecentraliseerde, maar intus
sen redelijk internationaal gerichte collectie
vorming in Nederland ook moge zeggen 
over ons gevoel voor nationale identiteit, 
ze wordt in hoge mate gekleurd door de 
persoonlijke visies en voorkeuren van di
recteuren die in zekere zin optreden als de 
connaisseurs waar Rubin het over had.

Tekenend voor dit bestel is dat musea 
zich ten opzichte van elkaar willen profile
ren (of daar door subsidiegevers op worden 
aangesproken) en dat zij daarvoor het me
dium van de tentoonstelling kiezen, waar 
het aankoopbeleid vervolgens nauw bij aan
sluit. Omdat iedereen in dezelfde vijver vist, 
treden vanzelf ook overlappingen tussen de 
collecties op, die dan weer aanleiding ge
ven tot verwijten van eenvormigheid.

Collectiepresentatie is in Nederland dus 
minder dan in de diverse buurlanden ge
fixeerd op volledigheid en krijgt bij het im
mer heersende ruimtegebrek sowieso weinig 
prioriteit. Ik denk dat dit maar zeer ten dele 
te verklaren is vanuit lacunes in de collecties 
(vooral van de klassieke modemen); tenslotte 
hebben Beaubourg en Tate ook pas vrij laat 
hun achterstand ten opzichte van het MoMA 
ingehaald. De geringe belangstelling voor 
collectiepresentaties heeft eerder te maken 
met een klimaat waarin particuliere en plaat
selijke opvattingen over de geschiedenis van 
de kunst prevaleren. Opstellingen van de ei
gen verzameling zijn sinds 1945 altijd in 
beweging, of het nu gaat om de zomer- 
opstelling (geruime tijd punt van reflectie 
in het tentoonstellingsjaar), een rondgang 
langs de topstukken uit eigen huis (met als 

dieptepunt de huidige willekeurige opstel
ling in het Haags Gemeentemuseum) of een 
selectie uit de verzameling in relatie tot lo
pende tentoonstellingen (zoals in het 
Stedelijk Museum regelmatig te zien was).

Intussen heeft de gestage groei van de 
verzamelingen moderne kunst een aantal 
musea aangezet tot uitbreidingen en verbou
wingen die weliswaar voor een deel facili
taire voorzieningen betreffen, maar toch 
vooral bedoeld zijn om meer ruimte te schep
pen voor de opstelling van het eigen bezit. 
De heropening van Museum Boijmans 
Van Beuningen in mei jongstleden is alvast 
een goede gelegenheid om na te gaan welke 
positie daar wordt ingenomen. Ervan uit
gaand dat het parcours zich als een ‘tekst’ 
laat lezen, wil ik hier hoofdzakelijk de routing 
bespreken.

Sinds Friedrich Schinkels Aites Museum in 
Berlijn behoort een centrale lege ruimte di
rect achter de ingangspartij - in Berlijn re
fererend aan het Pantheon - tot de vaste 
topoi van de museumarchitectuur. Ook veel 
musea voor moderne kunst zetten een der
gelijke ruimte in als pars pro toto voor het 
vigerende museale concept.

In Rotterdam kan het digitale depot, 
een staaltje van moderne datatechniek di
rect achter de ingangsbalie in de Bodon- 
vleugel, als een hedendaagse versie van zo’n 
ruimte worden beschouwd. Het museum 
haakt hiermee in op de al enige tijd mo
dieuze metafoor van het museum als archief. 
Dat men de bezoeker in staat stelt om in
formatie op te vragen en inzicht te verkrij
gen in het grote gedeelte van de ijsberg dat 
zich onder water bevindt, is zeker verde
digbaar. Maar dergelijke individuele denk
operaties lenen zich slecht voor een presen
tatie. In Boijmans worden ze daarom met 
veel vormgeving zichtbaar gemaakt en 
spectaculair opgevoerd via touchscreens, 
spotlights en een ‘datawolk’ zoals we die 
kennen uit de televisieverslaggeving. Geë
taleerde apparatuur komt in de plaats van 
museale kunstobjecten: die hangen dicht 
tegen elkaar in het duister te wachten op 
aanstraling en worden alleen 'gemedieerd' 
bekeken. Ik moet bekennen dat het navi
geren door dit heelal, waarin alles met alles 
in verbinding staat, mij niet is gelukt, even
min als andere aanwezige bezoekers. Der
gelijke informatie zoek je trouwens toch lie
ver thuis met je eigen computer op. Het 
digitale depot is een dure grap die vermoe
delijk niet lang zal blijven bestaan.
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Wat betreft het symbolisch gebruik van 
de ruimte is een vergelijking met het 

-Van Abbemuseum instructief. Daar ver- 
wijst de toren naar Het museale concept. 
Door deze wisselend ter beschikking te stel
len aan kunstenaars afficheert dit museum 
zich als een plek die in contact staat met de 
levende kunst, een topos die trouwens te
ruggaat tot het Kronprinzenpalast van 
Ludwig Justi in Berlijn. Dat wordt nog eens 
versterkt door de studio op het keldemiveau, 
die met haar betonnen vloer als laborato
riumruimte is gedacht en nu in handen ge
vallen lijkt te zijn van professor Sickbock, 
alias Jason Rhoades. De verticale as kan 
worden doorgetrokken naar de derde ver
dieping waar de grootste, centraal gelegen 
zaal gebruikt wordt voor het No Ghost- 
project van Pierre Huyghe en Philippe 
Parreno, dat overigens ook in het restaurant 
en de bibliotheek opduikt. De verdiepingen 
van de direct bij de ingang gelegen biblio
theek, waar behalve No Ghost nog meer 
kunst is te vinden, vormen een tweede ver
ticale as. Al met al krijg je hier een veel 
mooiere vertaling van het begrip kennis
instituut dan in Boijmans.

Robbrecht en Daem blijken in Rotter
dam absoluut superieur in hun regie van het 
gebouwencomplex. Dat wordt vooral dui
delijk bij het bekijken van de plattegrond. 
Voor de verbouwing bestond het museum 
uit een vrij onoverzichtelijk conglomeraat 
van zalen, waarin men zich moeilijk kon 
oriënteren (nog verergerd door de nieuwe 
ingang in de aanbouw van Bodon); die
zelfde zalen liggen nu symmetrisch gegroe
peerd rond een centraal binnenplein, in de 
vorm van drie vleugels die zich als zelfstan
dige musea voordoen. Het prentenkabinet, 
dat aan de straatzijde een brug vormt tus- 
sen de linker- en de rechtervleugel, is te 
beschouwen als een klein vierde museum.

De twee trappenhuizen zijn de scharnier
punten tussen contemporaine en moderne 
kunst enerzijds en tussen moderne kunst en 
oude meesters anderzijds. Van der Steurs 
klassiek-museale schema van een krans van 
zalen om een cour is door de architecten her
gebruikt voor hun eigen, qua oppervlakte be
scheiden uitbreiding rondom de Bodonzalen. 
Ook dat is een verbetering, want deze in de 
jaren zeventig aangebouwde hal is hiermee 
op verrassende wijze tot binnenhof getrans
formeerd. [4]

De inrichting van de parcoursen (ik 
laat de oude meesters buiten beschouwing) 
is echter bepaald niet vernieuwend te noe

men - soms zelfs ronduit gemakzuchtig en 
ongevoelig. De klassiek-moderne kunst in 
de midden vleugel is ondergebracht ih een 
verhaal met een lineair'verloop, dat begint 
aan het einde van de achttiende eeuw en 
eindigt met Kandinsky, de expressionisten 
en Mondriaan. Deze kunstenaars zijn hier
mee historie geworden en afgesneden van 
naoorlogse ontwikkelingen. Het wat brave 
kunsthistorische exposé wordt op diverse 
punten opgepept met contemporaine kunst
werken. Hoewel de verbanden met de 
oudere kunst in hoofdzaak formeel zijn, 
pakken deze interventies soms aardig uit. 
Zo past het anekdotische werk van Maurizio 
Catteln goed in het zaaltje gewijd aan het 
negentiende-eeuwse Hollandse burgerdom 
en kan men de fascinatie voor de waarne
ming van David Claerbout, wiens werk in 
het hart van de rondgang wordt tentoon
gesteld, goed verbinden met de plein air- 
schilderkunst van de late negentiende eeuw. 
In dé oude beeldenzaal, die nu gelukkig ook 
weer voor sculptuur wordt gebruikt, wringt 
zich Bruce Naumans Studio Piece naar bin
nen, de torsies in de sculpturen van Rodin 
versterkend. Er zijn ook twee kleine dossier- 
tentoonstellingen: één gewijd aan Jacoba 
van Heemskerck en één aan het Rotterdams 
modernisme. Daarvan zou je er meer wil
len, vooral in de afdeling hedendaagse 
kunst.

De presentatie van de hedendaagse 
kunst in de vernieuwde Bodonvleugel is het 
zwakste onderdeel. Terwijl de klassiek- 
modernen een min of meer vaste opstelling 
hebben gekregen, wil men de contem
poraine kunst in steeds wisselende confi
guraties tonen, onder de titel Parti pris, met 
als eerste aflevering een selectie uit de ver
zameling over de jaren 1960-1975. Zoals 
het er nu uitziet, zijn daarvoor alleen de 
aangebouwde zalen beschikbaar, want de 
immense centrale ruimte van de oude 
Bodonzalen wordt beneden voor het digitale 
depot gebruikt en boven voor tijdelijke ten
toonstellingen, terwijl de grote benedenzaal 
aan de straatzijde al ruimschoots in beslag 
is genomen door de speciaal voor deze 
ruimte gemaakte werken van Richard Serra 
en Daniel Buren. Het pakt bepaald niet ge
lukkig uit om daar ook nog eens Grond van 
Beuys en Double Steel Cage van Nauman 
bij te zien, naast werken van Dan Flavin, 
Carl Andre, Thomas Schlitte en Hermann 
Pitz. Geen van deze omgevingsgevoelige 
objecten komt hier goed tot zijn recht, met 
Beuys als zwaarste slachtoffer. Ook de lees

tafel van Jorge Pardo, voorheen een feeste
lijke binnenkomer, staat er nu wat ontheemd 
bij. I - " .. - - ' ; 0 ■

De mogelijkheid om grote stukken te 
presenteren is dus met de huidige indeling 
beperkt geworden. Boven heeft men de 
grootste van de nieuw aangebouwde zalen, 
als erezaal boven de ingang gelegen, gere
serveerd voor het surrealisme, dat als enige 
stroming van de historische avant-garde in 
de Bodonvleugel is ondergebracht. De 
surrealistische kern van Boijmans, die reeds 
eerder als ijkpunt voor de verzameling he
dendaagse kunst werd aangemerkt, ver
schijnt nu ook in de presentatie als een 
sleutelensemble en dient als startpunt voor 
het genoemde Parti pris. De thematische 
samenhang die wordt gesuggereerd met pop 
art en de kunst van de jaren zestig en ze
ventig is echter nogal discutabel. Volgens 
de toelichting zou de gemeenschappelijke 
noemer een fascinatie voor het alledaagse 
voorwerp en de grensvervaging tussen kunst 
en leven moeten zijn, maar daarmee wor
den deze noties zo opgerekt dat ze hun in
houd verliezen. Boijmans heeft vaker naar 
dergelijke overkoepelende samenhangen 
gezocht, met doorgaans een nogal vrijblij
vend resultaat. De huidige presentatie doet 
zich voor als een losse chronologische 
keuze uit de collectie, zonder punten van 
concentratie of verdieping en nogal wille
keurig eindigend met videopresentaties 
- vallen zij ook onder het ‘dagelijks le
ven’?- van Nauman en Steve McQueen. 
Een scherpere vraagstelling, met meer aan
dacht voor het Nachleben van het surrea
lisme en de eigen verzamelgeschiedenis, 
had dit kunnen voorkomen.

De belangrijke verschillen tussen Boijmans 
Van Beuningen en het Van Abbemuseum in 
acht nemend is het opmerkelijk dat ook in 
Eindhoven het klassieke zalencircuit van het 
gebouw van Kropholler wordt gespiegeld 
in Abel Cahens nieuwbouw. Al is het resul
taat een stuk onoverzichtelijker dan bij 
Robbrecht en Daem, de circuits zijn in de 
programmering veel inventiever gebruikt. 
Zonder geforceerde thema’s is binnen en 
tussen de circuits toch samenhang aange
bracht door de verschillende zwaartepun
ten in de collectie als uitgangspunt te ne
men.

Een rondgang door het gebouw geeft 
naast een confrontatie met verschillende 
perioden uit de kunst tevens zicht op de 
collectiegeschiedenis en de wijze waarop 

men deze heeft geactualiseerd met nieuwe 
aankopen. In plaats van een lineair traject 
af te leggen, wordt de bezoeker uitgenodigd 
zelf lijnen te trekken tussen verschillende 
presentaties, bijvoorbeeld van Rebecca 
Hom in het centrum van het oude gebouw 
naar Jason Rhoades in de kelder; of van 
Marcel Broodthaers’ institutionele reflectie 
naar het project van Huyghe en Parreno. 
Alhoewel het Van Abbemuseum zichzelf als 
een museum voor contemporaine kunst be
schouwt, is het er mijns inziens beter in 
geslaagd zoiets als historische complexiteit 
te laten ervaren.

Museum Boijmans Van Beuningen 
onderscheidt zich van andere Nederlandse 
musea door zijn buitengewoon brede, vele 
eeuwen omspannende collectie, die bij uit
stek geschikt is om dwarsverbanden te leg
gen. In de huidige opstelling zijn de cesu
ren tussen de afdelingen echter behoorlijk 
scherp. De wijze waarop aftredend direc
teur Chris Dercon zich in zijn optredens 
en zijn publicaties heeft uitgelaten over een 
museum voor de eenentwintigste eeuw 
deed verwachten dat meer te zien zou zijn 
van de recente grensvervaging tussen high 
en low, evenals die tussen de verschillende 
kunstdisciplines. Niet alleen is er nu, af
gezien van de buiten opgestelde sculptu
ren, merkwaardig weinig contemporaine 
kunst te zien, maar bovendien lijkt de door 
Dercon nagestreefde overlapping voorals
nog niet gerealiseerd.

Noten

[1] Talking with William Rubin: “Like 
folding out a hand ofcards”, in:Artforum 13, 
nr. 3, november 1974, pp. 46-53. Hilton Kra
mer, MoMA reopened. The Museum of 
Modem Art in the postmodern era, in: The New 
Criterion!, 1984, special issue, pp. 1-44, p. 29. 
[2] Ibid, (noot 1), p. 47.
[3] Kramer stelt dat de opstelling in 1984 
alleen nog maar sterker lineair is geworden 
en nog meer een illustratie van de canonieke 
kunstgeschiedenis.
[4] Zie voor de bespreking van de archi
tectuur: Wouter Davidts, Robbrecht en Daem 
en het Museum Boijmans Van Beuningen in 
de museumkrant van mei 2003 ter gelegen
heid van de heropening, pp. 2-7.

Illustraties

links: digitaal depot (“Datawolk”) 
rechts: nieuw trappenhuis
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Call for Entries - Designers Sought

as- —

The Sealand Identity Project 
Jan van Eyck Academie • 

Daniel van der Velden
havenco

* National emblem of the 
Principality of Sealand.

* Logo of Internet 
service provider 
HavenCo, founders of 
Sealand’s data haven.

Graphic design and network society
Do you also think that graphic design and visual communication 
should come to terms with network society in its fullest sense? Do you 
agree that the visionary and the epic should be re-introduced into 
design? Do you have a passion for fiction and a weak spot for spy sto
ries? Do you believe that design research — the development of hypo
thetical notions and visionary statements — should be a bigger part of 
your work, too?
Then be introduced to Meta Haven — Sealand Identity Project, 
a one-year research project initiated by designer Daniel van der 
Velden and the Jan van Eyck Academie in Maastricht. The 
objective of this project is to develop a national identity for Sealand, a 
mini-state and so-called ‘data haven’ situated on a military fortress off 
the British coast. The project, resulting in an internationally distribu
ted publication as well as an official presentation of the draft proposals 
to Sealand’s government, will concern itself with stamps, money, 
passports and flags as much as with network society, identity 
encryption, espionage and intelligence, the fictionalization 
of history, and the notion of the data haven.
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Be part of the Sealand Identity design team
If you are working in the field of design, aiming to discuss on a moré 
in-depth level what design might become in the near and faraway futu
re — and visually create that — then the Jan van Eyck Academie invites 
you to apply to the Sealand Identity Project. As a designer you are 
expected to develop ideas and projects on the basis of the research 
objectives listed on the website www.janvaneyck.nl/sealand.
Projects will be carried out under supervision of Daniel van der 
Velden. If admitted, you will profit from the intellectual climate and 
generosity of the Jan van Eyck Academie, an internationally renow- 

i o ned institute for fine art, design and theory, located in the south of 

the Netherlands near Belgium and Germany, in the city that gave birth 
to the European Union.

Research environment
* Selected candidates get the position of researcher at the Design 
department of the Jan van Eyck Academie.
* The research period will be one year.
* Researchers are offered a stipend (8.840 euro per year), a production 
budget (1.475 euro), a studio and both artistic and technical advice.
* For Dutch researchers the costs of living accommodation in Maastricht 
are compensated. Foreign researchers are offered assistance in finding 
additional financial means.

Application
* Candidates must submit a research proposal in English, documentai 
tion material of previous work and an application form (which can be 
downloaded from www.janvaneyck.nl/sealand). On the basis of this 
proposal candidates will be invited for an interview with a committee 
consisting of advising researchers of the Design department and the 
director of the Jan van Eyck Academie.
* The application fee is 35 euro. Your application will only be dealt 
with if this amount is transferred before September 15, 2003 to IBAN 
account number NL64 SNSB 0858 2324 05 at the SNS Bank 
SWIFT-address SNSB NL 2A or to Girobank IBAN account number 
NL71 PSTB 0001 4850 82 at the Postbank SWIFT-address PSTB NL 
21 for the Stichting Jan van Eyck Academie in Maastricht.
* Applications should be submitted before September 15, 2003 to 
Jan van Eyck Academie, att. Leon Westenberg
Academieplein 1
6211 KM Maastricht
The Netherlands

Questions and more information
On the application procedure
Leon Westenberg (leon.westenberg@janvaneyck.nl)
researcher’s secretary
tel: +31(0)43 3503724
fax: +31(0)43 3503759
On the Sealand Identity Project
Madeleine Bisscheroux (madeleine.bisscheroux@janvaneyck.nl) 
department coordinator 
tel: +31(0)43 3503729 
fax: +31(0)43 3503759

Please note
Symposium Flag Vs. Banner, September 4, 2003, NAi, Rotterdam. 
On the design of national identity in network society. Dutch spoken. 
Check for further updates at www.janvaneyck.nl/sealand

http://www.janvaneyck.nl/sealand
http://www.janvaneyck.nl/sealand
mailto:leon.westenberg@janvaneyck.nl
mailto:madeleine.bisscheroux@janvaneyck.nl
http://www.janvaneyck.nl/sealand


Brugge en Bruges-la-Morte: 
van stadsgezicht tot innerlijk landschap
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Paul Edwards

Georges Rodenbach (Doornik 1855, Parijs 
1898) publiceerde zijn roman Bruges-la- 
Morte in 1892, met 35 halftoonreproducties 
van foto’s die werden geleverd door de 
Parijse ‘beeldbanken’ J. Lévy et Cie. en 
Neurdein Frères. [1] De illustraties zijn een 
essentieel onderdeel van deze poëtische on
derneming: ze hebben er een ijkpunt van 
gemaakt - misschien zelfs een hoeksteen - 
in de canon van de fotoliteratuur. Als histo
ricus van dat genre speur ik naar de opvat
tingen over fotografie die in teksten voorko
men; in het geval van Bruges-la-Morte wordt 
een van die opvattingen' - dat de foto een 
memento mori is - op de spits gedreven. Van
uit fototheoretisch perspectief kan men zeg
gen dat de roman zich concentreert op het 
gangbare idee dat de foto een herinnering aan 
de dood en een vehikel voor nostalgie is 
- een spoor of een reliek. Je zou nog een stap 
verder kunnen gaan: omdat Bruges-la-Morte 
een roman is over relieken en over de psy
chologie die ze omgeeft, is het ook een ro
man over fotografie.

De illustraties in Rodenbachs roman 
zijn tegelijk realistisch en irreëel. Laten we 
eerst hun realiteit onderzoeken. Hoewel het 
stemmingsbeelden zijn, brengen de foto’s bij 
de lezer toch nog een “werkelijkheidseffect” 
(Roland Barthes) teweeg. De goedkope, 
krantenachtige afdrukkwaliteit versterkt dat 
effect nog. De lezer krijgt de stadsgezichten 
te zien die Lévy en Neurdein ook hebben 
verspreid als ansichtkaarten, stereografieën 
of afdrukken voor fotoalbums.

Ze zijn in nagenoeg elk opzicht ano
niem. Niemand kent de namen van de foto
grafen die voor de twee Parijse foto- 
agentschappen hebben gewerkt. We hebben 
wel informatie over de agentschappen zelf 
en we beschikken over biografische details 
aangaande Isaac Lévy en de broers Neurdein. 
Neurdein Frères was de eerste fotografische 
onderneming die zich specialiseerde in de 
distributie van ansichtkaarten; Lévy was de 
tweede. Toen hij illustraties voor zijn ro
man zocht, stapte Rodenbach in 1892— als 
we ervan uitgaan dat hij de foto’s zelf heeft 
geselecteerd - simpelweg naar de twee 
grootste leveranciers, beide gevestigd aan 
de Boulevard Sébastopol. Tussen de stijl van 
Neurdein en die van Lévy bestaat nauwelijks 
verschil. Verrassend is dat niet: het genre ver
onderstelde een vooraf vastgelegde aanpak 
en stijl. Vandaag zou de markt het over 
‘illustraties’ hebben, in die tijd sprak men 
over ‘stadsgezichten’: de stijl is neutraal, of 
preciezer, frontaal, met het perspectief van 
de straten lichtjes uit het lood, zodat de ge
vels goed uitkomen. De stijl is veeleer tech
nisch dan uitgesproken artistiek, en de foto
graaf cijfert zichzelf weg. In die tijd hoefden 
fotografen die in die economische sector ac
tief waren zich nog niet van elkaar te onder
scheiden, omdat het product zelf nieuw was. 
Pas toen de markt voor ansichtkaarten ver
zadigd raakte, rond 1900-1905, moesten fo
tografen op zoek gaan naar originele effec
ten voor hun ‘stadsgezichten’ (monochromen 
in blauw of bruin, artificiële maanlandschap
pen, geschilderde wolken, fotocollages, mist- 
filters enzovoort). Ü".11

Aangezien geen enkel stadsgezicht uit 
de catalogi van Lévy en Neurdein gesigneerd 
is, en ze dus geen ‘auteur’ hebben, kon 
Rodenbach ze zich toe-eigenen en integre
ren in de visie van zijn roman.

De realistische roman moest de lezer ervan 
doordringen dat zijn geografie tastbaar en 
gegrond was, en welk middel was daarvoor 
beter geschikt dan de foto? De plaatjes heb
ben geen bijschrift, maar ze illustreren wel 
degelijk de plaatsen die in de tekst worden 
genoemd; vaak worden ze afgedrukt tegen
over of vlakbij de passage waarin die plaat
sen worden vermeld. De hoeveelheid en de 
herhaling van de stadsgezichten moeten het 
verhaal in tijd en ruimte helpen verankeren.

Maar de stijl van de foto’s is niet hele
maal realistisch. De architectuur van de stad 
werd gefotografeerd met behulp van een 
balgcamera. Om de verticalen te herstellen 
werd de lens naar boven gedraaid. Dat is al 
een eerste afwijking van de oculaire werke
lijkheid. Alleen al doordat het om zwartwit- 
foto’s gaat, krijgen ze iets surreëels; en er 
zijn ook wat sfeereffecten: de luchten zijn 
onveranderlijk somber en zwaar, en de golf
jes die het wateroppervlak van de reien doen 
rimpelen, zijn uitgevlakt door de lange 
belichtingstijd. Doordat er geen wolken of 
golfjes te zien zijn, lijkt het alsof de tijd is 
stilgezet. Al even verontrustend is het om de 
verlaten straten te zien, en de onrust van de 
lezer neemt toe wanneer hij van de ene lege 
straat naar de andere bladert. Op de foto’s in 
de roman heeft Brugge een metamorfose 
ondergaan: het gaat nog altijd om het 
gelijknamige Belgische stadje, maar het is 
‘gecomponeerd’ en ‘beraamd’ : het is de stad 
van Bruges-la-Morte, en het is het innerlijk 
landschap van het hoofdpersonage Hugues 
Viane geworden.

De kruisverwijzingen tussen woord en 
beeld, tussen beschrijving en illustratie, had
den net zo goed de apotheose kunnen zijn 
van een naturalistisch manifest voor meer 
fotografisch realisme in de roman - stel je 
een roman van Zola voor, geïllustreerd met 
foto’s. Maar hier hebben we te maken met 
een symbolistische roman, een fantasie die 
- wat voor het fantastische genre altijd 
geldt - een onderstroom van realisme nodig 
heeft om de subjectieve, aan hallucinaties 
grenzende visioenen des te beter te doen uit
komen. De subjectieve visie die Hugues 
Viane eigen is, is animistisch: hij stelt zich 
graag voor dat de ‘Stad’ leeft en hem gade
slaat. Viane gelooft dat de stad een persoon 
is, en het animisme van de roman zet de le
zer ertoe aan de stadsgezichten als iets 
spookachtigs te zien - het is alsof er een aan
wezigheid in rondspookt. De foto’s zijn de 
sporen van een aanwezigheid: Bruges is een 
visioen van la Morte, Vianes dode vrouw.

De relieken van zijn vrouw roepen haar 
heengaan op, net zoals Brugge voor Viane 
een stad oproept die er ooit is geweest, die 
nog maar de schim is van haar vroegere zelf 
en haar vroegere roem en die niet langer in 
het heden leeft. En opdat Brugge niet meer 
zou leven, moet Viane kijken met de blik van 
een fotograaf: hij moet zich voorstellen dat 
Brugge voor zijn ogen in een foto verandert. 
Wanneer hij het in een gedicht heeft over 
beelden die door de ogen worden opgeno
men en daar beklijven, gebruikt Rodenbach 
metaforen die onmiskenbaar doen denken 
aan fotografie:

Want alles stolt er, duurt er, 
leeft er voort in eeuwigheid 

Verlangens, emoties,
het vluchtig decor van een ogenblik 

Alles wat ooit geweest is,
hoe kort ook, blijft er zweven 

[...] en inde ogen ziet men [...] 
De weerspiegeling van oude liefdes, 

als graftomben [2]

Hugues Viane ziet de stad als een foto die in 
de tijd is gestold, of die nog aan het stollen 
is, en Rodenbach beschrijft de stad met foto
grafische metaforen. De stad is een foto: de 
passerende oude vrouwen, bedenkt Viane, 
zijn “als schimmen” [3]; hij heeft het over 
“mensen die van zwart en wit zijn ge
maakt” [4]; het water weerspiegelt alles, 
stukjes blauwe lucht, groene bladeren, en 
toch zijn de reien “stille waterwegen van een 
onbestemde kleur” [5]; en meteen zegt hij 
ook dat de stad geheel en al grijs is gewor
den: “Door een wondere werking van het 
klimaat vindt er een wederzijdse beïnvloe
ding plaats, een onbekende scheikundige 
reactie in de atmosfeer waardoor de te felle 
kleuren worden geneutraliseerd en tot een 
droomachtige eenheid worden teruggebracht, 
tot een amalgaam van slaperigheid waarin 
grijs de boventoon voert”. [6] Hoe kunnen 
we het grijs van de halftoonafdrukken beter 
beschrijven, als we de lucht, de reien en de 
muren bekijken die in dezelfde grijze tussen- 
tonen zijn gereproduceerd?

Een perfect voorbeeld is de plaat op 
pagina 81 d" 21, die de zo-even geciteerde pa
ragraaf als het ware doormidden snijdt: “Het 
is alsof de veelvuldig voorkomende mist, het 
gesluierde licht van de luchten in het noor
den, het graniet van de kaden, de nimmer 
aflatende regen en het klokgebeier door hun 
alliage de kleur van de lucht hebben beïn
vloed - en in deze oude stad wordt door de 
dode as van de tijd, het zich ophopende stof 
uit de zandloper der jaren geleidelijk het werk 
van de stilte voltooid.” [7] Het alomtegen
woordige grijs, dat niet het chromatische grijs 
is van de impressionistische schilders, maar 
een mengeling van zwart en wit, dat grijs is 
de “ontkleurde” wereld van het fotografische 
beeld en, meer nog, van de halftoon
reproducties: “Hoe melancholiek is het grijs 
van de straten in Brugge, de stad waar het 
alle dagen Allerheiligen lijkt te zijn ! Dit grijs 
is als een mengeling van het wit van de kap
pen der nonnen en het zwart van de soutanes 
der priesters - hun onophoudelijke aanwe
zigheid besmet de hele stad. Mysterieus grijs, 
als van een eeuwige halve rouw.” [8] De fo
tografie, die het grote publiek vaak asso
cieert met het beeld van de dood, krijgt hier 
van de auteur precies die sombere rol toe
bedeeld.

Over relieken

§358. Zesde regel. Aanbid ook de relieken 
A-7[9]
Sint-Ignatius van Loyola

Het was daar [in het jezuïetencollege Sint- 
Barbara in Gent] dat mijn prille ziel zich van 
het leven heeft losgemaakt, omdat hij de 
Dood te grondig had bestudeerd [10] 
Georges Rodenbach

De reliekencultus, een thema dat in de loop 
van het boek ontwikkeld wordt, ontpopt zich 
uiteindelijk als de oorzaak van Vianes moord
dadige waanzin.™" 31 In zijn ogen is de katho
lieke godsdienst enkel en alleen een relieken
cultus. Vianes levensfilosofie is een soort 
rouw, en een atmosfeer van rouw lijkt ook 
het hart te vormen van de religie die hij in 
het stadje ervaart. Wat de lezer in verband 
met de christelijke eredienst te lezen krijgt, 
gaat over de graven, het reliekschrijn, de pro
cessie, de beierende doodsklokken en de 
preek over de “goede dood”. De roman heeft 
de religie van haar werkelijke betekenis ont
daan; hij rept met geen woord over “naas
tenliefde” of verlossing en maakt evenmin 

gewag van Christus’ overwinning op de 
dood. Religie wordt van buitenaf gezien, 
zoals in de lange beschrijving van de Heilig- 
Bloedprocessie, waarin iedereen voor het 
“reliekschrijn” op de knieën valt. De proces
sie heeft meer weg van een begrafenisstoet 
die rouwt om Christus, omdat hij eeuwig 
dood is of in een eeuwige doodsstrijd ver
keert. Voor een ‘decadente’ roman uit die tijd 
is een aanval op de georganiseerde gods
dienst niet ongewoon - denk maar aan 
L’Hystérique van Camille Lemonnier, waarin 
het religieus gevoel verandert in een erotisch 
geladen neurose. Aan het eind van de eeuw 
vatte Nietzsche de nieuwe filosofie samen 
in het beroemde zinnetje “God is dood!”. 
De Kerk kon bijgevolg worden gezien als 
een reliekencultus van een dode god, en de 
religie werd beschreven als een collectieve 
rouw, een bijzondere vorm van neurose. In 
1907 publiceerde Freud zijn opstel Zwangs- 
handlungen und Religionsübungen, waarin 
hij stelde dat de religie slechts een universele 
dwangneurose was. [11] Het lijkt erop dat 
Rodenbach zich aan die voor de Kerk zo be
ledigende parallel heeft gewaagd voordat 
Freud haar expliciet maakte. Overigens er
kent Freud in zijn opstel uit 1907 dat hij ze
ker niet de eerste is geweest die werd getrof
fen door de overeenkomst tussen dwang
handelingen en uitingen van vroomheid.

Theoretici en schrijvers zoals Paul 
Valéry, Siegfried Kracauer, André Bazin, 
Susan Sontag en Roland Barthes hebben ge
poneerd dat de fotografie wezenlijk melan
cholisch is en dat een foto de status heeft 
van een reliek. Daarin volgen ze de gang
bare opinie. Hun studieobject was niet zo
zeer de artistieke foto als wel het familie
album of de anonieme ansichtkaart. In 
Bruges-la-Morte, het verhaal van een 
obsessieve rouw die steunt op een relieken
cultus, krijgt de fotografie een rol toe
bedeeld waarvoor ze geknipt is. Meer dan 
de genoemde theoretici is het Rodenbach 
die de opvatting van de fotografie als spoor, 
relikwie of memento mori op de spits heeft 
gedreven.

Lectuur van de foto’s

Het begin van de roman reikt de lezer een 
leidraad aan om de relatie tussen woord en 
beeld in het boek te interpreteren: “Hij 
[Hugues Viane] liep echter graag buiten wan
neer de nacht begon te vallen en hield ervan 
analogieën te zoeken tussen zijn rouw en de 
eenzame reien en de stadswijken met de vele 
kerken.” [12] Op de rechterpagina treffen we 
de tweede illustratie aan.™" 41 Ze toont het
zelfde stadsgezicht als de eerste, maar de foto 
is wat verderop genomen - wat verderop in 
de eerste foto. De kijker is langs een rechte 
lijn van het eerste gezichtspunt naar het vol
gende gewandeld.

Die tweede illustratie heeft een klas
sieke compositie, maar onderaan rechts ligt 
een poel van zwart. Het zwart valt te zeer op 
en trekt de blik naar zich toe, zonder op te 
lossen in een perspectief. Die schaduw, op 
de plaats waar je misschien een heldere weer
spiegeling had verwacht, werkt als een visu
eel leesteken: als een punt. De afdruk die 
wordt bewaard in het Parijse fotoagentschap 
Roger-Viollet [13], met het opschrift “Le 
Canal et le Béguinage”, is van hetzelfde ne
gatief gemaakt als de plaat in de roman; de 
afdruk bewijst dat de plaat is gekortwiekt: 
de rechterkant is afgesneden. Als die rech
terkant wordt hersteld, verandert de stem
ming van de foto compleet. Door het gebla
derte aan de bovenkant zien we een streep 1 1
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van de heldere lucht, die onderaan wordt 
weerspiegeld in het water. De hele foto ademt 
en gaat open. Met zijn kringen van licht con
trasteert dit stadsgezicht scherp met de duis
ternis en de zwarte randen die de halftoon- 
reproductie in het boek ‘opsluiten’. Kunnen 
we dan niet, zoals Viane doet, in deze eerste 
twee foto’s van de roman naar “analogieën” 
speuren voor zijn “zwarte” rouw? Het zwarte 
water op de tweede foto zet de kijker daar 
zeker toe aan. Viane stelt zich voor dat een 
“doodse aanblik uitging van de huizen met 
hun dichte luiken, met hun ramen die leken 
op de ogen van een zieke in doodsstrijd, met 
him gevels die in het water werden weerspie
geld als omfloerste trappen”. [14] Als we een 
droevige, treurige beschrijving van Brugge le
zen, die wordt gekleurd door de sombere, don
kere gevoelens en visioenen van het hoofd
personage, en als we dan de foto’s op de 
tegenoverliggende pagina bekijken - zet dat 
ons er niet toe aan om met de ogen van Viane 
te kijken, om met zijn visioenen mee te gaan?

We moeten beklemtonen hoezeer 
Rodenbach in zijn opzet is geslaagd, want 
eigenlijk is het iets vreemds: de innerlijke 
wereld van zijn hoofdpersonage, wiens men
tale gezondheid te wensen overlaat en die 
aan een dwangneurose lijdt, wordt op één lijn 
gesteld met een reeks anonieme ansichtkaar
ten, waarvan wordt verondersteld dat ze even 
werkelijk zijn als de werkelijkheid zelf.

Wat - opnieuw - de vraag opwerpt naar 
de realiteit, of veeleer het realisme, van deze 
‘stadsgezichten’. De lange belichtingstijd 
haalt de golfjes van het wateroppervlak weg 
en maakt het onbeweeglijk. De reflecties die 
op de golfjes dansen, worden waziger. We 
zien die reflecties zoals we ze onmogelijk 
met onze eigen ogen hadden kunnen zien: 
nooit wordt de tijd tegelijk bevroren en voort
gezet. Twee afwijkingen van de optische 
werkelijkheid kunnen dus worden be
schouwd als symbolen van Vianes rouw: de 
duisternis tast als een vlek zijn blik aan, en 
de tijd blijkt te zijn stilgezet; hij lijkt voort te 
duren terwijl hij al is stopgezet, maar hij is al 
dood in zijn beweging. Hoe toepasselijk is 
deze esthetica van de lange belichtingstijd 
voor Vianes van rouw vervulde verlangen 
naar de “minuut die de tijd en elke werke
lijkheid zou opheffen”. [15]

De derde illustratie1'11-51 staat op pa
gina 9. Dit Belfort komt dertien keer voor. 
Het is verreweg het opvallendste element van 
de stadsgezichten. Het Belfort heeft boven
aan acht openingen, waarvan er, afhankelijk 
van de gezichtshoek, slechts twee of drie te 
zien zijn. Het gezicht op de toren dat het 
vaakst voorkomt, is dat met twee diepe ope
ningen, twee ‘ogen’ van schaduw.

Op de vierde plaat1"1 61 steekt deze to
ren uit boven een mist die bovenaan donker
der is; de ogen van de toren zijn nog zwarter. 
De toren lijkt boven de stad te drijven, als 
een fantasmatische aanwezigheid. Vanuit zijn 
twee zwarte oogholten kijkt hij over de stad 
uit. De toren lijkt op een doodshoofd. 
Rodenbach legt in zijn Aan de lezer uit dat 
deze foto’s over het hele boek verspreid zijn, 
“zodat de lezer op zijn beurt de schaduw van 
de hoge toren voelt die over dit verhaal 
ligt”. [16] En de schaduw die over het pad 
van Viane valt, is de schaduw van de dood. 
De cirkel is rond: de tekst spreekt op zo’n 
manier over de stad dat hij analogieën met 
de dood oproept, en de gefotografeerde stad 
biedt een begrafenisachtige aanblik.

Terwijl Brugge in Vianes ogen verla
ten en dood leek, is dat voor de stad op de 
foto’s nog veel sterker het geval: verlaten, 
“ontdaan van voorbijgangers” [17], roerloos 
- gaat het niet om foto’s van de stad die Viane 
“nauwelijks nog het gevoel gaf te le
ven”? [18] Er is maar één foto waarop men
sen het hoofdthema vormen (p. 109). Het is 
een tekening. Het beeld lijkt op de zeem- 
zoeterige, sentimentele schilderijtjes die 
Neurdein regelmatig liet fotograferen voor 
het blad Le Salon. Op 12 van de 35 illustra
ties zijn mensen te zien, en alles samen tel
len we een veertigtal inwoners, van wie we 
er slechts 24 zouden kunnen herkennen, al 
zijn ze wel erg klein. Er zijn haast evenveel 
karren zonder paard te zien. Alles wat be
woog, is weggevaagd. Het effect van deze 
spookachtige reeks beelden is cumulatief: het 
stadje van de foto’s lijkt verlaten, als een 
spookstad.. 7

De foto’s hebben niet de bedoeling om 
bij degenen die ooit een bezoek aan Brugge 
hebben gebracht, herinneringen aan het 
stadje op te roepen. De roman situeert de stad 
niet in zijn economische context of in zijn 
historisch heden, maar in een ondefinieer
baar verleden.

In de laatste jaren van de negentiende 
eeuw was Brugge net aan zijn economische 
heropleving begonnen. In 1877 gingen stem
men op om Brugge weer een zeehaven te 
bezorgen, en in 1891 besloot de regering er 
een aan te leggen. Rodenbach schreef

1 2 Bruges-la-Morte terwijl architecten met el
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kaar concurreerden om de openbare aan
besteding voor Bruges-Port-de-Mer binnen te 
halen, die werd toegewezen in juni 1894. In 
oktober 1894 schreef Rodenbach in Le Figanr. 
“Helaas hebben we de voorbije zomer een 
veranderd Brugge aangetroffen. Het was haast 
bezield, met drukke straten, muziek in de kios
ken. Brugge was zichzelf niet meer.” [19]

Afgesneden en ontvolkte foto’s

Er schuilt een logica in de manier waarop 
Rodenbach de negatieven voor zijn roman 
heeft gekozen en gemanipuleerd. [20] Som
mige foto’s werden afgesneden, zodat ze in 
het boek een zwarte rand krijgen. Naast Le 
Canal et le Béguinage (p. 5), dat we al had
den vermeld, is er Quai vert (p. 17), waar 
aan de onderkant de weerspiegeling van de 
lucht is weggesneden. Hetzelfde is gebeurd 
bij Porte de Gand (p. 145): de basis van die 
illustratie vreet de zwarte weerspiegeling van 
het Belfort aan (p. 221). Vier keer zorgt het 
nieuwe kader ervoor dat het zwart overvloeit 
in de rand, en het kader wordt zelf zwart of 
nog zwarter. De esthetische keuze om de 
stadsgezichten in zwarte randen in te lijsten, 
stemt overeen met de claustrofobische sfeer 
van de roman.

Op veel foto’s van Neurdein en Lévy 
in het fotoagentschap Roger-Viollet, die in 
precies dezelfde periode zijn genomen als de 
foto’s in de roman, zijn de Brugse straten vol 
passanten. Als je de beschikbare varianten 
bekijkt, valt meteen op dat Rodenbach voor 
zijn roman de foto’s heeft geselecteerd 
waarop het kleinste aantal mensen te zien is. 
Op een variant van de eerste illustratie zie je 
iemand die zit te kijken. Op een variant van 
de derde illustratie zie je een vrouw die de 
was ophangt. La Rue aux Pierres (p. 73) 
toont een verlaten straat, maar in een variant 
zie je een vrouw voorbij wandelen; de illus
tratie staat vlakbij de passage waarin wordt 
verteld over Vianes verhouding met Jane 
Scott, en over de mensen die hen beloeren 
via het spionnetje aan de buitenkant van hun 
raamkozijn. Op La Place Jean-Van Eyck 
(p. 169) zijn kleine, onbeweeglijke figuur
tjes te zien, wat de verlatenheid van het plein 
accentueert, terwijl de twee varianten figu
ren tonen die veel geanimeerder zijn. Ook 
op Le Béguinage et l’Eglise Saint-Sauveur 
op pagina 105 is een figuur te zien: het gaat 
om een van de fotografen die als figurant op
treedt. Op de gekozen foto staat de enige 
peinzende pose, wat het geheel een stuk in
getogener maakt. Alles bij elkaar zijn er ze
ven foto’s waarvan de varianten ofwel meer 
mensen tonen ofwel veel levendiger zijn 
- de graad van verlatenheid en geanimeerd
heid blijkt onbetwistbaar een keuzecriterium 
te zijn geweest.

Mijn argument is niet alleen kwantita
tief. Op de ansichtkaarten van Neurdein wor
den vaak de levendiger varianten gerepro
duceerd. De graad van geanimeerdheid zou 
in de loop der tijd alleen maar toenemen, 
zodat Rodenbach tegen de trend in gaat. Het 
beeld van Brugge — en daarmee bedoel ik de 
fotografische representatie van de stad - 
stond op het punt te veranderen. Daar is een 
technische reden voor: snellere gelatine- 
bromide-emulsies konden wolken en golven, 
mensen en paarden vastleggen; de hausse van 
ansichtkaarten, die pas na 1900 zou komen, 
zette aan tot picturale innovaties - geschil
derde wolken, drukke straten en pittoreske 
details zoals schilders op de voorgrond.." 81

Toen Rodenbachs roman werd gepu
bliceerd, waren de illustraties nog niet echt 
‘oud’ (de oudste dateren van rond 1875), 
maar ze zouden dat snel worden. Ze druisen 
in tegen de ‘vooruitgang’ van de fotografie 
en de ontwikkeling van de publieke smaak. 
Rodenbach koos de foto’s die er het oudst 
uitzagen. Vaak kon hij kiezen uit een 
collodiumnegatief en een gelatine-bromide- 
negatief, genomen door dezelfde fotograaf. 
Het natte collodiumprocédé werd gecommer
cialiseerd tussen 1850en 1890, het jaar waarin 
het werd vervangen door de meer gebruiks
vriendelijke gelatine-bromide-emulsie. De 
meeste fotografen schakelden niet in één keer 
over: een tijdlang gebruikten ze de twee 
werkwijzen naast elkaar. Voor het collodium
procédé had je een lange belichtingstijd no
dig, bij een grootbeeldnegatief onder een 
noordelijke lucht waarschijnlijk langer dan 
enkele seconden, terwijl het nieuwe procédé 
snel genoeg was om beweging te fixeren. In 
30 van de 35 gevallen verkoos Rodenbach 
het collodiumnegatief boven negatieven vol
gens het nieuwe procédé. De lange belich
tingstijden halen alle beweging en dynamiek 
uit de roman. De enige uitzondering - de uit
zondering die de regel bevestigt - is La Porte 
Dorée (p. 65)." 9, waarop je golfjes kunt zien. 
Op het negatief waren er wolken te zien, die 
ook zichtbaar waren in de afdruk die Lévy 
in het grote album had geplakt dat hij aan 
klanten toonde. De lucht moet dus speciaal 
voor Rodenbachs roman zijn geretoucheerd.
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Retouches

Op verschillende halftoonafbeeldingen zie je 
sporen van retouches. Het retoucheren kon 
in drie fasen gebeuren. De eerste fase is die 
van het negatief: soms trof ik rode gouache 
aan op de emulsiezijde en rode vernis op de 
andere kant; de bedoeling daarvan is om de 
lucht af te dekken, zodat de afdruk wit wordt 
- men kan daarin dan wolkjes afdrukken van 
een ‘wolkennegatief’, of de afdruk die be
stemd is voor reproductie met wolkjes be
schilderen. Men kan - ten tweede - ook een 
afdruk beschilderen die bestemd is voor foto
mechanische reproductie, door er ofwel 
zwart ofwel wit op aan te brengen voordat 
hij opnieuw gefotografeerd wordt. En ten 
slotte kan men de halftoondrukplaat retou
cheren met een graveemaald: aangezien die 
de rasterpuntjes wegschraapt, kan men alleen 
wit toevoegen - het is uitgesloten om zwart 
toe te voegen.

Een vergelijking van de negatieven met 
de halftoonafbeeldingen onthult dat op 
Le Beffroi (p. 41) de twee vlekkerige figuur
tjes zijn weggeretoucheerd die op het nega
tief te zien waren. Op La Maison du Franc 
(p. 177)™". 10, 111 zie je op de drukplaat zeer 
duidelijke aanwijzingen dat er rasterpunten 
zijn weggeschraapt om de vorm van de boom 
en de kade te beklemtonen. Interessanter zijn 
de vage contouren van de bomen die een 
briesje heen en weer doet bewegen: ze zijn 
hertekend als een zware, zwarte massa, en 
de sporen van de wind op het water zijn weg
geschraapt tot een egaler grijs.

De lucht kon zuiver wit worden afge
drukt, maar in het boek is hij onveranderlijk 
grijs, met zeer veel rasterpuntjes. Dat bete
kent dat de rode gouache en het rode vernis 
die je op sommige negatieven aantreft, daar 
moeten zijn aangebracht nadat de roman al 
gedrukt was. Misschien werd hier en daar 
een vlekkerige lucht iets egaler gemaakt, 
egaler grijs, door de afdrukken te beschilde
ren.

Wanneer er verschillende afdrukken 
waren, lijkt Rodenbach het beeld met de lang
ste schaduwen te hebben gekozen. Dat geldt 
voor Rue aux Laines (p. 85)™" 121, waar het 
gat in de schaduwen toevallig op het Belfort 
lijkt, en voor Quai du Rosaire (p. 89), waar 
de schaduwen haast de hele kade bedekken.

Onderzoek naar de negatieven beves
tigt het harmonieuze van de selectie, een har
monie die werd gecreëerd door de directe en 
indirecte operaties waaraan ze werden on
derworpen. Het resultaat van dat alles is dat 
we op deze foto’s Brugge zien door de ogen 
van Hugues Viane, en dat documentaire 
stadsgezichten veranderen in fictie.."131

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

[8] Mélancolie de ces gris des rues de 
Bruges où tous les jours ont l’air de la 
Toussaint! Ce gris comme fait avec le blanc 
des coiffes de religieuses et le noir des sou
tanes de prêtres, d’un passage incessant ici 
et contagieux. Mystère de ce gris, d’un demi- 
deuil étemel! (p. 79).
[9] §358. Sixième règle. Louer aussi les 
reliques [...]. Sint-Ignatius van Loyola, 
Exercices spirituels.
[10] C’est là [au Collège jésuite de Sainte- 
Barbe à Gand] que mon âme, toute jeune, 
s’est déprise de la vie pour avoir trop appris 
la Mort! (Georges Rodenbach, Le Rouet des 
brumes, nouvelle édition, Paris, Flammarion, 
1906, p. 220)
[11] Sigmund Freud, Zwangshandlungen 
und Religionsübungen (1907), in: Sigmund 
Freud-Studienausgabe, vol. VII, red. 
Alexander Mitscherlich et. al., Frankfurt am 
Main, S. Fischer Verlag, 1973, pp. 13-21.
[12] Mais il [Hugues Viane] aimait chemi
ner aux approches du soir et chercher des 
analogies à son deuil dans de solitaires 
canaux et d’ecclésiastiques quartiers (p. 4).
[13] Het Parijse agentschap Roger-Viollet 
beheert de archieven van Lévy-Neurdein; na 
de Eerste Wereldoorlog zijn de twee maat
schappijen immers gefuseerd, voordat ze hun 
bedrijvigheid stopzetten.
[14] Une impression mortuaire émanait des 
logis clos, des vitres comme des yeux 
brouillés d’agonie, des pignons décalquant 
dans Veau des escaliers de crêpe (p. 20).
[15] [...] minute qui abolirait le temps et les 
réalités (p. 93).
[16] [...] afin que ceux qui nous lirons [...] 
sentent à leur tour l’ombre des hautes tours 
allongée sur le texte (p. ii).
[17] [...] vide sans passants (p. 132).
[18] [...] presque plus la sensation de 
vivre (p. 16).
[19] Hélas! nous avons rencontré, en cette 
saison d’été, une Bruges changée, presque 
animée, avec du monde dans les rues, de la 
musique dans ses kiosques. Bruges n’était 
plus elle. Geciteerd in: Pierre Maes, Georges 
Rodenbach 1855-1898, Brussel/Gembloux, 
Éditions J. Duculot, 1952, p. 275. Mijn korte 
historische schets is een samenvatting van 
Maes, pp. 272-279. In zijn roman heeft 
Rodenbach een verdwijnende stad vastge
legd, ongeveer zoals de foto’s van Atget dat 
voor Parijs hebben gedaan.
[20] Een uitvoerige poging om de logica 
achter de selectie te achterhalen, gebaseerd 
op een onderzoek van de bewaard gebleven 
negatieven en van de relevante documenten 
van Lévy-Neurdein, is te lezen in deel II van 
mijn proefschrift (zie noot 1, pp. 437-537); 
een samenvatting geeft Note sur les négatifs, 
in de Garnier/Flammarion-editie van 1998, 
pp. 315-319.
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Noten

[1] Dit artikel is een herziene versie van 
een hoofdstuk uit Littérature et Photo
graphie. La Tradition de l’Imaginaire 
(Royaume Uni et France, 1839-1939), proef
schrift, Paris XI!, 1996. Het is ook een her
ziene versie van The Photograph in Georges 
Rodenbach ’s Bruges-la-Morte, in: Journal of 
European Studies vol. 30, 2000, pp. 71-89. 
De gebruikte editie van Rodenbachs roman 
is de eerste druk, verschenen in 1892 bij 
Flammarion (Parijs).
[2] Car tout s ’y fige, y dure, 

et tout s ’y perpétue:
Désirs, mouvements d’âme, 

instantané décor,
Tout ce qui fut, rien qu’un moment, 

y flotte encor;
[...] Et l’on voit, dans les yeux [...] 
D’anciens amours mirés

comme de grands tombeaux!
(Voyage dans les Yeux, in: Georges 
Rodenbach, Les Vies encloses, Fasquelle, 
1896, p. 146)
[3] [—] pareilles à des ombres (p. 132).
[4] [...] ces gens faits de noir et de blanc 
(p.79).
[5] [...] s’unifie en chemins de silence 
incolores (p. 80).
[6] Il y a là, par un miracle du climat, une 
pénétration réciproque, on ne sait quelle 
chimie de l’atmosphère qui neutralise les 
couleurs trop vives, les ramène à une unité 
de songe, à un amalgame de somnolence 
plutôt grise (p. 80).
[7] C’est comme si la brume fréquente, la 
lumière voilée des ciels du Nord, le granit 
des quais, les pluies incessantes, le passage 
des cloches eussent influencé, par leur 
alliage, la couleur de l’air- et aussi, en cette 
ville âgée, la cendre morte du temps, la 
poussière du sablier des Années accumulant, 
sur tout, son œuvre silencieuse (pp. 80-83).

Illustraties

1. Bruine ansichtkaart van Brugge
(“ND 99. Bruges. Le Quai Vert”), 
ca. 1900.

2. La Maison du Franc, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 81.

3. Châsse du Saint-Sang, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 213.

4. Le Canal et le Béguinage, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 5.

5. Bruges, Vue sur le Canal, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 9.

6. Le Quai Vert, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 17.

7. Rue Flamande,
uit: Bruges-la-Morte, p. 141, 
uitvergroting van figuren die half on
zichtbaar zijn gemaakt.

8. Ansichtkaart met schilders op de voor
grond (“ND 88 Bruges. Le Quai Vert”), 
ca. 1900.

9. La Porte Dorée, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 65.

10. La Maison du Franc, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 177, 
detailvergroting vanhet doorgekraste stuk

11. La Maison du Franc, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 177, 
de hele illustratie.

12. Rue aux Laines, 
uit: Bruges-la-Morte, p. 85.

13. Ansichtkaart (1898), 
verstuurd door een Bruggeling met 
een citaat uit Bruges-la-Morte 
(privé-collectie).
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Stadsfotografie in het negentiende-eeuwse Brugge
Deel I: Tussen toerisme en restauratie

Anoniem

Fotograaf op de markt van Brugge, 1891, stadsarchief Brugge

Dirk LAUWAERT

All descriptions of works of art are deter
mined by the dominant attitudes of the 
describer, and photographs are no different 
in this regard from any other form of 
description.
Ralph Lieberman

Tientallen oude foto’s van het Belfort, het 
stadhuis, de Begijnhofbrug. Het repetitieve 
ontmoedigt de aandacht. De voortdurende 
hulde aan de lokale monumenten van de stad 
is voor ons die allergisch zijn voor monu
menten, niet meer na te voelen. De afwe
zigheid van mensen in het straatbeeld roept 
onvermijdelijk de melancholie van de ver
laten stad op. Het zijn beelden van een fos
siel, niet van een levend organisme.

Iets later valt op dat er vooral histo
rische gebouwen en haast geen eigentijdse 
wijken of constructies te zien zijn. Geen beel
den van het eerste spoorwegstation op het 
Zand (1841, naar plannen van Auguste 
Payen), slechts enkele van het tweede sta
tion (1879, naar plannen van Jozef Schadde). 
Nauwelijks sporen van het dagelijkse lokale 
leven: enkele beelden van de neoklassieke 
vismarkt met klanten, en uiterst zeldzame 
opnames van de proletarische ‘fortjes’ in het 
stadsweefsel. Verder steeds winkelstraten 
zonder klanten, kerken zonder kerkgangers, 
straten zonder koetsen. Murnau maakte 
zulke beelden van Bremen, klaar voor het 
bezoek van de vampier.

Natuurlijk zeggen de collecties in het 
Brugse stadsarchief, het archief van de Pro
vincie en het Steinmetzkabinet niet alles 
over de foto’s die in de negentiende eeuw 
in Brugge werden gemaakt. Er zijn ook veel 

portretten en groepsportretten (zoals blijkt 
uit de verzamelingen Guillaume Michiels 
en Jaak Rau en de afgeleide publicaties). 
Uitspraken over dé fotografie in Brugge 
doe je steeds onder voorbehoud van nieuwe 
vondsten. Toch levert het samenspel tus
sen productie en archivering van foto’s een 
coherent corpus op. De eerste ontmoeting 
is stug. Die ervaring is de regel bij de 
negentiende-eeuwse fotografie: ze is niet ver
leidelijk. De fotografische blik is onbewo
gen en wil de kijker niet bewegen. De op
dracht is beschrijving, niet verleiding.

Het gaat blijkbaar toch om een andere 
fotografie dan vandaag. Niet echt verwon
derlijk dat haar gebruikers vandaag in ar
chieven en in publiciteit niet naar de foto’s 
zelf kijken, maar uitsluitend naar wat ‘erin’ 
te zien is. Foto’s worden door de stads
geschiedenis louter als containers van in
formatie gebruikt. De containers zelf zijn 
geen deel van die informatie. Mij daarente
gen lijkt dit materiaal intrigerend. Ik kijk 
toch meteen ook over de schouders van het 
monument in de richting van het beeld en 
de fotograaf. Bewonderaar van het eerste 
uur van de brede, zeer gedifferentieerde 
stroming hedendaagse topografische foto
grafie, probeer ik de consequentie te door
zién waarmee gedecideerde keuzes gemaakt 
zijn. De stugheid van deze grootburgerlijke 
fotografie spreekt me aan (als weerwerk 
tegen te wervende beelden). Haar zakelijke 
nuchterheid staat als hautaine bescheiden
heid tegenover zoveel hedendaagse megalo
manie, en de aandachtige concentratie van 
iedere opname nodigt me uit om langer bij 
deze beelden halt te houden. Al na enkele 
weken in archieven was er doorheen het 
herhaald bekijken van de beelden zoveel 
verscheidenheid zichtbaar geworden dat ze 
hun banaliserende uniformiteit kwijt waren. 
Wat een stapeltje foto’s van het Belfort was, 
ontsloot zich als een heel gediversifieerd 

ensemble van heel verschillende beeld- 
oplossingen. Het bescheiden zilveren mu
ziekje van deze foto’s, dat zo vaak klinkt 
als een snerpende vioolzaag, heeft toch een 
eigen melodie. Wat zijn de contouren, de 
mogelijkheden ervan?

Maar hoe dan ook, in de archieven 
keek ik even bewust naar de monumenten 
als naar het beeld ervan. De geschiedenis 
van het beeld is even gewichtig in dit ar
chief als de geschiedenis van het afgebeelde 
monument. Het monument zelf zowel als 
haar negentiende-eeuwse opname vereisen 
een esthetisch oordeel: iedere beschrijving 
is een vormgeving en een beoordeling door
heen die vormgeving. Ik ben op zoek naar 
het inzicht dat in de fotografische vorm uit
drukking krijgt. Wie alleen naar het afge
beelde kijkt, doet alsof het beeld daar geen 
uitspraak over doet. Terwijl een beeld altijd 
een oordeel is. Welke accenten, welke vor
men krijgt de negentiende-eeuwse stad 
doorheen het werk van de fotografen? 
Welke gevoelsregisters worden er ontwik
keld, welke poëtica van de stad ontvouwt 
zich doorheen de praktische oplossingen 
van de fotografen?

Alle muziek wordt gemaakt door wrijving: 
een boog op een vioolsnaar, de lucht in een 
hobo, een trommelstok op een vlies. Ook 
de muziek van foto’s is het resultaat van 
een raken en kruisen: dat van een kader 
met zijn onderwerp. Het licht van de och
tend op het stadhuis van Brugge door 
Daveluy (ca. 1850); de zeer specifieke 
onscherpte in het Brugse stadsbeeld van de 
Weense fotograaf Heinrich Kühn (1897/98). 
Alle fotografische keuzes worden gemaakt 
in relatie tot een specifiek motief op een spe
cifiek moment; de fotografische vormen zijn 
steeds reacties op het onderwerp. Zonder 
kennis van het onderwerp ook geen keuzes 
van fotografische vormen: wat gefotogra

feerd werd laat me toe te begrijpen hoe het 
gefotografeerd werd. De idee van de stad 
heb ik nodig om de idee van de gehanteerde 
fotografie op het spoor te komen, maar ook 
omgekeerd tovert een specifieke idee van 
fotografie weer een ander gezicht van de 
stad tevoorschijn. Dus stad én fotografie 
samen, om het daaruit resulterende ‘stads
beeld’ te vatten. Uit het samenspel van fo
tografische vorm en stedelijk onderwerp 
ontstaat iets dat beide afzonderlijk over
stijgt: het stadsbeeld. Enkele tientallen vier
kante centimeter op flinterdun albumine- 
papier - zo stug als beeld, zo fragiel als 
object, maar toch één en al keuze. Over die 
keuzes gaat het, want foto’s groeien niet 
vanzelf.

De Stad

De stad van de negentiende eeuw. Tegelijk 
utopische dagdroom en diabolisch angst
beeld; geobjectiveerd door een prospectief 
denken en gesubjectiveerd door diepe pa
niek; een te beschermen patrimonium en een 
te ontsluiten materie; grondspeculatie en 
exploitatie van de blik van de toerist; kunst
en cultuurgeschiedenis en banalisering 
doorheen alle mogelijke vormen van com
fort. Deze stad wordt in de loop van de ne
gentiende eeuw expliciet het object van een 
nieuw beleid (urbanisme), van een nieuwe 
praktijk (toerisme), van een nieuw soort 
interventie (restauratie en sanering), van een 
nieuwe omschrijving (patrimonium).

Van dit proces is Parijs de hoofdstad: 
er is geen stad die aan haar invloed ontkomt. 
Dit proces wordt in academies en universi- 
teiten, in het atelier van schrijvers en schil
ders, in de cenakels van de politiek en in de 
bureaus van architecten overdacht en ter 
discussie gesteld. In dit proces speelt vanaf 
1840 ook een nieuwe beeldtechniek een rol: 
de fotografie.
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Victor Daveluy

Stadhuis, Brugge, voor 1866, Koninklijk Archief, Brussel
Henri Berssenbrugge

Belfort, Brugge, s.d., Fotomuseum, Antwerpen

Is Parijs de referentiestad, het is tegelijk toch 
maar één stad in Europa naast duizenden 
anderen, waar zich met hoogstens wat ver
traging dezelfde uitdagingen stellen. Toch 
reageren alle steden op een eigen manier, 
in een combinatie van volgzaamheid en 
weerstand. De norm is algemeen, de weer
stand steeds specifiek. De geografische, fi
nanciële, ideologische verschillen genere
ren een brede waaier aan uiteenlopende 
reacties en oplossingen. Ook Brugge heeft 
zich gemoderniseerd, maar door één luik 
van het vernieuwingsproject absolute voor
rang te geven: conservering en restauratie. 
Historisering is de wezenlijke andere helft 
van de negentiende-eeuwse modernisering. 
In Brugge is de stadschouwburg (1869, naar 
plannen van Gustave Saintenoy) in het cen
trum het meest prominente spoor van een 
snel gefnuikte ambitie om zichtbaar modem 
en negentiende-eeuws te zijn. Dit project, 
onder een liberaal gemeentebestuur onder 
leiding van Jules Boyaval, werd door de 
katholieke opinie gehoond. Zelfs de Steen
straat is niet de moderne promenade gewor
den van de nieuwe middenstand en con
sumptie. Burgerlijkheid heeft geen expliciet 
eigen gezicht in deze stad gekregen.

Dé moderne stad is dan ook eerder een 
ideaaltypisch object, een theoretische hy
pothese. In werkelijkheid zijn er alleen maar 
steden, in het meervoud, en ieder is een ge
val apart. Wie de lokale stadsgeschiede
nissen en persoonlijkheden over het hoofd 
ziet, mist een wezenlijke sleutel om het 
beeldmateriaal te duiden.

Tegelijk dringen zich toch gelijk
lopende oplossingen voor parallelle pro
blemen op. Iedere stad is uniek, maar alle 
steden staan voor identieke uitdagingen. 
De Brugse fotograaf Jan Frans Michiels 
(1823-1887) maakte vanaf 1852 opnames 
van de Keulse Dom in voltooiingfase. Eén 
beroemd voorbeeld naast tientallen andere: 
fotografen reizen en verhuizen opvallend 
vaak. Hun stijl, hun gevoeligheid is aanpas
baar.

Een aandachtige comparatieve lec
tuur van de foto’s openbaart hoe bovenop 
de vele gelijkenissen zeer grote verschil
len spelen tussen bijvoorbeeld de stads
beelden van Pietro Poppi (1833-1914), dé 

! 6 fotograaf van Bologna, en die van Victor
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Daveluy (1846-1886), maker van een cru
ciaal album Brugse stadsfoto’s.

Zo moet de aandacht steeds heen en 
weer gaan tussen uniformiteit en specifici
teit, tussen de eenvormigheid die een tech
niek oplegt en de subtiele accenten van ie
dere beoefenaar, tussen de vergelijkbaarheid 
én de onvergelijkbaarheid van iedere plaats 
en monument. Pas in die rasteloze bewe
ging verschijnt de foto als een uitspraak van 
belang.

Iedere stad is drie steden

Iedere stad dient zich aan als drie steden. 
Dit verhaal gaat over beelden van de stad, 
dus steeds in meer of mindere mate over de 
verbeelde stad. Een stad in beelden, maar 
dus ook in de verbeelding: uitgebeeld én 
gefantaseerd. Het is de stad zoals de litera
tuur ze vertelt (in Brugge is dat in de eerste 
plaats Georges Rodenbach, maar ook Van 
de Woestijne en Rilke), zoals kunsthistorici 
haar onderzoeken en stileren (van James 
Wheale tot Adolphe Duclos), zoals schil
ders haar interpreteren (Henri Le Sidaner, 
1898-99) of graveurs haar ontluisteren 
(De rolweg, 1907, Jules De Bruycker). Maar 
ook gebanaliseerde uitspraken als het 
‘Venetië’ of het 'Nürenberg' van het Noor
den maken deel uit van deze constructie.

Een tweede stad leest men in stads
kaarten - de eerste dateert van 1562 en is 
van Marcus Gerards. In de negentiende 
eeuw werden door de Brugse firma Popp 
de Belgische kadasterplannen gepubliceerd, 
ook die van Brugge. Deze horizontale pro
jectie geeft een structurele lezing van de 
stad; het accentueert de stad als netwerk, 
maakt ze daardoor toegankelijk voor glo
bale ingrepen. Zonder stadsplan geen 
urbanistiek. De verbeelde stad heeft bijna 
uitsluitend met de stad als wal van gevels 
te maken, met de stad als verticaal. De ver
beelde stad dramatiseert gevels, de stad als 
kaart dedramatiseert ze. In de verbeelde stad 
gaan de gebouwen emotionele verhoudin
gen aan; in de kaartstad zijn verhoudingen 
vertaald in richtingen en afstanden. De kaart 
is geen uitbeelding, maar een vertaling van 
de stad. De kaart is essentieel voor de be
zoeker, maar ook voor de onderzoeker in 
het archief. Het stadsplan laat toe de foto
graaf en zijn standpunt te lokaliseren.

Tussen de stad als beeld en de stad als kaart 
ligt een wezenlijke afstand. De eerste maakt 
van de stad een entiteit (een persoon zelfs), 
de tweede maakt van de stad een structuur. 
Synthese tegenover analyse. De eerste volgt 
de wet van associatie en analogie (de asso
ciaties van Rodenbach zijn uitzonderlijk rijk 
en complex), de tweede volgt de wet van 
de opmeting (hier spelen eigendom en 
macht).

Vandaar de plaats van een derde stad: 
de beleefde stad (la ville vécu). Hier schu
ren beeld en kaart, verbeelding en macht, 
projectie en bezit knarsetandend over elkaar. 
Wat in de beleefde stad gebeurt, is onzicht
baar en onhoorbaar. De beleefde stad balt 
zich samen in onderdrukte symptomen, 
waarin gecensureerd verzet en knagende 
frustratie de tergende afstand tussen verbeel
ding en macht aangeven. Tegenover de be
lofte van het esthetisch genot als teken van 
een utopische goede stad op menselijk for
maat, staat de tergende weerstand van fei
ten en structuren. De verbeelding - als beeld 
én als fantasie - projecteert ons in de stad; 
de kaart - die projectie van een stad - pro
jecteert er ons weer uit. We kunnen ons op 
de kaart situeren door niet meer in de stad 
te zijn. De beleefde stad is de wrijving tus
sen beide. De politiek maakt zich van die 
beleving meester en gebruikt ze. Een alleen 
maar gelukkig makende stad zou nu een
maal geen politiek behoeven.

Soms staat de fotografie in dienst van 
de structuur; zie de inventarissen van het 
patrimonium zoals het zogenaamde Album 
Ronse van Alfons Watteyne (1858-1929), of 
het werk van Alexander Simays (1866-1944) 
in Maastricht. Heel soms neemt de fotogra
fie de beleefde stad en haar weerstanden tot 
onderwerp, door bijvoorbeeld beelden van 
problematische woonomstandigheden te 
tonen. Soms worden er voorzichtige aan
zetten gegeven om de bekeken beeldstad te 
relativeren, met beelden van de industrie 
waar het leven verdiend moet worden (een 
uitzonderlijke serie uit 1885 over de stokerij 
Van Mullem door de firma Lebon). Maar 
het gros van de beelden hebben met een 
verbeelding te maken waarin de stad tot een 
levend geheel wordt gemaakt. Zo zijn ze een 
gesprekspartner voor haar bezoekers die 
kunnen ontsnappen aan de beleefde stad en 
zich via de stad als kaart doorheen een ima

ginaire stadsreconstructie kunnen begeven: 
van monument naar monument.

Beeldculturen in de negentiende eeuw

De fotografie opereert binnen een explode
rende beeldcultuur waarvan de rol essen
tieel ‘illustratief’ is. Alles moet getoond 
kunnen worden (in exposities), alles moet 
afgebeeld kunnen worden (in prenten); zo
wel dingen als gebeurtenissen. Het verschil 
tussen beide is niet wezenlijk: dingen wór
den steeds verteld, iedere beschrijving is 
ook altijd een dramatisering. Ieder ding is 
een sedimentering van een geschiedenis; 
zeker ook de stad, haar constructies, haar 
stenen.

Het tonen van dingen (hun repro
ductie) is net als het vertellen van gebeur
tenissen een verbeeldingsproces: iets in 
beeld brengen veronderstelt steeds dat men 
het zich kan verbeelden, dat wil zeggen in
beelden. Deze beeldcultuur presenteert geen 
facts, maar is gebouwd rond de noodzaak 
tot empathische identificatie.

De negentiende eeuw wil vertellend 
zichtbaar maken, in beeld en in presentatie. 
Het negentiende-eeuwse beeld is een sas 
tussen tonen en vertellen, tussen zichtbaar 
maken en begrijpelijk of empathisch voor
stellen. Zonder het navoelen van de 
romaneske grammatica in de visualisering 
ontsnapt ons de ziel van deze beeldcultuur. 
Een woekerende ‘imagolatrie’ is de zelden 
gethematiseerde basismelodie van de ne
gentiende eeuw. Ook de werking van de 
fotografie moet op die manier gelezen wor
den. De reproductie, vanaf de twintigste 
eeuw uitsluitend als een zuiverende (en 
ontluisterende) objectivering gepresenteerd, 
geeft zeer slecht rekenschap van de drama
tiek die in de negentiende-eeuwse repro
ducties van architectuur en stadszichten 
aanwezig is.

Verschillende beeldstrategieën kruisen en 
doorkruisen elkaar in de negentiende eeuw. 
Hun combinaties zorgen voor een toene
mende complexiteit, onzuiverheid en ver
snelling. Centraal staat de exploderende 
strategie van de reproductie, waartoe gra
fische technieken, later aangevuld met fo
tografie, worden ingezet. De idee van de 
reproductie impliceert vermenigvuldiging,



Neurdein

Groenerei, s.d., stadsarchief Brugge

Heinrich Kühn

Das weisse Haus an der Briicke, 1897-98, Albertina, Wenen

en in deze logica zit meteen ook die van de 
serie ingebakken: een reproductie is geen 
eenmalige activiteit, maar een campagne 
waarbij veel (zoveel mogelijk) gereprodu
ceerd wordt. De rij van afgeleide repro
ducties wordt zo een serie, een set van ge
reproduceerde eenheden, die eigenlijk iets 
anders zijn dan een collectie. Gereprodu
ceerde documenten groeien uit tot een do
cumentatie.

Daarnaast blijft de esthetische gevoe
ligheid niet onverschillig voor de resultaten 
van nieuwe technieken. Steeds meer schui
ven ze in de kunstpraktijk binnen, en iedere 
techniek leent zich tot kunstzinnige sugges
ties. Juist omdat de fotografie eerder een gra
fische dan een picturale praktijk is, ziet men 
het gewicht van de grafische beeldcultuur 
steeds groter worden. In de negentiende eeuw 
wordt steeds vaker in functie van de gra
fische exploitatie gewerkt. De beeldcultuur 
groeit—via de reproductie en de illustratie — 
naar een vermenging van grafische en 
picturale logica, met een dominantie van de 
eerste. Alles eindigt tussen de twee kaften 
van hét Boek: le Musée Imaginaire. Ook de 
stad wacht op haar boekregie.

Dit brengt ons bij een derde tendens van de 
beeldcultuur: haar sterk romaneske karak
ter. Het pittoreske is bij uitstek vertellend 
en dramatiserend. De romantische boek
illustratie is daarom de cruciale horizon voor 
alle negentiende-eeuwse beelden: hier wor
den beelden prenten. Het concept van de 
illustratie en dat van de reproductie zijn de 
twee contrasterende en verbonden kernen 
van de negentiende-eeuwse beeldcultuur. 
De fotografie moet steeds binnen die drie 
logica’s - tegelijk conceptueel en gevoels
matig - geplaatst worden. In deze context 
gaat de reproductie een alsmaar belangrij- 
ker rol spelen, doorkruisen de ideeën van 
serie en archief de collectie, en wordt het 
beeld steeds meer geijkt tegenover de prent 
en de illustratie. Onder dit alles lijdt de 
kunst. Met dit alles speelt de kunst.

Het toerisme construeert en 
exploiteert een beeld van de stad

De toerist is een onlosmakelijk onderdeel 
van het historisch centrum: zonder centrum 
geen toerist. En in dat centrum: de monu
menten. Monumenten zijn er om bezichtigd 
te worden, maar met welke blik moetje naar 
deze exotische resten kijken? De beeldvor
ming reikt oplossingen aan. Zo moet je 
kijken, dit moetje voelen.

De toerist beschrijft een traject van 
buiten de stad naar binnen. In Brugge ge
beurt dat aanvankelijk vooral per boot aan 
de Katelijnepoort, met de ‘barge’, later via 
de trein aan het Zand: een cruciale accent
verschuiving. Voor de toerist die extra muros 
aankomt is het monument het baken voor 
zijn bezoek. Het monument is zijn doel, geeft 
richting aan zijn traject - een beweging die 
centripetaal is. Dit is cruciaal in de strategie 
van het toeristische stadsbeeld: steeds van 
buiten naar binnen, steeds op een monument 
gericht. (Het zij terloops opgemerkt dat de 
urbanistieke beweging van de stad zelf juist 
van het centrum wegtrekt, buiten de muren, 
met de rug naar het monument).

De toerist heeft zelfs met het baken 
van het monument nog een gids nodig. 
Vandaar de gids als boek, als persoon, de 
stadskaarten voor toeristen, de ‘onderschrif

ten’ in de stad zelf en uiteraard ook de 
beelden. Grafische en fotografische beel
den zijn vanuit die gidsfunctie te denken, in 
een dubbele beweging van selectie én syn
these: het belangrijkste wordt aan enkele 
monumenten opgehangen. Een resumé- 
versie van de stad: verkleind, handzaam, 
overzichtelijk, éénduidig.

Aanvankelijk domineert de (trage) reiziger, 
gefortuneerd en in de echte betekenis van 
het woord een amateur: iemand die reist om 
zich te vormen. Tegen het einde van de 
eeuw ontwikkelt zich het profiel van de 
toerist: snel, kortstondig aanwezig, op zoek 
naar het contactmoment (het ‘ik Was hier’ 
van de gekochte prentkaart en later van de 
zelfgemaakte reisfoto). De toerist ontmoet 
in de stad bovendien een geprofessionali
seerde gids (verenigd en geaccrediteerd in 
gidsbonden) voor de rondleiding langs een 
geprogrammeerd parcours.

Hoe dan ook, de werkelijk urbanistieke 
ontwikkeling van de stad - cruciaal voor de 
inwoner en zijn inkomen - bedreigt fysiek 
het centrum én relativeert het. De gids zal er 
liefst over zwijgen, want de toerist heeft 
geen boodschap aan het dagelijkse leven 
van de stad, uitsluitend aan haar utopische 
specificiteit. Men bezoekt Brugge omdat en 
in zoverre het onverwisselbaar is met an
dere steden, niet omdat het uiteindelijk ook 
maar een stad is zoals alle andere en deel 
heeft aan dezelfde globale modernisering.

Het stadsbeeld - zowel de steendruk 
als de foto - maakt dezelfde keuze: het 
historisch centrum vormt er het exclusieve 
onderwerp van. Dat is in het geval van de 
fotografie bevreemdend, omdat je een in
tieme band mag veronderstellen tussen de 
modernisering van de stad en die van het 
beeld. De foto versterkt echter de blik op het 
verleden, niet die op de toekomst. Het ver
schil met de metropool is dat het spektakel 
van de modernisering daar zelf voorop staat.

De toon van dit retrospectieve stadsbeeld is 
‘pittoresk’. Dat is patent het geval bij de 
lithografie, maar de toon wordt in de foto
grafie voortgezet. Het ‘pittoreske’ is een 
vertellende beschrijving, waarin het patri
monium dramatisch én gefocaliseerd voor 
een sterke identificatie wordt uiteengezet. 
En de reiziger-amateur zoekt die densiteit. 
De nieuwe lithografische traditie staat veraf 
van de achttiende-eeuwse vedute met brede, 
optellende panorama’ s van een stad, en kiest 
resoluut voor geaccentueerde standpunten 
die van het monument een personage ma
ken en van de kijker een participerende 
lezer-beschouwer. De fotografie zet deze 
traditie verder, met nochtans onwaarschijn
lijke middelen. Het pittoreske is immers een 
zeer literaire beeldvorm, nauwelijks om te 
zetten in de taal van de afstandelijke foto
grafische opname. Toch zijn lithografische 
firma’s belangrijke producenten en verko
pers van fotografische prenten; voor de 
makers en voor hun publiek is het onder
scheid tussen een prent vol sfeer en Stimmung 
en een foto zonder figuren en grote contras
ten tussen licht en donker blijkbaar veel 
minder frappant dan voor ons. De fotograaf 
neemt moeiteloos de beeldvormen van de 
lithografische traditie over.

Op het einde van de eeuw wordt voor de 
toerist de prentkaart ontwikkeld; die 
recycleert, bewerkt en transformeert het 

oudere fotografisch patrimonium van de 
stad. Oude opgekochte archieven en nieuw 
gemaakte opnames lopen door elkaar. Het 
rechthoekig formaat van de prentkaart is 
niet dat van de oorspronkelijke opname, en 
inkleuringen en tekst doen het beeld geweld 
aan: het is een interessante maar onzuivere 
vorm. Het doel is de toerist een bewijs in 
handen te geven dat hij ergens geweest is, en 
dat moet efficiënt en in één beeld gebeuren. 
De verstening van motieven en beeldvor
ming is haast onvermijdelijk. De prentkaart 
bewerkt een emblemati sering van standaard
monumenten, die iconografische schema’s 
worden met steeds minder plastische 
densiteit, steeds minder historische beteke
nis. De prentkaart produceert een handvol 
logo’s die de taal spreken van de eendags- 
toerist en zijn sterk gereduceerde ambitie, 
namelijk ‘er’ geweest te zijn.

Modernisering als mobilisering van de stad

Europese steden zijn in de regel historische 
steden; hun modernisering stelt het speci
fieke probleem van de plaats (letterlijk en 
symbolisch) die aan het patrimonium moet 
worden gegeven. De plaats is immers schaars 
en staat onder druk van het verkeer, van het 
gerationaliseerde netwerk. Tussen het mo
nument als ultiem onroerend goed en de 
mobiliteit van de modernisering bestaat een 
wezenlijke tegenstelling. Maar anderzijds 
zou er geen verkeer zijn indien het monu
ment dat niet zou aantrekken. Het monu
ment weerspreekt de toekomstgerichte dy
namiek en is er tegelijk een oorzaak van. 
Het geherdefinieerde monument wordt on
derdeel van de modernisering. De incompati- 
biliteit verhindert dus de verbondenheid niet, 
integendeel.

De toerist bezoekt liefst een comforta
bele stad, maar uiteraard omwille van de 
oude monumenten. Het patrimonium wordt 
zeer naar waarde geschat, omdat het de 
reiziger toelaat de historische densiteit te 
ervaren, in elke stad weer op een andere 
manier. Het patrimonium heeft een 
herkenningsfunctie en functioneert als 
mnemotechnisch middel; het is telkens uniek 
aan één enkele stad gebonden en juist niet 
inwisselbaar. Het hoort thuis in de beeld
vorming van de identiteit van een stad 
- zowel voor bewoners als voor bezoekers. 
Tegelijk is dit patrimonium ook een fysieke 
zowel als een symbolische hinderpaal, een 
lastige herinnering, een blik in een verleden 
waaraan men zich juist wil onttrekken. Som
mige van die tegenstellingen worden in haast 
alle Europese steden in deze periode be
slecht ten koste van het patrimonium: vele 
steden slopen hun omwalling en dempen 
hun waterlopen. De stad ontwatert en ver
hardt (niet toevallig is er als compensatie de 
imaginaire verwatering van de stad in de 
romans en de schilderkunst van het fin de 
siècle}'). Maar andere tegenstellingen wor
den opgelost ten voordele van restauratie en 
renovatie, met toch telkens het cruciale én 
rampzalige ‘vrijmaken’ van het monument 
van zijn aanbouwsels en het creëren van een 
open ruimte eromheen. Zo verscherpt de 
stad haar contouren - opnieuw een verhar
ding. De complexiteit van de ‘plek’ wordt 
weggesaneerd ten voordele van een syste
matische pleinvorming rond ieder monu
ment: het staat nu vrij, ontbloot van het 
beschuttende vernis van aanbouwsels. Het 
vrijgemaakte monument is voor de blik van 

de wandelaar toegankelijk gemaakt: die 
mobiele blik wordt het objectief van de 
monumentensanering. De stad bouwt de 
optische problematiek in haar ontwikkeling 
in. Brugge heeft zich met succes tegen de 
moderne promenade verzet.

Om greep te krijgen op de spanning tussen 
onroerend goed en mobiliteit is een steeds 
voortschrijdende objectivering van de stad 
nodig. Men moet het stedelijk weefsel let
terlijk en figuurlijk in kaart krijgen. Daar
naast en daartegen heeft zich in de negen
tiende eeuw een breed vertakt proces van 
subjectivering van de stad op gang getrok
ken. De stad wordt een organisme en een 
personage, ze wordt via een zelfbewust 
‘stedenschoon’ een visueel-esthetisch ge
geven. Tenslotte heeft die subjectivering ook 
plaats in de ontwikkeling van nadrukkelijke 
standpunten en daaraan gekoppelde zichten. 
De vedute toont de stad, maar verankert het 
standpunt niet. Lithografie en fotografie 
maken het standpunt ten overstaan van het 
monument steeds meer tot een constitutief 
onderdeel van het beeld, tot zowel het 
pictorialisme (neembijvoorbeeldhetBelfort- 
beeld van H. Berssenbrugge) als het moder
nisme van het interbellum het standpunt echt 
tot thema van het beeld maken.

Tegenover de objectiverende kaart 
staat dus het subjectiverende beeld. Ge
schilderd, geëtst, gelithografeerd, gefoto
grafeerd, uiteindelijk zelfs gefilmd. Deze 
beelden voeden de verbeelding, het imagi
naire van de stad. In deze beelden wil men 
herkennen, terwijl het in de stadskaart om 
kennen gaat. Het stadsbeeld plaatst ons in de 
stad, de stadskaart plaatst ons erbuiten. De 
mobiliteit van de toerist genereert subjecti
vering van het standpunt en maakt ander
zijds objectivering in de stadskaart onver
mijdelijk. Beide hangen samen.

Corpus 1: Twee albums: 
J. O. Delepierre (1837-40) 
en V. Daveluy (1866)

Twee bijzondere fotoalbums. Het oudste, 
het Album pittoresque de Bruges (de stads
bibliotheek en het Steinmetzkabinet in 
Brugge bezitten elk een exemplaar), bevat 
een uitvoerige tekst van Joseph Octave 
Delepierre (1802-1879) en werd uitgegeven 
door de Brugse prentenhandelaar Joseph 
Buffa (1801-1864). Het bevat illustraties 
van A. Tessaro, H. Borremans, L. Ghémar 
en E. Manche. In twee banden staan 47 pla
ten, die het in dit vorstelijke folioformaat 
tot één van de meesterwerken van de 
Belgische prentkunst maken, met stadszich- 
ten en reproducties van kunstwerken. De 
prenten werden ook in de losse verkoop 
aangeboden.

Het album met vijftien foto’s en zon
der tekst dat Victor Daveluy (1846-1886) 
in 1866 aan koning Leopold II aanbiedt on
der de titel Bruges et ses monuments (het 
bevindt zich in het Koninklijk Archief te 
Brussel), is geen commercieel project, 
maar een eenmalig relatiegeschenk. Victor 
Daveluy werkte in het lithografiebedrijf 
van zijn vader Edouard Alexis Daveluy 
(1812-1894) toen hij vermoedelijk kort 
voor 1860 de fotografie in het bedrijf in
troduceerde, zoals dat rond dezelfde tijd 
overigens ook in de firma Buffa gebeurde. 
Het lijkt een doorbraak van de collodion-
fotografie met albumineprints. 1 7
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Wollestraat, vermoedelijk 1880, stadsarchief Brugge

Tussen beide albums ligt een kwart eeuw. 
Hun intenties en techniek zijn niet verge
lijkbaar. Juist dat verschil geeft te denken 
en dwingt om de contrasten expliciet te 
maken, waarna we dan op continuïteiten 
stoten. Hoe verschillend ook, het gaat om 
dezelfde stad en om verwante accenten 
daarin. Het project Buffa ontstaat kort na 
de Belgische onafhankelijkheid en wordt 
mee door dat enthousiasme gevoed; het al
bum Daveluy geeft de indruk van een ge
vestigde zelfzekerheid.

Het Album Pittoresque is zo belang
rijk omdat de begeleidende teksten een hele 
romaneske cultuur rond de beelden weven, 
waardoor we des te duidelijker het vertel
lende karakter van de stadszichten zelf aan
voelen. In de inleiding tot een pocket
formaat Guide indispensable dans la ville 
de Bruges (1847) schrijft Delepierre: “Ne 
foulons pas ainsi d’un pied rapide ces lieux 
mémorables; nourissons-nous de souvenirs 
qu’ils peuvent faire naître. C’est le seul 
moyen pour que le passé ne soit pas perdu 
pour l’avenir, dans le cœur des citoyens” 
(p. 11). Tegen de achtergrond van de histo
rische roman (en zijn doorwerking in thea
ter en schilderkunst) klinken deze zinnen 
met heel het intellectuele, emotionele en 
politieke gewicht van hun tijd. Men late zich 
niet verblinden door de retoriek, ieder 
woord weegt hier met de densiteit van een 
diep doorleefde mentaliteit.

Zeer opvallend is de iconografische 
continuïteit, alsof het Album pittoresque een 
aantal definitieve motieven en vormen voor
stelde die men later fotografisch alleen maar 
kon herhalen. Tegenover die continuïteit 
staan de verschillen tussen lithografie en 
fotografie: tussen een lijn- en een zone- 
techniek, tussen beeld en opname. Het 
continuüm van evoluerende grijswaarden in 
de foto’s is iets heel anders dan de optel
som van arceringen bij de litho. Technisch 
en dus ook esthetisch zijn de beelden on
vergelijkbaar: de litho is steeds een creatie 
van hand én verbeelding, combinatie van 
waarneming en ‘ideologie’, maar de foto is 
het resultaat van een homogeen proces, met 
een uniform oppervlak, niet doordrongen 
van verbeelding, maar een registratie. Wo

gen deze verschillen door? Soms heb je de 
indruk van niet: tot het eind van de negen
tiende eeuw reiken fotografie en grafiek el
kaar op alle mogelijke manieren de hand, alsof 
ze geen concurrenten zijn, maar medeplichti
gen in eenzelfde project: het vertellen van de 
wereld. De foto’s breken veel minder met de 
voorgaande technieken en hun klimaat, dan 
dat de lithografische prent het lectuurschema 
blijft leveren voor de foto’s. We moeten ze 
niet zien als vernielers van de prent, maar 
omgekeerd als voort-zetters ervan.

Het nieuwe prestige van 
de negentiende-eeuwse stadsfotografie

In het laatste kwart van de twintigste eeuw 
kreeg de topografische fotografie van de 
negentiende eeuw een zeer groot gezag. 
Juist omwille van haar statisch en beschrij
vend karakter heeft ze dé referentierol ge
speeld in een conceptuele en seriële bena
dering van fotografie. Zonder psychologie 
(in tegenstelling tot de portretfotografie), 
zonder dramatiek (in tegenstelling tot de 
reportagefotografie) is de architectuur
fotografie het zenuwcentrum geworden van 
een esthetische en intellectuele omslag bin
nen de fotografie. (Het landschapsgenre 
speelde een gelijkaardige rol in de omslag 
van de schilderkunst een eeuw eerder.) De 
openbaring van de Mission Héliographique 
van 1850, het Amerikaanse Rephotography 
Project van onder meer Mark Klett, de 
minimalistische stijl van de Bechers en hun 
leerlingen, het Datar project in Frankrijk zijn 
maar enkele pieken in een heel spannende 
geschiedenis van herontdekkingen en inspi
ratie. De fotografische praktijk heeft hier 
vaak gefunctioneerd als de meest overtui
gende fotokritiek.

Toch heeft deze laatmoderne Quist niet 
postmoderne) belangstelling ook het zicht 
op wat in de negentiende-eeuwse topo
grafische fotografie op het spel staat, zeer 
vertroebeld. Men kent haar namelijk een 
objectivering toe die zelden gespeeld heeft; 
men ziet haar narratieve grondvesten sys
tematisch over het hoofd. Zoals veel bewon
dering projecteert en genereert ze zo mis
verstanden.

De problemen beginnen al met de vraag wat 
de nieuwe bewonderaars denken dat de oude 
fotografen vastlegden. De abstraherende 
term ‘topografie’ geeft aan dat wij vandaag 
in termen van terrein denken, eerder dan in 
termen van gebouwen die samen een ge
heel vormen: een plein, een straat, een hoek. 
De negentiende-eeuwse fotograaf kent 
slechts zinstichtende eenheden en combi
naties die de stad een persoonlijkheid ge
ven. De negentiende-eeuwer ziet een stad 
als een parcours van monumenten die tot 
een coherent profiel verenigd zijn. De 
negentiende-eeuwse fotografie is juist nooit 
de opname van een territorium zoals in de 
hedendaagse topografische traditie, maar 
een hommage aan een architectuur of een 
stad. De hedendaagse fotograaf staat 
- eigenlijk zoals de cartograaf - buiten het 
weefsel van de stad die hij aan een abstract 
standpunt onderwerpt. De negentiende- 
eeuwse fotograaf biedt juist een alternatief 
voor de objectivering: hij vertelt, verbindt 
de stad tot een narratief geheel.

Het misverstand begon reeds in de ja
ren dertig met de appreciatie van Atget, waar
van eerder de tendens tot anomie werd ge
zien dan de hommage aan de organische stad 
en haar plekken. Van Atget werd met name 
door Walter Benjamin een mat fotograaf ge
maakt, terwijl hij misschien juist de laatste 
der werkelijk visueel gepassioneerden is, in 
staat om de ziel van een gebouw en een plek 
indringend aan te wijzen en intens uiteen te 
rafelen. Dat er ook voor Benjamin meer dra
matiek in Atgets opnames ligt suggereert de 
beeldspraak waarmee hij diens beelden be
schrijft - ‘plaatsen van misdaad’. De negen
tiende-eeuwse topografische foto’s worden 
te snel als nuchter en zakelijk geïnterpreteerd; 
ze zijn vaak lyrisch en dramatisch.

De formalistische reductie van beel
den tot hun vorm werkt deze vertekening 
in de hand. De prachtige monumentale com
posities worden op zich, in het platte vlak 
bekeken, juist niet in relatie tot de gefoto
grafeerde monumenten zelf. Toch zijn ze
ker negentiende-eeuwse foto’s geen formele 
monoloog, maar een dialoog. Iedere foto is 
een lezing van zijn onderwerp met de in
strumenten van de fotografie. De fotogra

fische keuzes staan in een specifieke ver
houding tot het onderwerp. De fotografische 
middelen worden niet autonoom ingezet, 
maar toegepast. Men doet ten onrechte alsof 
de kennis over, het inzicht in, de gevoelens 
bij landschappen, stadskwartieren, kerken 
en paleizen onbelangrijk waren in het ont
staan en verstaan van deze beelden. Men 
doet ten onrechte alsof het motief bijzaak 
en alibi is voor een sterk beeld ‘op zich’; 
terwijl het sterke beeld juist een manier is 
om vorm te geven aan de verhouding tot het 
onderwerp. Klinkt de toon van Delepierre in 
het citaat van daarnet ouwelijk en bom
bastisch, de tekenaars en fotografen spra
ken en dachten wel degelijk in die trant.

Hedendaagse topografische fotografen 
kiezen niet de stad van het patrimonium, 
kiezen niet voor ‘levende’ plaatsen, met een 
coherente tekst; ze kiezen voor de zo on
duidelijk mogelijke stadstekst. Men sugge
reert bovendien een conceptueel protocol 
dat neutraliteit lijkt te garanderen en de in
terpreterende repliek uitsluit. Men presen
teert zijn onderwerp, men lijkt er niet op te 
reageren. Met deze paradoxale procedurele 
stijl (zoals Evans sprak van een documen
taire stijl) heeft de negentiende-eeuwse 
stadsfotografie uiteraard niets te maken.

In archieven zijn foto’s documenten, 
in musea zijn het werken

Foto’s worden met twee - elkaar zelden 
ontmoetende - motieven verzameld: in 
stadsarchieven omwille van hun onderwerp, 
in fotomusea omdat het werken zijn. Dit 
laatste wordt sinds j aar en dag formalistisch 
bekeken: de fotograaf geeft vorm aan zijn 
beeld en gebruikt het motief als aanleiding, 
als alibi. Het eerste wordt nostalgisch geëx
ploiteerd: doorheen de foto kunnen we moei
teloos de vraag hoe het vroeger was beant
woord krijgen. De museale benadering ont
moedigt de vraag naar de rol van het onder
werp in het beeld; het archief doet alsof een 
foto alleen maar zijn onderwerp is.

Beide houdingen schieten bij het 
negentiende-eeuwse materiaal tekort. De fo
tograaf is geen abstract, conceptueel 
beeldenmaker, maar hij hanteert een stijl als
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wezenlijke repliek op een onderwerp. Om
gekeerd is hij geen technicus gebonden aan 
een opnameprotocol (zoals dat in juridische 
diensten of wetenschappelijke opnames 
vanaf 1870 steeds vaker voorkomt), maar 
een hoogprofessioneel bedenker van beel
den die het onderwerp recht doen in de geest 
van de tijd. De fotograaf registreert niet al
leen, hij heeft het ook over zijn onderwerp. 
Als fotograaf moet hij al sprekend registre
ren, maar om te kunnen registreren moet hij 
spreken, dus vormgeven.

Beide instellingen projecteren hun eigen 
logica op het materiaal: het stadsarchief ziet 
in de fotograaf een notulant; hij maakt do
cumenten, hij kopieert. Zijn handelingen 
zijn technisch, zijn ambitie is bureaucra
tisch, zijn ideaal een juridische neutraliteit. 
Hij voert uit. Zijn beelden zijn afgeleiden, 
geen uitspraken. De gebruiker heeft via het 
genotuleerde rechtstreeks toegang tot het 
onderwerp. De fotografie is een tijds- 
telescoop die het onderwerp weergeeft.

Omgekeerd is het fotomuseum geïn
teresseerd in werken van auteurs, niet in 
documenten van onderwerpen. Het beeld 
verzelfstandigt zich ten koste van het afge- 
beelde; de vorm ten koste van het onder
werp. De vorm wordt zo een eigenschap van 
het beeld, bedenkt niet een beeld voor het 
onderwerp. Het onderwérp als terloops alibi 
voor vormvirtuositeit is echter een zeer 
schrale esthetiek. Pas wanneer men de vorm 
werkzaam ziet ten opzichte van een object 
- een stad of gebouw - krijgt hij zijn juiste 
appreciatie, namelijk als vorm van iets an
ders, als echte vormgeving.

Is het archief onherroepelijk verleid tot een 
té lokale, haast heemkundige aandacht voor 
de foto, dan is het fotomuseum een perma
nente uitnodiging om foto’s als abstracte 
vorm te bekijken. Maar de fotograaf spreekt 
en hij spreekt over iets. Zijn beelden wij
zen een onderwerp aan, maar doen dat 
steeds op een manier die een verhouding 
tot het onderwerp articuleert. Foto’s docu
menteren niet alleen de feitelijke kenmer
ken van hun motief, ze zijn steeds ook ui
tingen van een specifieke verhouding tot de 
stad en zijn architectuur, zé zijn onvermij
delijk het product van een mentaliteit. Deze 
stadsbeelden wijzen niet alleen naar feiten, 
maar ook naar een manier om die feiten te 
lezen. Feiten zijn constructies van een tijds
gewricht. Het Belfort is hetzelfde materiaal 
voor Daveluy als voor Berssenbrugge een 
halve eeuw later, maar zij geven er een heel 
verschillende betekenis aan. Architectuur- 
en stadsfoto’s zijn nooit alleen maar tech
nische producten, steeds ook stilistische re
sultaten. Hun stijl kan arm en naïef of rijk 
en complex zijn, maar is nooit afwezig. 
Wetenschappelijke opnames zijn binnen 
procedures gevat, architectuurfoto’s niet. 
Beslissingen worden gestuurd door de tijd
geest, de modes en smaken van een periode, 
soms door de persoonlijkheid van een foto
graaf, niet door een protocol. Steeds is er 
het onvermijdelijke moment van lectuur en 
interpretatie van het onderwerp. Zonder dat 
geen camerastandpunt, geen scherpstelling, 
geen keuze in het ogenblik van de opname. 
Deze beelden leggen onvermijdelijk meer 
vast dan alleen maar de materiële toestand 
van het monument, namelijk de tijdgeest 
errond. Wat wilden fotografen met hun 

beeld aanwijzen, aantonen, optillen? Men 
kan het gebald in het Engels formuleren: 
“What were they looking at? What were 
they looking for?”

Die context in de foto’s zelf aan het dag
licht brengen, verrijkt de perceptie ervan op 
een essentiële manier. Deze foto’s op een 
empathische manier begrijpen laat toe een 
geschiedenis van de blik op de stad te ont
rafelen. Deze negentiende-eeuwse beelden 
opladen met alle intellectuele en esthetische 
energie van hun tijd, dat is de ambitie. Want 
de geschiedenis van een stad is ook een ge
schiedenis van de blik erop. Welke rol 
speelde de fotografie daarin?

Wat men denkt met betrekking tot de 
stad, uit zich vanzelfsprekend in hoe men 
de stad uitbeeldt, hoe men de stad doorheen 
het beeld denkt. Daarmee geven we aan de 
fotograaf en zijn beeld een maximale rol: 
de fotografie is in staat om te denken, om 
gedachten te vormen, om zich expliciet bin
nen de gedachten van een omgeving te 
situeren en daarop in te spelen. Fotografie 
en fotografen denken wel degelijk hun on
derwerp. Ze geven hun onderwerp weer ‘als 
gedacht’. De hypothese van een denkende 
fotografie staat hier voorop.

Om het denken van de foto’s te verstaan 
moet men als het ware met ze mee denken, 
door ze heen denken. Dat is het luik van het 
aanvoelen van de fotografische middelen. 
Tegelijk is het onontbeerlijk om ook het 
denken van toen over de stad te verstaan 
om het fotografisch beeld juist in te schat
ten. Men fotografeert binnen dat dénken, 
nooiterbuiten.

Enkele stellingen

Oude foto’s bestaan niet

De negentiende-eeuwse stadsfotografie is 
niet oud, ze blijft radicaal actueel. Ze toont 
dingen uit het verleden, maar veroudert zelf 
niet. Er is immers geen essentieel verschil 
te bedenken tussen de oudste èn de meest 
recente foto’s: steeds gaat het om dezelfde 
techniek die vanaf het begin ‘af’ was. Vanaf 
het begin is alles gezegd. De ontelbare la
tere verfijningen zijn technische complica
ties die wegvoeren van de kern van de zaak. 
Een geschiedenis van de fototechniek be
treft hoogstens detailkwesties. Oude foto’s 
bestaan niet. De techniek legt alle foto’s in 
één grote synchroniciteit op elkaar. Nostal
gie voor ‘oude foto’s’ is hier dus niet aan de 
ordé; hier wordt integendeel dé kracht van 
hun blijvende actualiteit ondervraagd.

Foto’s genereren effecten die amper 
onder woorden te brengen zijn, onder meer 
omdat hun ontnuchterende vaststellingen 
samengaan met een evocatieve kracht die 
alleen in termen van magie beschreven kan 
worden. Die magie maakt de fotografie ook 
zo onhandelbaar: we weten niet wat we er
mee aan moeten. Hun kracht om te ontroe
ren is even groot als banaal, hun kracht om 
te overtuigen even illusoir als onontkoom
baar, de aandacht die ze verdragen even kort 
als intens, de waarde die ze in een leven 
genereren even onbestaande als hun charme 
groot is. Kortom, alle fotografie infantili
seert. De fotografie is een aandoénlijk re
gressief verschijnsel. Haar toekomst is hoe 
dan ook verzekerd.

De onduidelijke rol van fotografie

De negentiende-eeuwse stadsfotografie 
heeft geen oeuvres voortgebracht waarin 
een nieuwe definitie van de stad werd ge
formuleerd: geen Notre Dame de Paris 
(Hugo), geen Gare Saint-Lazare (Monet), 
geen fantastiek (Meryon), geen apocalyp
tische stad (Londen door Doré). De bijdrage 
van de fotografie lijkt onbestaande. De fo
tografie volgt, ze begeleidt, ze past zich aan. 
Haar rol is ondersteunend, niet richtingge
vend. Ze stelt niets nieuws aan de orde, maar 
bevestigt de dominante overtuigingen van 
de verschillende acteurs: architecten, toe
risten, beleidsmakers. Haar rol is dus tege
lijk immens en secundair: immens omdat 
ze steeds weer overtuigende argumenten 
geeft, secundair omdat ze argumenten heeft 
voor alle spelers tegelijk.

In de eeuw van grote visionaire pro
jecten en ambities is de fotografie de grote 
afwezige. Ze luidt eerder het verdwijnen van 
dat visionaire in. Men ziet er reeds hoe de 
fotografie - nét als alle latere media - vooral 
bevestigend en tautologisch werkt en niet 
meer, maar ook niet minder is dan een ein
deloos herhalingsmechanisme.

Van dit jonge, moderne medium verwacht 
je dat het een strategische rol moet hebben 
gespeeld binnen de algehele tendens tot 
modernisering. Dit technisch instrument 
lijkt toch moeiteloos aan de nieuwe weten
schappen gekoppeld te kunnen worden. De 
nuchterheid van de reproducerende beelden 
zou de rationalisering van de stad natuur
lijk kunnen ondersteunen. Bij nader onder
zoek blijkt die sympathie tussen nieuwe 
techniek en moderne stad hoegenaamd niet 
eenduidig. Integendeel, de nieuwe techniek 
lijkt de modernisering van de stad vaker te 
verdoezelen dan te ondersteunen. De foto
grafie lijkt meer in dienst te staan van his
torische nostalgie dan van prospectieve uto
pie. Het is een modem medium dat nadruk
kelijk in dienst staat van het verleden; een 
techniék die moeiteloos clichés bevestigt, 
maar niet in staat is een sterke eigen visie 
te articuleren; een anonieme techniek die 
als enige in staat is het actuele te vatten; 
een document doordrongen van subtiéle 
interpretaties; een grove techniek die slechts 
door esthetische sensibiliteit ontsloten kan 
worden. De fotografie is een verwarrend 
kruispunt, geen helder tracé.

De positie van de fotografie is verras
send onduidelijk. Mogelijk complex, maar 
mogelijk ook banaal en triviaal - geen stra
tegische plaats in de stadsproblematiek, 
maar een misleidende en averechtse. Een 
positie die dés té moeilijker te onderzoeken 
is omdat er steeds een primaire Overweldi
ging is van de kijker door de foto. Dit beeld 
is zo massief dat het idee dat de foto een 
zwakke en onduidelijke rol zou spelen, vol 
negatieve dubbelzinnigheid, eerder onwaar
schijnlijk lijkt. Toch is juist dat onwaar
schijnlijke aan de hand.

De onstabiele foto

Foto’s zijn in wezen onstabiel: op meerdere 
vlakken inzetbaar door distributiefirma’s 
en op meerdere wijzen leesbaar door het 
gespecialiseerde eri niet-gespecialiseerde 
publiek. De foto’s zelf dringen zelden hun 
vormelijke eigenheid aan de bezoeker van 

het archief op: vaak naamloos en ongeda
teerd vormen ze een op het eerste gezicht 
zeer uniforme massa.

Toch is de negentiende-eeuwse foto
grafie bij nadere kennismaking zeer divers. 
Beelden kunnen heel verschillende sferen 
hebben en geven uiteenlopende interpreta
ties aan hun onderwerp. Tegelijk blijkt het 
niet makkelijk een duiding te geven aan 
deze verschillen.

Soms lijkt het een kwestie van natio
naliteit te zijn: de Britse, Franse, Duitse en 
Italiaanse scholen verschillen grondig van 
elkaar. Soms lijkt het een puur technische 
kwestie te zijn, van belichtingstijden, 
opname- en afdrukprocédé’ s. Dan weer kan 
men overtuigend aanvoeren dat de aard van 
de opdracht een bepalende rol speelde. Een 
commercieel bedrijf gelieerd aan het toe
risme (zoals de prentkaartindustrie) zal an
dere beelden voortbrengen dan een foto
graaf die nauw samenwerkt met architec
ten. Soms lijkt het dat alles verklaarbaar 
wordt in termen van brede culturele tenden
sen zoals een romantisch-romaneske visie 
tegenover een symbolistisch-poëtische of 
een documentair-zakelijke visie. Soms lukt 
het de Verschillen te lezen, parallel met de 
stromingen van de canonieke kunstgeschie
denis, maar dan weer heb je dé indruk dat de 
fotografische stijlen elkaar niet lineair op
volgen, maar circulair aflossen (zoals in de 
mode).

Vaak lijken foto’s niet meer dan een 
virtuele vorm die pas in de context van een 
specifiek gebruik overtuigend een bepaalde 
interpretatie suggereert, om meteen daarna 
in een andere constellatie weer een heel an
dere argumentatie te ondersteunen. Dit alles 
schept specifieke moeilijkheden voor de on
derzoeker: wat te lezen in beelden die zo 
weinig lijken op te dringen en zoveel lijken te 
kunnen legitimeren? (Welk denken, als het al 
een denken is, speelt er dan ih deze foto’ s?)

Fotografie, een sturingsmechanisme

De fotografie is een object-gecorreleerde 
lichtafdruk. Men schrijft de foto in die zin 
steeds objectiviteit toe. Dit betekent dat iedere 
foto een massa is, pure optisch-chemische 
materie, een blok compacte ongevormdheid. 
Miljarden onzichtbare zilverkorrels, duizen
den zichtbare details waar we ons nooit op 
concentreren.

Deze massa kan niet van binnen uit, 
maar moet van buitenaf behandeld worden. 
De beeldmassa is zelf niet gevormd, maar 
laat zich letterlijk door coördinaten en pa
rameters sturen. Zowel het plaatsen en rich
ten van de camera als het ontwikkelen en 
afdrukken zijn niet als vormende ingrepen, 
maar als sturing te zien. Een auto die met 
een lading zand rondrijdt, verandert niets 
aan de lading, verplaatst haar alleen maar. 
In feite sjouwt iedere foto met éen lading 
zilverkorrels rond om die van buitenaf te 
besturen. Iedere foto is een beeldmassa (geen 
beeldorganisatie) die alleen maar aan globale 
massabehandelingen onderhevig is. Fotogra
feren is de bediening van een apparaat vol
gens een procedure - wat iets heel anders is 
dan vormend scheppen. Het gaat bij fotogra
fie om statistische behandelingen; haar ken
nis is eerder mathematisch dan manueel.

Sturingsmechanismen installeren zich 
wanneer de eenheden waarmee gewerkt 
moet worden te klein, te groot of te talrijk 1 9
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zijn; wanneer je dus met massa geconfron
teerd wordt. Toch maakt de sturing van die 
massa het verschil tussen vorm en vorme
loosheid. De sturing voegt energie toe aan 
massa. Het is ook letterlijk een fysiek pro
ces: het dragen en richten van een toestel, 
de manipulaties in de donkere kamer. Zon
der aandacht voor de nanogewichten van het 
fotografische ontgaat ons een essentie.

Het is daarbij belangrijk het raakvlak 
van fysieke sturing en gestuurde massa te 
treffen. Louter informatieve benaderingen 
van foto’s onderzoeken als douaniers de 
inhoud van de container; louter forma
listische lezingen onderzoeken als bij auto
contrôlé de wendbaarheid van het apparaat. 
Fotografie dwingt ons echter in het raak
vlak van beide te gaan staan, in de externe 
verbinding van massa en sturing. We moe
ten het fysieke moment treffen waar de tou
wen (coördinaten, spieren) van de sturing 
zich rond de massa slingeren, zoals armen 
grijpen rond een kast. Het al te makkelijk 
formalistisch te interpreteren sturings
systeem van de fotografie dient men in zijn 
lichamelijke, sensuele nuances te verstaan.

Over het materiaal: de documenten

In stadsarchieven vindt men vooral foto
mechanisch gedrukte prentkaarten uit het 
einde van de eeuw. Invloedrijk materiaal in 
de diffuse beeldvorming voor het opkomende 
massatoerisme, maar zeer vertekenend ten 
opzichte van de intenties van de fotograaf. 
Teveel fotografische ambities zijn er weg
geslepen door de druk, het formaat, de gra
fische ingrepen. Toch zijn ze de belangrijk
ste bron voor de nostalgisch-heemkundige 
albums die over steden verschijnen.

De prentkaart levert één nieuw ele
ment in de beeldvorming van de negen- 
tiende-eeuwse stad: hier verschijnt de lo
kale bewoner voor het eerst op een vanzelf
sprekende manier. Burgers en proleten, 
geüniformeerden en rijkelijk uitgedoste da
mes spiegelen de situatie van de koper van 
de kaarten: beiden, afgebeelde en koper, lo
pen rond in het stedelijke decor. Deze 
animatie van het eerder zo verstilde foto
grafische stadsbeeld doet de balans tussen 
monument en omgeving radicaal verschui
ven. De stadsfotografie deemstert weg; wat 
later de straatfotografie zal heten, kondigt 
zich hier reeds aan.

De eigenlijke fotografische prints in 
de archieven zijn voor het overgrote deel 
geïsoleerde, ongedateerde en anonieme do
cumenten - resten van die onophoudelijke 
catastrofe die het lot van fotografie lijkt te 
zijn. Geen brokstukken, maar korrels die 
iedere verwijzing naar een groter fotogra
fisch geheel missen. Een archeologische site 
waar nu en dan enkele beelden naast elkaar 
lijken te passen. Samen vormen ze een dif
fuus ensemble waarin men wel kan tellen, 
maar heel moeilijk verbanden kan leggen. 
De gemiddelde beelden klitten aan elkaar 
tot een collectieve norm, een kwantitatief 
uitgedrukte voorkeur voor een motief. Ver
der staat ieder beeld er voor zichzelf, klaar 
om bewonderd te worden om zijn formele 
kenmerken, zijn compositie, zijn licht. Er 
is helaas geen context die de appreciatie kan 
aanvullen, geen biografie die perspectieven 
kan openen.

Een heel kleine groep beelden is in een 
portfolio of album bijeengebracht. Deze 
ensembles nemen een strategische plaats in. 
Ze vormen een samengesteld geheel, een 
afgesloten fotografische tekst: precies die 
motieven, in die volgorde. Naast de kenmer
ken van ieder beeld afzonderlijk speelt nu 
ook de sequentiële logica. Een bepaalde ge
dachte over de stad komt tot uitdrukking in 
de selectie en de volgorde. Ieder beeld corri
geert het voorgaande en geeft er een tekstuele 
context aan. De vijftien beelden van Daveluy 
in het album van het Koninklijk Archief in 
Brussel, de vijfentwintig - helaas los
gesneden en niet genummerde - opnames uit 
het anonieme Bruges - Promenades d’un 
Amateur-Photographe in het Stadsarchief 
van Brugge, het album van Emilio Anriot 
(1826-?) waarin een ruim en coherent deel 
aan Bologna is gewijd (in de Biblioteca dell' 
Archiginnasio in Bologna) zijn die zeld
zame eenheden waarin een fotografisch 
betoog over de stad gearticuleerd wordt.

Naast deze afgesloten ensembles zijn 
er ook ‘open’ series in deze archieven, en
kele tientallen nummers die door deze of 
gene firma op de markt werden gebracht. Ze 
vormen geen afgesloten tekst, maar toch een 
duidelijk stilistisch geheel. Hun opeenvol
ging is numeriek, niet inhoudelijk. De serie 
is een commercieel aanbod, geen poging tot 
een coherente en uitgebouwde fotografische 
interpretatie van een stad. Ik denk in de eer
ste plaats aan de beelden van de Parijse firma 
Neurdein en die van de productie G.H., 
afkorting van Gustave Hermans. Ik denk ook 
aan de prachtige productie van Pietro Poppi 

(1833-1914) en zijn firma Fotografia 
dell'Emilia (in het archief van de Cassa di 
Risparmio di Bologna). Hier spreekt een 
commercieel bedrijf als collectieve stem in 
functie van een anonieme toeristische 
markt. Andere series werden gemaakt in 
officiële opdracht, zoals de serie van 
Alexander Simays (in het stadsarchief van 
Maastricht) en Alfons Watteyne (in het 
stadsarchief van Brugge): beide inventari
seren. Ik denk aan het portfolio van 
Bertinazzi in de mobiletto van de Cineteca 
in Bologna: een serie opnames rond de in
grijpende vernieuwing van de via Farini in 
Bologna vóór 1870.

Juist dat seriële (dat a-syntagmatische) 
zal in de late twintigste eeuw fotografen en 
theoretici meer fascineren dan de afgeslo
ten (syntagmatische) tekst. De serie stelt 
geen afsluiting in het vooruitzicht en dus 
ook geen betoog, maakt geen valoriserende 
keuzes, doet geen uitspraken met fotogra
fische middelen, maar houdt een egale dis
tantie tot het urbane en architecturale gege
ven. De bureaucratische onverschilligheid 
lijkt ons vandaag wezenlijker fotografisch 
dan het geëngageerde argument.

De groeiende perfectie van de foto
mechanische druk maakt niet alleen de ex
plosie van de prentkaart mogelijk, maar 
geeft de fotografie ook een heel nieuw po
dium in het architectuurtijdschrift. Het tijd
schrift blijkt dé cruciale speler te worden in 
de opdrachtstructuur voor de fotograaf. Een 
speler overigens die de regels grondig wij
zigt: geen stadsbeelden meer (goed voor 
toerisme), maar geconcentreerde architec
tuurfotografie. In deze vaak schitterende 
foto’s in bijvoorbeeld het Belgische tijd
schrift L’Emulation, portfolio’s van de 
Antwerpse firma Jos Maes (1838-1908), in 
het album Historische Stadtebilder van de 
firma Gurlitz, denkt niet meer het narratieve, 
historisch bewustzijn, maar het structure
rend typologisch onderzoek: geen synthese 
maar analyse en fragmentering. Het gefo
tografeerde is hier een preparaat op de 
architectentafel, te denken in een bureau, 
niet meer in het denken zelf van een stad. 
De fotografie is hier een instrument van 
wetenschappelijkheid, niet meer de echo 
van een verteller. Een gebouw is overigens 
niet meer uniek, maar een model. De ver
warrende densiteit van stedelijkheid ver
dwijnt onherroepelijk uit deze magistrale 
dissecties, die bedoeld zijn als grandioze 
hommages aan de architectuur,

De beroepsstructuur van de makers

De negentiende-eeuwse fotografie is een 
trage, arbeidsintensieve en dure activiteit. 
Ze veronderstelt een veel groter bewustzijn 
van ieder beeld dat men maakt dan vandaag 
nodig is. De beelden zijn bestemd voor een 
klein élitepubliek. Fotografen zijn samen 
met hun publiek gelieerd aan de commer
ciële, politieke en culturele macht. Ze be
oefenen een nieuw beroep, zijn van nature 
vooruitstrevend. Men vindt ze vaak in dat 
raakvlak van kunst, cultuur en commercie: 
dat van de uitgevers, prentenmakers, druk
kers, kunsthandelaars. Ze zijn geen uitvoe
rende en afhankelijke onderaannemers, 
maar participeren in het intellectuele en 
politieke leven. Hun beroep mag dan al lo
kaal worden uitgeoefend, men verhuisde 
vaak, in eigen land, maar ook naar het bui
tenland, op zoek naar een betere positie. Er 
is dus alle reden om te veronderstellen dat 
zij de stad waarin ze werkten goed kenden 
vanuit een geïnformeerde maatschappelijke 
plek; maar ze kenden tegelijk ook het werk
gebied buiten hun stad en buiten hun land. 
Men kan er van op aan dat deze fotografen 
ook werkelijk ‘gezien’ hadden wat zij foto
grafeerden en in het algemeen goed wisten 
wat er te fotograferen was. Heel dit kader 
wijzigt zich pas tegen het eind van de eeuw, 
als de fotografie steeds meer door amateurs 
(vaak in de beste zin van het woord) beoe
fend kan worden, los van een commerciële 
ambitie, en als anderzijds de prentkaart een 
foto introduceert die door iedereen gekocht 
kan worden.

De eigenlijke toeristische opname voor pri
vaat gebruik vindt men pas in de archieven 
van na de Eerste Wereldoorlog. Het is een 
fotografie over het bezoek, niet over de be
zochte stad. Het is een fotografie die zo dicht 
mogelijk bij het flaneren blijft en zich dus 
niet als een opdracht, maar als een begelei
dende reflex ziet. In de jaren twintig ver
schijnt dan ook een heel andere stad: vanop 
de stoep, via bekende routes, vanuit de rond
vaartbootjes. In alle beelden de typische 
verrukking zonder veel inzicht van het toe
risme. Men reist om te kijken, maar men 
weet niet naar wat. In de plaats komen heel 
andere kwaliteiten: de charme van de part
ner, het toeval van het moment, de vreugde 
van het bezoek.

De negentiende eeuw zelf ziet vooral de 
fotograaf als producent en fabrikant aan het 
werk. Men investeert in apparatuur met het 
oog op rendement. De beelden sluiten aan 
bij de reeds bestaande prentindustrie. Die 
draait op de gefortuneerde en geïnformeerde 
reiziger. De monumenten van vreemde ste
den kennen is een kwestie van vorming. 
Deze fotografen schrijven een officiële ver
sie van de stad, met een zekere plechtig
heid en een fundamenteel respect.

Dezelfde bedrijfjes kregen ook offi
ciële opdrachten - van de nationale over
heid, van de gemeente, later van de archi
tect, het tijdschrift. Hier moet niet alleen 
vakmanschap (zoals in de beelden voor de 
reizigersmarkt), maar werkelijk meester
schap getoond worden. Bovendien bepaalde 
de opdrachtstructuur impliciet de basis
houding: de fotograaf moet een hommage 
brengen aan het gefotografeerde. Niet de 
vorming van de reiziger, maar de hulde in 
functie van de opdracht domineert. Verschij
nen de fotografische prenten voor de reizi
ger op talrijke exemplaren, die voor de op
dracht bestaan maar in een klein aantal. 
Deze beelden ambieerden geen uitgebreide 
actieradius, maar wel een intense aandacht 
voor het motief en zijn lectuur.

Fotografen die voor de elitereiziger of 
in officiële opdracht werkten, verenigden 
technisch ambacht met een sterk visueel 
bewustzijn. Hoog maatschappelijk aanzien 
verenigden ze met zakelijke competentie. 
Het één is niet te scheiden van het ander, 
het één sluit het ander juist niet uit, maar 
in. De fotografie past dan ook in de rij van 
de toegepaste kunsten (eerder dan auto
nome, zoals het vandaag heet), van de tech
nieken waar kunstzinnige vaardigheid een 
meerwaarde creëert. Ze sluit precaire bond
genootschappen met de elite én met de 
markt, met prestige én populariteit. Ze speelt 
in op de noden van de tijd en kijkt daartoe 
ongetwijfeld ook naar het buitenland. Zo
als het een jonge en snel evoluerende tech
niek past, grijpt men iedere gelegenheid aan 
om eer te winnen en winst te maken. Iedere 
foto is een fragiel evenwicht tussen deze 
tegengestelde krachten; in ieder beeld arti
culeren deze stuwingen hun tijdelijke ba
lans. Hier is nog geen sprake van een sta
biele praktijk, van voorspelbare taken, in
tegendeel. Ieder beeld staat onder het ty
pisch burgerlijke teken van een onzekere 
zelfverzekerdheid. De situatie van deze 
prestigieuze beelden is dus onvergelijkbaar 
met de stabiliteit in de prentkaartindustrie, 
of met de zelfverzekerdheid van het expe
riment in het naoorlogse modernisme.

Verschillende bedrijfjes groeien uit tot 
internationale firma’s. Ze nemen anoniem 
gebleven fotografen in dienst die ze naar 
het buitenland sturen, om er opnames te 
maken die ze dan weer internationaal ver
kopen. De Florentijnse firma Alinari is één 
van de cruciale spelers in het veld van 
kunstreproductie, stadsfotografie en docu
mentaire opdrachten. Zulke bedrijven func
tioneren een beetje zoals televisiestations 
vandaag. Ze hebben vaak een min of meer 
herkenbare bedrijfsstijl en werken met een 
stabiele visuele standaard. De firma’s 
Neurdein, G.H (Gustave Hermans) en 
Fotografia dell’ Emilia werken in dezelfde 
logica. Hun werk getuigt van een geraffi
neerd aanvoelen van de stedelijke complexi
teit zoals de toerist die destijds kon interes
seren. Hun beeldbanken hebben de ambitie 
tot degelijkheid, sérieux en uniformiteit van 
de populaire dictionnaires.

Tenslotte is er tegen het einde van de eeuw 
een nieuwe vorm van fotograferen: het werk 
van de private fotoamateur die zijn techniek 
beheerst, ambitieuze beelden en series na
streeft, maar niet vanuit de tijdelijke, door
gaande reiziger, maar als flanerend bewoner 
én liefhebber van de stad. Het is iemand die 
niet fotografeert met een vormingsideaal, 
maar om belevingen te articuleren. Niet de 
stad op zich, maar de verhouding tot de stad 
primeert. Er is een grote technische souplesse 
nodig om die sterke impressionistische ge
voeligheid vorm te geven. Het publiek van 
zulke projecten is confidentieel: de familie, 
de fotoclub, de selecte vriendenkring. Maar 
het resultaat is, zoals in het anonieme Bruges 
- Promenades d’un Amateur-Photographe, 
van een betoverende onspectaculaire poëzie.

Corpus 2:
De albumineprints van de firma Neurdein

De Parijse firma Neurdein - hun archief 
werd gekocht door de firma Roger-Viollet, 
rue de Seine in Parijs - maakte vele opna
mes in Brugge. Ze zijn gemakkelijk herken
baar aan de in het beeld - in wit uitge
spaarde - tekst onderaan: een nummer, 
plaatsnaam, onderwerp en de afkorting N.D. 
In het Fotomuseum Antwerpen en in het 
Stadsarchief Brugge zitten soms dezelfde 

opnames in twee versies: grote formaten 
met de nummers ‘ 100’ en kleine, soms licht 
bijgesneden versies met de nummers ‘200’. 
(Uit het archief Neurdein werd geput voor 
de ruime fotografische illustratie van de 
eerste druk van Bruges-la-Morte van 
Georges Rodenbach.)

Deze prachtige, haarscherpe albumine
prints zijn een hoogtepunt in de commer
ciële fotografie voor reizigers. Lijken de 
canonieke stadsbeelden te vertrekken van 
het album Delepierre (dat op zijn beurt weer 
op andere referenties teruggaat), toch lijken 
ze allemaal uit te moeten monden in de 
serie Neurdein. Statige, overwegend lig
gende beelden, waarin een panoramisch 
overzichtsgevoel domineert op het portret- 
formaat dat rond de monumenten is opge
trokken. Het idee van een stedelijk geheel 
primeert dus nadrukkelijk op de stad als op
telsom van eenheden (zoals nog in Daveluy; 
met vooral rechtopstaande beelden rond 
monumenten). De Neurdein-beelden herken
nen geen individuele exemplaren, maar heb
ben vooral gevoel voor het samenspel. Het 
is duidelijk dat de fotografen geen hiërar
chie in hun beelden aanbrengen, noch bij
zondere accenten in hun collectie leggen. 
Daardoor ontstaat er een zekere onverschil
ligheid doorheen de reeks, een gelijke be
handeling van alle monumenten in hun ste
delijke omgeving. Een inwoner van Brugge 
zou een grotere betrokkenheid niet kunnen 
onderdrukken; de fotograaf van Neurdein 
echter is niet door enige vooringenomenheid 
belast. Hij zoekt naar de ideale combinatie 
tussen de monumenten die hij moet vast
leggen en de omgeving errond. Voor die 
fotograaf en zijn klant is de sensatie van de 
onbekende omgeving die hij ontdekt wezen
lijk onderdeel van het monument. Dit laat
ste staat niet meer centraal als kristallisatie 
van lokale geschiedenis, maar is de impres
sionistische totaalindruk van de vele klan
ken die monumenten en burgerlijke wonin
gen samen vormen.

In de oudere beelden van Daveluy, 
Fierlandts en Goethals wordt men door een 
zekere knoestigheid getroffen. Vergeleken 
met de melodieuze charme van de Neurdein- 
beelden zijn het onhandige opnames die door 
een stramme blik in groetende houding ge
maakt zijn. De beelden van Neurdein zijn 
gemaakt vanuit de belle époque: het patina 
van de stad en de print is elegant, scherp, 
zelfs een beetje cynisch. De sfeer is niet 
nationalistisch, maar kosmopolitisch. De 
fotograaf worstelt niet met zijn techniek, 
noch met zijn onderwerp. Een wat noncha
lant zelfbewustzijn van de technische en 
visuele perfectie is zeer opvallend. Zo, lijkt 
het wel, kan men alle steden van de wereld 
fotograferen. Het is fotografische stan
daardisering, maar van het hoogste niveau. 
Het geeft de stad weer als decor, zoals de 
wereldtentoonstellingen dat optrokken en 
weer lieten verdwijnen. Brugge verschijnt 
in deze serie als een theatrale fantasie bij 
uitstek; veraf van het intellectuele avontuur 
van haar restaurateurs, van de behoudende, 
particularistische pleitbezorgers van een 
Vlaamse stijl. De Neurdein-beelden trek
ken daar doorheen met een louter esthe
tische en vormelijke gevoeligheid voor de 
stad als effect op zich. Brugge is in hun 
beelden een abstractie, een internationale 
fantasie, het verlengde van Franse bad
steden eerder dan het bastion van een 
Britse katholieke revival.

In een volgende bijdrage:
Brugge en de restauratie, en een close rea
ding van enkele fotografische ensembles.

Deze studie kwam tot stand dankzij onder
steuning van de Jan Van Eyck 
Academie, Maastricht. Bijzondere dank aan 
mijn gesprekspartner in Brugge: André 
Vandewalle, hoofd van de Stadsarchief en 
Jan Dhondt, stadsarchivaris, Mare Rykaert 
van de provincie West-Vlaanderen, Willy 
Muylaert van de Stadsbibliotheek, Brigitte 
Beernaert van Monumentenzorg, Dries 
Vandenbroucke van de Erfgoedcel. Dank 
voor medewerking aan: Gustaaf Janssens 
van het Koninklijk Archief, Brussel, Mare 
Vausort van het Fotografiemuseum in 
Charleroi, Angela Trommellini, archivaris 
van de fotocollectie van de Cineteca di 
Bologna, Ingrid Evers, medewerkster aan 
het Stadsarchief van Maastricht, Pool 
Andries, medewerker aan het Fotomuseum 
Antwerpen.
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mdceama finemedia arteeid e s1 g n
V is ualpracticesaré part/of y networkof V V 
social and culturalrelationships extending k 
beyond the traditional realm of art. At the 
Rotterdam MA in fine art, context, site, 
situation, presentation and the relatrod to 
the a udiencearet hereforecon sideredto V yy 
be integralaspects ofmaking/art.nits/ A NN 
emphasis on contextualizing artistic 
practice, our programme challenges theO^ 
separation between the studio and the 
public real m .Sp e ci alto o ur p urri ç ulum Y Y y y 
is a combinationofinde pendentartisticNN) 
research and an annually changing 
programme of thematic projects, whiçh^^^ 
f nctionasaframeworkforjoint exporation 
of i s su e s t h a t arerelevantt o contemporary ( 
c ultureandsociety. Recurringthemesare 
t hecityandpblicspace;therelation_ 
betweenthe public and thepriyate; and} 
the interconnection between waking art/YY 
staging and curating.The programme 
stimulatesaworkingenvironmentinwhichV 
p r act i c e and thevry are intertwined, and 
students actively participation explofipgyX^
the possibilitiesof artisticpractice 
through critica reflection,dialogue 

, and experimetation./ y y \/ NN

Neu information systems, including the 
internets lore having a fundamentat 
impact on social ançLpoliticàl 
processes and their multiple points 
of contact uith existing nedia and 
urban architectures demand an 
approachthat acknoutedges and takes 
advantage of these integrations and 
conflicts. As such, the HA In media 
design foregrounds the relationship 
betueefe the sociaL and technical, the 
material and immaterial, wor king to 9° 
beyond a narf bu focus on the history 
and future of interface design. 
Without context, the meaningof 
information is lost. This lies at 
the root of the information economy’s 
gradual redefinition as the ‘knouledge’ 
economy. Context grants value po 
information and hence, in economic 
terms, is the driver of this process. 
The Piet Zuart Institute recognises 
the Breadth of this re-articulai ion and 
the high social stakes of the game. It 
regardsitself » and its participants, 
as situated in a community uhere the 
sharing ofinformatTon means gain 
rather than Loss.
Oûr MA in media design regards theory 
and practice as profoundly intertuined. 
In an area of activity uhere softuare 
can - apparently invisibly - determine 
cultural values, it resolutely rejects 
a subordination of the techhicat 
uorking culture to any other. As 
such, the teaching and investigation 
of code forms, applications, and 
general s finf ormat ion architectures’ 
runs parallel to all other themes.

Information and application
Forapplicationdeadlines,entryreqüirements 
and further information on our programmes, see: 
http://pzwart.wdka.hro.nl V V\ A

For additional information please contact:
MA fine art Anke Bangma,/ \ / V N 
+31(0)10 404 5054,,A.Bangma@hyoinl
MA media design Femke Snelting, 
+31(0)10 2414152, F.Sneltinghro.n™——

Applicationforms areavailable to download 
as PDF-f Hé frómthe Piet Zwart tnstitute website.

For an application form by post please contact: 
Students Admissions Office,
Willem de Kooning Academy, 
+31(0)102414768 N

piet zwart institute

institute for postgraduate studies and research 
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam
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• Something about love Something about love

Cristian Alexa, Yvette Brackman, EVA & ADELE, 
Frances Goodman, Jesper Just, Sieglinde Klupsch, 
Jill Mercedes, Sam Samore, Enzo Umbaca, 
lliko Zautashvili, Yi Zhou

Re:4 RELOCATION 4 (Cluj - Luxembourg)
Cosmin Pop / Vera Weisgerber

Collaboration project with the International Center for
Contemporary Art (Bucharest) and the Artstudio (Cluj) in Romania.
Relocation 1-71 Shake is supported by “Culture 2000”, 
programme of the European Union

www.re-location.org

NEXT FLAG NEXT FLAG 1
Ingrid Mwangi / Robert Hutter - Godfried Donkor

European Satellite of the Centre of Contemporary Art of Africa.
An African sniper project for European spaces by 
Fernando Alvim and Simon Njami.

www.nextflag.com

5 July to 21 September 2003
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CASINO LUXEMBOURG
Forum d'art contemporain

Casino Luxembourg 141, rue Notre-Dame I B.P. 3451L-2013 Luxembourg IT (+352) 22 50 451F (+352) 22 95 951 casino-luxembourg@ci.culture.lu I www.casino-luxembourg.lu 
Open daily from 11 a.m. to 6 p.m. Thursdays from 11 a.m. to 8 p.m. Tuesdays closed.
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‘Zicht op zee’
Over de marines van Dirk Braeckman

Steven Jacobs

Driejaar geleden, in het kader van Over the 
Edges te Gent, legde fotograaf Dirk 
Braeckman een laag hoogglansvemis over 
de afbladderende neoclassicistische zijge
vel van de Gentse Academie voor Schone 
Kunsten, waarmee hij het gebouw als het 
ware in situ tot een typische Braeckmanfoto 
transformeerde. Met De Panne_Knokke 
2002 heeft hij opnieuw een werk gereali
seerd met een uitgesproken architecturale 
dimensie. Dit keer gebruikt Braeckman ech
ter louter fotografische middelen om uit
spraken te doen over architecturale én 
stedenbouwkundige thema’s. In de nissen 
van de Venetiaanse Gaanderijen te Oostende 
heeft hij 29 foto’s geïnstalleerd, die elk een 
zicht op zee tonen vanuit een willekeurig 
gekozen flat in één van de gemeenten langs 
de Belgische kustlijn. [1]

Grijs

Braeckman is altijd gefascineerd geweest 
door de schemerige beslotenheid van kamers, 
en vooral door de manier waarop die kamers 
ingesnoerd, volgepakt en aangekleed worden 
met tapijten, vloertegels, behangsels, gordij
nen, lambriseringen en capitonneringen. [2] 
Ook De Panne_Knokke 2002 getuigt daar
van: de gordijnen, raamkozijnen, verwar- 
mingsroosters, banken, kussens, potplanten, 
tafellakens, luiken, televisietoestellen, 
vloertegels, glasvlakken en rugleuningen 
van stoelen en sofa’s lijken zo uit de vele 
sjofele kamers van Braeckmans eerdere 
foto’s geplukt. De combinatie met de open
heid van de zee vormt daarentegen een 
nieuw element. Nochtans past het kwik
zilveren vlies van de Noordzee uitstekend 
bij zijn fotografische sensibiliteit. Het ging 
Braeckman in zijn groezelige zwartwitfoto’s 
van kamers, gangen en hallen altijd al om 
het aftasten van grijstonen. Dit onuitputte
lijke scala van grijzen vindt hij thans in een 
helderder register terug in de Noordzee. Bo
vendien laat het watervlak van de zee hem 
ook toe het spel van doffe en reflecterende 
oppervlakken uit zijn ‘portretten van ka
mers’ te hernemen.

Braeckman sluit daarmee aan bij een 
fascinatie uit de vroege geschiedenis van de 
fotografie. Voor veel fotografen was het 
licht dat over het zilverkleurige watervlak 
van de zee danste, een dankbare aanleiding 
om het onuitputtelijke gamma van grijs
tinten te exploreren. De onmetelijke verge
zichten boden dan weer de mogelijkheid om 
de begrenzingen van de scherptediepte af 
te tasten, terwijl de kolkende watermassa 
van de zee hen toeliet om het tot stilstand 
brengen van beweging te thematiseren. 
Deze exploraties leidden al in 1850 tot een 
esthetisch hoogtepunt in de virtuoze mari
nes die Gustave Le Gray aan de mediterrane 
en Normandische kust vervaardigde. Le Gray 
fotografeerde zowel tegen de rotsen opspat
tende golven als de weerspiegeling van het 
felle zonlicht op een zachtjes gerimpeld wa
teroppervlak. In sommige van zijn foto’s is 
de zee als gevolg van lange sluitertijden ge
transformeerd tot een egaal vlies, een ‘tijd
loze’ mysterieuze sluier, en precies deze 

grijze waas vinden we vaak terug in heden
daagse fotografie die het zeemotief herneemt 
- zoals de beroemde Seascapes van Hiroshi 
Sugimoto. Braeckman vond deze medita
tieve dimensie van het fotografische grijs 
aanvankelijk terug in het interieur. Zoals 
Le Gray en Sugimoto de zee tot een gedempt 
waas transformeren, zo zijn Braeckmans 
interieurs ondergedompeld in duifgrijze 
sluiers die met een korrelige onscherpte het 
beeld zachtjes temperen. En zoals Le Gray 
het verblindende zonlicht laat weerkaatsen 
op de golven, zo gebruikte Braeckman de 
reflectie van de flits om de tactiliteit van 
oppervlakken in het interieur te evoceren. 
Vanuit zijn preoccupatie met het grijs is 
Braeckman dus als vanzelf bij een oermotief 
uit de geschiedenis van de fotografie beland.

Vensters

Braeckman is echter niet geïnteresseerd in 
de zee op zich, maar in de combinatie van 
zee en interieur. Daarbij zoekt hij niet het 
contrast op tussen beslotenheid en openheid, 
helderheid en duisternis, binnen en buiten, 
maar exploreert hij de mistige grenszone 
tussen beide werelden. Zo kan hij het zeege
zicht meteen verbinden met zijn vertrouwde 
iconografie van vensters, glazen oppervlak
ken en gordijnen. Waar Braeckman in zijn 
interieurbeelden alle gradaties van opake en 
transparante vlakken tegen elkaar uit- 
speelde, worden de lichtomstandigheden nu 
nog complexer en voor de fotograaf uitda
gender. De koppeling van de marine aan het 
venstermotief levert ook een interessant 
compositorisch spel op, waarbij de horizon- 
taliteit van zee en strand doorkruist wordt 
door het verticale ritme van raamkozijnen, 
gordijnen of balkonleuningen. Verder biedt 
het bespelen van de grens tussen binnen en 
buiten de mogelijkheid om de fotografische 
condities van deze beelden af te tasten. Het 
venster geldt immers niet alleen in de schil
derkunst als een klassieke metafoor van de 
representatie. Braeckman knoopt met het 
venstermotief ook aan bij de vroege geschie
denis van de fotografie: de eerste foto’s van 
Nièpce, Daguerre en Talbot waren gezich
ten vanuit een (soms weliswaar onzichtbaar) 
raam. Bovendien reflecteren Braeckmans 
glasoppervlakken - letterlijk - de aanwezig
heid van de fotograaf, net zoals de reflec
ties van het flitslicht dat in zijn interieur- 
beelden deden. [3] En ten slotte presenteert 
Braeckman het raam als metafoor van de 
lens. De kadrering van het raam herhaalt de 
uitsnijding van het fotografische beeldvlak, 
wat ons eraan herinnert dat de randen van 
de foto, in tegenstelling tot die van een ge
schilderde voorstelling, een volkomen ar
bitrair karakter bezitten. De fotograaf 
versnijdt de ruimte die zich voorbij de ran
den verder uitstrekt. Braeckman themati
seert dit door de verschillende foto’s naast 
elkaar te plaatsen en zo de grenzeloze hori
zon van de zee op te roepen.

Vensters vormen niet alleen een visu
ele verbinding tussen twee ruimten, ze in
stalleren en definiëren ook een fysieke en 
mentale afstand. Ze regelen de blik, zoals 
de camera dat doet, en ze transformeren de 
achterliggende wereld tot een beeld: waar 
men de dingen door een kader bekijkt, ver
krijgen ze een picturaal en onwerkelijk ka
rakter. Dat Braeckman juist in dit werk de 

nadruk legt op de scenografische dimensie 
van ramen, is niet verwonderlijk. De kust
appartementen die hij fotografeert, hebben 
hun succes en kostbaarheid immers te dan
ken aan hun zicht op zee. Vandaar de muur- 
vullende glasvlakken in deze appartemen
ten - in het Engels noemt men dergelijke 
ramen niet voor niets picture windows. 
Braeckmans glasvlakken worden enkel on
derbroken door raamkozijnen en nooit door 
muurvlakken. Het visuele contact met de 
zee werd door de architecten van deze kust
appartementen telkens maximaal benut. 
Zodoende benadert Braeckman deze appar
tementen aan de Belgische kust niet alleen 
als architectuur, maar ook als een specifieke 
kijkapparatuur.

Lijnstad

Door deze scenografische oriëntatie op de 
zee vertonen de raamcomposities van 
De Panne_Knokke 2002 steevast horizontale 
proporties. De horizontaliteit wordt herhaald 
in de presentatie van de foto’s, die in een strip 
naast elkaar hangen, en in de schijnbaar door
lopende horizonlijn die zich telkens op 
dezelfde hoogte bevindt. Het geheel doet on- 
middellijk denken aan negentiende-eeuwse 
panoramische foto’s die eveneens vaak uit 
verschillende, naast elkaar gemonteerde 
beelden zijn samengesteld. Met de horizon
taliteit van de afzonderlijke raamcompo
sities en van de fotoreeks in haar geheel le
vert Braeckman echter ook een commen
taar op de architecturale en stedenbouw
kundige context van deze plekken. Horizon
tale fenestratie is immers één van de belang
rijkste kenmerken van modernistische ar
chitectuur, waarvan de bouwblokken aan de 
Belgische kust meestal banale afkooksels 
vormen. Bovendien roept Braeckman, door 
de zee telkens met een ander interieur te 
combineren, de ononderbroken steden
bouwkundige strip van het bebouwingspa- 
troon langs de Belgische kust op. De amper 
zestig kilometer lange kustlijn is immers 
bijna volledig dichtgebouwd met één enkele 
doorlopende bouwmassa. Natuurlijk is dit 
in grote mate het resultaat van het spreek
woordelijke gebrek aan ruimtelijke orde
ning en de onstuitbare bouwdrift van de 
Vlaamse betonboeren; maar dat belet niet 
dat de stedenbouwkundige situatie aan de 
Belgische kust - een langbouwlint dat pa
rallel loopt aan een as voor gemotoriseerd 
verkeer (de beruchte Koninklijke Baan), een 
strip voor voetgangers (de dijk) en een 
recreatiestrook (het strand) - opvallende 
overeenkomsten vertoont met veel uto
pische lineaire stadsontwerpen van de 
avant-garde. Men kan onder meer denken 
aan de laatnegentiende-eeuwse ciudad 
lineal van Arturo Soria y Mata of de vele 
experimenten van diverse Sovjetrussische 
desurbanisten uit de jaren 1920 - die overi
gens invloed hebben uitgeoefend op de lijn
stadsontwerpen van Belgische modernisten 
als Renaat Braem en Julien Schillemans. 
Het meest opvallend zijn echter de overeen
komsten met de lineaire stadsontwerpen van 
Le Corbusier, die de onmiddellijke confron
tatie met een (evenwel meer dramatisch 
geladen) kustlijn aangaan: de schetsen voor 
de Corniche-uitbreidingen van Rio de 
Janeiro (1930) of het beroemde Plan Obus 
voor Algiers (1930-33). Met de formele uit

werking en de ideologische context van 
deze utopische lijnsteden heeft de bebou
wing aan de Belgische kust nauwelijks iets 
gemeen, maar het planologische principe is 
hetzelfde: op een relatief smalle strook met 
hoge bouwdichtheid mensenmassa’s sa
menbrengen met een gemeenschappelijk 
uitzicht (op zee). Het flatgebouw, dat de 
modale Vlaming vanuit zijn in een verka
veling neergepote fermette als woonmodel 
misprijst, lijkt hij vreemd genoeg wel te 
aanvaarden in een recreatieve sfeer.

Hoewel de bouwstrook aan de Belgische 
kust het resultaat is van ruimtelijk wanbeleid 
en van een ongebreidelde roofbouw op het 
natuurlijke landschap, volgt zij een model 
dat - precies omwille van de compacte 
accumulatie van familiale wooneenheden - 
ruimtelijk en ecologisch eerbiedwaardig is. 
Bovendien staat de Belgische kust voor een 
fascinerend stadsmodel dat al inspirerend 
heeft gewerkt voor Nederlandse ontwerpers 
als Willem-Jan Neutelings en Adriaan 
Geuze. Hen interesseert vooral het feit dat 
het potentieel van de site maximaal benut 
wordt in functie van grote mensengroepen 
die, althans in het toeristische seizoen, een 
metropolitane densiteit bezitten.

Van deze hectische vakantiedrukte is 
in Braeckmans foto’s echter niets te bespeu
ren. De kunstenaar realiseerde de fotoreeks 
in de maanden november en december. Dit 
stelde hem niet alleen in staat om dankbaar 
gebruik te maken van het getemperde licht 
maar ook om uren door te brengen in de 
vele huurappartementen die in zowat elke 
kustgemeente in deze periode leeg staan. De 
desolate indruk van de interieurs wordt be
antwoord door de leegte van het kust- 
landschap. Slechts in uitzonderlijke geval
len is er een schip aan de horizon te zien, en 
hooguit in enkele foto’s kan men eenzame 
wandelaars bespeuren. Zelfs de zee lijkt in 
de meeste foto’s kalm; slechts zelden is de 
branding dichtbij en duidelijk te zien. We 
treffen in deze zeegezichten de ietwat troos
teloze atmosfeer aan die we eerder aantrof
fen in Braeckmans eigen kamers, gangen 
en hallen of in de fotoreeks Cités de sable, 
die fotograaf Christian Meynen in de jaren 
negentig van de Belgische kustbebouwing 
maakte. Niets herinnert aan de pret en de 
drukte van het strand, de locus classicus van 
de amateurfotografie.

Noten

[1] Dit werk maakt deel uit van de ten
toonstelling Beaufort 2003, die tot 28 sep
tember in diverse Belgische kustgemeenten 
te zien is.
[2] Steven Jacobs, Skinning Architecture: 
the Generic Tactility of Dirk Braeckman, 
in: A-Prior nr. 7, Spring/Summer 2002, 
pp. 112-117.
[3] Frank Vande Veire, Blinde auto- 
referentialiteit. Dirk Braeckmans licht op 
de fotografie, in: De Witte Raaf nr. 80, juli- 
augustus 1999, pp. 14-17.
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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. IB K 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 IB K 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 I BK en in samenwerking met Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
het Vlaams Theater Instituut en het Muziekcentrum Vlaanderen verder professioneel 
uitgebouwd en geoptimaliseerd.

Kunstenaars (en allen die met hen samenwerken), culturele instellingen, 
verenigingen, administraties,... kunnen bij de helpdesk terecht met hun vragen van 
juridische en zakelijke aard. De organisatie van deze 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 
permanentjes. Info op 091267 90 40.

DE EERSTVOLGENDE INFOSESSIES met als thema
De sociale en fiscale aspecten van de artistieke activiteit, 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
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In opdracht van het IBK, voert het Centrum voor Cultuursociologie 
(CCS - onderzoeker Pieter Dielis) van de KULeuven een onderzoek uit 
om de sector van de beeldende kunsten in Vlaanderen in kaart te brengen. 
Het onderzoek wil enerzijds inzicht krijgen in de rol en de functie van 
de verschillende actoren in de sector, en anderzijds is het de bedoeling 
om suggesties te formuleren voor het beleid in Vlaanderen. Het is 
tevens de bedoeling van het steunpunt om via de onderzoeksresultaten 
een dialoog binnen de sector aan te moedigen.
Eind juli 2003 zal het eindrapport van het onderzoek beschikbaar zijn. 
Er zal echter gestreefd worden naar tussentijdse rapporteringmomenten. 
Over bepaalde facetten zullen nota's verschijnen die een stand van zaken 
geven en die op hun beurt door het IBK gebruikt kunnen worden om 
met het veld in discussie te treden. Vanaf april 2003 zullen dergelijke 
discussieplatformen georganiseerd worden.

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.

K

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 
IBK 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.

BIJLOKEKAAI 7d. B-9000 GENT

T +32(0)9.267.90.40

F +32(0)9.233.07.09

info@ibknet.be / www.ibknet.be

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


Tweede katern
Nieuws—____—
CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST, 
WIELEMANS-CEUPPENS. Als alles goed gaat, heeft 
Brussel in 2005 een Centrum voor Hedendaagse Kunst. Het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de brouwerijtoren van 
Wielemans-Ceuppens (aan de Van Volxemlaan te Vorst) voor 
27 jaar in erfpacht gegeven aan een vzw die er onder meer 
een kunstcentrum in wil onderbrengen. Om het hele project 
naar de startbaan te leiden, deed de vzw een beroep op Hugo 
De Greef (ex-Kaaitheater). In afwachting van de renovatie
werken in 2004 lobbyen De Greef en zijn assistente Fabienne 
Verstraeten bij de Vlaamse en Franstalige gemeenschappen 
om een jaarlijks werkingsbudget van zo’n 1,5 miljoen euro. 
De Greef en Verstraeten zullen samen met de raad van be
stuur - die bevolkt wordt door privé-personen uit de kunst
en bedrijfswereld - een internationale sollicitatie- en 
consultatieronde uitschrijven. De artistieke leiding die daaruit 
tevoorschijn komt, zal de inhoudelijke invulling van het cen
trum bepalen.
Immobiliënontwikkelaar Sophie Le Clercq, van JCX Immo 
en de bouwgroepmastodont CIT Blaton, zag in 2001 brood 
in de ontwikkeling van de voormalige brouwerij tot een 
kantorenpark. Dit terrein van anderhalve hectare ligt strate
gisch tussen de HST-terminal in het Brusselse Zuidstation 
en de Brusselse ring. Op het terrein staan drie beschermde, 
vervallen panden: de twee voormalige brouwerij gebouwen 
in beaux-artsstijl en het monumentale hoekgebouw in art- 
decostijl naar ontwerp van architect Adrien Blomme (1878- 
1940). De gebouwen staan al sinds 1988 leeg.
In de brouwerijgebouwen zal de gemeente Vorst een biblio
theek annex socioculturele ruimte onderbrengen. Het cen
trum voor hedendaagse kunst komt in het gebouw van 
Blomme, een industrieel pand uit gewapend beton met hoge 
overspanningen en lange vensterpartijen. Het gelijkvloers 
met koperen brouwketels meet ongeveer 12 bij 32 meter. 
Daarboven liggen drie verdiepingen die samen al goed zijn 
voor 1700 vierkante meter tentoonstellingsruimte; met het 
aansluitende graansilogebouw aan de achterzijde komen daar 
nog eens vijf verdiepingen van in totaal zevenhonderd vier
kante meter bij. De administratieve functies van het kunst
centrum komen in de nieuwbouw achter de graansilo’s, waar
van de renovatiekost geschat wordt op vijf miljoen euro. 
Het Brussels Gewest heeft al restauratiepremies toegezegd. 
Die kunnen worden aangevuld met Europese subsidies (in 
het kader van de herstructurering van achterstandsbuurten). 
Daarbovenop komt het bedrag dat de immobiliëngroep moet 
ophoesten om haar kantorenproject te realiseren. Voor de 
renovatie van het gebouw tekent Pierre Lallemand van 
architectengroep Art & Build.
De ontstaansgeschiedenis van het project is typisch voor de 
Belgische kunstwereld. Zoals al vaker in het verleden, ver
trekt het initiatief bij private lieden met deels gelijklopende 
belangen en wordt pas in tweede instantie de overheid aan
gesproken. In dit geval waren Lallemand en Leclercq de ini
tiatiefnemers. Zij namen contact op met de Brusselse verza
melaar Herman Daled, die de optie van een centrum voor 
beeldende kunst voorstelde en die Bart De Baere (M HKA) 
en Chris Dercon (Haus der Kunst) bij het initiatief betrok. 
Naast deze mensen zetelen ook tentoonstellingsmaker en 
publicist Bernard Blistène (Parijs) en de verzamelaars Pierre 
Iserbyt (Brussel), Filiep Libeert (Kortrijk) en Bruno Van 
Lierde (Brussel) in de raad van bestuur. Het centrum wil 
geen verzameling aanleggen. Wat het centrum wél zal doen, 
is nog de vraag - zoals gezegd wordt dat een zaak van de 
toekomstige artistieke leiding — maar tijdens de persconfe
rentie beklemtoonde Herman Daled alvast de nood aan een 
centrum voor hedendaagse kunst, mét internationale uitstra
ling, in Brussel. Bart De Baere droomde het centrum "tus-

Brouwerij van Wielemans-Ceuppens, hoekgebouw met brouwerijtoren, 
foto: Art&Build

sen Palais de Tokyo en Tate Modem” in. Alle samenwer
kingsverbanden met grote en kleine initiatieven zijn moge
lijk. En “ook kunstenaars moeten er zich thuis voelen”.
Het is niet de eerste keer dat de idee voor zo’n centrum in 
Brussel de kop opsteekt. In 1997 presenteerde Koen Brams 
in opdracht van de werkgroep Brussel 2000 een veld- 
beschrijving van de Brusselse beeldende kunstsector. De Ver
eniging voor een Kunst- en Onderzoekscentrum te Brussel 
organiseerde tijdens het cultuuijaar Brussel 2000 een reeks 
paneldiscussies die resulteerden in de publicatie B-sites 
(http://come.to/B-sites) onder redactie van Wouter Davidts. 
In feite ging het om verkennende studies die als substantie 
moesten dienen voor een centrum voor hedendaagse kunst, 
maar tot op heden werd met dit denkwerk niets concreets 
gedaan. Het is dan ook opmerkelijk dat net een immobiliën
groep de kunstscène in Brussel aan het werk zet, en dat 
overheids- en privé-kapitaal elkaar in dit project lijken te 
vinden. In afwachting van een echt inhoudelijk werkplan zal 
Luk Lambrecht op de site van 5 september tot 19 oktober de 
tentoonstelling Wiels! organiseren, met werk van Sven 
Augustijnen, Anne Daems, Peter Downsbrough, Gilbert 
Fastenaekens, Michel François, Jan Kempenaers, Christophe 
Terlinden en Richard Venlet.
De vzw Centrum voor hedendaagse kunst is te bereiken op 
het nummer 02/674.70.89 of via hugo.de.greef@ wielemans- 
ceuppens.be. (David Nolens/Etienne Wynants)

VOBK. Een tijd geleden (12 maart 2003) organiseerde het 
Vlaamse kabinet Cultuur een informatiedag over het kunsten
decreet. De bedoeling was dat de verschillende sectoren na 
een algemene debatronde elk apart hun zegje konden doen 
over het decreet. Een dertigtal deelnemers kwam opdagen 
voor de vergadering van de beeldende kunst, maar opval
lend genoeg participeerden slechts drie sprekers aan het de
bat: Jef Comelis (voormalig voorzitter Beoordelings
commissie Beeldende Kunst), Danny Devos (voorzitter NICC) 
en Pascal Gielen (Centrum voor Cultuursociologie, 
KU Leuven). Aanvaardt de sector het kunstendecreet of wordt 
het verworpen, vroeg Jef Comelis zich luidop af. Pascal Gielen 
legde de vinger op de wonde: het ontbreekt de sector aan een 
globale visie op het veld. Dat deze vergadering zo moeizaam 
verliep - je kon de individuele belangen horen tanden
knarsen - was daarvan het beste bewijs.
Tussen de aanwezigen bevond zich ook Kris Motmans, coör
dinator van een toén nog op te richten organisatie: de 
Vereenigde (sic) Organisatievormen Beeldende Kunst 
(VOBK). Hij moest de reacties op het kunstendecreet ver
zamelen. Inmiddels is dat gebeurd (zie www.vobk.be), en 

werden deze reacties in een document gegoten dat eind april 
door een hele reeks organisaties, kunstenaars én leden van 
de Beoordelingscommissie Beeldende Kunst werd onderte
kend. Kort daarna werd een delegatie - bestaande uit het 
Initiatief Beeldende Kunst (IBK), ambtenaren van de admi
nistratie Kunst en vertegenwoordigers uit het veld - voor 
overleg uitgenodigd op het kabinet. De VOBK verwacht nu 
elk moment een nieuwe versie van het kunstendecreet, die 
dan opnieuw zal worden geëvalueerd.
De VOBK werd opgericht op 27 april en moet de belangen- 
verdediger worden van de professionele organisaties en in
stellingen op het vlak van de hedendaagse beeldende kunst. 
Haar leden zijn niet-commerciële rechtspersonen of door de 
overheid georganiseerde initiatieven. Het dagelijkse beleid 
wordt uitgezet door een raad van bestuur, bestaande uit voor
zitter Edith Doove (directeur Museum Dhondt-Dhaenens), 
Jan Boelen (artistiek diensthoofd Z33), Danny Devos (voor
zitter NICC) en Steven Vandervelden (programmator STUK). 
Kris Motmans werd aangesteld als coördinator en contact
persoon van de vereniging. Onder haar leden vinden we de 
zes centra beeldende kunst en nog een handvol instellingen, 
met als grootste instelling het M HKA. Het SMAK toont zich 
voorlopig ‘geïnteresseerd’. Galeries kunnen geen lid worden. 
De VOBK biedt enkel plaats voor niet-commerciële 
tentoonstellingsruimtes, maar wil wel een gesprek aangaan 
met de belangenvereniging van de commerciële galeries. Als 
lidgeld betalen alle instellingen jaarlijks één procent van hun 
hoofdsubsidie, met een bovengrens van 2000 euro.
De VOBK staat voor een moeilijke opdracht, maar Kris 
Motmans bekijkt het van de positieve kant: “Inzake 
belangenverdediging is deze sector een braakliggend terrein, 
dus kan de VOBK ook veel realiseren. Dat begint al met een 
paar elementaire pijnpunten. Elke organisatie wil bijvoor
beeld wel dat er komaf wordt gemaakt met het laattijdig 
uitbetalen van de subsidies. Er moet ook een meerjarige er
kenning komen, en naast het artistieke moet er een zakelijk 
en reflexief denken worden ingebouwd.” Veel meer dan deze 
ruwe samenvatting van de reacties op het decreet valt er niet 
te melden — de VOBK is per slot van rekening nog jong. 
Motmans beseft dat er dringend behoefte is aan meer veld- 
bewust denken, maar hij is niet van plan andere organisaties 
de les te spellen. De VOBK wil niet meer zijn dan een ‘in
strument’. Wel is zij vastbesloten om de officiële gespreks
partner met de overheid en dus ‘de stem van de sector’ te 
worden.
Concrete agendapunten heeft de VOBK nog maar weinig. 
Wel wil zij debatten en werkgroepen organiseren. Op 
woensdagavond 2 juli vond een eerste debat plaats over het 
Tussentijds Rapport Mapping BK Vlaanderen, dat opgesteld 
werd door het Centrum voor Cultuursociologie van de K.U. 
Leuven in opdracht van het IBK. Via deze studie wil het 
IBK zicht krijgen op de rol en functie van de verschillende 
actoren in het veld; verder moet het rapport toelaten om 
beleidsvoorstellen te doen, en de onderzoeksresultaten zou
den ook als vertrekbasis dienen voor een dialoog binnen de 
sector. Van de VOBK werd verwacht dat ze, als belangen
behartiger van het veld, een antwoord gaf op vier discussie
punten die in de nota worden opgesomd - elk met hun pro’s 
en contra’s: moet Vlaanderen over “prestigieuze instellin
gen” beschikken of moet de regio zich ontwikkelen tot 
“transitzone”, een “residentiële plek voor discoursvorming 
en onderzoek”? Heeft Vlaanderen nood aan meerdere mu
sea voor hedendaagse kunst of kan één museum met daar
naast nog een kunsthal volstaan? Wat is het statuut van de 
centra voor beeldende kunst, volgens de overheid en vol
gens de sectorbewoners? Hoe kan de overheid een interes
sante wisselwerking tussen private en publieke initiatieven 
stimuleren?
Buiten de voltallige raad van bestuur en Kris Motmans van 
de VOBK kwamen op het debat slechts zes mensen opda-

Loilise Bourgeois ‘New Sculptures and the Woven Drawings’ [verlenging]
5 juni - 7 september 2003

Stephen Wilks ‘Selection of new works’
5 juni - 7 september 2003

Informatie over de komende tentoonstellingen vindt u op www.xavierhufkens.com 
Tussen 20 juli en 19 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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Centro Galego de Ar T E C O ’ N T E M P O R Â N E A

David Claerbout f
11 July - 14 September
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de Arte •
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Rua Ramon del Valle Inc Ian s/n • 15704 Santiago de Compostela • Spain • Tel. +34 981 546 619 I Fax +34 981 546 625 • www.cgac.org
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gen: Win Van den Abbeele en Philippe Pirotte (Objectif), 
Jan Verheyden en Etienne Wynants (Etablissement d’en face 
projects), Piet Coessens (argos) en ondergetekende. Het de
bat werd ingeleid door Edith Doove, die meteen komaf 
maakte met het rapport en het als oppervlakkig en tenden
tieus afdeed. De aanwezigen waren het eens dat de nota als 
‘mapping’ niet volstond, en dat er dus ook niet over de bo
venstaande vragen kon worden gediscussieerd. Men vond 
dat er onduidelijkheid was over de gehanteerde methodolo
gie en de finaliteit van het onderzoek, en dat de studie uitge
voerd werd door een onderzoeker (Pieter Dielis) die onvol
doende.weet wat er in de sector leeft. ‘De sector’ had niet 
het gevoel ernstig te zijn benaderd door de onderzoekers. Er 
werd ook voorgesteld om het onderzoek, dat in september 
volledig zal zijn afgerond, door iemand uit het veld te laten 
begeleiden. Piet Coessens en Philippe Pirotte meenden dat 
de VOBK niet alleen een kritische, maar ook een construc
tieve bijdrage moest leveren. Na de zomer zullen de VOBK- 
leden een poging ondernemen; wie weet leidt dat ertoe dat 
de sector zichzelf in kaart brengt en haar eigen beleids
voorstellen formuleert.
Een ledenlijst, een bundeling van de reacties op het decreet 
en het Tussentijds Rapport Mapping BK Vlaanderen vindt u 
op www.vobk.be. (David Nolens)

NICC OPEN BRIEF. Op 1 juli trad een reeks maatregelen 
in werking die meer rechtszekerheid en een betere sociale 
bescherming voor kunstenaars waarborgen. In een open brief 
aan de partijvoorzitters en federale parlementsleden pleit het 
NICC voor een consequente voortzetting van deze hervor
ming tijdens de huidige legislatuur. Volgens het NICC is 
een verbetering van het sociaal en fiscaal statuut van de kun
stenaar noodzakelijk. Zo zouden de toegangsvoorwaarden 
tot de verschillende takken van de sociale zekerheid nog 
aangepast moeten worden aan de artistieke realiteit. De open 
brief werd onder andere ondertekend door Guillaume Bijl, 
Marie-Jo Lafontaine, Luc Tuymans en Anne-Mie Van 
Kerckhoven. Hij kan nagelezen worden op www.nicc.be. 
(D.N.)

SALUT D’HONNEUR MSKGENT. Het Museum voor 
Schone Kunsten Gent is in zijn laatste renovatiefase en ver
huist tijdelijk naar de Leopoldskazeme. Van vrijdagavond 
5 september tot zondag 7 september organiseert de vereni
ging De Vrienden van het MSKGent daarom een weekend
happening. Kunstenaars mogen een salut d’honneur aan het 
museum uitbrengen door er werk tentoon te stellen. Om te 
mogen deelnemen, moeten kunstenaars een dossier indie
nen dat door een commissie beoordeeld en eventueel goed
gekeurd wordt. Alle kosten (transport, opbouw en afbraak) 
zijn voor rekening van de kunstenaars. Het museum sluit ook 
geen verzekering af voor de kunstwerken. In alweer een Open 
Brief schreef Danny Devos, voorzitter van het NICC, dat de 
basisvoorwaarden van een goede samenwerking tussen kun
stenaars en museum hiermee niet worden nageleefd. Meer 
informatie via het MSK, Citadelpark, Gent (09/240.07.00; 
museum.msk@gent.be) en op www.nicc.be. (D.N.)

PRUS JONGE BELGISCHE SCHILDERKUNST 2003.
Op 24 juni maakte de jury de winnaars bekend van de twee
jaarlijkse Prijs Jonge Belgische Schilderkunst. Alle beeldende 
uitdrukkingsvormen kwamen in aanmerking en de kunste
naars waren niet aan een thema gebonden. Christophe Ter- 
linden kreeg de Prijs Crowet (25.000 euro) met zijn internet
project www.pieceforpeace.net. De Prijs Langui (12.500 euro) 
ging naar Leen Voet, de Prijs Levis voor de Kleur naar Benoit 
Plateaus (12.500 euro) en de Prijs van het Paleis voor Schone 
Kunsten (12.500 euro) naar Orla Barry. In de jury zetelden 
Michel Baudson (kunstcriticus), Laurent Busine (Mac’s, 
Grand-Homu), Chris Dercon (Haus der Kunst, München), 
Moritz Küng (curator) en Sylvie Winckler (verzamelaar).
De keuze van de jury mag op zijn minst merkwaardig wor
den genoemd. Het Piece for Peace-project van Christophe 
Terlinden, dat de hoofdprijs wegkaapt, bestaat in de tentoon
stelling uit de hogervermelde website (consulteerbaar op

Het museum voor moderne kunst ter diskussie

seum

Computer), een affiche met een print van de homepage (die 
ook op straat hangt) en tenslotte een ronde conferentietafel 
met stoelen. De kunstenaar meent hiermee het debat over 
de Israëlisch-Palestijnse kwestie aan te zwengelen. Zijn 
‘voorstel’ om het conflict te regelen, tart echter elke ver
beelding. Zo stelt Terlinden een gigantische volksverhuizing 
voor; miljoenen mensen zouden moeten emigreren naar een 
noordelijk gelegen Palestijnse staat óf naar het zuidelijk 
gelegen Israël. De centraal gelegen enclave Jeruzalem zou 
onder internationaal gezag komen. Deze denkoefening il
lustreert Terlinden met een landkaart voorzien van enkele 
ikoontjes en wat minimale uitleg. Door zijn schetsmatig 
karakter wil dit project een zekere speelsheid en naïviteit 
uitstralen. Tegelijk poot Terlinden zijn nonchalante denk
oefening neer met het aplomb van een modernistische uto
pist, en beoogt hij met een minimum aan inspanning en denk
kracht toch een maximale impact - hij wil immers een de
bat uitlokken. Tot wat voor een discussie kan dit project ech
ter leiden, als men weet dat elk politiek akkoord in deze 
regio een eindeloze calvarie van onderhandelingsrondes 
veronderstelt? Is dit mislukte satire of gewoon een cynische 
studentengrap? Met deze poging om een Belgische Turner 
Prize-gotspe te produceren, zet de jury zichzelf in haar hemd. 
Terlindens project is een toonbeeld van kleinburgerlijk cy
nisme, of zoals Benoit Roussel het op het websiteforum for
muleerde: “Congratulations, you’re the next Benetton ad.” 
De werken zijn nog te bezichtigen tot 7 september in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel 
(02/507.84.44; www.bozar.be). (Etienne Wynants)

PANAMARENKO VERVANGT GRAHAM. In 2001 
werd op het Antwerpse Sint-Jansplein Fun House for 
Children van de Amerikaanse kunstenaar Dan Graham 
ingehuldigd - meteen het eerste werk van Dan Graham dat 
voorgoed in Belgisch bezit kwam (zie ook De Witte Raaf 
nr. 92,juli-augustus2001,p. 21). Het paviljoen, dat geplaatst 
werd in opdracht van de commissie Beeld in de Stad, be
staat uit een halve cirkelvorm in spiegelglas en een kwart
cirkel uitgevoerd in haaks op elkaar geplaatste glaswanden 
en hagen. Toeval of niet, Grahams paviljoen was geen lang 
leven beschoren. Het kreeg al snel te lijden onder vandalen
streken - er was zelfs sprake van geweerschoten - en werd 
bijna onherroepelijk vernield. Dit soort agressie tegen kunst 
in de publieke ruimte roept telkens weer dezelfde vragen 

op. Moet men besluiten dat het werk niet ‘gedragen’ wordt 
door de wijk, dat het niet in harmonie en democratisch over
leg met de omwonenden ontstond? Of leert de teloorgang 
van dit werk ons dat kunst - of toch de ‘moderne’ kunst van 
figuren als Graham - gewoon niet thuishoort in de publieke 
ruimte? In Antwerpen houdt men het alvast bij de eerste 
verklaring. Na restauratie gaat het werk van Graham een 
veiliger toekomst tegemoet in het Openluchtmuseum voor 
Beeldhouwkunst Middelheim. Op het Sint-Jansplein werd 
op 22 mei een nieuwe sculptuur onthuld: Pepto Bismo van 
de Antwerpse kunstenaar Panamarenko. De hoop is groot 
dat dit beeld, dat een piloot in vliegeniersuitrusting met pro
pellers op zijn rug toont, al wat steviger in de omgeving 
wortelt. Het werd immers door een buurtbewoner - welis
waar niet de eerste de beste - aan de stad cadeau gedaan: 
Panamarenko woont en werkt sinds jaar en dag in de 
Seefhoek. De plaatsing van dit beeld wordt gezien als een 
huldebetoon aan een kunstenaar die, ondanks zijn interna
tionale succes, zijn stad en wijk steeds trouw is gebleven. 
Tijdens deze zomer beleeft Antwerpen trouwens een heus 
Panamarenko-offensief. Onder het motto Alles leren -Alles 
kunnen - Alles doen lopen er simultaan maar liefst drie ten
toonstellingen van zijn werk in de stad: Originele werken: 
BING H e.a. in de ruimte Antwerpse Luchtschipbouw, Teke
nen en Rekenen in het Rubenshuis en een presentatie van 
multiples uit de periode 1966-2003 in het M HKA. Nadat 
Tom Lanoye tot stadsdichter werd uitgeroepen, is het nu de 
beurt aan een andere ‘levende legende’, de kunstenaar- 
wetenschapper-fantast Panamarenko. (Dit vervult Jan Fabre, 
eveneens afkomstig uit de Seefhoek, wellicht met afgunst; 
al in 1977 trachtte Fabre zijn verbondenheid met de Schelde- 
stad te onderstrepen door zijn straat tot Jan Fabrestraat om 
te dopen.) Het valt af te wachten of Panamarenko’s 
verknochtheid aan de Seefhoek zijn beeld een rustig bestaan 
garandeert. Voor alle zekerheid werd geopteerd voor een 
hoge sokkel en een uitvoering in brons in plaats van polyes
ter. (www.panamarenko.info; 03/232.01.03)
(Wouter Davidts)

MUSEUM IN MOTION. Het beweegt in de Nederlandse 
museumwereld: in liefst drie van de belangrijkste musea staat 
een directeurswissel op til. Dat is niet alleen een unieke, 
maar ook een veelbelovende situatie. Nieuwe directeuren 
brengen immers altijd verandering. Zij komen met verfris
sende ideeën en zorgen voor ‘een nieuw elan’ - tenminste, 
dat wordt van hen verwacht. Een nieuwe directeur die ge
woon het beleid van zijn of haar voorganger voortzet, wordt 
algauw een gebrek aan persoonlijkheid verweten.
De ‘nieuwe wind’ die de directeur meebrengt, vertaalt zich 
niet zelden in bouwplannen. Een museumuitbreiding of een 
nieuw museum - en dan vooral de fundraising die dat veron
derstelt - worden de laatste tijd steeds vaker tot de belang
rijkste verdienste van een ambtstermijn gerekend. Een derge
lijk bouwproject weerspiegelt immers letterlijk de hoop dat 
het museum zijn grenzen zal verleggen. In Nederland wil de 
ironie echter dat twee van de drie directeuren opstappen op 
het moment dat een slopende bouwcampagne is afgerond. 
Jan Debbaut en Chris Dercon verlieten respectievelijk het 
Van Abbemuseum en het Museum Boijmans Van Beuningen. 
De derde, Rudi Fuchs van het Stedelijk Museum Amsterdam, 
stapte onder meer op vanwege de uitzichtloosheid van zijn bouw
plannen. De Mondriaan Stichting, het tijdschrift Metropolis M 
en het Stedelijk Museum zelf vonden de toestand ernstig ge
noeg om er een dag- én avondvullend symposium aan te wij
den. Plaats van het gebeuren was de Balie in Amsterdam. 
Overdag kwamen een paar kleppers uit de internationale 
kunstwereld vertellen welke keuzes ‘het museum van de 
eenentwintigste eeuw’ zal moeten maken; ’s avonds boog 
een schare Belgische en Nederlandse kunstenaars en 
museumlieden - eveneens ronkende namen - zich over de 
nijpende lokale situatie.
De titel van het symposium verwijst naar een van de meest 
belangwekkende publicaties over de museumproblematiek 
uit de jaren zeventig: het onder redactie van Carel Blotkamp 
uitgegeven Museum in ^Motion? The modem art museum

Vele groeten en hete 
kussen uit Salou! 
Ben terug 15/09
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Theo Baart, Periferie
Fotowerken waarin de 
spanning tussen de 
stad en het ommeland 
centraal staat.
Gefotografeerd in 
Hiroshima, Parijs en 
Kennemerland.
De tentoonstelling maakt 
deel uit van het project 
‘Land in Zicht’.

Renzo MartensAs--..-
Episode 1E2. Ai- a.

Amsterdam, Galerie Fons Welters, Playstation 6/9 -11/10. Antwerpen, De Singel, Urban Dramas 11/9 - 30/11-
Mede mogelijk gemaakt door Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst; Nederlands Filmfoi’Mis.BoHil Media, Liquid Thoughts, NoordstarfondsenSony

Rainer Ganahl Iraq Dialogs
Een presentatie in de ruimte van Casco
22 juni-15 augustus 2003 opening: 21 juni, 17.00-19.00

0 ;

Retrospective View
Een keuze uit de landschapfoto’s 
in de collectie van het 
Frans Hals Museum.
Werk van onder anderen: 
Lon Robbé, Ger Dekkers, 
John Blake, Ger van Elk, 
Caroline Coehorst en Ellen Kooi.

Tarik Sadouma Nike Town
Een 3d animatie
24 augustus-21 september 2003 opening: 23 augustus, 17.00-19.00

Si ,

OUDEGRACHT 366 3511 PP UTRECHT - THE NETHERLANDS
I/F+31[0]30 2318685
INF0@CASC0PR0JECIS.0R6 WWW.CASCDPROJECTS.ORG

Afbeelding: Lon Robbé, Zonder Titel, 1997. 2 AUG -14 SEP
Gerlof Hamersma 

maakt een 
beeldverhaal samen met Alice Evermore. Heidi Voet. 

Jos de Gruyter en Harald Thys.

'boobytrap
21 juni t/m 17 augustus

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

16SEP-19OKT
Marten Winters 

en 
Michel Wijdeveld presenteren hun 

samenwerkingsproject. GJIN
: ' 1 .' ' ' 

lilcin v -

podium voor hedendaagse kunst 
openingstijden za & zo 13.00 - 17.00

Kunsthuis SYB
Hoofdstraat 70 
9244 CP Beetsterzwaag 
Telefoon: 0512 382376

Postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag 
www.kunsthuissyb.nl
Email: info@kunsthuissyb.nl

! niriiu

FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING________  
EN BOUWKUNST

NIEUWE DEADLINES!

bemiddelaarssubsidies

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

Een bemiddelaarssubsidie kan worden aangevraagd door 
curatoren, critici, theoretici en beschouwers. De subsidie is 
bestemd voor uiteenlopende plannen zoals het verrichten van 
(vooronderzoek, het schrijven van een essay of publicatie, 
het opzetten van een manifestatie of het samenstellen van 
een tentoonstelling.

werkbeurzen
Voor aanvraagformulieren en meer informatie:
tel 020 5231523/ post@fondsbkvb.nl Zwww.fondsbkvb.nl
Het aanvraagformulier is ook via de website te downloaden.

Deze subsidies kunnen twee keer per jaar tijdens door het Fonds 
BKVB vastgestelde rondes worden aangevraagd. Per aanvraag- 
ronde is er een maximum aantal te verstrekken werkbeurzen.
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3 Aanvraagformulieren die na de genoemde data binnenkomen, 

worden niet in behandeling genomen.

Zie de voorwaarden op het aanvraagformulier voor aanvragers 
die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Let op! Aanvragen voor een basissubsidie, projectsubsidie, 
startstipendium, publicatiesubsidie en/of praktijksubsidie 
kunnen op elk moment worden ingediend.

Een werkbeurs stelt beeldend kunstenaars, vormgevers en 
architecten in staat tot verdieping van hun werk komen door 
bijvoorbeeld onderzoek te doen, zich fundamentele vragen 
te stellen of een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het 
werkte geven.

investeringssubsidies
Een investeringssubsidie is bedoeld om beeldend kunstenaars, 
vormgevers en architecten de mogelijkheid te bieden een 
uitzonderlijke investering te doen waardoor hun werk een 
kwalitatieve impuls krijgt en zij een noodzakelijke stap in de 
ontwikkeling van hun werk kunnen zetten.

2 8

http://WWW.CASCDPROJECTS.ORG
http://www.dehallen.com
http://www.kunsthuissyb.nl
mailto:info@kunsthuissyb.nl
mailto:post@fondsbkvb.nl
http://www.fondsbkvb.nl
mailto:post@fondsbkvb.nl
Zwww.fondsbkvb.nl


at issue / Museum in ^Beweging? Het museum voor mo- 
deme kunst ter diskussie uit 1979. De aanleiding voor de 
verschijning van dit boek is op het eerste zicht vergelijk
baar: ook toen had een museumdirecteur, meer bepaald Jean 
Leering van het Van Abbemuseum, afscheid genomen. Het 
beleid dat Leering tussen 1964 en 1973 in het Van Abbe had 
ontwikkeld, werd gezien als een antwoord op de impasse 
waarin de musea voor moderne kunst eind jaren zeventig 
waren beland. Deze ‘museumcrisis’ werd vooral uitgelokt 
door de jongste ontwikkelingen in de kunst, die beweeglijker 
was geworden, steeds vaker ‘specifieke’ plaatsen opzocht 
en zich steeds kritischer opstelde tegenover de institutio
nele context. De musea die deze kunst wilden volgen, wer
den dan ook steeds meer geconfronteerd met hun ruimte
lijke, institutionele en maatschappelijke beperkingen. Zo 
vroeg Frans Haks zich in 1979 af “of het te verdedigen valt 
om kunstenaars uit te nodigen die zich tegen het museum 
als instituut keren” en “of een museum moet reageren op 
kunstenaars die buiten het gebouw willen opereren”. En werd 
het ook “niet te kostbaar [...] om ingewikkelde installaties 
steeds weer op te bouwen en af te breken”? Op deze (toen 
nog) prangende vragen formuleerden museumofficials, kun
stenaars, critici, theoretici en academici uiteenlopende ant
woorden. Het boek Museum in ^Motion ? biedt een levendig 
beeld van een tijd waarin de beweeglijkheid van het mu
seum nog een echt discussiepunt was.
Voor de organisatoren in de Balie is deze discussie blijkbaar 
passé. Het lijkt een detail, maar is het niet veelzeggend dat 
de vraagtekens die in 1979 rond het woord ‘motion’ ston
den, in 2003 zijn weggevallen? Moest het publiek geloven 
dat het museum sowieso al in beweging is? Waarom dan 
nog een symposium organiseren? Als Museum in Motion 
ons iets heeft bijgeleerd, dan over de inhoudsloosheid van 
het huidige museumdebat. Ondanks de grote namen blon
ken vrijwel alle lezingen en presentaties uit in onzin en ge
meenplaatsen. Keynote speaker Scott Lash gaf alvast het 
startsein met een wazig betoog over het zogenaamde 
Lebensmuseum. In dit “nieuwe model” is het museum geen 
bewaarplaats meer, maar een creatieve vrijplaats, een plek 
waar de maatschappij van vandaag en morgen haar vitale 
vermogens, ja zelfs haar “autopoëtische” karakter tot uit
voering kan brengen. Iedereen die een beetje van museum- 
theorie afweet, begrijpt dat het idioom van het levende mu
seum, sinds de jaren dertig uitgedragen door figuren als 
Alexander Domer, Willem Sandberg en Pontus Hulten, hier 
voor de zoveelste keer wordt opgewarmd. Lash onderscheidt 
zich hooguit door het mystieke discours en het poststructura- 
listische vocabulaire waarvan hij zich (zijns ondanks) be
dient. Boris Groys’ bijdrage over de rol van het museum in 
het hedendaagse postindustriële tijdperk was in hetzelfde 
bedje ziek. Groys vertelde weinig meer dan dat het museum 
een plaats van afzondering is. Musea fungeren als “zwarte 
gaten” in het kapitalistische systeem en bieden dus weer
stand tegen de allesoverheersende flows van de hedendaagse 
economie. Het museum is een “beschermde marktplaats” 
waar de ruilwaarde van objecten wordt opgeschort en hun 
eventuele gebruikswaarde ter discussie wordt gesteld. 
Daarom is het museum de plaats bij uitstek voor kritische 
reflectie. De zelfgenoegzaamheid achter Groys’ betoog was 
voordien — terecht — al op de korrel genomen door Thierry 
De Duve. Volgens hem wordt het museum steeds vaker ge- 
bruikt als een aangename en vooral ‘veilige’ plaats voor cul
tureel en politiek activisme. De achterliggende idee is dat 
het museum een van de weinige plekken is waar men nog 
kritische praktijken kan ontwikkelen; maar in de praktijk 
resulteert dat volgens De Duve in de productie van onder
maatse theorie vermomd als kunst (en vice versa) of in 
museumkritiek als een verdoken en vooral goedkope vorm 
van maatschappijkritiek. Deze ontwikkeling gaat uiteinde
lijk ten koste van zowel het instituut kunst als het instituut 
museum. De Duve raakte zo aan de kern van de malaise 
waarvan dit symposium tijdens de dag het bewijs vormde. 
Iedereen bleek er immers van uit te gaan dat de inzet van de 
huidige museumdiscussie niet meer bij de kunst, noch bij 
de kritische verhouding van de kunst tot het museum ligt.

Jan Christensen

Untitled (Rietlandpark 375), 2003, 
muurschildering/installatie in Quarantine Series

Wie vandaag nog gelooft dat het de kunst is die de musea 
voor problemen stelt, houdt het beter voor bekeken. De vra
gen die Haks in de inleiding van het boek Museum in 
^Motion? stelde, zijn niet langer aan de orde. Musea heb
ben geen problemen meer met kunstenaars die het instituut 
museum contesteren, de gebouwen ontvluchten of hulp vra
gen bij grootschalige en ingewikkelde projecten. Integen
deel, de wilden van weleer zijn getemd en worden door het 
museum vriendelijk onthaald en geknuffeld. De bereidwil
ligheid van musea om mee te gaan in de escapades van kun
stenaars kent geen grenzen. De museale beweeglijkheid is 
zo groot dat elke beweging haar zin heeft verloren. Musea 
hebben zich de wensen van kunstenaars zo grondig eigen 
gemaakt - dat menen ze tenminste zelf - dat zij kunstenaars 
per definitie dezelfde belangen toeschrijven. Hoe kun je 
anders verklaren dat er in het dagprogramma geen enkele 
kunstenaar aan het woord kwam? Hebben kunstenaars niets 
meer te vertellen over musea, of zijn ze alleen kritisch op 
bestelling - wanneer het instituut daar zelf om vraagt?
De afwezigheid van enige reflectie over het instituut mu
seum was zeker het meest trieste van deze discussiedag. 
Slechts één van de vijf sprekers tijdens de namiddag, Kathy 
Halbreich van het Walker Art Center in Minneapolis, leidt 
een museum, en dan nog geen museum pur sang. Daarnaast 
kwamen Charles Esche van het Rooseum Center for 
Contemporary Art in Malmö, Sune Nordgren van het BAL
TIC Centre for Contemporary Art, Nicholas Schafhausen 
van de Frankfurter Kunstverein en freelancecurator en pu
blicist Hans Ulrich Obrist aan het woord. Het traditionele 
en tegelijk essentiële onderscheid tussen Kunsthalle en mu
seum -tussen tentoonstellingsplatform en bewaarplaats- 
is zozeer vervaagd dat de organisatoren het niet langer als 
relevant beschouwen. Terwijl de verzamelfunctie in de 
museumdiscussie van de jaren zeventig nog een strijdpunt 
was, wordt collectievorming vandaag als een onbelangrijke 
en vooral oervervelende aangelegenheid afgedaan. Zo stelde 
Charles Esche - die om te beginnen vrolijk toegaf dat hij 
nog nooit een museum had geleid, hoewel hij wel de ambi
tie koesterde - onomwonden dat het beheren en presenteren 
van een verzameling nu eenmaal niet bepaald opwindend 
is, terwijl het maken van tentoonstellingen met levende kun
stenaars altijd “sexy” blijft. Net als de lezingen van Halbreich 
en Nordgren hield het betoog van Esche het midden tussen 
een gortdroog jaarverslag en pure promotalk. Over de he
dendaagse betekenis van de (klassieke) museumtaken no
teerden we geen enkel valabel inzicht, maar aan trendy én 
megalomane tentoonstellingsprojecten - het ene al politiek 
correcter dan het andere - was geen gebrek.

Uit dit alles valt op te maken dat kunst vandaag niet langer 
een zaak van kritiek of reflectie is, maar van appeal. Het 
criterium is dat men naam en faam bezit in de internationale 
kunstwereld: dat men ‘hot’ is met andere woorden. Tijdens 
de slotdiscussie droop de eensgezinde desinteresse - of het 
eensgezinde gevoel dat iedereen ‘goed bezig’ was - er ge
woon van af. Men deed niet eens de moeite om naar elkaar 
te luisteren, laat staan om dissensus te produceren. De let
hargie ging zo ver dat Obrist tijdens de presentaties van zijn 
collega’s op zijn laptop zat te werken en tijdens de eind- 
discussie ongestoord teksten redigeerde. In tegenstelling tot 
de houterige maar accurate analyse die Schafhausen van de 
museumsituatie in Duitsland maakte, stond het ‘statement’ 
van Obrist bol van - weliswaar marginaal interessante - losse 
flodders. Zo vindt Obrist dat het museum meer ‘ruis’ moet 
toelaten - dat idee schoot hem naar eigen zeggen te binnen 
toen hij samen met “mijn vriend Cedric Price” door Tate 
Modem liep. Obrist vuurde nog vijf dergelijke ‘voorstellen’ 
op het publiek af. Tijdens de discussie produceerde hij nog 
de dooddoener dat de interessantste gesprekken op een 
symposium doorgaans tijdens de koffiepauze worden ge
voerd. Dit ligt natuurlijk niet aan het genre van een 
symposium, maar aan het feit dat symposia tot vedetten
parades worden gereduceerd. Figuren als Lash, Groys of 
Obrist moeten alleen maar de affiche sieren, als bewijs dat 
er iets ‘beweegt’ in de museum- of kunstwereld. De dyna
miek die zij vertegenwoordigen, hoeft niet de vorm aan te 
nemen van een discours. Hun naam volstaat. De volgende 
dag 'performen' zij weer ergens anders. (Wouter Davidts)

BAK UTRECHT/QUARANTINE SERIES AMSTERDAM. 
Dit vooijaar opende in Utrecht een nieuw centrum voor he
dendaagse kunst. BAK of Basis voor Aktuele Kunst komt 
voort uit het voormalige kunstcentrum BeganeGrond en is 
gevestigd in hetzelfde monumentale pand, waarvan het in
terieur door BAR architecten (Joost Glissenaar en Klaas 
van der Molen) met veel glas en staal is omgebouwd tot een 
lichte en open moderne ruimte.
BAK wil uitgroeien tot een plek waar kunst ontstaat, wordt 
gepresenteerd en geanalyseerd. Tijdens de aanloopfase or
ganiseerden Daniel van der Velden (ontwerper en publicist) 
en Annie Fletcher (curator en publicist) een vierdaagse 
gespreksronde onder de titel Becoming Oneself, waarin na
gedacht werd over het potentieel van een hedendaagse kunst
instelling. De belangrijkste conclusie luidt dat BAK nooit 
‘af’ zal zijn. Artistiek directeur Maria Hlavajova vindt dat 
een flexibele structuur noodzakelijk is om de ontwikkelin
gen in de actuele kunst te volgen en te tonen. Daarom wil ze 
ruimte maken voor onderzoek en experiment, en uiteenlo
pende projectvormen toelaten: tentoonstellingen, workshops, 
publicaties, discussies en projecten in de openbare ruimte. 
BAK wil daarvoor geregeld samenwerken met kunstenaars, 
curatoren en deskundigen uit andere disciplines.
De publicaties van BAK omvatten zowel theoretische tek
sten (zoals Becoming Oneself, een verslag van de gesprek
ken) als ‘autonome’ projecten zoals A Play to Stop. To Add 
a Moment van Germaine Kruip: acht scenario’s voor mo
menten van stilte in de openbare ruimte. De sobere en hel
dere vormgeving van deze uitgaven is van Kummer & 
Hermann, die ook verantwoordelijk zijn voor de website en 
de huisstijl. Als tentoonstellingsruimte opende BAK met 
Fade In van Josef Dabernig. In zijn zwartwitfilms verbindt 
Dabemig op ingenieuze wijze observaties van alledaagse 
handelingen met beeld- en geluidclichés die refereren aan 
de suspense-opbouw in Hitchcockfilms en aan thrillers uit 
de jaren zeventig. Het werk van Dabemig is tevens te zien 
op de tentoonstelling Individual Systems, die deel uitmaakt 
van de Biënnale van Venetië.
In het eerste daaropvolgende project Now What? Dreaming 
a Better World in Six Parts wil BAK nagaan welke alterna
tieven de kunst kan bieden voor de onbevredigende (poli
tieke, economische, culturele) werkelijkheid. De verschil
lende onderdelen zullen gelijktijdig plaatsvinden op verschil
lende locaties in de stad Utrecht. Op het programma staan 
een tweetal tentoonstellingen, een tweetal publicaties, een

Jean Bilquin

11 juli - 31 augustus 2003

Fundación Patagonista

11 juli - 31 augustus 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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Wet Paint
Gé-Karel van der Sterren, Sven Kroner, 

Cornelius Völker, Michael Kirkham

playsmamom
Heimir Björgulfsson

West of Eden

ARMER

6 september -11 oktober 2003

Gabriel Lester

paaysTamm 
Renzo Martens

Episode 1: Tsjetsjenië

DE FORTIFICATIE VAN DEMENS
VERDEDIGEN*VERDIEPEN»VERTELI.EN‘VERDELEN

THE FORTIFICATION OFMAN 
FORTIFICATION«CONCENTRATION«NARRATION*CONGREGATION 

I Tol zà •AV- J 4:14 J FXoIo}) 
7JUNITOTEN MET28SEPTEMBER2003 
FORT ASPEREN LANGENDIJK 60 TE ACQUOY- Bl J LEERDAM 
mwww.armour.nim
CURATED BY LI EDELKOORT

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 

tel (+31)20 423 30 46 
fax (+31) 20 620 8433 

mall@fonswelters.nl 

www.fonswelters.nl

marina Abramovic, carlos Amorales, yael Bartana, anthon 
Beeke, waiter van Beirendonck, jurgen Bey, hans van 
Bentem, tord Boontje, humberto & fernando Campana, joshua 
Davis, van Eetvelde, kiki van Eijk, romuald Hazoumé, irene 
Fortuyn-O'Brien,alicia Framis, benoît Goupy, dick van Hoff, 
remy Jungerman, hella Jongerius, rené Knip, bastienne Kramer, 
sophie Krier, sibusiso Mbhele, philippe Meste, philippe Million, 
zed Nelson, shirin Neshat, officina di Santa Maria Novella, 
yoko Ono, lucy Orta, jens Pfeifer, paco Rabanne, peter 
Robinson, maria Roosen, peter Rösel, raf Simons, job 
Smeets, museo Stibbert, Versluis & Uyttenbroek & Carlier, 
james Victore, Voet & Bisscheroux, marcel Wanders, Claudia 
Weinbeck, kenji Yanobe, Amsterdam Fashion Institute, Design 
Academy Eindhoven, Hogeschool voor Kunsten Arnhem

From: Dutch Art Institute, Artez MUSEUM HET DOMEIN SITTARD
**********************************************************************************  
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

OPFNl
Nqqsgë:2M:MMTadizuk:*********************************** 
24/24 The Name of the Game

Ray Johnson's postal performance

01.06.03 tot 17.08.03

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

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

Models 8 Mavericks 
uitzonderlijke posities in de collectie hedendaagse kunst 

01.06.03 tot 07.09.03
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Want to know more?
Info: Dutch Art Institute
*********************************************************************************** 
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

***********************************************************************************
Dutch Art Institute T +31 (0)53 482 4423
Postbus 1440 F +31 (0)53 482 4422
7500 BK Enschede E dutchartinstituteêdutchartinstitute.nl

3 0 The Netherlands w www.dutchartinstitute.nl

Kapittelstraat 6 Postbus230 NL6130 AE Sïttard T+31464513460 F +31464529111 info@hetdomein.nl

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17

http://www.armour.nim
mailto:mall@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
dutchartinstitute%25c3%25aadutchartinstitute.nl
http://www.dutchartinstitute.nl
mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl


reeks gesprekken en een serie performances. Tijdens de zo
mer loopt een aantal filmprogramma’s waarin het ontsnap
pen aan de werkelijkheid, en de beweging naar een andere 
plaats of andere wereld centraal staan.
Ook in Amsterdam opende onlangs een nieuwe kunst
instelling. Quarantine Series wil internationale hedendaagse 
kunstprojecten en culturele evenementen organiseren, en 
richt zich op de relatie tussen artistieke producties en hun 
politieke, sociale en culturele context - of soms gewoon hun 
amusementscontext. Dit gebeurt via vier presentatie- 
modellen: On the Wall, Off the Wall, Wonderwall en 
Paperwall. Voor On the Wall worden jonge internationale 
kunstenaars uitgenodigd om in de rechthoekige tentoon
stellingsruimte, achter het eveneens pas geopende eetcafé 
De Cantine, nieuw werk te maken; letterlijk op de wanden, 
de vloer en het plafond van de ruimte. Ze worden aange- 
moedigd om de hele ruimte in gebruik te nemen, de wan
den, de vloer én het plafond. Gezien de geringe oppervlakte 
is dit economische gebruik aangewezen, maar curator Nina 
Folkersma ziet het ook als eenr uitdaging voor kunstenaars 
om middelen te gebruiken die zij niet gewend zijn.
He teers te werk is van de Deense kunstenaarJan Christensen, 
die alle wanden heeft bekleed met strakke lijntekeningen die 
de expositieruimte in verschillende perspectieven weergeven. 
Van de kunstenaars wordt evenwel niet geëist dat zij op zo’n 
directe manier op de ruimte of de omgeving inspelen, al is 
met name die omgeving wel, interessant. Quarantine Series 
ligt midden in het oostelijk havengebied van Amsterdam, een 
piekwaar de laatste tijd het enena het andere architecturale 
hoogstandje uit de grond (of uit het water) rijst; volgens 
Folkersma bevindt de buurt zich in een spannende overgangs
fase van een ruig krakersterrein naar een yuppen woon- 
paradijs. Op het programma van On The Wall staan verder 
de.Fransman Alain Declercq, de Zweedse Brre Sæthre en 
de Bulgaar Plamen Dejan off, die zijnleven en kunstenaar
schap presenteert als ‘sponsored company. ;
Inhet kader van. Off The Wall ïüWen regelmatig debatten, 
presentaties, film- eh videovertoningen of géluidsoptredens 
plaatsvinden. Zo trok de organsatievoorOffThe Wall naar 
de Biennale van Venetië om er video-opnames te maken die 
gebruikt worden voor één discussieavond over de thema’s 
van de biënnale. Wonderwall iseen kleineruimte voor pre
sentaties van diverse creatieve initiatieven, zoals mode- 
ontwerpbureaus, dj ’s of kleine uitgeverijen. Tenslotte komt 
de (typo)grafische sector aan bod in Paperwall. De flyers 
vóór de tentoonstellingen wórden gemaakt door telkens an
dere ontwerpers, die daarbij steeds een onuitgegeven letter- 
type gebruiken. Coördinator van 'Wóndervvdllis Luna Maurer, 
die de huisstijl en de website ontwierp: j
Quarantine Series belooft een interessante verzamelplek te 
worden voor jong talent op uiteenlopende terreinen van de 
hedendaagse visuele cultuur. De concentratie op vorm die 
uit de ruimte en de huisstijl spreekt, en waarvan ook de aan
dacht voor ontwerpdisciplines getuigt, maakt nieuwsgierig 
haar de inhoud van toekomstige projecten.
Het filmprogramma Interseason©BAK loopt op 25 juli, 1,8 
en 22 augustus. Now What? Dreaming a Better World in Six 
Patts vindt plaats van 25 oktober tot 14 december in (onder 
andere) BAK, basis voor actuele kunst, Lange Nieuwstraat 4, 
.3512 PH Utrecht (030/231.61.25; www.bak-utrecht.nl).
Het werk van Jan Christensen is tot 20 juli, dat van Alain 
Declercq vanaf 26 juli te zien in Quarantine Series, Riet
landpark 375, 1019 EM Amsterdam (020/419.38.51; 
quarantine@loods6.nl; www.quarantine.nl). (Femke Glas)

KÖLNISCHER KUNSTVEREIN. Het kunstcomplex bij 
de Keulse Neumarkt, met de Josef-Haubrich-Kunsthalle en 
de Kölnischer Kunstverein, is inmiddels afgebroken. De 
Kunstverein zou oorspronkelijk een onderkomen krijgen in 
een kunstcomplex dat op dezelfde plek zou verrijzen, maar 
de Voorziene ruimte bleek onvoldoende. Daarop nam de 
Kunstverein het heft in eigen handen. Men liet het oog val
len op het nabijgelegen pand Die Brücke, dat in 1949-50 
door de Keulse stadsarchitect Wilhelm Riphahn werd ont
worpen voor een Brits cultuurinstituut. Het in de jaren ge- 

Luc Deleu

Triomfboog 
foto: Wim Van Eesbeek

komen pand wordt momenteel gerestaureerd, waarbij men 
het zoveel mogelijk in oude staaf wil herstellen. Tijdens dp 
werkzaamheden was tot 22 juni alvast een tentoonstelling 
te zien met de pakkende titel Wir mussen heute noch an ihr 
Vorstellungsvermögen appellieren, um im Namen der Kunst 
vor- und rücksichtslos den Raum zu behaupten, in den Sie 
oder wir uns gedrangt haben. Mit welchem Recht, fragen 
Sie jetzt sicherlich. Dat men aan het ‘voorstellingsvermo
gen’ van de kijker appelleerde, hield onder meer in dat deze 
zich tussen de steigers van schilders door een weg moest 
banen naar kunstwerken. Dit hing niet zozeer samen met 
een fetisjisme van de ‘onafheid’ en de ‘procesmatigheid’ à 
la Palais de Tokyo als wel met de noodzaak om aan het pu
bliek te laten zien dat de Kunstverein nog bestaat. De 
rommeligheid is geen doel op zich, maar hoort bij de over
gangsfase waarin de Kunstverein zich bevindt.
Ondertussen begint de Hahnenstrasse, waaraan Die Brücke 
ligt, al meer kunst aan te trekken: aan de overkant heeft 
galerie Jablonka een blitse nieuwe showroom geopend, die 
zo ongeveer het andere uiterste vertegenwoordigt van de 
door bouwvakkers geteisterde Kunstverein.
Kölnischer Kunstverein, Hahnenstrasse 6, D-50667 Köln 
(0221/21.70.21 ; www.koelnischerkunstverein.de).
(Sven Lütticken)

ARTISTIEK DIRECTEUR S.M.A.K. Op 7 juni werd door 
een internationale jury en door de Raad van Bestuur van de 
vzw SMAK beslist dat Peter Doroshenko in het najaar zal 
aantreden als artistiek directeur van het Stedelijk Museum

voor Actuele Kunst te Gent. Daarmee wordt hij de opvolger 
van Jan Hoet. Doroshenko (°1962) is van Oekraïense af
komst en woont in Chicago. Hij behaalde een master in de 
moderne kunstgeschiedenis. Sinds 1995 is hij directeur van 
het Institute of Visual Arts, verbonden aan de University of 
Wisconsin in Milwaukee (VS). De internationale jury be
stond uit Zdenka Badovinac, Tuula Kaijalainen, Jan Hoet, 
Lars Nittve, Mario Pieroni, Dirk Schutyser en Harald 
Szeeman. Meer informatie op www.smak.be. (D.N.)

Plastische kunsten

LUC DELEU & TOP OFFICE. Onder de weinige 
architectuurlaboratoria die België telt, speelt het Antwerpse 
TOP Office al zo’n dertig jaar de rol van een verleidelijk rand
fenomeen. Opgericht en geleid door Luc Deleu produceert 
het bureau stedenbouwkundige en architecturale ‘voorstel
len’, artistieke ingrepen, wedstrijdprojecten, teksten en ge
bouwen. Die verscheidenheid heeft er altijd toe geleid dat het 
gebouwde werk ver in de minderheid bleef tegenover de 
onuitgevoerde projecten. Precies daaraan ontleende het bu
reau zijn kritische positie binnen het architectuurdiscours. 
Tegelijk heeft TOP Office daardoor een eigen universum op- 
gebouwd: ondanks de diversiteit aan contexten en media ko
men de verschillende ontwerpen toch samen in een bijzonder 
coherent oeuvre. Deleu realiseert niet zozeer gebouwen, maar 
bouwt geduldig aan een wereldbeeld, waarbij hij vertrekt van 
een lectuur van de fysische globe én van de globale maat
schappij. Hij licht bepaalde elementen uit die bestaande we
reld, om ze er in een afwijkende vorm weer in te projecteren 
en zo een alternatief wereldbeeld op te hangen.
Dat gebeurt ook letterlijk in de containerinstallaties van 
Deleu & TOP Office, waarvan er momenteel vijf in Park 
Middelheim worden tentoongesteld. Zoals bij vorige 
containerprojecten heeft Deleu een paar van die grote blok

Wissels

ken gehuurd om er een tijdelijke sculptuur mee te maken, 
waarna de containers gewoon weer ingezet kunnen worden 
in het internationale transport. In de nieuwe min van het 
Middelheimpark torenen de vijf containersculpturen ver uit 
boven de recent aangeplante boompjes. De containers zijn 
op verschillende manieren tegen en op elkaar gezet. Vier 
van de vijf composities zijn heruitgaven ef variaties van vroe
gere containerinstallaties, de vijfde sculptuur bestond voor
dien enkel als schaalmodel. De verschillende werken staan 
verspreid over het park; ze zijn opgesteld op de as van een 
bestaand pad, of vormen een denkbeeldige as met elkaar. 
Tijdens een wandeling langs de verschillende installaties 
ontstaat een spanning tussen de afgemeten perspectieven en 
het plastische geweld van de overhellende volumes.
Doordat ze in formele ensembles zijn opgenomen, herinne
ren de containers nog nauwelijks aan hun oorspronkelijke 
gebruik. Dat was ook al het geval toen Deleu in 1983 in 
Neuchâtel voor het eerst een triomfboog maakte met con
tainers. De constructie stond op een stenen dijk in het meer 
voor de stad, en lag in de as van het stedelijk kunstmuseum. 
Sindsdien verschenen soortgelijke constructies in stadspar
ken, boven of voor (historische) monumenten, aan de dok
ken in Antwerpen, op de Maasvlakte en in nog enkele an
dere stedelijke omgevingen. Telkens ging het om tijdelijke 
installaties. De stedelijke omgeving bood niet enkel een for
mele verankering, maar vormde een soort natuurlijke bio
toop: ten eerste zijn containers verbonden met een 
verstedelijkte en geglobaliseerde wereld, ten tweede treft 
men het soort bouwsels van Deleu (bijvoorbeeld triomfbo
gen) ook aan in een stedelijke context, en ten derde stralen 
ze een ruwheid uit die hen een vanzelfsprekendheid en ge
loofwaardigheid geeft binnen de ruimte van de stad.
Voor het eerst worden nu verschillende containerconstructies 
samen getoond; maar uitgerekend dit gebeurt niet meer in 
die ‘natuurlijke’ biotoop maar in een beeldenpark. De in
planting in een beschermde artistieke omgeving maakt het 
statuut van Deleus constructies problematisch. Er is sprake 
van een dubbele vervreemding: de containers waren al van 
hun oorspronkelijke functie vervreemd, en nu worden de

GROUPSHOW JULI
Cari ANDRE, Karl BLOSSFELDT, Philippe COGNEE,
Peter DOWNSBROUGH, Renaat IVENS, Nic JOOSEN, 
Karen KNORR, Marie-Jo LAFONTAINE, Peter LINDBERGH, 
Michel MOUFFE, Niele TORONI, Bernar VENET

JOSE MANUEL FORS (Cuba) AUGUSTUS
"Los Objetos", (photography & installation)

Geukens & De Vil
Zeedijk 735 / 8300 Knokke 
tel/fax: 32 50 62 41 92 / geukensdevil@skynet.be 
open: 11 am-1 pm/3-6pm / closed on tuesday
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EONNEFANTET
GUIDED BY HEROES

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

Recente aanwinsten

Atelier van Lieshout
Bonnefantopia, 2003

Joëlle Tuerlinckx
Ensemble rond Stretch, 2003

Verder
Speciale aandacht voor Benoît Hermans, 
Roman Signer, Franz West en Sol LeWitt

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl

25.5.03 - 31.8.03 Vanessa Beecroft Don Brown David ClaerboutLarryClark Anton Corbijn Chris Cunningham Rineke Dijkstra
Steven Gontarski Felix Gonzalez-Torres Katy Grannan Rachel Harrison Evan Holloway
Cady Noland Simon Periton Santiago Sierra \ David Sims Ricky Swallow
11.7.03 - 9.11.03 Keith Coventry Chris Cunningham Alex K. Tom Sachs Mathew Sawyer

Alex K. Mark Leckey
10.7.03 Red Sniper

curated by Raf Simons
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Z33, Zuivelmarkt 33, B-3500 Hasselt
Tel +32 (0)11 29 59 60
Fax +32 (0) 11 29 59 61
z33@limburg.be, www.limburg.be/z33

Openingsuren: dinsdag tot zaterdag: 10u - 17u, 
zondag: 14u - 17u-
10 tot 24 Augustus: open tot 22u
Gratis toegang

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben 
Kunstuitleen.!™

KUNSTIIHUS

"G 2 M 4, d 5b • ,
" ESu 2066 Münd

“usainnlii Joi 2mes
"mbü E adidb 
"08260

IN MECHELEN, y
VAN 15 AUGUSTUS TOT 12 OKTOBER: 

r i M . i "6B

CONTOUR
ACTUELE VIDEOKUNST IN HISTORISCHE RUIMTES
EEN WANDELING LANGS MEER DAN 20 WERKEN OP 8 LOCATIES

Gastland: Nederland

Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorrood recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staan en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (7 Euro per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
tarieven.
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Wij wat minder, U wat meer.

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

Fiona Tan
Hans Op de Beeck 
de Rijke/de Rooij 
Wim Wauman
Franciska Lambrechts/Honoré 0'0
Orla Barry en Rui Chafes 
Mrs Delmotte
Sven Augustijnen
Els Dietvorst
Rob Johannesma
Jef Geys
Elske Neus

OPEN VAN DINSDAG TOT ZONDAG, 13u30 - 17u30
VERTREKPUNT: DE GARAGE, AAN DE VOET VAN DE SINT-ROMBOUTSTOREN

I.S.M. KLARA, CULTUURCENTRUM MECHELEN, TORENS AAN DE DIJLE, CERA FOUNDATION e.a.

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

100 portraits, 2001, videostill

containersculpturen nog eens uit hun stedelijke biotoop ge
haald. Om dit verlies op te vangen, heeft Delen de vijf in
stallaties geschikt tot een doordachte compositie die geba
seerd is op de gulden snede. Daarmee benadrukt hij in feite 
dat de containers buiten de stadsomgeving meer nodig heb
ben dan de brute kracht van hun eigen verschijning. Boven
dien wordt, in de pseudo-idyllische context van deze nogal 
halfslachtig ontworpen parktuin, de geprofileerde en beschre
ven stalen huid van de containers herleid tot een autonome, 
bijna abstracte textuur. Het harde en ruwe gebaar waarmee 
de constructies zich in een stedelijke omgeving manifesteer
den, is verdwenen; zij hebben hun oorspronkelijk statuut 
van installatie ingeruild voor het uniform van een sculptuur. 
Daarbij zorgen de gigantische schaal en het constructieve 
spel van de containers ongetwijfeld voor glorieuze momen
ten. Maar wie de oorspronkelijke context van de installaties 
een beetje kent (en die wordt zeer overzichtelijk afgebeeld 
in de catalogus), zal de vijf werken van TOP Office ervaren 
als een indrukwekkende hedendaagse versie van de sprake
loze beelden die elders in het Park Middelheim opduiken. 
Luc Deleu & TOP Office, nog tot 14 september 2003 in het 
Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, 
Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen (03/827.15.34; 
www.antwerpen.be/cultuur/museum_middelheim).
(Dries Vande Velde)

CONTEMPORARY ARAB REPRESENTATIONS, 
CAIRO. Als vervolg op het eerste deel van Catherine Davids 
meerdelige project Contemporary Arab Representations, 
waarin Beiroet centraal stond, is in Witte de With nu een 
tentoonstelling over Cairo te zien. Volgens David onder
scheidt Egypte zich van de rest van het Midden-Oosten door 
“een diepgewortelde traditie die maakt dat het zich in hoge 
mate bewust is van zijn eigen geografische, sociale en his
torische continuïteit”. Volgens hetzelfde persbericht werd 
de ontwikkeling van “de moderne beweging” in Egypte in 
het verleden nogal beperkt door middelmatige academische 
vorming, geringe toegang tot informatie en een niet bepaald 
florerend cultureel klimaat.
Middelmatig en academisch is inderdaad de indruk die het 
werk van sommige exposanten wekt. Dat de monoprints van 
Hani Rashed met groteske menselijke figuren in het 
Rotterdamse centrum voor hedendaagse kunst hangen lijkt 
een anachronisme; ze zouden meer op hun plaats zijn in het 
Amstelveense Cobra Muséum. Ook de tekeningen van Anna 
Boghiguian zijn wat betreft de gehanteerde beeldtaal niet bijs
ter vernieuwend, maar wat haar werk wél interessant maakt 
is de nerveuze registratie van visuele indrukken die aan de 
basis van deze bladen ligt. Vooral in haar snelle reisschetsen 
buitelen de indrukken over elkaar heen tot een vreemde mix 
van figuren, gebouwen en decoratieve patronen.
Ook uit veel ander werk op de tentoonstelling komt Cairo 
naar voren als een nerveus uitdijende stad waarin de door 
David aangehaalde historische continuïteit op gespannen 
voet staat met de opmars van de moderne massacultuur. 
Contemporary Arab Representations, Cairo is een tentoon
stelling met werk waarin dé documentaire invalshoek - we 
zijn het inmiddels van David gewend - de boventoon voert. 
Zo maakte Randa Shaath in opdracht van de Engelstalige 
krant Al-Ahram Weekly een reeks foto’s van schrijvers, dich

ters, dansers en filmregisseurs. In haar serie In het hart van 
de Nijl staat het leven centraal van de bewoners van drie 
eilanden ih de Egyptische rivier. Dé boeren en vissers op de 
eilanden leven al honderden jaren in primitieve omstandighe
den en hun traditionele levenswijze komt steeds meer in 
verdrukking door de wolkenkrabbers die als dreigende mon
sters aan de horizon opdoemen.
In Shaaths beste serie richtte zij haar lens op de vele dak- 
woningen in Cairo. Door de woningschaarste namen veel 
migranten van de Nijldelta en Boven-Egypte door de jaren 
heen hun toevlucht tot de was- en dienstkamers die vanaf de 
jaren twintig op de huizen werden gebouwd. Inmiddels blijkt 
er in de Egyptische hoofdstad een soort subcultuur te zijn 
ontstaan van mensen die in kleine hokken op flatgebouwen 
wonen. In Shaaths fotos verschijnen de gebouwen van Cairo 
als grauwe legoblokken die worden bekroond met zowel keu
rige dakterrassen waar de welgestelden een krant lezen als 
met benauwende, favella-achtige hokken waarin hele ge
meenschappen, compleet met geiten, tussen het wasgoed en 
de schotelantennes wonen.
Op de tentoonstelling zijn ook enkele werken te zien van de 
jonge videokunstenaars Sherif El-Azma en Hani Hassan 
Khan. In 700 Portraits van Khan passeren honderd zwart- 
witportretten van inwoners: van Cairo de revue, terwijl op 
de achtergrond luchtopnames van Caïro worden geprojec
teerd. Het lijkt een poging om een reeks individuen te profi
leren ten opzichte van de massaliteit van de grote stad, maar 
de aanpak is nogal clichématig en de personen zelf blijven 
net zo anoniem als op een foto in een willekeurige straat- 
scène.
Stereotiep is ook het werk van Golo, cartoonist van de Cairo 
Times die in Frankrijk en Spanje opgroeide en tegenwoor
dig in Egypte woont. In een stijl die zowel aan striptekenaar 
Hergé als aan politiek tekenaar Fritz Behrend herinnert, rea
geert Golo op actuele gebeurtenissen in de Arabische we
reld. Kleurige prenten schetsen een zwart-wit beeld van het 
Israëlisch-Palestijnse conflict, met Sharon die als een bloed
dorstige duivel tot zijn enkels in het bloed waadt, en Bush 
die als vampier zijn hamburgerbommen op Irak gooit. Op 
een andere prent met de tekst I$lamic Pare schopt een 
dinosaurus het WTC omver. Daarnaast is van Golo een reeks 
rake observaties van het leven in Caïro opgenomen, waarin 
een agent van zijn sokken wordt gereden door aanstormende 
taxi’s en een bruidspaar weinig plezier beleeft aan het feest
gedruis dat hen omringt. De Rotterdamse voorzitter van de 
raadscommissie van cultuur en sport, Sjef Siemons, haalde 
zich vorig jaar nog de woede van het kunstminnende pu
bliek op de hals door te verklaren dat hij “niets begreep” 
van de eerste editie van Contemporary Arab Representations. 
Misschien is de Fortuynist meer te spreken over deze pren
ten van Golo, die aan duidelijkheid in elk geval weinig te 
wensen overlaten.
Al met al geeft de tentoonstelling een aardig beeld van be
paalde aspecten van het leven in Caïro, maar er zijn weinig 
werken die echt tot de verbeelding spreken. Het is de vraag 
of de keuze die getoond wordt representatief is voor de beel
dende kunst in deze stadI met zestien miljoen inwoners, En 
dan nog blijft het een povere vertoning.
Contemporary Arab Representations, Cairo loopt tot 27 juli 
in Witte de With, Witte de Withstraat 50,3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44; www.wdw.nl). (Kees Keijer)

PETER DOIG. Met Charley’s Space - schilderijen en te
keningen 1989-2002 presenteert het Bonnefantenmuseum 
in Maastricht als eerste Nederlands museum een solo- 
tentoonstelling van deze Engelse schilder. De titel van de 
presentatie, die zo’n twintig schilderijen en acht tekeningen 
omvat, verwijst naar een schilderij dat de 44-jarige Peter 
Dpig maakte in 1990. Thematiek en stemming van 
Charley ’s Space zijn typerend voor Doigs werk: het is koud, 
het sneeuwt en de witte vlokken hullen het beeld in een mis
tige waas. Linksboven is een huis te onderscheiden, rechts
onder een figuur. Daartussen zit een cirkel die, zoals vaak 
bij Doig, eerder door contrasten tussen verschillende kleur
vlakken ontstaat dan door strakke lijnen. Misschien is die 
vorm wel de adem van de naderende figuur. De sfeer is 
vreemd en droevig; het schilderij roept eenzaamheid en ver
latenheid op, en men heeft de indruk dat er vooral veel niet 
getoond wordt. Door de sfeer en door de suggestie van 
onuitgebeelde dingen doet Doigs werk soms denken aan 
films van bijvoorbeeld Alfred Hitchcock of David Lynch. 
Sommige schilderijen, en dan met name Red Deer (1990), 
Canoe Lake (1997-98) en Pond Life (1993), lijken wel sfeer- 
studies voor Lynch’ tv-serie Twin Peaks (1990).
Ondanks die filmische connotaties is Doigs werk echter in
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Peter Doig

Pond Life, 1993, 
foto: © Victoria Miro Gallery, Londen

de eerste plaats schilderkunstig. Doig wil de filmische 
reproductietechnieken niet nabootsen met een hyper
realistische stijl. Hij hanteert zijn medium op een gepronon
ceerde manier, door een prachtig en soms ‘onrealistisch’ 
kleurgebruik, door kleurvlakken te contrasteren en verschil
lende schildertechnieken tegen elkaar uit te spelen, door het 
aanbrengen van dikke verfspatten enzovoort. Toch is zijn 
werk ook filmisch, en dat op verschillende niveaus. Zo neemt 
Doig in de kadrering van zijn beelden cinematografische 
technieken over: het beeld is vanuit een pseudo-camera- 
standpunt geschilderd (bijvoorbeeld in Young Bean 
Farmer, 1991) of wordt onderlijnd met een zwarte boord 
(Canoe Lake, 1997-98). Het filmische zit ook in de narratieve 
omgevingen die je met films of televisieseries verbindt. De 
schilderijen roepen kille, hedendaagse woonmilieus op. De 
mens ‘huist’ er in vreemde woonblokken of afgelegen vil
la’s. We zien flatgebouwen, verlaten panden of alleenstaande 
huizen aan de rand van een meer; elders dobbert een kano 
waarin misschien wel een dode ligt, een arm hangt in het 
water. Een man zit rechtop in een kano en kijkt de 
beschouwer strak aan, alsof hij iets wilde zeggen maar ver
geten is hoe te praten; een jongen kijkt in een bevroren meer 
naar zijn spiegelbeeld. Al deze beelden hebben iets van on
der de verf bedolven stills uit een film of televisieserie. Te
gelijk, en ten derde, zit het filmische niet alleen in de her
kenbare sfeer, maar ook in elementen die je moeilijk kunt 
aanwijzen, zoals de suspense, de onheilspellende eenzaam
heid, de suggestie van verlies.
Die ‘filmische’ gevoelswereld verbindt Doig met de schil
derkunst. Hij is een gevoelige schilder, soms op het ouder
wetse af; hij durft romantisch en lyrisch te zijn. Maar het 
schilderen schept bij hem ook afstand. Huizen en mense
lijke figuren zijn meestal halferscholen achter een picturaal 
weefsel van bomen, takken of sneeuw. Soms zijn mensen 
en dieren slechts te onderscheiden wanneer men heel dicht 
bij het doek staat. Ze lossen hast op in de compactheid van 
het geschilderde. Doigs gevoeligheid is een gesmoorde emo
tionaliteit die letterlijk tussen de verflagen zit. De werken 
danken hun impact met aan de evocatieve kracht van de beel
den, zoals vaak bij films, maar aan de manier waarop het ‘sfeer
beeld’ in het schilderen ondersneeuwt en wegzinkt.
Beelden die automatisehaan televisie- of filmscènes doen 
denken, en die binnen de hedendaagse kunst doorgaans in 
video’s en installaties terugkeren, geeft Doig een schilder
kunstig bestaan. Hij gebruikt het medium op een trotse ma
nier, waardoor er een wrijving ontstaat tussen de narratieve 
atmosfeer vande beelden en hun schilderkunstige impact. 
Doig probeert dingen te doen die je misschien helemaal niet 
kunt doen met verf en penseel. Het resulteert in stille, bijna 
apathische beelden zonder actie, die je als kijker traag en 
halfblind moet aftasten.
Charley ’s Space - schilderijen en tekeningen 1989-2002 loopt 
tot 7 september 2003 in net Bonnefantenmuseum, Avenue 
Céramique 250, 6201 BS Maastricht (043/329.01.90; 
www.bonnefanten.nj) en is van 9 oktober 2003 tot en met 4 ja
nuari 2004 te zien in Carré d’Art, Musée d’ art contemporain 
de Nîmes, Place de la Maison Carré (04/66.76.35.35).
(Maaike Lauwaert)* ,

EFRAT SHVILY 
PALESTINIAN CABINET 

MINISTERS 2000
NIEUWE PUBLICATIE ISBN 90 7336259 8 VERKRIJGBAAR IN DE BETERE BOEKHANDEL VOORMEERINFORMATIEwww.wdw.nl
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Turbulence
Femke Schaap / 
Klaar van der Lippe / 
Amie Dicke I 
Mathilde ter Heijne I 
Aernout Mik /
Saskia Oide Wolbers I 
Vanessa Jane Phaff I 
L.A.Raeven / 

Julika Rudelius I 
Sara Blokland

CONCEPT EN REALISATIE: LIA SCHELKENS 
WWW.TWEEDENATUUR.TK
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fotografie Michael Moran 
vormgeving COMA

AK
Neuer Aachener Kunstverein
PassstraBe 29, Stadtgarten
D 52070 Aachen
T +49 241 50 32 55
F +49 241 53 68 48
NAK@heimat.de
www.heimat.de/NAK
opening hours
tue-sun 2-6 p.m., wed 2-8 p.m.

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 Vanhemelruck (B) • Henk Visch (NL)

i k ■ ; \

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

HEDAH PARALLELWEG 101

05.07 TM 27.07 - OPENING ZAT. 05.07 17.00*

ANNO DIJKSTRA

GUNNING EMPATHY
I6.08 TM 07.09 - OPENING 16.08 I7.00

KORNEEL JEUKEN

HEDAH BRUSSELSESTRAAT 114

22.06 TM I0.08 - AVONDOPENSTELLING

OPENINGSTIJDEN - DON. TM ZON. I7.00-2I.00

INTERLOKAAL. 4SCHILDERS

RENE VAN KEEKEN
ARIZONA, DEZE WEEK/ 
SHAPED LAND 22.06-28.06

ALEX ZEGUERS

8

william engelen
partitur stadtgarten
Saturday 12 July, 8 p.m.
concert at 6 sites in the city garden

13 July - 14 September
installation, models and documentation in the NAK

Sunday 14 September, 2-6 p.m. 
NAK symposium Stadtgarten

This project is supported by the Mondriaan Stichting 
Amsterdam, the Royal Dutch Embassy in Berlin, 
and the Initiative StadtBauKultur NRW.
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Het MuHKA stimuleert het denken 
en toont hedendaagse kunst, film 
en nieuwe media. Dit gebeurt via 
grote tentoonstellingen, dynamische 
presentaties van de collectie, 
samenwerkingsprojecten met 
kunstenaarsen allerlei omkaderende 
activiteiten. Door de fusie met het 
Centrum voor Beeldcultuur 
behorennu ook het Filmmuseum 
Antwerpen, het tijdschrift AS en 
het mediafestival Kinoeye tot zijn 
act ieterrei n. Het Mu H KA staat 
voor een open, internationale, 
toekomstgerichte instelling van de 
Vlaamse .Gemeenschap. Om zijn 
ambitieuze doelstellingen waar te 
maken, zoekt het MuHKA een 
(m/v)
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documenten van geestverwanten
Buckminster Fuller, Archigram, 

Yona Friedman, Cedric Price, Constant, 
Karl Blossfeldt, Acconci Studio, 

Atelier van Lieshout, MVRDV, 
Robert Winkel Architecten, 

en anderen

haags centrum voor beeldende kunst
Spui 193-195
2511 BN Den Haag 
Nederland
di tm za 12-17 uur

t (*31) 70 365 89 85
f (*31) 70 361 79 62 
e info@stroom.nl
www.stroom.nl

REIZIGERS LIEGEN NIET. FOR
GREG 06.07-I2.07 - OPENING ZON. 06.07 I9.30

AN JA BAYERWALTES
20.07-26.07 - OPENING ZON. 20.07 19:30

PIET VAN DER LINDEN
IOO% SCHILDERKUNST
03.08-10.08 - OPENING ZON. 03.08 19.30

06.09 TM 28.09 - OPENING 06.09 17.00

REINAART VANHOE
‘AL IS ER NIKS TE ZIEN, IK KOM’; ZEI HIJ, 
EN TOOG NAAR MAASTRICHT. [DR ZIT U 
HAT INT DAK EN AT RINT RINT ER IN.]

HEDAHCENTRUM VOOR HEOEHDAAGSE KUNSTT MAASTRICHT
OPENINGSTIJDEN DON. TM ZON. VAN 13.00 TM 17.00*
BRUSSELSESTRAAT 114 - - PARALLELWEG 101 - NS-TERREIN, IN DE BOCHT VAN DE PARALLELWEG 
EN DE ST. ANTONIUSLAAN, ÉÉN NA LAATSTE LOODS AAN DE RECHTERKANT - - _
«WWW. HEDAH.NL<< - - >>INFOGHEDAH.NL<< - - T *31.0.43 3510175 .-“.7

I
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De coördinator zal op een frisse, 
vernieuwende manier de externe 
publiekswerking uitbouwen. Hij/zij 
optimaliseert de instrumenten en 
de samenwerkingsverbanden 
waarmee het publieke draagvlak 
wordt verbreed. Er wordt minstens 
twee jaar ervaring gevraagd en 
een universitair diploma of diploma 
hoger onderwijs. De verloning is 
op licentiaatsniveau.

Kandidaturen met motivering en 
curriculum vitae moeten uiterlijk 
tegen maandag 28 juli toekomen 
bij MuHKA, t.a.v. Luc Delrue, 
zakelijk leider, Leuvenstraat 32, 
2000 Antwerpen.
Voor meer inlichtingen iv.m. de 
aanwervingsprocedure en de 
profielbeschrijving: contacteer 
Ann Ceulemans 
(ann.ceulemans@muhka.be).

Cordon Matta-Clark, 
Office Baroque, 1977, 
MuHKA° M HKA
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WE ARE THE WORLD. “We Are The World is an artistic 
statement championing the qualities of a multicultural so
ciety.” Een jaar na de opkomst én ondergang van Pim Fortuyn 
en diens trawanten vindt een Nederlandse overheidsdienaar 
weer de moed om zijn land voor het oog van de wereld te 
presenteren als het multiculturele paradijs dat het ooit ge
weest moet zijn. Het betreft Rein Wolfs, hoofd presentatie 
van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, die 
deze zomer in opdracht van de Mondriaan Stichting optreedt 
als curator van het Nederlandse paviljoen op de Biënnale 
van Venetië. Wie op grond van deze krachtige intentie
verklaring rekende op een tentoonstelling van onbekende 
kunstenaars uit Turkse en Marokkaanse achterstandsmilieus, 
komt bedrogen uit. Onder het zelfverzekerde motto We Are 
The World bracht Wolfs het werk van Alicia Framis, Carlos 
Amorales, Meschac Gaba, Jeanne van Heeswijk en Erik 
van Lieshout naar Venetië. Deze vijf wonen en werken in 
Nederland, maar drie van hen zijn afkomstig uit andere de
len van de wereld.
De in de titel besloten verwijzing naar de charitatieve kitsch 
uit 1985 is ironisch bedoeld, zo wordt ons op het hart ge
drukt. Wie een internationale groepstentoonstelling in een 
nationaal paviljoen anno 2003 nog als een radicaal politiek 
gebaar wil voorstellen, moet dat inderdaad met de nodige 
ironie doen om geen onderdrukte geeuw op te roepen. Het 
zou getuigen van cynisme of anders van grote wereld
vreemdheid om te suggereren dat de keuze voor een Spaanse, 
een Mexicaan, een Beniner en twee witte Nederlanders 
- alle vijf behendige netwerkers met volle agenda’s, afge
studeerd aan de juiste carrière-instituten — ook maar enige 
relatie heeft met het lot van achtergestelde bevolkings
groepen in probleemwijken.
We Are The World verliest al direct veel van zijn polemische 
kracht doordat de tentoonstelling bestaat uit een tamelijk brave 
presentatie van vijf losse projecten. Elk van de deelnemende 
kunstenaars kreeg een eigen plekje om zijn of haar spullen uit 
te stallen; van een onderlinge relatie of beïnvloeding lijkt geen 
sprake. Meschac Gaba bouwde een halfronde bar waar 
gemberwodka wordt geschonken, naar een recept van hem
zelf. Jeanne van Heeswijk plaatste in het paviljoen een grote 
zandbak waar bezoekers landjepik kunnen spelen. Carlos 
Amorales richtte een leerwerkplaats in, naar het voorbeeld 
van Mexicaanse maquiladoras (werkplaatsen waar tegen lage 
kosten producten en onderdelen voor de Noord-Amerikaanse 
markt worden gemaakt). Alicia Framis presenteert haar pro
ject anti_dog, waarvoor ze jurken van kogelwerend materiaal 
liet maken, bedoeld om vrouwen met een donkere huid te 
beschermen tegen agressie en geweld. Erik van Lieshout toont 
in een houten schuurtje een videoclip in de stijl van de Beastie 
Boys, waarin hijzelf op zoek gaat naar een vriend voor zijn 
homoseksuele broer en in de sombere tochtgaten van Rotter
dam Marokkaanse hangjongeren provoceert. Het hok, dat 
buiten voor de ingang van het paviljoen staat, is voorzien van 
krukkig nagemaakte Rietveldstoelen.
Rein Wolfs presenteert deze vijf als politieke kunstenaars, 
maar dan van een speciale, ‘lichte’ soort. Landjepik als kri
tiek op de landenconeurrentie van de Biënnale, dat is inder
daad bijzonder licht. “They cannot be called political artists 
per se, since they are not verbalising political statements 
nor trying to express themselves in clearly defined ideologies. 
Their use of politics is also in some way a kind of politics 
lite. Basically this is because they explicitly keep working 
as artists, not as professional politicians”, aldus de verbijs
terende vondst van Rein Wolfs in de catalogus.
We Are The World is een tentoonstelling met een hoog 
hartstikkeleukgehalte. Bezoekers worden uitgenodigd om 
hun afstandelijke houding op te geven en gezellig mee te 
doen: hier kun je lapjes leer snijden, hier kun je in een krot
woning kruipen, hier kun je exotische cocktails drinken, hier 
kun je het Oudhollandse spelletje landjepik spelen. Onder 
deze ludieke deklaag zijn de schimmen zichtbaar van oude 
linkse hamerpunten die in het neoliberale keertij van de ja
ren negentig kopje onder zijn gegaan: de arbeider moet be
schermd worden tegen uitbuiting; discriminatie mag niet; 
nationalisme is fout; je moet solidair zijn met de ander; 
materiële rijkdom moet gedeeld worden enzovoort. De po
litieke betekenis van de tentoonstelling moet derhalve op 
een onbewust niveau worden gezocht. Wat er deze zomer in 
het Nederlands Biënnalepaviljoen te zien valt, vormt niet 
zozeer een speelse allegorie van de multiculturele maatschap
pij, als wel een dubbelzinnige karikatuur van de sociaal
democratische verzorgingsstaat, in haar huidige staat van 
achterstallig onderhoud en verval. Waren het tot de jaren 
tachtig welzijnsambtenaren die de zwakken en minder
bedeelden in de samenleving beschermden tegen de krach-
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ten van markt en kapitaal, nu staan er beeldend kunstenaars 
klaar om — weliswaar in symbolische vorm en dus voor een 
fractie van het oorspronkelijke budget - het spelletje van de 
(internationale) solidariteit te spelen. Dat We Are The World 
daarbij onvermijdelijk een tentoonstelling van en voor insi
ders blijft, is op zichzelf geen bezwaar; maar het roept wel de 
vraag op of deze karikatuur van een pseudo-democratische 
boodschap (“Iedereen mag meedoen, we sluiten niemand 
uit”) niet met een tikje minder aplomb voor het voetlicht te 
brengen was.
De onderlinge verschillen tussen de kunstenaars stijgen in 
deze context nauwelijks uit boven een verschil in leefstijl of 
temperament: Gaba charmeert, Framis dramatiseert, 
Amorales mobiliseert, Van Heeswijk enthousiasmeert en Van 
Lieshout fabuleert. Lief zijn deze kunstenaars allemaal; en 
dat hun hart van goud is, staat wel vast. Waar het hen aan 
ontbreekt is vooral de nodige zelfkritiek. Met de allereerste 
ingeving lijken ze al tevreden; ze menen klaar te zijn nog 
voordat het echte werk is begonnen. Bovendien zijn hun 
dubbele bodems niet dubbel genoeg en hun metaforen te 
zwak om niet direct in didactische schema’s om te slaan. 
Hun ‘radicaliteit’ en ‘speelsheid’ volgen uitsluitend 
standaardpatronen.
Dat de ‘sociale sculpturen’ van deze kunstenaars het niveau 
van Joseph Beuys niet halen, om maar eens een naam te 
noemen, valt hen niet persoonlijk aan te rekenen; daarvoor 
zijn de objectieve historische condities misschien ook al te 
veel veranderd. Maar het probleem is juist dat ze van histo
rische veranderingen geen enkel benul hebben, waardoor ze 
ongegeneerd en zelfverzekerd een rol als maatschappelijk 
geweten kunnen claimen.
De Biënnale van Venetië loopt nog tot 2 november 2003. In
formatie over de Nederlandse bijdrage is te vinden op 
www.wearetheworld.nl;- algemene informatie op 
www.labiennale.org. (Camiel van Winkel)

GLOBAL NAVIGATION SYSTEM. Van kunst wordt vaak 
gezegd dat ze een beeld geeft van de werkelijkheid. Neemt 
men dit letterlijk, dan zou men kunnen zeggen dat zij de we
reld in kaart brengt. Met de tentoonstelling GNS (Global 
Navigation System) in Palais de Tokyo wil Nicolas Bourriaud 
niet alleen aantonen dat de topografie nog steeds een belang
rijke invalshoek is voor de hedendaagse kunstenaar; hij be
weert ook dat de plaatsbeschrijving belangrijke sleutels kan 
aanreiken voor een beter begrip van de hedendaagse kunst.
Sinds de ontdekkingsreizen van Magellaen en Francis Drake 
hebben wetenschappers en kunstenaars met de meest 
gesofisticeerde apparatuur, van microscopen tot satelliet- 
camera’s, elke vierkante meter van de wereld opgemeten en 
afgebeeld. Zij beschrijven niet enkel meer de aarde en haar 
gesteldheid, maar ook de manier waarop er geleefd wordt, de 
wijze waarop de mens zich verplaatst en de economische, 
sociale en politieke constellaties die ons handelen definiëren 
en afbakenen. Niet toevallig omschrijft ook Francesco 
Bonami, directeur van de vijftigste Biënnale van Venetië, 
zijn tentoonstelling als een landkaart. De verschillende ten
toonstellingen ziet hij als eilanden in een archipel, elk met 
hun eigen karakter, waartussen de beschouwer navigeert en 
zijn eigen parcours uitstippelt.
Hebben kunstenaars en wetenschappers de wereld beschre
ven en afgebeeld, dan hebben politici en staatslieden haar 
verdeeld en bezet. Topografie is niet alleen een middel om 

de wereld te kennen, ze wordt ook gebruikt om de wereld 
politiek en militair te controleren. Het Global Navigation 
System geeft het individu een grotere bewegingsvrijheid, maar 
biedt ook technieken om hem beter in het oog te houden. 
Met GNS knoopt Nicolas Bourriaud weer aan bij zijn eerste 
tentoonstellingen. In II faut construire l’Hacienda 
(CCC Tours, 1991) waren meerdere kunstenaars vertegen
woordigd die we nu in GNS terugvinden, en ook toen zocht 
Bourriaud een precair evenwicht tussen de utilitaire en de 
contemplatieve functie van het kunstwerk, tussen zijn plas
tische en zijn ‘toegepaste’ kwaliteiten. Deze esthetische stra
tegie noemde hij réalisme opératoire.
Bourriaud ziet wél een fundamenteel verschil tussen de geo
grafie van de kunstenaars en die van de wetenschapper en 
de politicus. De artistieke topografie is volgens hem wezen
lijk dynamisch. Ze is niet gedacht vanuit de ruimte, maar 
vanuit een ruimtelijke organisatie van de tijd. In die zin heeft 
Global Navigation System niet alleen maatschappelijke im
plicaties, maar kan de tentoonstelling ook gelezen worden 
als een metafoor voor de kunst. Bourriaud beschrijft de he
dendaagse kunst als een offshore zone, een domein dat niet 
volledig in de maatschappij geïntegreerd is, maar er ook niet 
volledig buitenstaat. De kunstenaar houdt afstand, maar is 
geen neutrale waarnemer. “De hedendaagse kunst [...] or
ganiseert afwisselend expedities in het hart van de realiteit, 
om zich daarna weer terug te trekken in het comfort dat door 
het extraterritoriale geboden wordt. Kunst is een kaart van 
de wereld die constant van de ene schaal naar de andere 
verspringt, van 1:100.000 tot 1:1.”
De laatste decennia hielden veel kunstenaars zich bezig met 
de sociale, politieke en economische mechanismen van de 
realiteit. Liever dan beelden te maken, ageerden ze binnen 
de werkelijkheid zelf. Ze riepen de werkelijkheid niet op, 
maar bespeelden haar op ware grootte. Ze schilderden of 
fotografeerden geen ideeën, maar voerden ze concreet uit. 
Global Navigation System toont hoe de kunstenaar vanuit 
zijn belangstelling voor topografie opnieuw de vraag stelt 
naar de afbeelding. Daarbij bewegen de kunstenaars zich 
tussen beleving en distantie, tussen de letterlijke afbeelding 
van de werkelijkheid en haar abstrahering. In veel gevallen 
wordt de wereld gereproduceerd met behulp van een soort 
knip-en-plaktechniek. De imaginaire landkaarten van Wim 
Delvoye, de Mental Maps van Franz Ackermann of de we
reldkaart waarop Nicolas Milhé enkel de fiscale paradijzen 
heeft aangegeven: ze tonen allemaal hoe problematisch het 
is om het gefragmenteerde en het geglobaliseerde karakter 
van de huidige wereld in één beeld te vatten.
De gefilmde mentale landschappen van Dominique 
Gonzalez-Foerster gaan, evenals het werk van Pierre Joseph 
- een uit het hoofd getekend plan van de Parijse metro - 
over de relatie tussen topografie en geheugen. De collages 
van Jakob Kolding, die voor de verandering eens geen plan
nen of landkaarten voorstellen, sluiten dan weer aan bij de 
avant-gardistische ideeën van de Russische constructivisten. 
Zijn Strategies for Regulation, zijn Case Studies of Spacial 
Planning and Local Initiatives of zijn Analysis of Social 
Space zijn, net als de collages van Thomas Hirschhorn, zo
wel het resultaat van nostalgisch utopisme als van concreet 
engagement. Het Citizenship Project van Matthieu Laurette, 
die getracht heeft om voor zichzelf zoveel mogelijk pas
poorten te verzamelen, behandelt problemen van territorium 
en identiteit, migratie en nationalisme. Eenzelfde (onmoge
lijk) verlangen om de werkelijkheid te beheersen door haar 
te benoemen, spreekt uit de pogingen van Aleksandra Mir 
om elke straat in Tokio een naam te geven.
Ondanks de pertinentie van het onderwerp is Global 
Navigation System geen boeiende tentoonstelling geworden. 
Wellicht kan een dergelijk thema ook beter worden uitgespit 
in een diepgaande studie met historische referenties dan in 
een vluchtige tentoonstelling. Doordat de hedendaagse we
reld niet meer in (klassieke) beelden te vatten is, vertrekt de 
kunstenaar vaak van informatie in plaats van observatie. De 
formele kwaliteit van de topografische beelden is daardoor 
vrij beperkt, en de ruimtelijke opstelling zorgt niet voor de 
noodzakelijke meerwaarde. Anderhalf jaar na de opening 
van Palais de Tokyo blijkt dat Jérôme Sans noch Nicolas 
Bourriaud de kwaliteiten van deze architecturaal interessante 
ruimte in hun eigen voordeel hebben kunnen aanwenden. 
Ondanks de met veel aplomb aangekondigde vernieuwing 
blijkt deze Parijse Kunsthalle hoe langer hoe meer een vrij 
conventionele tentoonstellingsruimte te zijn.
Global Navigation System loopt nog tot 7 september in Palais 
de Tokyo, 13 avenue du Président Wilson, 75116 Parijs 
(01/47.23.54.01 ; www.palaisdetokyo.com).
(Lieven Van Den Abeele)
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Tweejarige Master of Fine Arts (MFA) opleidingen, een eigen atelier of werkplaats, goede 
faciliteiten, kritische begeleiding van zowel gast- als kerndocenten, samenwerkingsverband met 
de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

MFA Theatervormgeving:
MFA Theatervormgeving is een master-opleiding waarin afgestudeerden aan een kunst
academie, theaterschool of universiteit zich via theoretische reflectie en praktische uitvoering 
verder verdiepen in concept en productie van de theatraal vormgegeven ruimte.
Het is de enige MFA theatervormgeving in Nederland. Na afloop is de afgestudeerde in staat 
om een (sturende) bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het theater door de vormgeving 
van alle mogelijke ruimten van traditioneel theater tot virtuele omgevingen, door het initiëren, 
uitvoeren en begeleiden van ruimtelijke theatrale projecten, het reflecteren op eigen en ander
mans werk zowel artistiek, historisch als maatschappelijk en het geven van leiding aan crea
tieve groepsprocessen.
Het onderwijs richt zich op vier uitgangspunten: verbeelding, verdieping, reflectie en experi
ment. Het bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk, eigen onderzoek en deelname 
aan praktijkprojecten. Uniek voor deze nieuwe opleiding is de nauwe samenwerking met de 
bloeiende theaterpraktijk in Noord Nederland zoals het Noord Nederlands Toneel, de Citadel, 
Gallili Dance, Tryater, Oeral, de Peergroup, en het Grand Theatre. De studenten volgen, in 
overleg met de theorie-docent, afgestemd op hun werk, een collegeprogramma aan de Rijks
universiteit Groningen.
De opleiding beschikt over goed uitgeruste AV studio’s, werkruimten, een theaterzaal en 
computerapparatuur. Studenten van MFA Theatervormgeving kunnen gebruik maken van de 
kennis en faciliteiten van de andere afdelingen van het FMI. Hierdoor ontstaan cross-overs die 
een belangrijke meerwaarde kunnen geven aan de ontwikkeling van het werk.
De opleiding werkt samen met de Faculteit der Letteren en het Centrum voor High Perfor
mance Computing & Visualisation HPC &V (CAVE) van de Rijksuniversiteit Groningen en 
ontwikkelt samenwerkingsverbanden met een aantal vooraanstaande opleidingen in het 
buitenland.

Galerie

Onderbergen 72
9000 Gent
t. 00 32 9 223 40 73
f. 00 32 9 223 26 09
contact@galeriecartwright.com 
www.galeriecartwright.com Cartwright

21 juni — 2 augustus 2003
3 september — 27 september 2003

woensdag - zaterdag 11:00—13:00/14:00—19:00 
De galerie is gesloten tijdens de maand augustus.

MFA Schilderkunst:
MFA Schilderkunst is een master-opleiding die de schilderkunst tot uitgangspunt neemt. 
Studenten worden dan ook uitgedaagd om vanuit deze traditie op zoek te gaan naar de 
grenzen van de schilderkunst en confrontaties aan te gaan met de nieuwe media. De artistieke 
praktijk wordt ondersteund door reflectie en (kunst-)theoretische verdieping.
In een eigen atelier, in een prachtig gebouw aan het Noorderplantsoen, nabij het stadscentrum 
van Groningen, werken de studenten aan hun onderzoek en produkten. Daarbij vinden er 
regelmatig kritische gesprekken plaats met het begeleidingsteam van kern- en semester- 
docenten. In overleg met de theoriedocent volgen zij een collegeprogramma, afgestemd op hun 
beeldend werk, aan de Rijksuniversiteit Groningen. In rondetafelgesprekken worden theore
tische onderwerpen besproken die uit de beeldende praktijk voortkomen.
Bekende professionals uit de kunstpraktijk, de kunstkritiek, en de kunstmarkt begeleiden 
presentatieprojecten of bezoeken de ateliers om kritisch commentaar te leveren.
Studenten van MFA Schilderkunst kunnen gebruik maken van de kennis en faciliteiten van de 
andere afdelingen van het FMI. Hierdoor ontstaan cross-overs die een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan hun artistieke ontwikkeling.
De opleiding werkt samen met de Faculteit der Letteren en het Centrum voor High 
Performance Computing & Visualisation HPC &V van de Rijksuniversiteit Groningen en de MFA 
opleiding van Huntercollege, City University New York.

MFA IME (Interactive Media and Environments):
MFA IME is een interdisciplinaire master-opleiding in computergemedieerde kunst en 
experimenteel kunstonderzoek. Hiervan kunnen interactieve events, artistieke software ontwik
keling, (3D-) computeranimaties, digital imaging, webgebaseerd werk, installaties en geluid 
onderdeel zijn. Het programma leidt computer- en mediakunstenaars op door hen in aanraking 
te brengen met de praktijk van computergemedieerde kunst. Dit gebeurt door intensieve 
begeleiding van studioprojecten en eigen onderzoek en via colleges op het gebied van 
computer-technologie, programmeren, kunst- en mediatheorie, kenniswetenschappen, psycho
logie en filosofie.
Studenten worden aangemoedigd om zich te verdiepen in inhouden, samenhangen, concepten 
en invalshoeken die niet altijd binnen de traditionele kaders van kunst en vormgeving passen. 
IME is gebaseerd op een toekomstvisie waarin kunst en wetenschap samengaan: nieuwe 
media ontstaan en ontwikkelen zich rond algoritmische kunst, Artificial Intelligence, digitale 
communicatie en technologieën die nu nog onbekend zijn. De eigen artistieke identiteit en de 
conceptuele capaciteiten van de student zijn de twee belangrijkste kwaliteiten die wij binnen 
IME verder hopen te ontwikkelen en af te stemmen op zijn kennis van de digitale media. Van 
de studenten wordt verwacht dat zij niet zomaar de trends in de nieuwe media volgen, maar 
zelf de trendsetters worden en mee bepalen hoe het veld zich verder ontwikkelt.
Studenten van IME kunnen gebruik maken van de kennis en faciliteiten van de andere 
afdelingen van het FMI. Hierdoor ontstaan cross-overs die een belangrijke meerwaarde kunnen 
geven aan de ontwikkeling van het werk.
MFA IME voortgekomen uit SCAN (1988) en daarna Media-gn, Center for Emerging Media, is 
de eerste officieel erkende MFA in digitale media in Nederland. De opleiding werkt samen met 
het Centrum for High Performance Computing & Visualisation HPC &V (CAVE) van de Rijks
universiteit Groningen.

Hanzehogeschool Groningen / Frank Mohr Instituut / Radesingel 6 / 
9711 EJ Groningen / Tel: +31 (0)50 5951150 / Fax: +31 (0)50 5951199 / 
E-mail: info@mohr-i.nl / Website: www.mohr-i.nl / www.hanze.nl
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Henri-Cartier Bresson

Srinagar, Kasjmir, 1948 
© Henri Cartier-Bresson / Magnum

HENRI CARTIER-BRESSON. De qui s’agit-il? heet de 
prestigieuze retrospectieve gewijd aan de 95-jarige fotograaf 
Henri Cartier-Bresson. Dit is dan helaas meteen de laatste 
vraag die er gesteld wordt. De toon is immers die van de 
hulde waarin evidenties herhaald, niet getoetst worden. 
Aan het begin van de eenentwintigste eeuw - zou je den
ken — is er toch zoveel weggespoeld van de wereld waarin 
deze foto’s geworteld zijn, dat die afstand hoe dan ook on
der ogen moet worden gezien. Niet dus in de Bibliothèque 
Nationale waar je - overigens met nostalgisch plezier - een 
tentoonstelling bezoekt met dat typisch opgewekte 
triomfalisme van de fifties. Meteen bij het binnenkomen 
herkende ik het: golvende witte wanden, het aandoénlijk 
optimisme van nieuwe gestroomlijnde tijden, een aversie 
tegen structuur en verschil, een mateloze liefde voor de con
tinuïteit - kortom de grote omhelzing. Hier was ze dus weer, 
die troost.
En dat allemaal rond het scherpste fotografische oog van de 
vorige eeuw. Een visuele intelligentie zo uitzonderlijk dat 
ook de twintigste eeuw onvermijdelijk Frans zal blijven. De 
universele aantrekkelijkheid van de beelden wijst hier niet 
op een basale sentimentaliteit, maar steunt op een unieke, 
scherpe observatie. Zijn toon is gevaarlijk luchtig, zijn ge
nerositeit wordt steeds overschaduwd door afstandelijkheid 
- desondanks in perfecte overeenstemming met een aanhou
dend groot publiek. Geen enkel beeld is het slachtoffer van 
de stroomlijning die de hele beeldcultuur heeft klemgezet. 
Geen spoor van publiciteit, van Hollywood, van foto- 
magazines, van formalisme: aan geen van de foto’s kleeft 
de zware iconografie van het geïndustrialiseerde beeld. Ra
dicaal extraterritoriaal en toch die perfecte aansluiting bij 
het breedst gemeenschappelijke.
Cartier-Bresson is een typisch kind van het interbellum. De 
schriftuur is er kort en jachtig, de danse populaire neuriet door 
ieder beeld, een zangerig en volks parisien verbindt liberté en 
socialisme. Jean Renoir heeft dezelfde wijn gedronken.
Het is een oeuvre dat overbekend is, maar zo uitgebreid dat 
er toch telkens weer nieuwe beelden te ontdekken vallen. 
Op de regel heeft hij talloze uitzonderingen. Maar vooral: 
het werk veroudert niet. Brandt, Brassai, Man Ray en 
Stieglitz vergen reeds uitvoerige inlevingsoefeningen. 
Cartier-Bresson spreekt meer dan een halve eeuw later nog 
steeds in de tegenwoordige tijd. Hij fotografeert niet vanuit 
een artistieke mentaliteit die toelichting behoeft, hij foto
grafeert niet vanuit een esthetische orthodoxie, maar vanuit 
een Franse cultuur waar hij op superieure wijze alle uithoe
ken en mogelijkheden van kent.
Zijn beeldtaal spreekt met drie accenten. Het meest opval
lende - voor mij althans - is het hoekige snijwerk van zijn 
kader. Noch Kertesz, zeker niet Brassaï, later niet Ronis, 
Boubat of Doisneau hebben zoveel energie, zoveel gedeci

deerde heftigheid in het meppende kader. Dat kader is het 
teken van een weergaloze vrijheid die zich niet uit in slor
digheid, maar in beheerste precisie. In de tentoonstelling golf 
je van brede totalen naar knarsende diagonalen, van strakke 
frontale beelden naar kolkende dwarsen. De blik is nooit 
mild ironisch van opzij, maar steeds direct als een ruiter die 
zijn tegenstander langszij in het voorbijgalopperen neerslaat. 
Dit is het geometrische genot van zijn beelden: hij berekent 
feilloos zijn kansen voor een perfecte degenstoot.
Het tweede accent ligt voor de camera, in het type onder
werpen dat hem aantrekt. Het zijn steeds combinaties van 
twee series die los van elkaar evolueren en elkaar toch toe
vallig kruisen binnen zijn kader. Men denkt aan de theo
rieën van de synchroniciteit bij Jung en Vandenbergh. Men 
denkt aan de voor Cartier-Bresson zelf zo belangrijke oos
terse manier om feiten te bekijken: niet naar hun anteceden
ten, maar naar hun configuratie op het moment van verschij
nen. Wat effectueert deze kruising van toevalligheden? Ook 
het surrealisme is hier een cruciale referentie.
Het derde accent ligt bij wat men in de late twintigste eeuw 
minachtend een humanisme noemt. Hij is - dat is de taak 
van de reporter - geïnteresseerd in wat mensen doen. Hij 
heeft daarbij buiten zijn belangstelling geen vooroordelen: 
mensen zijn niet homogeen, maar intrigerend divers. De ‘an
dere’ is voor hem niet mystiek, maar evenmin een 
onproblematische en dus lege menselijke vertrouwdheid. 
Zijn belangstelling is niet warm, eerder avontuurlijk en steeds 
lichtjes onderkoeld. Hij doet niet in clichés, maar beseft dat 
clichés deel van de werkelijkheid zijn.
Met deze drie accenten is Henri Cartier-Bresson in vele rich
tingen te lezen: als een modem én als een klassiek fotograaf, 
rationeel én emotioneel, charmant én afstandelijk. Maar wat 
mij nog het meest opvalt is de unieke warmte van zijn grij
zen, de permanente elegantie van zijn personages - hij lijkt 
wel Watteau met een machine.
De semantische en esthetische densiteit van dit oeuvre kent 
haar gelijke niet in de twintigste eeuw. Cartier-Bresson is de 
Maupassant met de bitterzoete anekdotes, vaak ook de 
Daumier van de sociale rollen en hoe dan ook een virtuoos 
van het type Matisse: met één scherpe lijn legt hij opposi
ties in de grijzen, polariteiten tussen de personages, verde
ling tussen waarden en hun vaak komische omslag. Zijn 
wereld is die van Pierrot en Arlequin. Hun woordenwisse
lingen en buitelingen zijn snel, vinnig en steeds doordron
gen van de melancholie van het overbekende dat zich blijft 
herhalen. Simenon en Hergé hebben ieder in een heel ander 
klimaat toch eenzelfde gevoel voor vorm, distantie, lichte 
spot en absolute soevereiniteit.
Hoe dit oeuvre te lijf gaan? Een eerste voor de hand lig
gende formule werkt tot vandaag niet slecht, maar is onder
hand voorspelbaar: de hommage. Mooie foto’s worden naast 
nog mooiere foto’s gehangen, in een niet-chronologische, 
vaag thematische orde. Zo zijn ook alle albums van hem 
georganiseerd: ze vormen nooit een lopend betoog, geen 
eenheid die meer is dan de som van de beelden. Niemand 
die bij zoveel verrukkelijke beelden teleurgesteld kan zijn, 
maar toch, de greep is moeilijk. Stilistische evoluties wor
den weggeveegd, sterke tegenover minder sterke periodes 
onzichtbaar gemaakt. Hoe binnen eenzelfde episode foto’s 
in elkaar zouden kunnen haken, wordt nooit overwogen. De 
overdaad aan beelden blokkeert zowel nieuwsgierige als 
kritische vragen.
In de tentoonstelling wordt die formule aangehouden. Hon
derden foto’s in steeds dezelfde formaten, in recente prints. 
Daardoor ontstaat er een eerder kwalijke gelijktijdigheid tus
sen de beelden: papiersoort, glans, klank van de zwarten, 
formaat, alles heeft zijn adres in de eenentwintigste eeuw, 
terwijl de beelden zelf driekwart eeuw bestrijken. Hun ge
schiedenis wordt uitgehold, door wat op een vernietigende 
restauratie lijkt. De fotograaf die als geen ander in de we
reldgeschiedenis heeft gestaan, wordt zo uit de tijd gehaald. 
Daardoor blijven de foto’s vooral als vorm bestaan - dat 
geloof in de vorm waar ook de fifties op vertrouwden. Het 
is merkwaardig om deze acute beelden in een gladde design- 
idee verpakt te zien.

In de veel te beperkte documentatiesectie zie je wat de talloze 
vragen zijn die hier gesteld moeten worden. In de eerste plaats 
de vraag naar de sector waarvoor Henri Cartier-Bresson 
werkte: de nieuwsmagazines, met hun ideologie, vormge
ving en weinig performante druktechniek. Een ander do
mein is een systematisch onderzoek naar de productie
omstandigheden: waarom, met welke ideeën en informatie, 
met welke opdrachten was hij op die plek? Wat leren de 
contactafdrukken over die ene schitterende foto? Zijn er 
vandaag andere keuzes uit de contactafdrukken denkbaar? 
Ten slotte is er de geschiedenis van het complexe netwerk 
van invloeden waarin hij werkte: de rijkdom daarvan is ver
bluffend, de invloed kan niet gering zijn geweest.
Hoe dan ook is de werkplaats Cartier-Bresson vandaag nog 
niet geopend. Maar in Parijs is er nu een Fondation HCB in 
de impasse Lebouis met het hele professionele en private 
archief, waar men hopelijk verder zal kunnen kijken dan de 
hulde.
De qui s’agit-il? Henri Cartier-Bresson loopt tot 27 juli in 
de Bibliothèque nationale de France, Grande Galerie, Site 
François-Mitterand, Quai François-Mauriac, 75013 Parijs 
(01/53.79.59.59; www.bnf.fr). (Dirk Lauwaert)

Architectuur & vormgeving

DE ARCHITECTUUR VAN MOBILITEIT. Het NAi 
staat deze zomer in het teken van de eerste Internationale 
Architectuurbiënnale, die handelt over Architectuur en 
mobiliteit. Over snelwegen, spoorwegen, vliegvelden werd 
te lang in louter technische termen gedacht, zo is de achter
liggende redenering. Aangezien mobiliteit steeds belang- 
rijker wordt in het leven van steeds meer mensen, moeten 
we infrastructuur als een esthetische en ruimtelijke 
ontwerpopgave leren zien.
Deze stelling wordt meteen bij de ingang van het NAi kracht 
bijgezet. De buitengalerij is gevuld met een parade van au
to’s die sinds de jaren vijftig onze wegen hebben bevolkt. 
Wie heeft er geen nostalgische herinneringen aan de Eend, 
de Kadet of de Kever? Aan die eerste vakanties naar het 
buitenland, aan de met touwen vastgesnoerde koffers op het 
‘imperiaal’? Niet alleen zijn auto’s niet weg te denken uit 
ons bestaan, ons beeld van het verleden is tevens onlosma
kelijk verbonden met de onvergetelijke ontwerpen van au
to’s - het bekendste voorbeeld is natuurlijk de Citroën DS 19, 
waarbij DS staat voor déesse, de Godin van de autosnelwe
gen. Als deze automodellen zo bepalend zijn, dan kunnen 
de autowegen toch niet achter blijven? Architecte Francine 
Houben, één van de samenstellers van de biënnale, stelt in 
de programmakrant dat de stedenbouw in het dagelijks le
ven van mensen moet ingrijpen, en dat ook de trajecten die 
mensen afleggen bespreekbaar moeten worden in termen van 
‘schoonheid’ en ‘ruimtebeleving’. Het belang van deze pro
blematiek wordt verder onderstreept door het letterlijk uni
versele karakter van de tentoonstellingen. World Avenue gaat 
over de manier waarop mensen in een negental wereldsteden
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hun wegennet beleven. In de tentoonstelling Holland Avenue 
geven architectuurstudenten uit verschillende landen hun vi
sie op het ontwerp van een Nederlandse snelweg.
Motopias toont welke visie architecten uit het verleden 
erop nahielden. De meest spraakmakende ideeën over 
(auto)mobiliteit worden toegelicht door architectuurcritici 
die ons toespreken vanaf schermen in de vorm van een auto
voorruit. We vernemen onder meer dat Kevin Lynch in de 
jaren zestig een nieuwe infrastructuur uittekende voor de 
stad Boston, waarbij hij het ontwerp van de autowegen vol
ledig dacht vanuit het gezichtspunt van de automobilist, die 
getrakteerd zou worden op mooie uitzichten op de stad. De 
identiteit van de stad moest als het ware leesbaar worden 
vanaf de weg. Lynch wilde zo komaf maken met de ver
vreemding die het gevolg was van de constante mobiliteit 
en toenemende snelheid.
Aan het begin van de twintigste eeuw werd in Rusland heel 
anders gedacht over mobiliteit. De constructivisten ontwier
pen nabij Moskou een ’desurbane’ groene stad, die bestond 
uit individuele wooncellen die als langgerekte linten door 
het landschap golfden. Mobiliteit was een kwestie van net
werken, van telkens andere relaties met je omgeving aan
gaan. Zo bestonden de wooncellen uit een aantal ruimtes 
die in elkaar overgaan maar tegelijk met deuren konden 
worden afgesloten; de toestand van de echtelijke relatie be
paalde welke deuren open of dicht bleven. Wat deze archi
tecten uit verschillende landen, verschillende tijden en ver
schillende politieke contexten met elkaar gemeen hebben, 
is dat ze het ontwerpen van mobiliteit opvatten als een gele
genheid om in het dagelijks leven van mensen in te grijpen. 
Dat maakt ze modem: ze willen het leven van mensen vorm
geven, organiseren en verbeteren. In dat opzicht was de 
publicatie van Learning from Las Vegas van de architect 
Robert Venturi een keerpunt. In de context van de jaren zes
tig, toen het verwerpen van de consumptiemaatschappij voor 
moderne architecten verplichte kost was geworden, klonk 
de titel van Venturi’s boek erg polemisch: wat valt er im
mers te leren van Las Vegas, het Sodom en Gomorra van het 
consumentisme? Volgens Venturi was het echter belangrij- 
ker om de omgeving in kaart te brengen en te analyseren 
dan ze te beoordelen en te verbeteren.
In World Avenue staat de beleving van de automobilist cen
traal. Steden als Los Angeles, Beiroet of Budapest worden 
gepresenteerd op ronddraaiende platformen. De toeschou
wer kan plaatsnemen in een voor die stad typische auto 
- voor Los Angeles een nieuwe Range Rover, voor Budapest 
een oude gebruikte Lada - om zo een stuk snelweg te bele
ven. De routes worden geregistreerd op een scherm dat even
eens ronddraait. Het is behoorlijk ingenieus, en toch blijft 
het allemaal vrij onbevattelijk. De beelden op het scherm 
zijn vaag en nietszeggend. Ook de plannen van architecten 
om de verkeersstromen te kanaliseren en te verbeteren, blij
ven vrij abstract, en de maquettes en computertekeningen 
zijn erg moeilijk te lezen. Bij het project voor een snelweg 
in Japan - de Pearl River Delta - meen ik te hebben begre
pen dat men gebruikers en omwonenden in contact wilde 
brengen met delen van de snelweg die normaal aan het oog 
worden onttrokken. Zo voorzagen de architecten dat de 
ruimte onder een viaduct ook als ‘openluchtrestaurant’ kon 
worden gebruikt. Het is echter niet duidelijk hoe dit alles 
correspondeert met de tekeningen en maquettes. Bij de ten
toonstelling Holland Avenue kan men analoge opmerkin
gen maken.
Staat de biënnale van Rotterdam in de traditie van Venturi’s 
Learning from Las Vegas'! De programmakrant suggereert 
alleszins iets anders. Architect Ben van Berkel - bekend van 
de Erasmusbrug in Rotterdam - stelt dat architecten zich 
moeten “verplaatsen in de alledaagse bewegingen van de 
mensen, de plekken waar ze wachten, de gevoelens van so
ciale onveiligheid...”. Ondanks het actuele van de topics die 
Van Berkel opnoemt, lijkt het oude modernistische denken 
hier nog niets van zijn impact te hebben verloren. Maar juist 
de moderne opgave om ‘mobiliteit te ontwerpen’, stelt de 
architect voor een probleem. Architectuur is traditioneel een 
zaak van firmitas; té moet solide zijn en wordt in het beste 
geval voor de eeuwigheid gebouwd. Kan een architect zo
iets vluchtigs en ongrijpbaars ontwerpen als het uitzicht vanaf 
een snelweg of een spoorbrug? Of zijn dit soort plannen 
gedoemd om op het visionaire niveau te blijven steken? Het 
is jammer dat deze biënnale niet op deze meer fundamen
tele vragen ingaat.
World Avenue. De beleving van de weggebruiker in negen 
wereldsteden loopt nog tot 31 augustus in Zaal 1, Motopias 
tot 24 augustus in Zaal 2 en Holland Avenue. De Nederlandse

Hella Jongerius

My Soft Office, 2000

snelweg als uitdaging tot 24 augustus in Zaal 3 van het Ne
derlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (www.nai.nl; 010/440.12.00).
(Rixt Hoekstra)

HET ONTSTAAN DER DINGEN. Met deze tentoonstel
ling vertolkt het vernieuwde Museum Boijmans Van 
Beuningen een van de cruciale krachtlijnen van haar 
verzamelbeleid inzake vormgeving. Op de eerste verdieping 
van de linkervleugel zijn, volgens een rastervormig patroon, 
maquettes, schetsen, tekeningen, films, computersimulaties 
en prototypes van drieëndertig verschillende design
producten en -projecten opgesteld, gaande van behang- en 
stofontwerpen van William Morris tot de Pradawinkels van 
OMA. Alle informatie in de tentoonstelling heeft betrek
king op het ontwerp- en maakproces van de geselecteerde 
objecten en gebouwen. Zo wordt van Gerrit Rietvelds be
faamde zigzagstoel (ca. 1932) niet alleen de gekende uit
voering met vier aan elkaar gevezen houten planken getoond, 
maar ook een iets oudere variant uit ijzer en fiberglas en een 
wat jongere versie in gebogen multiplex. Het museum doet 
hiermee een statement: niet alleen het eindproduct, maar ook 
de ontstaansgeschiedenis van design is interessant - om die 
reden worden sinds enkele jaren prototypes van gebruiks
voorwerpen verzameld.
Het getuigt van een heldere en brede visie op het verzame
len van design, temeer omdat Boijmans de vraag naar het 
‘ontstaan der dingen’ erg ruim interpreteert. Zij heeft niet 
enkel betrekking op de constructie van de voorwerpen, maar 
ook op de specifieke maatschappelijke, economische of po
litieke context die het mogelijk maakt dat bepaalde objec
ten met succes ontwikkeld werden of, in andere gevallen, 
dat ze hebben gefaald. Een voorbeeld van een ‘mislukt’ 
product is de Scooterette (1958-1964) naar ontwerp van de 
Nederlandse ontwerper Wim Gilles (wiens archief door het 
Museum Boijmans Van Beuningen wordt beheerd). Deze 
opvouwbare bromfiets — geschikt om binnenshuis te stal
len - werd aanvankelijk ontwikkeld op initiatief van de ont
werper zelf. In 1960 kocht de firma Simplex-Locomotief 
het ontwerp aan en werden er werktekeningen en een proto
type vervaardigd. De latere financiële moeilijkheden van het 
bedrijf en een gewijzigde wetgeving inzake bromfietsen 
verhinderden echter dat de Scooterette in de handel werd 
genomen.

Terloops maakt dit voorbeeld duidelijk dat niet alle producten 
op vraag van de bedrijfswereld of van een toekomstige ge
bruiker zijn ontwikkeld: veel vernieuwende concepten wa
ren het resultaat van een zelfgeformuleerde opdracht. Dat 
geldt ook voor de gestroomlijnde Dymaxion Car (1933) van 
Buckminster Fuller, waarvan de tentoonstelling een film
opname laat zien. Ten slotte zijn er ook producten die op 
vraag van (design)musea zijn ontwikkeld. Sinds enkele de
cennia worden ontwerpers regelmatig uitgenodigd om, naar 
aanleiding van een thematische tentoonstelling, een project 
of installatie te bedenken. Zo ontwierp Aart Roelandt in 
opdracht van het Museum Boijmans Van Beuningen, dat in 
1986 de tentoonstelling Sport en Design organiseerde, de 
kersrode ligfiets Max (1986). Hella Jongerius bedacht in 
2000 op vraag van het MoMA een reeks futuristische 
informaticatools onder de naam My Soft Office. Eén van de 
prototypes is een tot de verbeelding sprekend toetsenbord 
dat tegelijk dienst doet als een bord om uit te eten. Derge
lijke ‘museale’ designprojecten zijn prominent aanwezig op 
deze tentoonstelling, en het Boijmans wil zelf opnieuw een 
steentje bijdragen. Naar aanleiding van Het ontstaan der 
dingen werd aan de jonge Nederlandse designer Dick van 
Hoff gevraagd om een bijdrage te leveren die in relatie staat 
tot het tentoongestelde materiaal. De ontwerper ontwikkelde 
een reeks prototypes voor mechanische keukenmachines: 
een ironische verwijzing naar de jaren zeventig toen elek
trische messen en blikopeners de ultieme voorbeelden wa
ren van modem keukencomfort.
Het ontstaan der dingen bevat niet alleen stukken uit de col
lectie van Boijmans, maar ook heel wat objecten uit vooraan
staande binnen- en buitenlandse verzamelingen - waaronder 
het Bauhaus Museum in Weimar, het Kunstindustrimuseet in 
Kopenhagen en het Stedelijk Museum Amsterdam. De be
doeling was dat de bruiklenen in combinatie met de eigen 
voorwerpen een ‘droomverzameling’ zouden vormen, een 
verzameling die een totaalbeeld geeft van de historische ont
wikkelingen binnen de ontwerpdiscipline. Zonder nadere 
precisering blijft dit selectiecriterium echter nogal vaag. Het 
is meermaals onduidelijk waarom sommige voorwerpen al 
dan niet in de tentoonstelling zijn opgenomen. Waarom is er 
nagenoeg geen werk van vrouwelijke ontwerpers te zien , 
- zoals Cees Straus zich al afvroeg in Kunstbeeld Cahier? ,, 
Charlotte Perriand of Eileen Gray kunnen in dit overzicht 
toch niet ontbreken? Op welke criteria is de selectie van de n 
hedendaagse ontwerpers gebaseerd? En ga zo maar door. , 
Bij een dergelijke toetsing blijft de uitwerking van het ten- a 
toonstellingsconcept niet overeind. Het ontstaan der dingen , 
brengt met andere woorden een consistenter verhaal over 
het verzamelen dan over de historische ontwikkeling van 
het design. y
Het ontstaan der dingen. Van schets tot designikoon loopt il 
nog tot 27 juli in het Museum Boijmans van Beuningen, K 
Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam (010/441.94.75; . 
www.boijmans.nl). (Fredie Floré)

GAME ON. De laatste tijd staan computerspellen volop in ,, 
de belangstelling. Kranten publiceren er artikelen over, aca-, 5 
demici bestuderen ze, musea stellen ze tentoon. Rob van 
Leeuwen, directeur van FAXX, podium voor hedendaagse 
kunst in Tilburg, vond dat het tijd werd om dit cultuur- 1 
fenomeen ook in een Nederlands museum te belichten. , 
Daarom organiseerde hij de Tilburgse editie van de tentoon- . 
stelling Game On. The History, Culture and Future of Video- , 
games die door de Barbican Gallery in Londen werd ont- । 
wikkeld.
De tentoonstelling is ingedeeld in twaalf secties die elk een 
ander aspect van het digitale spel belichten, zoals bijvoor
beeld de geschiedenis, de ontwikkeling en marketing, de re
latie met cinema en de toekomst van computerspellen. Er is 
dus zowel aandacht voor het historische als voor het cultu
rele perspectief. Maar eigenlijk biedt Game On vooral een , 
historisch overzicht van 1962 — toen Steve Russells j 
Spacewar! op de markt kwam - tot vandaag.
Door deze tentoonstelling in een centrum voor hedendaagse 
kunst te presenteren, suggereert Van Leeuwen dat computer
spellen een artistiek gehalte hebben, of dat er tenminste raak- । 
vlakken zijn met hedendaagse kunst. Zelf verwijst hij naar , 
de geschiedenis van de film, die ook een lange weg moest 
afleggen vooraleer geaccepteerd te worden als kunstvorm. 
Het blijft echter een feit dat men films doorgaans niet in een 
museum gaat bekijken, maar in de bioscoop of thuis. Zo ; 
zijn ook games, of ze nu ‘kunst’ zijn of niet, in de eerste 
plaats spelen, en die spelletjes speel je thuis, in een internet- , 
café, bij vrienden of in een speelhal. Worden ze toch in een r
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ruimte voor hedendaagse kunst getoond, dan mag je ten
minste hopen dat de wisselwerking met de brede heden
daagse cultuur - waartoe ook de hedendaagse kunst be
hoort - de volle aandacht krijgt. Uitgerekend dit aspect blijft 
echter onderbelicht, ook al belooft de titel van de tentoon
stelling het tegendeel. Nochtans valt over die wisselwerking 
veel te zeggen. De invloedssfeer van Computerspellen is niet 
beperkt tot het ludieke en educatieve. Computerspellen spe
len ook een rol in de culturele, sociale en militaire wereld 
alsook in de zakenwereld. De homo ludens is niet alleen 
herboren, hij is tot in alle domeinen van het maatschappe
lijk leven doorgedrongen. Computerspellen weerspiegelen 
maatschappelijke, sociale, culturele en technologische ver
anderingen én maken deel uit van de drijvende krachten ach
ter die veranderingen. Binnen de visuele cultuur is er dan 
nog eens sprake van een wisselwerking tussen computer
spellen en film, hedendaagse kunst, grafische vormgeving, 
webdesign, tekenfilm, stripboeken, publiciteit, muziekclips, 
enzovoort.
Game On had dus een veel rijkere tentoonstelling kunnen 
zijn, én een tentoonstelling die beter op zijn plaats was ge
weest in een instelling voor hedendaagse kunst. Er wordt 
wel even verwezen naar de relatie tussen computerspellen 
en cinema (in sectie 6), maar de vrijblijvende manier waarop 
dat gebeurt, staat in schril contrast mét de ruimte die wordt 
uitgetrokken om de games zelf bespeelbaar te maken. Een 
presentatie van 120 bespeelbare games in chronologische 
volgorde en een tentoonstelling over computerspellen zijn 
nochtans twee totaal verschillende dingen.
Game On. De geschiedenis, cultuur en toekomst van video
games loopt tot 24 augustus 2003 in FAXX, podium voor 
hedendaagse kunst, Dunantstraat 1, Tilburg (013/584.10.10). 
Reserveren wordt aanbevolen. Op 21 augustus vindt er een 
conferentie plaats over computerspellen en kunst.
(Maaike Lauwaert)

MATALI CRASSET. HOMEMADE. Matali Crasset, die 
ooit voor Philippe Starck heeft gewerkt en sinds 1998 een 
eigen praktijk heeft, behoort vandaag tot de top van de 
Franse en internationale avant-garde. Met de tentoonstel
ling Homemade in Grand-Homu Images presenteert ze een 
overzicht van haar jonge oeuvre sinds 1991. In en rond 
een reeks thematische ruimtes toont Crasset een selectie 
meubelstukken, verlichtingsarmaturen en andere gebruiks
voorwerpen, waarvan er verschillende door erkende fir
ma’s in productie zijn genomen. Er is onder meer een bad- 
cel, een woonunit, een tuin en een werkplek te zien. Deze 
ruimtes willen niet de illusie wekken échte leefvertrekken 
te zijn' Ze doen zich in de eerste plaats voor als archetypes: 
voor de toeschouwer herkenbare, alledaagse omgevingen 
die Crasset met haar design wil herdenken.
Wié de titel Homemade breed interpreteert; zou er het motto 
van haar designattitude in kunnén lezen. Crasset cultiveert 
weliswaar geen doe-het-zelf-esthetiek, en zij ontwerpt ook 
niet alleen voor de huiselijke sfeer. Wel is haar design erop 
gericht van gelijk welke plek een ‘thuis’ te maken. Uiter- 
aardrëfereertze onder meer aan‘déwohing. Ineeneenvou- 
digé balkvormige constructie die een huis oproept, staat 
WhenJim Comes to Paris (1995): een logeerbed -inclusief 
nachtlamp‘en wekker — dat tot een staande kolom kan wor
den omgevormd. Zo voelt men zich zelfs in de meest arm- 
zalige stulp nog chez soi. In de werkruimte Homeflat vin
den we een andere Compacte slaapplaats, Fór téo dé 2 à 3 
(1998); eén tót taboeret oprolbaar matje waarmee mensen 
op de werkvloer een siësta kunnen houden. Thuis is overal, 
op het werk en zelfs in openlucht. In een geënsceneerd tuin
tje óp dé tentoonstelling staat een compact ‘blokhutje’ dat 
uitneembaar is tot enkele buitenstoèlen en een tafel. De hut 
kan tot woonruimte in openlucht worden omgevormd - en 
het huiselijke van dit alles wordt nóg geaccentueerd door 
een bijpassende luster in de vorm van een wolk.
‘Gastvrijheid’, ‘welzijn’ en ‘comfort’ zijndè sleutelbegrippen 
in Crassets werk. Maar het gevoel thuis te zijn, kan niet nor
matief worden bepaald. Zo moet ook Homemade worden 
begrepen: een thuis moetje zelf maken. Crasset vat haar 
objecten op als genereuze voorstellen waarmee iedereen zijn 
omgeving en ‘welzijn’ kan vormgeven; Veel óbjecten zijn 
daarom plooibaar; dingen én leefsituaties1 kunnen metamor
foseren; De stoel Decompression Chair (2000) is opblaas
baar tot een knusse zetel. Verschillende ontwerpen bestaan 
uit simpele modulaire eenheden die je kunt herstapelen 
- dat geldt bijvoorbeeld voor Building Permit (2000), een 
sofabouwspel voor kinderen. Mét dergelijk ‘interactief’ 
meubilair nodigt Crasset de bewoner uit om als gebruiker

Matali Crasset

Phytolab, 2002

én vormgever van zijn eigen, veranderlijke leefwereld op te 
treden. Maar alsof ze vreesde dat de objecten dit nog niet 
duidelijk genoeg overbrengen, heeft ze ook enkele thema
tische ruimtes in de tentoonstelling flexibel en vervormbaar 
willen maken. De wanden van de woonunit kunnen bijvoor
beeld op elke hoek naar buiten draaien, waarbij telkens een 
winterse functie voor een zomerse wordt ingeruild: de haard
kachel wordt ’s zomers een barbecuestel, het bad een douche 
in openlucht. Vooral in de presentatie van Crassets ‘werk
plek’ is deze flexibiliteit louter demonstratief: de hele plek 
gaat schuil onder een concentrische en plooibare triplex- 
structuur die doet denken aan een bloemknop, en die moet 
suggereren dat de ruimte zich kan ‘openen’ en ‘sluiten’. Het 
is een simpele architecturale en vooral ostentatieve verta
ling van Crassets ’flexibiliteitsconcept’, en het voegt niets 
toe aan het ‘verhaal’ van de objecten.
Crasset wantrouwt vorm en stijl, of toch het modernistische 
vorm- en stijlbesef, dat het gebruik van de objecten vast
legt. Ze wil design vanuit de interactie met de gebruiker 
denken. In die zin concipieert ze design vanuit de huid: niet 
alleen de huid tussen binnen en buiten - bij haar inderdaad 
een erg elastische grens -, maar ook de huid als contactvlak 
tussen mens en ding. Haar multifunctionele ontwerpen ver
talen dit nog op een vrij klassieke manier, maar Crasset gaat 
al verder wanneer ze haar design volledig vanuit de erva
ring denkt. De eerste installaties van de tentoonstelling zijn 
heuse ‘ervaringsruimtes’. Niet voor niets staat de weldadige 
activiteit van het baden er centraal. De badkamer Phytolab 
is een transparante kubus waarvan de beglazing volgens een 
rastervormig patroon met kruidenpotten is geperforeerd. De 
ruimte baadt in blauwe en groene ‘onderwaterkleuren’, en 
suggereert door haar transparantie al hét Vluchtige en im
materiële van allerlei zinnelijk-spirituele sensaties. In het 
‘lichtbad’ Energizer vallen ruimte, lichaam én ervaring zelfs 
volledig samen: hier kunnen we in een transparant 
astronautenpak kruipen, en ons door gele neons laten aan
stralen. De Green Sofa, een soort ‘conceptuele’ poef die en
kel op een filmpje te zien is, suggereert tenslotte dat ook de 
biogenetische manipulatie ten dienste kan staan van ons 
welzijn. Kruiden, planten en licht roepen een sfeer op van 
new age-riatuurmystiek, maar alles is wel degelijk artificieel. 
“Waarom zouden we, in plaats van altijd authenticiteit na te 
jagen, niet het ‘alsof’ van ons bestaan serieus nemen”, vraagt 
Crasset zich in een van de zaalteksten af. Volgens haar zit 
onze vrijheid niet in een verloren authenticiteit, maar in het 
vrije en experimentele spel met de sociale en culturele co

des. Terwijl de ‘nieuwe’ badrituelen deze visie nog gevat 
weergeven, verliest Crasset zich op het einde van het traject 
echter in een al te retorische synthese. In Casaderme (2002) 
wil zé de flexibele ‘huid’ van die ‘interactieve ervaring’ let
terlijk voorstellen: de tentachtige constructie is gemaakt van 
elastische stof en heeft porie-achtige openingen waarin al
lerlei objecten — springballen, portretten van de ontwerpster, 
borden, ... - zijn vastgemaakt. Terwijl de badruimtes door 
hun afstandelijk of ijl karakter nog het onbevattelijke van 
Crassets verrijkte gebruikservaring suggereerden, wordt die 
belofte nu vastgezet in een star, fetisjistisch en hoogst aai
baar beeld.
Homemade van Matali Crasset loopt nóg tot 31 augustus in 
Grand-Homu Images, Rue Sainte-Louise 82, 7301 Homu 
(065/65.21.21; www.grand-homu.be).
(Fredie Floré & Dirk Pültau)

Aanwinsten

BONNEFANTOPIA. Het Bonnefantenmuseum verwierf 
eerder dit j aar Bonnefantopia, een speciaal voor de koepel
zaal van het museum ontworpen installatie van Atelier Van 
Lieshout. Variërend op eerdere Sportopia-installaties, com
bineert Bonnefantopia in een grote constructie zowel rudi- 
mentaire fitnessapparatuur (met primitieve gewichten) als 
SM-faciliteiten. In het uit hout, steigermateriaal en polyes
ter ópgetrokken bouwsel zijn ook een keukenblok en een 
‘multivrouwenbed’ ondergebracht. Drie slappe polyester- 
figuren liggen op de constructie of hangen ernaast. De afge
lopen jaren leek Atelier Van Lieshout soms last te hebben 
van overproductie, maar Bonnefantopia is een schot in de 
roos. Op vernuftige wijze zijn de verschillende functies in 
en rond een centraal volume samengebracht, waarbij de af
wisseling van fitness en SM het janusgezichtvan de huidige 
lichaamscultuur fraai onderstreept. De polyesterfiguren zien 
emit als kruisingen tussen mensen en slakken, met dank aan 
Arp en Moore; zij geven een licht potsierlijk-pathetisch ac
cent aan het geheel, zonder dat dit teveel gaat domineren. 
Doordat zij Bonnefantopia alvast symbolisch in gebruik 
nemen, kan de kijker afstand houden én zich als kijker ge
dragen, zonder evenwel het gevoel kwijt te raken dat er nog 
andere manieren zijn om met dit bouwsel om te gaan. 
Bonnefantopia kan men zien als tegenhanger van AVL-Ville, 
de kortstondige ‘vrijstaat’ die Atelier Van Lieshout in 2000 
op hét eigen terrein in Rotterdam oprichtte. In AVL-Ville 
zou dé droom van autarkie en onafhankelijkheid werkelijk
heid worden, maar na minder dan een jaar wérd de boel al
weer gesloten. Een vrijstaat realiseren bleek in regelverzot 
Nederland toch een moeilijke zaak. Het echte falen van AVL- 
Ville heeft echter geen bureaucratische maar een artistieke 
én conceptuele grond. Het al te escapistische idee van een 
vrijstaat sluit aan bij een communemodel dat in de loop der 
jaren - van Otto Mühl tot recente sektes - danig in diskre
diet is geraakt. Bovendien lijkt dit model de matrix te heb
ben geleverd voor een cultuur waarin tal van groepen (en 
niet in de laatste plaats rijke blanken) zich zóveel mogelijk 
in eigen reservaten terugtrekken.
AVL functioneert uiteindelijk beter binnen de ‘gewone’ 
maatschappij dan als geïsoleerdéminimaatschappij. Wel
iswaar staat ook Bonnefantopia óp een plek die vaak wordt 
bestempeld als een reservaat, maar het museum is tevens 
bij uitstek een publieke plek, zij het één met een drempel. 
Ook AVL-Ville was publiek toegankelijk en had zelfs een 
soort museale functie, maar dan uitsluitend Vóór dé producten 
van Atelier Van Lieshout. Als bezoeker was men eerder te 
gast op het terrein van een (onorthodox) bedrijf dan dat men 
zich in een werkelijk openbare ruimte bevond, een ruimte 
van uitwisseling en confrontatie. Borfnéfantópia lijkt als 
museaal werk conventioneler, maar de geconcentreerde, even 
efficiënte als grillige structuur maakt dit werk weerbarsti
ger en daardoor overtuigender dan AVL-Ville.
Binnen de collectie van het Bonnefantenmuseum gaat 
Bonnefantopia een dialoog aan met onder meer de prach
tige chaises longues-installatie van Franz West, Broodthaers’ 
L’Entrée de l’exposition en de verzameling Beuys-affiches. 
Gaandeweg ontstaat een belangrijk ensemble van werken 
die op uiteenlopende manieren de status van hét museum, 
en van de kunst in relatie tot het museum thematiseren en 
problematiseren. Men zou dit als de eigenlijke kerncollectie 
van het Bonnefanten kunnen zien: de installatie met Beuys- 
affiches importeert politieke Aktionenm een museale con
text, Broodthaers’ installatie is een sóórt metamuseum en 
Wests zitmeubels introduceren een onmuseale, meer ter-
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Atelier van Lieshout

Bonnefantopia, 2003, 
foto: Bonnefantenmuseum, Jan Schols

loopse en ontspannen waarneming. Als gebruikskunst sluit 
Bonnefantopia het duidelijkst aan bij West, maar bij 
Bonnefantopia is er een hogere drempel om het werk te ge
bruiken; de functie ervan is extremer, en de polyesterfiguren 
compliceren de zaak. De spanning tussen de twee gedaan
ten van het object, gebruiksvoorwerp en kunstwerk, wordt 
op de spits gedreven. Zoals de meeste goede museumkunst 
introduceert Bonnefantopia iets in het museum dat er vreemd 
aan blijft: iets dat in het museum op zijn plaats is, maar ook 
de sporen of de belofte in zich draagt van een andere plaats 
- wellicht een utopische u-topos.
Bonnefantopia van Atelier Van Lieshout is tot eind dit jaar 
te zien in het Bonnefantenmuseum, Avenue Céramique 250, 
6201 BS Maastricht (043/329.01.90; www.bonnefanten.nl). 
(Sven Lütticken)

Publicaties

ANIMATIE. Onlangs was in het Berlijnse Kunst- Werke de 
tentoonstelling Animations te zien, die in 2001-2002 al in 
P.S.l in New York liep. De expositie toonde recente kunst 
die op een of andere manier gebruik maakt van of refereert 
aan de animatiefilm; de bedoeling was om weer aan te kno
pen bij “the utopian beginnings of the medium”. Het getoonde 
varieerde van huisvlijt tot high tech, van ambachtelijke 
animaties (onder meer van William Kentridge en Francis Alÿs) 
tot de computeranimatie van bijvoorbeeld het AnnLee- 
project of de abstracte netkunst van Mark Napier. Helaas waren 
de overtuigende werken in de minderheid en vormde het ge
heel ook geen dwingende constellatie. De catalogus had dit 
goed kunnen maken met enkele doorwrochte essays, maar 
het werd vooral een plaatjesboek met enkele zeer korte, inlei
dende' teksten/Eén daarvan werd geschreven door Norman 
M. Klein, die met zijn 7 Minutes: The Life and Death of the 
American Animated Cartoon (1993) de nestor is geworden van 
een recente stroming binnen de animatiegeschiedenis, die een 
serieuze vorm van cultuurgeschiedschrijving wil zijn.
Om het door de curatoren van Animations aangeroepen uto
pische potentieel van de Vroege tekenfilm inhoud te geven, 
kan een recente studie van Esther Leslie behulpzaam zijn: 
Hollywood Flathinds': Animation, Critical Theory and the 
Avant-Garde. Opdel achterkantvan het omslag Wordt het 
boek aangeprezendoor Norman Klein en op de vóórkant 
zien we een foto Wâarop Sérgei Eisenstein met een gelukza
lige glimlach* dé hahd van Mickey Mouse schudt: Zoiets 
maakt nieuwsgierig, en hoewel Leslie soms te weinig disci
pline aan dé dag legt en iets te veel meandert, maakt zij de 
verwachtingen voor een groot déél Waar. Rode draad is de 
fascinatie van Duitse en (in mindere mate) Russische avant- 
gardistén en theoretici voor de tekenfilm, al wordt onder meer 
ook de relatie van Disney met het nationaal-socialisme be
handeld. (Disney ontving als enige Hollywoodproducent Leni 
Riefenstahl; anderzijds protesteerden de nazi’s tegen Disneys 
‘verkitsching’ van het Duitse sprookjeserfgoed.)
Onder anderen Walter Benjamin bewonderde in de teken
film van de jaren twintig het feit dat alles daarin plooibaar 
was en dat de fantasie onbeperkt regeerde: Felix the Cat 
kon met zijn staart een vraagteken vormen. Deze tekenfilms 
waren anarchistisch en burlesk - óók de Disneyfilms, wat 
moeilijk voorstelbaar is voor wie alleen bekend is met de 

‘klassieke’ Disneystijl, die in de tweede helft van de jaren 
dertig uitkristalliseerde. Benjamin bezag de beweeglijke 
wereld van de vroege tekenfilm, waarin objecten tot leven 
kwamen en alles in alles kon veranderen, op een soortge
lijke manier als de prenten van Grandville. Hier beleefde 
het warenfetisjisme een apotheose, die zichtbaar maakte dat 
in het kapitalisme de dingen meer in leven zijn en reëlere 
‘sociale relaties’ hebben dan de mensen. Anderzijds wezen 
Grandville en de tekenfilm volgens Benjamin ook vooruit 
naar een fourieristisch utopia waarin de mens in harmonie 
zou leven met technologie en natuur, in plaats van de natuur 
te onderwerpen en zelf onderworpen te worden door de tech
nologie. In deze toestand zou de mens weer vanuit een kin
derlijke fantasie kunnen omgaan met de dingen, die de dode 
materie zouden ontstijgen. Deze cruciale spanning in 
Benjamins denken - tussen warenfetisjisme en de belofte 
van een soort utopisch animisme - had Leslie nog wat meer 
mogen uitwerken.
Op diverse momenten in het boek komt het ‘verraad’ van 
Disney ter sprake: in plaats van de ‘lage’, vaak grove en 
fantasierijke vroege tekenfilms kwamen films zoals 
Snow White, met illusionistische decors, een doorlopend ver
haal (de vroege tekenfilms waren aan elkaar geschakelde gags) 
en figuren die min of meer aan de wetten van anatomie en 
zwaartekracht gehoorzaamden. Mickey Mouse veranderde 
van een ratachtig, hedonistisch en incoherent wezen in een 
ideale all-American boy. Siegfried Kracauer sprak zijn teleur
stelling uit over deze gang van zaken, en Adomo, die toch al 
veel sceptischer dan Benjamin stond tegenover de tekenfilm, 
bleef niet achter. De ontwikkeling van Disney liep volgens 
Adomo uit op een triomf van de midbrow, de meest verwer
pelijke vorm van cultuur. Behalve in de avant-garde van 
Schönberg en Kafka zag Adorno ook kwaliteiten in een wer
kelijk lage, volkse cultuur, zoals het circus en ander aards 
vermaak; beide polen dreigden echter geabsorbeerd te wor
den door een conformistische, pseudo-artistieke massacultuur, 
waarvoor de late Disney symbool stond. In Dialektik der 
Aufklarung wordt betreurd dat het afgestompte publiek 
Donald Duck prefereert boven Betty Boop; laatstgenoemde 
was, aldus Leslie, een favoriet van Adomo. Deze ster uit de 
stal van Dave Fleischer was oorspronkelijk een kirrende, 
heupwiegende Mae West die van het ene avontuur in het 
andere rolde - de Fleischer-studio had tot middenjaren der
tig geen story department, en de tekenaars plakten simpel
weg de ene gag aan de andere. Dit was de wereld van het 
circus, niet van de midbrow. Met onder meer Ko-Ko de clown 
en Betty Boop was Fleischer jarenlang een geduchte con
current van Disney, maar de innovaties van deze laatste 
brachten hem in het defensief, en zijn pogingen om Disneys 
cuteness en naturalisme na te streven faalden uiteindelijk. 
Bovendien werd Betty Boop in 1935 op last van het Hays 
Office in een braaf huisvrouwtje getransformeerd, terwijl 
bij Disney de ster rees van Donald Duck, wiens tegenslagen 
volgens Adomo het publiek deden wennen aan de meppen 
die het dagelijks te verduren kreeg. Conformisme won het 
van anarchie.
Sergei Eisenstein'bleef langer trouw aan Disney dan de 
Duitse theoretici. Dé man die in 1930 de Disneystudio had 
bezocht en de hand van Mickey had geschud, en die in 1935 
Disneys Three Little Pigs als de belangrijkste film van het 
afgelopen jaar bestempelde, werkte nog in de vroege jaren 
veertig aan een artikel over Disney. Hij had zelfs goede 
woorden over voor Bambi, de film die samen met Fantasia 
het toonbeeld was van de conformistische midbrow-tendens 
waar Adorno van walgde. Eisensteins appreciatie voor 
Disney hing samen met zijn theorie van de ‘protoplasmische 
vorm’: hij zag inde plooibare lijnen en vormen van de teken
film een soort magische materie die alle vormen kon aanne
men en de hele evolutie, van amorfe cel tot menselijk 
lichaam, moeiteloos kon doorlopen. Ook Eisenstein waar
deerde om die redenvooral de elastische; ‘animistische’ 
wereld van de vroege animatiefilm; maar dat Bambi een 
schattig kinderhoofd heeft en dus een soort evolutionaire 
hybride is, paste even goed in zijn visie. In de loop van de 
jaren veertig begon Eisenstein zich negatiever uit te laten 
over Disney, wellicht onder druk van de politieke omstan
digheden.
Is er leven na Walt Disney? Leslie memoreert hoe Warner 
Brothers (de Looney Tunes) en UPA {Mister Magoo) in de 
jaren veertig en vijftig een nieuwe grafische flatness introdu
ceerden, een cartoonmodemisme dat brak met het illusionisme 
van Disney. Leslie relateert dit aan Greenbergs kruistocht te
gen de kitsch, in naam van een hoge schilderkunst die haar 
eigen flatness benadrukt. Uiteraard is het ideaal van de 

mediumspecificiteit niet door 
Greenberg uitgevonden; het 
manifesteerde zich onder 
meer ook in Kracauers over
tuiging dat de animatie met 
haar grafische flatness meer 
dan de ‘fotografische’ film 
recht doet aan de aard van het 
filmmateriaal. Leslie schrijft: 
“Cartooning was the place 
where research into flatness 
and illusion and abstraction 
was most conscientiously 
carried out.” Voor dat inzicht 
sloot Greenberg zich af - net 
als, in toenemende mate,
Adorno. Niettemin hadden 
kunstenaars als Hans Richter 
en Viking Eggeling in de ja
ren twintig de tekenfilm als 
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een geschikt medium voor modernistische abstractie gezien 
- waarbij Leslie opmerkt dat zij in de tekenfilm soms eer
der de toekomst van de schilderkunst zagen dan die van de 
filmkunst. De door Eggeling en Richter geïntroduceerde ab
stracte tekenfilm zou men kunnen beschouwen als een voor
loper van hedendaagse appropriations van de tekenfilm door 
kunstenaars. Vandaag is ‘animatie’ echter niet langer een 
onderafdeling van de film, maar een gedigitali-seerde tech
niek die in verschillende vormen aan bod komt in films, op 
tv, in games en op het internet. Verder is sinds Jurassic Park 
het onderscheid tussen animatie en live action in de film 
danig vervaagd. Voor kunstenaars lijkt die mengvorm min
der interessant; het meeste werk op dit vlak is duidelijk her
kenbaar als animatie.
Financiële redenen spelen hierbij wellicht ook een rol, maar 
belangrijker is dat een gesimplificeerde vorm van animatie, 
die geen naturalisme à la Disney nastreeft, mogelijkheden 
biedt om de digitale cultuur van de totale animatie expliciet 
te maken en erop te reflecteren. Wat dat betreft zijn de sim
pele, anarchistisch-grafische beginjaren van de tekenfilm in
derdaad het meest actueel. Als we ervan uitgaan dat de ten
toonstelling Animations representatief was, dan is de artis
tieke winst hiervan voorlopig niet al te royaal; maar dat de 
animatie (als symptoom, als strategie, als belofte) weer in 
het gezichtsveld van de kunstwereld is gekomen, is een plus
punt.
Esther Leslie, Hollywood Flatlands. Animation, Critical 
Theory and the Avant-Garde verscheen in 2002 bij Verso, 
6 Meard Street, London W1F0EG (0207/437.35.46; 
434.17.04; 439.81.94; www.versobooks.com). ISBN 1-85984- 
4606.
Animations is éeh uitgave van KW - Kunst- Werke Berlin in 
samenwerking met P.S.l/MoMA (2003). Kürist'-Werke 
Berlin is gevestigd indeAuguststrasse 69,10117 Beilin (030/ 
24.34.59-0; www.kw-berlin.de). ISBN 3-9804265-0-5. 
(Sven Lütticken) ‘

TRISHA BROWN. DANCE AND ART IN DIALOGUE. 
In het midden van de jaren zeventig stond Trisha Brown voor 
een tweespalt. Ofwel bleef ze conceptuele performances ma
ken in galeries, muséaén in het urbane landschapvan Lower 
Manhattan, ofwel zou zede innige nexus;van 'architectuur, 
beeldende kunst en performance art verlaten om’zich hele
maal op dans toe te leggen. In de New Yorkse avant-garde 
waren de verschillende disciplines nauw met elkaar verstren- 
geld geweest, maar in de jaren zeventig groeiden ze uit el
kaar, en TrishaBrown werd tot een positiebepaling gedwon
gen. We weten inmiddels welke afslag ze koos: vandaag is zij 
een van de meest vooraanstaande choreografen. " ' 
Dit verhad wordt ook verteld in Trisha Brown. Dance and 
Art in Dialogue, 1961-2000, een retrospectieve die vanaf 
10 oktobér 2003 nog te zién is in het New Museum of 
Contemporary Art in New York. Maar helaas trekken de sa
menstellers van de gelijknamige catalogus er dé verkeerde 
lessen uit: In plaats van volop te focussen op het eerste, diep 
in de avant-gardegewortelde deel van Browns loopbaan, is 
het leeuwendeel van de catalogus gewijd aan het werk dat ze 
vanaf 1979 voor haar gezelschap en voor de proscenium-zaal 
creëerde, en waarin de band met beeldende kunst klassieker 
werd: de wisselwerking beperkte zich tot het inhuren van beel
dend kunstenaars voor de vormgeving. Met veel fotomateriaal 
en citaten over ónder meer de samenwerkingen met Robert 
Rauschenberg, Nancy Graves en Donald Judd leren we meer 
over scenografie dan over de relatie tussen dans en kunst.

B+B
Ann Veronica

Een kunstmanifestatie over 
de maakbaarheid van natuur
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Enkele essays bieden tegengewicht, maar door de overwe
gend monografische aanpak blijft een indringende grens
overschrijdende analyse van de beginjaren achterwege. De 
opkomst van SoHo en de hervorming van de studio (en stad) 
tot scène, de figuren die in galeries een rol speelden achter 
de schermen, de redenen waarom beeldende kunst en dans 
terug uit elkaar groeiden: men verneemt er niets over. Wel 
zijn er veel beschrijvingen van improvisaties, tasks, rule 
games en ‘installaties’ - maar die werden al eens eerder en 
preciezer beschreven, met meer oog voor de bredere invloed
sfeer rond Brown, door Marianne Goldberg in haar (helaas 
ongepubliceerde) doctoraalthesis.
Trisha Brown is vooral het langverwachte en degelijke 
overzichtswerk van een indrukwekkende danscarrière, die 
vooralsnog opvallend weinig publicaties opleverde. Het 
stemt echter tot nadenken dat een tentoonstelling als breek
ijzer moest dienen om aan de discursieve stilte een einde te 
maken. Alsof de aanleiding daartoe slechts via een omleiding 
kon worden gevonden - door het, oeuvre in te schakelen in 
het tentoonstellingscircuit. Dans; blijft kampen met een 
geloofwaardigheidsdeficit, met een onzekerheid omtrent het 

eigen artistiek statuut. De waarde van dans stijgt door de trans
fervan symbolisch krediet via de beeldende kunst. Het cen
traal stellen van de beeldende kunst in het oeuvre van Trisha 
Brown is dus ten dele ook een opportunistisch manoeuvre 
om het artistieke bestaansrecht van dans te legitimeren. Maar 
de spanningen tussen de dans en het museale format van de 
retrospectieve zijn daarmee niet van de baan.
Dans is een vluchtig medium. Producties laten wel sporen, 
maar geen artefacten na - dat is het verschil met beeldende 
kunst, waar een ‘objectale’ fixatie pp het, oorspronkelijke 
kunstwerk veeleer gebruikelijk is. De samenstellers van 
Trisha Brown hebben echter niet gepoogd om het afwezige 
object van de dans op te sporen;.ze hebben die afwezigheid
opgevangen door surrogaatartefacten te construeren. Dat treft 
vooral in het middenluik. Opvallend is hier dat de beelden
vloed verstoken blijft van enige toelichting. Men vermeldt 
de namen van de dansers, maar het ontbreekt aan informatie 
over de concrete gebeurtenis waarvan de foto getuigt (gaat 

I het om een repetitie, een opvoering, èen reconstructie twintig
jaar later, een beeld uit een film. ,,?) Dat zegt alles over het 

1 statuut van deze foto’s: ze worden niet opgevoerd als histo
rische documenten of indexicale sporen, maar als de fetisjen 
in de bezweringspraktijk van het afwezige. Ze zijn de stand- 

J, ins van de dans. Het is een gelijkschakeling die wel vaker 
opvalt in boeken over dans. Dat er zoveel aan het koffietafel- 
boeksyndroom lijden, is niet omdat ze veel foto’s bevatten, 
maar omdat er op een probleemloze manier wordt omgespron
gen met het statuut van de beelden. Die omgang verraadt een 

82 simplistische opvatting over foto’s én over dans. De beelden 
moeten stom blijven, visueel aanlokkelijk zijn, voor zichzelf 

ril spreken en zich zo onttrekken aan ieder discours.
1.W Dit roept uiteindelijk de vraag op of choreografen al bij al 
e n niet meer gediend zijn met een publicatiebeleid dat loskomt 
c-evan het retrospectieve 'scopisme' (steeds ook een

privilegiëring van visuele resten). In dat opzicht treft de aan
pak van de jonge choreografen Thomas Lehmen en Boris

UJ Charmatz (in samenwerking met Isabelle Launay) die het 
, . voorbije jaar boeken uitbrachten die niet achteruitkijken, 
n , omaar in volle artistieke ontplooiing om zich heen grijpen 
K , met vragen omtrent maatschappij, kunst, lichaam, techniek 
(I sen auteurschap. Het discours buigt zich hier niet over het 

werk van deze choreografen in het verlengde van hun loop- 
I baan; het is een instrument van deze choreografen als on-

. derdeel van hun praktijk. Geschiedenis verschijnt hier vooral 
als historisch bewustzijn, veeleer dan als een oefening in 
retroactieve hermeneutiek. Daardoor weerklinken in het 
heden ook steeds het verleden en de toekomst. Het boek van 
Lehmen is zelfs de handleiding bij een nog te maken voor
stelling, Schreibstück. Marten Spangberg - ook een 

n choreograaf uit deze meer conceptueel georiënteerde gene
ratie- wil in dezelfde lijn een publicatiereeks uitbrengen 

, die vooral ruimte biedt aan tegendraadse , opstellen, met in 
1 hoofdzaak stellingen en zonder foto’s. Is hier een nieuw tijd-
i perk aangebroken voor danspublicaties? Of ook - als alter

natief voor de retrospectieve - de ‘introspectieve’ en de 
j ‘prospectieve’?

: Trisha Brown. Dance and Art inDialogue; 1961-2000 (red. 
Hendel Teicher) bevat bijdragen van onder meer Trisha 
Brown, Yvonne Rainer, Steve Paxton, Marianne Goldberg 

si en Deborah Jowitt, en werd in 2002 uitgegeven bij The 
I MIT Press, Fitzroy House,11 Chenies Street, London 
) WC1E7EY (020/73.06.06.03; info@hup-mitpress.co.uk;

www.mitpress.mit.edu). o mt i

Trisha Brown

Woman Walking Down a Ladder,1973, 
foto: Babette Mangolte

Andere besproken boeken: Boris Charmatz en Isabelle 
Launay, Entretenir. A propos d’une danse contemporaine, 
Centre National de la Danse, 2002; Thomas Lehmen, 
Schreibstück, eigen beheer, 2002 (www.thomaslehmen.de). 
(Myriam Van Imschoot)

VLIEGEN. Het is dit jaar precies honderd jaar geleden dat 
de gebroeders Wright de eerste gecontroleerde vlucht uit
voerden (17 december 1903). Het wordt echter een verjaar- 
dag in mineur: de weerslag van 11 september 2001, laag
conjunctuur, SARS, faillissementen en fusies in de 
luchtvaartsector wekken heimwee op naar tijden toen vlie
gen nog synoniem was met avontuur, luxe en moderniteit. 
De twintigste eeuw is nochtans ondenkbaar zonder de lucht- 
„vaart,idiede Wereld transformeçrde in een fysisch netwerk 
waarin afstanden enkel nog in tijd worden uitgedrukt. De 
snelheid waarmee een en ander zich heeft ontwikkeld is bij
zonder indrukwekkend: in 1927 vloog Lindbergh al non- 
stop over de Atlantische Oceaan. Het credo ‘hoger, verder, 
sneller en groter’ bereikte in het begin van de jaren zeventig 
een hoogtepunt met de introductie van de Concorde en de 
Boeing 747. Dat laatste vliegtuig heeft een theoretische ca
paciteit van vijfhonderd passagiers en een vliegbereik van 
tienduizend kilometer. Tegelijk was in 1970 al een einde 
gekomen aan de romantische jaren van onschuld: in de 
Jordaanse woestijn werden toen drie gekaapte vliegtuigen 
door Palestijnse terroristen vernietigd. De kwetsbaarheid van 
het lijnvliegtuig, hét symbool van de expansieve moderni
teit, werd voor de ogen van de wereldpers op een pijnlijke 
manier duidelijk.
Er zijn verschillende manieren om het spectaculaire en vaak 
bijzonder fotogenieke verhaal van de luchtvaart te vertellen. 
In Flight. 100 Years of Aviation, een uitgave van het National 
Air and Space Museum (een afdeling van de Smithsonian 
Institution in Washington) is het vliegtuig zelf de voornaam
ste acteur: honderden illustraties, anekdotes en technische 
details geven een beeld van de hoogte- en dieptepunten van 
de militaire en de burgerluchtvaart, waarbij het Amerikaanse 
aandeel echter zwaar overbelicht wordt. Óverigens dient op
gemerkt dat beelden van gebombardeerde Irakese konvooien 
toch eerder demonstraties zijn van wreedheid dan van de tech
nische perfectie van de Amerikaanse luchtmacht.

Men kan de geschiedenis van de luchtvaart ook vertellen door 
de opkomst en ondergang van de luchtvaartmaatschappijen 
te belichten. Weinig bedrijven zijn zo imagobewust en heb
ben zo’n symbolische lading. Vooral in de Europese landen 
werden nationale luchtvaartmaatschappijen ingezet als am
bassadeurs en (vaak opschepperige) uithangborden van de 
welvaart en moderniteit van het thuisland. Dat geldt ook voor 
het in 1923 opgerichte Sabena, de op één na oudste lucht
vaartmaatschappij ter wereld. Naast de Rode Duivels, de ko- 
ninklijke familie, het Atomium en René Magritte zijn er maar 
weinig fenomenen zo met de notie ‘België’ verweven als 
Sabena. Het is ironisch - en dus eveneens zeer Belgisch - dat 
de interesse in de geschiedenis van Sabena pas na het faillis
sement van de nationale luchtvaartmaatschappij oplaaide. 
Zoals Sabena, Air Nostalgie illustreert, gebeurde dat echter 
op de meest voorspelbare manier: met mooie foto’s en onver
holen heimwee naar de glamour van weleer. Het blijft bij prent
jes kijken, bij het brave bewonderen van types vliegtuigen, 
kostuums, buitenlandse vorsten en beroemdheden die aanko
men in Brussel. Ook de obligate 'tantenonnekes' in Congo 
passeren de revue. De commentaren bij de foto’s zijn nogal 
nietszeggend en het Nederlands is vaak van een belabberde 
kwaliteit.
De explosieve groei van de luchtvaart weerspiegelde zich 
overal in een snelle en ingrijpende transformatie van de lucht
havens. In geen tijd ontpopten de charmante ‘aérodromes’ 
zich tot slokoppen van open ruimte, die vandaag een hypo
theek leggen op hun wijde omgeving. Tot ver in de jaren 
zeventig was er nauwelijks sprake van planning; nog voor 
de plannen op papier stonden, waren ze immers al achter
haald. Daarnaast werd het ontwerpen van luchthaven- 
terminals of vliegtuigloodsen dé, gedroomde opdracht voor 
elke architect die zijn voeling met de moderniteit wilde be
wijzen. Ook in België resulteerde dat in een aantal opzien
barende constructies. Op het, kleine, vlieg veld van 
Grimbergen, bij Brussel, staan bijvoorbeeld twee intrige
rende, ronde loodsen voor sportvliegtuigjes van de ingenieur 
en aannemer Alfred Hardy. Hoewel de constructies zich al 
vlak na hun voltooiing (eindjaren veertig) lieten opmerken, 
was over de bouwer nauwelijksiets geweten. Iwan Strauwen 
heeft daar verandering in gebracht; zijn recente monografie 
geeft een duidelijk beeld van Hardy‛s verdiensten in de toe
passing van het toen nog relatief nieuwe gewapend beton. 
Het geheel is rijk geïllustreerd met onuitgegeven foto’s en 
plannen, en bevat een helder essay.
Niet alleen Sabena, ook 'Zaventem' is een Belgisch begrip. 
Op de nationale luchthaven is pen ander indrukwekkend 
staaltje van naoorlogse moderniteit in de Belgische archi
tectuur te vinden. De nieuwe luchthaven, die gebouwd werd 
met het oog op Expo 58 en die de oude militaire luchthaven 
van Melsbroek moest vervangen,, werd bekroond met een 
bijzonder indrukwekkende terminal, getekend door de 
architectencombinatie Brunfaut-Bontinck-Moutschen. De 
Expo-terminal was niet zomaar een functioneel gebouw dat 
zoveel mogelijk mensen in een zo kort mogelijke tijd in of uit 
een vliegtuig moest sluizen, het was ook een affirmatieve 
architecturale geste die zelfs Le Corbusier wist te imponeren. 
Veertig jaar later is de terminal éditer in onbruik geraakt, en 
wordt hij verhuurd voor feestjes..,. Hoog tijd dus voor een 
herwaardering van dit erfgoed. In zijn boek Brussels Airport. 
The History of Haren, Melsbroekand Zaventem neemt Frans 
Van Humbeek ons alvast mee op een uitgebreide wandeling 
langs de verschillende sites die verweven zijn met de ge
schiedenis en ontwikkeling van de nationale luchthaven. 
Van Humbeek hangt zijn relaas op:aan een indrukwekkende 
hoeveelheid nooit gepubliceerd beeldmateriaal en een hele
boel anekdotes uit eerste of tweede hand. Anders dan bij 
Sabena. Air Nostalgie werkt deze ‘lichtheid’ echter niet sto
rend. Er is geen sprake van nostalgie; terloops stelt 
Van Humbeek trouwens enkele pertinente vragen met be
trekking tot de inplanting, organisatie en bereikbaarheid van 
de nationale luchthaven - kwesties die inde huidige con
text (met het failliet van Sabena en de groeiende impact van 
het TGV-verkeer op Europese schaal) een duidelijk antwoord 
behoeven van de beleidsmakers.: Bij elk vliegtuig dat wordt 
afgebeeld, kom je bovendien het type en de herkomst te we
ten, aangevuld met verrassende wetenswaardigheden. Zo 
stond de PanAm Boeing 747-die in 1988 bij Lockerbie neer- 
stortte, kort daarvoor nog op het tarmac in Zaventem. Het 
lijkt bijkomstig, maar het illustreert hoe dergelijke vliegtui
gen (die makkelijk twintig jaar meegaan) personages worden 
in een groot verhaal waar elke passagier deel van uitmaakt. 
Verder besteedt Van Humbeek veel aandacht aan de reste
rende of verdwenen architectuur, van de luchthaven: de Expo-
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Binnenzicht van de Strabed-hangars 4 & 5, Brussel, Nationale Luchthaven, ca. 1950

terminal, de bekende; Strabed-hangars uit de jaren vijftig 
(waarbij men enorme overspanningen wist te realiseren met 
voorgespannen betonbalken, destijds een revolutionaire tech
niek) maar ook de restanten van oude landingsbanen komen 
aan bod. Gaandeweg wordt duidelijk dat luchthavens eigen
lijk nooit af zijn; er wordt altijd wel ergens uitgebreid, ^ge
broken of bijgebouwd. Hoewel Brussel Nationaal relatief 
klein is, illustreert Van Humbeeks boek hoe luchthavens zich 
de afgelopen vijftig jaar hebben ontwikkeld tot complexe 
en dynamische entiteiten, die steeds meer op steden gaan 
lijken. Wie schrijft over luchthavens, beoefent dan ook een 
beetje de archeologie van de twintigste eeuw.
De luchthaven was ook het decor van een aantal drama
tische hoogtepunten van de voorbije eeuw. Meer nog, wat 
de grootstad was voor de flaneur van Baudelaire, is de lucht
haven voor de nomade van de twintigste eeuw. In Airspaces 
legt John Pascoe zich"tóe óp de perceptie en de culturele 
betekenis van deze diffuse zone tussen de lucht en de be
gane grond. Hij gaat ervan uit dat elke ruimte iets zegt over 
de maatschappij die haar creëert. In zes essays past hij dit 
toe op luchthavens, waarbij hij op een virtuoze wijze waar
neming aan eruditie koppelt. Pascoe, die duidelijk veel tijd 
in transit heeft doorgebracht, verkent de luchthaven als een 
hedendaagse biotoop, een plek die niet meer ver buiten de 
bewoonde wereld ligt, maar volledig deel uitmaakt van ons 
economisch, sociaal en cultureel netwerk.
Ondanks de huidige communicatiemiddelen neemt het aan
tal verplaatsingen vandaag nog toe. En ondanks (of dankzij) 
de recessie is de fascinatie voor het vliegen en de hele cul
tuur errond springlevend. De wereld van de luchtvaart roept 
dan ook oude dromen wakker. De luchtvaart is het verhaal 
van de permanente spanning tussen de oeroude en irratio
nele droom te kunnen vliegen en de ongelooflijke rationali
teit die nodig is om dit te kunnen verwezenlijken.

R.G. Grant (ed.), Flight:100 Years of Aviation werd in 2002 
uitgegeven door de Smithsonian Institution, Washington 
(www.nasm.si.edu). ISBN 0-78948-910-4.
Sabena, Air Nostalgie van Steven Decraene, Peter Denruyter 
en Geert Sciot verscheen in 2002 bij Van Halewyck, Leuven 
(www.vanhalewyck.be). ISBN 2-87386-288-2.
Alfred Hardy 1900-1965 van Iwan Strauven werd in 2002 
uitgegeven bij de Ghent University Architecture and Engi
neering Press, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent. ISBN 90- 
76714-14-2.
Brussels Airport. The History of Haren, Melsbroek and 
Zaventem van Frans Van Humbeek kwam in 2002 uit bij 
Uitgeverij Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas. ISBN 90- 
76495-03-3.
Airspaces van David Pascoe verscheen in 2001 in de 
Topographics-reeksvan Reaktion Books, Londen 
(www.reaktionbooks.co.uk) . ISBN 1-86189-090-7.
(Sven Sterken)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Wouter Davidts, Fredie Floré, Femke Glas, 
Rixt Hoekstra, Kees Keijer, Dirk Lauwaert, Maaike Lauwaert, 
Sven Lütticken, David Nolens, Sven Sterken, Lieven 
Van Den Abeele, Dries Vande Velde, Myriam Van Imschoot, 
Camiel van Winkel, Etienne Wynants

■ Hans Aarsman, Vrrooom! Vrroooml, NAi Uitgevers - 
Nederlands Fotomuseum, Rotterdam, 2003.
ISBN 90-5662-292-7
■ Vito Acconci, Courtyard in the Wind, Hatje Cantz Ver
lag, Ostfildern-Ruit, 2003. ÏSBN 3-7757-9145-0
■ Aids Riot. Collectifs d’artistes face au sida, New York 
1987-1994, red. Fabrice Stroun en Lionel Bovier, Magasin, 
Grenoble, 2003. ISBN 2-906732-76-1
■ Richard Artschwager, Texts and Interviews, Richter Ver
lag, Düsseldorf, 2003. ISBN 3-933807-85-9
■ Charif Benhelima, Welcome to Belgium, Ludion, Gent, 
2003. ISBN 90-5544-463-4
■ Pedro Cabrita Reis, Works and Writings, red. Michael 
Tarantino, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2003.
ISBN 3-7757-1373-5 ...
■ Mary Ann Caws, Robert Motherwell. With Pen and Pencil, 
Reaktion Books, London, 2003. ISBN 1-86189-141-5
■ De verzamelingen van het Centraal Museum, Deel 6 
Beeldende Kunst 1850-2001, red. Marja Bosma, Centraal 
Museum, Utrecht, 2003, ISBN 90-73285-801
■ Gérard Conio, L’art contre les masses. Esthétiques et 
idéologies de la modernité. Essais, L’Arge d’Homme, 
Lausanne, 2003.
■ Eine Enzyklopadiefiktiver Künstler von 1605 bis heute, 
red. Koen Brams, DieAndere Bibliothek, Frankfurt am Main, 
2003. ISBN 3821-8452 44 '
■ Hannah Higgins, Eluxus Experience, University of 
California Press, Berkeley - Lós Angeles, 2002.
ISBN 0-520-22867-7 "
■ Henri-Pierre I&adyi.Criiiquede l’esthétique urbaine, Sens
& Tonka, Paris, 2003. ISBN 2-00000-061-3
■ Yves Klein, Le dépassement de la problématique de Tart 
et autres écrits,Ecole‘nationale supérieure des Beaux-Arts, 
Paris, 2003. IBN 1161-1960 ■
■ Cees Krijnen, From Court to Glamour Wear/Greta on 
Men, Dogs and Modeling Artimo, Amsterdam, 2003. . 
ISBN 90-75380-70-4, ƒ [
■ Jeremy Lewisson, Cooking at Barnett Newman, August, 
London, 2002. ISBN 1 -902854-20-9
■ Making Art of Databases, V 2 - NAi Uitgevers, Rotter
dam, 2003. n
■ Richard D. Marshall, EdRuscha, Phaidon Press, London, 
2003. ISBN 0-71548-3908-6
■ Gordon Matta-Clark, red. Corinne Diserens, Phaidon 
Press, London, 2003. ISBN 0-7148-3916-7
• Robert S. Mattison, Robert Rauschenberg. Breaking 
Boundaries, Yale University Press, New Haven - London; 
2003. ISBN 0-300-09931-2
■ Proceeding #1, Dakar 5-19/05/2002, red. Filiep-Tacq, 
Jan van Eyck Academie, Maastricht, 2003. niu- 
ISBN 90-72076-20-6
■ Ann Reynolds, Robert Smithson. Learning from New 
Jersey and Elsewhere, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2003. 
ISBN 0-262-18277-0 ,
■ Gerhard Richter. Dcmbt and Belief in Painting, red. Robert 
Storr, Moma, New York, 2003.
ISBN 80-87070-355-2 .
■ Roam. Reader onthe Aesthetics cfMobility,red. Anthony Hoete, 
Black Dog Publishing, London, 2003.
ISBN 1-901033-58-9
■ Thomas Ruff, Nudes, Schirmer Mosel Verlag, München, 
2003. ISBN 3-8296-0041-0
■ Efrat Shvily, Palestinian Cabinet Ministers, 2000, Witte 
de With, Rotterdam, 2003. ISBN 90-73362-59-8
■ Wouter Weijers, Ars longa, vita brevis? Reflecties over 
de conservering van moderne kunst aan de hand van ‘Two 
Bottles’ door Tony Cragg, Nijmegen University Press, Ede, 
2003. ISBN 90-5710-153-X
■ Wolfgang Tillmans, Of One Thing Matters, Everything 
Matters, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2003.
ISBN 3-7757-1327-1

Museum 230,2250) AMSTERDAM
PInvitation No. 75’

No.l Bernhard Willhelm, Carmen Freudenthal, Elle Verhagen / No.2 BLESS / No.3 JOFF, Julia Born, Corriette Schoenaerts /
No.4 Pavel Spasovski / No.5 David Sherry / No.6 Arnoud Holleman, Scott Hug (K-48), Michael Magnan (Do Not Provoke Us) /

I No.7 Floor Wesseling (IXOPUSADA) Gastconservator Bart van der Heide 20.07-31.08.03_____ ______________________________
ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 FAX 31(0)20 6261730 / WWW.SMBA.NL / MAIL@SMBA.NL / OPEN DINSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

VOLGENDE TENTOONSTELLING:

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
04

 • j
ul

i-a
ug

us
tu

s 2
00

3

IDEALISM

4 JULI T/M 17 AUGUSTUS
LARA ALMARCEGUI DAFNA MOSCATI PARASITE FILMS WILLIAM SPEAKM

FACING : KOREA 
OPENING 28 AUG 18-20 UUR
HEAVY INDUSTRIES / JIN HAM / PARK CHAN 
KYONG / KIM SANGGIL / JUN YEON DOO / 
HAEGUE YANG ism. FOAM / Nederlands Instituut voor 
Mediakunst en Canvas International Art

DE APPEL

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

4 2

http://www.nasm.si.edu
http://www.vanhalewyck.be
http://www.reaktionbooks.co.uk
http://WWW.SMBA.NL
mailto:MAIL@SMBA.NL
http://www.deappel.nl


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

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
eneen Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter- 
natieveruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in 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 vanNederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de 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 
Acdhekeplaats - 8511 Aalbeke 
e056/40.18.92-ma-vr9-12ul3u30-16u
• Lucille Feremans [tot 4/9] • Karin 
Borghouts [6/9 tot 9/10]

Aalst ________

■ Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat51 - 9300 Aalst 
^053^73.28.11
di-vr 10-12u 14-17u ra-w 14-17u
► “De Kapellekensbaan. Zoals het was” 
[tot 31/10]
■ Stadhuis Aalst
Grote Markt 3 - 9300 Aalst 
e053/73.21.11
“De Kapellekensbaan. Zoals het was” 
[tot131/10],
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300 Aalst 
«>053/73.23.40
di-Vr 10-12u I4-17u za-zo I4-17u
I “De Kapellekensbaan. Zoals het was”/ 
"Van God en klein Pierke" [tot 31/10]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200 Aarschot 
«016/56.80.03
vr-zp 14-19u
• “Speelhoven *03'' - Karei Breugelmans, 
JohanCreten.JorisGhekiere, Allait Lakke, 
Michael Sailstorfer, Johan Slabbynck, 
ChristopheTerlinden.PieterVermeersch, 
Jenny Watson [31/8 tot 28/9]

Antwerpen______________________

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000 Antwerpen 
«03/233.13.45- do-zo 13u30-18u
• “Naar oude meesters IT" - Sam Dille- 
mans - schilderijen [tot 7/9]
■ deSingel Internationaal kunst- 
centrum
JanVinllijswijddaan155-2018Antwerpen 
0O3/24&2&28 - di-zo 14-18u
• "deSingel (1958-2006). Het stenen tes
tament van Stynen” [14/9 tot 5/10] • 
“Urban Dramas. Narratieve aspecten in 
de stedelijke omgeving” - Sven 
Augustijnen & Barbara Visser, Pierre 
Bismuth, Paul Casaer, Anne Daems, 
Nancy Davenport, Nan Goldin, Harai 
Thÿs & Jos De Gruyter, EdwardRuscha, 
Renzo Martens,... [12/9 tot 30/11]
■ Elzen veld
St.-Jorispoort29 - 2000 Antwerpen 
003/223.56.10-do-zo 12u30-17u30
• “Grafiek op de grens. Grafici uit 
Nordrhein-Westfalen, Vlaanderen en 
Zuid-Nederland" [tot 10/8]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000 Antwerpen 
003/220.86.00 - di-zo 10-17u
* “Met hun handen en hun ogen. Maya- 
textiel: Spiegel vaneen wereldbeeld” [tot 
26/10]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000 Antwerpen 
003/231.87.51 -zo-dil4-18udol4-20u 
•"Werken van lichten schaduw. Heden
daagse textielkunst” [tot 3/8]
■ Galerie Het Vijfde Huis
Reyndersstraat5 - 2000 Antwerpen 
003/232.11.19 - za-zo ll-18u
• Peter De Koninck, Jeroen Daled, Mark 
Cloet [tot 28/7]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen 
003/247.24.19-ma-vr9-17uzo 14-17u 
►‘TïleunderRicochef’-MaicDeBlieck 
- fotografie [tot 26/9]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen 
003/240.64.30- di-zo 10-17u
• ‘Grillige grenzen. De provincie Ant
werpen aangekaart 16de-21ste eeuw” 
[tot28/9]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen
Leopold de Vihelplaats -2000 Antwerpen 
003/238.78.09 
di-zo 10-17u
• “Fatale vrouwen 1860-1910” [tot 17/ 
8]>“FreeSpace 10”-JamesBeckett[tot 
24/8]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000 Antwerpen 
003/226.06.30 - do-za 13-18u 
► Pieter Vermeersch [11/9 tot-/10]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 -2018 Antwerpen 
003/238.40.34
ma-vr H-13u 14-18u
* Jacques Wesoly-Wattier [5 tot 25/9] 
■ ModeMuseum Antwerpen (MoMu) 
Nationalestraat28 - 2000 Antwerpen 
003/470.27.70
»“Patronen”-Balenciaga,PierreCardin, 
Ann Demeulemeester, Jean-Paul 
Gaulthier, Romeo Gigli, Vivienne 
Westwood... [tot 10/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
LeuvenStraat 32 - 2000 Antwerpen 
003/238.59.60 
di-zo 10-17u
• “De collectie. Luc Deleu" [tot 17/8] • 
“Panamareriko Multiples 1966-2003’7 
"Robert Filliou Multiples in samenwer
king met Collectie People Day”/”Martin 
Kippenberger Multiples 1982-1997" [tot 
31/8] ■

■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
003/827.13.50 - di-za 10-20u
• Luc Deleu [tot 15/9] 
• 
Antwerpse Luchiitschipbouw
Karel Geertsstraat2 B - 2140 Antwerpen 
003/216.93.90 - di-za 10-18u
I “Bing H en andere werken” [tot 31/8] 
■ Rubenshuis
Wapper9-11 - 2000 Antwerpen 
003/201.15.55 - di-zp 10-I6u45 
“Tekenen en rekenen” - Panamarenko 
[tot 31/8]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000 Antwerpen 
003/257.14.17-di-za 14-18u
I “Don’t Think Twice, It’s All Right” - 
groepstentoonstelling [tot -/8] I Franz 
West, Otto Zitko [11/9 tot 18/10]

Bruggefe

•Arentshuis

Dijver 16 - 8000 Brugge 
0050/33.35.48 - di-zo 9u30-17u 
• “Met Brangwyn op reis” [tot 28/8] 
■ De Bond (Cultuurcentrum Brugge) 
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
0050/44.30.40 - di-zo 9u30-17u30 
► Andrew Tshabangu [tot 31/8]
■ Groeningemuseum
Dijver 12 - 8000 Brugge 
0050/33.99.11 - dagelijks 9u30-17u
• “Hommage aan Tony Herbert met 
werk van Edgar Tytgaf ’ [tot 31/8]
■ Hans Mendingmuseum
MariastraatlZonnekemeers -8000Brugge 
0050/44.66.44 - di-zp 10-17u
• Santu Mofokeng [tot 21/8]

Brussel

■ argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Weijstraat 13 -1000 Brussel 
002/229.00.03 - wo-za 14-19u
• Peter Downsbrough [6/9 tôt 4/10] 
•Atomium

Eeuwfeestlaan -1020 Brussel 
002.475.47.77
"Charleblitz" - Charlemagne Palestine 
[tôt 31/12] » "Groenatomen 2003” - Bob 
Verschueren [tôt 30/1]
■ BOZARPaleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat23 -1000 Brussel 
002/507.82.00- di-zp 10-18u
• “Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 
2003” - Orla Barry, Anouk De Clercq, 
Jan De Cock, Xavier Martin, Benoit 
Platéus, Christophe Terlinden, Katleen 
Vermeir, Leen Voet/’Position" - Peter 

Downsbrough [tôt 7/9] • "Africalia: 
Transfer(t)s" - William Akuffo, Brahim 
Bachiri, Hicham Benohoud, Bili 
Bidjocka,FrédéricBrulyBouabté,Bodys 
Isek Kingelez, Alfredo Jaar, William 
Kentridge, Keith Piper,... [tôt 14/9]
■ Center for Contemporary Non- 
Objective Art
O.LV. Van Vaakstraat2 -1000 Brussel 
002/502.69.12 - vr-zo 14-18u
• “Earwitness 3” - Maria Blondeel [5 tot 
7/9]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat20 -1000 Brussel 
002/219.19.80 - di-zp 10-18u 
•"Africalia. Transferts" Pascale Marthine 

Tayou, Keith Piper, Godfried Donkor, 
Bili Bidjocka... [tot 14/9] • 
"Tekstbalonnetjes uit Afrika” [tot 28/9] 
■ DeMuelenaere&LefevereArtGallery 

Jules Besmestraat95-1081 Brussel 
0058/51.47.57-di-vr 14-18u
• Jacques Verduyn [tot 25/7] • Jean 
Tirilly, Erick Derac - schilderijen, foto
grafie [5/8 tot 17/10]

■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 
002/219.44.51 - wo-za 14-18u30
• Mira Sanders [19/7 tot 7/9] • "Monthly 
Altering Presentation” - Richard Venlet 
[tot 28/12]
■ Felix Happark
Wtversesteenweg510-514-1040 Brussel 
002/734.84.43
ma-vr 10-18 za-zp H-18u
P"Beeldin Park2003” -Claudia Kölgen, 
Pierre Bastin, Peter Schoutsen, Wim 
Cuyvers, Ronny Heiremans & Katleen 
Vermeir, Leen Voet, 51N4E, Michael 
Ballou, Thomas Broadbent, Dirk Zoete, 
HAP, De Boe & Morrens... [tot 15/9]
■ Galerie Artiscope 
St-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
002/735.52.12 - di-vr 13u30-18u
• “L’union fait la force” - Hans Arp, 
Enrica Baj, Peter Blake, Joseph Cornell, 
Patricia Kinard, E.L.T.Mesens, Mimmo 
Rotella... [tot 30/8] 
■ Galerie Meert Rihoux 
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
002/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
• Peter Joseph [13/9 tot 18/10] 
■ Galerie Paolo Boselli 
Spoormakersstraat59 -1000 Brussel 
00477/20.50.52 - za-ZP 14-18u 
• “Gong” - Paolo Piscitelli [tot 27/7]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat71 -1050 Brussel 
002/515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zp 10-17u
• “Meesterwerken van modeme 
Belgische kunst. Collectie Heinrich 
Simon” [tot 7/9]
■ Goethe-Institut Briissel 
Belliardstraat 58 -1040 Brussel 
002/230.39.70
ma-di 14-18u30do 14-18u30
• “.. .Als der Pott noch kochte. Fotogra
fie uit het Ruhrgebied” - Horst Lang [tot 
24/7]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterioalaan31 -1000 Brussel 
002/504.80.70 - ma-za 9u30-19u
• “Chemin de traverses”-Thierry Gonze 
[tot 26/7]
■ De Japanse Toren
Chinees Paviljoen
Van Praetlaan 44 -1020 Brussel 
002/268.16.08 - di-zp 10-16u45 
“Europa-Japan. De grote ontmoetingen” 
[tot-/12]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
002/741.73.00 - di-zp 10-17u 
• “Art of The Rolling Stones. The Brus- 
seis Affair”- Dominique Tarlé-fotogra- 
fie [tot 31/8] 
■ La Verrière-Hermès 
Waierloolaan 50 -1000 Brussel 
002/511.20.62 - ma-za ll-18u 
• Salvatore Licitra [tot 26/7] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
002/227.34.04 - ma-za 10-18u 
I “Cerfs-volants d’artistes” [tot 30/8] 
■ Matrix Art Project 
Koolmijnenkaai30-34 -1080 Brussel 
002/411.36.19 
do-zp Ï4-19u
• Donald Odili Odita [ 13/9 tot 12/10] 
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat86 -1050 Brussel 
002/649.86.65 
di-zp 12-18u wo 12-21u
• “De derde dimensie. Architectuur- 
ontwapen van 1893tothedên”[totl2/10] 
■ Stad Brussel
Grote Markt -1000 Brussel 
002/279.45.10- di-zp H-18u
►“Kin Moto naBrussel (Kinshasa warmt 
Brussel op)” [tot 14/9]

•Usagexterne
Oude Graanmarkt46-1000 Brussel 
002/502.68.09 ■ di-za 10-19u 
► “Prijs van de jonge Belgische design”- 
Marina Bautier, Bram Boo, Delphine 
Direz, Jonathan Girvan, Hélène Herman, 
Elric Petit, Odile Serin... [tot 30/8]
■ Verbindungsbüro Nordrhein- 
Westfalen
Michelangelolaan 8 -1000 Brussel 
002/739.17.75
ma-do 13-18u vr 13-16u30
► “ZecheZollverein - von der Zeche zum 
europaischen Designzentrum” [tôt 24/7] 
■ Vlaams Instituut voor het Zelfstan
dig Ondernemen
Kanselarijstraat 19 -1000 Brussel 
002/227.49.60
di-vr ll-18u za-zp 13-17u
► “De nieuwe oogst” [tot 24/8]
■ Wiels-Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Van Volxemlaan -1190 Brussel 
002/674. 70.89
"Wiels!" - Sven Augustijnen, Anne 
Daems, Peter Downsbrough, Gilbert 
Fastenaekens, Michel François, Jan 
Kempenaers, Christophe Terlinden, 
Richard Venlet [5/9 tot 19/10]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8 -1050 Brussel 
002/639.67.30 - di-za 12-18u 
► “New Sculptures & The Woven 
Drawings” - Louise Bourgeois/Stephen 
Wilks [tot 7/9 (gesl. 20/7 tot 19/8)]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
AvenuePaidPastur11 -6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
0O71/43.5&1O - di-zp 10-18u
►“Bonjour MonsieurLartigue”/’Autour 
de Vasco Ascolini: l’Ecole de Reggio 
Emilia”/” 14ème Prix National 
Photographie Ouverte” [tot 7/9]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340 Damme-Sijsele 
00498/75.43.37-dagelijks 10-12ul5-18u 
► Didie Vé/’Mijn gemorste illusies” - 
Robert Vollekindt [tot 3/8] ► “Combat 
acharné” - Marie-Claire Gouat/ 
’’Driehoekverhouding” - Robert 
Vollekindt [9/8 tot 16/11]

De Haan

■ ArtGalleryDeMuelenaere&Lefevere 

Nieuwe Steenweg 361 - 8420 De Haan 
0058/51.47.57- do-ma 14-18u
► Henri Vandermoere [tot 27/7]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
009/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zp 
10-12ul4-17u
► “Gust De Smet De jaren 20” [tot 28/9]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 -9831 Deurle 
009/282.77.93 - do-zp 14u-18u
► “Made in China” - Didier Mahieu [tot 
31/8 (gesl. 19 tot 26/7)] ► Bert Loerakker 
[7/9 tot 5/10]
■MDD
Museumlaan 14-9831 Deurle 
009/282.51.23
di-vr 13-17u za-zp H-17u
• ‘Gust De Smet Maat der dingen”/ 
’’Focus 3: Louis De Cordier, Vincent 
Geyskens, Tina Gillen” [tot 28/9]

Gent 

• - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 
Gent
009/269.29.10 - di-zp 10-17u
► Jean Bilquin/’Fundacion Patagonista. 
MetdePvan”[tot31/8]>ThomHofiman 
[7/10 tot 16/11]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 
009/267.99.99 - di-zp 9u30-17u 
• “SilberkellercoIlectie”/’Bestekken en 
eetcultuur. Van gotiek tot art deco”/ 
’’Change. 30 jaar sieradenontwerp van 
Ruudt Peters” [tot 7/9] 
■ Het Huis van Aluin
Kraanle i 65 - 9000 Gent 
009/269.23.50-
“Van God tot Klein Pierke” [tot 2/11]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
009/243.97.30 
di-zp 10-18u
► “Gentse nieuwe” - Thomas Bogaert, 
JurgenVanderVeken,BarbaraVackier, 
Gert 30, Leon Tuypens, Jan Pollet Ante 
Timmermans, Nicolas Leus/Oscar 
Bonnevalle - schilderijen, tekeningen 
[tot 24/8]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
009/21635.95
di-vr 10-17u za-zp 13-17u
► ‘Pelgrims keel” - Philippe Vanden- 
berg/”Collectie Art en Marge Brussel” 
[tot 14/9]
■ Richard Foncke Gallery 
Spijkstraat 1 - 9000 Gent 
0O9/23&24.9O-wo-vrl4-18uzOrZP 10- 
12u3014-18u
► Walter Swennen, Philippe Vandenberg, 
Carel Visser, Philip Huyghe [tot 7/9]
■ Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 
009/221.17.03 - di-zp 10-18u 
► “Gelijk het leven is. Collectie van het 
SMAK intra & extra muros” [tot 14/9] 
■ Kunst Nu, Vereniging van het 
S.M.A.K.
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
009/222.38.96 - di-zp 10-18u
• “Coming People” [tot 24/8] ► Thomas 
Bogaert [4/9 tot 26/10]

Gijverinkhove___________________

■ Stichting George Grand
Ekestraat 1 - 8691 Gijverinkhove 
0058/29.82.19- dagelijks H-19u 
► Stephan Balkenhol [tot 15/9]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke 
0Ö56/71.96.42
Pier Bossuyt - schilderijen, tekeningen 
[tot30/7]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt44 -3500 Hasselt 
0011/22.53.21 -di-vr 12-18uzal4-17u 
► “In Progress” - Steven Brouns [tot 
26/7] ► Huub Berger [1/8 tot 6/9] » 
Denise Peeters [12/9 tot 18/10] 
■ de Doos en de Cirk 
Kunstlaan 5- 3500 Hasselt 
0011/22.99.31 
di-zó Ï0-17u
* “Sacrale kunst van onze tijd” - Jakob 
Smits, Felix De Boeck, Michel Seuphor, 
VincentVanDenMeersch,JanCox,Jan 
Burssens... [9 tot 31/8]

The Summer of 2003 Jan van de Pavert
Edgar Arceneaux, Jo Baer, Emily Bates, Marlene Dumas, 

Keith Edmier, Giuseppe Penone, Yutaka Sone, Claire Todd
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■ Z33
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 
(£>011/29.59.60
di-za IO-17u zo 14-17u
* “Guided By Heroes” - Vanessa 
Beecroft, David Sims, Larry Clark, 
Rineke Dijkstra, DavidClaerbout, Evan 
Holloway, Anton Corbijn. Cady Noland, 
Felix Gonzalez-Torres, Don Brown... 
[tot 9/11]

Hoogstraten_____________________

■ Stedelijk Museum Hoogstraten 
Begijnhof9-11 - 2320 Hoogstraten 
<£>03/314.65.88 - wo-zo 14-17u
> "Clara Voortman, een dame van stand” 
[tot 14/9]

Homu

■ Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise - 7301 Homu
£>065/65.21.21
"Homemade”-MataliCrasset-vormge- 
ving [tot 31/8]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke
<£>050/61.12.37
za-ma 10u30-18u30
• Phil Billen, Ulrike Bolenz [tot 6/8] • 
“Summer Dreams” - Brandy, 
Mendelson, Rousseau, Lacasse, Baj, 
Alechinsky, Lucebert, Petersen, 
Lindstrom [8 tot 31/8]
■ Galerie Patrick De Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke 
<£>050/62.13.09 - vr-ma 14-18u
• “Stitched Photos” - Andy Warhol [-/7 
tot-/8]
■ Stichting Jenny &
De Judestraat 64 - 8300 Knokke 
<£>050/35.58.48 - vr-zo ll-19u
» “Opening” [tot 14/9] 
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist
< £>050/62.93.63- za-zo 14-18u
I Ditmar Bollaert - installatie [tot 1/9]

Kortrjjk________________________

■ Cultuurcentrum Kortrjjk
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 
<£>056/21.78.63- di-zo 14-18u
• Karin Borghouts - fotografie [tot 4/9] 
I Michiel Goes sens - fotografie [6/9 tot 
9/10]

Kuume

■ Hoeve Vandewalle 
Boomgaardstraat - Kuume
“10 paar, kunst uit Estland en Vlaande
ren” - Elke Boon, Dirk Braeckman, Pee
ter Allik. Marko Maeta, Patrick Vanden 
Eynde, Taave Tuutna... [1/9 tot -/10]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10- 7100 La Louvière 
<£>064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo ll-18u
• “Prix de la gravure et de l'image 
imprimée”/”Un jardin secret. 
Collection Monique Dorsel et Emile 
Lanc” [tôt 17/8]
■ Musée lanchelevici
Place Communale 21 - 7100 La
Louvière
<£>064/28.25.30
di-vr 14-17u za-zo 14-18u
• "Artour" - Philippe De Gobert, Bodys
Isek Kingelez [tôt 17/8]

Leuven

■ Stedelijk Museum Vander Kelen - 
Mertens
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven

< £) 016/22.45.64 - cü-do 9u30-17u30 vr
9u30-21u30 za-zo 13u30-18u30
> “De Vier Jaargetijden in de kunst van de 
Nederlanden 1500-1750" [tot 3/8]

Lier

■ Stedelijk Museum
Wuyts-Van Campen & Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500 Lier 
<£>03/480.11.96
di-do za-zo 10-12u 13u-17u
• Walter Goossens [tot 31/8] • Frans 
Devriese - fotografie [6/9 tot 9/10]

Machelen

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8- 9870 Machelen-Zulte 
<£>09/381.60.00- wo-zo ll-17u
• “Gust De Smet en het stilleven van het
schilderij" [tot 28/9]
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■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6-8510 Marke 
(£>056/24.08.22
ma-vr 9-12u3013u30-16u
I Wouter Jamees - fotografie [tot 4/9] •
Lucille Feremans - fotografie [tot 9/10]

Mechelen

■ Garage,Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
<£>015/29.40.14
di-zo 13u30-17u30
► “Contour. Een wandeling langs heden
daags bewegend beeld” - Fiona Tan, 
Hans Op de Beeck, de Rijke/de Rooij, 
Wim Wauman, Franciska Lambrechts/ 
Honoré d’O, Oda Barry & RuiChafes, 
Mrs. Delmotte, Sven Augustijnen, Els 
Dietvorst, Rob Johannesma, Jef Geys... 
[15/8 tot 12/10]

Menen

■ Ontmoetingscentrum‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930 Menen
<£>056/51.58.91
ma-za 10-12u 14-18u
► Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
4/9] * “Kijk op jonge kunstenaars” [30/8 
tot 14/9] > Wouter Jamees - fotografie [6/ 
9 tot 9/10]
■ Stadsmuseum ‘t Schippershof
Rijselstraat 77- 8930 Menen 
<£>056/53.23.63 - wo-zo 14-18u
• “150 jaar Station Menen” [tot 31/8]

Mons

•Mundaneum
Rue de Nimy 76 - 7000 Mons

< £>065/31.53.43 - di-zo 12-18u
> “Mémoires projetées”-Alain Fleischer, 
Jean-Paul Dessy, Emmanuel Giraud [tot 
14/9]
■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8- 7000 Mons
<£>065/40.53.06-di-za 12-18uzo 10-18u
• “Entre haine et trouille” - Serge Poliart 
[tôt 14/9]
■ Salle Saint-George
Grand Place - 7000 Mons
di-za 12-18u zo 10-18u
• “Dessins du XVI au XVII siècle.
Aperçu de la collection du Chanoine
Puissant” [tôt 14/9]

Morianwelz 

■Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morianwelz
< £>064/21.21.93 - di-zo 10-18u
• “Artour” - Wim Delvoye, Candida 
Höfer [tot 17/8] • ‘Reliures art nouveau”/ 
”Le Hainaut vu du ciel” [tot20/9]k“Le 
vase grec dans tous ses états” [tôt 28/9]

Namur

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur 
<£>081/22.90.14 - dagelijks 12-18u
• Bic Aupol, Gilbert Herreyns, Florence
Freson [tôt 14/8]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefeverebvba
Polderstraat 76-8670 Oostduinkerke 
<£>058/51.47.57-vr-zo 14-18u
• Pierre Debatty, Agnes Van Ransbeek 
[tôt 27/7] k Walter Brems, Serge Gangolf 
- schilderijen, sculpturen [3/8 tot 28/9]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthelling 11 -8400 Oostende 
<£>059/70.1870
za-zo 10u30-12u3013u30-18u30
• “Belgian Abstractions” - Luc Peire, 
Dan Van Severen, Gilbert Decock, Jo 
Delahaut, Horvath, Lacasse... [tot 31/8]
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Rome straat 11 - 8400 Oostende
<£>059/50.81.18- di-zo 10-18u
k “2003 Beaufort Kunst aan zee” [tot 
28/9]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat6A-8553 Otegem 
<£>056/64.48.93 - wo-do za-zo 14-18u vr 
9-12ul3-18u
k“Sex&Mortaility”-KoenVanmechelen 
[7/9 tot 19/10]

Oudenaarde_____________________

■ Labo Art
Heumestraat221 - 9700 Oudenaarde 
<£>055/61.00.06 - vr-zo 15-19u
k "Zomersalon 2003” - Eric Fourez, 
Frank Van den Berghe, John Quivron, 
Jean-Marie Stroobants [tot 20/7]

Schilde

■ Lia Schelkens Sculpture Gallery / 
Schildehof - Tweede Natuur 
Wandelpark Schildehof, De Pont 45 - 
2970 Schilde
<£>03/384.21.92 - dageUjks
“Tussen hemel en aarde. Beelden in 
Schildehof’-DominiqueBailly,Georges 
Baines,SjoerdBuisman,MarcdeRoover, 
Fred Eerdekens,Paul Gees,LeenLybeer, 
Johan Parmentier, Bernd Lohaus,Stefaan 
Van Biesen, Henk Visch, Joanna 
Mowbray... [tot 2/11]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum
Emile Verhaeren
Bn3e\krhaerenstmat71-2890Sint-Amands
<£>052/33.08.05- za-zo 12-19u
k“EenpodiumvoorVaftaeren”[tot2&10]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek 
Regentiestraat61-63-9100 Sint-Niklaas 
<£>03/777.29.42-di-zal4-17uzol0-17u 
k “Meesterlijke grafiek van Rembrandt 
Jakob Smits en Bert de Keyser” [tot 7/9]

Stavelot

■ Abbaye de Stavelot
4970 Stavelot
<£>080/8808.78- dageUjks 14-19u 
k “Guillaume Apollinaire. Entreplumeet 
pinceau” - tekeningen [tot 31/8]
■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970 Stavelot
<£>080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
k Bernard Tullen - schilderijen [2/8 tot 5/ 
10]

Tervuren

■ Koninklijk Museum voor Midden- 
Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
<£>02/769.52.11 - di-vr 10-17u za-zo 10- 
18u
k “Afrika: zelfjxHtret250foto’ s”/”Chéri 
Samba moto na Tervuren" [tot 28/9]

Tielt

■ Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 - 8700 Helt 
<£>051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u 
• Michiel Goessens - fotografie [tot 4/9]

Watou

■ Poëziezomer Watou
Kapelaanstraat 2 - 8978 Watou 
<£>057/3880.93 - dagelijks 14-19u 
• “Watou Poëziezomer2003. Opzij van 
het kijken” [6/7 tot 7/9]

Wevelgem_______________________

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
© 056/43.34.90 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
• Frans Devriese - fotografie [tot 4/9] • 
RikVanDenBussche-fotografie[6/9tot 
9/10]

Zwalm 

■ Kunst & Zwalm 2003
Boembeekstraat32 - 9630 Zwalm 
<£>09/360.65.20
k“Kunst&Zwalm2003”-Isabel Banal, 
Jordi Canudas. Catherine Claeyé, Marc 
Cloet, Pep Dardanyà, Francis Denys, 
KoenDe Decker,LucieRenneboog,Inge 
Decuypere,BartRensink... [30/8 tot 14/ 
9]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058 Aachen 
<£>0241/180.71.04-di+dol0-17wo+vr 
10-20u za-zo 11-17u
k “Into the Lighf’-JohannesWohnseifer 
[tot 27/7] k “Plastik wild Plastik” - Ruth 
Gilberger [tot 21/9] • “Aufgeschraubt & 
abgestaubt.DieSarrimlimgenimProzess 
der Neuprasentation” - Bernd und Hilla 
Becher, Hanne Darboven, Hamish 
Fulton, Allen Jones... [tot 30/11]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070 
Aachen
<£>0241/50.32.55 - di-zo 14-18u wo 14- 
20u
k "Partitur Stadtgarten” - William Enge
len [tot 14/9]

Baden-Baden 

■ StaatlicheKunsthalleBaden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<£>07221/232.50 - di-zo ll-18u
• "Durchgehend geöffhet” - Stephan 
Balkenhol,Katharina Fritsch, Isa 
Genzken, Georg Herold, Martin Honert, 
Stephan Huber, Olaf Metzel, Thomas 
Schiitte, Andreas Slominski... [tot 7/9]

Bedburg-Hau___________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4-47551 Bedburg-Hau 
<£>02824/9510-0 - zo-do 10-18u vr 10- 
21u
k Martel Wiegand [tot 27/7] k “Tadashi 
Kawamata. BridgesandArdiives. Photos 
by Leo van der Kleij" [tot 26/10] k 
“Elisabeth Coester (1900-1941)” [10/8 
tot 2/11]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin 
<£>030/202.093-0 - ma-zo ll-20u do-vr 
ll-22u
k Tom Sachs [24/7 tot 5/10]
■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener Strasse58-10437Berlin 
<£>0172/764.47.97- di-zo 10-20u
k “LevenonderdeHalveMaan.Woon- 
culturenuitde Arabische wereld" [tot 11/ 
1]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrafle 13 -10785 Berlin 
<£>030/254.00.20- wo-ma 10-17u 
k “Bau einer neuen Welt.
Architektonische Visionen des 
Expressionismus" [tot 15/9]
■ AkademiederKiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Tiergarten
<£>030/39.07.6-0 - ma 13-19u di-zo 10- 
19u
k “Intimate Abstractions”-Louise Bour
geois [tot 27/7] k “Freiheit in Form”-Pit 
Kroke [tot 14/9]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<£>0228/91.71.202-di-wo 10-21udo-zo 
10-19u
k “Archaeology in Germany. People 
Through Space and Time" [tot 24/8] k 
“Signs of Life” - Anthony Cragg [tot 5/ 
10]
■ Kunst- und Ausstellungshalle
FriedrichEbert-AUee4-53113 Borm 
<£>0228/91.71.202-di-wo 10-21udo-zo 
10-19u
• “Soul and Beauty ofJapan. Masterpieces 
from the Tokyo National Museum” [29/ 
8 tot 26/10]

■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-EbertaUee 2 - 53113 Bonn 
<£>0228/77.62.12 - di-zo 10-18u 
k “In Sichtweite” - Lutz Fritsch [tot 17/8] 
k“ZeichnungheuteIV”-ThomasMiiUer, 
Malte Spohr, Heike Weber [tot 24/8] 
■ Bonner Kunstverein 
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn 
<£>0228/69.39.36 
di-zo ll-17u do ll-19u
k "Neuerwerbungen da- Artothek” [tot 
27/7] k “Unbuilt Cities” - Marie Luise 
Lebschik [tot 3/8] k “KUnsterlnnen aus 
Bonn” [20/8 tot 21/9]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museiun
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049
Duisburg
<£>0203/283.26.30
di-za ll-17uzo 10-18u
k“Licht&SchattenSpielplatz”[tot2O/7] 
k “Dualism and Dialogue” - Ansgar 
Nierhoff [tot 10/8] k “Ego Tactics” - 
Gilles Barbier, Birgit Brenner, John 
Davies, Tracey Emin, Ludger Genies, 
Mathilde ter Heijne, Mark Manders, 
Aemout Mik, Ben Vautier, Corinna 
Schmitt, Bill Viola... [tot 31/8] • “So 
nah, so fem. Malerei in Deutschland und 
Spanien 1945-1960” [14/9 tot 9/11] k 
“Wilhelm Lehmbruck. Drawings for the 
sculptural œuvre” [30/7 tot 11/1 ]

Düsseldorf

■ K20- KunstsammlungNordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Düsseldorf 
<£>0211/83.81.130
di-zo 10-18u vr ll-18u
k “Baselitz. Die Afrika-Sammlung" [tot 
24/8]
■ K21 - Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Dusseldorf 
<£>0211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
k Heimo Zobernig [tot 2/11]
■ Museum Kunst Palast 
Ehrenhof5 - 40479 Düsseldorf 
<£>0211/89.962.60
di-zo ll-18u
k “Glass 1950-2000” [tot 3/8] k "Podai. 
Body Painting from Guinea” [26/7 tot 
12/10] • “Laurie Anderson. The Record 
of the Time” [tot 19/10] • “Spectacular. 
Die Kunst der Aktion. Performance- 
Reihe fur das museum kunst palast” - 
Pawel Althamer, John Bock, Jonathan 
Monk, Tino Sehgal, Michael Elmgreen 
&Ingar Dragset, Carsten Holler, Andreas 
Slominski, Cai Guo-Qiang... [tot 8/1 l]k 
“Robert Filliou. Genius Without Talent" 
[26/7 tot 9/11] • “Netsuke (Japanese 
Buckles)” [tot 31/12]

Emden_______________ 

■ Kunsthalle in Emden
Hinterdem Rahmen 13 - 26721 Emden 
<£>021/209.95
di 10-20u wo-vr 10-17u za-zo ll-17u
• "Retrospektive K.R.H. Sonderborg" 
[tot 20/7] k "Meisterwerke Sammlung 
Henri Nannen und Schenkung Otto van 
de Loo” [26/7 tot 9/11]

Essen

■ Museum Folk wang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestra/Je 41 - 45128 Essen 
<£>0201/88.45.314
di-zo 10-18u vr 10-24u
k “Der fotographische Mensch r [tot 27/ 
7] • "Sariyer" - Renée Levi - installaties/ 
HertaMuller-tekeningen[totl0/8]k"Der 
fotographische Mensch IT’ [16/8 tot 5/10]
■ VfllaHiigel
-45133 Essen
<£>0201/616.29.0
k“StadtLandFluss.DieFlamischeLand- 
schaft 1520-1700” [23/8 tot 30/11]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg-60311 Frankfurt 
<£>069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
k “Visionen und Utopien. Architektur- 
zeichnungen aus dem Museum ofMo- 
demArt,NewY«k”[tot3/8]k“AtYour 
Own Risk”-Critical Art Ensemble. Julia 
Scher, Camilla Dahl’s, Ana Maria 
Tavares, Sven Pahlsson, Carste Holler, 
Henrik Plenge Jakobsen [tot 7/9]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44-60311 Frankfurt am Main 
<£>069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo ll-18u
k “Nation” - Thomas Bayrle, Marc Bijl, 
Nathan Carter, Germaine Koh, Sarah 
Morris, Marcel Odenbach, Jeroen de 
Rijke/Willem de Rooij, Mark 
Wallinger... [tot 3/8]
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■ Museum fiir Moderne Kunst 
Domstrasse 10-60311 Frankfurt 
<£>0619/212304.47-di-zo 1017uwol020u 
k“FnedrichKiesler.EndlessHousel947- 
1961” [tot -/9]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43-60596 Frankfurt 
<£>069/21.23.84.71
di-zo 10-17u wo 10-20u
k “Mud Mosques in Mali” - Sebastian 
Schutyser - fotografie/”Scenes: The 
Campi of Venice. 16 Studies of the 
Architectural Space”/’Venezia Oscura" 
- Gerhard Ullmann - fotografie [tot 3/8]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse2 - 30159 Hannover 
<£>0511/32.45.94-di-zoll-17uwoll-21u 
k“Encyclomania”-MarkDion [tot 17/8] 
k Oliver Boberg [30/8 tot 5/10]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
<£>06221/18.40.86
“Urban Camping” - Francis Berrar [tot 
27/7] k Klaus Gartner [24/8 tot 12/10]

Kassel

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
<£>0561/707.27.20 
di-zo 10-18u do 10-20u
k “In den Schluchten des Balkan. Kunstaus 
dem Südosten Europas” [ 1/9 tot 23/11]

Kleve 

■Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse41 - 47533 Kleve 
<£>02821/75.010- di-zo 10-18u 
k“EwaldMataré.Hetbeeldvandemens” 
[tot 7/9]k“WaterRites”-Lucinda Devlin 
- fotografie [20/7 tot 5/10]

Köln

■ Museum fiir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln 
<£>0221/221.238.60
di-zo ll-17u wo ll-20u
k“Körpemah,Körperfem,Modellierong 
des Weiblichen in der Mode” [tot 31/8]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstra3e 1 ■ 50667 Köln 
<£) 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 
10-18u za-zo ll-18u
k "L. Fritz Gruber zum 95. Eine kleine 
Geschichte zur Fotografie” [tot 24/8] • 
“Made in Cologne” - Richard Deacon 
[tot 21/9] • “Die Photographien von 
Henri Béchard aus Àgypten und dem 
iibrigen osmanischen Reich”/ 
’’Introspective" - Richard Hamilton [tot 
9/11]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz.4 - 50667 Köln 
<£>0221/221.24438-di-zo 10-17u
k “Bunte Bildteppiche. Mosaieken in 
Tunesien" [tot 31/8]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
<£>0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11 -18u
k “Cranach in Köln. Zum450. Todestag 
des Schnellmalers von Wittenberg” [tot 
31/8]
■ SK Stiftung Kultur, Kulturstiftung 
der Stadtsparkasse Köln
Im Mediapark 7- 50670 Köln 
<£>0221/226.2433
di 12-20u do-ma 12-17u
k “Marcel Broodthaers (1924-1976).
Textes et photos” [tot 14/9]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitiitsstrasse 100 - 50674 Köln 
<£>0221/940.518-0
di-zo ll-17udo ll-20u
• “Samurai. Ideal und Wiridichkeif’/ 
"Trommeln der Freiheit” [tot 7/9]

Krefeld _____________________

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld
<£>02151/77.00.44
di-zo ll-17u
• “Richard Artschwager: Pictures, 
Drawings, Objects 1960-2002" [tot 21/9]

Leverkusen______________________

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
<£>0214/855.56-0
di ll-21u wo-zo ll-17u
k “New Abstract Painting. Painting Ab
stract Now” - Franz Ackermann, Ross 
Bleckner, Pia Ries, Bernard Frize, Lori 
Hersberger, Jonathan Lasker, David 
Reed, Robert Zandvliet, Peter 
Zimmermann... [tot 28/9]
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München

■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 -80538München 
<£>089/211.27.115
‘Grotesque! 130 Years of Witty Art”- 
Hans Arp, Johannes Baargeld, John Bock, 
Günter Brus, Lovis Corinth, Max Ernst, 
Fischli & Weiss, George Grosz, Raoul 
Hausmann, Martin Kippenberger, Paul 
Klee, Thomas Schutte, Franz West... 
[tot 14/9]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539 München 
<£>089/22.11.52 
di-zo ll-18u
k "Verticality Downwards” - Bojan 
Sarcevic/”The Room Revisited” - Oda 
Projesi [tot 31/8]
• Villa Stuck
PrinzregentenstrafleóO-81675München 
<£>089/45.55.51.25
wo-zo ll-18u
• “Alfons Mucha” [tot 5/10]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum
fiir Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Munster
<£>0251/59.07.01
di-zo 10-18u
• "Sammlerlust Europâische Kunst aus 
fünf Jahrhunderten” [tot 24/8] k 
“Residence, Resonance, Resistance” - 
Chen Zhen [tot 21/9]

Siegen______________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst
Siegen
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
<£>0271/405.77.10
• “Die Sonne kommt naher. Otto Piene. 
Friihwerk” [tot 7/9] • “Mouth Open, 
Teeth Showing. Werke aus der 
Sammlung Schürman” [tot 12/10]

Frankrijk

Altkirch

■ Crac Alsace
Rue du Château 18- 68130 Altkirch 
<£>03.89.0882.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
• "Collection Rafael Tous” - Francesc 
Abad, Txomin Badiola, Paul Blanca, 
AnaBusto.TacitaDean.RolandFischer, 
Noritoshi Hirakawa, Tracey Moffatt, 
Cindy Sherman, Marcel Pey.../"The 
Cildren's Pavilion” - Jeff Wall, Dan 

Graham [tot 24/8]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
<£>0228.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
•"Either True or Fictitious" - Deimantas 
Narkevicius-video/'Corporate Identity" 
- Mircea Cantor [tot 27/7]

Delme _____________________ ;

■ Centre d’art contemporain 
La Synagogue de Define
Rue Poincaré33 - 57590 Delme 
<£>03.87.01.43.42
wo-vr 14-18u za-zo ll-18u
k "Unheimlich" - Ricci Albenda, 
Berdaguer & Pejus. Dike Blair, Marcel 
Dinahet, Véronique Joumard, Didier 
Marcel [tot 28/9]

Djjun___________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 
<£>03.80.67.18.18
ma-za 14-18u
•"AlighieroeBoetti. Ordre et désordre 
du monde. Œuvres 1967-1990” [tôt 
27/9]

Dunkerque______________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
<£>03.28.63.63.13 - di-za 10-18u
k “Stop & Go. Regards croisés entre la 
collection et les acquisitions récentes. 
Espace social” - Chirstophe Boulanger, 
Gérard Byme, François Curlet, General 
Idea,MichelFrançois,Catherine Melin...
[tôt 11/10]

Grenoble ______________________  

•CNAC Magasin
Cours Berriat 155-38000 Grenoble
<£>04.76.21.95.84
di-zo 12-19u
k Jim Shaw, Lidwien van de Ven [tôt 
14/9]
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-Cambrésis

■ Musée Matisse
Palais Fénelon - 59360 Le Çateau- 
Cambrésis
< 0 03.27.84.64.50-wo-ma 10-12u 14- 
18u zo 10-12u3014u30-18u
► “Quelques systèmes en hommage à 
Herbin" - François Morellet [tôt 7/9]

Lyon

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terredux20 - 69001 Lyon 
<004.72.10.17.40 -wo-ma 10u30-18u 
• "Lyon Biennale 2003” [13/9 tot -/I]
■ Musée d’Art Contemporain 
Quai Charles De Gaulle - 69006 Lyon 
004.72.69.17.18
“Lyon Biennale 2003” [13/9 tot 4/1] 1

Marseille

■ Ateliers d’Artistes 
de la Ville de Marseille
Boulevard Boisson 11-19 - 13004 

<004.91.85.42'.78-di-zo 14-19u
► "Grand Littoral’’- Valérie Jouve [tôt 
19/7] -
■ Galeries contemporaines des
Musées de Marseille
Avenue d’Hcüfa 69 -13008 Marseille
<004.91.25.01.07 ■
‘Rétrospective Rodney Graham”/ 

’Transmission’s Studies” - Francesco 
Finizio [tot 28/9]

Montpellier

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4- 34000 Montpellier 
<D04.67.22.94,04 - ma-w 14u30-18u 
» “Farniente. Le travail, c’est la santé!” 
- Etienne Bossut,Alexandar Ilic, 
Stéphane Magnin, Gianni Motti, Jean- 
Luc Moulène, Nedko Solakov, Didier 

[tot 27/9]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-SartouX
<004.93.75.71.50-wo-mall-18u
► “Urban Codes. Coder/décoder" [tot

Nice

Villa Arson
enue Stéphen Liégeard 20 - 06105 

<B04.92.O7.73.80 - di-zo 14-19u
> “Lee3TauCçtiCentral Armory Show” 
[tôt 12/10]

Paris

■ Musée Carnavalet
Rue de SéVighé23-'75()03' 'Paris 211 
001.42.72:21:13-di-zp 10-17u
► “Carrières parisiennes” - Jean-Y ves Le 
Roy - fotografie/”Photographies 
parisiennes"-MarcRiboud [tot 12/10] • 
“Lucien Jonas (1880-1947) et le décor 
mural des années 30 à Paris”/”Plantu, 
sculpture et dessin” [tôt 26/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
<001.44.78.12.33 - dageUjks ll-21u 
► Jacques Henri Lartigue - fotografie [tot 
22/9] ► “Alors, la Chine?” [tôt 13/10]
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004 Paris 
<001.44.78.75.00 - wo-zp ll-20u 
► Sarah Moon, Jim Dine, Sandrine de 
Nicolay [tot 14/9]
■ Centre National delà Photographie 
Rue Berryer II - 75008 Paris 
<001.53.76.12.32 -wo-ma 12-19u
► “Fables de l’identité. Œuvres de la 
collection NSM Vie/ABN Amro” [tôt 
25/8] ► Christelle Familiari [10/9 tôt 
13/10]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
<001.48.74.95.38 - di-zp 10-17u40 
► "Gustave Moreau (1826-1898). 
Mythes et Chimères. Aquarelles et 
dessins secrets du musée Gustave-Mor- 
eau" [22/7 9/11]
■ Fondation Cartier
boulevard Raipail 261 - 75014 Paris 201.42.18.56:50 - di-w 12-20u
• “Yanomami. Spirit of the Forest" - 
Claudia Andujar, Lothar Baumgarten, 
Raymond Depardon, Gary Hill, Tony 
Dursler, Adriana Varejao, Volkmar 
Ziegler... [tot 12/10]
■ Le Plateau
sue des AlodèttéS 33 - 75019 Paris 
001.53.19.88.10
vo-vr 14-19u za-zo ll-19u
I Valérie Jouve, Jean-Luc Moulène, 
Florence Paradeis - fotografie [tot 24/8]

■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
AveniièduPnésidentWdsonll-75116 Paris 
<001.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zp 10u-19u
•"Women’sRoom" -YokoOno/’ACa- 

merafor Jonas” -JonasMekas/ ’Déplace
ments” - Nicolas Moulin, Multiplicity, 
DeimantasNaikevicius,Bojan Sarcevic, 
Francis Alÿs, Dorit Magreiter/ Bernard 
Frize [tot 28/9]
■ Palais de Tokyo I
Site de création contemporaine
Avenue du PréSidentWilsön 13- 75116 Paris 
<001.47.23.54.01 - dagelijks 12-24u 
► Daniel Pflumm [tot24/8] ► “Global 
NavigationSystem”-Franz Ackermann, 
Bureau d’études, Nathan Carter, Wim 
Delvoye,Dominique Gonzalez-Foerster, 
Thomas Hirschhorn, Pierre Huyghe, 
Alksandra Mir. Ocean Earth, Sean 
Snyder, Simon Starling, Matthieu 
Laurette... [tot 7/9] ► “A Novel for Life” 
-FabienVerschaere[tot7/9] .
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36- 75058 Paris 
<001.40.20.50.50 
do-zo'9-18uma+wo9-2lu45 
“Savoir-faire. La variante dans le dessin 
italien au XVIme siècle" [tot 18/8] • “Le 
Louvæenmétamotphose. Photographies 
du musée’[[lot 29/9] ► "Autourdu Code 
de Hammurabi. Nouvelles salles 
mésopotamiennes" [tot-/10]

Pougues-les-Eaux

■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-Eaux
<003:86.90.96.60 - wo-zp 14-18u
► ‘Teire protégée” - Gina Pane [tôt 5/10]

Quimper 

•Le Quartier
Placedu 137eR.f.'-29107Quimper 
<002.98.53.55.77-di-zal0-18uzp 14-17u
• Patrick Saytour [tot 5/10]

Reims

■ Le Collège/
PtàcéMuseux 1<«51100'Reims 
<003.26.05.78.32 - di-zo 14-18u 
>“Chantie/’-YanPei-Ming[5/9tot2/l 1]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrassé - 42000 Saint-Etienne 
<004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18u 
•'BernardRancillac.Rétrospective 1962- 
2002" [tot 29/9]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer
Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers
<004.73.80.26.56
mawb-vr 10-12u 14-18U 14^19(1)'
► "Enfer (ouvert au public)” - Pierre 
Ardouvin/'Les femmes fatales” - Erro/
Alfredo Romano [tot 14/9]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
©03.20.28.91.60 - wo-ma 13u30-18u
• Eric Poitevin [tôt 13/10] • Monique
Frydman [tôt 3/11]

Villeneuve d’Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
AlléeduMusée 1 -59650 Villeneuved’Ascq 
<003.20.19.68.68 - wo-rria I0-18u
• “Le ludique.' Artistes français et 
canadiens” - Malachi Farrell, Claudie 
Gagnon, Marie-Ange Guilleminot, 
Fabrice Hybert, Pierrick Sorin, Matthieu 
Laurette, Nicolas Renaud... [tot 24/8]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain
RueduDr.Dolanlll-69100 Villeurbanne 
<004.78.03.47.00 wo-ma 13-19u 
» “Lyon Biennale 2003” [13/9 tôt 4/1]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino I ,|ixemhourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Damé4T-2240Uaembourg 
<0+352/22.50.45'
wo-ma 10-18u
• “Next Flag r - Ingrid Mwangi, Robert 
Hutter, GodfriedDonkor/’Relocation" 
- Vera Weisgerber. Cosmin Pop/ 
"Something About Love" - Cristian 
Alexa, Yvette Brackman, Eva & Adele, 
Frances Goodman. Jesper Just. Sieglinde 
Klupsch, Jill Mercedes, Sam Samore... 
[tot 21/9]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound- Edinburgh 
<O0131/3322266-marzal0-17uzol4-17u 
► “Monet: The Seine and The Sea - 
Vétheuil and Normandy 1878-1883” 
[6/8 tot 26/10]
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
<00131/624.62.00 
ma-za 10-17u zp 14-17u
► “Winifred Nicholson (1893-1981) in 
Scotland”/”One Hundred Great 
Photographs. A Collection by Bruce 
Bernard” [tot 7/9] • “Richard Demarco 
in the 1960s” [tot 28/9] • “Monet, The 
Seine and Ute Sea” [2/8 tot 26/10] • 
“Boyle Family” [12/8 tot 9/11]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74- LSI 3AH Leeds 
<00113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
• “A Fine Tomorrow: Sculpture and 
Socialism in mid-cenury Britain”/ 
’’Scultuta Lingua Morta: Sculpture form 
Fascist Italy” [tot 31/8] • Liadin Cooke 
[tot 5/10]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
<00151/709.32.23-di-zp 10-18u
• “British Abstraction” [tôt 5/10] • Paul 
Nash {23/7 tôt 19/10]

London

■ Whitechapel Art Gallery 
80 Whitechapel High Street - London 
<00171/522.78.88
di-zp ll-17u wo H-20u
► Janet Cardiff, George Bures Millet 7'A 
StorybookLife"-Philip-LorcadiCorcia 
[tot 24/8]
■ Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London 
<0020/78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18U
► "Cruel and Tender. The Real in the 
TwentiethGenturyPhotograph”-Robert 
Adams, DianeArbus, LewisBaltz, Bernd 
andHilla Becher,RinekeDijkstra,Martin 
Parr, ThomasRuff, August Sander, Step
hen Shore... [tot 7/9]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 
<0020/78.87.80.08-dagelijks 10-17u50 
► “If One Thing Matters, Everything
Matters” - Wolfgang Tillmans [tot 14/9] 
► Bridget Riley [tot 28/9]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
<00171/439.74:38-ma-zo10 18u
► “Summer Exhibition2003” [tot 10/8] ► 
“Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). 
Expressionism and the City” [tot 21/9] 
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
<0020/72.98.15.15 - dagelijks 10-18u 
► Cindy Sherman [tot 25/8] ► “Pavilion 
2003”-OscarNiemeyer[tot 14/9] Hohn 
Currin [9/9 tot 2/11] 
•British Museum
Great Russell Street- WC1B3DG London 
<0020/7323.8000
►“Museum ioftheMind. Art and Memory 
in World Cultures” [tot 7/9] ► “Medicine 
Man: The Forgotten Museum of Henry 
Wellcome” [tot 16/11]D"London, 1753” 
[tot 23/11]
■ The Photographers’ Gallery
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London
<00171/831.17.72
ma-za ll-18uzp 12-18u
► Enrique Metinides [24/7 tot 7/9]

Portsmouth

■ Aspex Visual Aits Gallery
BmughamRoad27-PO54RA Portsmouth 
<0023/9281.2121 
di-vrl2-18uza!2-16u
• “Elysium” -YaoJui Chung [tot 23/8]) 
nick Crowe, Ian Rawlinson [6/9 tot 
18/10]

Italië

Rivoli 

■ Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia -10098 Rivoli
(Torino)
<0011/958.15.47-di-vrl0-17uza-zol()-19u
► “A Survey of Works Including 
Collaborations with GeorgeBures Miller"
- Janet Cardiff [tot 31/8]

Venezia 

■La Biennale M
Giardini di Castello en Arsenale di
Venezia- Venezia
<0041/521.88.57-
“Venice Biennale 2003” [tot 2/11]

Nederland

Acquoy

■ Fort Asperen
Langendijk60 - 4151BR Acquoy 
<00345/619.992 - di-zo 10-18u 
► “Armour. De fortificatie van de mens” 
- Marina Abramovic, Carlos Amorales, 
Yael Bartana, Walter Van Beirendonck, 
Jurgen Bey, Hans van Bentem, Joshua 
Davis, Catharina van Eetvelde, Irene 
Fortuyn, Alicia Framis, Benoît Goupy, 
Hella Jongerius, Lucy Orta... [tot 28/9]

Almere

■ Cargo
De Realiteit 23 -1316 Abhere 
<006/53.92.73.03 -do-zo 13u30-18u30 
►‘De Ark”-Bik Vander Pol, Ritsaert ten 
Cate, Joost Grootens, Robin van *t Haar, 
Ronald van Tienhoven [tot 24/8]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
<0033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zb 12-17u
► "Deterugkeervandekleur"-Armando
[tot 14/9]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
<0033/463.30.34
di-za 10-17u zp I2-17u
► “Tree Time” - Mark Dion, Fiona Hall, 
herman de vries, Sandra Voetz, Bill 
Woodrow, Roy Villevoye, Hans Op de 
Beeck, Martin Effert [tot 24/8]
■ Mondriaanhuis

Kortègracht 11 - 3811 KG Amersfoort 
<0033/462.01.80
di-vr 10-17u za-zpl4-17u
►“Debomen van Pythagoras, geconstru
eerde groei’’1 [to 24/8]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BL Amersfoort 
<0033/461.99.87
di-vr 10-17uza-Zpl4-17u
► “Als bomen konden praten...” [tot 
24/8]

Amstelveen

■ CobraMuseum ivoorModerneKunst

Sandbergplein 1-3 - Amstelveen
<£)020/547.50.50-di-ro ll-17u
• Reinhoud [tot 21/9]

Amsterdam 

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
<0020/320.92.42 - do-zo 13-17u30 
► "Zomerkoninkrijk" - Dineke Blom, 
Chris de Bueger, Frank Daalder, Her
man Geerdink, Sipke Huismans, Bert 
Neelen, Annette Ong... [tot 23/8] 
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat92 -1012 Amsterdam 
<0020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo H-17u
D"Amsterdamszilver"[tot 17/8]D"Speel- 
tijd! 100 jaar speelplezier" [tot 7/9] 
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
<0020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
► Marta Jedrysko - schilderijen [ 13/9 tot 
4/10]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
<0020/623.35.08 - di-zo 13-18 
“Violent Violence” - Becca Albee, 
Michael Barefield, John Burke, Rob 
Neilson. Ethan Morrow,Hillary Mushkin, 
Lance Winn... [tot 10/8]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CH Amsterdam 
<0020/624.24.36 
ma-za 10-17uzo 13-17u
► “Zinnebeelden. De 5 zintuigen geprik
keld” [tot 28/9]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
<0020/422.04.71 -di-zo 11-17u
► “Invitation No. 75. Mode, kunst, de- 
sign”-Bemhard Willhelm, JOFF, Pavel 
Spasovski, BLESS... [20/7 tot 31/8] » 
“Corrie” - Arnoud Holleman [14/9 tot 
19/10]
•DeAppel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam
<0020/625.56.51-di-zo ll-18u
• “Idealism” - Lara Almarcegui, Dafna 
Moscati, William Speakman, Parasite 
Films [tot 18/8] • “Denkmal 10 - 2de 
fase” - Jan De Cock [tot 19/10]

■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
<0020/622.90.14
di-zo 10-20u30zo 13-17u
► “W139 op locatie. Verboden op het 
werk te komen” - Vaast Colson, Wesley 
Meuris, Els Vanden Meersch, Katleen 
Vermeit, Ronny Heiremans [tot 24/8] ► 
“Voorbij de grens. Naar ‘Citoyen de la 
frontière’ van Jozef Deleu" - Klaus 
Baumgartner, Koen Blanckaert, Johan 
Clarysse, Chantal Grard, Jan De Wach
ter, Erans Labath, Parafai, Stefaan van 
Biesen... [5/9 tot 22/10]
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071 XH Am
sterdam

< 0020/664.56.88 - op afspraak 
“Gestaag in deGang” - Anita Duyvis, 
Maarten Croonen, Job Horst [tot 2/8] 
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
<0020/626.81.68 - ma-zo 10-18u 
► “Stad & Land. 19de-eeuwse meester
werken uit het Stedelijk Museum” [tot 
10/8] ► “Rare Snuiters. Midas Dekkers 
kiest uit de Fotocollectie Nederland” 
[29/8 tot 26/10] 
■ De Praktijk
Lauriergracht  96-1016 RN Amsterdam 
<0020/422.17.27 
wo-zd 13-18u
► “Groepstentoonstelling” - Armen 
Eloyan, Bas Meerman, Rik Meijers, 
Guido Vlkottes, Martin van Vreden [tot 
19/7 en 19/8 tot 3/9] ► “Bengel (halb 
Mensch, halb Engel)” - Bas Meerman 
[6/9 tot 8/10] .
■ Fotografie Muséum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
<0020/551.65.00
dagelijks 10-17u
• “De boom der vergetelheid” - Hans 
Samsom, Laura Samsom-Rous/ 
’’Panarama Amsterdam” [tot 24/8]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 - 1016 PL Am
sterdam
<0020/330.20.66 -di-zall-18u
► “Summer Show. Film- and Video- 
program with Artists from the Gallery” 
- Marina Abramovic, Carlos Amorales, 
Barbara Visser, Yael Bartana, David 
Claérbout,AliciaFramis,LizaMayPost, 
Georgina Starr, Barbara Visser... [tot 
31/7]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47-1016 GTAmsterdam 
<0020/620.47.58 
wo-vrllu-18u za 14-18u
► “Minimal” - Harmen Brethouwer [7/9 
tot 11/10]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 -1012 VW Amster
dam
<0020/626.57.77-do-za ll-18u
► “Zomeraccrochage” [21 tot 28/8]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140-1016 LI Amsterdam 
<0020/423.30.46 - di-za 13-17u30 
•"Wet Paint" -Gé-Karel vander Sterren, 
Sven Kroner, Cornelius Völker, Michael 
Kirkham/’Playstation; West of Eden” - 
Heimir Björgulfsson [tot 9/8] ► Gabriel 
Lester/”Playstation” - Renzo Martens 
[15/9 tot -/10]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
<0020/418.70.03 - wo-zp H-17u30
► Armando, Bram Bogart, Anton 
Martinau- schilderijen, grafiek [tot 20/7] 
► “Groepstentoonstelling” [16/8 tot 4/9] 
► “Kidsday !” [6/9] ► “Kunst van de kids” 
[7 tot 14/9] » Lace [5/9 tot 1/10]
■ Galerie Nanky De Vreeze
Lange Leidse Dwarsstraat 198-200 - 
1017 Amsterdam
<0020/627.38.08 - wo-za 12-18u
► “Pigment Monochromes” - Paul 
Raguenes [6/9 tot 5/10]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015  EAAmsterdam 
<0020/623.62.37 
di-vr ll-18uza 14-18u
► “The Summer of 2003” - Edgar 
Arceneaux, Jo Baer, Emily Bates, 
Marlene Dumas, Keith Edmier, Giuseppe 
Penone, Yutaka Sone, Claire Todd [tot 
30/8] ► Jan van de Pavert [6/9 tot 18/10] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht401 - 10I6EKAmsterdam 
<0020/531.89.89 
di-zffll-17u
► ‘The First Round” - Charlotte Dumas, 
Marco van Duyvendijk,GertjanKocken/ 
’’Keuze uit de collectie” [tot 24/8] ► 
“Benjamin BrecknellTumer. RuralEng- 
land Through a Victorian Lens’/’Arsath 
Ro’is.Een vergeten fotograaf uit het 
Gemeentearchief Amsterdam"/Rini 
Hurk mans [30/8 tot 23/11 ]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016GAAmsterdam 
<0020/622.17.32 
wo-za 13-17u30
► Elka Oudenampsen, Koen Ebeling 
Koning - schilderijen [6/9 tot 5/10]

■ Mediamatic
Prins Hendrikkade192'-' 1011 TDAm- 
sterdam
<0020/626.62.62 - vr-zp 14-18u
> Women on Waves, Atelier van Lies-1 
hout, Willem Velthoven [tot 24/8]
■ Melkweg Galerie
Marrüxstràat409-1017PHAmsterdam 
<0020/624.17.77-wo-zp 14-20u
► ‘Gedanst” - Tara Fallaux - fotografie 
[tot 31/8]
■ Monteevideo/TBA
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
<0020/623.71.01-di-za 13-18u
► “On Photography Still (and) Moving” 
[tot 19/7] ► “How To Life Somebody 
Else’s Life” - Lioba Steinkamp, Gijs 
Müller, Robert-Jan Verhagen & Theun 
Karelse, Jennifer Tee, Mascha de Vries, 
Robin Brouwer., .[19/7 tot 9/8] 
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42 -10717D Amster
dam
<0020/674.70.00 - ma-zp 10-17u 
►“Vankunsttotkastpapier. Prenten in de 
Gouden Eeuw” [tot 14/9] ► “De ambas
sadeur, de sultan en de kunstenaar. Op 
audiëntie in Istanbul (1727-1744)” [tot 
26/10]
■ Sie we Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
<0020/625.72.14 - di-za 13-18u
► Dari Walsh - schilderijen, werken Op 
papier [6/9 tot5/10] 1
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam m5201
<0020/573.29.11 -dagelijksli-17u
► “Walter Nikkeis typograaf’ [tot 4/10] ► 
‘Tot zo ver. Een presentatie van de col
lectie bij wijze van afscheid. Door Rudi 
Fuchs” [tot 31/12] "
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7-1071 CXAmster- 
dam
<0020/570.52.52-dagelijks 10-18u 
D"Nieuwe grafiek” [tot 28/9] ► “Gogh 
Modern. Vincent van Goghendeheden- 
daagse kunst” [27/6 tot 12/10]

Appingedam

■ Galerie Frontaal
OraniewegJOA  ̂9901CKAppingedam 
<00596/62.91.99
wo+vr-zo 14-17u h
► Beatrijs van Rheeden - keramiek [tot 
20/7] • “Beeldenmanifestatie rondom 
Borg Rusthoven.1 Esthetisch verzet” [26/ 
7tot10/8])WimStarkenburg[7/9tot12/ 
10] 1

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CVArnhem 
<0026/442.69.00 
di-za 10-17uha ll-17u
►“Arnhem stripstad”-JeanDulieu,Hans 
G.Kresse.EvertGeradts.HancoKolk... 
[tot 7/9]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87 - 6812AA Arnhem 
<0026/351.24.31
di-za 10-17uzp ll-17u
► ‘Turbulence” - Sara Blokland, Amie 
Dické,MalhildeterHeijne,Klaarvander 
Lippe, AemoutMik,L.A.Raeven... [tot 
24/8] • “5 generaties Fashion Institute 
Amhem”/”Ambitious Batik Babe” - 
Hadassah Emmerich - tekeningen [tot 
21/9]

Beetsterzwaag

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat70-9244CP Beetsterzwaag 
<00512/38.23.76
za-zo ll-18u
► Marten Winters, Michiel Wijdeveld 
[2/8 tot 30/8]—

Berg en Dal 

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
<0024/684.12.11
ma-yr 10-tTÿii^^Tlfl 7ii,'
• “Wie gaat vrijuit? Slavernij én bevrij- 
ding in Oost-Afrika” [tot 30/9]

Breda 

■ Breda’s Museum
Parade 12-14 - 4811 DZ Breda 
<0076/529.93.00
di<zbw-17u
►‘DeTde hemel.ISÖjaarbisdomBreda” 
[tot 24/8]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst------------------ ------
BóscÉstraat 22 - 4811GH Breda 
<0076/529.99.00. 1407
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
► "Hitweek Het tribóedoorbrekende 
weekblad 1965-1 969 en dejeugdcultuur 
in die periode” [tot 17/8] ► “Bewegende 
beelden" - Eelco Brand [31/8 tot 19/10]

HR
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Delft Emmen Maastricht

■ Stedelijk Museum Het Prinsenhof 
St. Agathaplein 1 - 2611 HR Delft 
&015/260.23.57
ma zo 13-17u di-za 10-17u
• 'Tussen twee werelden in, wacht het 
verlangen van een oceaan. Indische actu
ele kunst" [tot 3/8]

Den Haag_______________________  

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan43 - 2517 Den Haag 
0070/338.11.40 
di-za 14-22u
• “Solar. Section One" - Elsbeth Stuijk 
van Bergen, Elspeth Diederix, Mamix 
Goossens, Viviane Sassen, Martine Stig, 
Henk Wildschut, Raimond Wouda... 
[tot 14/9]
■ Galerie Maurits van de Laar 
Hendersstraat 6 - 2512 CV Den Haag 
0070/364.01.51
do-zo 12-18u
* Karin van Dam, Piia Ollikka, Harmut 
Wilkening [tot 27/7]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
0070/338.11.11
di-zo ll-17u
► "Erik Andriesse (1957-1993)” - schil- 
derijen/’Na de waarneming” - Hans 
Lemmen - tekeningen [tot 24/8] • 
“Russische revolutiekeramiek" [tot 7/9] 
► “Mode op de planken” [tot21/9] • “De 
Nieuwe Haagse School. Verve, Fugare 
& de Posthoomgroep”/Botero [tot 28/9] 
I “Art Nouveau Art Deco in Nederland” 
[tot 2/11]
•Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513ABDenHaag 
0070/302.34.56
di-za 10-17uzoll-17u
• “Hans Holbein de Jonge (1497-1543): 
schilder aan het hof van Hendrik VUT' 
[16/8 tot 16/11]
■ Museum Hendrik Willem Mesdag 
LaanvanMeerdervoort7-2517ABDen 
Haag
0070/363.54.50 - di-zo 12-17u
► “Jozef Israels en Hendrik Willem Mes
dag. Een bijzondere vriendschap in schil
derijen, tekeningen, foto’s en brieven”/ 
’’Anton van Welie(1866-1956).Portrettist 
an symbolist” [tot 7/9] * “Antoon van 
Welie (1866-1956). Portrettist en 
symbolisf’ [tot 16/11]
■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
0070/365.89.85
ma-zal2-17u
• “Johansen, visionair architect Model
len voor de 21ste eeuw en documenten 
van geestverwanten” - Constant, 
Buckminster Fuller, Archigram... [25/7 
tot 20/9]

Den Helder 

■ Kaap Helder
Oude Rijkswerf Willemsoord
OudeRijkswerfWillemsoond- DenHelder 
0023/531.91.39 - wo-zo ll-18u 
•"KaapHelder. 2003. Hedendaagse kunst 
op een historische marinewerf” - Atelier 
van Lieshout, Joost Conijn, Emo Ver
kerk, Geert Goiris, Yael Bartana, Lucy 
Orta, Fabrice Gygi, Manfred Pernice, 
Hermann Pitz... [tot 3/8]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
00572/39.14.34 - di-zo ll-17u 
• “Beelden van Zee. Verzameling mu
seum Beelden aan Zee”-Tom Claassen, 
Stephan Balkenhol, Birgit Dieker, Johan 
Tahon. Henk Visch, Mimmo Paladino, 
Atelier van Lieshout... [tot 28/9]

Diepenheim_____________________

■ Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestraat 17- 7475AA Diepenheim 
00547/35.21.43
di-vr 12-17u za-zo 14u30-17u
• “Sky Surfing Sculpture” - Simcha 
Roodenburg [tot 6/8]

Dordrecht 

■ Centrum Beeldende Kunst
Voorstraat 180 -3311 ES Dordrecht 
0078/631.46.89
wo-za 12-17u do 12-21u
* Marijke Bonte, Eja Siepman van den 
Berg - tekeningen, sculpturen [tot 19/7] • 
“Open atelierroute Salon 2003” [6 tot 7/ 
9] >“U vraagt, wij draaien...?!?” [4/9 tot 
2/1 l]>MichaelYoung-vormgeving[tot 
2/11 (gesk 20/7 tot 19/8)]
■ Dord rechts Museum
Museumstraat40-3311 XP Dordrecht 
0078/64821.48 - di-zo ll-17u
• Terecina Talarico [tot 27/7]

Eindhoven
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■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7- 5616 RT Eind
hoven
0040/252.90.93 - di-zo 13-17u
► ‘Tussen de boeren op het platteland. 
Het boerenleven als thema voor kunst- 
schilders en fotografen” [tot 9/11] 
■ Van Abbemuseum

Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
0040/238.10.00 - di-za ll-17u 
• “Over wij/About We. De openingsten- 
toonstelling”/‘No Ghost Just a Shell: 
The AnnLee Project” - Pierre Huyghe, 
Philippe Parreno, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Liam Gillick... [tot 24/8] • 
“Collection de Solides" - Didier Vermei- 
ren/Jennifer Tee/’Forest Time 1997- 
2001" - Erik Wesselo/Matt Mullican 
under Hypnosis, 1996"’Untiteld 2001" 
-Jeroen de Rijke & Willem de Rooij [13/ 
9 tot 9/11]

■ CBK Emmen
Raadhuisplein 1 - 7811 AP Emmen 
<£>0591/68.58.20- ma-vr9-16u30 za-zo 
14-16u
• “Afrika, hier en nu” - Samba Fall, Rose 
Kirumira, Mustafa Maluka, Abu Bokary 
Mansary,Dominique Zinkpè... [tot 28/9]

Enschede___________

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede
0053/435.86.75
Andrew Lord-sculpturen[tot7/9])100 
jaar -100 stoelen” [tot 14/9]

Gouda 

■ Museum het Catharina Gasthuis 
Achter de kerk 14- 2801 PB Gouda 
00182/5884.40 
ma-za 10-17u zol2-17u
• “Hepworth in brons. Beelden van 
Barbara Hepworth (1903/1975)” [tot 
28/9]

Groningen__________________ - 1

■ Groninger Museum.
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
0050/366.65.55 - di-zo 10-I7u
• Philippe Starck - vormgeving [tot 7/9] 
■ Stichting Fotografie Noorderlicht 
Munnekeholm 10 - 9711 JA Groningen 
0050/318.22.27-ma:vrl0-21u
• “Noorderlicht 2003. Global Detail” 
[7/9 tot 12/10]

Haarlem 

■De Hallen Haarlem - Vleeshal en 
Verweyhal

Grote Markt 16 - Haarlem 
0023/511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u
• “Mari Andriessen(1897-1979), gipsen 
beelden uit de collectie van het Frans 
Hals Museum”/’Periferie” - Theo Baart 
- fotografie/”Retrospective View. 
Landschapsfoto’s uit de collectie” - Ger 
Dekkers, Ger van Elk, Renate Schwarz, 
Barbara Visser, Jannie Régneras, John 
Blake., ƒ’Kees Verwey (1900-1995) en 
zijn verwanten” [tot 17/8] * Wolfgang 
Tillmans - fotografie/’Uw kenmerk” - 
David Bade - installatie/’Strikt persoon
lijk. Werk van kunstenaars geselecteerd 
door KZOD en Twintig in de Hallen” 
[30/8 tot 2/11]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
0023/511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u
• “Onze lieve ende loffelijke stad. Portret 
van Haarlem in de Gouden Eeuw” [tot 
31/8]
■ Spaamestad Fotoarchief
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem 
0023/51851.52
di-za 12-17u zo I3-17u
I ‘Twee ronden afzien. De Tour de 
France en de Ronde van Noord-Holland 
in foto’s van het SFA en Wil van Iersel" 
[tot 17/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16- 2011 CH Haarlem 
0023/531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
• “Onvervalst! Drie eeuwen drukkerij 
Joh. Enschedé” [tot 2/11]

Helmond 

■ Galerie ID
Heistraat86-94 - 5701 HR Helmond 
0O492J52.3932
di-dol0-18uvrl0-21uzal0-17u
I Wim van der Kraan. Anne Rensen, 
Maud Rijken [tot 18/8]
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
00492/5877.16
di-vr I0-17u za-zo 14-17u
• “Child in Time. Visies van heden
daagse kunstenaars op jeugd en adoles
centie” [tot 7/9]

Hilversum 

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum 
0035/629.22.62- wo^vr^zo 12-16u30
• ‘Twaalf ontwerpen voor een pop
podium” [tot 31/8]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
0035/539.39.39 
di-za ll-17u zo 12-17u
► “Panorama Laren. Schilders van het 
dorp” [tot 28/8]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt II - 8911KS Leeuwarden 
0058/255.55.00 - di-zo ll-17u
• “Body Tracks” - Ana Mendieta [tot 27/ 
7] • “Ko” - Henk Peetere [tot 10/8] * 
Gabriël Lester [tot 24/8] • “Herkomst 
gezocht Over de teruggave van kunst- 
voorwerpen na de Tweede Wereldoor
log” [tot 31/8] • “Gekocht! Aankopen 
moderne kunst vanaf2000” [tot 14/9] • 
“Please No Photos” - Angelika Platen 
[tot 21/9] • “De Grote Kantshow” [26/8 
tot 4/1]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
0071/516.53.60
di-vr 10-17u za-zo I2-17u
>“Rein Dool. Recentwerk over vroeger” 
[tot 7/9]

Avenue Cemmique250 - Maastricht 
<£>043/329.01.90 - di-w ll-17u
D"Charley‘sSpace.Schilderijenenteke- 
ningen 1989-2002" - Peter Doig [tot 7/9] 
• "Bonnefantopia" - Atelier Van Lies- 
hout/”Ensemble rond Stretch, 2003" - 
Joëlle Tuerlinckx [tot 30/12] 
■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
<1)043/351.01.75 - do-wI3-17u
• “Interlokaal 4 schilders” - René van 
Keeken(22tot28/6),AlexZeguers(6tot 
12/7), Anja Bayerwaltes (20 tot 26/7), 
Piet van der Linden (3 tót 10/8) [tot 10/8] 
■ Hedah op wisselende locatie 
Achter de Barakken 31 A- Maastricht 
do-zo 13-17u
• “Cunning Empathy” - Anno Dijkstra 
[tot27/7] ,

Middelburg____________ -

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<£0118/65.22.00 - di-za 13-17u
• “Ask the Dust” - The Royal Art Lodge 
[tot 31/8]
TStichtingBeeldendeKunstMiddelburg 
Markt- Middelburg 
00118/65.22.00 - di-za 13-17u
► “Ask the Dusf’- The Royal Art Lodge 
[tot 31/8]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 -4331 BK Middelburg 
00118/62.6655-ma-zall-17uzol2-17u
I “De Ramp van ’53 door het oog van de 
media” [tot 28/9] .

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Keftkensbos 59 - Nijmegen
0O24/36O.88O5-di-vrlO-17uza-zal2-17u 
• “Document van het moment Gelder
land gefotografeerd” [tot 31/8] • “Jan 
Toorop (1858-1928). Portrettist” [13/9 
tot 23/11]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6- 6731AW Otterlo 
00318/59.12.41 - di-za 10-I7u
• “Pearl Perimuter. Binnen/buiten 1957- 
1968” [tot 17/8] » “Van Gogh 150. Vin
cent en Helene. Van Goghinde collectie 
Kröller-Müller" [tot 12/10]

Renesse

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A - 4326 LK Renesse 
00111/46.14,97-za-zo 12-17u 
» Lab4Aich [27/7 tot 24/8] » “Water” -
Hetty Huisman [7/9 tot 5/10]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
0O475/3334.96-di-vrll-17uzarzol4-17u 
► “Harrie Tillieprijs voor vormgeving” 
[tot 31/8] • “Maas” - Andrea Stultiens - 
fotografie [tot 14/9] • “Maas. Installaties 
van 10 internationale kunstenaars” - Pi 
Backus,RachelBacon, Jan Carlier.Lucas 
Pellens & Stefan Custers, Ruud Beerens, 
Tamara Dees... [tot 28/9]

Rotterdam 

■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat 81 A - 3015 EE Rotter
dam
0010/436.00.15 - vr-zo 12-17u
>RichardFrancisco,ChrlesClough,Edda 
Renouf, Claudia Demonte, Barbara 
Schwartz [tot 20/7]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
0010/412.40.48 - wo-zo 13u30-17u30 
• Mariette Fluitman, Gertjan van der 
Stelt, Daniel Levi, René Vaandrager [tot 
31/8]
■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 
0010/209.20.90 - ma-do 10-19u vrlO- 
17u
>“AlsderPottnochkochte”-HorstLang 
- fotografie/‘Zollverein. Von der Zeche 
zum Design- und Wirtschaftsstandort” 
[tot 24/7]
■ Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat31 -3011GKRottendam 
0010/217.67.67- di-vr 10-17u za-zo II- 
17u
• “Oog in oog met Rotterdammers uit de 
19de en 20ste eeuw en religieuze leiders 
van nu” [tot 14/9] * “Ruik Rotterdam. De 
geur van het verleden” [tot 5/10]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rottenlam 
0010/440.03.01-di-zal0-17uzoll-17u 
> “Retrospectieve Martin Parr' ' - fotogra
fie [tot 31/8] • “De blij vende verlokking? 
Nederlandse kunstenaars in Italië 1 800- 
1940”[tot31/8]>‘TsamuNoguchi(1904- 
1988). Sculptural Design” [tot 7/9] 
•MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
0010/213.09.91 ■ wo-zo 13-18u
► Serge Game [tot 3/8] > Juan Tessi, Ivan 
Calmet, Andres Sobrino.MariaGuerrieri 
[30/8 tot 28/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumparkl8-20-3015CXRottendam 
0010/441.94.00 - di-za 10-17u
► “Het ontstaan der dingen"P‛Design- 
prijs Rotterdam” [tot27/7] • “Scentwall” 
- Olafur Eliasson/’Ulysses verbeeld. 
Richard Hamiltons illustraties bij James 
Joyce” [tot 31/8] > “De Achilles-serie 
van Peter Paul Rubens” [30/8 tot 16/11] 
►John Bock [ 13/9 tot 23/11 ]> “Rondom 
Dürer. Duitse prenten en tekeningen uit 
eigen beziet 1420-1575” [13/9 tot 8/12]

■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark- Rotterdam 
0010/436.42.22
di-za I0-17u zo ll-17u
* “Groningers op tijd in Rotterdam” - 
Sebastiaan Vos/JasquesHammes-sculp- 
turen [tot 28/9]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63 -3012BN Rotter
dam
0010/213.20.11
di-zo ll-17u
• "Wielerfoto’s van Cor Vos” [tot 31/8] 
• "Vrrooom! Vrooom! Foto’s van au
to’s”- Hans Aarsman [tot 7/9] • “Portret
ten” - Koos Breukel [12/9 tot 14/11] 
nico Jesse [6/9 tot -/ll]
■ Phoebus.Rotterdam

Eendrachtswegöl -3012LGRotterdam 
0010/414.51.51 - wo-zo 13-17u
• "Zomertentoonstelling" - Chari van 
Ark, Joachim Bandau, KostanaBanovic, 
Simon Benson, Henric Borsten, Tineke 
Bouma, Maric Cloet, Frederic Geurts... 
[24/8 tot 7/9]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
0010/476.76.44 - do-zo 13-18u
• Joris Fiselier - sculpturen [tot 3/8] • 
William Alsop, Bruce McLean, Jeanne 
van Heeswijk, Matali Crasset, Ilona 
Lénard, Thea Tolsma [tot 30/8]
■ T ENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
0010/413.54.98 - di-zo ll-I8u
► “Eindpresentatie Piet Zwart Institute”/ 
”MFA Glasgow School of Arts” [tot 3/8] 
>“Stuurmansstraat2003”-TinaSejbjerg 
[7/7 tot 17/8]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
0O1W411.O1.44
di-zo ll-18u
•“Contemporary Arab Representations, 
Cairo”-AnnaBoghiguian,Golo,Sherief 
El Azma, Hassan Khan, Hani Rashed, 
Randa Shaath [tot 27/7]

Scheveningen
■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen
0070/358.5857
di-zo ll-17u
• Magdalena Abakanowicz - sculpturen 
[tot 28/9]

Schiedam 

■Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
0010/426.15.57
do-zo 13-18u
• “Dierenasiel Nocobra” [tot 31/8]
■ 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-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s- 
Hertogenbosch
0073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
> "In de ban van Japan. Japanse teken-en 
schilderkunst 1700-2000. Collectie 
Gerhard Schack”/’JongeBrabantse kun
stenaars” - Marjolein Landman, Linda 
Arts, Ruud vandenBroek,PhoebeMaas, 
Rogier Walrecht... [tot 31/8]

Sittard 

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
0046/451.34.60 
di-zo ll-17u
•‛TheNameoftheGame"-Ray. Johnson 
- mail-art [tot 17/8] • “Models & 
Mavericks. Uitzonderlijke posities in de 
collectie hedendaagse kunst" [tot 7/9]

Tilburg_________________________

■ FAXX
Podium voor Hedendaagse Kunst 
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
0013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-2 lu 
•"GameOn. De geschiedenis, cultuuren 
toekomst van videogames” [tot 24/8] 
■ Scryption
Spoorlaan434A - 5038 CH Tilburg 
0013/580.0821 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Van inktvis tot inktvlek” [tot 26/10] 
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
0013/543.83.00
di-zo H-17u 
>“ErikAndriesse(1957-1993),overzicht
stentoonstelling van het werk op papier" 
[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 Hedendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
00413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
>‘CollectieLippstadtEenkeuze"-Özdemir 
Altan, Zeki Arslan, Horst Becking, Otto 
Dix, Heinrich Everz, Kari Heinz Lux, 
Christian Schad, Marie Steinbecker... [tot 
7/9 (gesk 30/7 tot 17/8)]

Utrecht 

■ Beyond - Leidsche Rijn 
0030/286.26.87
“Parasite Paradise” - Luc Deleu, 2012ar- 
chitecten,VitoAcconci,AteliervanLies- 
hout, Dré Wapenaar, Kas Oosterhuis, 
André van Bergen, AliciaFramis, Maurer 
United, KathrinBöhm, Fishkin&Leider- 
man... [1/8 tot 28/9]
■ Casco
Oude gracht366- 3511 PP Utrecht 
0030/231.99.95 - wo-zo 13-18u 
• “Iraq Dialogs” - Rainer Ganahl [tot 
15/8] • “Nike Town” - Tarik Sadouma 
[24/8 tot 21/9] 
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
0O3O/236.23.62-di-zalO-17uzol2-17u 
» “Cari Fredrik Hill (1849-1911). Teke
ningen uit de periode 1883-1911"P‛Sa- 
menscholing van werken uit de collectie 
van het Centraal Museum” [tot 31/8] • 
“Neo nu. De art deco-serie” - Harmen 
Brethouwer/’Neo mode. What You See 
Is I Wearing You Can’t Get” - Aico 
Dinkla [30/8 tot 30/11] • “Neo gotiek” 
[13/9 tot 7/12]
■ Museum Catharijneconvent
Nieuwegracht63 - 3512LG Utrecht 
0030/231.38.35 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
• “De roeping van F. Franciscus. Heden
daagse kunst in Museum Catharijne- 
convenf ’ - Rans Franciscus [tot 14/9]
■ Stichting Zintuiglijke Kunst
Voormalig Gerechtsgebouw, 
Hamburgerstraat28-30- Utrecht 
0030/23811.99 
di-zo 12-18u do 12-21 u
• “Blindgangers en voetzoekers” - Tim 
Oegema, BirtheLeemeijer, Marty Over

toom,David Bade, Ryoji Ikeda, Erik 
Weeda. Robbert van der Horst [tot 26/9]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
0077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
• ‘Onvoltooid verleden tijd. Afscheid- 
stentoonstelling van directeur Thei 
Voragen” [tot 7/9]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4- Vlissingen 
00118/41.55.05 - do-zo I2-17u 
» Muhi Gaffer [27/7 tot 31/8] » “Péter 
Terhorst (1952-1999). Orde & chaos”/ 
Eveline van Duyl, Joost Willink, Bart 
Terhorst [tot 31/8]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
00118/41.55.05-do-zo 12-17u
• “Connect’ - Regina Schumann, Mo 
Bêcha, David Neirings [tôt 24/8]

Zwolle

■ Galerie Het Langhuis
Goudsteeg 8 - 8011 PP Zwolle 
0038/421.52.68 - do-zo I3u30-17u
• “Blijf gelukkig trilogie, the making of’ 
- Bart van Santen [tot 1/8]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Thenesienstmsse34-6020Innsbruck 
00512/5840.00 
ma-vr ll-18u do ll-20u za ll-17u
• Jannis Kounellis [tot 27/9]

Kostemeuburg___________________

■ Sammlung Essi
AnderDonauAu 1 -3400 Klosterneuburg 
002243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21u
• “Blood & Honey. Future’s in the Bal
kans” [tot 28/9]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
001/587.53.07- di-za 10-18u
I Mary Heilmann, Mel Ziegler, Norbert 
Brunner [tot 7/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
001/504.98.80-di-vr ll-18udo ll-20u 
za-zo ll-16u
• “Performance Under Working 
Conditions” - Allan Sekula [tot 17/8] » 
“Generali Foundation Collection” [5/9 tot 
21/12]
■ Kunsthalle Wien, 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
001/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20u
•Michael Wörgötter-fotografie [tot 28/ 
7] (“Attack! Ait andWar in the Media 
Age” - Fiona Banner, David Claerbout, 
Öyvind Fahlström, Renée Green, Chris 
Marker, Martha Rosler, Colier Schorr, 
Nedko Solakov, Nin Brudermann...
[tot 21/9] • “Now How On” - Ugo 
Rondinone [tot 22/9] > “Marcel 
Broodthaers(1924-1976)” [tot 26/10] » 
Tatiana Lecomte - fotografie [30/7 tot 
27/10]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
001/525.00 - di-zo 10-18u do10-21u 
•“Western Recording”-MathiasPoledna 
[tot 24/8] • “Nach Kippenberger (1953- 
1997)” [tot 3J/8] » '‘Poijraitaiid Self- 
portraif'-ElkeKrystufek,MariaLassnig, 
Gilbert&George, Cindy Sherman,Chuck 

Close... [1/9tot9/11]

Spanje

Barcelona

■ Museu d'Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
0093/412.0810
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
• “Adrian Piper since 1965” [-/9tot-/12]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
00934/439.470-
“Psychodrome.04” - Tor-Magnus
Lundeby,UgoRondinone,DavidRenaud 
[tot 20/7] • “Gaude Sucurrere Vitae” - 
Jan Fabre [tot 12/10]

Valencia

■ Biennal de Valencia
Carrer Sant PiusV, 9-46010 Valencia 
00963/605.793
“Biennal de Valencia. The Ideal City” 
[tot -/9]

Zwitserland

Bern

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem 
0031/350.00.40 
di 10-2Iu wo-zo 10-17u 
• Ann Veronica Janssens [tot 17/8]

Freiburg

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
00761/349.44 - di-zo ll-17u
• “SR.” - Matti Braun [tot 24/8] 
■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain 
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
0037/23.23.51
di-vr 14-18u za-zo 14-17u
> “Fact orFiction?”-GoddyLeye, Omer
Fast, Senam Okudzeto [tot 14/9]

Lugano

■ Galleria Gottardo
Viale Stefano Franscini12-6901 Lugano 
0091/80819.88 - di-za 10-17u
• “La boîte en fer-blanc, entre l’art et la 
fonctionnalité. Clooection Blass Zürich” 
[tot 23/8]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
0041/226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
• “Surpassing Surplus” - Anton Henning 
- schilderijen, installaties [tot 20/7] • 
"Subskulptur" - Anton Egloff [tot 3/8] • 
“Me&More”-MagdalenaAbakanowicz, 
Laylah Ali, Ross Bleckner, Antony 
Gormley, Yishai Jusidman, Barbara 
Kruger, Elke Krystufek, Ernesto Neto, 
Kiki Smith... [9/8 tot 23/11]

Sankt Gallen ____________

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

Winterthur____________________  

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrqfte 52 - 8402 Winterthur 
0O52/267.51.62-dilO-2Ouwo-zplO-17u
• Thomas Schütte [tot 24/8]

Zürich______________________________  

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrqfte270 - 8005 Zürich
0Ol/272.15.15-di-vrl2-18uza-zpll-17u
• Doug Aitken [tot 10/8] • Wilhelm 
Sasnal [23/8 tot 2/11]
■ Migros
Museum fiir Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 -8005 Zurich 
0Olâ77.2O.5O-di-vrl2-18uza-a>ll-17u 
• "Terrorealism" - Kendell Geers/The 
African ExileMuseum”-Willem Boshoff, 
Lisa Brice, Loulou Cherinet, Kendell 
Geers, Kay Hassan, William Kentridge, 
Toma Luntumbue, Pascale Marthine
Tayou, Olu Oguibe... [tot 10/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
001/251.67.65
di-do 10-2 lu vr-zo 10-17u
>“SpinMyWheel”-LoriHersbetgar[tot 
17/8] » ‘RudolfMeyer(1605-1638).Ein 
ZiircherZeichnerzwischenManierismus 
und Barock” [tot 17/8]
■ Museum fiir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
001/446.21.11
di-vr 10-18u za-zo 10-17u
• Günther Keusen - grafiek [tot 3/8] > 
"Wohnkonzepte. Less and More” [26/7 
tot 28/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 September 2003. Gegevens 
voor de agenda moeten binnen zijn 
vóór 15 augustus 2003 op het 
postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 September 2003. 
Please send your informationbefore 
15 August2003 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.
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■ 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) Em
pire 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 Vanstiphout De puinhopen van acht jaar Crimson 
■ Paul Kuypers Volkse bewegingen ■ Bart Lootsma Ele
mentaire deeltjes en groot geld De wereld volgens Crimson ■ 
Naschrift Wouter Vanstiphout ■ Dirk Pültau Waarheen, deze 
zomer Wandeltentoonstellingen in Vlaanderen • Jeroen 
Boomgaard Voice-over Over Documenta XI ■ Yves 
Schoonjans Voir c’est savoir Over wereldtentoonstellingen en 
kunstliejhebberij ■ 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 
ergste publiek ■ Rudi Laermans Kunstpubliek in soorten ■ 
Peggy Phelan Performance en dood: Ronald Reagan ■ Marc 
Verminck Actualiteit, artefactualiteit, obsceniteit Over de 

I ■ tautologisering van het televisiemedium ■ Jennifer Allen 
I L. A. Raeven Wat verschijnt, is goed; wat goed is, verschijnt ■

Bart Verschaffel Thierry De Cordier 1982-2002 ■ Koen 
Brams & Dirk Pültau Naar een andere geschiedenis van de 
kunst in België van 1975 tot heden Problemen, hypotheses en 
onderzoeksvoorstellen

NUMMER 101 - JANUARI-FEBRUARI2003

•TomHolert & Mark Terkessidis Oorlóg als massacultuur 
• Wouter Davidts Musea en de belofte van artistieke productie 
Van Centre Pompidou lotTate Modem ■ Geert Bekaert Het 
lot van de architectuur Over het MACs 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-APR1L 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 met zicht op kunst

NUMMER 103 - MEI-JUNI2003

■ Aby M. Warburg Manets Déjeuner sur l’herbe ■ Sven 
Lütticken Enkele notities bij Warburgs Manettekst ■ Georges 
Didi-Huberman Warburg, ons spook ■ Sven Lütticken 
Planet of the Remakes ■ Steven Jacobs Interieur en intro
spectie Architectuur en huiselijkheid in de gothic romance film 
• Pascal Gielen Kunst als routine Over de ontwerptekst van 
het kunstendecreet

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