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Ieder zijn gelijk
Frank Vande Veire heeft een pamflet over de kunst ge
schreven dat, na wat omzwervingen, in verkorte versie 
ook in de krant De Morgen is verschenen, en aanleiding 
is geweest voor een reeks reacties en commentaren. Vande 
Veire behandelt in zijn pamflet, veralgemenend en met 
retorisch vuur, het voorondersteld ‘kritische’ karakter 
van de kunst. Maar hij noemt hierbij namen: Thierry 
De Cordier, Jan Fabre, Wim Delvoye en Jan Hoet krij
gen elk om beurt een geut scheldkritiek over zich heen. 
De Morgen heeft dan blijkbaar zelf reacties opgevraagd 
bij de vier getroffenen, en ze aangevuld met die van en
kele ‘neutrale’ figuren, waaronder Stefan Hertmans. Jan 
Fabré is de slimste: op vakantie en geen commentaar. 
Maar De Cordier, Delveye c; Hoet hebben zich laten 
provoceren. Ze reageren echter niét op de tekst en ze 
argumenteren niet, maar beginnen elk op hun manier 
en soms zeer grof terug te schelden. Waarbij ze vanzelf
sprekend het risico lopen dat lezers heimelijk plezier vin
den in het gekrakeel en toch maar denken: Ce n’est que 
la vérité qui blesse. Waarom zouden ze anders zo gaan 
schelden? Jan Hoet geldt voor vele kunstbeoefenaars in 
Vlaanderen als de initiator en officiële vertegenwoordi
ger van de internationale ‘conceptuele’ kunst - dat is alle 
kunst die gemakkelijk te maken en moeilijk te begrijpen 
is - en ze zien in hem de voornaamste verantwoordelijke 
voor de verdeling van artistieke faam en miskenning in 
Vlaanderen. Wanneer Hoet en zijn favorieten dan wat 
tegenwind lijken te krijgen, komen uit die hoek ook stem
men die, solidair met Vande Veire, het hedendaagse 
kunstbedrijf mee willen aanklagen. Een paar tussenkom
sten hebben nog getracht om, in het spoor van de eerste 
reactie van Stefan Hertmans, iets van de inhoud van het 
pamflet in herinnering te brengen, maar niets kon nog 
helpen: De Morgen heeft de tweede volledige pagina met 
reacties aangekondigd als het “Vande Veire-debat over 
de kunstmenners”, en het begeleidend editoriaal van de 
politieke hoofdredacteur Yves Désmet noemt in de eer
ste zin het essay van Vande Veire een “striemende aan
klacht tegen de moderne kunst, haar beoefenaars en haar 
exegeten” (De Morgen, 12 augustus 2003).

In zijn lang pamflet ergert Vande Veire zich aan de 
recuperatie van de kritische inzet van de kunst door de 

belevingsindustrie - zelfs de sponsors willen nu dat kunst 
subversief en radicaal is en ‘schokkende, onbekende er
varingen’ produceert - en aan diegenen die deze uitge
holde fictie in stand houden. Hij ergert zich aan kritiek 
die, verdund tot ‘ironie’, niets meer is dan een pose van 
afstandelijkheid en een manier om zich te onthouden van 
keuzes en standpunten. En hij ergert zich aan de kun
stenaars die slim zwijgen en zich nestelen in deze situa
tie waarin ze om het even welk kunstje kunnen opvoe
ren, zonder dat iemand hen nog tegenspreekt. Dit alles is 
essentieel voor Vande Veire, omdat hij de betekenis van 
de (moderne) kunst zelf geheel legt in haar negativiteit, 
die tegelijk de relatie van het werk tot de wereld bepaalt 
én de betekenisstructuur van het moderne kunstwerk zelf 
-het kunstwerk als noodzakelijke mislukking. In het 
editoriaal in De Morgen blijft van dit alles echter niet 
veel over, en men kan zich afvragen hoe Desmet dat pam
flet gelezen heeft. Het editoriaal komt er op neer dat 
Vande Veire geschreven heeft wat Desmet zelf altijd al 
dacht, namelijk dat de consument vrij kiest wat hij wil 
en altijd gelijk heeft, en dat dit de basis is van de demo
cratie. “Wat Vande Veire doet is niet meer dan een plei
dooi voor de emancipatie van de cultuurconsument, een 
lans breken voor het recht op een eigen mening. Daar 
zijn wij hier nogal voor.” Vervolgens deelt cultuur
consument Desmet, heel consequent, mee wat hij zoal 
van de kunst vindt: “De Wirtschaftswerte van Joseph 
Beuys vind ik samen met Jan Hoet een mijlpaal en een 
uniek stuk; Jan Fabre vind ik in tegenstelling tot hem 
een eerder middelmatig artiest en een slecht toneelmaker, 
en ik hou dan weer wel van de Gentse realist Michel 
Buylen, wiens werken echter zoveel puur vakmanschap 
verraden dat hij in het conceptuele wereldje van de mo
derne kunst absoluut niet geaccepteerd wordt.” De me
ning en smaak van deze cultuurconsument krijgt zo, door 
de omstandigheid dat hij ook nog politiek hoofdredac
teur van een Vlaamse kwaliteitskrant is, een publiek 
karakter. Desmet maakt van zijn stuk vervolgens een 
typevoorbeeld van de ieder-zijn-gelijk-tolerantie waar 
Vande Veire in zijn pamflet zo tegen te keer gaat: “Nu 
gaat het er niet eens om wie gelijk heeft en niet. Vermoe
delijk Jan Hoet zelfs meer dan wij, want hij heeft voor 
die dingen doorgeleerd en een ruime ervaring opge
bouwd. Maar zelfs dan moet hij accepteren dat anderen 

een ander kunstgevoel, een andere esthetiek, een ander 
aanvoelen van de kritische of ontroerende kracht van 
kunst hebben.” Desmet gaat in dezelfde populistische lijn 
verder en in zijn laatste zin recupereert hij Vande Veire 
volledig. Hij klaagt eerst dat “een kaste van elkaar na
pratende intendanten, recensenten en professionelen” de 
mensen wil opleggen wat kunst is, om dan te besluiten 
dat het “alleen de geschiedenis zal zijn die uiteindelijk 
zal uitwijzen welke stukken in de collecties zullen blij
ven en welke meer dan terecht in de vergetelheid zullen 
belanden”. Die Geschiedenis zal natuurlijk maar oorde
len na de dood van de cultuurconsument die “in de tus
sentijd” rustig kan aanvoelen wat hij wil en Gentse am
bachtelijke realisten kan bewonderen zonder daarbij 
gestoord te worden door pretentieuze professionelen. “In 
de tussentijd is de verdienste van Frank Vande Veire dat 
hij ons weer de vrijheid heeft geschonken een werk te 
verafschuwen of ervan te houden.”

Vande Veires pamflet heeft niet enkel een mediatiek 
georganiseerd en gestuurd ‘debat’ veroorzaakt, maar zelfs 
het politiek editoriaal gehaald van een van de Vlaamse 
kwaliteitskranten. In dat editoriaal wordt hij echter inge- 
past in een populistisch betoog dat haaks staat op wat hij 
te vertellen heeft. En het hele ‘debat’ is reeds van bij het 
begin vakkundig gepersonaliseerd en opgezet als een con
frontatie en een spektakel. Vande Veire is in deze hele 
kwestie iets vergeten wat hij zelf goed weet, namelijk dat 
wat hij over kunst en kritiek te zeggen heeft ook geldt voor 
de media en hun ‘vrijheid van mening’. De gecommer
cialiseerde media hebben het patent op dat mengsel van 
goedkope ironie, guts-reacties, moet-kunnen-gevoel en 
anti-intellectualisme. De periodieke verontwaardiging van 
Desmet is het equivalent van het enthousiasme van Jan 
Hoet. De gecommercialiseerde media zitten te wachten op 
‘uitgesproken meningen’, ‘reacties’en persoonlijke vetes, 
precies zoals de kunstscène op ‘schokkende kunst’ zit te 
wachten. Voor pamfletten is het dus te laat.

Bart Verschaffel

De volledige tekst van het pamflet alsook een aantal reac
ties is te vinden op de website van het Initiatief Beeldende 
Kunsten: www.ibknet.be
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To
The rare Few, who, early in Life, 
have rid Themselves of the Friendship 
of the Many, these pathetic Papers 
are inscribed [1]

Een meme is als de spreekwoordelijke klok 
waarvan zij die hem zopas duidelijk hebben 
horen luiden, niet weten waar de klepel 
hangt. [2] Memen verbreiden zich snel over 
grote groepen, zeker onder gelijkgestemden, 
peer-to-peer. Als het idee dat zich laat sa
menvatten als kunst in crisis niet zo’n ge
ringe internetpenetratie had, zouden we van 
een meme kunnen spreken. [3] Maar met 
slechts 92 Google-punten, voornamelijk ver
wijzend naar boekhandels, bibliotheken en 
andere hangplekken voor intemetschuwen, 
moeten we het idee en haar nerveuze doch 
beperkte verspreiding maar als een klassiek 
en huiselijk klok-en-klepelverhaal beschou
wen. Waarom het geluid velen niet alleen 
duidelijk maar ook alarmerend in de oren 
klinkt, laat zich raden. De akoestische voor
waarden voor spookachtig gelui zijn opti
maal. Een intens verlangen om opgelopen 
irritatie over de hedendaagse kunst te venti
leren, zorgt voor de nodige dragende lucht
stromen. Nu we politieke en culturele cor
rectheid ‘mogen’ laten varen, na jarenlang 
monddood te zijn geweest, geslachtofferd 
aan het jargon van een academische elite 
— met andere woorden, nu populisme sexy is, 
kan men in het publieke debat niet alarmistisch 
en ongenuanceerd genoeg tekeergaan. [4]

De maatschappelijke en economische op
dracht van de culturele productie in het 
algemeen, en van de vormgeving in het 
bijzonder, [5] bestaat erin om ‘ervaringen’ 
te ontwerpen voor een ‘gewone’ consument 
die paradoxaal genoeg aan een gewoon boek, 
een gewone film, een gewone tentoonstel
ling of een ander gewoon cultureel product 
geen plezier meer zou beleven, overwoe
kerd als zijn zintuigen reeds zijn door 
informatiseringen ‘beeldcultuur’ en gefrus
treerd als zijn beleving is door het acade
mische exclusivisme dat de culturele 
productie van de afgelopen decennia heeft 
beheerst. De opdracht luidt om het dagelijks 
dieet van hoge en lage cultuur, zoals men 
dat gewoonlijk in musea en andere culturele 
instellingen aantreft, op te leuken, ter be
vordering van de participatie en emancipa
tie van de eigentijdse cultuurrecreant.

Het is echter nog oppassen met het appèl aan 
het gewone volk om zich aan ongewone 
ervaringen over te geven. Voor je het weet 
leidt de dynamiek van het buiten zichzelf 
tredende gewone tot groteske taferelen, zo
als dat gebeurde rond de dood van Pim 
Fortuyn, toen emotionele dronkenschap op 
de meest onverwachte plaatsen toesloeg en 
het zittende bestel op een onthutsende ma
nier in verwarring werd gebracht. De vra
gen bij dergelijk triomfalistisch vertoon van 
gewoonheid, zeker in politieke en intellec
tuele kringen, moeten natuurlijk in de eerste 
plaats worden gesteld door de kritiek. Van 
de kritiek wordt traditioneel verwacht dat 
zij de actuele strategieën van de cultuur
productie nauwkeurig beschrijft, kritisch 
analyseert en van intelligent commentaar 
voorziet. Wie deze verwachting nog koes
tert, merkt echter al snel dat de crisis van de 
kunst vooral een crisis van de kritiek is.
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Vragen

Waar en in welke vorm vindt de heden
daagse kunst- en vormgevingconsument een 
kritisch debat dat gelijke tred houdt met de 
eigentijdse productie van kunst en vormge
ving: in oude en nieuwe media, in tekst, 
beeld en geluid, in unicaten en in edities, 
statisch, time based of interactief? Waar en 
in welke vorm vindt de kunstenaar of vorm
gever een kritisch vertoog dat niet achterop
raakt bij zijn eigen productie van kunst en 
vormgeving? Welke media beschikken over 
een aanbod van beschrijving, verslagleg
ging, analyse, speculatie, reflectie en com
mentaar, op een niveau dat de eigenlijke 
artistieke productie recht laat wedervaren 
- een productie met een aanbod van inhoud 
en vorm dat bepaald niet klein en zeer divers
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is, en dat wijd verspreid is over verschil
lende media en podia. Mogen we van de 
kritiek geen even rijk aanbod verlangen, 
met een even goede verspreiding over de 
verschillende media en podia? Wat zouden 
de kenmerken kunnen zijn van zo’n gene
reuze kritische productie?

Waarom spreekt niemand van een crisis in de 
(kunst)kritiek, als de kritiek de kunst een 
crisis aanwrijft? Waaraan dankt de kritiek 
haar onschendbaarheid? Is kunstkritiek dan 
alleen maar kunstwerkkritiek en kunstenaars
kritiek? Mag kunstkritiek misschien vooral 
kunstkritiek zijn en zo ja, waarin kritiseert zij 
dan kunst en vormgeving, ten opzichte van 
welke beeldculturele en mediale verschijn
selen, effecten en markten? Hoe goed is de 
kritiek eigenlijk op de hoogte van de eigen
tijdse beeldproductie en -markt? Is alles voor 
haar slechts ‘informatie’ geworden? Waarom 
ontkomt zij niet aan de ongeïnspireerde her
haling van historische en historiserende stel
lingen en standpunten, eeuwig verscheurd 
tussen ‘vorm’ en ‘inhoud’, ‘high’ en ‘low’, 
‘vorm’ en ‘vent’, ‘politiek’ en ‘cultuur’, ‘gis
teren’, ‘vandaag’ en ‘morgen’, ‘individu’ en 
‘instituut’, ‘curriculum’ en ‘product’, ‘kunst’, 
‘design’, ‘mode’, ‘architectuur’ - categorieën 
en dichotomieën die worden herhaald zon
der dat men zich om te beginnen aan een 
minutieuze observatie en beschrijving van 
de eigentijdse culturele productie waagt, 
een beschrijving van het wie, waarmee en 
waartoe, het voor wie en dg kwantiteit waarin 
de culturele productie tegenwoordig plaats
vindt. Hoe vaak krijgen we nog te lezen en 
te horen dat de ene vorm leeg en vormelijk 
is, maar de andere zwaar en zwanger van 
inhoud; dat het gisteren zus was, vandaag zo 
is en dat morgen niet ter zake doet -of 
slechts tot een hopeloze escalatie van ‘zo’, 
of erger nog, tot extreme verzussing zal 
leiden... zonder dat daarbij ook maar even 
wordt gezegd voor wie deze lege of zware 
zus-of-zo-werkelijkheid eigenlijk geldt? En 
wie tot deze zus-of-zo-werkelijkheid be
hoort. Wie haar schept, wie haar bevolkt. 
Wie haar leest en leeft.

Wie informeert wie in de huidige kritiek? 
Wie zien we voor ons, behalve de criticus 
zelf, als we ons een ‘wie’ proberen voor te 
stellen, uitgaande van wat we te lezen krij
gen? Bekommert de kritiek zich misschien 
niet om dit ‘wie’? Loopt de kritiek daarin 
niet juist achter, toont zij niet haar intellec
tuele arrogantie in deze hardnekkige ont
kenning van de recipiënt en in haar blind
heid ten aanzien van de huidige diversifica
tie van het publiek? Vormt het publiek zich 
dan ‘vanzelf, zoals men meent dat iedere 
kunst haar eigen publiek creëert? Staan 
maker, recipiënt en bemiddelaar dan als 
stommen terzijde, toekijkend en afwach
tend welk publiek welke objecten zal 
opkruien? Wat is dit voor een unheimliche 
uitverkiezing? Waartoe dient de ontken
ning van een exclusief verband tussen een 
wat en een waarom en een wie, tenzij tot het 
oppervlakkig en eenkennig houden van de 
kritiek, op basis van het onwankelbaar ei
gen gelijk van gelijkgestemden, zonder deze 
bijzondere, zowel elitaire als populistische 
en daarbij genereuze noch democratische

belangengroep ooit aan de kunstliefhebber 
en de kunstenaar of de vormgever voor te 
stellen - deze naar alle waarschijnlijkheid 
‘inclusief veronderstellend: ons kent ons? 
Sluit de kritiek dan de mogelijkheid uit om 
zich uit te spreken voor juist deze of gene 
geïnteresseerde, in de vooronderstelling dat 
‘we’ wel geïnteresseerd zullen zijn in een 
dictaat van academische gemeenplaatsen, 
die nergens anders hun plaats hebben dan in 
het curriculum van de criticus of de redac
tionele formule van de betreffende uitgave? 
Is zulke kritiek meer dan stemmingmakerij 
in een wereld waarin stemmingen beter ver
kopen dan stemmen?

Stemmingmakerij

Een stemmingenmarkt is de natuurlijke 
habitat van het populisme, van de toenade
ring tot de ‘gewone’ man, die niet geïdenti
ficeerd en aangesproken wordt als een 
recipiënt of consument, behorend tot vele 
bij zondere doelgroepen met specifieke kwa
liteiten en voorkeuren, interessen, noden, 
wensen en uitdagingen. Neen, de gewone 
man en de gewone vrouw als idool en als 
karikatuur, als “beeld, beeld en nog eens 
beeld” [6], als propagandistisch sleutel
woord in een dubieuze politieke of culturele 
stemmingmakerij. Dit zwaktebod van be
paalde facties van de intelligentsia vindt in 
vele vormen zijn weg naar de media, onder 
andere in het naar goed alarmistisch gebruik 
uitroepen van crises. In een tijd zonder 
kritiek en zonder geld, maar met een enorm 
aanbod aan data, informatie en inhoud, 
waarin zich een losgeslagen mediale dyna
miek en logistiek manifesteert, vindt het 
populistische geluid de juiste akoestische 
omstandigheden. De gewone man en de 
gewone vrouw en hun gewone leven wor
den tegen wil en dank ingezet tegen spook
achtige, vijanden en tegenstrevers, die slechts 
in de grootst mogelijke generalisaties wor
den opgevoerd: ‘links’, ‘elite’, ‘abstractie’, 
‘Franse denkers’... De kogel komt altijd uit 
het niets van een lege verzameling.

Het gewone volk is intussen van nul en 
generlei betekenis voor de productie van 
culturele kritiek. Zij die namens en voor dit 
volk menen te spreken, diskwalificeren zich
zelf door zich aan generalisaties over te 
geven. Een gedetailleerde blik leert dat we 
allang niet meer in een ‘gewone’ maat
schappij leven. Juist in de dagelijkse om
gang, op straat, op de markt, in het openbaar 
vervoer, tussen het ‘gewone’ volk, veran
dert alles voortdurend; natuurlijk ontstaan 
juist daar ook de crises. Een gewone maat
schappij, in haar originele regressieve ge
daante, kunnen we alleen nog terugvinden 
in een museale opvoering, waar populisten 
de bekende retoriek uitventen, want juist 
daar is weinig of niets veranderd. ‘Gewone’ 
beelden zien we alleen nog in de musea en 
andere culturele instituten, waar op verzoek 
van de gewone politiek en de gewone eco
nomie gewoon nog goede en minder goede 
kunst wordt getoond en gewoon gediscus
sieerd wordt aan de hand van gekende drog
redenen en gewone halve waarheden: hoe 
weinig van deze tijd, hoe weinig van de 
ongewone tijd waarin we leven.

Stemmingmakerij ook maakt van de cultuur 
een ‘beeldcultuur’. De informatiemaat
schappij wordt op groteske wijze gevierd 
met de verwelkoming van het beeld als 
drager van alle politieke, intellectuele en 
natuurlijk ook commerciële communicatie, 
van alle kennis en elk geheugen. Beeld-, 
beeld- en nog eens beeldcultuur, zo klinkt 
de boodschap van een ongewoon gedeso
riënteerde intelligentsia die de informatie- 
en communicatievloed niet kan keren, be
halve dóór haar tot ‘beeld’ te reduceren. 
“Het zijn maar plaatjes,” zo troostte ook 
mijn moeder mij als ik weet eens kort voor 
het slapengaan de gedetailleerde illustraties 
bij een gruwelijk sprookje had bestudeerd. 
De beeldcultuur zou de torenhoge golf zijn 
die met donderend geraas op ons af komt, de 
tsunami van de informatisering, van het 
‘alle informatie overal en altijd voor ieder
een beschikbaar’. Je wilt het je niet voorstel
len, het is zeker een afschrikwekkend beeld. 
Maar het is ook gewoon een plaatje voor het 
slapengaan. Die gevreesde golf is al vele 
jaren in slow motion aan het uiteenspatten, 
zodat we de druppeltjes een voor een goed 
kunnen bekijken en aanklikken. Ondanks 
de daarbij geproduceerde prismatische di
versiteit gaat de kritiek aan dit rijk 
geschakeerde effect van de informatisering 
voorbij. Ze is er blijkbaar niet voor in de 
stemming.

Antwoorden

Toen ik in 1998 in het café van het Amster
damse Stedelijk Museum na afloop van een 
discussie over de staat van de kunstkritiek 
- want die liet zich nogal eens en daarbij 
niet zelden in dit museum bespreken - 
Camiel van Winkel de gouden suggestie 
aan de hand deed de Via Via te benaderen om 
kunstkritiek voor deze uitgave te gaan schrij - 
ven,.[7] was ik bloedserieus, zoals het Joke 
Robaard en haar Rietveldstudenten in 1997 
ernst was toen zij in samenwerking met de 
Gouden Gids onderzoek deden naar de 
mogelijkheid om van deze periodieke 
publicatie een nieuw soort ‘boek der boe
ken’ te maRen. Gelukkig voor onze onver
vangbare Belgisch/Nederlandse uitgave ver
koos Van Winkel destijds niet op mijn sug
gestie in te gaan. We kunnen de suggestie 
echter rustig herformuleren en De Witte Raaf 
bij deze voorstellen om persoonlijke adver
tenties op te nemen. Waarom niet de men
sen - natuurlijk niet ‘de’ mensen en ook niet 
‘de’ Belgen of ‘de’ Nederlanders, of ‘de’ 
kunstliefhebbers, neen, zeker niet ‘de’ 
Belgische kunstliefhebber of ‘de’ Neder
landse kunstliefhebber, zeker en vast niet 
‘de’ Witte Raaf-lezer, of welke doelgroepen 
zich vandaag ook laten subsidiëren 
- ... maar laat ons De Witte Raaf toch de 
suggestie doen om een derde katern op te 
nemen met persoonlijke advertenties. Het 
zou de marktpositie van het blad versterken 
en het kritische gehalte doen toenemen 
- voorbij de auteursstem, gebruikmakend 
van de grain de la voix van haar lezers. De 
taak van zo’n derde katern zou moeten zijn 
de kennisuitwisseling en opinievorming van 
een wijdvertakt en open project kritisch te 
ondersteunen.

In discussies die ik de laatste vijftien jaar 
vooral met collega-kunstenaars had, werd 
regelmatig de behoefte geuit aan publicaties 
waarin uiteenlopende interessen zouden 
samenkomen. [8] Een kruising tussen bij
voorbeeld Scientific American, de knipsel
krant van de toenmalige PTT, de Whole 
Earth Catalogue, Review en Esther Dysons 
Release, met eventueel een aantal opinië
rende stemmen inzake kunst en vormge
ving, zou volgens ons zeker een niche in de 
markt hebben gevonden. Het antwoord 
kwam niet in de vorm van Cabinet of Re-, 
niet van Archis-nieuwe-stijl, Frame of HTV. 
SA noch WER, ViaVia, de Gouden Gids 
noch Release veranderden van redactioneel 
concept. De dagbladen voegden bijlagen en 
katernen toe, gratis Metro en Spits verrijkten 
de populaire media, zondagskranten worden 
nog steeds overwogen, Metropolis Af breidde 
uit in een nieuwe vormgeving, drukwerken 
gingen websites exploiteren, maar nergens 
in deze mediale dynamiek werd de kritiek 
opnieuw kritisch naar inhoud én vorm: kri
tisch jegens media, informatie en cultuur, 
jegens kunst en vormgeving, jegens econo
mie en politiek - kortom jegens al datgene 
wat de artistieke producent evenzeer bezig
houdt als de kunstliefhebber. De bladen2



houden vast aan een traditionele redactie in 
een soms vernieuwd éditorial design. Er 
wordt nog steeds veel te weinig kritiek ge
schreven en vervolgens te weinig kritiek op 
die kritiek geleverd.

Maakten de kunsttijdschriften en de cultu
rele supplementen maar een crisis door 
- geen crisis zoals die nu aan de kunst wordt 
toegedicht, zo’n ‘betekeniscrisis’, een 
stemmingscrisis, maar een echte, epistemo
logische crisis, zo’n existentiële waarover 
we het allemaal eens zijn dat die nu juist de 
kwaliteit van de kunst een schop geeft. Zó’n 
crisis zou ik de schrijvende pers van harte 
gunnen: een crisis die tot diepe journalis
tieke wanhoop drijft in plaats van tot het 
eens in de zoveel j aar bundelen van kranten
stukjes en het in romans gieten van artis
tieke zoektochten. Een echte crisis in de 
kritiek zou zich zeker op het niveau van het 
schrijven zelf moeten afspelen. Ze zou om 
te beginnen moeten uitmonden in een nauw
keurige beschrijving, analyse en becommen
tariëring van de manier waarop critici schrij - 
ven, welk taalgebruik ze hanteren, hoe con
sistent of wispelturig hun argumentatie is, 
hoe deze zich samen met veranderende in
zichten en interessen over een oeuvre heen 
ontwikkelt; en in de vraag of er wel sprake 
is van een mediaal bewustzijn, onontbeer
lijk voor de hedendaagse kunst, een bewust
zijn dat bijvoorbeeld het verschil tussen de 
courant en de paperback evengoed als in
houd laat gelden. Zo’n mediale en institu
tionele kritiek, die voor de kunst bijna al
weer een gepasseerd station lijkt, beleefde 
de kritiek nog niet. Zolang de kritiek zich
zelf beschouwt als een vorm van nieuwsga
ring met een reflexief randje, of als een 
vorm van kunsthistorische journalistiek, 
mogen we van haar geen nieuw project 
verwachten. Zo krijgt, zo construeert de 
kritiek zelf de crisis die zij verdient, en zij 
projecteert deze in wanhoop op het voor
werp van haar aandacht, de beeldende kunst, 
waarvan zij ondertussen steeds minder een 
levend onderdeel is.

Het meest kritische instrument in het onder
zoek naar een eigentijdse cultuur en cultuur
theorie is zonder twijfel google.com — en 
voor diegenen die meer op de ontwikkeling 
van een ‘beeldcultuur’ zijn gespitst in het 
bijzonder images.google.com. In het kiel
zog van deze fameuze zoekmachine vormt 
zich een enorme hoop goed te doorspitten 
kritische inhoud in een zeer aangepaste vorm, 
dankzij de individuele redactionele overtui
gingen en streng volgehouden journalis
tieke discipline van tienduizenden zelfstan
dige auteurs. Google Inc wist goed wat het 
deed toen het in februari 2003 Pyra over
nam, het bedrijf van de makers en exploitan
ten van Blogger software. Dat de visie op 
basis waarvan deze overname plaatsvond 
niet breed uitgemeten werd en wellicht niet 
dezelfde is als ik efnu aan toedicht, doet 
weinig terzake. [9] Feit is en blijft dat Google 
zich van een indexerend apparaat en insti
tuut tot een inhoudproducerende instantie 
heeft ontwikkeld - of beter gezegd, dat het 
bedrijf de inhoudproducerende en kritische 
functie die het al had, met deze overname 
bevestigde en versterkte. Blogger en andere 
vormen van personal publishing software 
ondersteunen opinievorming-met-kritische- 
massa, door middel van functionaliteit, be
middeling en distributie, los van een slui
tende inhoudelijke ideologie of een vaste 
redactionele formule, maar gebruikmakend 
van een technologische revolutie die nieuwe 
voorwaarden voor nieuwe media doet ont
staan. [10] Hier worden kanalen vrijgemaakt 
voor een nieuwe kritiek: opnieuw kritiek.

Zich in traditionele bladen en redactionele 
formules te verenigen en te verengen past 
een eigentijdse kritiek niet meer. Als geïn
dividualiseerde kritiek en gefragmenteerde 
cultuurproductie niet in het zappende maar 
in het klikkende deel der natie beginnen, 
dan toch zeker mede dankzij Google en 
Blogger et al, en,dankzij het werk van de 
talloze auteurs, kunstenaars en vormgevers 
die een eigen intemetdomein exploiteren, 
zonder zich nog aan bladen of andere insti
tutionele media te binden. Laat de stemmin
gen, de massamedia en de generalisaties 
over aan de critici, laat hen op de kermis in 
de Mea Culpa-tent worstelen met de ge
wone man, de emancipatie en het populisme, 
dan ontfermen wij ons over de zoekfunctie, 
de hyperlinks en de individuele productie
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van en voor deze of gene, over de kritische 
massa waarop alle gangbare analyses, en 
zeker het zwaktebod om zich daarvan te 
onthouden - omdat we in een betekenisloze 
tijd zouden leven - simpelweg stuklopen. 
De auteurs die opnieuw kritiek gaan schrij
ven, een kritiek die niet alleen gelijke tred 
houdt met een geïnformeerde cultuur
productie, maar er mede richting aan geeft, 
erkennen naast het eigen auteurschap maar 
één redactie: die van de individuele lezer, de 
recipiënt die weet hoe hij of zij een zoek
term moet invoeren en de links tussen indi
viduele critici kan gebruiken. Kritische 
massa for one - opnieuw: kritiek.

Kritiek

Er zijn dus kanalen waarin kunstenaars, 
vormgevers en consumenten een kritisch 
debat vinden dat gelijke tred houdt met de 
productie van kunst en vormgeving in oude 
en nieuwe media. Maar wat voor kritiek 
willen we? Als beschrijving, analyse, com
mentaar en speculatie niet in evenwicht 
zijn, dan wordt het voorwerp van de kritiek 
geen recht gedaan. Wat we gemeenlijk als 
kritiek te lezen krijgen, is meer commentaar 
dan analyse, meer analyse dan beschrijving 
en meer beschrijving dan speculatie. Deze 
kritiek mag zich dan verhouden tot kunst
werken en kunstenaars, zij mag zelfs tot op 
zekere hoogte maatschappelijke trends bui
ten de artistieke disciplines verdisconteren, 
toch benadert zij in geen enkel opzicht, 
kwantitatief noch inhoudelijk, de rijke 
productiviteit van de artistieke disciplines 
zelf. In volume, diversiteit noch voorkomen 
volgt de traditionele kritiek de artistieke 
productie. Ze blijft beperkt tot het schrijven 
van beschouwende verhandelingen die ner
gens op de hoogte blijken te zijn van het 
nieuwe beeldconsumentisme, zoals dat door 
gretige kunstenaars en vormgevers gecaterd 
wordt. Onder de geldende beeldeconomische 
(meer dan beeldculturele) en mediale voor
waarden kunnen we slechts concluderen dat 
de kritische productie in elk opzicht tekort
schiet. Indien de behoefte aan een zelfstan
dig kritisch project blijft bestaan (en dat 
mag gerust de vraag zijn - een vraag die op 
vele manieren zowel bevestigend als ont
kennend beantwoord kan worden en dus 
een eigen discussie behoeft, waartoe deze 
overwegingen graag uitnodigen: op naar 
een kritiek van de kritiek!) dan moeten we 
de plaats en vorm van zo’n project formule
ren, willen we niet te lijden hebben onder de 
schamele productie van vorige edities.

Een dagelijkse, publiek toegankelijke 
productie van kritisch commentaar en re
flectie, in een tempo dat is aangepast aan de 
culturele productie, vindt zoals geschetst 
sinds een jaar of vijf plaats in de vele vor
men van personal publishing op het web. 
Hier wordt opnieuw kritiek bedreven. Indi
viduele auteurs werken aan hun eigen re
dactionele context en verbinden deze met 
de ‘eigenlijke’ inhoud van hun kritiek. Er 
wordt voortdurend geschreven en dagelijks 
gepubliceerd, er wordt voortdurend gecor
rigeerd en herschreven, er wordt gelinkt 
naar andere publicaties als inherent onder
deel van de eigenlijke tekst, zowel inhoude
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lijk als contextueel, er wordt genereus ge
schreven over de diversiteit van het heden
daagse culturele landschap, er wordt over 
de tijden heen geschreven in de combinatie 
van historische en actuele verwijzingen, de 
referenties volgen de belangen die de 
publicaties aansnijden en ze doorkruisen de 
verschillende disciplines en maatschappe
lijke facties, om ze met elkaar in verband te 
brengen. Tot slot worden de auteurs niet 
betaald voor hun inspanningen en verwer
ven zij geen of weinig inkomsten uit bij
voorbeeld advertenties. Ditlaatste is als een 
kinderziekte van het fenomeen te beschou
wen, een zwakte die het met zeer veel web- 
projecten deelt. Dankzij deze opofferings
gezindheid beleeft het medium haar feno
menale opmars.

Wat deze personal publishers of weblog
auteurs bieden, vormt geen naadloos ge
heel, zoals het lineaire essay dat in één adem 
uitgelezen kan worden, maar het vormt ook 
geen gefragmenteerd samenraapsel zoals 
de embarras du choix in de tijdschriften
kiosk, waar alleen met de grootste inspan
ning een evenwichtig opiniedieet kan wor
den ingekocht. De samenhang moet echter 
gedeeltelijk buiten de eigenlijke publicatie 
worden gevonden, door de lezer zelf. Deze 
lezer wordt uitgenodigd het tempo en de 
frequentie van de schrijver te volgen en in 
de ontwikkeling van de argumenten te par
ticiperen. Dit laatste behoort overigens ef
fectief tot de mogelijkheden en wordt niet 
zelden gefaciliteerd door de gebruikte soft
ware. Ook waar deze functionaliteit ont
breekt, klinkt regelmatig de. stem door van 
de lezer die aanvullende informatie aan
draagt of de publicatie bekritiseert. Auteur 
en lezer gebruiken hetzelfde kanaal dat on
afgebroken openstaat. In deze letterlijk on
begrensde openheid werpt het medium zich 
op als platform voor een nieuw kritisch 
project. Reeds langer lopende publicaties 
die in dit verband te noemen zijn - ik noem 
uitsluitend min of meer willekeurige voor
beelden, die bovendien een meer uitgebreide 
beschrijving, analyse en commentaar, 
kortom een degelijke kritiek zouden verdie
nen, waarvoor de plaats hier echter ont
breekt -zijnBellona Times van Ray Davies, 
Alamut van Paul Perry, wood_s_lot van 
Mark Woods, cioran63 van Marcel van 
Eeden en Eclogues van Juliet O’ Keefe. [11]

Betekenisvormende structuren worden 
fijnmaziger en verdichten zich rond uitge
sproken interessen en belangen. Conceptie, 
productie en receptie zijn - zo weten we 
tenslotte dankzij de kritiek! - geen geïso
leerde gebeurtenissen. Kritiek moet zich 
wijden aan het uitpluizen van de proces
matige verbanden tussen het idee, het ma
ken, het product en de receptie, en aan het 
articuleren van deze verbanden door een 
argumentatie die varieert naargelang van de 
smaak, het inzicht en de ervaring van de 
criticus. Kritiek is het wijzen op en aanne
melijk maken van compliciteit, van 
relationele acties en reacties die binnen de 
economie van de betekenisgeving worden 
opgewekt en uitgewisseld. Kritiek voor de 
huidige tijd kan daarom alleen een dyna
misch project zijn, in open media waarin 

maker, recipiënt en bemiddelaar kennis in
vesteren. Om zo’n eigentijds kritisch pro
ject mogelijk te maken, moet een nieuw 
kritisch aggregaat kunnen groeien. Net als 
elke andere informerende discipline zal de 
kritiek zich moeten committeren aan een 
grootscheepse herformulering van menings- 
en kennisvorming. Ook een aantal traditio
nele schrijvers en denkers heeft nagedacht 
over zo’n project, van Richard Lanham tot 
Manuel Castells, van Boris Grays tot Giorgio 
Agamben en van Vilém Flusser tot Peter 
Sloterdijk - om alweer slechts enkele sleu
telfiguren te noemen. [12] Dat er al aan het 
kritische project begonnen is, en dit niet 
enkel op grond van de argumenten van deze 
schrijvers en zeker niet in afwachting van 
een nadere ‘beschrijving, analyse en com
mentaar’ in traditionele zin, mag duidelijk 
zijn.

Noten

[1] James Abbott McNeill Whistler, The 
Gentle Art of Making Enemies, New York, 
Dover, 1892/1967. Uitgegeven naar aanlei
ding van de rechtszaak die Whistler wegens 
smaad had aangespannen tegen Ruskin, 
vanwege diens kritiek op Whistlers schilde
rij Nocturne in Black and Gold: The Falling 
Rocket. Ruskin had zijn kritiek geformu
leerd in 1877 in zijn eigen maandelijks 
verschijnende publicatie Fors Clavigera: 
Letters to the Workmen and Laborers of 
Great Britain. Een recenter voorbeeld van 
een conflict tussen kunstenaar en criticus is 
de zaak tussen Tracey Emin en Philip Hens- 
her. Zij stuurde volgens hem incontinentie
luiers en kleine beeldjes naar hem op, daar
bij zijn naam tot Phillis Henshaw verbaste
rend, nadat hij haar “a half-witted dullard” 
had genoemd.
[2] Het begrip werd geïntroduceerd in: 
Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford/ 
New York, Oxford University Press, 1976/ 
1989, p. 189 e.v. Memen zijn voor deze 
auteur de bouwstenen van onze intellec
tuele processen en cultuurvormende con
cepten.
[3] Rutger Wolfson (red.), Kunst in crisis, 
Amsterdam, Prometheus, 2003.
[4] Zie het commentaar van Yves Desmet 
in De Morgen, 12 augustus 2003.
[5] Zie bijvoorbeeld . 

.
http://experiencè

aiga.org
[6] Frits Gierstberg en Bas Vroege, geci
teerd in: Sven Lütticken & Camiel van 
Winkel, Exegetisch delirium, in: De Witte 
Raaf nr. 104, juli-augustus 2003, p. 1.
[7] Jouke Kleerebezem, Wie het voelt mag 
het zeggen. De toekomst van de kunstkritiek, 
in: Metropolis M 19, nr. 2, april-mei 1998, 
p.40.
[8] VooralmethetOCI,OfficeforCultural 
Intelligence (1991-93): Jan van Grunsven, 
Jouke Kleerebezem, Amo van der Mark, 
Maarten de Reus, Q.S. Serafijn en Willem 
van Weelden. Verder met onder anderen 
Paul Perry, Joke Robaard en Andrea Blum. 
[9] Voor commentaar op de Google/Pyra- 
ovemame zie 

.
http://www.megnut.com/web- 

logs/002607.asp
[10] Voor uitgebreide Google-speculatie 
zie Elwyn Jenkins’ 

.
http://www.microdoc- 

news.com
[11] , http:// 
www.alamut.com,  
~ek867/wood_s_lot.html, http://www. 

, . 
Zie voor een kritiek van onder andere 
personal publishing ook Max Bruinsma, 
Deep Sites. Intelligent Innovation in 
Contemporary Web Design, London/New 
York, Thames & Hudson, 2003.

Http://www.bellonatimes.com
http://www.ncf.ca/

cioran63.com http://www.sargassosea.net

[12] Giorgio Agamben, The Man Without 
Content, Stanford, Stanford University 
Press, 1999. Id., The Coming Community, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 
1990. Manuel Castells, The Information Age: 
Economy, Society and Culture, Oxford, 
Blackwell Publishers, 1996. Vilém Flusser, 
Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft?, 
Frankfurt am Main, Fischer, 1987. Boris 
Grays, Über das Neue. Versuch einer 
Kulturökonomie, München/Wien, Carl 
Hanser Verlag, 1992. Id., Logik der 
Sammlung. Am Ende des musealen Zeit- 
alters, München/Wien, Carl Hanser Ver
lag, 1997. Richard Lanham, The Electronic 
Word. Democracy, Technology and the Arts, 
Chicago, University of Chicago Press, 1993. 
Peter Sloterdijk, Medien-Zeit, Karlsruhe, 
Staatliche Hochschule für Gestaltung, 1993.
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De esthetische revolutie en haar consequenties
Scenario’s van autonomie en heteronomie

Jacques RANCIÈRE
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In zijn Briefe über die asthetische Erziehung 
des Menschen formuleert Schiller aan het 
eind van zijn vijftiende brief een paradox 
en doet hij tegelijk een belofte. Hij schrijft 
dat “de mens slechts volledig mens is wan
neer hij speelt”, en hij verzekert ons dat die 
paradox “het hele bouwwerk kan dragen van 
de kunst van het schone en van de nog moei- 
lijker levenskunst”. We kunnen die gedachte 
ook anders formuleren: er bestaat een spe
cifieke sensorische ervaring - de esthe
tische - die een dubbele belofte in zich 
draagt: de belofte van een nieuwe wereld 
van de Kunst, en dé belofte van een nieuw 
leven voor het individu en de gemeenschap. 
Die uitspraak en die belofte kun je op ver
schillende manieren benaderen. Je zou kun
nen zeggen dat zij de ‘esthetische illusie’ 
eigenlijk definiëren als een list die moet 
maskeren dat het esthetisch oordeel in wer
kelijkheid wordt gestructureerd door 
klassendominantie. Dat is niet de meest 
productieve benadering. Daarentegen zou 
je ook kunnen zeggen dat de uitspraak en 
de belofte maar al te waar zijn gebleken en 
dat we de werkelijkheid van die ‘levens
kunst’ en van dat ‘spel’ hebben kunnen er
varen - niet alleen in totalitaire pogingen 
om van de gemeenschap een kunstwerk te 
maken, maar ook in het geësthetiseerde da
gelijks leven van de liberale samenleving, 
met haar diverse vormen van commercieel 
amusement. Waar het om gaat, is dat de uit
spraak noch de belofte hun effect hebben 
gemist. Wat ik hier wil onderzoeken, is niet 
de ‘invloed’ van een denker, maar de 
effectiviteit van een plot - een plot die de 
vormen van onze ervaring op een nieuwe 
manier indeelt.

Deze plot heeft een concrete vorm aan
genomen in theoretische vertogen en in 
praktische attitudes, in de wijze waarop het 
individu waarneemt, in maatschappelijke 
instituties zoals musea, bibliotheken en 
onderwijsprogramma’s, maar net zo goed 
in commerciële uitvindingen. Ik wil hier een 
poging doen om te begrijpen waarom die 
plot zo effectief is geweest en welke - soms 
tegenstrijdige - mutaties hij heeft ondergaan. 
Hoe kan uit de ‘esthetica’, begrepen als een 
specifieke ervaring, het idee voortvloeien van 
een zuivere wereld van de kunst, maar tege
lijk ook het idee dat kunst zichzelf in het le
ven opheft; hoe kan ze leiden tot de traditie 
van een radicale avant-garde én tot de 
esthetisering van het alledaagse bestaan? 
Eigenlijk zit het hele probleem verscholen 
in een klein voegwoord. Schiller zegt dat de 
esthetische ervaring het gebouw van de 
kunst van het schone en van de levenskunst 
zal dragen. De kwestie van de ‘politiek van 
de esthetica’ - anders gezegd: van het es
thetisch regime van de kunst - cirkelt in haar 
geheel rond dat kleine voegwoord. De es
thetische ervaring is effectief voorzover ze 
de ervaring is van dat en. Ze fundeert de 
autonomie van de kunst in de mate waarin 
ze die koppelt aan de hoop om ‘het leven te 
veranderen’. Het zou gemakkelijk zijn als 
we naïefweg konden beweren dat de 
schoonheid van de kunst zich aan elke po
litisering moet onttrekken, of - met meer 
kennis van zaken - dat de zogezegde auto
nomie van de kunst maskeert dat ze afhan
kelijk is van dominantie. Zo eenvoudig is 
het helaas niet: Schiller zegt wel degelijk 
dat de 'speldrift' - Spieltrieb - zowel een 
nieuw gebouw van de kunst als een nieuw 
gebouw val het leven zal optrekken.

In de jaren 1840 doorbreken militante 
arbeiders de cirkel van de dominantie door 
te gaan lezen en schrijven - geen populaire 
en militante boeken, maar ‘hoge’ literatuur. 
De burgerlijke critici van de jaren 1860 
hekelen Flauberts standpunt inzake l’art pour 
l’art omdat het de democratie zou belicha
men. Mallarmé wil de langage essentiel van 
de poëzie scheiden van het gewone taalge
bruik, maar beweert anderzijds dat het de 
poëzie is die de gemeenschap het ‘zegel’ 
geeft waaraan het haar ontbreekt. Rodchenko 
neemt zijn foto’s van sovjetarbeiders en 
gymnasten vanuit een hoog standpunt, zo
dat hun lichamen en bewegingen als het 
ware worden platgedrukt, en creëert zo een 
vlak waarop kunst en leven gelijk en ge
lijkwaardig zijn. Adomo betoogt dat de 
kunst volkomen in zichzelf besloten moet

N.M. Sujetin

Suprematistisch schrijfgerief in porselein,
Leningrad, Porseleinfabriek van de staat, ca. 1923

zijn, zodat ze des te beter de smet van het 
onbewuste kan doen verschijnen en de leu
gen van de autonoom gemaakte kunst kan 
hekelen. Lyotard beweert dat het de taak is 
van de avant-garde om de kunst te isoleren 
van het culturele vraag-en-aanbod, zodat ze 
des te onbuigzamer kan getuigen van de 
heteronomie van het denken. We zouden 
deze lijst eindeloos kunnen voortzetten. Al 
die visies en standpunten leggen dezelfde 
fundamentele plot van het en bloot, dezelfde 
knoop die autonomie en heteronomie met 
elkaar verbindt.

Om de ‘politiek’ te begrijpen dié ei
gen is aan het esthetisch regime van de kunst 
moeten we begrijpen hoe autonomie en 
heteronomie in Schillers formule verknoopt 
zijn. [1] Die knoop kunnen we samenvat
ten in drie punten. Ten eerste: de autono
mie die door het esthetisch regime van de 
kunst wordt geënsceneerd is niet de auto
nomie van een kunstwerk, maar de autono
mie van een ervaringsmodus. Ten tweede: 
de ‘esthetische ervaring’ is een ervaring van 
heterogeniteit, zodat ze voor het subject van 
die ervaring ook de afwijzing van een be
paalde autonomie impliceert. Ten derde: het 
object van die ervaring is ‘esthetisch’, voor
zover het niet - of in elk geval niet uitslui
tend - kunst is. Dat is de drievoudige rela
tie die Schiller opbouwt in wat we de ‘oer- 
scène’ van de esthetica kunnen noemen.

Sensorium van de godin

Aan het eind van de vijftiende brief plaatst 
hij zichzelf en zijn lezers tegenover een 
voorbeeld van de ‘vrije schijn’: een Grieks 
beeld dat bekendstaat als de Juno Ludovisi. 
Het beeld is “in zichzelf besloten” en 
"woont in zichzelf’, wat overeenstemt met 
de eigenschappen van een godin: haar le

digheid, haar ontheven-zijn van zorg en 
plicht, van doel en wilsverlangen. De go
din is een goddelijk wezen omdat ze geen 
spoor draagt van een wil of doel. De eigen
schappen van de godin zijn natuurlijk ook 
de eigenschappen van het beeld. Zo wordt 
het standbeeld paradoxalerwijs een figuur 
van iets wat niet gemaakt is, wat nooit een 
voorwerp van de wil is geweest. (Terloops 
moeten we opmerken dat in deze oerscène 
de oorsprong berust van formules van het 
type “dit is een kunstwerk”, “dit is geen 
kunstwerk” en “dit is of dit is geen pijp”, 
als we van zo’n formule tenminste meer 
willen maken dan een afgezaagde grap.)

De beschouwer die ten overstaan van 
deze vrije schijn het vrije spel van het es
thetische ervaart, geniet van een bijzonder 
soort autonomie. Het is niet de autonomie 
van de vrije Rede, die de anarchie van de 
zintuiglijke gewaarwording beteugelt. Die 
autonomie wordt nu juist opgeschort. Het 
is een autonomie die rigoureus verbonden 
is met het zich terugtrekken van de macht. 
De vrije schijn staat voor ons, onbenader
baar, ontoegankelijk voor onze kennis, be
doelingen en verlangens. Het subject wordt 
het bezit van een nieuwe wereld beloofd, 
en deze belofte wordt gedaan door een fi
guur die hij zich op geen enkele wijze kan 
toe-eigenen. De godin en de toeschouwer, 
het vrije spel en de vrije schijn zijn samen 
verwikkeld in een specifiek sensorium, zo
dat de tegenstelling tussen activiteit en pas
siviteit, tussen wil en weerstand wordt op
geheven. De ‘autonomie van de kunst’ en 
de ‘belofte van de politiek’ worden niet te
genover elkaar gesteld. De autonomie is de 
autonomie van de ervaring, niet van het 
kunstwerk. Anders gezegd: het kunstwerk 
heeft deel aan het sensorium van de auto
nomie voorzover het geen kunstwerk is.

Nu krijgt dat ‘geen kunstwerk zijn’ al met
een een nieuwe betekenis. De vrije schijn van 
het standbeeld is de schijn van wat niet als 
kunst was bedoeld. Dat betekent dat het de 
schijn is van een levensvorm waarin kunst 
geen kunst is. Het ‘in-zichzelf-besloten-zijn’ 
van de Griekse sculptuur blijkt de ‘zelfge
noegzaamheid’ te zijn van een collectief le
ven dat zichzelf niet in gescheiden activiteits- 
domeinen opdeelt, van een samenleving 
waarin kunst en leven, kunst en politiek, le
ven en politiek niet van elkaar zijn afgesne
den. Dat zou, zo luidt de veronderstelling, 
het geval zijn geweest voor het Griekse volk: 
de autonomie van het leven van de Grieken 
wordt uitgedrukt in het ‘in-zichzelf-besloten- 
zijn’ van het standbeeld. Of dat beeld van 
het oude Griekenland waarheidsgetrouw is, 
doet niet ter zake. Wat wél belangrijk is, is 
de verschuiving die zich in het idee van de 
autonomie voordoet, zodat het voortaan 
gekoppeld wordt aan het idee van de 
heteronomie. Eerst was de autonomie ver
bonden met de ‘onbeschikbaarheid’ van het 
object van de esthetische ervaring. Vervol
gens blijkt ze de autonomie te zijn van een 
leven waarin de kunst geen afzonderlijk 
bestaan leidt - waarin haar scheppingen ei
genlijk vormen zijn waarin het leven zich
zelf uitdrukt. De vrije schijn, begrepen als 
de ontmoeting met een heterogeniteit, houdt 
op te bestaan. De tegenstelling tussen vorm 
en materie, tussen activiteit en passiviteit, 
schort ze niet langer op - ze wordt het 
product van de menselijke geest, die de op
pervlakte van sensorische verschijningen 
probeert te veranderen in een nieuw 
sensorium, dat de spiegel is van zijn eigen 
activiteit. Schillers laatste brieven ontvou
wen deze plot: geleidelijk leert de primi
tieve mens een esthetische blik te werpen 
op zijn wapens en zijn werktuigen of op zijn 
eigen lichaam; hij leert het genoegen dat de 
schijn hem bezorgt te onderscheiden van de 
functionaliteit van het object. Het esthe
tische spel wordt een werk van esthetisering. 
De plot van het ‘vrije spel’, dat de macht 
van de actieve vorm over de passieve ma
terie opschort en een ongehoorde staat van 
gelijkheid belooft, slaat om in een andere 
plot. Daarin onderwerpt de vorm de mate
rie en emancipeert de zichzelf opvoedende 
mensheid zich van de materialiteit doordat 
zij de wereld in haar eigen sensorium ver
andert.

Zo onthult de oerscène van de esthe
tica een contradictie die dieper gaat dan de 
tegenstellingen tussen kunst en politiek, 
hoge kunst en populaire cultuur, of kunst 
en de esthetisering van het leven. Al die te
genstellingen zijn varianten en interpreta
ties van een fundamentelere contradictie. In 
het esthetisch regime van de kunst is kunst 
slechts kunst voorzover ze iets anders is dan 
kunst. Ze is altijd ‘geësthetiseerd’, wat be
tekent dat ze altijd wordt geponeerd als een 
‘vorm van leven’. Dat is de sleutelformule 
van het esthetisch regime van de kunst: de 
kunst is een autonome levensvorm. Die for
mule kunnen we op twee verschillende 
manieren lezen: we kunnen de autonomie 
beklemtonen, ten nadele van het léven, of 
juist het leven ten nadele van de autonomie 
- en die verschillende interpretaties kunnen 
tegenover elkaar worden geplaatst of elkaar 
kruisen.

Die opposities en intersecties kunnen 
worden teruggevoerd op de interactie tus
sen drie belangrijke scenario’s. De kunst kan 
het leven worden. Het leven kan kunst wor
den. De kunst en het leven kunnen hun ei
genschappen uitwisselen. Deze scenario’s 
leveren drie configuraties van het esthe
tische op, waarvan de plot drie versies van 
temporaliteit gebruikt. Volgens de logica 
van het en levert elk scenario ook een ver
sie op van de politiek - of juister: de 
‘metapolitiek’- van de esthetica: dus van 
de manier waarop ze haar eigen politiek 
produceert, doordat ze de politiek voorstelt 
haar ruimte te reorganiseren, doordat ze de 
kunst reconfigureert als een politieke zaak, 
of doordat ze zichzelf als de ware politiek 
opwerpt.

Het vestigen van 
de nieuwe collectieve wereld

Het eerste scenario is dat van ‘de kunst die 
het leven wordt’. In dat schema wordt de 
kunst niet alleen als de uitdrukking van het 
leven beschouwd, maar ook als een vorm 
waarin het leven zichzelf opvoedt. Dat be-



tekent dat, voorbij de omverwerping van het 
regime van de representatie, het esthetisch 
regime van de kunst de confrontatie aan
gaat met het ethisch regime van het beeld. 
Die confrontatie is tweeledig. Enerzijds 
verwerpt het esthetisch regime van de kunst 
de manier waarop het ethisch regime van 
het beeld tijden en ruimtes, locaties en func
ties verdeelt. Maar het keurt anderzijds ook 
het basisprincipe van het ethisch regime 
goed: kunstkwesties zijn opvoedings- 
kwesties. Omdat ze een vorm van zelf
opvoeding is, is de kunst ook de vorming 
van een nieuw sensorium - een sensorium 
dat eigenlijk een nieuw ethos betekent. Als 
we die gedachte tot het uiterste doortrek
ken, betekent dat dus dat de ‘esthetische 
zelfopvoeding van de mensheid’ een nieuw 
collectief ethos zal construeren. De politiek 
van de esthetica blijkt de juiste manier te 
zijn om datgene te realiseren wat de esthe
tica van de politiek, met haar polemische 
configuratie van de wereld, vergeefs had 
nagejaagd. De esthetica belooft een niet- 
polemische, op onderlinge overeenstem
ming berustende constructie van de gewone, 
gemeenschappelijke wereld. Het alternatief 
voor de politiek blijkt dus de esthetisering 
te zijn, beschouwd als de vorming van een 
nieuw collectief ethos. Dat scenario werd 
voor het eerst beschreven in een ontwerp 
waaraan de namen Hegel, Holderlin en 
Schelling zijn verbonden en dat bekendstaat 
als het oudste systeemprogramma van het 
Duitse idealisme. Het scenario doet de po
litiek verdwijnen in de pure tegenstelling 
tussen het dode mechanisme van de Staat 
en de levende kracht van de gemeenschap, 
die wordt geconstrueerd door de macht van 
het levende denken. Het is de roeping van 
de poëzie - de opdracht van de ‘esthetische 
opvoeding’ - om ideeën zintuiglijk waar
neembaar te maken door ze in levende beel
den te veranderen en daardoor een pendant 
van de antieke mythologie te scheppen: het 
weefsel van een door de elite en het gewone 
volk gedeelde gemeenschappelijke erva
ring. In hun eigen woorden: “de mytholo
gie moet filosofisch worden om het gewone 
volk redelijk te maken én de filosofie moet 
mythologisch worden om filosofen zintuig
lijk te maken.”

Dit ontwerp zou geen vergeten droom 
van de jaren 1790 blijven. Het legde de fun
damenten voor een nieuwe opvatting van 
de revolutie. Hoewel Marx het ontwerp 
nooit gelezen heeft, ontdekken we in zijn 
bekende teksten uit de jaren 1840 dezelfde 
plot. De komende Revolutie wordt de be
kroning én de opheffing van de filosofie: 
het blijft niet bij een louter ‘formele’ en ‘po
litieke’ revolutie, maar het wordt een revo
lutie ‘van de mens’. Die menselijke revolu
tie is een product van het esthetische para
digma. Dat verklaart meteen ook waarom 
de marxistische voorhoede en de artistieke 
avant-garde in de jaren twintig zoveel raak
punten konden vertonen. Ze hielden vast aan 
hetzelfde programma: de constructie van 
nieuwe levensvormen waarin zowel de po
litiek als de kunst zichzelf zouden afschaf
fen. De oorspronkelijke logica van de ‘es
thetische staat’ werd zozeer op de spits ge
dreven, dat ze in feite op haar kop kwam te 
staan. De vrije schijn was een schijn die niet 
verwees naar een achter- of onderliggende 
‘waarheid’. Maar wanneer hij de uitdruk
king van een bepaald leven wordt, gaat hij 
toch weer verwijzen naar een waarheid, een 
waarheid waarvan hij getuigenis aflegt. In 
de volgende stap wordt die belichaamde 
waarheid tegenover de leugen van de schijn 
gesteld. Wanneer de esthetische revolutie de 
gedaante aanneemt van een ‘menselijke’ 
revolutie die de ‘formele’ opheft, is de oor
spronkelijke logica op haar kop gezet. De 
autonomie van de ‘ledige’ godin, haar 
onbeschikbaarheid, had ooit een nieuw tijd
perk van gelijkheid beloofd. Nu wordt de 
vervulling van die belofte geïdentificeerd 
met de act van een subject dat dergelijke 
verschijningen verwerpt, omdat ze slechts 
de droom waren van wat hij nu als realiteit 
in bezit wil nemen.

Dat betekent echter geenszins dat we 
het scenario van ‘de kunst die het leven 
wordt’ op één lijn moeten stellen met de 
catastrofe van het ‘esthetisch absolute’, zo
als die gestalte kreeg in de totalitaire figuur 
van de gemeenschap als kunstwerk. We zien 
hetzelfde scenario ook aan het werk in meer 
nuchtere pogingen om van de kunst de vorm 
van het leven te maken. Denk bijvoorbeeld 

aan de Arts-and-Craftsbeweging, die in 
theorie en praktijk een gevoel voor eeuwige 
schoonheid en een middeleeuwse droom 
van ambachtelijke handenarbeid en gilden- 
wezen verbond met bezorgdheid om de uit
buiting van de arbeidersklasse en de kwali
teit van het dagelijks leven, en met vragen 
rond functionaliteit. Als een van de eersten 
betoogde William Moms dat een leunstoel 
schoonheid bezit als je er comfortabel in 
kunt zitten, en niet als hij de picturale fan
tasieën van zijn eigenaar bevredigt. Of neem 
Mallarmé, een dichter die vaak wordt be
schouwd als de artistieke purist bij uitstek. 
Wie zijn uitspraak over “dit waanzinnige 
spel van het schrijven” koestert als een for
mule voor de 'intransiviteit' van de tekst 
vergeet wel eens de rest van de zin te cite
ren. Daarin legt Mallarmé de dichter de taak 
op om “alles vanuit reminiscenties te her
scheppen, om aan te tonen dat we wel de
gelijk zijn waar we moeten zijn”. De ogen
schijnlijk ‘pure’ praktijk van het schrijven 
wordt verbonden met de behoefte om vor
men te creëren die bijdragen aan de alge
mene reconstructie van het séjour, het ver
blijf van de mens; zo kan Mallarmé de 
scheppingen van de dichter in één adem 
noemen met collectieve ceremonieën als het 
vuurwerk op de nationale feestdag en met 
de particuliere opsmuk van het interieur.

Het is geen toeval dat Kant in zijn 
Kritik der Urteilskraft betekenisvolle voor
beelden van het esthetisch bevattingsvermo
gen ontleent aan geschilderde decors, die 
‘vrije schoonheid’ behelsden voorzover ze 
geen onderwerp weergaven, maar simpel
weg bij droegen aan de genietbaarheid van 
een ruimte voor menselijk samenzijn. We 
weten hoe nauw de transformaties van de 
kunst en haar zichtbaarheid verbonden wa
ren met controverses over het ornament. 
Polemische programma’s om elke vorm van 
ornament te herleiden tot zijn functie, zoals 
Loos wilde, of om het autonome betekenis
vermogen van het ornament te verheerlij
ken, zoals Riegl of Worringer deden, berie
pen zich op hetzelfde basisprincipe: de kunst 
is eerst en vooral een vorm van wonen in 
een gemeenschappelijke wereld. Daarom 
konden discussies over het ornament zowel 
de abstracte schilderkunst als het industri
eel ontwerp inspireren. De notie van ‘de 
kunst die het leven wordt’ voedt niet alleen 
allerlei demiurgische projecten voor een 
‘nieuw leven’. Ze weeft ook een gemeen
schappelijke temporaliteit van de kunst, die 
in een eenvoudige formule kan worden sa
mengevat: een nieuw leven heeft een 
nieuwe kunst nodig. Zowel ‘pure’ kunst als 
‘geëngageerde’ kunst, zowel ‘schone’ kunst 
als ‘toegepaste’ kunst hebben deel aan die 
temporaliteit. Natuurlijk interpreteren en 
vervullen ze die niet op dezelfde manier. In 
1897, toen Mallarmé zijn Un Coup de dés 
schreef, wilde hij de schikking van de vers
regels en dé grootte van de lettertekens in 
overeenstemming brengen met de vorm van 
zijn idee - het rollen van een dobbelsteen. 
Enkele jaren later ontwierp Peter Behrens 
de lampen en ketels, het logo en de catalo
gus voor de Duitse Allgemeine Elektricitats- 
Gesellschaft (AEG). Wat hebben Mallarmé 
en Behrens met elkaar gemeen?

Het antwoord schuilt in een bepaalde 
ontwerpopvatting. De dichter wil de gerepre
senteerde inhoud van de poëzie vervangen 
door het ontwerp van een algemene vorm, 
om van het gedicht iets te maken dat lijkt op 
een choreografie of op het openvouwen van 
een waaier. Die algemene vormen noemt hij 
‘types’. De ingenieur-ontwerper wil objec
ten creëren waarvan de vorm past bij hun 
gebruik, en reclamemateriaal dat zonder 
commerciële verfraaiingen exacte informa
tie over die objecten levert. Ook hij noemt 
die vormen ‘types’. Hij beschouwt zichzelf 
als kunstenaar, omdat hij een cultuur van 
het dagelijks leven probeert te creëren die 
gelijke tred zou houden met de industriële 
productie en het artistieke design, een cul
tuur die niet zou blijven steken in de com
merciële routine en de kleinburgerlijke con
sumptie. Zijn types zijn symbolen van het 
gewone leven. Maar dat geldt ook voor de 
types van Mallarmé. Ze maken deel uit van 
het project om bovenop de monetaire eco
nomie een symbolische economie te bou
wen die een collectieve ‘rechtvaardigheid’ 
of ‘weelde’ zou tentoonspreiden, een 
lofprijzing op het menselijke verblijf dat de 
teloorgegane ceremonieën van troon en 
godsdienst zou kunnen vervangen. Op het 

eerste gezicht hebben ze weinig met elkaar 
te maken, de symbolistische dichter en de 
functionalistische ingenieur, maar ze delen 
de opvatting dat de kunst een modus van de 
collectieve opvoeding hoort te zijn. Zowel 
de industriële productie als de artistieke 
creatie nemen het engagement op om iets 
anders te doen dan hetgeen ze doen - om 
niet alleen objecten te creëren, maar ook een 
sensorium, een nieuwe indeling van het zin
tuiglijk waarneembare.

De constructie van ‘het leven van de kunst’

Dit was het eerste scenario. Het tweede sce
nario is het schema van het ‘leven dat kunst 
wordt’ of ‘het leven van de kunst’. Dit zou
den we kunnen aanduiden met de titel van 
een boek van de Franse kunsthistoricus Elie 
Faure, L’Esprit des formes: het leven van 
de kunst is de ontwikkeling van een reeks 
vormen waarin het leven kunst wordt. Dat 
is in feite de plot van het Museum, gedacht 
niet als gebouw of als instituut, maar als een 
modus om ‘het leven van de kunst’ zicht
baar en begrijpelijk te maken. Zoals bekend 
deed de geboorte van dergelijke musea rond 
1800 bittere discussies ontbranden. De te
genstanders betoogden dat kunstwerken niet 
uit hun oorspronkelijke context, hun fysieke 
en geestelijke voedingsbodem mochten 
worden gelicht. Nu en dan laait die pole
miek. opnieuw op: het museum wordt dan 
gehekeld als een mausoleum dat gewijd is 
aan dé contemplatie van dode iconen en 
losstaat van het leven van de kunst. Ande
ren houden daarentegen vol dat het museum 
een leeg vlak hoort te zijn, zodat de bezoe
ker er geconfronteerd wordt met het kunst
werk zelf, zonder te worden afgeleid door 
de voortdurende culturalisering en histori- 
sering van de kunst.

Beide partijen hebben het bij het ver
keerde eind. Van een tegenstelling tussen le
ven en mausoleum, tussen leeg vlak en 
gehistoriseerd artefact is geen sprake. Van 
meet af aan was het scenario van het kunst
museum het scenario van een esthetische 
conditie waarin de Juno Ludovisi niet zozeer 
het werk is van een meester-beeldhouwer als 
wel een ‘levende vorm’ - een vorm die zo
wel de onafhankelijkheid van de ‘vrije 
schijn’ uitdrukt als de vitale geest van de 
gemeenschap. Onze kunstmusea stellen 
geen pure voorbeelden van schone kunst 
tentoon. Ze laten gehistoriseerde kunst zien: 
Fra Angelico hangt tussen Giotto en 
Masaccio, in een rijtje dat een idee van 
Florentijnse prinselijke praal en religieuze 
hartstocht construeert; Rembrandt komt na 
Hals en voor Vermeer, in een verhaal over 
het Hollandse huiselijke en maatschappe
lijke leven, de opkomst van de burgerij en
zovoort. De musea tonen een tijdruimte van 
de kunst, een reeks momenten waarin het 
denken is geïncarneerd.

De constructie van die plot was de 
eerste opdracht aan het discours dat ‘esthe
tica’ wordt genoemd, en we weten hoe 
Hegel, in navolging van Schelling, die op
dracht heeft uitgevoerd. Het principe van 
die constructie: de eigenschappen van de 
esthetische ervaring worden overgedragen 
op het kunstwerk zelf, zodat hun projectie 
van een nieuw leven vervalt en de esthe
tische revolutie wordt ontkracht. De ‘geest 
der vormen’ wordt het omgekeerde beeld 
van de esthetische revolutie. Voor die trans
formatie waren twee belangrijke zetten no
dig. Ten eerste: de gelijkwaardigheid van 
activiteit en passiviteit, vorm en materie 
- een gelijkwaardigheid die kenmerkend was 
voor de ‘esthetische ervaring’ - blijkt nu de 
status van het kunstwerk zelf te zijn: dat 
wórdt nu geponeerd als de identiteit van het 
bewustzijn en het niet-bewuste, van willen 
en niet-willen. Ten tweede: deze identiteit van 
tegendelen verleent kunstwerken tegelijk ook 
hun historiciteit. Het ‘politieke’ karakter van 
de esthetische ervaring wordt als het ware 
omgekeerd en ingekapseld in de historici
teit van het standbeeld. Het standbeeld is 
een levende vorm. Maar de betekenis van 
de band tussen kunst en leven is veranderd. 
Volgens Hegel is het standbeeld kunst, niet 
zozeer omdat het de uitdrukking is van een 
collectieve vrijheid, maar vooral omdat het 
de afstand weergeeft tussen dat collectieve 
leven en de manier waarop het zich kan uit
drukken. Hegel beschouwt hét Griekse 
beeld als het werk van een kunstenaar die 
een idee uitdrukt waarvan hij zich tegelij
kertijd wel en niet bewust is. Hij wil de idee 

van het goddelijke belichamen in een figuur 
van steen, maar hij vermag slechts de idee 
uit te drukken die hijzelf kan voelen en die 
de steen kan uitdrukken. De autonome vorm 
van het standbeeld belichaamt het godde
lijke zoals de Grieken zich dat naar beste 
vermogen konden voorstellen - dus zonder 
innerlijkheid. Het doet er niet toe of we 
Hegels oordeel onderschrijven of niet. Wél 
belangrijk is het inzicht dat de limieten van 
de kunstenaar, van zijn idee en van zijn volk 
in dit scenario de voorwaarden vormen voor 
het welslagen van het kunstwerk. De kunst 
is levend voorzover ze een gedachte uitdrukt 
die voor zichzelf niet helder is, in materie 
die aan die gedachte weerstand biedt. De 
kunst leeft omdat ze iets anders is dan kunst 
- omdat ze een geloof en een manier van 
leven is.

In de plot van de ‘geest der vormen’ 
krijgt de kunsteen dubbelzinnige historici
teit mee. Enerzijds creëert die plot een au
tonoom leven van de kunst, een leven dat 
de uitdrukking is van de geschiedenis en dat 
openstaat voor allerlei nieuwe ontwikkelin
gen. Wanneer Kandinsky zich voor een 
nieuwe abstracte expressie beroept op een 
innerlijke noodzaak die de impulsen en vor
men van de primitieve kunst doet herleven, 
houdt hij vast aan de ‘geest der vormen’, 
waarvan hij de erfenis contrasteert met het 
academisme. Anderzijds impliceert de plot 
van het leven van de kunst tegelijk ook een 
doodvonnis. Het standbeeld is autonoom 
voorzover de wil die het voortbrengt 
heteronoom is. Wanneer de kunst niets an
ders meer is dan kunst, verdwijnt ze. Wan
neer de inhoud van de gedachte voor zich
zelf doorzichtig wordt, wanneer ze in de 
materie geen weerstand ontmoet, betekent 
dat succes meteen ook het einde van de 
kunst. Als de kunstenaar doet wat hij wil, 
beweert Hegel, brengt hij op het papier of 
het doek alleen nog een handelsmerk aan.

De plot van het zogenaamde ‘einde 
van de kunst’ is niet zomaar een persoon
lijke theorie van Hegel. Hij is verweven met 
die andere plot, de plot over het leven van 
de kunst als de ‘geest der vormen’. Die geest 
is het ‘heterogeen-zintuiglijke’, de identi
teit van kunst en niet-kunst. Volgens die plot 
is kunst die ophoudt niet-kunst te zijn geen 
kunst meer. Poëzie is poëzie, zegt Hegel, 
zolang proza wordt verward met poëzie. 
Wanneer proza alleen nog proza is, is er 
niets meer dat nog ‘heterogeen-zintuiglijk’ 
is. De verwoordingen en de inrichting van 
het collectieve leven zijn enkel nog de 
verwoordingen en de inrichting van het col
lectieve leven. Zo wordt de formule van ‘de 
kunst die het leven wordt’ ontkracht: een 
nieuw leven heeft geen behoefte aan een 
nieuwe kunst. Integendeel: het specifieke 
van het nieuwe leven is nu net dat het geen 
kunst behoeft. De hele geschiedenis van de 
kunstvormen, de hele geschiedenis van de 
politiek van de esthetica in het esthetisch 
regime van de kunst zou je kunnen enscene
ren als de botsing van twee formules: een 
nieuw leven heeft een nieuwe kunst nodig; 
het nieuwe leven heeft geen kunst nodig.

Metamorfosen van de antiekwinkel

In dat perspectief luidt het sleutelprobleem: 
hoe moeten we het ‘heterogeen-zintuiglijke’ 
herwaarderen? Dit gaat niet alleen kunste
naars aan; het is belangrijk voor de idee van 
het nieuwe leven als zodanig. De hele kwes
tie van het ‘warenfetisjisme’ moet vanuit dit 
gezichtspunt worden herbezien: Marx moet 
bewijzen dat de koopwaar een geheim heeft, 
dat ze in het alledaagse handelsverkeer een 
punt van heterogeniteit codeert. De revolu
tie is mogelijk omdat de waar, zoals de Juno 
Ludovisi, een dubbele natuur heeft - ze is 
een kunstwerk dat ontsnapt wanneer we het 
proberen vast te grijpen. De reden daarvoor 
is dat de plot van het ‘einde van de kunst’ 
een configuratie van de moderniteit bepaalt 
die een nieuwe indeling van het waarneem
bare is, waarin geen punt van heterogeni
teit voorkomt. In deze indeling vormt de 
rationalisering van de verschillende activi- 
teitsdomeinen een antwoord zowel op de 
oude hiërarchische ordeningen als op de 
‘esthetische revolutie’. Het motto van de 
politiek van het esthetisch regime kunnen 
we dan als volgt omschrijven: laten we het 
‘heterogeen-zintuiglijke’ redden.

Er zijn twee manieren om dat te doen. 
Ze impliceren elk een specifieke politiek, 
met een specifieke band tussen autonomie
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en heteronomie. De eerste manier volgt het 
scenario waarin kunst en leven him eigen
schappen uitwisselen, een scenario dat ei
gen is aan wat we in ruime zin de roman
tische poëtica kunnen noemen. Vaak wordt 
gedacht dat die romantische poëtica een 
sacralisering van de kunst en de kunstenaar 
impliceert, maar dat is een eenzijdige visie. 
Het principe van de romantiek schuilt veel
eer in het gegeven dat de temporaliteiten 
van de kunst vermenigvuldigd worden, wat 
haar grenzen doorlaatbaar maakt. Die ver
menigvuldiging houdt in dat de rechtlijnige 
scenario’s - de scenario’s van de kunst die 
het leven wordt, van het leven dat kunst 
wordt, van het ‘einde’ van de kunst - wor
den gecompliceerd en uiteindelijk afgedankt 
en vervangen door scenario’s van latentie 
en hernieuwde actualisering. Dat is de kern 
van Schlegels idee van een ‘progressieve 
universele poëzie’. Met dat ‘progressieve’ 
doelt Schlegel niet op een rechtlijnige voor
uitgang. Integendeel: de werken uit het ver
leden te ‘romantiseren’ betekent ze te be
schouwen als metamorfe elementen die in
slapen en weer ontwaken en die, afhanke
lijk van de nieuwe temporaliteiten, vatbaar 
zijn voor verschillende actualiseringen. De 
werken uit het verleden kunnen worden 
beschouwd als vormen voor nieuwe inhou
den of als ruw materiaal voor nieuwe vor
men. Ze kunnen anders worden gezien, an
ders geconstrueerd, anders gelezen, anders 
gemaakt. Op die manier zijn musea erin 
geslaagd om de strakke plot van de ‘geest 
der vormen’ uit te drijven, de plot die naar 
‘het einde van de kunst’ leidde, zodat ze 
voor de kunst nieuwe vormen van zichtbaar
heid konden helpen construeren, die tot 
nieuwe praktijken hebben geleid. Ook ar
tistieke breuken werden mogelijk, omdat het 
museum een vermenigvuldiging liet zien 
van de temporaliteiten van de kunst, zodat 
Manet een schilder van het moderne leven 
kon worden door Velâzquez en Titiaan te 
her-schilderen.

Deze meervoudige temporaliteit houdt 
ook in dat de begrenzingen van de kunst 
doorlaatbaar worden. De materie van de 
kunst blijkt een metamorfe status te bezit
ten. De werken uit het verleden kunnen in
slapen zodat ze geen kunstwerk meer zijn; 
ze kunnen uit hun slaap worden gewekt en 
op allerlei manieren een nieuw leven krij
gen. Op die manier werken ze een conti
nuüm van metamorfe vormen in de hand. 
Volgens dezelfde logica kunnen gewone 
objecten de grens oversteken en het domein 
van de artistieke combinaties binnentreden. 
Dat doen ze des te gemakkelijker nu het 
artistieke en het historische aan elkaar ge
koppeld zijn, zodat elk object uit de sfeer 
van zijn gewone toepassing kan worden 
weggehaald om te worden gezien als een 
poëtisch lichaam dat de sporen van zijn ge
schiedenis draagt. Zo kan ook het argument 
van het einde van de kunst worden ont
kracht. In het jaar waarin Hegel stierf, pu
bliceerde Balzac zijn roman La Peau de 
chagrin. Aan het begin van die roman gaat 
de held, Raphaël, de toonzaal van een grote 
antiekwinkel binnen, waar oud beeldhouw
werk en oude schilderijen te vinden zijn, 
naast ouderwetse meubels, keukengerei en 
allerlei ongeregeld goed. In die winkel, 
schrijft Balzac, “vormde deze oceaan van 
meubels, uitvindingen, kunstwerken en 
relieken voor hem een eindeloos gedicht”. 
De spullen in de antiekzaak zijn een alle
gaartje van voorwerpen en tijdperken, van 
kunstwerken en accessoires. Elk object is 
een fossiel dat de geschiedenis van een eeuw 
of een beschaving met zich meedraagt. Even 
verdermerkt Balzac op dat de grote dichter 
van de nieuwe tijd geen dichter in de cou
rante betekenis van het woord is - het is niet 
Byron, maar Cuvier, de natuurvorser die op 
basis van versteende sporen bossen kon re
construeren en met her en der verspreide 
beenderen verdwenen reuzengeslachten kon 
doen herleven.

In de toonzalen van de romantiek 
wordt de macht van de Juno Ludovisi over
gedragen op om het even welk artikel van 
het dagelijkse leven: alles kan een poëtisch 
object worden, een weefsel van hiërogliefen 
waarin een geschiedenis versleuteld ligt. In 
de oude antiekwinkel worden het museum 
van schone kunsten en het etnografische 
museum gelijkwaardig. Zo wordt komaf 
gemaakt met het argument van het pro
zaïsche gebruik of de commodificatie. Als 
het einde van de kunst erin bestaat dat ze 
koopwaar wordt, bestaat het einde van de 
waar erin dat ze kunst wordt. Doordat ze in 
onbruik raken, ongeschikt worden voor de 
alledaagse consumptie, komen alle waren 
of vertrouwde voorwerpen beschikbaar voor 
de kunst, als een lichaam dat een geschie

denis codeert en als object van ‘belange
loos welbehagen’. Ze worden gereëstheti- 
seerd, op een nieuwe manier. Het 'hetero- 
geen-zintuiglijke' is overal. Het proza van 
het dagelijks leven wordt een reusachtig 
fantastisch poëem. Elk object kan de grens 
oversteken en het domein van de esthetische 
ervaring herbezetten.

We weten wat er allemaal uit die antiek
winkel is voortgekomen. Veertig jaar later 
zouden Zola en Claude Lantier, de impres
sionistische schilder die Zola heeft bedacht 
voor Le Ventre de Paris, de macht van de 
Juno Ludovisi overdragen aan de groenten, 
de worsten en de handelaars van Les Halles. 
Daarna volgden onder meer de collages van 
dadaïsme en surrealisme, de pop art en de 
hedendaagse tentoonstellingen met gerecy
cleerde koopwaar of videoclips. De opmerke
lijkste metamorfose van Balzacs opslagplaats 
is natuurlijk de etalage van de ouderwetse 
wandelstokkenverkoper in dé Passage de 
1’Opéra, waarin Aragon een droom over 
Duitse zeemeerminnen terugvindt. Ook de 
zeemeermin in Le Paysan de Paris is de 
Juno Ludovisi, de ‘onbeschikbare’ godin, 
die juist door haar onbeschikbaarheid een 
nieuwe zintuiglijk waarneembare wereld 
belooft. Walter Benjamin zal haar op zijn 
manier herkennen: de passages met de ver
ouderde waren bevatten de belofte van de 
toekomst. Hij zal er enkel aan toevoegen 
dat de passages gesloten moeten zijn, 
onbeschikbaar moeten zijn gemaakt, opdat 
de belofte vervuld zou kunnen worden.

Er schuilt dus een dialectiek in de ro
mantische poëtica van de wederzijdse 
doordringing van kunst en leven. Die poë
tica maakt alles beschikbaar om de rol van 
het heterogene, onbeschikbare zintuiglijke 
te spelen. Doordat ze van het gewone iets 
buitengewoons maakt, maakt ze van het 
buitengewone iets gewoons. Van die con
tradictie maakt ze een eigen soort politiek 
- of metapolitiek. Die metapolitiek is een 
hermeneutiek van tekens. ‘Prozaïsche’ ob
jecten worden tekens van de geschiedenis 
die ontcijferd moeten worden. De dichter 
wordt niet alleen een natuurvorser of een 
archeoloog die fossielen opgraaft en hun 
poëtisch potentieel ontsluit. Hij wordt ook 
een symptomatoloog die in de onderkant of 
in het onbewuste van een samenleving 
graaft om er de boodschappen te ontcijfe
ren die in het vlees van gewone dingen staan 
gegrift. De niéuwe poëtica construeert een 
nieuwe hermeneutiek; ze neemt de taak op 
zich om de samenleving bewust te maken 
van haar geheimen. Dat doet ze door het 
rumoerige toneel van politieke eisen en doc
trines te verlaten en naar de dieptes van het 
maatschappelijk leven te duiken, om er de 
raadsels en fantasieën te onthullen die in de 
intieme werkelijkheden van het dagelijks 
leven verscholen liggen. In het spoor van 
die poëtica kon de koopwaar worden be
schreven als een fantasmagorie: als een ver
zameling dingen die op hét eerste gezicht 
triviaal lijkt, maar die zich bij nader toe- 
zien openbaart als een weefsel van hiëro
gliefen en een puzzel van theologische 
scherpslijperijen.

Oneindige verdubbeling?

De analyse van de koopwaar door Marx 
maakt deel uit van de romantische plot die 
het einde van de kunst - dus de homogenise
ring van de zintuiglijke wereld - ontkent. Wé 
zouden kunnen zeggen dat Marx’ koopwaar 
uit Balzacs antiekwinkel naar buiten stapt. 
Daarom kon het warenfetisjisme Benjamin 
in staat stellen óm de structuur van Baudelaires 
beelden te verklaren, met de topografie van 
de Parijse passages en het personage van 
de flaneur als leidraad. Want Baudelaire 
slenterde minder in de passages zelf rond 
dan in de plot van de winkel als nieuw 
sensorium, als plaats waar de kunst en het 
dagelijks leven een uitwisseling aangaan. 
Het explicans en het explicandum maken 
deel uit van dezelfde poëtische plot. Daarom 
passen ze zo goed bij elkaar - misschien 
zelfs te goed. Dat géldt, wat ruimer beke
ken, ook voor het Kulturkritik-discours in 
zijn verschillende varianten - een discours 
dat beweert de waarheid te zeggen over de 
kunst, over de illusies van de esthetica en 
haar sociale funderingen, over de mate 
waarin de kunst afhankelijk is van de cul
tuur en van de commodificatie. Nu werden 
de procedures waarmee dat discours de 
waarheid over de kunst en de esthetica pro
beert te onthullen voor het eerst geconstru
eerd op het esthetische toneel. Ze zijn figu
ren van hetzelfde gedicht. We kunnen de 
cultuurkritiek beschouwen als het epistemo
logische gezicht van de romantische poë
tica, als de rationalisering van de manier 
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waarop die poëtica de uitwisseling organi
seert tussen de tékens van dé kunst en de 
tekens Van het leven. De Kulturkritik wil 
op de productie van de romantische poëtica 
de blik van de onttoverde rede werpen. Maar 
die onttovering maakt zelf deel uit van de 
romantische herbetovering die het senso
rium van de kunst - begrepen als het veld 
van in onbruik geraakte objecten die een 
cultuur in geheimschrift omzetten - tot in 
het oneindige heeft verruimd, net zoals ze 
dat heeft gedaan met het domein van de te 
ontcijferen fantasieën, terwijl ze tegelijk de 
procedures van die Ontcijfering heeft vast
gelegd.

De romantische poëtica biedt dus 
weerstand aan de entropie van het einde van 
de kunst en haar deësthetisering. Maar de 
procedures die ze inzet om te reësthetiseren 
worden bedreigd door een andere vorm van 
entropie. Ze dreigen het slachtoffer te wor
den van hun eigen succes. Het gevaar is niet 
dat alles prozaïsch wordt, maar dat alles 
artistiek wordt - dat de uitwisselings- 
processen en grensoverschrijdingen een 
punt bereiken waarop de grens helemaal 
wordt uitgewist, zodat niets, hoe prozaïsch 
ook, nog aan het domein van de kunst ont
snapt. Dat is het geval wanneer kunst
tentoonstellingen ons confrontéren met pure 
duplicaten van consumptieobjecten en com
merciële video’s, die ze ook als zodanig 
benoemen, in de veronderstelling dat die 
artefacten de commodificatie aan een radi
cale kritiek onderwerpen, precies door het 
feit dat ze de waren nauwgezet verdubbe
len. Die afwezigheid van elk onderscheid 
blijkt ook het kritische discours te treffen, 
dat ertoe veroordeeld is om ofwel aan dat 
benoemen mee te doen, ofwel het tot het 
einde toe te veroordelen met het argument 
dat het sensorium van de kunst en het 
sensorium van het dagelijks leven nog 
slechts de eeuwige reproductie zijn van het 
‘spektakel’, waarin de dominante macht te
gelijk wordt weerspiegeld en ontkend.

Die veroordeling wordt algauw in het 
spel opgenomen. Een interessant voorbeeld 
van dat dubbele discours is de recente ten
toonstelling die eerst in de VS werd geor
ganiseerd onder de titel Let’s Entertain, en 
vervolgens in Frankrijk als Au-delà du 
spectacle. De Parijse tentoonstelling speelde 
met drie niveaus: de provocatie van de hoge 
cultuur door de pop art; Guy Debords kri
tiek op de amusementsindustrie als spekta
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kel en dus als triomf van het vervreemde 
leven; en ten slotte de identificatie van amu
sement met Debords opvatting van het spel 
als tegengif voor de schijn. De ontmoeting 
tussen het vrije spel en de vrije schijn werd 
herleid tot de confrontatie tussen een biljart
tafel, een voetbalspeltafel en een draaimo
len enerzijds, en neoklassieke bustes van 
Jeff Koons en zijn vrouw anderzijds.

Entropieën van de avant-garde

Dergelijke resultaten lokken het tweede ant
woord uit op het dilemma van de deëstheti
sering van de kunst - de alternatieve ma
nier om de macht van het 'heterogeen- 
zintuiglijke’ te herbevestigen. Dat antwoord 
is het exacte tegendeel van het eerste. Het 
betoogt dat de romantische grensvervaging 
een doodlopend straatje is. Het bepleit de 
noodzaak om de kunst te scheiden van elke 
esthetisering van het alledaagse. Dat plei
dooi kan louter omwille van de kunst zelf 
worden gehouden, maar het kan ook wor
den gehouden omwille van haar emancipa
torische vermogen. In beide gevallen gaat 
het om hetzelfde fundamentele pleidooi: de 
twee sensoria moeten worden gescheiden. 
Het eerste manifest tegen de kitsch, dat veel 
óuder is dan de term ‘kitsch’ zelf, staat in 
Flauberts Madame Bovary. De hele plot van 
die roman is in feite de plot van de diffe
rentiatie tussen de kunstenaar en zijn per
sonage, van wie het grootste vergrijp erin 
bestaat dat ze de kunst in haar leven wil bin
nenbrengen. De vrouw die haar leven wil 
esthetiseren, die van de kunst een levens
kwestie maakt, verdient de dood- letterlijk. 
De wreedheid van de romancier wordt de 
strengheid van de filosoof wanneer Adomo 
een tegenhanger van Emma Bovary de
zelfde beschuldiging voor de voeten werpt. 
Die tegenhanger is Stravinsky, de compo
nist die denkt dat hem om het even welke 
harmonie of disharmonie ter beschikking 
staat eh die klassieke akkoorden en moderne 
dissonanten, jazz en primitieve ritmes met 
elkaar vermengt, tot grote opwinding van 
zijn burgerlijk publiek. Je hoort een buiten
gewoon pathos in de toon van de passage 
in Philosophie der neuen Musik waarin 
Adorno zegt dat sommige akkoorden van 
de negentiende-eeuwse salonmuziek niet 
meer hoorbaar zijn, tenzij, voegt hij er aan 
toe, “alles bedriegerij is”. Als die akkoor
den nog beschikbaar zijn, als ze nog gehoord
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kunnen worden, is meteen bewezen dat de 
politieke belofte van de esthetische scène 
een leugen is, en dat het pad naar de eman
cipatie verloren is gegaan.

Of de zoektocht nu alleen naar de 
kunst moet leiden of ook naar emancipatie 
door middel van de kunst, het toneel blijft 
hetzelfde. Op dat toneel moet de kunst het 
domein van het geësthetiseerde leven ver
laten en een nieuwe, onmogelijk nog te 
overschrijden grens trekken. Die positie 
kunnen we niet zomaar toeschrijven aan de 
nadruk waarmee de avant-garde vasthoudt 
aan de autonomie van de kunst. Want die 
autonomie blijkt in feite een dubbele 
heteronomie te zijn. Als Emma Bovary moet 
sterven, moet Flaubert verdwijnen. Eerst 
moet hij het sensorium van de literatuur 
doen lijken op dat van dingen die gevoel
loos zijn: stenen, schelpen of stofdeeltjes. 
Daartoe moet hij erover waken dat zijn 
proza niet meer te onderscheiden valt van 
dat van zijn personages, het proza van het 
alledaags bestaan. Op analoge wijze is ook 
de autonomie van Schonbergs muziek, zo
als Adorno die heeft geconceptualiseerd, 
een dubbele hetefonomie: om de kapitalis
tische arbeidsdeling en het ornament van de 
commodificatie te veroordelen, moet ze die 
arbeidsdeling nog verder doortrekken, moet 
ze nog technischer worden, nog ‘onmense
lijker’ dan de producten van de kapitalis
tische massaproductie.. Die onmenselijkheid 
zorgt ervoor dat de smet van wat verdron
gen is, zichtbaar wordt en de technisch per
fecte organisatie van het werk verstoort. De 
‘autonomie’ van het avant-gardistische 
kunstwerk wordt de spanning tussen twee 
heteronomieën: de touwen die Odysseus aan 
zijn mast vastbinden en de sirenenzang 
waarvoor hij de oren van zijn bemanning 
dichtstopt.

We kunnen die twee posities ook de 
namen geven van twee Griekse góden, 
Apollo en Dionysos. Hun tegenstelling is 
niet zomaar een constructie van de jonge 
Nietzsche. Het is de algemene dialectiek van 
de ‘geest der vormen’. De esthetische iden
tificatie van het bewustzijn en het onbe
wuste, logos en pathos, kan op twee ma
nieren worden geïnterpreteerd. Ofwel is de 
‘geest der vormen’ de logos die zich een weg 
weeft doorheen zijn eigen opaciteit en de 
weerstand van het materiaal, om zo de glim
lach van het standbeeld of het licht op het 
schilderij te kunnen worden - dat is de

Apollinische plot. Ofwel, wordt die geest 
vereenzelvigd met een pathos dat de vormen 
van de doxa ontwricht en van de kunst de 
inscriptie maakt van een macht die chaos is, 
radicale alteriteit. De kunst schrijft op het 
oppervlak van het werk de immanentie in van 
het pathos in de logos, van het ondenkbare 
in het denken. Dat is de Dionysische plot. 
In beide gevallen gaat het om een plot van 
de heteronomie. Zelfs het volmaakte van het 
Griekse standbeeld in Hegels Âsthetik is de 
vorm van een ontoereikendheid. Dat geldt 
nog veel sterker voor Schonbergs perfecte 
constructie. Opdat de avant-gardistische 
kunst trouw blijft aan de belofte van het 
esthetische toneel moet ze steeds sterker de 
macht van de heteronomie benadrukken die 
haar autonomie ondersteunt.

Nederlaag van de verbeelding?

Die innerlijke noodzaak leidt tot een ander 
soort entropie, die de opdracht van de auto
nome avant-garde in de buurt brengt van 
de opdracht om van de heteronomie zelf te 
getuigen. Die entropie wordt perfect geïl
lustreerd door Lyotards ‘esthetica van het 
sublieme’. Op het eerste gezicht radicali
seert Lyotard de dialectiek van de avant- 
gardekunst, waarvan hij de logica omdraait. 
De avant-garde moet tot in het oneindige 
de grenslijn trekken die de kunst scheidt van 
de warencultuur, zij moet eindeloos de re
latie inschrijven van de kunst met het 
‘heterogeen-zintuiglijke’. Maar dat moet ze 
doen om tot in het oneindige de ‘bedriegerij’ 
van de esthetische belofte te ontkrachten, 
om zowel de beloftes van het revolutionaire 
avant-gardisme als de entropie van de 
warenesthetisering te veroordelen. De 
avant-garde krijgt de paradoxale plicht toe
bedeeld om te getuigen van een oeroude 
afhankelijkheid van het menselijke denken 
die van elke emancipatiebelofte een vorm 
van bedrog maakt.

De bewijsvoering neemt de vorm aan 
van een radicale herinterpretatie van Kants 
Kritik der Urteilskraft-, Lyotard biedt een 
nieuwe constructie van het esthetisch 
sensorium, die een impliciete weerlegging 
vormt van Schillers visie, een soort alter
natieve oerscène. De gehele ‘plicht’ van de 
moderne kunst leidt Lyotard af uit de 
kantiaanse analyse van het sublieme als een 
radicale ervaring van onverenigbaarheid, 
waarin het synthetisch vermogen van de 

verbeelding tekortschiet voor de ervaring 
van een oneindigheid die een kloof slaat 
tussen het zintuiglijke en het boven
zintuiglijke. In Lyotards analyse definieert 
dit de ruimte van de moderne kunst als de 
manifestatie van het onrepresenteerbare, 
van het “verlies van een stabiele relatie tus- 
sen het zintuiglijke en het verstandelijke”. 
Het is een paradoxale bewering: in de eer
ste plaats omdat het sublieme bij Kant niet 
de ruimte van de kunst definieert, maar de 
overgang aangeeft van de esthetische naar 
de ethische ervaring, en in de tweede plaats 
omdat de ervaring van een disharmonie tus- 
sen Rede en Verbeelding naar de ontdek
king van een hogere harmonie reikt - het 
subject neemt zichzelf waar als lid van de 
bovenzintuiglijke wereld van Rede en Vrij
heid.

Lyotard wil de kantiaanse kloof van 
het sublieme tegenover de hegeliaanse 
esthetisering stellen. Maar daarvoor moet 
hij wel Hegels omschrijving van het su
blieme als de onmogelijkheid van een ade
quate relatie tussen een gedachte en haar 
stoffelijke uitdrukking ovememen. Hij moet 
bij de plot van de ‘geest der vormen’ het 
principe van een alternatieve constructie van 
de oerscène ovememen, om zo een alterna
tieve lectuur van de plot van het ‘leven der 
vormen’ mogelijk te maken. Natuurlijk is 
deze verwarring niet te wijten aan een slor
dige interpretatie. Het is een manier om het 
oorspronkelijke pad van de esthetica naar 
de politiek te blokkeren en om op hetzelfde 
kruispunt een omleidingsweg aan te leggen 
- een weg met eenrichtingsverkeer die van 
de esthetica naar de ethiek leidt. Zo kan 
Lyotard het verzet van het esthetisch regime 
van de kunst tegen het regime van de repre
sentatie geheel toeschrijven aan het verzet 
dat de kunst van het onrepresenteerbare te
gen de kunst van de voorstelling biedt. 
‘Moderne’ kunstwerken moeten dan ethische 
getuigen van het onrepresenteerbare worden. 
Strikt genomen kun je onrepresenteerbare 
onderwerpen nu net in het regime van de re
presentatie aantreffen - onderwerpen dus 
waarvoor vorm en materie op geen enkele 
manier op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Het ‘verlies van een stabiele relatie’ tussen 
het zintuiglijke en het verstandelijke is niet 
het verlies van het vermogen om zo’n relatie 
te leggen - het is de vermenigvuldiging van 
de vormen ervan. In het esthetisch regime 
van de kunst is niets ‘onrepresenteerbaar’.

Veel is geschreven over de zoge
naamde onrepresenteerbaarheid van de ho
locaust, die slechts getuigenissen zou toe
laten, maar geen kunst. Deze bewering 
wordt weerlegd door het werk van de ge
tuigen zelf. Zo werd de paratactische schrif
tuur van Primo Levi of Robert Antelme lou
ter beschouwd als een getuigenisstijl, de 
aangemeten stijl voor de ervaring van de 
ontmenselijking door de nazi’s. Maar die 
paratactische stijl, opgebouwd uit een aan
eenschakeling van kleine waarnemingen en 
gewaarwordingen, was een van de belang
rijkste kenmerken van de negentiende- 
eeuwse literaire revolutie. De korte aante
keningen aan het begin van Antelmes boek 
L’Espèce humaine, waarin hij de latrines 
beschrijft en het kamp van Buchenwald si- 
meert, volgen het model dat je ook in de 
beschrijving van Emma Bovary’s ouderlijke 
boerderij kunt aantreffen. Ook over Claude 
Lanzmanns film Shoah werd gezegd dat hij 
een getuigenis was van het onrepresenteer
bare. Maar wat Lanzmann tegenover de re
presenterende plot van de Amerikaanse 
televisiereeks Holocaust plaatst, is zelf ook 
een filmische plot - hij doet het verhaal van 
een onderzoek, gevoerd in het heden om een 
enigmatisch of uitgewist verleden te recon
strueren. Die plot is al te vinden in Orson 
Welles’ Citizen Kane. Het argument van het 
‘onrepresenteerbare’ strookt niet met de er
varing van de esthetische praktijk; het komt 
tegemoet aan de diepe wens dat er inder
daad iets onrepresenteerbaars, iets ontoe
gankelijks zou bestaan, om daarmee de 
noodzaak van een ethische omleidingsweg 
aan de kunstpraktijk op te leggen. De ethiek 
van het onrepresenteerbare zou nog altijd 
een omgekeerde vorm van de esthetische 
belofte kunnen zijn.

De manier waarop ik de entropische scena
rio’s van de politiek van de esthetica heb 
geschetst, lijkt misschien een pessimistische 
visie te rechtvaardigen. Dat is echter niet 
mijn bedoeling. In discussies over het lot 
van de kunst en haar politieke betrokken
heid is een zekere melancholie onmisken
baar, vooral in Frankrijk. Het wemelt van 
de uitspraken over het einde van de kunst 
en het einde van het beeld, de heerschappij 
van communicatie en reclame, de onmoge

lijkheid van kunst na Auschwitz, het heim
wee naar het verloren paradijs van de real 
presences, de werkelijke tegenwoordigheid; 
esthetische utopieën worden veroordeeld 
omdat ze tot totalitarisme of commodificatie 
hebben geleid. Het is niet mijn bedoeling 
om me bij die treurzangen aan te sluiten. 
Integendeel: ik denk dat we afstand kunnen 
nemen van die heersende stemming als we 
leren begrijpen dat het ‘einde van de kunst’ 
niet het lot van de ‘moderniteit’ is, maar de 
keerzijde van het leven van de kunst. Door
dat de esthetische formule de kunst van meet 
af aan heeft gekoppeld aan de niet-kunst, 
plaatst ze dat leven tussen twee verdwijn
punten: het punt waar de kunst het leven 
zelf wordt, en het punt waar de kunst alleen 
maar kunst wordt. Ik heb betoogd dat elk 
van beide scenario’s, ‘tot het uiterste door
gedreven’, zijn eigen entropie met zich 
meebrengt, zijn eigen ‘einde van de kunst’. 
Maar het leven van de kunst in het esthe
tisch regime van de kunst bestaat er nu net 
in dat ze tussen die scenario’s heen en weer 
schiet: ze speelt een autonomie uit tegen een 
heteronomie en een heteronomie tegen een 
autonomie, ze speelt de ene koppeling tus
sen kunst en niet-kunst uit tegen de andere.

Elk van deze scenario’s impliceert een 
zekere metapolitiek: de kunst weerlegt de 
hiërarchische indeling van het waarneembare 
en construeert een gemeenschappelijk 
sensorium; de kunst vervangt de politiek als 
configuratie van de zintuiglijke wereld; de 
kunst wordt een soort maatschappelijke her
meneutiek; de kunst wordt zelfs, juist in haar 
isolement, de hoeder van de emancipatie
belofte. Elk van die posities kan worden ver
dedigd - en is ook verdedigd. Daaruit volgt 
dat er in de ‘politiek van de esthetica’ een 
zekere onbeslistheid heerst. Er bestaat een 
metapolitiek van de esthetica die de moge
lijkheden van de kunst construeert. De es
thetische kunst belooft een politieke vervul
ling die ze niet kan inlossen, en gedijt op die 
ambiguïteit. Dat verklaart waarom degenen 
die de kunst willen isoleren van de politiek 
enigszins naast de kwestie praten. Het ver
klaart ook waarom degenen die haar poli
tieke belofte ingelost willen zien, veroordeeld 
zijn tot een zekere melancholie.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Noot

[1] Ik maak een onderscheid tussen drie 
regimes van de kunst. In het ethisch regime 
hebben de kunstwerken geen autonomie. Ze 
worden gezien als beelden die worden on
derzocht naar hun waarheid en naar hun 
effect op het ethos van het individu en de 
samenleving. Plato’s Politeia biedt een per
fect voorbeeld van dit regime. In het regime 
van de representatie behoren kunstwerken 
tot de sfeer van de nabootsing, waar ze niet 
meer onderworpen zijn aan de wetten van 
de waarheid en het nut. Ze zijn niet zozeer 
kopieën van de werkelijkheid als wel ma
nieren om de materie een vorm op te leg
gen. Als zodanig zijn ze onderworpen aan 
een reeks intrinsieke normen: een hiërarchie 
van genres, voorschriften in verband met 
de afstemming van expressie en onderwerp, 
overeenstemming tussen de kunsten enzo
voort. Het esthetisch regime gooit die 
normativiteit omver, evenals de relatie tus
sen vorm en materie waarop ze was geba
seerd. Kunstwerken worden nu gedefinieerd 
als kunstwerken: ze behoren tot een speci
fiek sensorium dat zich onderscheidt als een 
uitzondering op het normale regime van het 
zintuiglijke, dat ons een onmiddellijke af
stemming van gedachte en zintuiglijke 
materialiteit biedt. Voor meer details, zie 
Jacques Rancière, Le Partage du sensible. 
Esthétique et politique, Parijs, La Fabrique, 
2000.

Illustraties pp. 6-7

pagina 6 boven: Middenstuk van Egyptisch 
dessertservies, Sèvres-porselein, 1811

pagina 6 onder: FFF Videoshow, Centraal 
Museum Utrecht, 2002, zicht op zaal 
‘Female’

pagina 7 boven: Ideaal!Wonen, Centraal 
Museum Utrecht, 2002-2003, detail

pagina 7 onder: Claes Oldenburg, Bedroom 
Ensemble - Replica 1,1969

Bovenstaande tekst is een vertaling van 
The Aesthetic Revolution and Its Outcomes. 
Emplotments of Autonomy and Heteronomy, 
gepubliceerd in New Left Review nr. 14, 
maart-april 2002, pp. 133-151.
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Import en assimilatie
Sven LÜTTICKEN

Nederlandse media putten zich de laatste tijd 
uit in geweeklaag over de stand van zaken 
in de beeldende kunst. In een bundel als 
Kunst in crisis, maar minstens evenzeer in 
de dagbladen, wordt de ene keer gepiekerd 
over het ‘autisme’ van de kunst, en de an
dere keer juist weer over de gevaren van 
grensvervaging. [1] Deze bezwaren lijken 
nogal in tegenspraak. Het ene duidt op een 
volledig in zichzelf gekeerde kunst, het an
dere juist op een kunst die zich zo openstelt 
voor externe invloeden dat zij haar eigen
heid verliest - en toch bestaan beide dia
gnoses naast elkaar en weten ze elkaar op 
diffuse wijze te doordringen. Rutger 
Wolfson stelt enerzijds vast dat de kunst aan 
autisme lijdt, maar merkt anderzijds ook op 
dat kunstenaars die over het muurtje kijken 
en zich bijvoorbeeld op design richten, in 
hopeloos amateurisme verzanden: “In het 
slechtste geval zetten kunstenaar zichzelf 
voor schut, omdat hun werk het niet haalt 
bij dat van professionals van een bepaalde 
discipline.” [2] Ook andere auteurs klagen 
dat de kunst, die niet meer aan specifieke 
ambachten is gebonden, te kampen heeft met 
een gebrek aan professionaliteit. “De als beel
dende kunst figurerende taaluitingen, al zijn 
ze nog zo stijlvol uitgevoerd in fleurig neon, 
zullen het in diepgang en kleurrijkheid nooit 
winnen van de taal van de dichter. En in een 
gemiddelde film van een groot regisseur zit
ten wel honderd scènes met de kwaliteit van 
één goede kunstenaars-loop." [3]

Terwijl de kunst in bovenstaande voor
beelden nog wordt beoordeeld in termen van 
artistieke kwaliteit - men spreekt over ‘de 
dichter’ of ‘een groot regisseur’ - lijkt men 
elders te suggereren dat de kunst door haar 
gebrek aan professionaliteit niet effectief 
genoeg is, in vergelijking met bijvoorbeeld 
de mode, de reclame of de film. Hier ver
schijnt de kunst plots als een suf neefje van 
de cultuurindustrie. Naast The Matrix ver
bleekt toch vrijwel alle videokunst? Zijn 
modeontwerpers visueel niet veel geavan
ceerder dan'beeldend kunstenaars? Is de 
reclame niet tien keer verleidelijker dan wat 
we in galeries zien? De diagnose dat de 
kunst haar identiteit kwijt is, of dat ze haar 
identiteit nog slechts vindt in amateurisme 
en dilettantisme, loopt uit op een advies om 
zich aan de wetten van de cultuurindustrie 
aan te passen. Kunstenaars moeten ‘leren’ 
van videoclipmakers of reclamejongens om 
op ‘professionele’ wijze overtuigende, ver
leidelijke en overweldigende beelden te 
maken. Op een of andere manier moet dit 
resulteren in iets dat wél als beeldende kunst 
herkenbaar is - meer dan wat nu voor beel
dende kunst doorgaat - en dat bovendien de 
vergelijking met drastischer geprofessiona
liseerde terreinen van de cultuur kan door
staan.

Het afwijkende karakter van de kunst
wereld hangt samen met de wijze waarop 
zij materiaal van elders importeert, en wel 
op een manier die voortdurend twijfels op
roept over de zin en legitimiteit van die 
import. De klachten over autisme, amateu
risme en het verlies van eigen kwaliteiten 
zijn onlosmakelijk verbonden met de spe
cifieke importpraktijk van het kunstsysteem. 
De white cube is een importmedium dat 
objecten, beelden en werkwijzen van elders 
binnenhaalt, en dus niets van doen heeft met 
de ivoren toren van het l’art pour l’art. 
Sinds de beeldende kunst is geëvolueerd van 
een verzameling specifieke kunstvormen 
(schilderkunst, beeldhouwkunst) naar een 
generieke beeldende kunst (een ontwikke
ling die haar beslag vindt in de readymade, 
diverse vormen van installatiekunst en in 
het niet per se ‘professionele’ gebruik van 
fotografie en video), heeft ook de tentoon
stellingsruimte een ingrijpende transforma
tie ondergaan. [4] De objecten die er wor
den tentoongesteld, vinden hun legitimatie 
niet meer in een traditie en een artistiek 
medium (schilderijen, beeldhouwwerken, 
prenten), maar zijn per definitie onzuiver; 
ze ontlenen hun kunststatus dus aan het feit 
dat hun status in eerste instantie twijfelach
tig is. Het tentoohstellingsmedium is te be
schouwen als het voornaamste artistieke 
medium; de ‘zuivere’ witte ruimte is het 
medium voor de incorporatie van onzuiver
heid. In dat opzicht vormt ook de black box 

van het videotijdperk slechts een licht aan
gepast importmedium, dat de projectie van 
videobeelden mogelijk maakt. Het gebruik 
van video en fotografie in de kunst dupli
ceert vaak de importfunctie van het tentoon- 
stellingsmedium; de tentoonstelling impor
teert dingen als object, de artistieke foto
grafie en video importeren dingen als beeld.

Ieder medium importeert uiteraard ele
menten uit andere media en uit de wereld 
buiten die media. Kranten modelleren hun 
opmaak naar websites, nieuwssites imite
ren kranten, en naast die ‘remediatie’ van 
concurrerende media importeren alle me
dia elementen uit de zo vaak bezworen rea
liteit. De geïmporteerde elementen worden 
echter gedomesticeerd door ze te presente
ren in bekende genres en formats, die de 
receptie en interpretatie sturen. In de beel
dende kunst ontbreekt dit soort sturende en 
‘naturaliserende’ conventies schijnbaar. 
Amateurisme lijkt vaak de enige conventie 
te zijn; veel installaties zijn rommelig of sim
plistisch, en veel pseudodocumentair foto- 
en videowerk oogt onprofessioneel. Maar 
ook al getuigt dit vaak van onvermogen of 
gemakzucht, de kracht van de kunst kan 
slechts liggen in het feit dat het materiaal een 
zekere vreemdheid en heteronomie blijft be
houden, dus dat de geïmporteerde dingen en 
beelden gebrekkig in de kunstcontext wor
den geïntegreerd. Op deze manier importeert 
de kunst ook producten uit de massamedia, 
waarbij zij opereert als een tweedegraads
systeem dat op andere remediatiepraktijken 
reflecteert in plaats van ze alleen maar te 
kopiëren. De kunst onderwerpt haar import- 
producten aan dubieuze transformaties, 
waarvan ook de schijnbare afwezigheid van 
iedere transformatie - het ‘slechts’ tonen - 
er één is. Per geval is het de vraag of die 
transformaties iets opleveren, dus óf het 
‘dubieuze’ karakter ervan een gebrek of een 
kwaliteit is.

In structureel opzicht is de kunst in 
feite reeds in hoge mate geïntegreerd in de 
cultuurindustrie; zij is er een dochter
onderneming van, die er slechts licht afwij
kende managementpraktijken op nahoudt. 
Zeker de grote musea concurreren op de 
vrijetijdsmarkt en moeten zich aanpassen 
aan de wetten van de publicity. Het discours 
over de ‘achterlopende’ kunst lijkt er op uit 
te zijn om deze integratie te laten doorslaan 
in een volledige assimilatie. Leden van min
derheden die ‘integreren’, nemen deel aan 
de samenleving waarin zij leven, maar zij 
hoeven hun ‘oorspronkelijke’ cultuur 
daarom niet op te geven. Assimilatie is een 
radicaler proces: men wil in alles lijken op 
wat men als norm ervaart. Kenmerken die 
de herkomst van iets of iemand verraden, 
moeten worden weggewerkt. Van de kunst
wereld wordt dus verwacht dat zij zich tot 
een perfect geassimileerd onderdeel van de 
cultuurindustrie ontwikkelt; vergevorderde 
integratie volstaat niet meer. Als het Centraal 
Museum in de FFF Videoshow een video- 
kunstwerk naast een videoclip zet, en daar
bij zelfs het geluid van de kunstvideo weg
draait, dan is de boodschap duidelijk: alle 
cultuurproducten mogen en moeten op de
zelfde verstrooide manier worden waarge
nomen en geconsumeerd.

Discursief en politiek georiënteerde 
tentoonstellingen als Documenta 11 lijken 
een uitweg te bieden uit het veronderstelde 
autisme van de kunst, een alternatief dat 
voor velen aantrekkelijker is dan de assi
milatie van de kunst aan het spektakel. Der- 
gelijke tentoonstellingen onttrekken zich bij 
voorbaat aan de vergelijking met de com
merciële producten van culturele professio
nals. De kunst wordt hier immers van meet 
af aan voorgesteld als drager van een alter
natieve, kritische openbaarheid, die nadruk
kelijk anders functioneert dan de main
stream media. De kunstcontext importeert 
dan niet alleen elementen uit de andere 
media en uit de buitenwereld, maar wil na
drukkelijk als politiek medium functione
ren, en beklemtoont dan ook haar dis
cursieve karakter. Hierdoor dreigt zij ech
ter langs een andere weg te worden geassi
mileerd. Zij gaat weliswaar niet meer op in 
de cultuurindustrie, maar wordt ingescha
keld in een alternatieve openbaarheid die 
het format van de kunst vooral om pragma
tische redenen lijkt te gebruiken. De video- 
en foto/tekstinstallaties van het Italiaanse 
collectief Multiplicity over de grenzen van 
de Middellandse Zee maken weliswaar ge
bruik van elementen uit de installatiekunst, 

maar dan als een saus die - zoals in veel 
educatieve tentoonstellingen - over een 
didactische presentatie wordt heen gegoten.

Tentoonstellingen als de laatste 
Documenta’s, en bijvoorbeeld ook de reeks 
Contemporary Arab Representations van 
Catherine David of het recente Territories 
in de Kunst-Werke te Berlijn, demonstre
ren dat de kunstwereld niet alleen objecten 
en beelden, maar ook vertogen of vertoog- 
flarden uit de filosofie, de antropologie, de 
cultuurwetenschappen en talloze andere dis
ciplines weet op te slorpen. Doorgaans ge
beurt dit veel minder grondig dan bij deze 
voorbeelden; veel catalogi en tijdschriften 
puilen uit van teksten die inzichten van el
ders kapen, teneinde een oeuvre, een groeps
tentoonstelling of een curatorencarrière van 
een theoretisch keurmerk te voorzien. Dat 
bij import iets verloren gaat, is onvermij
delijk - zo kan men bijvoorbeeld wel din
gen van de ene naar de andere context im
porteren, maar nooit de context zelf mee
nemen. [5] In de kunst lijkt dit verlies ech
ter sowieso geen punt. Dat kunstenaars die 
zich niet met theoretische statements profi
leren, als onmondig gelden, is nogal ironisch 
wanneer men bedenkt dat de discursieve 
import in de kunst vrijwel steeds neerkomt 
op het produceren van theoretische sound- 
bytes die het werk interessant en opwindend 
doen lijken. Vreemd genoeg impliceert de 
vrijblijvende omgang met discursieve im
port geenszins dat er aan deze discours
productie geen waarde wordt gehecht. In
tegendeel, er lijkt juist sprake van een ze
ker logocentrisme. Kunstenaars moeten alle 
aspecten van hun werk kunnen beredene
ren, constateerde Isabelle Graw onlangs 
naar aanleiding van een groepsseminarie 
met academiestudenten: “Wir steilten fest, 
dass unter Kunststudent/innen derzeit die 
Auffassung herrscht, man müsse jeden 
Aspekt seines ‘Projekts’ gründlich recher- 
chieren und begründen. Das sind die 
Nachwirkungen des Erbes der Konzept- 
kunst beziehungsweise eines Missverstand- 
nisses von ihr,” Het resultaat daarvan is “eine 
Kunst die jeden ihrer Schritte zu rechtfertigen 
vorgibt”. [6] Het uiterste resultaat daarvan 
zijn toelichtingen op werken in de trant van 
“De bruine dienbladen in deze installatie 
staan voor het hoge percentage Indianen in 
Canadese gevangenissen.”

Jeroen de Rijke en Willem de Rooij 
hebben de moeizame verhouding tussen een 
als primair opgevatte discursieve inhoud en 
de formele en esthetische ‘verpakking’ bril
jant op scherp gesteld in hun installatie 
Bouquet II (2003). Het werk valt uiteen in 
twee delen, een geïllustreerde wandtekst en 
een fraai gearrangeerd bloemstuk in een 
vaas op een sokkel. De tekst heeft betrek
king op de ophef die ontstond naar aanlei
ding van uitspraken van de Somalisch- 
Nederlandse publiciste en politica Ayaan 
Hirsi Ali, die na haar kritiek op de behan
deling van islamitische vrouwen zou zijn 
bedreigd door moslims; daarnaast verwijst 
de tekst ook naar commentaren op de Miss- 
Worldverkiezing van 2002 die, na rellen en 
moordpartijen door islamitische tegenstan
ders van het gebeuren, verplaatst werd van 
Nigeria naar Londen en gewonnen werd 
door een Turks-Nederlandse vrouw uit 
Almelo, die voor Turkije deelnam. Hoewel 
er in het tekst- en fotogedeelte van het werk 
naar bloemen wordt verwezen (bijvoorbeeld 
middels een foto van Hirsi Ali naast een bos 
tulpen, en de uitspraak dat de oer-Hollandse 
tulp uit Turkije afkomstig zou zijn), lijkt het 
kunstig gearrangeerde bloemstuk daar wei
nig te doen. Vorm en inhoud zijn uit elkaar 
gedreven, en de esthetiek verschijnt open
lijk als een pure toegift die geen werkelijke 
verbinding aangaat met de politieke 
‘inhoud’ - die natuurlijk ook een vorm 
heeft, namelijk die van een ‘informatieve’ 
geïllustreerde tekst. De Rijke/De Rooij 
maken een probleem expliciet dat inderdaad 
in de conceptuele kunst wortelt. Was de 
esthetiek voor kunstenaars als Kosuth en 
Weiner niet ook een surplus, een secundaire 
laag die minder belangrijk was dan de 
‘primaire inhoud’ en waarover dus ook nooit 
ernstig werd gereflecteerd? Het quasi- 
platoonse denken in termen van een pri
maire, ideële inhoud en een secundaire vorm 
heeft het gebruik van kunst als verpakking 
van boodschappen (à la Multiplicity) in de 
hand gewerkt.

Voor de reflectie op dergelijke proble
men lijkt het crisisgepraat echter weinig op 

te leveren. Het stemt treurig dat de discus
sie over de laatste Documenta vaak ver
zandde in een welles-nietesspelletje over het 
gebruik van eenduidige en conventionele 
documentairebeelden - zoals in de met 
installatie-esthetiek overgoten geënga
geerde documentaire van Multiplicity - ter
wijl een complex werk als Suspiria van Stan 
Douglas nagenoeg over het hoofd werd ge
zien. Suspiria combineert zwart-witbeelden 
van verlaten ruimtes, die live uit de kelders 
van het achttiende-eeuwse Hercules
monument van Schloss Wilhelmshöhe wer
den geïmporteerd, met in een studio opge
nomen kleurenbeelden van acteurs die, in 
eindeloze permutaties, scènes uit sprookjes 
van Grimm naspelen. Douglas gebruikt de 
krochten van het monument, dat in een 
mythologische vorm de macht van een 
absolutistische vorst verheerlijkt, als pas
send decor voor de opvoering van volks
sprookjes vol list, machtsstrijd en bedrog. 
In eerste instantie lijkt Douglas te behoren 
tot het soort kunstenaars dat elke stap in het 
werkproces van een discursieve onderbouw 
wil voorzien: in zijn tekst bij Suspiria rela
teert hij de sprookjes van de gebroeders 
Grimm aan het werk van de iets jongere 
Duitse intellectueel Marx, die de grillen van 
de koopwaar omschrijft in magische, irra
tionele en sprookjesachtige termen. Maar 
hoewel Douglas zonder problemen uit het 
hele arsenaal van de kritische theorie kan 
putten, zijn zijn rechtvaardigingen op een 
doortimmerde manier wankel. Binnen een 
academische context zouden zij nauwelijks 
worden geaccepteerd. Bij Douglas hangt dit 
echter niet samen met een gebrekkige be
heersing van het materiaal, maar met een 
gebruik ervan dat opzettelijk de normen van 
de theorie bruuskeert.

Zoals gezegd bespoedigen juist de 
meer ‘verantwoorde’ en strenge vormen van 
discursieve import de assimilatie van de 
kunst aan het domein van alternatieve me
dia: tentoonstellingén. worden pendanten 
van politieke en cultuurkritische tijdschrif
ten, boeken en websites. Ook al is dit te pre
fereren boven spektakeltentoonstellingen 
die hun legitimatie slechts in de bezoek
cijfers vinden, er gaat ook iets verloren 
wanneer de uitwisseling met zulke alterna
tieve media van politieke signatuur plaats 
maakt voor een complete assimilatie. Dat 
bemoeilijkt immers de ontwikkeling van de 
kunstcontext als een zelfstandig en ander
soortig medium, dat de discursieve logica 
tot in het ongerijmde kan doorvoeren en zo 
de blinde vlekken van die logica zichtbaar 
maakt. Kunst is een metadiscours dat de al
leenheerschappij van ieder discours én van 
het discursieve als zodanig betwist, en dat 
discursieve en mimetische elementen tegen 
elkaar uitspeelt of in elkaar laat doordrin
gen. De verknipte marxistische sprookjes 
van Stan Douglas brengen de discursieve 
logica in botsing met een artistieke logica 
die er niet simpelweg het tegendeel van 
vormt, maar eerder de limiet. Het gaat niet 
om de esthetisering of stilering van een be
toog, maar om het laten imploderen en ex
ploderen ervan. Dat de tobbende en kla
gende kunstcritici vorige zomer geen oog 
hadden voor wat er in Suspiria gebeurt, sug
gereert sterk dat ze eens over hun eigen au
tisme zouden moeten nadenken.

Noten

[1] Rutger Wolfson, Kunst in Crisis, in: 
Rutger Wolfson (red.), Kunst in Crisis, 
Amsterdam, Prometheus, 2003, p. 18.
[2] Ibid., p. 19
[3] Cornel Bierens, Slaapkamers en 
deeltjesversnellers, in: ibid., pp. 64-65.
[4] Zie Thierry de Duve, Kant after 
Duchamp, Cambridge / London, MIT Press, 
1996.
[5] Zie bijvoorbeeld Diedrich Diederichsen 
over de import van theorie: Aus dem 
Zusammenhang reissen/ in den Zusammen- 
hang schmeissen, in: Texte zur Kunst nr. 8, 
1992, pp. 104-115.
[6] Isabelle Graw, Diese Theoreme arbei- 
ten noch, in: die tageszeitung, 11 juli 2003.
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Een scheur in het weefsel van de werkelijkheid

Anselm Kiefer Jannis Kounellis Willem de Kooning Richard Serra Willem de Kooning

Die Frauen der Revolution, 1986

Jeroen Boomgaard

Kritiek kent het museum vanaf zijn ont
staan. Op het moment dat kunstwerken een 
plaats krijgen in de grote, openbare collec
ties van de negentiende eeuw, ontstaat 
gemor over hun vereenzaamde bestaan in 
deze moderne mausolea. De opkomst van 
de avant-gardes, die het museum als hun 
favoriete schietschijf beschouwen, maakt 
het er vervolgens niet beter op. Eigenlijk 
verkeert het museum permanent in een cri
sis, dat hoort bij het bestaan ervan; een 
museum zonder crisisverschijnselen zou pas 
echt verontrustend zijn. Het is dan ook niet 
het idee van crisis, maar de omschrijving 
van haar inhoud die ons op dit moment 
nieuwsgierig zou moeten maken. Wat bete
kent het dat, zoals schrijnend duidelijk werd 
tijdens het symposium Museum in Motion 
in De Balie in Amsterdam op 27 mei van 
dit jaar, de jongere garde in de Nederlandse 
museumwereld meent dat het zo niet lan
ger kan, maar tegelijk niet in staat is om 
ook maar de suggestie van een oplossing te 
bieden? Waarom is het niet meer duidelijk 
hoe je een collectie moet tonen, waarom is 
het zo moeilijk geworden een goede ten
toonstelling in elkaar te zetten? En als het 
museum er niet meer in slaagt een duide
lijk aanbod te doen, kan het zich dan niet 
beter richten op de vraag? Voordat we ons 
echter neerleggen bij deze basiswet van het 
kapitaal, is het zinvol een blik te werpen op 
een aantal recente tentoonstellingen en een 
poging te wagen de impasse wat preciezer 
in kaart te brengen.

Fuchs’ laatste lied

De afscheidstentoonstelling van Rudi Fuchs 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam laat 
zien hoe hij de collectie die hij en zijn voor
gangers bijeen hebben gebracht, had wil
len presenteren. Hier moet zichtbaar wor
den dat geschiedenis en actualiteit elkaar 
kunnen bevruchten en dat het museum aan 
de hand van wat het bezit een uitspraak kan 
doen. En het moet gezegd: Fuchs heeft niet 
voor de makkelijke oplossingen gekozen. 
In bijna elke zaal wordt de kijker gecon
fronteerd met een combinatie die zich ont
trekt aan eenvoudige stilistische of thema
tische classificaties. Telkens wanneer je 
meent de verbinding tussen de getoonde 
werken te pakken te hebben, stuitje op een 
uitzondering. De zaalteksten die hulp moe
ten bieden, zaaien vooral verwarring. Op
gewekt zetten ze in, om de samenhang te 
laten klinken, maar vervolgens lopen ze vast 
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len ze stil op het punt waar een werk de 
harmonie van de zaal verstoort.

Toch begint de tentoonstelling helder. 
De erezaal is gevuld met werken van kop
stukken van het minimalisme. Judd en 
Andre vormen het hart en het uitgangspunt 
van het parcours dat we kunnen doorlopen. 
Dat is een terechte keuze voor een tentoon
stelling die wil laten zien hoe het ervoor 
staat, want met die stroming veranderde de 
aard van de tentoonstellingsruimte ingrij
pend en kreeg de beschouwer een andere 
plek en een andere rol die tot op de dag van 
vandaag doorwerkt en in zekere zin ten 
grondslag ligt aan de huidige museum- 
wanhoop. Sinds de minimal art is de 
beschouwer een deel van het werk en vanaf 
dat moment is het niet langer mogelijk rus
tig van werk tot werk te slenteren, ons vol
ledig te concentreren op wat we mooi vin
den en over te slaan wat niet aanspreekt. 
Sinds het minimalisme zien we onszelf naar 
kunst kijken en bij dit kijken, waarin, zoals 
Donald Judd stelde, het niet langer gaat om 
‘mooi’ maar om ‘interessant’, moet het 
totaalbeeld van de expositie het object zijn 
van onze blik. Sinds dat historische moment 
weerspiegelt elke expositie onze manier van 
kijken en vraagt ons wat we zien. Deze ce
suur, die ons zoveel zou kunnen leren over 
de manier waarop we nu door tentoonstel
lingen lopen, wordt in deze zaal echter on
middellijk van haar historische lading ont
daan. Het grootste deel van de getoonde 
werken is van recente datum, alsof Fuchs 
het minimalisme tot bovenhistorische cate
gorie wil verheffen. Wat hij daarmee bereikt, 
is echter dat de geïnstalleerde manier van 
kijken zichzelf niet kan overdenken en tot 
kijken naar kunst in het algemeen wordt 
gebombardeerd.

Deze beweging wordt op meerdere 
plaatsen in de tentoonstelling herhaald: een 
historisch moment wordt doorsneden door 
het tijdloze; de specifieke uitspraak die een 
aantal werken doet, wordt gereduceerd tot 
een algemeen verhaal. Meestal gaat dat ver
haal over de kunst zelf. Kunst lijkt in een 
eindeloos en tijdloos debat verwikkeld over 
de middelen van de kunst, en die discussie 
is thematisch verspreid over de bovenzalen 
van het Stedelijk. Ryman, Baselitz en 
Marden hebben elkaar bijvoorbeeld gevon
den in een gesprek over de schilderkunst. 
Maar terwijl de grote algemeenheid de lei
draad schijnt te vormen, wordt tegelijk de 
uitzondering in stelling gebracht. Vaak is er 
een werk aanwezig.dat in het hoofd van de 
samensteller misschien in een duidelijk ver
band staat met de rest van het ensemble, 
maar dat de argeloze beschouwer voor raad
sels stelt door de afwijkende klank die het 
voortbrengt. Appel, Pollock, Fontana, 
Rainer en Rauschenberg bij elkaar, daar kun

Clamdigger, 1972-79 Blank, 1978 (detail)

je je wat bij voorstellen. Dat Baselitz even
eens in deze zaal een plaats heeft gekregen, 
maakt duidelijk dat ook hier weer tijdloos 
over het schilderen wordt gedebatteerd. 
Maar de grote vogelpoot van Fabro in de 
hoek van dezelfde zaal valt nauwelijks te 
begrijpen. En wanneer bij werken van Ernst, 
Kiefer, Lüpertz en Rainer een Fettecke van 
Beuys is geplaatst, kun je met de nodige 
fantasie wel een verband leggen - ‘mate
rie’, ‘Duits’ - maar duidelijkheid krijg je 
niet: juist het werk van Beuys wordt in de 
begeleidende muurtekst immers niet ge
noemd. Die valse noten in het lied hebben 
een vreemde, verstorende werking. Ze 
dwingen je aandachtiger te kijken, nog be
ter te zoeken naar bedoeling en samenhang, 
maar tegelijk vestigen ze de aandacht op de 
uitzondering en de afwijking. Zo wordt niet 
alleen het historische moment onderuit
gehaald, maar ook de thematisering. De blik 
die zichzelf zoekt in het verhaal dat de wer
ken gezamenlijk vertellen, de beschouwer 
die deel wil zijn van wat men hem daar aan
biedt, ze worden uitgesloten en terug
verwezen naar een manier van kijken die 
met de komst van het minimalisme verlo
ren is gegaan. Het lied dat Fuchs in deze 
tentoonstelling aanheft is het lied van de 
autonomie. De kunst gaat niet alleen over 
kunst, elk werk gaat ook nog eens in de eer
ste plaats uitsluitend over zichzelf. Wars van 
bemiddeling en behoedzame uitleg confron
teert Fuchs de beschouwer met het unieke 
en het specifieke. Tegenover de eis dat het 
museum zich moet richten op de vraag, stelt 
Fuchs de totale autonomie als opbod.

Het is een gewaagde onderneming, en 
dat niet alleen omdat Fuchs zo volstrekt 
onmodieus wil zijn. De vraag is of het oog 
zich nog voor die autonomie kan openstel
len, en of de werken die hier bijeengebracht 
zijn, wel op die manier bekeken willen wor
den. Natuurlijk verhouden veel werken zich 
tot andere werken, natuurlijk gaat veel kunst 
over kunst, maar ontegenzeggelijk verliest 
de kunst ook haar spankracht wanneer je 
haar in die autonomie opsluit en vergeet hoe 
ze zich, zelfs in haar.autonomie, nog tot de 
wereld buiten zichzelf verhoudt. Uiteinde
lijk suggereert de tentoonstelling dat kunst 
slechts in staat is tot solipsistisch gestamel; 
en het is Fuchs’ nostalgisch verlangen naar 
totale autonomie dat de kunst daartoe brengt. 
Zo toont deze tentoonstelling in laatste in
stantie de willekeur van het machtswoord.

Bescherm ons

“We leven in een stormachtig tijdsgewricht 
waarin opnieuw eigentijdse kruistochten tot 
leven komen. Mensen zien zich geconfron
teerd met oorlog, worden bedreigd door 
voedsel en gedood door bacteriën, en voe

Cross-legged Figure, 1972-79

len zich vernederd omdat ze geen stem heb
ben; we voelen ons vreselijk klein en vre
zen het ergste. Uit deze sociale en politieke 
situatie ontstaat de behoefte onszelf te be
schermen en verdedigen, zonder zelfs de 
wens terug te vechten...” Deze foldertekst 
begeleidt de tentoonstelling A rmour in Fort 
Asperen. We hoeven niet veel waarde aan 
deze tekst te hechten: wel vaker wordt bij 
een tentoonstelling proza geleverd dat ko
misch is in zijn kreupelheid. Minder grap
pig is dat de tentoonstelling zelf een even 
hoog foldergehalte heeft. Met de getoonde 
werken is niets mis, ook de locatie is prima, 
maar het geheel is van een verlammende 
eentonigheid. De hele expositie valt in één 
zin samen te vatten, een slogan, en elk werk 
wordt daardoor gereduceerd tot een enkel
voudige uitspraak, alsof het niets anders te 
melden zou hebben dan deze opgeblazen 
stelling over het huidige ‘tijdsgewricht’.

Boodschap is tegenwoordig de bood
schap. In de Documenta van Enwezor en in 
de Biënnale van Venetië bleken de politiek, 
het ideaal en de utopie terug te zijn in de 
kunst - en dat zullen we weten. Het lijkt 
daarbij alsof tegelijk met de schilderkunst 
ook de autonomie definitief bij het vuil is 
gezet. Een bemoeienis met de wereld kan 
best iets oplevefen, maar zij vraagt omge
keerd ook van de wereld een bemoeienis 
met kunst, en daar gaat het mis. Als onze 
wereld gedomineerd wordt door massame
dia en beeldcultuur, dan is het haast onont
koombaar dat de beeldende kunst zich daar
toe verhoudt. De problemen beginnen wan
neer diezelfde beeldcultuur de beeldende 
kunst inzet om haar circulatiesysteem van 
een bodem te voorzien. Armour is een ten
toonstelling die werkt volgens het mecha
nisme van de styling. Daarbij telt altijd al
leen het nu, of misschien de nabije toe
komst. Het nu is altijd volstrekt nieuw en 
anders, het is geladen met onmiddellijke 
pregnantie en vraagt om directe deelname, 
omdat anders de bus van het tijdsgewricht 
alweer naar de volgende halte vertrokken 
is. De grenzen tussen design en beeldende 
kunst zijn de afgelopen tien jaar steeds meer 
in het vage gehouden, en sommige kunste
naars verkeren bij voorkeur in dat schim
mige tussengebied. Maar terwijl het daar
bij gaat om het vermijden van duidelijke 
kaders en categorieën, draagt Armour hét 
label weer opzichtig aan de buitenkant. Als 
kunst raakt aan het menselijke (“we voelen 
ons vreselijk klein en vrezen het ergste”), 
dan blijkt design binnen dit concept plotse
ling ook de drager van diepzinnigheid te 
kunnen zijn. Niet alleen de kunst engageert 
zich opnieuw met de wereld, maar in haar 
verschijningsvorm van beeldcultuur, design 
en massamedia bekommert de wereld zich 
vooral enorm om zichzelf.



Dan Flavin Donald Judd

Untitled (to Barnett Newman to Commemorate His 
Simple Problem, Red, Yellow, Blue), 1970

Ply wood Piece, 1984

Natuurlijk is Li Edelkoort geen Okwui 
Enwezor en Fort Asperen geen Venetië, 
maar de tendens om tentoonstellingen op te 
laden met een duidelijke boodschap is on
miskenbaar. Dat bijvoorbeeld de schilder
kunst op dat soort tentoonstellingen nauwe
lijks een rol speelt, wekt weinig verbazing. 
De schilderkunst is niet transparant genoeg 
om onomwonden te kunnen Verwijzen naar 
de wereld daarbuiten. Een schilderij lijkt 
altijd in eerste instantie op zichzelf, voor
dat het op iets anders lijkt. En het is die bijna 
automatische associatie met autonomie 
waardoor de schilderkunst bij Fuchs wel tot 
kern van zijn exposé .moest worden. De 
polarisering die zichtbaar wordt in de uiter
sten van Fort Asperen en het Stedelijk Mu
seum doet echter geen recht aan de moge
lijkheden van de schilderkunst en evenmin 
aan die van andere media. Een schilderij 
heeft het niet alleen over zichzelf, een video
beeld spreekt niet alleen over de wereld el
ders. Het is de dwangmatige behoefte aan 
communicatie die deze kunstmiddelen uit 
elkaar drijft. En terwijl de tentoonstelling 
in het Stedelijk vervalt in vaag gemompel, 
blaast Armour zich op tot holle kretologie. 
Het midden tussen die posities lijkt onvind
baar.

De bemiddelde blik

Elke tentoonstelling voelt zich gedwongen 
iets te zeggen, een of andere uitspraak te 
doen, en dat heeft zoals bekend te maken 
met het verdwijnen van Het Grote Verhaal. 
De geschiedenis als model voor het tonen 
van kunst functioneert al enige decennia niet 
meer. Wanneer je er in een willekeurig mu
seum toch op stuit, wanneer zaal na zaal zich 
laten lezen als een belegen handboek van 
de kunstgeschiedenis, overvalt je een 
enorme verveling. Musea en exposities 
wringen zich dan ook in vele thematische 
bochten om werken die verspreid zijn door 
de tijd, in een ander verband te brengen dan 
de afgezaagde mars van het verstrijken der 
stijlen. Maar met de bijbelse vertelling van 
de geschiedenis van de kunst is ook het be
loofde land uit zicht verdwenen. De histo
rische opeenvolging vond haar legitimatie 
niet alleen in de onverbiddelijke vooruit
gang van de kunst, maar ook in het idee dat 
er een toekomstperspectief geboden werd. 
Juist haar autonome positie buiten de alle
daagse werkelijkheid stelde de kunst in staat 
om vooruit te wijzen naar een tijd waarin 
alles anders zou zijn. Toen het historische 
model wegviel, werd de autonomie een pro
bleem en raakte de utopie uit het zicht.

Het wegvallen van dwingende kaders 
betekende niet zomaar een bevrijding van 
de blik. De leegte die de geschiedenis had 
achtergelaten, moest worden gevuld met een 

ander perspectief. Tentoonstellingsmakers 
doen meer dan ooit hun uiterste best om 
combinaties van werken tot thema’s te la
ten uitgroeien. Het is alsof het blote oog het 
scherpe licht van een afzonderlijk werk niet 
kan verdragen, en ertegen beschermd moét 
worden door een waas van algemeenheid 
en gemeenschappelijkheid. Voorheen vorm
den historisch verloop en autonomie het 
scherm dat de confrontatie verzachtte. Bo
vendien droeg kunst op dat moment nog het 
licht van het goddelijke in zich, een heilige 
omstraling die de verblinding van een grond 
voorzag. Maar dat is allemaal voorbij. De 
kunst van de jaren zeventig keerde zich af 
van de overrompelende schoonheid en 
wendde zich tot het ‘interessante’. De con
frontatie met de beschouwer werd vervan
gen door een verzoek tot deelname. En dit 
verzoek tot deelname leidt uiteindelijk tot 
de ultieme vraag waar elke tentoonstellings
bezoeker een antwoord op verlangt: ‘Wat 
moet ik ermee?’ Het antwoord kan echter 
alle kanten op en het resultaat is een 
perspectivisme waarbinnen alles even waar 
kan zijn.

Dat musea meer moeite moeten doen 
om een potentieel publiek te bereiken, is dan 
ook eigenlijk een overbodig advies. De 
kunst heeft haar vanzelfsprekende belang 
reeds enige tijd geleden verloren, en het 
publiek verlangt steeds nadrukkelijker een 
reden voor een bezoek. Het huidige gevoel 
van onvrede komt voort uit het onvermo
gen van tentoonstellingsmakers die vraag 
te beantwoorden, of op de vraag in te spe
len. Wanneer het belang van de kunst zich 
niet meer vanuit de traditie of de breuk met 
de traditie laat verklaren, moeten andere 
motieven en externe omstandigheden wor
den aangevoerd om het tonen van deze wer
ken, op dit moment, op deze plaats, van een 
legitimatie te voorzien. Maar juist het mu
seum is uitermate ongeschikt om zo’n spel 
van vraag en aanbod mee te spelen. Als 
mausoleum voor de hedendaagse cultuur 
kan het alleen de afwezigheid van nut en 
noodzaak zichtbaar maken. Wat getoond 
wordt, kent een eigen noodzaak, die zich 
maar moeilijk laat verenigen met de termi
nologie van het economisch rendement. Het 
resultaat van deze ontwikkeling is een half
slachtig programma dat vage verwijzingen 
naar de wereld van alledaagse visuele ver
schijnselen combineert met een vaag beroep 
op het eigene van de kunst, waarbij in woord 
en beeld zoveel mogelijk overhoop wordt 
gehaald, in een wanhopige poging de 
beschouwer te overtuigen van de zin van 
zijn bezoek.

In die spagaat tussen vraag en aanbod 
kijken musea steeds vaker verlangend naar 
de massamedia, Daar lijkt alles zoveel-sim- 
peler, omdat het aanbod zich baseert op de 

vraag en de vraag het aanbod reguleert. In 
een poging aansluiting te vinden bij dit 
model, dat het bestaande in een heftige 
omhelzing van het heden tot norm verheft, 
wordt de roep in de kunstwereld om con
text en visuele cultuur steeds sterker. Daar
bij speelt niet alleen het legitieme uitgangs
punt dat hedendaagse kunst over veel meer 
gaat dan kunst alléén. Het tonen van beel
dende kunst binnen of in relatie tot de con
text van visuele cultuur dient ook om de uit
zonderingspositie van hedendaagse kunst te 
relativeren en zo haar bestaan te legitime
ren. Door te wijzen op de verwantschap of 
de band met verschijnselen en producten die 
wel zeer ‘gewenst’ zijn, ontkent men de 
wereldvreemdheid die kunst binnen het 
museum aankleeft en plaatst men haar op 
hetzelfde niveau als de andere tekens die in 
de circulatie van de consumptiemaatschap
pij boven komen drijven.

Deze behoefte om kunst te rechtvaar
digen met behulp van visuele cultuur kent 
een pendant in pogingen om producten van 
de massacultuur een diepere betekenis toe 
te dichten. Plots blijkt ook de visuele cul
tuur een groeve van cultuurfilosofisch 
gedachtegoed, elke B-film een mefisto- 
felisch meesterwerk, elke modecreatie een 
cryptisch commentaar. Het verdiepzinnigen 
van kaskrakers en luxegoederen is onder
deel van dezelfde tendens om de specifieke 
betekenis van kunst te ontkennen. De ver
onderstelling luidt dat kunst niets uitzonder
lijks is, aangezien elke vorm van visuele 
massacultuur een even diepzinnige bood
schap uitdraagt en - daar zit de crux — dit 
bovendien doet op een manier die een veel 
groter deel van het publiek aanspreekt. Maar 
juist de verwoede poging om de visuele cul
tuur te voorzien van het patina der diepe ge
dachten laat zien dat het vertrouwen in dat 
gevoel voor kwaliteit niet erg groot is. En 
omgekeerd zou je kunnen zeggen dat ook de 
poging om kunstwerken gewoner te doen lij
ken en in een bredere visuele context te plaat
sen, getuigt van weinig vertrouwen in het 
vermogen van die werken om door hun spe
cifieke kwaliteiten te overtuigen.

De vraag naar de vraag

Pogingen om de losgeslagen visuele cultuur 
vast te leggen in een zinvol verband leunen 
zwaar op het gebruik van tekst. Hoe meer 
de beelden ondergaan in de visuele stroom 
die ons dagelijks overspoelt, hoe sterker de 
tendens lijkt te worden om hun noodzaak 
tekstueel te onderstrepen en hun lading uit 
te leggen. Omdat veel tentoonstellings
makers menen dat ook kunstwerken deel 
dienen uit te maken van onze normale, da
gelijkse portie beeld, neemt de uitleg bij 
beeldende kunst soms groteske vormen aan.

De treurigheid van deze onderneming wordt 
goed zichtbaar in de verklarende teksten die 
tegenwoordig elke tentoonstelling vergezel
len, Vanuit de misvatting dat mensen naar 
een museum komen omdat hen iets duide
lijk moet worden gemaakt, plakt men er wat 
woorden bij die de werken verdunnen tot 
makkelijk consumeerbare pap. Werken 
worden uitgelicht met behulp van de over
trokken verwachtingen van de kunstenaar 
zelf, of sluitend verklaard alsof de beloftes 
die erin besloten liggen als een harde wer
kelijkheid kunnen worden beschouwd. Men 
laat zo weinig mogelijk aan het toeval over.

De oplossing voor deze overkill aan 
interpretatie ligt niet in de terugkeer naar 
het autoritaire zwijgen. Het herstel van het 
museum als ongenaakbare specialist van de 
hoge cultuur is uitgesloten. De oplossing is 
echter evenmin te vinden in het opheffen 
van het verschil tussen de merkwaardige 
dingen die we kunst noemen en de meer 
herkenbare producten die ons in het alle
daagse leven omringen. Een videowerk van 
een kunstenaar is niet ‘eigenlijk even leuk’ 
als een videoclip op TMF, een installatie 
heeft niet ‘dezelfde amusementswaarde’ als 
een kermisattractie. Ook al heerst de 
beschouwer reeds enkele decennia over het 
kunstbedrijf, dit impliceert niet dat hij ver
wacht dat aan zijn verwachtingen wordt 
voldaan. En ook al zoekt de kijker naar werk 
dat aansluit op zijn ervaringswereld, dat 
betekent niet dat hij diezelfde wereld let
terlijk voorgeschoteld wil krijgen. Tentoon
stellingsmakers lijken de manier waarop 
kunst aansluit bij de visuele cultuur stelsel
matig te onderschatten, simpelweg omdat 
die aansluiting geen eenduidige is. De refe
rentiekaders van kunstenaars zijn niet an
ders dan die van gewone stervelingen: 
iedereen draagt de wereld die ons omringt 
permanent met zich mee. Maar kunstwer
ken verstoren de geruststellende samenhang 
die wij daarin aanbrengen, ze trekken ga
ten in het betekenisweefsel van de wereld.

Armour. De fortificatie van de mens loopt 
nog tot en met 28 september in Fort
Asperen, Langendijk 60,4151 BR Acquoy 
(0345/619.992; www.armour.nl).
Tot zo ver. Een presentatie van de collectie 
bij wijze van afscheid loopt nog tot 31 de
cember in het Stedelijk Museum, Paulus 
Potterstraat 13, 1071 CX Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl). 1 1
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Een wandeling omwille van de wandeling
Norman Bryson

Het is een vraag die maar zelden door 
beschouwers of kunsthistorici wordt gesteld 
- misschien omdat zij zo moeilijk te beant
woorden is: wat is tekenen, wat is het wezen 
van de getekende lijn? De lijn doet zich in 
talloze gedaantes aan ons voor - neoclassi
cistisch, romantisch, modernistisch, weelde
rig, sober, gepijnigd, komisch, alledaags, 
begoochelend. Alleen al door de overvloed 
aan methoden om een lijn op papier te zet
ten, lijkt het wellicht onmogelijk om te mid
den van de wisselende historische lot
gevallen van de getekende lijn zoiets als een 
gemeenschappelijke basis te vinden die ten 
grondslag ligt aan die enorme verscheiden
heid. Laten we dus het onderwerp op een 
indirecte manier benaderen en ons die ene 
voorwaarde voorstellen die aan elke vorm 
van tekenen voorafgaat: de leegte van een 
wit vlak, en de eerste bewegingen van een 
punt die lijnen over het vlak trekt.

De aard van die aanvankelijke leegte 
verschilt van de leegte in de schilderkunst, 
de leegte van het ongerepte schildersdoek. 
In het westen althans is de schilderkunst 
gebaseerd op een onzichtbaar axioma: de 
onmogelijkheid om het gedetailleerde, lo
kale proces te achterhalen dat ten grondslag 
ligt aan het uiteindelijke beeld. Olieverf kan 
telkens opnieuw worden bewerkt; de dicht
heid en ondoorschijnendheid van de verf 
maakt het mogelijk om eindeloos correc
ties en veranderingen aan te brengen, om 
over te schilderen en opnieuw te beginnen. 
De getekende lijn gehoorzaamt in het wes
ten aan een andere conventie: op enkele uit
zonderingen na is de lijn onuitwisbaar, de
finitief, onherroepelijk. Een fundamenteel 
principe van onuitwisbaarheid impliceert 
dat alle sporen die werden achtergelaten ook 
de sporen zijn die we zien. Olieverf op doek 
biedt de ruimte voor een hele reeks ver
keerde aanzetten en correcties, palimpsesten 
en schilderijen begraven onder en in schil
derijen; de ondoorzichtigheid van olieverf 
garandeert dat ze geheim en verborgen blij
ven. De getekende lijn is daarentegen altijd 
onbewerkt en voortdurend zichtbaar. Hij 
bezit geen onzichtbare mantel die zijn ver
schijning in de wereld aan het oog onttrekt. 
De witte leegte van het papier legt een druk 
op die niet kan worden verlicht of wegge
nomen: alles wordt genadeloos in de open
baarheid gebracht, in een onbeschermd veld 
zonder beschutting of afscherming, zonder 
schuilplaats, een volkomen open veld dat 
altijd in synchronie functioneert.

Hoewel het onmogelijk is om met 
enige nauwkeurigheid de exacte volgorde 
vast te stellen waarin de op papier getrok
ken lijnen uiteindelijk zijn samengekomen 
tot een compleet beeld, valt er door de voort
durende zichtbaarheid van elke productie- 
eenheid - van elke individuele lijn - niet te 
ontkomen aan het gevoel dat een lijn zich 
ontwikkelt vanuit een oertoestand, het 
blanco vel papier, tot de toestand die we 
uiteindelijk zien. Paul Klee geeft dit tijds
aspect van de verschijning van de getekende 
lijn zeer goed weer wanneer hij het heeft 
over de beweging of het traject van de lijn: 
“Een wandeling omwille van de wandeling. 
Het mobiele is een punt dat zijn positie in 
voorwaartse richting verlegt.” In zekere zin 
bestaat de lijn altijd in de tegenwoordige 
tijd, in de tijd waarin hij zich ontplooit, de 
gestaag voortschrijdende tijd van een he
den dat voortdurend oprukt. Relatief gespro
ken bestaat de schilderkunst in de voltooid 
verleden tijd: we kennen het beeld alleen in 
zijn definitieve, stilstaande toestand, niet in 
de voortdurend voortschrijdende tegen
woordige tijd waarin het vorm krijgt. Als 
de schilderkunst staat voor het Zijn, staat 
de getekende lijn voor het Worden. Een te
kening geeft ons het beeld samen met de 
hele geschiedenis van zijn beeldwording. 
Hoe definitief, volmaakt of onveranderlijk 
de getekende lijn ook is, elke lijn - zelfs de 
laatst getekende - staat open voor een tijd 
die steeds voortschrijdt; zelfs die allerlaat
ste lijn, de lijn die het beeld voltooit, staat 
open voor een heden dat de voltooiing nog 
verhindert. Er is een laatste lijn, maar het 
moment waarop het beeld tot een voltooid 
product wordt, tot verleden tijd, tot afge
sloten hoofdstuk - het moment waarop het 
beeld eindelijk af is - zal nooit echt komen.

De lijn kan niet ontsnappen aan dé te
genwoordige tijd waarin hij de wereld be
treedt, en evenmin verdwijnen in de ge
heime schuilplaatsen van de olieverf, om 
uitgewist en aan het oog onttrokken te wor
den. Deze fundamentele voorwaarde brengt 

hem dus veel dichter bij de situatie van de 
beschouwer dan het geschilderde beeld; In 
tegenstelling tot de schilderkunst bestaat het 
tekenen altijd parallel aan die andere, eeu
wig tegenwoordige tijd — die van het kij
ken. Want ook het kijken is veroordeeld tot 
het hier en nu, tót een verkenning waar nooit 
een blijvend eind aan komt - de mogelijk
heid zal altijd bestaan dat we op een later 
tijdstip meer in het beeld zien dan nu het 
geval is. Zelfs als we een afwezig beeld in 
onze herinnering oproepen, zijn alle herin- 
neringen aan vroegere kijkervaringen waar
uit we putten, zelf voorbeelden van een kijk- 
proces dat zich toen voordeed in het nu van 
de voortschrijdende ervaring. Het gaat dus 
om een kunst van het ogenblik: de tegen
woordige tijd van het kijken en die van de 
getekende lijn raken verstrengeld en grij
pen in elkaar als een serie van temporele 
koppelingen; ze bevinden zich samen in een 
onomkeerbaar, permanent open en onbe
schut wordingsveld waar nooit een einde 
aan zal komen.

Laten we terugkeren naar die oerscène 
van het tekenen: de witte leegte van het pa
pier, en een hand die op het punt staat een 
eerste spoor op het vlak aan te brengen. 
Misschien lijkt het alsof deze openings- 
situatie - de lege ruimte, het eerste spoor - 
iets is dat tekenen en schilderen met elkaar 
gemeen hebben: het moment van onrust 
waarop een nieuw beeld op het punt staat 
ter wereld te komen. Maar aan de basis van 
tekenen en schilderen liggen radicaal ver
schillende opvattingen over het potentieel 
van de lege ruimte waarmee ze worden ge
confronteerd. In het westen is (in tegenstel
ling tot China) de schilderkunst altijd op
gevat als iets waar een vlak mee gemoeid is 
dat ‘alles bedekkend’ is. Iedere vierkante 
centimeter van het doek moet worden be
dekt. De aanvankelijke leegte van het doek 
is een vacuüm dat tot in alle uithoeken moet 
worden gevuld; de schilder is verantwoor
delijk voor iedere plek op het oppervlak. Of 
anders gezegd: in de westerse schilderkunst 
moet ieder spoor dat wordt gemaakt in re
latie staan tot de vier zijden van het kader. 
Het kader oefent een inwaartse druk uit die 
tot in de kern van het beeld doorwerkt; het 
veroorzaakt een reeks resonanties of 
repercussies waarbinnen alle elementen van 
het schilderij een plaats moeten vinden 
- hetzij door met de druk mee te geven, het
zij door er tegenin te gaan, hetzij door hem 
te neutraliseren. In sommige stijlen - bij
voorbeeld die van Poussin - drukken de 
verticale en horizontale assen van het ka

der met zoyeel geweld op het inwendige van 
het beeld, dat de hele orde van het beeld 
zich voegt naar de heersende druk van het 
kader: de lijn van de horizon, de verticalen 
en horizontalen van de architectuur en zelfs 
de houding en choreografie van de figuren 
weerspiegelen en herhalen de constructie 
van het kader, waarvan de invloed zich tot 
in het hart van het beeld uitstrekt. In veel 
vormen van landschapsschilderkunst wordt 
de binnenste ruimte omlijst door opeenho
pingen van coulisseachtige vormen aan de 
rechter- en linkerkant van het beeld, die zich 
vervolgens zodanig naar binnen versprei
den, over de voorgrond, het middenplan eh 
de achtergrond, dat het hele panorama gaat 
resoneren met de inwaartse druk van het 
kader. In de ‘alles bedekkende’ orde van de 
schilderkunst maakt elk element deel uit van 
een geïntegreerd, gereguleerd ontwerp; ie
dere vorm en ieder detail is geprogrammeerd 
om zijn plaats in te nemen in een beeld dat 
gebaseerd is op de wet van de totaliteit.

De problematiek van de witheid van 
wit papier is van een geheel andere orde: 
de wet van het alles bedekkende - de ver
zameling krachten die uitgaat van de vier 
zijden van het vlak - kan worden opge
volgd, of niet. In veel gevallen legt de teken
kunst zich weliswaar neer bij de schilder
kunstige conventie dat elke vierkante cen
timeter van het oppervlak actief moet wor
den opgenomen in een algeheel ontwerp, 
zonder leemtes of lege plekken. Dat geldt 
voor getekende schetsen die als voorberei
ding voor olieverfschilderijen dienen; en 
voor tekeningen die trouw gehoorzamen aan 
de alles bedekkende logica van het beeld
vlak, zoals de schetsbladen van Leonardo 
da Vinei. Maar de tekenkunst is ook altijd 
op een geheel eigen, unieke manier omge
gaan met de witheid van het vlak, namelijk 
als een ‘reservaat’ : een gebied dat in tech
nisch opzicht deel uitmaakt van het beeld 
(want we kunnen het zien), maar dan op een 
neutrale manier - een gebied zonder eigen
schappen, dat waarneembaar aanwezig is, 
maar conceptueel afwezig.

Een belangrijk gevolg van dit reser
vaat is dat de getekende lijn zich kan be
vrijden van het gebod van de schilderkunst 
om ieder plekje op te nemen in de totaliteit 
- of de tirannie - van het algehele beeld- 
ontwerp. In plaats daarvan hoeft de lijn, op 
het moment dat hij wordt getekend, bij het 
bepalen van zijn aard en vorm slechts reke
ning te houden met de directe omgeving van 
de plek waarvan hij deel uitmaakt: een ‘vig
net’ dat als een enkele ontwerpkem bestaat, 

afgezonderd van zijn omgeving, afgebakend 
door het neutraliserende effect van de be
schermende cocon van het reservaat. Nu kan 
een andere picturale logica op de voorgrond 
treden, waarin de voortschrijdende tegen
woordige tijd van de getekende lijn zich in 
zijn eigen specifieke omgeving kan ont
plooien, precies op de plaats in tijd en ruimte 
waar de lijnen achtereenvolgens worden 
neergezet. Het reservaat introduceert een 
non-compositorisch principe, een anti- 
totaliserende kracht, die de getekende lijn 
van de verantwoordelijkheid ontslaat om 
altijd de totaliteit of het collectief op de eer
ste plaats te stellen en ten opzichte van het 
vlak als geheel een secundaire, afgeleide 
functie te vervullen. Uit de vergelijking tus
sen de schilderkunstige logica van het alles 
bedekkende en de tekenkunstige logica van 
de begrensde ruimte en tijd, blijkt dat er een 
levendig onderscheid bestaat tussen de ma
nier waarop beide trajecten verlopen - de 
weg van het penseel en de weg van het pot
lood - wanneer zij zich doorheen hun res
pectievelijke ruimtes bewegen. Voordat het 
penseel het doek kan aanraken, moet het 
zich oriënteren ten opzichte van de vier zij
den van het kader en vervolgens ten op
zichte van de totaliteit van de sporen die al 
op het beeldoppervlak zijn aangebracht; het 
moet weifelen, aarzelen, als een wichel
roede aftasten waar zich een kanaal in de 
ruimte opent, een groef in het hele vlak 
waarin het penseel zich vervolgens mag 
begeven. Bij het tekenen bevrijdt het reser
vaat het potlood van deze complexe 
totaliteitsberekening, waardoor het keuze- 
bereik wordt teruggebracht tot een gebied 
dat in één keer te veroveren is, een be
grensde plek die zich bevindt waar de hand 
nu, in praesentia, is.

Vandaar dat de getekende lijn de on
middellijke gedachten van de kunstenaar 
misschien veel dichter benadert dan een 
verfstreek die op het doek wordt gezet. Be
kijk de prachtige schetsen van Francis 
Bacon [afb. 1], en vergelijk ze met de mo
numentale, heroïsche beeldtaal van zijn 
schilderijen. Een schets maakt het moge
lijk om een afgeronde gedachte op te roe
pen, in een medium dat zo vloeibaar en snel 
is dat de gedachte, terwijl ze opkomt, ‘in 
het voorbijgaan’ kan worden vastgelegd. In 
wezen verschillen de ideeën die Bacon met 
zijn schetsen onderzoekt, niet van die waar
door zijn doeken worden beheerst: ze ge
ven blijk van dezelfde perceptie van een 
lichaam dat onderhevig is aan driften en 
verwrongen wordt door stromen van pijn 
en genot, een lichaam dat draait en kron
kelt in de greep van een levenskracht die 
zijn eigen vernietiging in zich verbergt. 
Maar de ideeën die op papier verschijnen 
alsof ze, onder invloed van de onstuimige 
gloed van de onderliggende fantasie, nog 
steeds volop in beweging zijn, moeten op 
het schildersdoek worden uitgewerkt, in 
scène gezet, een bewerkelijk podium krij
gen waarop het lichaam optreden moet. De 
lijn beschrijft niet langer het gekoesterde 
idee in een enkele vloeiende beweging; 
wanneer de lijn zich op het totaliserende 
veld van het doek waagt, kan het alleen maar 
een boog, een deel van de omtrek, een frag
ment van het geheel beschrijven waaraan 
het is onderworpen. Of neem, als we iets 
lager op de ladder van de genres kijken, de 
achttiende-eeuwse visuele grappen van 
Nathaniel Dance-Holland: de hoofdloze 
man met gans, de ‘Trojaanse vis’, de urn- 
vrouw, de beker-man [afb. 2]. Dankzij de 
werking van het reservaat kunnen deze be
lachelijke wezens uit het niets verschijnen, 
en als ze eenmaal zijn verschenen, heeft de 
lijn zijn werk gedaan. Dankzij het reservaat 
kan een idee verschijnen, zijn lading afge
ven en weer verdwijnen: de concentratie 
- de kracht - van de tekening ontstaat uit 
het feit dat we weten wanneer het genoeg is 
geweest. In de tekenkunst wemelt het van 
dergelijke vignetten - momenten waarop 
een compleet idee in al zijn frisheid en spon
taniteit compleet wordt uitgedrukt. Voor 
sommigen is dat juist waardoor de gete
kende lijn zich onderscheidt: dat zij van alle 
media in de kunsten het dichtst bij de geest 
van de kunstenaar staat en het denken on
gehinderd en onverwijld uitdrukt. De lijn 
als het enige onmiddellijke medium.

Maar tegenwoordigheid en transparantie 
zijn slechts één kant van de medaille van 
het tekenen: tekenen is ook een discipline, 
een verzameling methoden en procedures, 
een apparaat. Laten we terugkeren naar die 
oerscène van het tekenen — de witte leegte 
van een vel papier, en de hand die op het 
punt staat zijn eerste lijn te trekken - en la
ten we ons voorstellen dat het de hand is 1 3
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van Alexander Cozens, dè meester van de 
‘vlek’. Aan het einde van de achttiende eeuw 
was de kunst van het schetsen praktisch een 
sociale vaardigheid geworden, een aspect 
van de omgangsvormen, een van de vele 
bekwaamheden waarmee een culturele elite 
blijk kon geven van haar superieure fijn
gevoeligheid. Maar zoals iedereen wist, kon 
men alleen leren tekenen na urenlange oe
fening; afhankelijk van zijn talent kon men 
sneller of langzamer vooruitgang boeken, 
maar er was altijd veel ijver en inspanning 
mee gemoeid. De beroemde stoomcursus 
van Cozens, samengevat in A New Method 
of Assisting the Invention in Drawing 
Original Compositions of Landscape, be
loofde de beginnende tekenaar te bevrijden 
door hem of haar in te wijden in een tech
niek die even nieuw als radicaal was: begin 
niet met de lijn, stelde Cózens voor, maar 
met een vlek [afb. 3]. De willekeurig aan
gebrachte inktspatten en -vlekken zouden 
aanvankelijk nog een chaos lijken, maar met 
enige handigheid konden uit de chaos vor
men te voorschijn worden gehaald: de vlek
ken op het bovenste gedeelte van het pa
pier konden misschien wolken worden, en 
daaronder tot de silhouetten van heuvels 
worden bewerkt; naarmate het landschap 
langzaam uit deze basistrekken zou oprij
zen, kon een verdere afwerking met pen of 
penseel de contouren van bomen en open 
plekken, wegen, meren, struiken, boerde
rijen of kerken oproepen. Opzienbarend is 
vooral de onbevangenheid waarmee Cozens 
ervan uitgaat dat de aanzet tot tekenen van 
buitenaf komt en niet door mentale gebeur
tenissen wordt gegeven. De tekenaar erkent 
dat het proces de leiding heeft en dat de 
geest volgt: eerst is er de materiële beteke- 
naar, de sporen op papier; vervolgens, ach
teraf, de betekenis, het afgebeelde tafereel, 
de nominale referentie.

Cozens zet de gebruikelijke'volgorde 
waarin het tekenen geacht wordt zich te 
voltrekken, op zijn kop. Officieel bestaat het 
tekenen uit een verzameling formules waar
mee de beoefenaar die ze onder de knie 
heeft, in staat moet zijn iets dat aan de teke
ning voorafgaat en er de aanzet tóe geeft, 
op papier over te brengen - een panorama, 
een vergezicht, een stilleven, een portret of 
een idee dat alleen in de geest bestaat, een 
puur imaginair tafereel. Eerst komt de bron 
die de kunstenaar voor ogen heeft als on- 
derwerp of inspiratie; dan pas het omzetten 
ervan in een beeld. Maar die natuurlijk aan
doende volgorde - waarin de lijn slechts van 
secundair belang is en alleen dient als voer
tuig voor de gedachten of waarnemingen 
van de kunstenaar - kan pas na afloop van 
een langdurige leertijd worden gerealiseerd. 
In de fase waarin de vaardigheid wordt aan
geleerd, bestaat het tekenen uit een verza
meling technieken die zich duidelijk buiten 
het ik bevinden. Het feitelijke leerproces 
bestaat uit het langzaam laten wennen van 
hand en oog aan het soort lijnen dat onder 
de conventie en de traditie valt. Laten we 
de term van Sir Ernst Gombrich, schemata, 
als de algemene benaming kiezen voor die 
talloze grafische protocollen waarvan de 
beheersing de ruggengraat vormde van de 
opleiding van de westerse kunstenaar.

Wanneer de kunstenaar wordt gecon
fronteerd met een nieuw tafereel en met de 
opdracht om het te tekenen - een gipsmodel, 
een stilleven, een levend model - mobili
seert hij alle schema’s die hij tot dan toe 
heeft geleerd. Terwijl die schema’s aan de 
werkelijkheid worden getoetst, dient zich 
een nieuw aspect aan waarvoor de leerling- 
kunstenaar nog geen oplossing heeft. Door 
het repertoire aan oplossingen door te ne
men dat de traditie of de academie biedt, 
maakt hij zich het schema eigen dat bij de 
opdracht in kwestie past en voegt hij het 
toe aan zijn voorraad van verworven tech
nieken. Leren tekenen is dus een proces 
waarin de dode hand van de traditie bovenop 
de ongeschoolde hand van de kunstenaar 
wordt gelegd en de lijn die wordt getrok
ken van buitenaf stuurt. Iedereen die wil te
kenen moet zich op dezelfde manier en in 
dezelfde mate onderwerpen aan dat ijzeren 
protocol. Op een mooie dag, wanneer de 
laatste loodjes van die beeldende opvoeding 
eindelijk achter de rug zijn, is de student 
misschien zover dat hij zich aan de laatste 
oefening kan zetten, de kroon op het werk 
- een naar model getekend, anatomisch cor
rect staand of zittend naakt. Een blik op 
dergelijke proeven onthult zeer veel over 
het tekenen zoals het eeuwenlang op de Eu
ropese academies voor schone kunsten werd 
beoefend. We kunnen onomwonden zeggen 
dat al die proeven een sterke gelijkenis ver
tonen, of ze nu van de jonge Rubens of de 
jonge David, Delacroix, Turner of Seurat 
zijn. Totale vaardigheid wordt bereikt wan
neer de hand en de geest van de kunstenaar 
tot in alle uithoeken zijn gekoloniseerd door 
het gesanctioneerde corpus van schema’s. 
Het tekenen is een machine waarvan de
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hand en het brein een aanhangsel worden. 
Wie bedient de machine? De kunstenaar 
natuurlijk. Maar als de machine eenmaal in 
gang is gezet, loopt zij helemaal vanzelf.

In tegenstelling tot de officiële visie 
op het tekenen, die de werking van de lijn 
omschrijft in termen van zijn transparantie 
voor de gedachten van de kunstenaar, er
kent de New Method van Cozens dat het te
kenen een uitwendige praktijk is, een waar
van het zwaartepunt zich bevindt buiten de 
kunstenaar, in de ondoordringbare materiële 
praktijk. De achterban van Cozens werd niet 
gevormd door de academie of haar ideolo
gen, maar eerder door de gewone amateurs, 
de figuranten in de kunstwereld die voort
durend worstelen met de lastige techniek van 
het tekenen: Cozens stelde hen een welkome 
verlichting in het vooruitzicht. En door de 
leerling ‘bij te staan’ bij zijn ‘inventies’, 
maakt de methode of antimethode van 
Cozens duidelijk wat de officiële ideologie 
van het tekenen-als-transparantie meestal 
verborgen houdt: dat de relatie tussen on
derwerp en lijn helemaal geen kwestie is 
van voor en na — eerst de waarneming of 
inspiratie, dan pas de lijn - maar in feite 
subtieler is: een verweving van innerlijk en 
uiterlijk, een permanente wisselwerking 
tussen het inwendige (de geest van de kun
stenaar, zijn gevoelens, zijn gevoeligheid) 
en het uitwendige (papier, pigment, stift). 
Hoewel het handboek van Cozens allesbe
halve een filosofisch werk is, loopt het in 
grote lijnen vooruit op Merleau-Ponty’s 
beschrijving van het intentionele bewustzijn 
als iets dat altijd al in de wereld is, midden 
in het materiële bestaan, en niet als iets dat 
losstaat van de materie en zich in een soort 
transcendentaal vacuüm bevindt.

Want het subject van het tekenen (de
gene die de lijn trekt) bezet ten minste twee 
verschillende ruimtes: het vlak van de af
beelding en de diepte van het afgebeelde 
tafereel. Laten we ons een kunstenaar voor
stellen die bezig is een portret te schetsen. 
Het tekenen van een lijn betekent een voort
durend heen en weer pendelen tussen het 
gezicht van het model en het overeenkom
stige spoor op het papier, een soort zigzag- 
beweging van de punt van het teken
instrument naar het waarnemingspunt en 
terug. De interactie tussen die twee punten 
is dynamisch en wederzijds bepalend: als 
de blik van de tekenaar zich verplaatst van 
de punt van het tekeninstrument naar het 
model, worden zijn observaties onvermij
delijk gevormd door de lijn die hij heeft 
achtergelaten. De getekende lijn conditio
neert of modelleert de keuze uit het waar
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nemingsveld: hij stuurt de observatie in een 
bepaalde richting of langs een bepaalde 
weg. En omgekeerd is het geziene bepalend 
voor de manier waarop de volgende lijn 
weer wordt gezet, in een eeuwige en zich 
herhalende interactie die zich ontwikkelt 
naarmate de tijd voortschrijdt [afb. 4].

Volgens de mythe van de transparantie 
van de tekenkunst komt de lijn voort uit het 
diepste bewustzijn van de kunstenaar, als 
een emanatie, een uiterlijk teken van een 
onzichtbare geestelijke gebeurtenis. De 
methode van Cozens openbaart een veel 
complexer proces: het uitwendige spoor op 
papier leidt in gelijke mate als dat het zich 
laat leiden; het keert vanaf het papier naar 
binnen om de beslissingen van de kunste
naar over de volgende lijn die hij zal teke
nen te sturen en keert weer naar buiten als 
een nieuw teken op papier; het hecht de 
geest vast aan de lijn, verbindt geest en lijn 
met elkaar middels steeds fijnere, steviger 
hechtdraden, in het verloop van de eerste 
lijn naar de laatste contouren die rond de 
herkenbare vormen van het tafereel worden 
getrokken. Deze methode erkent dat het te
kenen zich volgens een natuurlijk ritme 

"Ontwikkelt, van brede naar fijne trekken en 
van betrekkelijk ruwe naar vastere, gede
termineerde vormen. De eerste streep op 
papier is het meest vrij: de oorspronkelijke 
lijn is veelvormig en veranderlijk - hij kan 
nog van alles worden. Maar als de eerste 
stap eenmaal is gezet, wordt de ruimte om 
te handelen door elke volgende lijn verder 
beperkt: als de vlek eenmaal de contouren 
van een heuvel, een weg of een brug heeft 
aangenomen, dwingt die contourlijn alle 
volgende lijnen in gekwalificeerde sub
groepen en details. Naarmate grove, amorfe 
massa’s plaatsmaken voor precisie en dui
delijkheid, ontpopt het tekenen zich als een 
schaakspel waarin elke zet de beschikbare 
keuzemogelijkheden verder reduceert. Ter
wijl de officiële opvatting over het tekenen 
uitgaat van een voortdurend open veld, 
waarin elke lijn uitsluitend onder de verant
woordelijkheid valt van de visie of inspira
tie van de kunstenaar, stelt Cozens nadruk
kelijk dat tekenen te beschouwen is als een 
proces van in de tijd toenemende beperkin
gen, dat de lijn en de geest steeds nauwer 
met elkaar verknoopt. Elke tekening die 
gemaakt wordt, volgt opnieuw hetzelfde 
onvermijdelijke ritme van een open vlak 
(blanco papier, lege hemel) dat geleidelijk 
ten prooi valt aan een netwerk van lijnen 
die de tekening insluiten en die, naarmate 
ze strakker worden aangetrokken, het ont
werp immobiliseren.
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Als het tekenen puur een kunst van trans
parantie was, zou het meesterschap van de 
bedreven hand op zichzelf al genoeg zijn 
om waarneming en inspiratie vast te leg
gen. De kunstenaar die zich ten doel stelt 
om het invallende licht in het Pantheon, het 
lichtspel op een schedel of op de spieren 
van een levend model vast te leggen, zou in 
principe dat licht moeten kunnen omzetten 
in lijnen die de toeschouwer in staat stellen 
hetzelfde lichtende veld te ervaren waarin 
de zintuigen van de kunstenaar ooit onder
gedompeld zijn geweest. Maar tekenen is 
ook een discipline, een systeem van afge
sproken tekens dat volgens de regels wordt 
onderwezen: tussen de oorspronkelijke bron 
die in het licht baadt en het uiteindelijke 
resultaat, lijnen op papier, drukt het volle 
gewicht van algemeen aanvaarde schema’s. 
De methode van Cozens, bedoeld om de last 
van discipline en weergave te verlichten, 
benadrukt die last alleen maar. De lijnen die 
een vlek veranderen in een wolk, een heu
vel, een struik of een heg ontpoppen zich 
niet als lichtdragers, maar eerder als sym
bolen of sjablonen die niet pretenderen om 
ook maar iets van de wereld van het licht 
vast te leggen. Cozens begint juist met duis
ternis, met de zwartheid van zwarte inkt. 
Hij doet geen enkele poging om zoiets als 
licht uit die duisternis omhoog te halen, 
want hij weet dat lijnen niets met licht te 
maken hebben, maar eerder een verzame
ling mallen of hiërogliefen zijn die staan 
voor ‘heuvel’, ‘boom’, ‘bladerdek’ of ‘at
mosfeer’ . Dergelijke symbolen vloeien niet 
voort uit onze innerlijke gewaarwording: ze 
zijn een collectieve afspraak, een visuele 
taal die lang voor de geboorte van de indi
viduele kunstenaar werd vastgesteld en die 
hem nog lange tijd zal overleven.

Hoewel de tekenaar zich officieel be
vindt in het levende middelpunt van wat hij 
ziet, openbaart Cozens de minder prettige 
waarheid óver de lijn, namelijk dat de lijn 
geen licht heeft. De lijnen die op tekenin
gen verschijnen, verschijnen nooit als zo
danig in iemands blik: niemand ziet de we
reld als een wirwar van zwarte lijnen. En 
nadat de tekenaar eenmaal de drempel heeft 
overschreden en zijn eerste streepje heeft 
gezet, volgt het resultaat onveranderlijk een 
neerwaartse beweging, van vrijheid naar 
externe dwang. Naarmate de knoop van de 
tekening strakker wordt, zal elke zet in het 
spel sterker van buitenaf worden gestuurd 
door de lijnen die het netwerk van de teke
ning aantrekken, waardoor het kijken in ter
men van licht overgaat in het geploeter van 
de materiële betekenisgeving - een netwerk 
dat niet uit licht, maar slechts uit schrift
tekens bestaat. Net als voor Joseph Wright 
bestaat er voor Cozens geen wezenlijk ver
schil tussen de contouren die heuvel, kerk 
of landhuis betekenen en de geschreven 
woorden waarmee de grafische hemel is 
gevuld [afb. 5],

Hoewel we niet weten hoe William Blake 
over de New Method van Cozens dacht, zal 
hij hebben gegruwd van het idee van kunst 
als modieuze sociale vaardigheid - het zo
veelste voorbeeld van de algehele verwor
ding van de kunst waarvan de Royal 
Academy het epicentrum vormde. Voor 
Blake is de grondslag van alle kunst visio
nair: wanneer de kunst het uiterlijke aan
zien van de wereld werktuigelijk kopieert, 
of wanneer zij een eenvormig systeem op
legt aan het oog en de geest van de kunste
naar, verandert zij in een gevangenis. Het 
doel van kunst is juist om de geest te be
vrijden van zijn onderworpenheid aan ma
teriële uiterlijkheden en van de conditio- 
neringsmethoden die de creatieve vermo
gens van het individu gewoonlijk trachten 
in te perken. De praktijk van het tekenen 
neemt in Blakes werk dan ook een onge-1 4



bruikelijke plaats in, aangezien het hele aca
demische onderwijs in lijntekenen - het 
werken naar gipsmodellen en stillevens, de 
beheersing van perspectief, anatomie en 
clair-obscur - juist staat voor het verval tot 
slavernij en geestelijke verdorring waar 
Blake zich met zijn project tegen wil ver
zetten. Wat de tekening The Man Who 
Taught Blake Painting in his Dreams 
[afb. 6] zo interessant maakt, is de hartstocht 
waarmee Blake het hele apparaat van de 
conventionele tekenkunst probeert te om
zeilen en te verdrijven: het is alsof iedere 
lijn moet vertrekken vanuit de grondbegin
selen, vanuit een tabula rasa van drastisch 
afgeleerde vaardigheden. Deze lijn kan niet 
teruggrijpen op de vaste, traditionele sche
ma’s of de nuttige symbolen of sjablonen 
waaruit het normale of genormaliseerde 
meesterschap bestaat. In plaats daarvan ont
wikkelt de lijn van Blake zich alsof het de 
eerste tekening betrof die ooit is gemaakt, 
de allereerste ontmoeting met de beeltenis 
van een mens. Wat dit gezicht betreft, is 
niets van tevoren bekend of kenbaar: het 
draagt per definitie geen enkel spoor dat 
vertrouwd of voorzien is, alsof Blake niet 
eens in staat was om het gezicht toe te schrij
ven aan een bekende soort, reptiel of zoog
dier, aards of buitenaards.

De tekenkunst heeft altijd een plaats 
gehad voor het groteske - de Caliban van 
John Hamilton Mortimer [afb. 7] is een even 
groot monster als dat van Blake, en de te
keningen van Nathaniel Dance-Holland 
gaan wat hun uitgesproken misvorming 
betreft zelfs nog verder. Maar het zijn ont
werpen die het idioom van het groteske 
slechts gebruiken om de onbenoemde macht 
van het normale te versterken. Hoe mis
maakt of lelijk ook, de Caliban van 
Mortimer wordt gevormd door een soepele, 
bedreven lijn die over het algemeen de po
tentie van de tekening om te verminken bin
nen de perken houdt en neutraliseert. Net als 
in de grotesken van Leonardo markeert de 
misvormende lijn een reeks afwijkingen van 
het standaardpatroon, dat op die manier in 

zijn autoriteit wordt bevestigd in plaats van 
ondermijnd. Ook Dance-Hollands grillige 
monsters lijken niet meer dan scherzi, kleine 
grapjes, losse aantekeningen in de marge 
van de kunst; ze bevatten geen serieuze kri
tiek op de conventies. Blake probeert zorg
vuldig alle tekens te vermijden die zijn vi
sionaire portret als abnormaal, als een af
wijking van een norm of een standaardregel 
zouden bestempelen. Eigenlijk moet het 
beeld de indruk wekken dat de normen van 
schoonheid en lelijkheid nog niet door het 
maatschappelijke veld zijn vastgelegd; dit 
is een gezicht dat aan die afspraken en con
venties voorafgaat en dat doordringt in een 
oerruimte van het tekenen, waarin nog geen 
ideeën bestaan over wat de norm en wat de 
afwijking, wat typisch en wat uitzonderlijk 
is.

Hoewel het lijkt alsof Blakes tekening 
het menselijke gezicht tot iets vreemds 
maakt, streeft hij op een dieper niveau naar 
een vervreemding van het tekenen: Blake 
weigert om op welke manier dan ook deel 
te nemen aan de maatschappelijk aanvaarde 
rituelen van de academische tekenkunst, 
want daarmee zou hij zijn eigen visioen 
verraden. Voor deze specifieke tekening 
moeten de protocollen van de academie dus 
volkomen anders en vreemd lijken. Blakes 
merkwaardige beeld wordt door een funda
mentele verschuiving of trope beheerst: de 
gewilde vreemdheid van het systeem van 
de conventionele tekenkunst heeft hij af ge
heeld als de vreemdheid van het gezicht zelf. 
Blakes portret is een portret van de teken
kunst, gezien vanuit het oogpunt van haar 
loochening.

Het idee dat de kunstenaar vanuit zijn 
verbeelding werkt, is niet echt nieuw. Wat 
Blake onderscheidt, is het gevoel van anders
zijn, van radicale vreemdheid waarmee hij 
de producten van zijn fantasie kleurt. Bij 
Blake is de authentieke visionaire ervaring 
van dien aard dat ze niet door het normale, 
genormaliseerde bewustzijn kan worden 
bevat. In het geval van een dergelijke be
perkte visie krijgt men slechts Mortimers 
Caliban - een vreemd wezen, zeker, maar 
een dat volledig is opgenomen in de orde 
van het gewone en het geconditioneerde. In 
de ogen van Blake is het handelsmerk van 
het werkelijk visionaire dat het niet door het 
geconditioneerde, gewone denken kan wor
den geassimileerd. Het visionaire beeld 
moet niet uit het ik of uit alledaagse denk
patronen lijken te ontstaan, het moet een 

extatische boodschap' zijn die van buiten het 
ik komt. Het moet lijken alsof het visioen 
door een ander, bovennatuurlijk wezen 
wordt gedicteerd, een wezen dat het potlood 
stuurt, net zoals de man die Blake in zijn 
droom leerde schilderen ook Blakes pen
seel stuurde.

In Blakes tekening is het alsof het pot
lood wordt gestuurd door etherische krach
ten, als een soort spookschrift dat de kun
stenaar in vervoering slechts ten dele kan 
controleren. Net als bij Cozens is tekenen 
niet langer een uitvloeisel van de wil van 
de kunstenaar, maar is er sprake van een 
overgave aan externe krachten, een funda
mentele zelfverloochening. Hoewel er bij 
het tekenen altijd sprake is van een dialec
tiek of competitie tussen het ik van de kun
stenaar en de uitwendigheid van het teke
nen, cultiveert Blake net als Cozens het idee 
van uitwendigheid. Maar hij brengt het te
kenen als uitwendig proces onder controle 
en stuurt het in een andere richting: het is 
niet langer de uitwendigheid van sociale 
conditionering en conventies, de standaar
disering van procedures die voor de acade
mie -en voor Cozens - gemeengoed is, 
maar het is de uitwendigheid van het visi
oen dat voor het helderziende innerlijk oog 
van de kunstenaar verschijnt. Het anders
zijn van het tekenen dient te rijmen met en 
uitdrukking te geven aan het anders-zijn van 
de visionaire ervaring.

In mindere mate is dat ook de strate
gie van Henry Fuseli. Fuseli verwerpt de 
orthodoxe procedures van de tekenkunst 
niet zonder meer, zoals Blake, maar kiest 
er in plaats daarvan voor ze overdreven te 
stileren. Fuseli’s gebruik van lijnen doet hun 
vreemdheid duidelijk uitkomen, het zijn lij
nen die hard en stijf maken en alles wat 
zacht en buigzaam is - stof, haar, huid - 
veranderen in een substantie die lijkt op 
albast of zeeschelp. Zijn tekening The 
Debutante [afb. 8] is veel ‘correcter’ dan 
eender wat van Blake, maar toch krijgt 
Fuseli’s lijn enigszins de ruimte om te ont
snappen aan de bewuste controle, een 
buitensporigheid die al snel uitmondt in het 
psychische domein van het fetisjisme - een 
fetisjisme dat het vrouwelijk lichaam tot het 
middelpunt maakt van geheimzinnige, 
spookachtige krachten, van Circeachtige 
tovenarij. Aantrekking en afschuw vloeien 
samen in de betoverende effecten van het 
kapsel en de hoofdtooi en van de stoffen 
die afwisselend onthullen en onder hun 

plooien verhullen, en in de suggestie van 
bovennatuurlijke magische gaven en macht. 
In zijn volledig uitgewerkte schilderijen, 
zoals The Nightmare (1781) uit het Detroit 
Institute of the Arts, neigt Fuseli ertoe om 
- zoals Mortimer met zijn Caliban - slechts 
een iconografie van verschrikking en ge
heimzinnigheid te bieden; het onderwerp is 
griezelig, maar het schilderij zelf blijft bin
nen de grenzen van het betamelijke. In de 
tekeningen gebeurt het tegenovergestelde. 
Het onderwerp valt binnen de conventies 
en zou zelfs kunnen doorgaan voor een 
zedenkomedie, een satire op modieuze 
vrouwen in de geest van Rowlandson - tot
dat we naar Fuseli’s lijn kijken zoals die zich 
ontwikkelt in de tijd waarin de tekening 
wordt uitgevoerd en naar de vreemde ver
buigingen van erotische fascinatie en vrees 
die de lijn onweerstaanbaar in de richting 
van verlangen en angst trekken. In het dia
lectische touwtrekken tussen tekenen-als- 
transparantie en tekenen-als-uitwendigheid 
convergeert het anders-zijn van het tekenen 
- de manier waarop het de wil van de kun
stenaar confronteert met de kracht van zijn 
eigen intrinsieke operaties - met het anders
zijn van het verlangen dat uitgaat van de 
tovenarij en dominantie van Fuseli’s 
vrouwenfiguren. Terwijl de vreemdheid van 
het tekenen-als-systeem bij Blake wordt 
afgebeeld in termen van de vreemdheid van 
het gezicht, wordt het bij Fuseli afgebeeld 
als de vreemdheid van het vrouwelijke 
lichaam: een portret van de tekenkunst als 
Circe.

Laten we nog eenmaal terugkeren naar 
de oerscène van het tekenen: het blanco 
papier en de hand die een eerste lijn op het 
vlak trekt. Wat deze fundamentele situatie 
emotioneel en intuïtief zoveel resonantie 
geeft, is dat het beeld daarmee in staat is 
om onmiddellijk, in het hier en nu van de 
voortschrijdende tijd, transacties te sluiten 
tussen de binnen- en buitenwereld van de 
kunstenaar, in alle registers van het bestaan 
waarop de beeldende kunst zich toelegt. 
Wellicht bezit geen ander medium hetzelfde 
vermogen tot onmiddellijke interactie tus
sen een actieve en een receptieve toestand: 
de actieve lijn drijft het beeld voorwaarts 
onder de sturende wil van de kunstenaar, 
maar vanaf het moment dat de lijn zich naar 
voren dringt, bestaat hij in de buitenwereld 
en is hij niet langer transparant, maar on
doorzichtig, ondoordringbaar en onver
murwbaar. Binnen die structuur van voort
durende schommeling tussen innerlijk en 
uiterlijk kan de lijn resoneren en meeklinken 
met de rest van het psychische en emotio
nele leven, in al die domeinen van het be
staan waar de controlerende kern van het 
ego op de grenzen van zijn vermogens stuit 
en moet zwichten voor krachten die buiten 
hemzelf bestaan. Zoals in de psychoanalyse 
de stem van de geanalyseerde een andere 
verbuiging krijgt en sterker van toonaard 
verandert naarmate de bron van de driften 
en hun onderdrukking dichter wordt bena
derd, zo trekt de getekende lijn energieën 
aan die zich voordoen op de grens tussen 
het ik en de krachten die op het ik inwerken 
- of het nu de krachten van wereldlijke au
toriteit en sociale conventie zijn, of die van 
dromen, verbeelding en verlangen. En op 
het moment dat het beeld inslaat, zetten de 
echo’s en trillingen zich voort in de kijker, 
synchroon met de getekende lijn, telkens 
opnieuw.

Vertaling uit het Engels : Walter van der Star
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Stadsfotografie in het 19de-eeuwse Brugge
Deel II: De mentaliteit van de beelden

Dirk Lauwaert

Ter herinnering

De aandacht voor een duizendtal 19de- 
eeuwse archiefbeelden van Brugge prik
kelde de gevoeligheid, bevreemdde, lokte 
vragen uit. Problemen drongen zich op en 
genereerden ambities van zeer uiteenlo
pende, soms contradictoire aard. Van meet 
af aan was het mijn ambitie om noch een 
historische, noch een theoretische toerist 
van dit corpus te zijn, maar om mij een na
voelende toegang tot deze beelden te be
vechten. Vandaar vermoedelijk een onge
makkelijke gelijktijdigheid van vele ni
veaus: naast methodologische ook foto- 
kritische inzichten, naast historisch onder
zoek ook een structurele aanpak, naast ar
chitectuur ook urbanisme, naast lithografie 
ook de prentkaart. Daarom enkele kracht
lijnen die na het eerste deel een stand van 
zaken geven waar het tweede deel op ver
der borduurt.

1. De herkomst van het materiaal is van
daag niet meer commercieel maar institu
tioneel: hét is te vinden in archieven en 
musea, die ieder hun eigen opdracht heb
ben. Het stadsarchief staat in dienst van de 
stad, niet van de fotografie, in tegenstelling 
tot het fotomuseum. In het archief is men 
gericht op het onderwerp, in het museum 
op het beeld. Toch kan men pas met een 
gecombineerde aandacht voor onderwerp en 
beeld recht doen aan deze foto’s. Het uit
gangspunt is immers dat een foto een vorm 
is die zin geeft aan zijn onderwerp. Neem 
een van beide weg, de vorm of het onder
werp, en het beeld is niet meer navoelbaar. 
In het archief ziet men over het hoofd dat 
de fotograaf niet anders kan dan gerichte 
keuzes maken; in het museum vergeet men 
dat de fotograaf niet anders kan dan een 
onderwerp vastleggen dat hem aanbelangt. 
Zonder de stereoscopische lezing van vorm 
én onderwerp blijven deze beelden onlees
baar. Vooral vanuit de hedendaagse, steeds 
zelfbewustere cultuur van het fotografische 
beeld is het cruciaal het gewicht van het 
onderwerp te verdedigen. Niet alleen het 
belang van de stadsfotografie voor dé foto
grafie, ook het gewicht van de stads
fotografie in de geschiedenis van iedere stad 
moet verdedigd worden. De stadsfotografie 
is geen documentatie over het immobiele 
patrimonium, het is zelf een fotografisch 
patrimonium met een cruciale rol in de ge
schiedenis van de mentaliteit van iedere 
stad.

2. Het is immers het heuristisch apriori van 
dit onderzoek dat de stadsfotografie een ei
gen, actieve bijdrage leverde tot het zelfbe
wustzijn van de stad en haar politiek. De 
fotografie is een volwaardig onderdeel van 
de cultuur: haar visuele uitspraken verdie
nen dezelfde aandacht als 19de-eeuwse gra
fische of geschilderde stadsbeelden, als 
19de-eéuwse romans waarin de stad zo vaak 
decor en hoofdfiguur tegelijk is. De wor
steling met de nieuwe en tegelijk oude stad 
is de inzet van een groot deel van de 19de- 
eeuwse cultuur. In romans, poëzie en schil
derkunst wordt haar paradoxale wezen op 
alle mogelijke manieren ondervraagd: het 
is ondenkbaar dat de fotograaf en zijn 
cliënteel zich aan die gevoeligheid zouden 
onttrokken hebben. Welke vormen ontwik
kelde de fotografie om hierin een actieve 
rol te spelen? Zijn die vormen esthetisch 
duidbaar? Inzicht verwerven in de esthetiek 
van deze beelden is even belangrijk als in
zicht krijgen in hun politiek. Dit is een 
maximalistische interpretatie van wat foto
grafie kan, een interpretatie die nauwelijks 
bevestigd wordt door officiële stads
opdrachten aan fotografen. Gemeentelijke 
overheden zijn zeer zuinig geweest met fo
tografische opdrachten. Dat foto’s in de 
voorstudie tot of in de verdediging van het 
Stadsbeleid gebruikt werden, heb ik op een 
zeldzame uitzondering na nergens gezien. 
Het lijkt alsof de foto geen goed argument 
is. Ze werkt slechts punctueel, in een brede 
ideologische context, als sfeerschepping 
waarin een globaal stadsaanvoelen vertolkt 
wordt. Vandaar het grote belang van de fo
tografie in functie van de bezoeker. De 
stadsfotografie articuleert een stijl van stads- 
beleven, een stilistiek die de impliciete ba
sis vormt voor het stadsbeleid. Precies over 
die stijl gaat dit tweede deel, met het onder
zoek naar de vraag van de restauratie.

Clément Salmon

_ Interieur Huis met 3e Zeven Torens, s.d., Stadsarchief Brugge

3. De opdrachten van museum en archief 
verhakkelen de omgang met dit beeld- 
patrimonium. Maar de economie van de 
fotografische bedrijvigheid zelf zorgt voor 
een tweede versnippering. Men hoeft maar 
aan het verschil tussen een fotograaf en een 
schilder te denken: de laatste werkt in de 
regel aan één werk, de eerste maakt steeds 
een serie opnames - in de 20ste eéuw met 
de rolfilm, in de 19de eeuw met een aantal 
glasplaten. De fotograaf werkt binnen een 
overzichtelijke sessie, de schilder aan één 
werkstuk. De serie is niet alleen een prak
tische, maar ook een inhoudelijke eenheid. 
Later werkt dat serieprincipe verder door: 
na de verschillende opnames stelt de foto
graaf een set samen voor de presentatie. Deze 
laatste set is het eigenlijke werkstuk van de 
fotograaf, maar de commerciële logica die 
in de fotografie veel zwaarder doorweegt dan 
de auctoriële, maakt dat fotografen hun beel
den makkelijk uit hun presentatieset losma
ken en per stuk verkopen. Dat ‘per stuk prin
cipe’ van de fotograaf-handelaar staat dia
metraal tegenover het serieprincipe waarin 
de fotograaf-auteur werkt en denkt. De co
herentie van de serie wordt zo steeds weer 
ten voordele van het aparte stuk opzij
geschoven. Vandaar het geringe aantal co
herente series, de versnippering van beel
den, de verbrokkeling van beeldfondsen van 
fotografen na hun erflating. Daarmee valt 
een van de belangrijkste sleutels tot de spe
cifieke fotografische articulatie van de stad 
weg. Vandaar ten slotte het onderscheid tus
sen soorten bronnen: enkele - cruciale - 
gesloten series, enkele doorgaans fragmen
tarisch bewaarde open series, maar vooral 
veel ‘los’ materiaal.

Over het onderzoek van een fotoarchief

Twee soorten problemen beheersen het on
derzoek van foto’s in een archief of collec
tie: de spanning tussen het gehele archief 
en de selectie eruit, en de spanning tussen 
de oorspronkelijke print en de reproductie 
voor consultatie.

Het is essentieel om zelf alle beelden 
uit het archief een eerste keer te bekijken: 
voorselecties gemaakt door het archief ge
ven alleen maar een interpretatie van de 
collectie weer. Juist vanuit marginale uit
hoeken kunnen verrassende inzichten ont
staan. Het resultaat van zo’n eerste kennis
making is een globaal aanvoelen van het 
materiaal en van de krachtlijnen van het 
archief. Sommige beelden dringen zich op 
om hun kwaliteit, andere door hun onder
linge verband. Maar de esthetische kracht 
van de beelden staat altijd voorop. Die kwa
liteit maakt de zeggingskracht van het beeld 
uit. Dat ér een kloof gaapt tussen de esthe
tische gevoeligheid van de 19de en de 
21ste eeuw is evident. Maar na die banale 
vaststelling begint het vormen van een his
torische invoeling: navoelen van het verle
den is tot op zekere hoogte mogelijk. Bo
vendien heeft iedere openbare collectie de 
taak om haar patrimonium voor nieuwe ge
neraties - die uiteraard andere gevoelighe
den hebben - toegankelijk te maken. Maar 
mep moet ook de eigen gevoeligheid in het 
patrimonium investeren. Het historisch 

materiaal ligt nu voor ons, is nu door ons te 
gebruiken en te beleven.

Eén tweede ronde door het hele archief 
- liefst geruime tijd later - dient om een 
brede selectie te maken van het materiaal 
waarmee men wil werken. De intuïties van 
de eerste ronde worden getoetst. Sterke wer
ken en series worden geselecteerd voor 
reproductie. In deze fase worden er onher
roepelijk pistes afgesloten, problemen over 
het hoofd gezien, oplossingen bemoeilijkt. 
Tegelijk worden er andere pistes verduide
lijkt, andere problemen scherper gesteld, 
bepaalde kenmerken van het archief 
gereveleerd. Hier nemen we afscheid van 
de illusie van de volledigheid ten voordele 
van een aantal relatieve, persoons- en tijd
gebonden hypothesen. Een fotografische en 
digitale reproductie wordt voorzien.

Daarna wordt er nog uitsluitend ge
werkt met die reproducties. Digitale prints 
geven een goed beeld van het onderwerp 
en het kader, minder van het licht en dé de
tails, en helemaal niet meer van de speci
fieke eigenschappen van het object - het 
formaat, de kleuring en de papierkwaliteit. 
Toch dient de aangelegde beeldbank min
der voor de verificatie van hoe het beeld 
‘echt’ is, dan wel voor het ondersteunen van 
een herinneringsarbeid. Het beeld leeft in 
dit onderzoek minder als constant aanwe
zig object, dan als herinnerd, dus verinner
lijkt beeld.

Beelden zijn uiteraard ook dingen, 
maar veel minder dan men denkt. Ze be
staan vooral in de verbeelding. Om ze te 
begrijpen moeten we toelaten dat ze hun 
verbeeldingswerk in ons voltrekken. Dit is 
een onderzoek naar de mentaliteit van de 
beelden: we kunnen ze dus onmogelijk tot 
hun feitelijke informatie herleiden, hun ge
voelswaarde is het kemmoment. Om die te 
vatten is een vertrouwdheid met de geest 
van het materiaal noodzakelijk. Die komt 
niet in een permanent contact met de ob
jecten tot stand, maar veronderstelt een 
voortdurend herhaalde herinneringsarbeid. 
Die arbeid is er een van jaren en niet van 
maanden, laat staan van weken. Een 
semiologische aandacht voor de specifieke 
organisatie van de beeldinhoud brengt mij 
dicht bij de letter, maar nauwelijks bij de 
geest van het beeld.

Dit brengt de discussie in herinnering 
over de voor- en nadelen van het geïllus
treerde college over kunst. Men gaat vaak 
uit van de noodzaak om voor het origineel 
te staan, of om toch op zijn minst met 
reproducties te werken. Maar er valt ook 
veel tegen de aanwezigheid van illustraties 
in te brengen. Beelden bestaan pas echt in 
de mentale ruimte van iedere toehoorder. 
Wat hij zich herinnert, wat hij zich na de 
beschrijving voorstelt, is cruciaal. Kennis 
van beelden veronderstelt hun verinner
lijking, en die vereist nu juist dat het object 
er niet meer is. Met andere woorden, 
verinnerlijking wordt pas mogelijk in afwe
zigheid van het beeld. Ons vulgair materia
lisme van de informatie heeft daar noch de 
verbeelding, noch het geduld toe. Toch ko
men inzichten pas als nagalm. Er moet daar 
ruimte voor zijn, en het zien van het beeld 

neemt die ruimte weg. Het eigenlijke werk
instrument is dus niet de print van de beeld
bank, maar de herinnering aan het beeld, 
het ‘droombeeld’ van het archief.

Het narratieve monument 
als symbool van de stad

De kern van de Europese stad wordt ge
vormd door haar monumenten. Monumen
ten polariseren de stedelijke ruimte en kris
talliseren de stadsgeschiedenis. Iedere wan
deling wordt afgebakend door monumen
ten, die ogenblikkelijk de densiteit van het 
verleden oproepen, tegen de verstrooiing 
van het actuele, routineuze en tegelijk ook 
modieuze stadsleven in. Tegenover de ruim
telijke nevenschikking van oud en nieuw zet 
het monument het historische narratief. Ie
der monument ‘vertelt’. Ieder monument 
getuigt, want is ‘getuige’. Het monument is 
gepersonaliseerd; romans en illustratoren 
kleuren monumenten in met menselijke 
kwaliteiten. Hun rol is te weten en te wa
ken: monumenten zijn het beschermende en 
dus te beschermen geheugen van de stad. 
Tegenover de beweeglijkheid van de pas
sies (de modernisering is niets anders) 
incarneert het monument de tragische, want 
machteloze continuïteit. Tegenover de 
schijnbare helderheid van de structuren zet 
het monument de sprakeloze densiteit van 
een-gedroomde geschiedenis: een nachtmer
rie waaruit men bevrijd kan ontwaken in het 
actuele.

Pas tegen deze romaneske achtergrond 
kunnen de opties van de fotografen in al hun 
complexiteit nagevoeld worden. Indien men 
zich uitsluitend baseert op de technische 
basis van de fotografie, zijn hun beelden 
registraties: chemie en optiek bepalen dan 
het beeld als document. Maar de beelden 
zijn tegelijk doordrongen van de zonet ge
schetste verbeelding. In hun opbouw vi
seren zé geen losse collectie feitelijkheden 
- waardoor de foto tot document herleid 
wordt - maar geven ze een raamwerk om 
een coherent geheel, een beleefde en rele
vante betekenis te kunnen zien. De oude 
opnametechniek laat geen slordige, onaan
dachtige momentopname toe. De opnames 
hebben nog geen weet van het verbrokke
lende fotografische moment, maar zijn 
beeld in de volle betekenis van het woord, 
namelijk zinvolle, want coherente Gestalt.

De fotografie heeft twee basisvormen 
ter beschikking om het fotografisch denken 
over de stad en haar monumenten te struc
tureren: het opstaande en het liggende beeld, 
het ‘portret’ tegenover het 'landschap'. 
Opstaand wordt het monument geïsoleerd, 
geëxalteerd en solistisch opgevoerd. Lig
gend wordt rond het monument een omge
ving uitgezet waarmee-het een meer
stemmige dialoog aangaat. We herkennen 
de basisvormen van de dramatische verbeel
ding: solistische aria tegenover ensemble en 
koon

De stad als model - de stad in crisis

De 19de eeuw nodigt het verleden uit om 
deel uit te maken van het heden. Het monu
ment representeert dat verleden — deze stille 
getuige krijgt oplossingen in de mond ge
legd voor eigentijdse problemen. Hoe te 
bouwen, hoe een democratie vorm te ge
ven? Het verleden als buikspreker.

Niet meer hét monument - paleis en 
kathedraal — vormt de referentie voor het 
genie van een samenleving, maar de stad 
als geheel van monumenten en woningen. 
Het ensemble, het samenspel is een uiting 
van de kunst der harmonisering die vertrou
wen moet geven aan de ‘doenbaarheid’ van 
de democratie. Het koor van de monumen
ten en hun omgeving vormt een geloofsbrief 
voor een nieuw beleid; museum en stad 
worden exempla Voor de burger. Bewaring, 
interpretatie, uitbating en transformatie van 
het patrimonium zijn wezenlijk voor de de
mocratische politiek.

Anders dan het museum geeft de stad 
aan dat de abstracte democratie in het lo
kale verankerd is. Is de democratie een ab
stract idee, haar uitoefening gebeurt in lo
kale verkiezingen. Politieke macht en sym
bolische referentie zijn niet meer transcen
dent, maar een gemeentelijke aangelegen
heid. De democratische algemeenheid pas
seert onvermijdelijk langs die particulariteit. 
Exaltatie van het plaatselijke als voorwaarde 
voor de exaltatie van een zeer abstracte lan
delijke democratie. (De fotografie is de ge
droomde techniek voor deze ideologische 
nood; ze zet zich onvermijdelijk met het con
crete en lokale uiteen en kan die particulariteit
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tegelijk massaal verspreiden, waardoor ze 
weer abstract wordt. Zo is de fotografie een 
oxymoron: het concreet-abstracte.)

Tussen democratie en fotografie is er 
een principiële homologie. Ook de stad 
komt terecht in een spanningsveld tussen 
een (abstracte) theorie van stedelijkheid en 
de onherleidbare eigenheid van iedere stad 
afzonderlijk. In het monument is de stad 
ideaal zichtbaar. Met haar monumenten 
onderscheidt iedere stad zich van alle an
dere: het monument is haar herkenningste
ken. De eerste helft van de eeuw investeert 
via het lithografisch-pittoreske in het sym
bolisch kapitaal van iedere particuliere stad; 
de tweede helft van de eeuw objectiveert 
die symbolische'investering en onderzoekt 
de stedelijkheid. Geen beschrijving meer 
van de stad op zich (wat steeds meer een 
louter toeristische aangelegenheid wordt), 
maar een analyse van hoe de stad de wet
matigheden van de stedelijkheid realiseerde. 
Daarmee wordt de particulariteit van het 
lokale ondergraven ten voordele van alge
mene, structurele referenties.

De fotografie is een paradoxale - om 
niet te zeggen perverse - beeldtechniek die 
tegelijk alleen maar het lokale en unieke als 
motief kan hebben, maar dan wel volgens 
een optisch-chemische procedure die radi
caal uniform en algemeen geldend is. Fo
to’s tonen concrete plaatsen, maar volgens 
één enkele noemer. Deze techniek is steeds 
meer synchroon met de eeuw, in de span
ning tussen observatie en wetmatigheid, 
tussen het unieke en de regel. Een spanning 
die ook die van de democratie is. Dat span
ningsveld tussen particulariteit en uniformi- 
sering bepaalt in sterke mate de omgang met 
de 19de-eeuwse stad. De toenemende 
vergelijkbaarheid van alle steden - het ge
negeerde trauma van het toerisme - luidt het 
verdwijnen van hun verschil en dus het be
gin van onverschilligheid in. Daarmee is pre
cies de sterfelijkheid van steden zichtbaar aan 
het worden: wat sterft, is het unieke van deze 
creaties. Ze bestaan, maar met steeds min
der identiteit. Het behouden van die identi
teit is een van de centrale bekommernissen 
van de urbanisten van het fin de siècle.

De stad staat in die periode in het te
ken van decadentie: Venetië en Brugge 
maken die koppeling duidelijk (Mann, 
Rodenbach, d’Annunzio). Het symbolisch 
kapitaal van de stad rendeert alleen nog als 
het deficit van de decadentie. De zich mo
derniserende stad liquideert haar symbo
lisch kapitaal.

De fotografie speelt in dit verband een 
bizarre rol: ze staat niet in dienst van de 
modernisering, maar van de tanende sym
bolische waarden van het monument. Ze 
bevestigt het monument door het te docu
menteren, dat wil zeggen door het te 
desymboliseren. De fotografie leegt de 
motieven van het monument. Tijdgenoten 
lijken die werking nauwelijks te zien, maar 
voor ons is de desemantisering van het 
motief aan de hand van haar foto overdui
delijk. De fotografie bezweert de crisis van 
de symbolische stad - door haar als onder
werp te blijven nemen - maar versterkt ze 
anderzijds omdat fotografie wezenlijk een 
asymbolische beeldvorm is. De fotografie 
moderniseert zo de oude stad, terwijl ze de 
echte nieuwbouw negeert.

De stad tussen monument en intimiteit

Het monument bundelt de continuïteit en 
overlevingskracht van de stad, maar staat 
ook steeds meer in het teken van een nieuwe 
vergankelijkheid, het onvermijdelijke ne
veneffect van de reflectie over stedelijkheid 
zelf. De kunst om steden te bouwen impli
ceert uiteraard ook de onkunde dié haar 
verminkt en vernielt. Het monument waarin 
de symbolische stad zich kristalliseert, 
wordt geobjectiveerd, gesaneerd. Wat niet 
gesloopt wordt, moet herschaald worden. 
Men herstelt het monument in een oorspron
kelijke staat, ontdoet het van aanbouwsels 
(dat wil zeggen juist van geschiedenis!), 
‘verpleint’ het door er een open ruimte als 
sokkel omheen te leggen. De historische 
densiteit van het monument - waar het al
lemaal om te doen is - wordt zo eenvormig 
gemaakt, verdund, genormeerd. Het monu
ment wint aan zichtbaarheid en verliest per
soonlijkheid; het is niet meer in dialoog met 
het stedelijke netwerk, maar wordt een 
tautologisch teken van zichzelf. Het gesa
neerde, geësthetiseerde monument blijft een 
ideaal object voor de fotografie; beter zicht
baar dan ooit, maar inhoudelijk verdund tot 
een slagzin. De kleine honderd jaar stads
fotografie van dit onderzoek laat de drama
tische sporen zien van deze spanningen en 
verschuivingen, tussen symbolisch kapitaal 
en de onherroepelijke destructie ervan door 
functionele rationalisering.

De valse exaltatie en de feitelijke vemieti- 
1 8 ging van het symbolisch stadskapitaal wekt

Paradijsportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 
uit: Joseph Octave Delepierre, Album Pittoresque, 

1839, Stadsbibliotheek Brugge

Anoniem, Paradijsportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het Gruuthuse, 
uit: Cornelius Gurlitt, Historische Stdtebilder, 1901-1921, Stadsarchief Brugge
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het besef van sterfelijkheid als conditie van 
de laat 19de-eeuwse stad. Dat de historische 
stad nog slechts als dode kan leven impli
ceert een andere ruimte voor een heel an
dere beschouwing en reflectie. Niet meer 
de straat, maar het interieur; niet meer het 
nuchtere overzicht,- maar de omfloerste, 
door het licht geparfumeerde plek. De straat 
niet meer als potentiële openbaarheid, als 
historische scène, maar als een verlengde 
van verinnerlijkte intimiteit. Dit intimisme 
is wezenlijk een rouwproces, de noodzake
lijke toonaard van de stad tijdens de eeuw
wisseling. Het rouwen is hier geen uitspraak 
over de stad, maar een zelfstandig esthetisch 
en intellectueel programma; het is een 
interpretatief schema waarmee de exalte
rende ontdekking van de lokale geschiede
nis kantelt in het besef van haar onherroe
pelijke onwerkelijkheid. Rodenbach in zijn 
twee Brugge-romans, Bruges la Morte en 
Le Carillonneur, maar ook Khnopff en Ie 
Sidaner zijn glasheldere gidsen doorheen 
het mentale klimaat van de fin-de-sièclestad. 
De historische binnenstad specialiseert zich 
in een ‘binnen-zijn’. Er is een opvallende 
toename van een nieuwe beeldvorm: de 
doorkijk. Minder zelfzeker overzicht, meer 
tentatieve blikken langs een hoek, een brug, 
een boom. Het anonieme Bruges - Prome
nades d’un Amateur-Photographe illustreert 
die intieme kijk. Deze symbolistische beeld
vorming exalteert niet meer de symboliek 
van de monumenten, maar is integendeel 
melancholische rouw over het verval ervan.

De eenheden van de stadsfotografie

In de 20ste eeuw is het fragment vanaf de 
jaren twintig de nieuwe eenheid, iets wat 
de 19de eeuw nooit te zien gaf, noch te den
ken kreeg. In de 18de eeuw is de veduta de 
eenheid: een panoramische totaliteit waarin 
iedere stad als een unieke optelsom beschre
ven (niet verteld) werd. De 19de eeuw leeft 
onder, sterker nog, m de schaduw van het 
monument. Hét monument staat centraal, 
maar zijn kracht uit zich pas in zijn greep
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Anoniem, Paradijsportaal van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk, uit: Bruges - Promenades d’un 

Amateur-Photographe, s.d., Stadsarchief Brugge
Anoniem, Binnenplaats Halle met Belfort, 

uit: Cornelius Gurlitt, Historische Stadtebilder; 
1901-1921, Stadsarchief Brugge

op de omgeving. Vandaar een zekere twee
spalt: het monument of de omgeving als 
eenheid. Vandaar een moeilijkheid in de 
identificatie van het archiefmateriaal: is dit 
stads- of architectuurfotografie? De laatste 
categorie is ingeburgerd als een belangrijk 
genre in de fotografie, met stevige theore
tische en historische onderbouw. De eerste 
categorie daarentegen heeft nauwelijks re
ferenties. Toch is het duidelijk dat we het 
overgrote deel van het archiefmateriaal geen 
recht doen door het architectuurfotografie 
te noemen.

Vele 19de-eeuwse foto’s trekken rond 
het monument een complex van gebouwen 
op, niet als ruis aan de rand van het beeld, 
noch als egale nevenschikking, maar als een 
duidelijke eenheid van monument en om
geving. De toeristische terminologie spreekt 
van een zicht (vue, view). ‘Zicht’ is echter 
de aanduiding van de toeristische activiteit, 
niet de aanduiding van het motief. Welk 
motief wordt door het view gegenereerd? 
Geen fragment, geen veduta, maar een 
omgevingseenheid. In een view wordt een 
reeks elementen (gebouw, water, plein, bo
men) erkend als één levende eenheid, die 
in de foto overdacht wordt. De toerist wordt 
door de gids naar die plekken geleid waar 
hij die eenheid kan zien. Vanuit een speci
fiek standpunt (een optisch coördinaten
stelsel) ziet hij de veelheid van het ge
bouwde plots als eenheid. Die eenheid is er 
ook, maar slechts vanuit dat standpunt. De 
plaats.van de kijker maakt het onderwerp 
zichtbaar.

Een view is een unisono-effect van het 
gebouwde, het zeldzame effect dat afzon
derlijke elementen plots bij elkaar blijken 
te horen in een helder samenspel. Dat 
samen-horen bewijst dat er harmonie mo
gelijk is - indien tussen het gebouwde, 
waarom dan niet tussen de bewoners (den
ken over de stad is steeds denken over de
mocratie)? Dit samen-horen genereert een 
omgeving (ook in de zin van: een ambiance, 
een sfeer). Het omgevingseffect vertrekt 
meestal vanuit een monument dat uitwaaie-

rende cirkels van atmosfeer en symbolise
rende associaties rond zich uitstuurt. Om
gekeerd ondersteunt de omgeving als een 
resonantiekast de zeggingskracht van het 
gebouw. De rijke, maar vergeten, zo moei
lijk invoelbare traditie van lithografische 
stadsbeelden (zoals het album Veduté 
Pittoresche. della città di Bologna van 
Antonio Basoli, 1833, of het Album 
Pittoresque van Joseph Octave Delepierre, 
1837-1840) hebben de ‘beschrijvende’ 
enscenering van de omgeving als view tot 
perfectie gebracht. De fotografie bouwt daar 
verder op.

Er is echter een probleem bij die over- 
gang van stadsprent naar stadsfoto. De te
kenaar en lithograaf kunnen hun motief sub
tiel kneden - gewijzigde proporties, toege
voegde en weggelaten details, clair-obscur, 
dramatisering in de wolkenpartij. Met die 
middelen kunnen ze de eenheid Van het 
beeld plastisch versterken. Zulke middelen 
staan de fotograaf in principe niet ter be
schikking, ook al zal men die beperkingen 
in de praktijk met allerlei ingrepen onge
daan proberen te maken. De fotograaf be
schikt dan weer over zijn fotografisch ka
der waarmee hij een zeer harde structuur 
en definitie aan zijn beeld oplegt. De poë
zie van de foto is geen aanwijsbare creatie 
van de fotograaf, en is niet vergelijkbaar met 
die van de lithograaf, integendeel: de poë
zie van de foto kan overtuigend aan het on
derwerp zelf worden toegeschreven. Ensce
neert de lithograaf, dan lijkt de fotograaf zijn 
onderwerp alleen maar te kadreren. De 
lithografische prent accentueert spontaan 
het monument, de foto legt alle elementen 
fataal in eenzelfde toonaard naast elkaar. De 
lithografische prent is een aria met begelei
ding, de fotografische prent is een koor be
paald door de samenzang van het gekozen 
motief.

Corpus 3: een anoniem meesterwerk: 
Bruges - Promenades d’un Amateur- 
Photographe

Dit album in het Brugs stadsarchief is 
ongesigneerd en ongedateerd. Alle 27 
gekartonneerde pagina’s met telkens één 
foto werden evenwel losgesneden, zonder 
dat er vooraf een nummering werd aange
bracht: de opbouw van het album is dus niet 
meer te achterhalen. De pagina’s zitten over 
het hele archief verspreid, met uitzondering 
van een tiental beelden die samen in het 
oorspronkelijke omslag bewaard worden. 
De foto’s zijn ingeplakt, met een subtiele 
crèmekleurige rand van ongeveer één cen
timeter eromheen, op een gebroken wit blad. 
Een fraai handgeschreven titelblad, Bruges 
— Promenades d’un Amateur-Photographe, 
geeft tegelijk de ambitie van de auteur aan 
en zijn wens om anoniem te blijven. De 
maker maakt zich wel bekend als wande
laar en amateurfotograaf.

Met die laatste omschrijving gééft hij 
aan een professioneel fotograaf te zijn zon
der commerciële ambities, typisch voor het 
fin de siècle. Zo’n positie werd verdedigd 
in fotoclubs als de Cercle Photographique 
de Bruges (1887-1922), sinds 1905 uitge
ver van het tijdschrift Vers l’Art. De lokale 
elite was er lid van. Ook de aanduiding 
‘wandelaar’ is sprekend; de nieuwe fototoe
stellen laten het flanerend fotograferen toe. 
Vroeger was fotografie een omslachtige, 
fysiek zware activiteit die zich niet met de 
vrijheid en improvisatie van het wandelen



liet verzoenen. De wandel- en fietstocht is 
in deze periode bovendien een nieuw tijd
verdrijf, een nieuwe manier om de stad en 
zijn omgeving te verkennen. Het is beslist 
geen toeval dat pas in dit album zoveel beel
den te zien zijn van de rand van Brugge, 
met groen, tuinen en weiden. Deze beelden 
zijn in de zomer, met veel zon gemaakt; die 
sfeer is in het andere materiaal uiterst zeld
zaam. De aandacht voor het groen in de stad 
laat een zachte speling tussen stenen en 
bomen: de stad als tuin. (Is er een verband 
met de werking van de stedelijke groen- 
dienst?) Binnenin de stad gaat de fotograaf 
monumenten vanuit ongewone gezichts
punten bekijken; hij herdefinieert de views. 
Hij maakt de stad tot een in principe einde
loze reeks mogelijke zichten die evenzovele 
alternatieven zijn voor de canonieke zich
ten van de stad. Het album toont verrassende 
variaties, subtiele verschuivingen, nieuwe 
poëtische suggesties rond de vertrouwde 
monumenten. Hier is een fotograaf aan het 
werk die standpunt en kader perfect han
teert in functie van een zeer intieme lief
desverklaring aan de stad.

De beelden zijn vaker rechtopstaand 
dan liggend. De fotograaf exploiteert de 
schikking ‘boven en onder’, eerder dan de 
courante schikking ‘naast elkaar’. De beel
den hebben een verticale, opstijgende dy
namiek, echter niet zoals in de majesteite
lijke monument-portretten van Fierlandts of 
Daveluy, maar in een getrapte opbouw van 
onder naar boven, van dichtbij (vooraan) 
naar veraf (bovenaan in het beeld), van links 
of rechts vooraan naar hoog in het midden. 
De fotograaf geeft meer om het voorplan 
(onderaan en dicht bij zijn standpunt) dan 
om de hoogte in het beeld. Daardoor veran
kert hij zijn opnames nadrukkelijk in het 
stadsweefsel, dat tenslotte de grondstof is 
van iedere wandeling.

Zijn wandelingen zijn niet zoals die 
van de toerist naar het centrum, maar cirke
len eromheen. De serie neemt dan ook geen 
bezit van de stad, maar tast ze af; spelt haar 
identiteit niet in haar monumenten, maar 
converseert met haar vanuit vele gezichts
punten als evenzovele hypothesen. Ze on
dervraagt het leven in de schaduw van de 
geschiedenis. Dat is ook de teneur van het 
werk van Khnopff en Rodenbach, maar in 
dit album gaat dat leven niet gebukt onder 
melancholie, het is integendeel zonnig en 
bescheiden. Het album is liefdevol, maar 
ook lichtjes paternalistisch.

De serie is uniek in haar vermogen om 
het fotografische beeld ‘ik’ te laten zeggen. 
Geen autoritair ik, dat zich als een gelijke 
meet met het onderwerp, maar een mijme
rende figuur, die de monumenten als ach
tergrond ervaart. Voortdurend legt de foto
graaf verbanden tussen een plek van de 
wandelaar en het monument als referentie. 
Dat geeft aan vele beelden een ademende 
beweging van dichtbij naar veraf, van het 
dagelijkse leven naar de historiciteit van de 
stad.

Geen enkele andere serie spreekt met 
zoveel gratie, charme en op zo’n intiem 
doorleefde manier. Geen enkel beeld is ech
ter naïef, het geheel is vooral sereen. De 
serie voegt aan het canonieke beeld- 
patrimonium een uiterst originele stem toe.

Brugge en de harde restauratie 
van de neogotiek

De modernisering van Brugge is niet haar 
aanpassing en vernieuwing, maar haar ver
nieuwing als historisering. Historisering is 
gewoon een aspect van de modernisering: 
ze impliceren elkaar.

Brugge is een bewuste constructie van 
de 19de eeuw. De stad die zich als oud 
denkt, is een historische fantasie. Ze is geen 
gegeven uit het verleden, maar het resul
taat van politieke keuzes en conflicten, van 
architectuur- en stadstheorie, van kunstge
schiedenis en actuele kunstgevoeligheden 
én van religie. Kunstenaars, kunsthistorici, 
architecten, ideologen en geestelijken spe
len een centrale rol in dit debat. Britse 
neokatholieken verdedigen in Brugge een 
katholieke restauratie met vele vertakkin
gen over heel Europa: T.H. King en vooral 
James Weale wonen in Brugge en strijden 
er voor een gecombineerd religieus, sociaal 
en esthetisch project. Het fascinerende ver
haal van deze honderdjarige ideologische 
kolonisering - afgebroken door de Eerste 
Wereldoorlog - verdient een veel grotere 
aandacht dan tot nog toe het geval was. 
Spilfiguren in het neogotische project zijn 
Jean-Baptiste Bethune, Louis Delacenserie 
en kanunnik Adolf Duclos. Zij manifeste
ren zich in publicaties en congressen met 
groot internationaal aanzien. Daarbij wor
den ook illustraties gebruikt - grafische én 
fotografische. Hoe werd de fotografie door 
de neogotiek gebruikt?

De gewraakte stadsschouwburg van de 
jaren zestig (architect: Gustave Santenoy,

Anoniem, uit: Bruges - Promenades d’un Amateur-Photographe, s.d., Stadsarchief Brugge

voltooid in 1869) is de laatste poging om 
de stad te actualiseren. Dat gebeurde onder 
een liberale gemeenteraad. De jaren zeven
tig zien een katholieke gemeenteraad aan 
de macht komen: de harde neogotische res
tauratie wordt dan voor vele decennia de 
officiële gemeentepolitiek. Onder burge
meester A. Visart de Bocarmé (vanaf 1876 
tot 1924) voeren zijn schepen van openbare 
werken A. Ronse (vanaf 1876 tot 1903) en 
stadsarchitect Louis Delacenserie (van 1870 
tot 1892) een subsidiebeleid voor restaura
tie en renovatie ‘in Brugse stijl’. Herhaal
delijk worden bezwaren van de Koninklijke 
Commissie voor Monumenten en Land
schappen tegen te eenvormig orthodoxe in
grepen genegeerd. Het is een gemeente
politiek om gevelbepleistering te bestrijden 
en baksteen te verdedigen. De stad keert 
zich in pamfletten en beleidsmaatregelen 
tegen al wat niet lokaal is (stijlen die als 
Frans of Italiaans, als bodemvreemd wor
den ervaren), wat niet christelijk is (de 
classicistische stijl zonder geloofsinhoud) 
en wat niet tot de eigen traditie behoort (de 
moderne, liberale stijl). De urbanistische 
problematiek heeft duidelijk een veel bre
dere inzet, het beleid heeft veel diepere 
ambities: het bouwen van een stad van de 
orthodoxie.

Wordt deze neogotische architectuur 
(nieuwbouw en harde restauraties) gefoto
grafeerd? Onvermijdelijk wel, vermits er 
steeds meer van zulke ingrepen in de stad 
worden uitgevoerd, maar nauwelijks als 
rechtstreeks onderwerp van hedendaagse 
architectuur. De fotografie (voorzover aan
wezig in de geraadpleegde collecties) ont
wijkt alle ontwikkelingen binnen en buiten 
de stad: geen opnames van het Stübben- 
kwartier, noch van de zeehaven, noch van 
de lokale industrie (op de serie foto’s van 
de stokerij Van Mullein door Lebon na), 
noch van de twee stationsgebouwen. De 
grote projecten van Delacenserie worden 
nauwelijks getoond. De fotografie gaat de 
neogotiek in de stad niet thematiseren. 
Omdat dat niet past in het beeld van Brugge, 
of omdat de gehele stad neogotisch is ge
worden, zodat iedere opname een vanzelf
sprekende vaststelling is van het restauratie- 
succes? Vanaf 1900 moet de aanblik van de 
stad grondig gemuteerd zijn. Het is een 
neogotische stad geworden, een fantasie- 
stad, zodat de decorachtige indruk die in de 
Neurdein-beelden zo opviel plots niet alleen 

aan de fotografische vorm, maar ook aan 
het onderwerp zelf moet toegeschreven 
worden.

De toerist wordt angstvallig niet ge
wezen op de neogotiek: die is succesyol in 
de mate dat ze niet opvalt als nieuw. Maar 
voor het beperkte publiek van architecten, 
Overheid en opdrachtgevers is er een speci
fieke architectuurfotografie die vooral na de 
eeuwwisseling te situeren is. Het Album 
Ronse van Alfons Watteyne, het album van 
Cornelius Gurlitt met foto’s van een onbe
kende fotograaf, de foto’s van Aubry in 
l’Emulation, de publicaties van Maes met 
ongesigneerde foto’s; het is een verrassend 
corpus van prestigeobjecten dat een heel 
andere vorm hanteert en een heel ander 
beeld van Brugge presenteert.

Het zijn nadrukkelijk geen stads-, 
maar architectuurfoto’s. De zorg waarmee 
de stadsfoto's hun views van een omgeving 
ontwikkelden, is hier niet meer aan de orde. 
Het gebouw wordt uit zijn context gesne
den en verzelfstandigd. Het standpunt van 
de architectuurfotograaf identificeert zich 
niet met dat van de wandelaar. Het wordt 
integendeel door het gebouw bepaald: de 
fotograaf loopt er niet langs, hij moet de 
gevel vanuit de tekentafel van de architect 
fotograferen. Zoals er in het opstaande ont
werp van een gevel geen standpunt is, zo 
wilde architectuurfotograaf ieder standpunt 
neutraliseren. Het standpunt in deze beel
den voelt lichtjes geforceerd, kunstmatig, 
abstract aan. De analyse van het gebouw 
primeert op de synthetische indruk. Niet 
gedacht vanuit het wandelen, het bezoek, 
het traject, hebben deze beelden een extreem 
stabiel karakter. Ze zetten hun onderwerp 
neer, glijden er niet langs. De klemtoon ligt 
op de interne decoratieve dynamiek van een 
gevel (bijvoorbeeld in de opnames van 
Maes), op de specifieke volumewerking van 
een monument (sterk aanwezig in het album 
van Gurlitt). Niet toevallig publiceert Duclos 
een Artdesfaçades-, de gevel is de kalligrafie 
van Brugge. Ook het Album Ronse presen
teert zich als een modelboek voor schoon
schrift in Brugse gevelontwerpen.

Deze fotografie doet het omgekeerde 
van de stadsfotografie: ze bant de geschie
denis uit. De historiciteit van de stad is op
geslokt door haar restauratie: het verleden 
is door bouwer en fotograaf geactualiseerd, 
deel geworden van het huidige moment 
waarin de stad en de foto gemaakt zijn. De 
fotografie is kortom een soort omkering van

Anoniem, Speelmansrei en Sint-Jakobskerk, uit: 
Bruges - Promenades d’un Amateur-Photographe, 

s.d.. Stadsarchief Brugge

het verleden, niet datgene wat voorbij is, 
maar datgene wat de toekomst heeft.

3 Het is plots geen vertellende, zeker 
geen pittoreske fotografie meer die men te 
zien krijgt, maar een zakelijke, objective
rende en verzamelende. Geen gearticuleerde 
opeenvolging van beelden, maar een seriële 
nevenschikking; geen syntagma, maar een 
parallelschakeling.

Er is geen stad in te zien met straten en 
zichten; de ruimtelijke dynamiek van het tra
ject en de doorkijk doorheen de geul van fa
çades is vervangen door de eigen dynamiek 
van volumes, die in het album van Gurlitt 
ronduit fascinerend is uitgewerkt. De monu
menten hebben er hun verbeeldingspotentieel 
ingeruild voor een plastisch potentieel van 
vormen, twee- en driedimensionale. De mo
numenten worden niet meer met elementen 
buiten hen in verband en in dialoog gebracht, 
maar uitsluitend als een interne structurering 
bekeken.

De gebouwen worden eerder als type- 
voorbeeld bekeken dan als unieke construc
tie in een lokale geschiedenis. Ook in het 
Album Ronse introduceert de gestandaardi
seerde manier om gevels vast te leggen een 
typologische lectuur: het unieke gebouw 
wordt tot model herleid. In de beelden van 
Maes maken fraai ingewerkte woorden als 
‘Maison’ en ‘Fenêtre’ deze taxonomische 
benadering zeer expliciet. De narratieve 
geschiedenis is vervangen door het woor
denboek.

De basisvorm van deze foto’s is 
frontaliteit. De diagonaal, het tangentiële, 
de dwarse beweging die in een draai ver
schillende motieven met elkaar verbindt, is 
vervangen door een frontaal opgesteld dis- 
sectieblad waarop het gebouw als exem
plaar is vastgelegd en opgespeld. Dit levert 
wonderlijk rationele foto’s op, die van een 
groot inzicht in architectuur, maar van geen 
enkel inzicht in de stad getuigen. Het ge
bouw dialogeert niet meer, maar monolo- 
geert; het onderwerp is niet meer de com
plexiteit van het samenleven (tussen verle
den en toekomst, maar ook tussen burgers 
in een democratie), maar de kunsthisto
rische definitie van een stijl.

Het is geen toeval dat de intimistische, 
symbolistische (en dode) stad geformuleerd 
wordt op het moment dat het harde neo
gotische project de hele stad definitief do
mineert. De neogotiek vernietigt met haar 
actualisering het oude, symbolisch kapitaal 

, van de geschiedenis, ze genereert als ant
woord daarop een symbolistische redding 
van ten minste de geest ervan. Edmond 
Fierlandts en Alderic Goethals leggen het 
onuitputtelijke symbolisch kapitaal dat door 
de geschiedenis vergaard is nog vast; dat is 
drie decennia later grondig gehypothekeerd. 
De harde restauratie legde een dodenmasker 
op de stad.

1870 - Een paradigmawissel 
in de fotografie: ‘Fotometrie’

Na 1870 wordt de fotografie als weten
schappelijk instrument - verwant aan an
dere observatie-instrumenten zoals de mi
croscoop, de telescoop en later de radio
grafie - geïntroduceerd in allerlei openbare 
en wetenschappelijke instellingen. Astro
nomie, psychiatrie, biologie, criminologie, 
antropologie, kunstgeschiedenis zijn enkele 
van de terreinen waarop de fotografie geen 
zijdelingse ondersteuning meer geeft, maar 
centraal komt te staan in de organisatie 1 9
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ervan. Op al deze terreinen wordt de foto- 
grafie als betrouwbare reproductie gebruikt. 
Het fototoestel wordt hulpmiddel bij obser
vatie, niet langer uitbeeldingsmiddel. De 
fotografie is technisch zo beheersbaar ge
worden dat men er perfecte observatie- 
protocollen voor kan opstellen. Er is met 
name een steeds preciezere temporele con
trole over de opname mogelijk: men kan het 
fototoestel nu aan een klokmechanisme 
koppelen. Ook de uniformiteit en de stabili
teit van de afdrukken maken de fotografie 
tot een nuttig verlengde van het weten
schappelijk observerende oog. Vandaar de 
suggestie dat zich ook op het terrein van de 
reproductie van kunstwerken (twee- én 
driedimensionale) een gelijkaardige 
wetenschappelijkheid installeert die voor 
nieuwe beeldvormen zorgt. Er heeft niets 
minder dan een radicale breuk met het pitto
reske plaats, een paradigmawissel naar het 
taxonomische denken.

Hier kondigt zich de 20ste-eeuwse 
fotografie aan die gekenmerkt wordt door 
desemantisering: de fotografie snijdt voor 
haar wetenschappelijke analyse het motief 
los uit zijn imaginaire en empathische con
text en desy mboliseert het tot een naakt ding 
op zich.

In feite is deze verschuiving in het 
gebruik van fotografie paradoxaal, want 
fotografie is het instrument bij uitstek om 
het unieke vast te leggen, kan dat unieke 
juist niet tot type en schema abstraheren. 
Fotografie, als meest getrouwe weergave 
van het concrete, wordt ten dienste gesteld 
van een onderzoek naar het abstracte ge
middelde, naar het type van een school of 
stijl. Twintig jaar eerder - na 1850- zien 
we al een andere paradoxale inzet van de 
fotografie, namelijk als verlengde van de 
vertellende modus, van het pittoreske. Ook 
daar een principiële incompatibiliteit: foto
grafie stelt vast, beschikt nauwelijks over 
middelen om te vertellen.

Toch weet de fotografie in beide modi 
haar eigen ontologische grenzen te verleg
gen en vormen te ontwikkelen die in het ene 
geval grote narratieve en symbolische reso
nantie wekken en in het andere hun motief 
presenteren volgens de specifieke pertinentie 
van het onderzoek. Geen van beide modi 
slaagt er echter in het gestelde objectief 
werkelijk te realiseren en vertellende of 
wetenschappelijke foto’s te maken. Van
daar ook dat men wetenschappelijk opge
zette projecten makkelijk esthetisch kan le
zen en omgekeerd dat de vertellende beel
den makkelijk als reproducties kunnen wor
den aanzien. Een foto wordt nooit een 
lithografische prent, een foto is nooit een 
structurele reductie. Maar die gedeeltelijke 
mislukking gaf de fotografie nieuwe ambi
ties, zorgde voor een ander zelfbewustzijn 
van het medium en genereerde een nieuw 
fotografisch denken over vorm. De speci
fiek op architectuur gerichte fotografie moet 
ook in het licht van deze wetenschappe
lijkheid gedacht worden.

Fotografie voor de architect: 
de prestigepublicaties
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De perfectionering van de fotogravure in bij
voorbeeld de fototypie maakt de ontwikke
ling van nieuwe initiatieven mogelijk. Het 
Brusselse architectuurtijdschrift l’Émulation 
neemt vanaf de jaren negentig prachtige, op 
groot formaat gedrukte foto’s op. Afzonder
lijk op licht gekartonneerd papier gedrukt, 
met fraaie lijnkaders, is de ambitie duide
lijk: iedere foto is niet alleen een document, 
maar ook een prestigeprent.

De opnames betreffen restauraties en 
nieuwbouw: het gaat om een vaktijdschrift. 
De opnamestijl is extremistisch: perfecte 
detaillering, precieze kadrering en identifi
catie van het architectonische object ten 
koste van referenties naar de stad en de con
text, afwezigheid van enig spoor van stads
leven, -verkeer of -activiteit. Het licht is 
egaal. Het onderwerp is in de eerste plaats 
de gevel, maar vaak is er een standpunt ge
kozen dat het volume van het geheel accen
tueert. Geen vertelling, maar een strakke, 
beschrijvende opsomming; geen dramati
sering, maar een ontnuchterende en tege
lijk ook zeer exalterende objectiviteit.

Hier spreekt de fotografie voor het 
eerst duidelijk namens en in functie van de 
architectuur, niet van de toerist. De archi- 
tectuur is hier de schepping van een indi
vidu, in tegenstelling tot de stad die de schep
ping is van een collectief. Juist die collec
tieve en anonieme schepper, die collectieve 
stem van het verleden wordt in deze nieuwe 
fotografie genegeerd. De idee van construc
tie primeert op de idee van organisme.

De serie Historische Stüdtebilder on
der leiding van Cornelius Gurlitt publiceert 
in dezelfde triomfalistische stijl een inter- 

' pretatie van de historische monumenten. De 
scherpte en strakheid van deze beelden (fo
tograaf onbekend) geeft alle afgebeelde mo-

Alfons Watteyne

Vermoedelijk 1904-1905, voor het Album Ronse, Stadsarchief Brugge

numénten het patina van eigentijdsheid. De 
zeer modern aanvoelende beelden over
stralen de oudheid van het monument. Niets 
wordt nog in de verleden tijd gelezen, alles 
in een tijdloos ‘nu’. Alois Riegl spreekt in 
zijn Der moderne Denkmalkultus van een 
tegenstelling tussen oudheidswaarde en 
nieuwheidswaarde. In deze architectuur
fotografie verschijnt het oude ‘als nieuw’; 
de oudheidswaarde is geactualiseerd door 
de nuchterheid van de beelden. Zo ontstaat 
er een spel met de tijd dat niet onverwant is 
aan dat van de fotografie zelf. Het verleden 
wordt niet geëvoceerd in een historische 
fantasie, maar herrijst in de moderne we
reld. De opnamestrategie sluit iedere mo
gelijkheid tot retrospectie uit; het gebouw 
verliest zijn zuigkracht naar het verleden en 
ziet integendeel zijn historiciteit opgezogen 
in de actualiteit. De stadsfotografie is we
zenlijk een chronotoop, deze architectuur
fotografie snijdt alle temporaliteit weg. De 
dramaturgie van de tijd is opgeheven in een 
egaal en ononderbroken nu.

Deze perfecte beelden hebben geen 
enkele ballast, laten geen enkele storing bin
nen hun kader toe. Ze resoneren op geen 
enkele manier, zijn radicaal gesaneerd, ge
desinfecteerd. Het zijn de properste foto’s 
van Brugge. Zoals de harde restauratie het 
gebouw van zijn aanslibbingen ontdoet en 
een plein trekt rond het monument, zo ont
kleedt de fotograaf zijn motief in deze beel
den. Het vernis is weg, het monument is 
bloot.

In deze architectuurfotografie wordt 
een heel nieuwe visuele presentatie ontwik
keld. Ze verschuift van stad naar gebouw, 
van organisme naar constructie, van tijdge
bonden naar tijdloos, van dramatiserende 
synthese naar analytisch formalisme.

De participatieve modus: 
prentpostkaart en stadsmonografie

In diezelfde periode doen zich twee ontwik
kelingen voor die daarmee in contrast ge
plaatst moeten worden: de prentkaart van 
onder meer de firma Nels en de fotografisch 
geïllustreerde stadsgids, zoals Promenades 
dans Bruges (1898), met tekst van Charles 
de Flou en fotografische illustraties van 
Véron De Deyne en Jean Malvaux.

De prentkaart introduceert als massa
product én in haar afbeeldingen de dag- 
toerist. Zowel de koper van de kaart als de
gene die in het beeld te zien is, maken deel 
uit van het toeristisch stadsgebeuren. De 
prentkaart genereert een participatieve lo
gica, veraf van de eerdere beelden die steeds 
beschouwend en studieus waren: geen ‘ik 
was er’, maar een ‘zö is of was het’. De 
prentkaart schuift bovendien een aantal 
onfotografische lagen over de fotografie 
heen: inkleuring, teksten, soms collages. Ze 
verbindt grafiek en fotografie in plaats van 
ze te scheiden.

De stadsgids gebruikt goedkope en 
zwaar gerasterde fotogravures, publiceert 
foto’s naast tekeningen, monteert beelden 
middenin de tekst, haalt vaak het opname- 
kader weg door vignettering (een beeld als 
vignet vormgeven) en detourering (de 
omtreklijnen van het motief op een foto 
volgen). De foto’s worden zo in een nadruk
kelijke plastische continuïteit met de tekst 
geplaatst. In dit wel zeer onzuivere gebruik 
van de fotografie loopt het beeld in de tekst 
over, gaat de kijkact heel dicht bij de lees- 
act zitten. De foto’s schuiven ‘organisch’ 
tussen de tekst, imiteren de afwezigheid van 

het kader bij het kijken door een glijdende, 
softe overgang naar het wit van het papier. 
Wat een contrast met de architectuur
fotografie, waar het kader feilloos precies 
is, waar een kaderlijntje het belang ervan 
nog eens accentueert en de scherpte en druk
kwaliteit geen enkele suggestieve onduide
lijkheid toelaten.

Prentkaart en stadsgids maken dus op 
vele vlakken de tegenovergestelde bewe
ging van de typologische architectuur
fotografie: ze heffen afstanden op, sugge
reren continuïteiten tussen toerist en prent
kaart, tussen tekst en beeld, tussen het beeld 
van de stad en het zijn in de stad. De lec
tuur van de stad wordt vervangen door vor
men van participatie aan de stad.

Grafische en fotografische beelden kunnen 
lang moeiteloos naast elkaar staan. In stads- 
gidsen, maar ook in publicaties over steden
bouw staan tekeningen naast foto’s, even
waardig en probleemloos alternerend. Zo 
staan in Camillo Sittes boek Der Stadtebau 
( 1889) een foto van het Romeinse Pantheon 
naast een lijngravure van de Via degli 
Strozzi in Firenze en een charmante art- 
nouveaugravure van de Wollestraat. Beide 
beeldtalen blijven meer dan een halve eeuw 
na het ontstaan van de fotografie schouder 
aan schouder opereren; ze lenen eikaars func
tie en effecten in een opgewekte en onbe
zorgde ‘onzuiverheid’. Pas in de jaren twin
tig van de 20ste eeuw zal een einde komen 
aan bijna honderd jaar ‘onduidelijkheid’.

Deze beeldverwarring wordt niet al
leen bepaald door druktechnische mogelijk
heden, ook andere ideeën over fotografie 
spelen een rol. De foto wordt voortdurend 
in de richting van de oudere grafische prent 
geduwd, een beeld dat veel minder infor
matief en affirmatief is. Het laat een sug
gestieve, weke omgang met foto’s toe die 
vandaag niet meer mogelijk is. Die tendens 
wordt trouwens met groot succes de basis 
van de foto-illustraties in Rodenbachs ro
man: de scherpe en precieze stadsbeelden 
worden er onscherpe, droomachtige sugges
ties (zie de bijdrage van Paul Edwards in 
het vorige nummer van De Witte Raaf).

Corpus 4: Het seriële project: 
Watteyne en het Album Ronse [1 ]

Alfons Watteyne jr. (1874-1964) stelde een 
luxealbum samen met 106 opnames van 
Brugse gevels die onder het ambt van Alfred 
Ronse (schepen van openbare werken van 
1876 tot 1904) via restauratiesubsidies ge
renoveerd werden. De katholieke burge
meester A. Visart de Bocarmé had met 
Ronse, Delacenserie (stadsarchitect van 
1870 tot 1892) en later Charles Dewulf 
(stadsarchitect van 1892 tot 1904) een ploeg 
om een zeer specifiek stadsbeleid te voe
ren. Intellectueel en kunsthistorisch ge
steund door Adolf Duclos (en het blad Rond 
den Heerd), en bisschop J.J. Faict, en met 
James Weale tot 1878 nog in Brugge, wordt 
het neogotisch programma zeer radicaal 
uitgevoerd. Het album, geschonken door 
Les Catholiques Reconnaissants, is een ex- 
pliciet katholieke hommage aan het neo-go- 
tische succesverhaal. Dat hier uitsluitend pri
vate woningen zijn afgebeeld, accentueert het 
civiele succes: de neogotiek is de standaard- 
architectuur van de stadsbewoners geworden, 
niet alleen van de overheid en de kerk.

Deze fotografische hommage neemt 
evenwel een merkwaardige stilistische op
tie: een strakke uniforme presentatie van 

tientallen gevels die volgens een identiek 
droog protocol worden vastgelegd. Geen 
sfeeropnames - zoals Berssenbrugge er van 
gelijkaardige gevels later wel maakte. Geen 
poging tot interpretatie, maar een conse
quent neutrale inventaris. De. stijl van de 
fotograaf is nadrukkelijk anoniem. Hij pint 
gevel na gevel frontaal en centraal in het 
beeld vast. Nooit wordt links of rechts een 
context aangegeven; nooit wordt een dia
loog tussen verschillende gevels geïntrodu
ceerd; nooit wordt een van de monumenten 
van de stad ter oriëntatie mee in beeld ge
bracht. Het resultaat is een stadsindruk zo
als we die in het archief nog niet zijn tegen
gekomen: een wetenschappelijke vitrinekast 
in plaats van een verhaal.

De inventaris sluit een verhaal, dus 
ook een mogelijk begin of einde uit. Het is 
eerder een open serie. Geen evolutie in 
restauratietypes of -opvatting, geen interne 
articulaties, geen accenten, geen hiërarchie, 
maar een geijkte, bureaucratische neutrali
teit. Dit soort series fascineert onze 
geconceptualiseerde esthetiek, komt tege
moet aan onze voorkeur voor een waarde- 
neutrale lezing en presentatie, voor een 
mechanische, bureaucratische logica. De 
referentiefiguur hier is uiteraard Atget. Zon
der Alfons Watteyne jr. in dezelfde catego
rie te plaatsen, is vooral de synchronie tus
sen Atgets project en een aantal fotografen 
in andere steden opvallend: Watteyne in 
Brugge, Alexander Simays in Maastricht, 
August Stauda in Wenen. Het is geen 
somptueuze architectuurfotografie zoals in 
de hoger geciteerde prestigepublicaties. 
Deze fotografie vindt volledigheid, verge
lijkbaarheid en neutraliteit belangrijker dan 
verfijnde selectie, subtiele analyse, oog voor 
nuances en complexiteit.

Corpus 5: een ontdekking - Clément 
Salmon, stadsingenieur en fotograaf

Een veertigtal foto’s uit het stadsarchief klit
ten na het bekijken samen. Ze zijn erg ver
schillend, maar hebben verbanden. Een aan
tal is in beeld gesigneerd met een paraaf 
(C.S.), andere dragen de volledige hand
tekening (C. Salmon) in hetzelfde hand
schrift. Sommige zijn op karton gekleefd, 
dragen roestsporen van duimspijkers. Al 
deze beelden zitten verspreid over het ar
chief. Een deel van de foto’s komt uit twee 
onteigeningsdossiers uit 1911. Een hand
geschreven beschrijving door Salmon van 
een van de huizen zit naast grondplannen 
en foto’s in het dossier. De foto’s zijn in twee 
series geschikt: A voor het Arentshuis, 
B voor het Huis met de Zeven Torens. Het 
zijn genummerde opnames die een mooi 
verloop laten zien van het straatzicht, de 
gevel, de achterzijde, de entree, de traphal 
en de verschillende verdiepingen. De op
names werden in de winter gemaakt.

Wat is de betekenis van de paraaf of 
handtekening in een foto? Erkent Salmon 
daarmee de juistheid van het document in 
het dossier, of claimt hij daarmee het auteur
schap van het beeld? Een bescheiden rond
vraag bevestigt dat wie een beeld signeert 
het ook maakte. Is Clément Salmon foto
graaf?

Salmon (1864-?) is de eerste stads
ingenieur van Brugge. In 1904 volgt hij 
Charles Dewulf op, de laatste stadsarchitect. 
Hij studeerde burgerlijk ingenieur in 
Leuven, werkte in Frankrijk en Griekenland 
voor de Société Parisienne Entreprise des 
Chemins de Fer, werkte ook in Antwerpen 
en zit vanaf 1900 bij de technische dienst 
van de stad Brugge. Zijn benoeming is con
troversieel. Het gaat om de tegenstelling 
tussen architect en ingenieur. De eerste staat 
voor kunstgevoeligheid, de tweede voor 
functionaliteit, Men zag het esthetisch pro
gramma voor de stad bedreigd door een 
technicus.

In het Directory of Photographers in 
Belgium van Steven Joseph en Tristan 
Swilden wordt Clément Salmon, ‘engineer
architect’, als auteur vermeld van het in 
1899 gepubliceerde La Photographie des 
couleurs au point de vue pratique et 
industriel (Brussel). Hij wordt er in 
‘Louvain’ gesitueerd. In Leuven is ook 
Leonard Salmon (Limai, 1853-?) actief als 
optieker en fotograaf en stichtend lid van 
de Photoclub de Louvain. Is er een familie
verwantschap tussen beiden? Veel aanwij
zingen dus dat Salmon fotografeerde.

Verduidelijken de motieven iets over 
de fotograaf en de stadsingenieur? De 
opgeplakte foto’s versierden een wand, 
dienden dus als inspirerende referentie. 
Volgens Jaak Rau kwamen ze uit de tech
nische dienst. Op een van de foto’s is het 
huis te zien waar James Weale verbleef. 
Hommage aan een bewonderd en lichtend 
voorbeeld? In het provinciearchief bevindt 
zich een 'Salmon-foto' met op de rug een 
handgeschreven opdracht aan A. Duclos. 
Duclos had zijn twijfels over de aanstelling2 0
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van een stadsingenieur in plaats van een 
stadsarchitect publiek gemaakt.

Als Salmon zijn aanstelling krijgt in. 
1904 heeft het beleid van Ronse de neo
gotiek tot norm verheven, is het Stübben- 
kwartier ontworpen, is Duclos na een lange 
overplaatsing naar Pervijze terug in Brugge, 
heeft de tentoonstelling van de Vlaamse 
Primitieven (1902) plaatsgehad. De restau- 
ratiecampagne van het Huis van Gruuthuse 
— in 1883 door Delacenserie opgestart - ligt 
achter de rug. Rond 1910 wordt de plek door 
de aankoop van het Arentshuis door de ge
meente een belangrijk punt van aandacht 
voor Salmon. Verschillende foto’s — nog 
buiten de reeks in het onteigeningsdossier - 
hebben het als onderwerp. Salmon heeft de 
leiding over de aanleg van de tuin en de ver
binding tussen het Gruuthuse en het Arents
huis. Een van de foto’s toont de Groenerei 
vanuit het Arentshuis richting tuin. Met 
potlood is de latere Sint-Bonifatiusbrug 
(1910/11, Salmon en Vièrin) ingetekend. 
Het handschrift van de legendes en bereke
ningen is dat van Salmon. Een fascinerend 
document over het praktische gebruik van 
foto’s.

Deze foto’s zijn meer dan een collectie 
werkinstrumenten. Het gebruik van som
mige beelden (geschonken met opdracht, 
opgekleefd en opgehangen), de keuze van 
sommige motieven (de woonst van Weale), 
maar vooral de visuele kwaliteit van ver
schillende opnames wijzen op een sterke 
investering in fotografie. Het is niet ondenk
baar dat ook hij lid was van de Brugse 
Cercle Photographique en dat hij zo aan haar 
poëtische sensibiliteit participeerde, eerder 
dan aan de zakelijke strategie van Watteyne.

Het voorlopige Salmon-corpus bestaat 
uit enkele stadszichten, een aantal architec- 
tuurbeelden en — opmerkelijk - een groot 
aantal interieurbeelden met een opvallend 
gebruik van invallend winterlicht dat een 
schitterende hommage is aan het groot
burgerlijk interieur, maar dat tegelijk een 
opvallend intimistische teneur heeft. Deze 
gewraakte ingenieur heeft een zeer gevoe
lig oog voor licht en voor een intieme stads- 

s sfeer. De objectiverende fragmentatie van 
de stad tot haar architectuur wordt hier 
omgekeerd in een subjectiverende concen
tratie op de geest van een gebouw.

Voorstellen tot lectuur van stadsfotografie

Bij het doorlopen van honderden archief
beelden is het essentieel verschillen te zien 
en hun relevantie te overdenken en te veri
fiëren. Zo zijn er verschillen in presentatie 
(in album of als losse reeks), in structure
ring (in een gesloten of open serie), in for
maat, afdruktechniek, papiersoort, fotogra
fische afdruk of fotomechanische druk en
zovoort.

Voorlopig is het vooral wat het beeld 
letterlijk laat zien dat mijn aandacht heeft. 
Het is immers mét het afgebeelde dat de 
fotograaf iets zegt over het afgebeelde. Met 
wat hij vastlegt laat hij zien waaróm hij het 
laat zien. De keuze van zijn onderwerp is 
reeds een interpretatie ervan (zoals alle rea
listische esthetieken verdedigen). De afge
beelde elementen binnen het kader vormen 
een configuratie. Die geeft de sleutel tot het 
beeld: wat men toont is reeds de interpreta
tie.

Zoals in portretten de aan- of afwe
zigheid van objecten bepalend is voor wat 
men in dat portret laat zien, zo spelen ob

Clément Salmon

Interieur Arentshuis, s.d., Stadsarchief Brugge

jecten en voorbijgangers de rol van signifi
cant rekwisiet. Zoals in portretten het ge
bruik van egaal of integendeel dramatise
rend licht een cruciale wending aan het 
beeld geeft, zo bepaalt in stadszichten en 
architectuuropnames het lichtklimaat (de 
keuze van seizoen, uur, opname, aan- of 
afwezigheid van zonlicht) de mentaliteit van 
deze beelden.

Personages en objecten

Deze traag gemaakte foto’s, door een op
vallend toestel op statief, hebben een bij
zondere verhouding tot de toevalligheden 
en de actualiteit van de stadsomgeving en 
het stadsleven. Het merendeel van deze fo
to’s houdt de actualiteit uit het beeld: men 
wil niet het tijdgebondene laten zien, maar 
de blijvende elementen. Daarmee geeft men 
te kennen dat heel deze traditie de stad als 
hét blijvende bekijkt dat scherp en haast 
polemisch afsteekt tegen het stadsleven 
-paard, van Troje van het modieuze, het 
moderne, de trivialiteit. We zien in dit ma
teriaal inderdaad opvallend weinig mode, 
objecten, transportmiddelen (geen koetsen, 
geen paardentram, geen tram). Het lijkt op 
een regelrechte censuur van het stadsleven 
en wekt de indruk van een dode stad. En
kele zeldzame foto’s tonen hoe de stad er 
werkelijk uitzag: levendig, met typische 
volkskledij tegengesteld aan burgerlijke 
pakken, met winkels en luifels, met gene
raties mannen en vrouwen. Het kan dus 
vastgelegd worden, maar men kiest ervoor 
dat niet te doen: men wil de stad laten zien, 
niet het stadsleven. In de lithografische prent 
is men opvallend toleranter: er ontbreken 
haast nooit pittoreske personages in actu
ele kledij die met stereotiepe rollen een luch
tige en komische toon draperen aan de voet 
van de monumenten. Dezelfde censuur geldt 
voor objecten: geen bouwstellingen (een 
opname van Goethals mét stellingen maakt 
die vergetelheid duidelijk), geen publiciteit 
(een opname van Fierlandts mét publiciteit 
verrast), geen objecten op straat tenzij een 
enkel net iets te mooi geplaatst element: een 
kruiwagen, een laadwagen, een ton. Ook zij 
horen thuis in het pittoreske taalgebruik. Ze 
hebben het statuut van stilleven, niet van 
actualiteit. Dé fotograaf heeft ze in een spe
cifieke rol in beeld gelaten of gezet: “als ze 
in beeld zijn, dan alleen maar omdat de fo
tograaf daarvoor koos” (Pool Andries). Hun 
aanwezigheid is niet toevallig, maar steeds 
bedoeld: ze dragen betekenis en intentie.

In enkele opnames uit het album 
Daveluy is een geüniformeerde man te zien 
die duidelijk als figurant meeliep om enkele 
opnames van een bepaald accent te voorzien. 
Hij speelt wandelaar, neutraliseert met zijn 
uniform enkele figuren die vanop de stoep 
het hele opnameproces afkijken en hij kijkt 
vooral zelf, met name stoer-bewonderend 
naar het Jan Van Eyck monument. Ineens 
zie je de theatraliteit binnengutsen in het 
beeld. Geen toevallige, ‘fotografische’ voor
bijgangers, maar de wandelaar als rol, de 
kijker in beeld als theaterfiguur, de hele 
opname als iets dat op een scène gebeurt en 
te lezen is. Dit detail is een sleutelmoment, 
zoals het begrijpen van een bepaalde letter
combinatie een sleutel geeft voor de 
ontcijfering van een geheime code. Zoals 
deze geüniformeerde man ‘in overacting’ 
kijkt, zo kijkt de fotograaf, later de klant 
naar het beeld, en zo moet ook ik kijken. 
De kijker is hier nooit de bewoner, zoals in 
de 20ste-éeuwse straatfotografie, Waar de 

blik door de zoeker gelijk valt met de blik 
van de bewoner: op dezelfde hoogte, maar 
oök met dezelfde snelheid. Dat is niet het 
geval in de 19de-eeuwse fotografie waar 
steeds iets bombastisch aan het toestel en 
zijn bedienaar kleeft: het is allemaal te op
zichtig, lichtjes komisch. (Omstaanders vin
den het fotograferen intrigerend en grappig.) 
De fotografische blik snijdt dwars door de 
blik van de stadsbewoners, zet zich daar ook 
tegen af. Het beeld van de fotograaf heeft 
niets met de visuele activiteit van zijn me
deburgers te maken. Hij kijkt dan ook naar 
hén, niet met hen mee. Hij analyseert, zij 
absorberen; hij elimineert, zij accumuleren; 
hij maakt een vooraf gepland beeld, zij tas
ten nieuwsgierig het vertrouwde af. Foto
grafen hebben echter snel begrepen dat zij 
de theatrale grandeur van hun kijken onder
graven door die houding expliciet in het 
beeld zelf te laten citeren door een perso
nage. Vandaar het zeldzame karakter van 
deze zo verhelderende configuratie.

Ook objecten zijn problematisch. 
Nochtans is iedereen vertrouwd met de vir
tuositeit waarmee in schilderkunst, in een 
genretafereel of een naakt, een arrangement 
van objecten tot een vibrerend stilleven ge
arrangeerd wordt. De objecten signaleren 
een realistische esthetiek en behouden on
der hun modieuze voorkomen toch intens 
emblematische mogelijkheden. Als de fo
tografie een stadsobject (vaak transport
middelen) introduceert, fleurt het beeld op 
met een intens resonerende poëzie: stille 
getuigen van het stadsleven, van bewoners, 
hun bekommernissen en bedrijvigheden. 
Intrigerende spanning tussen de aanwijzing 
van een zeer traditionele activiteit - het 
sjouwen - en toch de afwezigheid van de 
dragers zelf. Zowel de heel oude arbeid als 
de oude architectuur geven een trage ge
schiedenis aan, geen vinnige moderniteit.

Deze terughoudendheid ten aanzien 
van het actuele, moderne en modieuze is de 
basisregel van deze fotografie. De laat 19de- 
eeuwse toeristische prenten van de firma 
Neurdein en van Gustave Hermans sluiten 
net zo goed het stadsleven uit als de 
intimistische beelden van de anonieme 
Amateur-Photographe en stadswandelaar. 
Nochtans heeft zich in de (impressionis
tische) schilderkunst dan al een nadrukke
lijke iconografie van de moderne, dynami
sche stad, van het caleidoscopische Stads
leven ontwikkeld. Het stadsleven en -ritme 
is steeds nadrukkelijker het thema van de 
tweede helft van de 19de eeuw, maar in de 
fotografie huldigt men een diametraal te
gengestelde opvatting. De ficties rond het 
historische stadsdecor zijn niet te verzoe
nen met de actualiteit van het stadsleven. 
Het stadsleven is modieus, modem en vol 
symptomen van onstabiliteit - ook in 
Brugge. Alleen het stadsdecor op zich kan 
het orthodoxe project dragen.

Met een extreme gereserveerdheid te
genover figuren en objecten zet deze foto
grafie - nochtans het modernste medium! - 
zich frontaal tegenover de moderne stads
iconografie in oude media zoals schilder
kunst en grafiek. Ze is daarin haast reactio
nair, maar creëert - ongepland - de voor
waarden voor een 20ste-eeuwsé strenge, 
radicale, moderne fotografie. Door figuren 
en objecten uit te sluiten, oogt deze foto
grafie objectiever en zakelijker dan ze in 
werkelijkheid was. Ze vertelt met de 
dramatisering van gebouwen, niet met de 
dramatisering door figuren. Alleen, dat eer
ste is veel moeilijker na te voelen. Door het 

misverstand van de neutraal lijkende regis
tratie is deze traditie een voorspel tot de 
moderne fotografie. Juist omdat ze de mo
derniteit van haar eigen ogenblik omzeilt, 
blijkt ze de moderniteit van de naoorlogse 
generaties perfect te kunnen legitimeren.

Licht en schaduw

Het licht in de foto is het licht aanwezig rond 
het gefotografeerde. Wat je fotografeert, 
brengt meteen zijn eigen licht mee in beeld. 
De lithograaf kan het licht helemaal naar 
zijn hand zetten, accentueren, overdrijven; 
een fotograaf kan dat niet. Trouwens, ook 
het (antipittoreske) realisme in de schilder
kunst uit zich onvermijdelijk in termen van 
een nieuw licht: men wil het licht van het 
onderwerp zelfvangen, geen gestileerd licht 
als versiering rond dat onderwerp draperen. 
Wat in de fotografie niet anders kan, wordt 
in de schilderkunst hét programma.

De pittoreske prent van de 19de eeuw 
gebruikt het licht om te dramatiseren: de 
hemelpartij bovenaan zit vol lichteffecten. 
Straten en figuren bestaan uit een belichte 
kant eh een felle schaduw. Het contrast is 
karikaturaal. De prenten in het Album 
Pittoresque illustreren dat. Het licht geeft 
niets om geloofwaardigheid, zet alles op het 
effect. Het laat meteen zijn fictionele am
bitie zien.

Het fotografische licht steekt sterk af 
tegen deze theatrale lichtcreatie. Geen hoge 
contrasten, wel een opmerkelijke coheren
tie van het licht over het hele beeld. Boven
dien is de hemelpartij volledig onexpressief 
in de 19de-eeuwse fotografie: het is een 
lege, blanke ruimte zonder enige definitie, 
een vacuüm waardoor het onderwerp naak
ter in beeld komt. Het motief wordt hier niet 
gesteund door de polariteit van de contras
ten, niet gedragen door een dramatische 
klankkast, niet opgeladen met de spanning 
van wolkenformaties, niet uitgestald onder 
de koepel van een genereus lichtspel - het 
hangt in de leegte.

Als er al licht in het beeld te zien is 
- meestal zijn de beelden onder een egaal 
diffuus licht gefotografeerd en merkje dus 
geen licht - is het geen fantasie die rond het 
onderwerp gehangen wordt, maar licht dat 
het onderwerp fysiek raakt. Geen bedacht, 
maar een vastgesteld licht. Vastgesteld op 
het gefotografeerde motief. Het licht heeft 
dus een ander ontologisch statuut. Het ver
schuift ook van bovenaan het beeld naar 
onderaan, van de hemel naar de aarde: het 
hangt niet boven en rond, maar zit vast aan 
het gebouw. Het licht speelt een heel an
dere rol: het sculpteert het motief, boort zich 
in het volume vast door het contrast tussen 
de partijen in het licht en die in de schaduw 
uit te buiten. Het licht wordt zo een instru
ment om het gebouw te analyseren in ver
schillende plans, met een door schaduw uit
gelijnd decoratief oppervlak. Het licht geeft 
geen drama en sfeer, maar objectiveert, ana
lyseert, beschrijft. Daveluy maakte zó’n 
beeld van het Brugse stadhuis.

Meestal echter is het licht diffuus en 
dus neutraal. Het is op non-actief gezet. Het 
onderwerp wordt niet in het licht gezet, 
wordt niet met licht vervoegd. Het is een 
belangrijk instrument waar de fotograaf hier 
afstand van doet. Het beeld is daardoor be
perkter, maar - opmerkelijk - eigenlijk zui
verder, meer geconcentreerd. Men voelt het 
ontbreken van een geprononceerd zonlicht 
niet meteen aan als een gemis. Het beeld 
zit in een uniform grijs, zonder voorkeuren 
en appreciaties, zonder een analytische 
ambitie, beschrijvend, maar ook bundelend. 
Het diffuse licht verenigt alle elementen van 
het beeld in plaats van ze te verzelf
standigen. Het precies afgelijnde van een 
classicistische architectuur-, stads- en beeld- 
opvatting (men denke aan de laat 18de- 
eeuwse traditie van de landschapsschetsen 
van onder meer de Valenciennes en Jones) 
is hier afgelost door een licht dat als 
accolade de verschillende onderdelen ineen 
schuift in plaats van ze tegenover elkaar te 
zetten. Het diffuse licht interpreteert stad en 
architectuur heel anders dan het heldere, 
gerichte zonlicht.

De fotograaf creëert het licht in zijn 
beelden niet, maar hij kiest er wel voor om 
zijn opnames onder bepaalde lichtomstan
digheden te maken: bij diffuus licht of bij 
helder zonlicht, in een bepaald seizoen, op 
een bepaald moment van de dag, bij een 
specifieke zonnestand, onder bepaalde 
weersomstandigheden. Zo is het anoniem 
album van de Amateur-Photographe opval
lend zonnig, zijn de foto’s van de firma 
Neurdein eerder onder een diffuus licht, en 
de opnames van de Historische Stadtebilder 
bij helder weer maar niet in fel licht ge
maakt: voldoende licht voor een analyse, 
niet voldoende voor een expressief contrast.

Het licht in de 19de-eeuwse stads
fotografie zorgt niet voor sfeer, maar eer
der voor een klimaat. Sfeer is expliciet en 2 1
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emotioneel - het bevordert de identificatie 
met een fantasie, zoals in de pittoreske tra
ditie. Klimaat daarentegen is een impliciete 
en vooronderstelde basis, een apriori van 
het beeld, geen expressieve toevoeging ach
teraf. Dit licht geeft aan het beeld een hel
derheid die niet warm, maar eerder koud is, 
die geen sensuele textuur toevoegt, maar de 
minerale kenmerken van de fotografie naar 
boven haalt. Licht is hier geen complexe 
verteller zoals in de grafische prent. Het gaat 
eerder om een strakke hoeveelheid licht, een 
massa, een uniforme lichtkwantiteit waarin 
het motief zich bevindt. Pas rond de eeuw
wisseling, in het Gurlitt-album, wordt het 
licht de grote - uiterst subtiele - construc
teur van de beelden.

Over de beeldopbouw

De fotograaf maakt zijn beeld, en dat ma
ken is een soort regie. Men kan er drie ver
schillende soorten beslissingen in onder
scheiden: (1) de keuze van het motief, (2) 
de schikking van het motief, (3) de ‘aan
pak’ van het motief. [2]

Eerst moet men beslissen welke stad 
of welk monument men gaat fotograferen, 
een keuze met zware logistieke implicaties. 
Het materiaal moet er naartoe gebracht 
worden, de assistent moet er verschijnen 
enzovoort. Het is de bepaling van de locatie. 
Het beeld is in grote mate het gekozen mo
tief, bijvoorbeeld ‘dit is een foto van het 
Belfort in Brugge’. Toch blijven na die 
keuze ontelbare varianten mogelijk om het 
Belfort te fotograferen.

Vandaar een tweede beslissing die de 
fotograaf moet nemen: hoe schikt hij het 
motief? Met of zonder omgeving, met of 
zonder objecten en personages, en met 
welke lichtkwaliteit? Het is de ‘mise-en- 
place’ van het motief, een regie in de zin 
van schikking van elementen rond het mo
tief. Deze keuze is in de stadsfotografie van 
groot belang: het is het cruciale moment 
waarop verbanden gelegd kunnen worden 
tussen middenplan en achtergrond, tussen 
motief en omgeving. Deze ‘mise-en-place’ 
is - aangezien de gebouwen zich niet laten 
verplaatsen - een kwestie van de plaatsing 
van het fototoestel.

De inzet van deze beslissing wordt 
zeer duidelijk wanneer men met een set fo
to’s door de stad loopt om het opnamestand
punt te reconstrueren. De verschillende op
names van de Begijnhofbrug en -poort 
laten bijvoorbeeld zien hoe met een ver
plaatsing van amper tien meter nu eens de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk en dan weer de 
Sint-Salvatorkerk boven de Begijnhofbrug 
verschijnt, hoe bomen binnen of buiten het 
kader vallen. Steeds dezelfde karakteristieke 
brug, maar met een andere toren bekroond 
- een ander beeld, ook van de stad.

Er zijn bovendien schikkingen die 
vaak terugkeren, zoals het zicht op het mo
nument doorheen een straat: het Belfort 
doorheen de Wollestraat, Sint-Salvator 
doorheen de Steenstraat. Het zijn beide klas
siekers. Het beeld krijgt een opvallende, 
georkestreerde dieptewerking. Het monu
ment wordt ruimtelijk als een visuele op
lossing, als optisch einddoel in beeld ge
plaatst. Deze vorm visualiseert als het ware 
het traject van de toerist naar het monument.

Een derde beslissing betreft het aan
snijden van het motief: vanuit een bepaalde 
hoogte, volgens een bepaalde as. Hebben 
de twee eerste keuzes vooral betrekking op 
wat er effectief in het beeld te zien is, de 
derde keuze heeft vooral betrekking op hoe 
er getoond wordt wat er te zien is. Deze 
keuze installeert de optische krachtlijnen 
van het beeld: frontaal of diagonaal, van 
onder- of bovenuit, met of zonder voorplan. 
Dit laatste begint pas een rol te spelen rond 
de eeuwwisseling (kijk naar de foto’s van 
Berssenbrugge en Kühn bij het eerste deel 
van deze tekst, waar de aansnijding het cen
trale procédé van de foto wordt). In het gros 
van de Brugse beelden wordt van zo’n na
drukkelijke optische dramatiek geen ge
bruik gemaakt. De nuances liggen veeleer 
in de afwijking van het frontale standpunt, 
in de subtiele aanloop van een diagonaal 
standpunt naar het monument. Er is steeds 
een zachte landing van de blik voorzien op 
de gevel: men wordt er nooit frontaal mee 
geconfronteerd (des te opvallender de stra
tegie van Watteyne), noch dramatisch door 
overweldigd (zoals in de harde aansnijding). 
Men ziet de gevel in een traag wandelritme 
verschijnen.

Door de beeldopbouw niet meteen in ter
men van een tweedimensionaal vlak te zien 
(en dus als een.plastische organisatie), maar 
als resultaat van concrete handelingen met 
een toestel, kunnen we in de voetsporen van 
de fotograaf treden. Het beeld openbaart 
onvermijdelijk iets over het maakproces: 
geen poëtica dus maar een poiètica; geen 
vormanalyse, maar een reconstructie van

onderwerp
01. Belfort

02. Stadhuis

03. Brugse Vrije

04. Groenerei en Belfort met theehuisje

05. Proosdij

06. Jan Van Eyckplein en Academie

07. Standbeeld Jan Van Eyck

08. Genuahuis

09. Heilige Bloedkapel

10. Academiestraat, Tolhuis en Genuahuis

11. Belfort via Vlamingstraat

12. Jeruzalemkerk

13. Paradijsportaal (Onze-Lieve-Vrouwekerk)

14. Tolhuis

15. Belfort (stadszicht met Brugse Vrije)

typologie

Burgerlijk

Handel/Kunst

Religieus

Handel

Religieus

Handel

Burgerlijk

beslissingen, van het maakproces. We heb
ben niet alleen oog voor de onderwerpen 
binnen een fotografisch kader, maar ontwik
kelen ook aandacht voor een verzameling 
standpunten - zo wordt een stad meer dan 
een optelsom van haar bezienswaardighe
den. Die standpunten hebben hun eigen be
tekenis en geschiedenis, ze incarneren de 
mentaliteit van de beelden.

De sequens als gearticuleerde tekst: 
het Album Daveluy

De keuze van de motieven zegt iets over 
het stadsbeeld dat een fotograaf creëert. Die 
keuze zegt wat het publiek verwacht en wat 
de maker relevant vindt. De onverschillig
heid voor (of is het censuur op?) bepaalde 
motieven zegt waar men blind voor is of 
wat men ronduit wil negeren. Die selectie 
verschuift in de loop van de decennia. Som
mige motieven blijven, andere komen en 
gaan. De open series zijn soepel en een 
firma als Neurdein kan zich aan de veran
derende vraag aanpassen: ze gehoorzaamt 
de markt en stuurt geregeld een fotograaf 
op pad om nieuwe opnames te maken. Ge
sloten series in een album hebben die soe
pelheid niet, maar zijn daarom ook duide
lijker: eenmaal gemaakt ligt de keuze vast. 
Ze is bovendien beperkt tot een album
volume en dwingt dus tot meer precisie. Ten 
slotte legt de volgorde van het album sterke 
accenten en geeft ze aan hoe de selectie 
gelezen moet worden.

Het Album Daveluy (1866, in het 
Koninklijk Archief) toont Brugge aan de 
vorst in vijftien beelden. De keuze is klein 
en dus zeer scherp. Dit is de lijst: het Belfort 
van op de Markt ( 1 ), het Stadhuis aan de Burg 
(2), het Brugse Vrije aan de Groenerei (3), 
de Groenerei met boot, theehuisje Van 
Zuylen en Belfort (vanuit de Langestraat?) 
(4), de vroegere Proosdij Sint-Donaas aan 
de Burg - nu gouvernementsgebouw - (5), 
het Jan Van Eyckplein en de Academie 
vanaf de Spiegelrei (6), het Jan Van 
Eyckstandbeeld met figurant, met het huis 
De Rode Steen op de achtergrond (7), het 
Genuahuis in de Vlamingstraat vanuit de 
Academiestraat (8), de Heilige Bloedkapel 
aan de Burg (9), de Academiestraat vanaf 
de Spiegelrei met figurant, Tolhuis en 
Genuahuis achteraan ( 10), de Vlamingstraat 
met Belfort (11), de Jeruzalemkerk aan de 
Peperstraat (vanuit de Molenmeers?) (12), 
het Paradijsportaal van de Onze-Lieve- 
Vrouwekerk (13), het Tolhuis aan het Jan Van 
Eyckplein (14), het zicht op het Belfort en 
het Brugse Vrije vanaf de Groenerei, de 
Meebrug op de voorgrond (15).

Men ziet hoe vaak het openingsmotief 
Belfort terugkomt: in totaal vier beelden, 
namelijk nummers 1, 4, 11 en 15. Beeld 1 
opent de reeks met een imposant portret, 
vanaf de rechterzijde van de Markt genomen 
en exclusief aan het Belfort gewijd. De laat
ste foto vat onder de hoede van het Belfort 
de reeds getoonde motieven samen: het 
Brugse Vrije, een brug en dus impliciet het 
water. De hele reeks lijkt als een boog ge
spannen tussen een hoofdmotief en zijn 
gestage contextualisering: het laatste beeld 
toont het Belfort niet meer als architectuur, 
maar als ultiem stadssymbool.

Een tweede vaststelling: het Jan Van 
Eyckplein is de locatie voor vier opnames 
(6,7,10,14). Het Academiegebouw krijgt 
één duidelijk portret, het Tolhuisje komt 
tweemaal in beeld (in 8 zijdelings, in 14 als 
centraal motief), het standbeeld is expliciet 
onderwerp in één beeld (7).

De fotograaf heeft zich rond het Bel
fort aan de Markt dus hoofdzakelijk op twee 
locaties geconcentreerd: de Burg zelf 
(2,5,9), samen met de rugzijde van de Burg 

localisatie

Markt

Burg____________

Burg (rugzijde)

Burg (rugzijde)

Burg____________

Jan Van Eyckplein 

Jan Van Eyckplein 

Vlamingstraat
Burg____________

Jan Van Eyckplein 

Vlamingstraat

extern

Jan Van Eyckplein

Burg (rugzijde) 

aan de Groenerei (3,4,15), én het Jan Van 
Eyckplein. Twee uitzonderingen hierop: de 
Jeruzalemkerk en het Paradijsportaal. Ver
der vullen de Vlamingstraat en de Academie
straat (die de Markt en dus de nabijgelegen 
Burg met het Jan Van Eyckplein verbinden) 
nog eens drie beelden. Er is dus een sterke 
ruimtelijke concentratie tussen het oude 
handelscentrum en het machtscentrum. De 
religieuze motieven zijn in de minderheid 
(drie beelden: 9, 12 en 13) en worden met 
uitzondering van de Bloedkapel aan de Burg 
(9) ook buiten de twee basislocaties gezocht.

Bekijkt men de maatschappelijke vel
den die impliciet aangesproken worden door 
de locaties, dan ziet men dat de burgerlijke 
machtsuitoefening vanuit het Belfort het 
hoofdaccent krijgt. Daveluy vertelt aan de 
vorst impliciet een verhaal van gemeente
lijke macht. Het handelscentrum is met uit
zondering van het Tolhuis en het Genuahuis 
behoorlijk vervaagd, en er is met het Jan 
Van Eyckstandbeeld en de Academie een 
artistieke betekenis overheen geschoven. 
Ten slotte wordt de religieuze dimensie van 
de stad haast weggemoffeld: de historisch 
fascinerende, maar parochiaal kleine 
Jeruzalemkerk is het enige kerkgebouw dat 
we helemaal te zien krijgen: de Bloedkapel 
zit niet in een kerkgebouw, Sint-Salvator is 
nergens te bespeuren en het Paradijsportaal 
is maar een heel klein, zij het zeer geliefd 
onderdeel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. 
De overgangen tussen de drie maatschappe
lijke velden - politieke macht, handel/kunst 
en religie - volgen geen heldere klassering, 
ze zijn eerder subtiel verweven en gealter
neerd.

Ook als men de locaties op het stads
plan situeert, wordt men voortdurend heen 
en weer gestuurd: van de Markt (1) en de 
Burg (2,3,4,5) naar het Jan Van Eyckplein 
(6,7,8), dan terug naar de Burg (9), opnieuw 
naar het Jan Van Eyckplein (10,11), snel 
even naar twee extern gelegen locaties 
(12,13) om via het Jan Van Eyckplein (14) 
ten slotte weer bij de achterzijde van de Burg 
(15) te belanden. Met zijn traject door de 
stad sleurt de fotograaf ons behoorlijk heen 
en weer. Dat wandelen accentueert hij door 
een viertal zichten doorheen een straat: de 
Academiestraat (8,10), de Vlamingstraat 
(11), de Molenmeers (12). Tot dezelfde ty
pologie behoren nog de Groenerei (4,15) en 
de Spiegelrei (6). De echte portretvorm, de 
strikte opname van een gebouw gebruikt hij 
voor het Belfort (1), het Stadhuis (2), de 
Proosdij (5), de Bloedkapel (9), het Paradijs
portaal (13) en het Tolhuisje (14). De serie 
laat een heel organische alternatie zien van 
zelfstandige elementen en een context. De 
klemtoon van de context ligt op de straat, 
niet op het plein, noch op het water (drie 
keer is er water te zien - de nummers 3, 4 
en 6 - en eenmaal een brug - nummer 15).

Dit is geen stad van wandelingen langs 
sfeervolle plekjes, dit is de beschrijving van 
een stevige identiteit opgehangen aan mo
numenten die historische en maatschappe
lijke densiteit krijgen. Het 19de-eeuwse 
standbeeld van Van Eyck, de 17de-eeuwse 
Proosdij en de exotische Jeruzalemkerk 
geven aan dat de stad nog geen monotoon 
neogotisch zelfbeeld heeft ontwikkeld, maar 
historische densiteit en complexiteit accep
teert. Het album dateert nog van het libe
rale burgemeesterschap van Boyaval, die 
een modernisering van het stadsbeeld ge
negen was. Twintig jaar later zouden de 
accenten reeds heel anders liggen.

Tot slot

Dit onderzoek is - zoals elk onderzoek - 
verschillende dingen tegelijk, en dat zowel 
tegenover als dankzij elkaar.

In de eerste plaats is het een materiaal
onderzoek, in hoofdzaak geconcentreerd op 
het Brugse Stadsarchief, met aanvullend 
materiaal uit de fotomusea van Charleroi en 
Antwerpen en een verkenning van het ma
teriaal in het Brugse Provinciearchief. Dat 
betekent dat het rijke fotoarchief van het 
Koninklijk Instituut voor het Kunst
patrimonium niet is aangeboord, dat de col
lectie van 178 foto’s van Aubry in de 
Albertina nog op onderzoek wacht. Ook 
veel grafisch materiaal is nog niet bestu
deerd: de aquarellen van August de Peellaert 
in het Brugse Steinmetz-kabinet, de litho
grafieën van F. Stroobant, de prenten van 
L.H. Michael, dé eerste lithografieën van 
Brugge, gepubliceerd in Doornik. Er is ook 
werk te verrichten in de archieven van de 
culturele en politieke protagonisten van de 
stad - Duclos, Weale, Bethune, Delacenserie, 
Ronse en Vièrin. Hoe gingen de beleids
makers met foto’s om? Maar er is vooral nog 
onderzoek te doen naar foto’s in buitenlandse 
collecties. Brugge was een druk bezochte 
stad - pittoresk, later fotogeniek. De bezoe
kers namen hun opnames terug mee naar 
Wenen (Heinrich Kühn), Italië (Francesco 
Agosti), Edinburgh (John Muir Wood), 
Londen (Benjamin Brecknel Turner) enzo
voort. Hoe interpreteerden zij in verschil
lende periodes deze verzameling mooie 
beeldmotieven?

Dit onderzoek is een reflectie over de 
concrete geschiedenis van de fotografie als 
onderdeel van een tijd, een locatie, een cul
tuur, een mentaliteit. Welke sporen van de 
conflicten en spanningen van die tijd kan 
men in de beelden terugvinden? Op welke 
manier laten de beelden toe die context op 
een originele manier te belichten? De inter- 
nationale fotogeschiedenis heeft behoefte 
aan lokale geschiedenissen, maar met het 
oog wijd open voor de internationale con
text. De internationale geschiedenis is vaak 
te abstract, te algemeen, terwijl de lokale 
geschiedenis vaak te kleinschalig wordt 
bekeken. Het is belangrijk de kruising tus
sen beide aan de orde te stellen.

Dit onderzoek is onvermijdelijk ook 
een reflectie over ‘de’ fotografie; over de 
idee, het concept fotografie. Wat dacht men 
vroeger - blijkbaar - over fotografie? Hoe 
reageren wij vandaag op dit materiaal van
uit onze heel andere ideeën over wat ‘de’ 
fotografie is?

Dit onderzoek neemt de fotografie ern
stig; het schrijft haar competenties toe die 
men haar vaak ontzegt, bijvoorbeeld tege
lijk document te zijn én onvermijdelijk ook 
redactionele commentaar te leveren. Deze 
sterke hypothese over de fotografie als vorm 
die spreekt over andere vormen is de enige 
die dit onderzoek werkelijk interessant 
maakt. Een opsomming van in Brugge ge
maakte foto’s is maar een inventaris. Door 
die foto’s als middel te zien waarmee een 
cultuur zich in de 19de eeuw uiteenzette met 
een van haar grootste problemen, namelijk 
de stad, proberen we de collectie uit te til
len boven haar statuut van ‘annex’ bij een 
renovatieaanvraag. We denken dat de foto
grafie geen ‘annex’ is.

Deze studie kwam tot stand dankzij onder
steuning van de Jan Van Eyck Academie in 
Maastricht. Bijzondere dank aan mijn ge
sprekspartners in Brugge: André Vandewalle, 
hoofd van het Stadsarchief; Jan Dhondt, 
stadsarchivaris; Mare Rykaert van de provin
cie 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; Marc 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 van 
het Fotomuseum Antwerpen.

Noten

[1] Met dank aan Jan Dhondt voor zijn 
opzoekingen over Watteyne en Salmon.
[2] Geïnspireerd door Alain Bergala, 
L’hypothèse cinéma. Petit traité de trans
mission du cinéma à l’école et ailleurs, 
Paris, Cahiers du Cinéma, 2002, p. 88.
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Nan Goldin (USA)
Renzo Martens (NL)
Ryuji Miyamoto (J)
Sarah Morris (GB) 
Ed Ruscha (USA) 
Johannes Schwartz (D)

■

De architectuurwerking van 
deSingel geniet de bijzondere 
aandacht van de provincie 
Antwerpen en van 
Bouwonderneming Vooruitzicht. 
deSingel wordt gesubsidieerd 
door de Vlaamse Gemeenschap 
en de stad Antwerpen.
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* OVER INITIATIEF
I BEELDENDE KUNSTEN
WAT WE ZIJN / Het steunpunt Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) werd midden december 2001 opgericht. Het veld van de beeldende kunsten in Vlaanderen 

werd gekenmerkt door het ontbreken van een ondersteunende instantie. I BK wil als organisatie hier verandering in brengen en uitgroeien 
tot een stimulerend en coördinerend centrum voor de beeldende kunsten in Vlaanderen (en dit binnen een internationale context).

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

WAT WE CONCREET DOEN / Initiatief Beeldende Kunsten is operationeel sinds januari 2002. Alle aandacht ging in dit eerste werkjaar uit naar het formuleren van de plaats 
en de doelstellingen van dit nieuwe steunpunt, naar gesprekken hierover met diverse stakeholders, naar de uitbouw van het draagvlak van dit steunpunt binnen de sector 
van de beeldende kunst, naar gerichte contacten met tal van potentiële partners, naar de concrete uitbouw (huisvesting, huisstijl) en werden de eerste projecten opgestart. 
Qua projecten ging in 2002 de meeste aandacht naar uitbouw van de eerstelijnshulp die werd opgestart binnen het N ICC 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 permanenties en online (via 
een vraagbaak). Deze helpdesk werd opgericht binnen de kunstenaarsvereniging NICC en heeft daar 
bewezen te voldoen aan een grote nood. Het gebrek aan kennis over de juridische en zakelijke 
aspecten van creatieve arbeid moet opgevangen worden door gespecialiseerde informatie- en 
advieskanalen. Daarom wordt deze helpdesk binnen het IBK en in samenwerking met de steunpunten 
Initiatief Audiovisuele Kunsten, Muziekcentrum Vlaanderen, Vlaams Architectuur Instituut en het Vlaams 
Theater Instituut verder professioneel uitgebouwd en geoptimaliseerd.

www.helpdeskkunsten.be
De website van de Helpdesk Kunsten zit boordevol informatie. Heb je vragen over het sociaal statuut, 
de belastingen, hët auteursrecht, de organisatie van artistieke projecten enz. neem dan een kijkje in de 
online FAQ waar je een heleboel antwoorden zal vinden op de meest gestelde vragen hieromtrent.

In de rubriek nuttige links vind je de websites en contactgegevens van overheidsdiensten, 
beroepsverenigingen en dienstverlenende organisaties waar je terecht kan voor verdere begeleiding..

Infosessies
Wil je meer toelichting bij wat je op de website gelezen hebt, schrijf dan in voor een van de maandelijkse 
infosessies. Je kan er je ervaring delen met andere kunstenaars, producenten en organisatoren.

De eerstvolgende infosessies staan volledig in het licht van het nieuw sociaal statuut van de 
kunstenaar en vinden plaats op:

• Maandag 13 oktober 2003 om 17uur, Filmfestival Gent
• Maandag 17 november 2003 om 19 uur, te Antwerpen
• Maandag 8 december 2003 om 19 uur, Brussel

Deelname is gratis.
Reserveren is verplicht:

Tel. 09/267 90 40
e-mail: info@helpdeskkunsten.be

De precieze locatie van de infosessie zal u bij inschrijving worden meegedeeld.

Op uitnodiging van organisaties, scholen of instellingen geeft de Helpdesk Kunsten ook info
sessies op maat van specifieke doelgroepen (laatstejaarsstudenten, amateurmuzikanten, culturele cen
tra;...). Geïnteresseerd? Contacteer ons!

Juridische eerstelijnshulp
Heb je daarna nog onbeantwoorde vragen of zit je met een concreet probleem, maak dan een afspraak 
voor kosteloze individuele juridische eerstelijnshulp. Reserveren moet telefonisch via het nummer 
09/ 267 90 40. De beschikbare tijd is beperkt, tijdig bellen is dus de boodschap.
De Juridische permanenties worden afwisselend in Antwerpen (NICC, tweewekelijks op donderdag) en 
Gent (IAK-IBK, tweewekelijks op dinsdag) aangeboden.

Bibliotheek
Wil je je verder verdiepen in de zakelijke aspecten van de artistieke praktijk, loop dan eens langs 
in het VTi. Je kan vooraf online de catalogus van de collectie managementboeken in de biblio
theek raadplegen.
De VTi-bibliotheek vind je op de 3de verdieping van het Kaaitheatergebouw,

E Sainctelettesquare 19 te 1000 Brussel.

> Open van maandag tot en met vrijdag, van 14 uur tot 18 uur.
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U vindt ons in het oude Bijlokeklooster 
waar we gehuisvest zijn samen met 
Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
Gent Cultuurstad en Kunstwerk[t],

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

BIJLOKEKAAI 7d. B-9OOO GENT

T +32(0)9.267.90.40
K

F +32(0)9.233.07.09

info@ibknet.be / www.ibknet.be

INITIATIEF AUDIOVISUELE KUNSTEN/INITIATIEF BEELDENDE KUNSTEN - DIGITAAL PLATFORM 
Het Digitaal platform van de steunpunten IAK en IBK organiseert regelmatig gesprekken en presentaties 
rond projecten die gebruik maken van media en technologie om er kennis mee te maken. In september 
organiseren we een presentatie van mediakunstprojecten in relatie tot games, met als gasten lab-au, 
Workspace-Unlimited, Eric Joris, de Filmfabriek en Michaël Samyn & Auriea Harvey. En een gesprek over de 
nood aan context bij het opzetten en realiseren van mediaproducties met als voorbeeld B.E.C.O.M.I.N.G. 
van Stefaan Decostere.

Digitaal platform
Het Digitaal platform is een onderdeel van de steunpunten voor audiovisuele kunsten (IAK) en beeldende 
kunsten (IBK) en richt zich op het stimuleren, ondersteunen en documenteren van kunstpraktijken en organ
isaties die gebruik maken van nieuwe mediatechnologieën.

Kunstenaars en organisaties gebruiken verschillende soorten media en technologie en doen dat om 
verschillende redenen en op uiteenlopende wijzen. Het digitaal platform brengt deze praktijken in beeld door 
te vertrekken vanuit de kunstenaar en zinhaar projecten.

We organiseren gesprekken met individuele kunstenaars of organisaties en die gesprekken worden 
opgenomen en uitgeschreven.

We organiseren gesprekken en presentaties omtrent gemeenschappelijke thema’s die voortkomen 
uit die ontmoetingen met kunstenaars. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. narrativiteit, levend geheugen, 
muziek en geluid in een digitale omgeving, “tactical media’, uitwisseling en participatie, interactiviteit, commu
nities, gender, games, maar ook thema’s als digitale infrastructuur, patenten en auteursrecht, software, 
netwerkgeletterdheid en multiliteracies komen aan bod.

We geven tekstopdrachten aan kunstenaars of theoretici die gebaseerd zijn op die verslagen van 
gesprekken, en die op hun beurt van commentaar kunnen worden voorzien in de vórm van forums.

Dat materiaal wordt via een website publiek gemaakt die gelanceerd wordt in de loop van de maand 
oktober 2003.

GESPREKKEN EN PRESENTATIES DIGITAAL PLATFORM - SEPTEMBER 2003

GAMES
De ontwikkeling van Games heeft steeds een belangrijke impuls gegeven aan de ontwikkeling van technolo
gie (3D, interactiviteit, avatars en on-line multi-user omgevingen). En die technologie is dan weer inspirerend 
om ruimtes te ontwikkelen die een specifieke ervaring van ruimte en tijd aanbieden aan de gebruikers, om te 
werken met verschillende vormen van aanwezigheid zoals tele-aanwezigheid en avatars en om narrativiteit 
te ontwikkelen binnen interactieve en virtuele omgevingen waar de gebruiker al dan niet samen met andere 
gebruikers deel van uitmaakt. Kunstenaars hebben games gebruikt om aan cultuurkritiek te doen, om 
bepaalde technologieën ervan over te nemen bij het bouwen van virtuele omgevingen of om zelf een game 
te maken met artistieke doeleinden.

Deze verschillende aspecten komen aan bod tijdens een audiovisuele presentatie van 5 artistieke 
projecten van kunstenaars en collectieven die gebruik maken van game-technologie of game-narrativiteit, of 
die zelf een game willen maken met artistieke doeleinden. Per project wordt 20 minuten voorzien om er ken
nis mee ie maken en er vragen over te stellen.

Met presentaties van:

lablaul, laboratorium for architecture + urbanism (Manuel Abendroth)

Workspace-Unlimited (Thomas Soetens en Kora Van den Bulcke)

Virtual World of Art

Eric Joris

Kaufhaus Inferno

De Filmfabriek (Peter Missotten, Wies Heimans)

Entropy8zuper I Tale-of-Tales (Michaël Samyn en Auriea Harvey)

woensdag 17 September van 19u (stipt) tot 22u - Vooruit - Sint-Pietersnieuwstraat 23,9000 Gent 
Reservaties: Tel: 09/267 9040 - email: info@iak.be of info@ibknet.be

B.E.C.O.M.I.N.G. een project van Stefaan Decostere
Vandaag is context de sleutel voor het doen ontstaan van media.

Met het project B.E.C.O.M.I.N.G. schept mediakunstenaar Stefaan Decostere zo’n context.
Rosi Braidotti en Matthew Fuller worden uitgenodigd om in gesprek te gaan met Stefaan Decostere over 
B.E.C.O.M.I.N.G. en om het project te bevragen vanuit hun specifieke achtergrond en ervaring.

B.E.C.O.M.I.N.G. is in de eerste plaats een protocol: een met participanten gedeelde werkmethode, 
waarvan de sleutelwoorden zijn: Context, Netwerk en Scripting.

Context: De makers stellen hun ‘eigen contexf samen vanuit een verhaal en een vorm van 
belichaming. Ze zetten hun eigen lichaam in, vanuit een aanwezigheid, fysisch en op het Web.

Netweric Op het Web biedt B.E.C.O.M.I.N.G. een platform aan, waar de projectontwikkeling bij wijze 
van een rietwerk plaatsgrijpt een gedeeld netwerk van makers, realiteit, mediatools en communicatie.

Scripting: Scripting staat centraal in B.E.C.O.M.I.N.G. Er zal hiervoor een speciale ruimte worden vrij
gemaakt B.E.C.O.M.I.N.G. zal die ruimte uitrusten met de nodige 10013’.

B.E.C.O.M.I.N.G. biedt zich aan als een experimenteel platform, en leent zich tot sociaal-cultureel, 
artistiek, educatief en wetenschappelijk onderzoek.

Hiertoe worden concrete toepassingen uitgewerkt, in samenwerking met instellingen die op zoek zijn 
naar deze vorm van genetwerkte ontwikkeling. De resulterende producties die hieruit voortkomen finaliseren 
zich per definitie buiten B.E.C.O.M.I.N.G, waarvoor de deelnemers zelf de formaten, op maat van de 
bestaande contexten bepalen.

De partners op dit moment zijn het kunstencentrum Limelight, de Technische Universiteit/Bouwkunde 
van Delft en de Jan van Eyckakademie te Maastricht.

www.beoomingprqject.com

Een gesprek met Stefaan Decostere, Rosi Braidotti en Matthew Fuller over B.E.C.O.M.I.N.G
Dit gesprek is een initiatief van het Digitaal platform, en kadert in de internationale 5-daagse conferentie 
Multiliteracies & The Contact Zone, waarin aandacht besteed wordt hoe geletterdheden veranderen door 
globalisering en digitalisering en welke geletterdheden van belang zijn voor de 21ste eeuw.
Multiliteracies & The Contact Zone is een initiatief van de Universiteit Gent Departement Onderwijskunde 
(Prof. Ronald Soetaert, Dr. André Mottart), in samenwerking met AILA/Scientific Commission on Literacy. Het 
volledige programma van deze conferentie; http:/memling.ugent.be/aila
Vrijdag 26 september van 11 tot 13u - Mercator Hogeschool - Henleykaai 84,9000 Gent 
Reservaties: Tel: 0QI2S7 90 40 email: info@iak.be of info@ibknet.be

Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk maar reservering is noodzakelijk gezien het beperkt aantal plaatsen.

MEER INFORMATIE OP WWW.IBKNET.BE
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Brugge en Bruges-la-Mortex 
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). *11

Aangezien geen énkel 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 móeten 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 zién, én dé onrust van dç 
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 niét 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 in de 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™ 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 
[...][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.1'1131 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 dé 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 Bàrthes 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.""4 Ze toont het
zelfde stadsgezicht als de eerste, maar dè 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 té 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 2 5
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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 
hun 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 plaat1'11-61 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.1'11-71

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

2 6 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 Figaro- 
“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 dé 
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 voorbijwandelen; 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.1'11-81 •

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 1850 en 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 óp 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 graveernaald: 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)510, 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 èn 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)"" 12, 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.1"1-131

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

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 Xn, 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 
Flammarión (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).

[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. 
AlexanderMitScherlich 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 l’eau 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 Gamier/Flammarion-editie van 1998, 
pp. 315-319.

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, 
detail veigroting van het 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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Panamarenko bellen ?
(Waar heb ik die Kunstgids ook alweer gelegd?)

Kunstgids Vlaanderen Brussel Wallonië 2003 wordt u toegestuurd na overschrijving van 10 euro op het rekeningnummer: 
in België 422-2181611-46 op naam van De Witte Raaf, Postbus 1428, 1000 Brussel III in Nederland 633 138 452 op naam van 
De Witte Raaf, Postbus 1428, 1000 Brussel (bank KBC Nederland in Rotterdam) /// Ook verkrijgbaar via uw boekhandel /// 
Abonneehouders van De Witte Raaf betalen slechts 8 euro! /// Abonnement van 6 nummers op De Witte Raaf kost 18,59 euro

Kunstgids Vlaanderen Brussel Wallonië 2003 werd gerealiseerd in opdracht van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur Afdeling Beeldende Kunst en Musea

Curating the Library
Interdisciplinaire lezingenreeks #2

Twee lezingen per avond 
Tickets € 5 
www.curatingthelibrary.be I
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Thomas Hirschhorn (CH) 
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kunsthistoricus
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Armand Mevis (NL) - 
grafisch ontwerper
Peter Swinnen / 51N4E (B) 
architect 

■

vr 28.11.2003/19 uur
Meg Stuart (USA)
choreografe
Jos De Gruyter (NL) & Harald Thys (B)
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deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, 
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(choreograaf, USA), Oscar van den
Boogaard (auteur, NL), Joëlle Tuerlinckx 
(kunstenaar, B)

http://www.curatingthelibrary.be
desingel.be


Tweede katern
Nieuws

KUNSTENAARSARCHIEVEN: HUGO DEBAERE EN 
DAAN VAN GOLDEN. Vier jaar geleden besloot de Com
missie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN) een 
archiefproject op te starten rónd toonaangevende heden
daagse kunstenaars die vertegenwoordigd zijn in Neder
landse en Vlaamse collecties. Het CVN ging in dat verband 
een samenwerking aan met het Stedelijk Museum voor Ac
tuele Kunst in Gent (S.M.A.K.), de Stichting Behoud Mo
derne Kunst (SBMK) en het Instituut Collectie Nederland 
(ICN). De eerste opdracht bestond erin een bruikbare me
thodologie en structuur te ontwikkelen voor de (digitale) 
archivering en ontsluiting van artistieke oeuvres. Twee 
pilotstudies moeten daarbij helpen: een ‘Nederlandse’ stu
die gewijd aan de Nederlandse kunstenaar Daan van Golden 
(° 1936) en een ‘Vlaams’ onderzoek rond de Vlaamse kun
stenaar Hugo Debaere (1958-1994). De bedoeling is dat deze 
studies het oeuvre volledig in kaart brengen en aanvullen 
met alle relevante informatie over de kunstenaar en zijn werk. 
Vervolgens moet een systeem worden ontwikkeld om de in
formatie digitaal te ontsluiten.
Over de hele problematiek van het (digitale) archiveren en 
ontsluiten van oeuvres werd op 4 april 2003 een symposium 
georganiseerd waarvan wij het uitvoerige verslagboek in
keken. Hans Janssen geeft toelichting bij zijn onderzoek over 
Daan van Golden, waarna Gerrit Vermeiren en Cleo 
Cafmeyer ingaan op hun onderzoek rond Hugo Debaere. 
Onderzoeker Hans Janssen (Haags Gemeentemuseum) 
noemt het een voordeel dat hij nog bij kunstenaar Daan van 
Golden kan aankloppen, om te informeren naar zijn bedoe
lingen en vragen te stellen over de materialen die hij ge
bruikt, de vorm van zijn installaties en de technische kanten 
van het maakproces. Janssen volgde de kunstenaar gedu
rende één jaar en legde samen met hem een archief aan. Op 
het symposium presenteerde hij “de tussenstand” van zijn 
onderzoek. Hij verbond zijn praktijk ook met het theore
tische debat over conservering dat gevoerd wordt tussen 
intentionalisten en anti-intentionalisten (de eersten stellen 
de persoonlijkheid of de intellectuele benadering van de 
kunstenaar centraal, de laatsten gaan ervan uit dat het kunst
werk zelf de intenties van de kunstenaar moet blootleggen). 
Janssen ontpopt zich duidelijk als een intentionalist: het doel 
van conservering is voor hem “het kunstwerk in overeen
stemming te brengen met de oorspronkelijke intenties van 
de kunstenaar”. Aan de hand van elf betekenisvariaties op 
het begrip ‘intentie’ (uit een artikel van Richard Kuhns uit 
1960) toont Janssen hoe Van Golden telkens weer relevante 
informatie aanbrengt: over zijn materiaalgebruik, de (soms 
arbitraire) herkomst van die materialen, de rol van het toe
val, en over het onderscheid tussen werken die gerestau
reerd moeten worden en andere die zonder hulp de tand des 
tijds moeten doorstaan... Bij hét werk Gele reflectie twijfelt 
Janssen, en hij besluit: “Ik moet dat nog met Daan overleg
gen.” De intentionalist waakt als een (weliswaar kritische) 
secretaris over de intenties en verlangens van de kunstenaar; 
maar wordt hij, in al zijn trouw en volgzaamheid, niet ook 
té (goed)gelovig? Moeten we wel aannemen dat de kunste
naar het altijd beter weet dan de onderzoeker? Zoals in elk 
discours is er ook in het produceren van kunst altijd iets wat 
ontsnapt aan de expliciete ‘bedoelingen’ van de kunstenaar: 
het kunstwerk genereert - althans in het beste geval - meer 
betekenissen dan de kunstenaar kon voorzien. Het 
intentionalistische standpunt is verleidelijk en geeft een veilig 
gevoel - de kunstenaar heeft het zelf gezegd! - maar het kan 
de interpretatie van een oeuvre ook Verarmen. Het risico 
bestaat dat de levendé kunstenaar, die bekommerd is om 
zijn eigen beeldvorming, als een filter opereert tussen oeuvre
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Daan van Golden

Paris, 1962

en onderzoeker, dat hij bepaalde informatie achterhoudt of 
belet dat bepaalde vragen gesteld worden.
Wat dat betreft hebben onderzoekers Gerrit Vermeiren (vzw 
On Line) en Cleo Cafmeyer (S.M.A.K.) het makkelijker. 
Hugo Debaere is immers niet meer. De onderzoekers moe
ten zélf interpreteren, en ze kunnen daarbij vrij beschikken 
over het materiaal. (Bij Van Golden is dat niet zo evident, zo 
blijkt uit het relaas van Janssen: “Het atelier is leeg, kaal en 
netjes opgeruimd.”) Vermeiren en Cafmeyer interviewen 
nabestaanden en onderzoeken de nagelaten notities en het nog 
intacte atelier. Dikwijls is het materiaal niet chronologisch 
geordend, en moeten de onderzoekers op zoek naar clues om 
de verschillende gegevens, zoals de werkboeken of het foto
archief, met elkaar in verband te brengen. Vermeiren noemt 
dat een ‘‘integrale en contextuele aanpak” en meent dat die 
aanpak lijnrecht ingaat tegen “de geijkte methodologieën 
van de synthese of de kunstgeschiedschrijving”. Van 1979 
tot eindjaren tachtig maakte Debaere meer dan vijfhonderd 
losbladige pagina’s met aantekeningen. Ze zijn belangrijk 
voor een inzicht in het werkproces en in Debaeres “netwerk 
van associaties”, maar toch moetje ze volgens de onderzoe
kers met een zekere omzichtigheid behandelen: doordat ze 
deel uitmaken van het werkproces, staan ze immers ook vol 
met “inconsequenties en paradoxen”. Ze behoren tot de 
"randinformatie" van het archief. Cleo Cafmeyer houdt zich 
in het bijzonder bezig met “de inhoudelijke repercussies van 
het gebruik van bepaalde technieken en materialen”. Dat 
gaat van een analyse van het grote aantal grondstoffen (verf
potten, bindmiddelen) dat nog in het atelier staat tot het op
stellen van een urgentieplan voor conservering en restaura
tie. Bij sommige installaties ontbreken de onderdelen, en in 
dat geval kunnen het fotoarchief, de schetsen en de aanteke
ningen wellicht behulpzaam zijn. De onderzoekers beseffen 
dat ze op die manier Debaeres oeuvre aan het “construeren” 
zijn - er is nu eenmaal geen ontkomen aan...
Zoals gezegd moet het project uitmonden in een databestand 
dat alle onderzoeksresultaten ontsluit en consulteerbaar 
maakt. Dat roept vragen op zoals: hoe zullen de data func
tioneren in een database? Met welke metadata zal er wor
den gewerkt? Wat zijn de zoekfuncties en welke structuren 
of (onvermoede) verbanden brengen zij aan het licht? Deze 
vragen werden ook door het publiek op het symposium ge

steld, maar de onderzoekers bleven het antwoord voorals
nog schuldig: ze zijn nog bezig met het samenbrengen van 
het oeuvre. Hans Janssen merkte op dat deze pilotstudies 
ook als voorbeeld voor toekomstige kunstenaarsarchieven 
kunnen dienen. Maar kan men de structuur van één 
kunstenaarsarchief zomaar op het andere overplanten? Elk 
oeuvre heeft tot op zekere hoogte zijn eigen logica, wat het 
vooropstellen van één standaardmodel problematisch maakt. 
Wellicht kan men per oeuvre voor een bepaalde structuur 
kiezen, om die structuur dan te beargumenteren en deze argu
mentatie ook telkens in het archief te integreren. De bezoeker 
van de database wéét dan door welke bril hij kijkt.
Over het verdere verloop van het project bestaat nog onze
kerheid. Wilfried Vandaele (algemeen secretaris van CVN) 
meldde ons op 18-augustus dat er nog geen datum is vastge
steld waarop de databestanden functioneel zouden worden. 
CVN stelde voor dat Nederland en Vlaanderen gedurende 
enkele jaren de pilotstudies subsidiëren, om vervolgens con
clusies te trekken. Momenteel is enkel het eerste (intussen 
bijna voorbije) jaar gefinancierd. Voor het komende jaar of 
de komende jaren is er nog geen formele toezegging. 
Kunstenaarsnamen voor toekomstige studies zijn al helemaal 
niet bekend. Meer informatie op de website www.cvn.be of 
bij CVN, Belliardstraat 15-17 bus 4, 1040 Brussel 
(02/502.68.42; commissie@cvn.be) (David Nolens)

ATELIER LUC PEIRE. Het voormalig schildersatelier van 
de Vlaamse kunstenaar Luc Peire (1916-1994) in Knokke- 
Dorp werd recentelijk omgedoopt tot een publiek toeganke
lijke archief- en presentatieruimte. Peires werkplek bevond 
zich in een bescheiden optrekje achterin de tuin van het 
vakantiehuis van zijn schoonfamilie. Omstreeks 1947 
bouwde hij daar met weinig middelen zijn eerste atelier. In 
de loop van de jaren zestig breidde hij dit ‘tuinatelier’ uit 
met een studio waar hij na langere verblijven in het buiten
land zijn toevlucht zocht. Na Peires overlijden kwamen het 
atelier, de studio en het archief in handen van de testamen
tair opgerichte Stichting Jenny & Luc Peire. Deze heeft als 
opdracht het oeuvre van de schilder “voor een zo ruim mo
gelijk publiek open te stellen en zijn leef- en werkmilieu in 
stand te houden”. Om zich van haar taak te kwijten, inves
teerde de Stichting de voorbije jaren in de eerste plaats in 
bouwwerken. Op de plaats van het voormalige vakantiehuis 
- een eenvoudige rij woning met drie verdiepingen - werd 
een nieuwbouw opgetrokken naar ontwerp van de architec
ten Peter De Bruycker en Inge De Broek. Atelier en studio 
werden gerenoveerd, de tuin heraangelegd.
Het Atelier Luc Peire getuigt van een eenvoudige, pragma
tische aanpak. De aandacht gaat vooral naar de conservering 
en de raadpleegbaarheid van hét oeuvre en het archief. De 
nieuwbouw bestaat uit een gelijkvloers met een kleine 
tentoonstellingsruimte en een verdieping meteen geklimati- 
seerd depot. In het voormalige schildersatelier in de tuin is de 
bibliotheek van de kunstenaar ondergebracht. Op een com
puter kan men aan de slag met de cd-rom De ateliers van 
Luc Peire waarop alle 26 atelierwoningen van de kunstenaar 
zijn gedocumenteerd. Er zijn tevens digitale kopieën van de 
kortfilms en video-opnames van de hand van Peire te zien 
met onder meer beelden van zijn rondreis (1952-1953) in de 
voormalige Belgische kolonie Congo en van verschillende 
tentoonstellingen, waaronder de kunst- en design- 
tentoonstelling Vormen van Heden die Peire in 1957 samen 
met K.-N. Eino in het Casino van Knokke organiseerde. Tot 
slot is er in hét voormalig atelier ook plaats voorzien voor 
een indrukwekkende reeks mappen met nauwkeurig geda
teerde geschriften, drukwerk en foto’s rond Peires werk: een 
dankbare verzameling documenten die de schilder zelfheeft 
aangelegd, samen met zijn vrouw Jenny.
Dankzij de pragmatische houding van de Stichting is het

William Eggleston ‘From the Seventies’
11 september - 25 oktober 2003

Phillip Allen
11 september - 25 oktober 2003

FIAC Paris
9 oktober - 13 oktober 2003

Informatie over de komende tentoonstellingen vindt u op www.xavierhufkens.com

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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Artists:
Attila Csörgo, Laszló Fehér, Pal Gerber, 

Antal Lakner, Little Warsaw
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MINISTRY OF CULTURAL

HERITAGE

Grote Markt 16 Grand Place 
B-1000 Brussel-Bruxelles 
Tel : 0032 (0)2 503 28 75 
Fax: 0032 (0)2 502 56 50 

e-mail: cotthem@cotthemgallery.com 
www.cotthemgallery.com

Tue-Sat: 11 am-i pm & 2 pm-7 pm
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Atelier Luc Peire meer geworden dan een simpele evocatie 
van de leef- en werkomgeving van de kunstenaar. De ruimte 
is weliswaar tot óp zekere hoogte een historische reconstruc
tie met, in de mate van het mogelijke, de juiste meubels en 
kunstwerken op de juiste plaats; maar tegelijk is het ‘Atelier’ 
een studieplek met kostbare informatie over het oeuvre van 
Peire én over de toenmalige internationale kunstscène.
Atelier Luc Peire kan bezocht worden op afspraak 
(De Judestraat 64,8300 Knokke-Dorp, www.lucpeire.com). 
(Fredie Floré)

ARGOSFESTIVAL. Van 17 tot 25 oktober 2003 vindt in 
Brussel het argosfestival plaats, een evenement voor 
audiovisuele kunsten. Het programma omvat honderden 
films, documentaires en video’s, concerten en deejaysessies, 
tentoonstellingen en presentaties. Er zijn ook randfaciliteiten 
voorzien, zoals een bar, een computerruimte en een video- 
lounge. Het festival is verspreid over zeven locaties: argos, 
het Filmmuseum, Cinema Nova, Etablissement d’en Face 
Projects, het Kaaitheater,'Kanal 20 en Recyclart. Een greep 
uit het aanbod: retrospectieves van Joëlle de la Casinière.en 
Claudio Pazienza, nieuwe producties van Franciska 
Lambrechts en Honoré 5’0, werk van Harun Farocki en 
audiovisuele documenten van Marcel Broodthaers en Bruce 
Nauman. Het volledige programma vindt u op http:// 
www.argosarts.org/festivaj/2003/index.html. (D.N.)

VLATKA HORVAT. In het kader van het internationaal 
dansfestival Klapstuk #11 presenteert Vlatka Horvat acht 
videowerken in Kunstencentrum STUK. De Hongaarse 
Horvat maakt installaties en werkt met video en fotografie. 
Vaak draaien haar producties rond “het uitvoeren of uitzoe
ken van een taak, een opdracht”. Haar werk was al te zien op 
tentoonstellingen en festivals in Duitsland, Frankrijk, 
Zweden, Zwitserland, Slovakije, Hongarije, Kroatië en de 
Verenigde Staten. De tentoonstelling loopt van 5 tot 17 okto
ber, dagelijks van 11 tot 23 uur in de Expozaal van het STUK, 
Naamsestraat 96, Leuven. De inkom is gratis (www.stuk.be; 
stuk@stuk.be). (D.N.)

MANIFESTA ARCHIEF. Sinds 1996 organiseert Manifesta 
een biënnale voor jonge kunstenaars, die na Rotterdam in 
Luxemburg (1998), Ljubljana (2000) en Frankfurt (2002) 
neerstreek. Op 6 september 2003 opende in de Laurier
straat 185 te Amsterdam het Manifesta Archief waar 
geïnteresseerden elke weekdag tussen 9 en 18 uur catalogi, 
biografieën, bibliografieën, videomateriaal en afbeeldingen 
kunnen raadplegen. Op die dag verscheen tevens het eerste 
nummer van de Manifesta Journal, met als titel The Revenge 
of the White Cube. Dit nieuwe tijdschrift zal twee keer per 
jaar verschijnen. Meer informatie op bovenvermeld adres 
(020/616.81.28; secretariat@manifesta.org; www.manifesta. 
org). (D.N.)

VERHUIZING ARCAM. Op 25 oktober aanstaande opent 
het Architectuurcentrum Amsterdam ARCAM dedeuren van 
zijn nieuwe onderkomen, dat ontworpen is door René van 
Zuuk. Al jaren was er sprake van een verhuizing van 
ARCAM uit het pand aan het Waterlooplein waar ook de 
Academie van Bouwkunst is gevestigd. Hoewel het een 
prachtig en monumentaal historisch gebouw betreft, was de 
ruimte die ARCAM ter beschikking stond te klein, liep ze 
onder water bij overmatige regenval en bezat ze zo weinig 
allure dat het verbazingwekkend is dat ARCAM er zo lang 
floreerde. De nietszeggende glazen pui wordt nu verruild 
voor een opvallend gebouw dat kunstig op de smalle kade 
tussen het Oosterdok en de Prins Hendrikkade balanceert. 
Het moet een moeilijke opgave voor Van Zuuk zijn geweest 
om een gebouw te ontwerpen dat niet werd weggedrukt door 
de grote naburige volumes van het Scheepvaartmuseum (ge
vestigd in een eeuwenoud arsenaal) en het techniekmuseum 
NEMO van Renzo Piano. Op de basis van de kolommen en 
de vloeren van een oud paviljoen van het NEMO, heeft Van 
Zuuk een verdieping gebouwd van glas (aan de waterzijde)
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René van Zuuk

Nieuw ARCAM-gebouw, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam

en kalzip (met zink gecoat aluminium) dat doorloopt in de 
gebolde dakvorm. De stoere zinken buitenkant past goed bij 
de sfeer van het dok en het drukke verkeer van de Prins 
Hendrikkade. Vanaf 25 oktober kan iedereen beoordelen hoe 
het gebouw functioneert als tentoonstellingsruimte. Wegens 
verbouwing geopend heet de eerste expositie, over onze nooit 
aflatende verbouwingsijver die er voor zorgt dat woningen, 
straten, steden en landschappen ingrijpend van aanzien ver
anderen. Er zal onder andere aandacht worden besteed aan 
de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de verbouwing van de 
naoorlogse Westelijke Tuinsteden in Amsterdam.
Wegens verbouwing geópend is van 25 oktober tot 13 decem
ber te zien in ARCAM. Het nieuwe adres is: Prins 
Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam (020/620.48.78; 
www.arcam.nl). (Petra Brouwer)

UITGEVER ARTIMO. Voor uitgever Artimo was het een 
roerige zomer. In juli vroeg de stichting het faillissement 
aan. Per 1 augustus jongstleden kon echter een doorstart 
worden gemaakt en werden personeel, activiteiten en voor
raden door de investeringsmaatschappij Indofin Group over
genomen. Hiermee lijken de uitgave van onder andere het 
architectuurtijdschrift Archis, FOAM-magazine en OPEN 
(het tijdschrift van SKOR, de Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte) veilig gesteld. Artimo werd in 1992 opgericht door 
Jan Mol met als hoofddoel het ondersteunen van jonge in
ternationale kunstenaars door middel van projectsubsidies 
en publicaties. Artimo heeft het werk gepubliceerd van kun
stenaars als Carlos Amorales, Merijn Bolink, Alicia Framis, 
Hans van Houwelingen, Kiki Lamers en Victor & Rolf. Vol
gens uitgever Gijs Stork functioneert Artimo redelijk goed, 
maar is een aantal grote investeringen dat tijdens de begin
fase in 2001/2002 gedaan werd, nog steeds niet terug
verdiend. Zij waren de reden van de uiteindelijke 
faillissementsaanvraag. (P.B.)

WONEN OP Z’N ROTTERDAMS. Het Nederlands 
Architectuurinstituut bestaat vijftien jaar en is sinds tien jaar 
gehuisvest in de nieuwbouw van Jo Coenen aan het Museum
park in Rotterdam. Het ligt bij de architectuurliefhebbers in 
Amsterdam nog steeds gevoelig dat het belangrijkste insti
tuut op het gebied van architectuur zijn definitieve onderko
men in Rotterdam kreeg, terwijl het archief en de bibliotheek 
zich tot dan toe in de hoofdstad bevonden. Maar terwijl het 
Amsterdamse architectuurcentrum ARCAM de ene na de 
andere tentoonstelling verzorgt over ontwikkelingen in de stad, 
ontbreekt een dergelijk centrum juist in Rotterdam. In het NAi 
hebben de tentoonstellingen een nationaal of internationaal 
bereik, Rotterdam zelf komt nauwelijks aan bod. Met de 

tentoonstelling Wonen op z’n Rotterdams, stad in maquettes 
komt hier in ieder geval eenmalig verandering in. Negen
tien woningbouwprojecten in Rotterdam, van 1920 tot he
den, worden getoond aan de hand van veelal oorspronke
lijke maquettes. Dit biedt eindelijk wéér gelegenheid om 
een deel van de enorme collectie te bekijken die door het 
NAi beheerd wordt. Dat deze collectie tot de beste van de 
wereld behoort, is nog te weinig bekend, niet in de laatste 
plaats omdat ze in het tentoonstellingsbeleid bij het NAi niet 
de plek inneemt die haar toekomt. Alleen al het aantal ma
quettes bedraagt zo’n negenhonderd exemplaren.
Van de woningbouwprojecten worden behalve maquettes 
ook foto’s van net na de voltooiing én van de, huidige toe
stand getoond. Te zien zijn onder meer de Bergpolderflat 
(1933-34) van Willem van Tijen, een icoon van het moderne 
flatgebouw dat seriebouw en comfort verenigde. Van Tijen 
was een meester in het ontwerpen van logische plattegron
den, die optimaal en flexibel konden worden ingericht, en 
waarbij maximaal licht in de woning kwam. Ook de grote 
wederopbouwprojecten van de jaren vijftig en zestig zijn 
tentoongesteld. Seriematige stedenbouw die inmiddels alle 
stadia van waardering, verguizing, sloop en herwaardering 
heeft doorlopen: Pendrecht, Hoogvliet en Ommoord. Met 
Piet Bloms kubuswoningen (1978-84), de woningen van Frits 
Palmboom voor Prinsenland (1984), die van Teun Koolhaas 
voor de Kop van Zuid (1987) en van Mecanoo voor Hillekop 
(1985-1989) wordt een overzicht gegeven van spraak
makende projecten in de recente geschiedenis van de 
Rotterdamse woningbouw, toen de stad hard bezig was zich 
een ander beeld aan te meten dan van haven- en industrie
stad alleen. Rotterdam moest ook een aantrekkelijke woon- 
en cultuurstad worden. De tijd dat J.J.P. Oud wereldberoemd 
werd met zijn ontwerpen voor sobere arbeiderswoninkjes, 
zoals in Het Witte Dorp (1922-24) en Kiefhoek (1925-1930), 
lag toen al lichtjaren ver weg.
Wonen op z’n Rotterdams, stad in maquettes loopt tot 16 no
vember in zaal 2, Nederlands Architectuurinstituut, Museum
park 25,3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl). 
(P.B.)

MUSEE D’ART MODERNE. Het Musée d’Art moderne 
de la Ville de Paris zal van oktober 2003 tot oktober 2004 
zijn deuren sluiten. Het museumgebouw uit 1937 wordt om 
veiligheidsredenen gerenoveerd; zo komen er onder meer 
nieuwe nooduitgangen en branddeuren. De collecties, met 
werken van 1905 tot nu, verhuizen tijdelijk naar verschil
lende culturele instellingen in Parijs. Meer informatie vindt 
u op www.paris.org/Musees/Art.Modeme.Ville/info.html. 
(D.N.)

JEU DE PAUME WORDT CENTRUM VOOR HET 
BEELD. Eind februari 2004 sluit het huidige Jeu de Paume 
zijn deuren. Het gebouw wordt overgedragen aan een nieuw 
centrum voor de “diffusion de la photographie et de l’image”. 
Régis Durand, momenteel nog directeur van het Centre 
National de la Photographie (CNP), wordt de nieuwe direc
teur. Hij krijgt hiervoor een mandaat van driejaar. Het nieuwe 
Jeu de Paume opent in juni 2004.
Het Jeu de Paume was al langer aan vernieuwing toe. Wat 
oorspronkelijk werd aangekondigd als de eerste Franse 
Kunstholle naar Duits model, bleek al vrij snel een conven
tionele tentoonstellingsruimte, waar vooral erkende en liefst 
dode kunstenaars voor een ruim publiek werden opgevoerd. 
De opdracht van een centrum voor levende kunst heeft het 
Jeu de Paume nooit waargemaakt. Alfred Paquement opende 
in 1991 met de in 1985 overleden Dubuffet, gevolgd door 
een retrospectieve tentoonstelling van Marcel Broodthaers. 
De enkele gelukkige uitzonderingen waren de door Catherine 
David opgezette groepstentoonstellingen {Désordres met 
Kiki Smith, Mike Kelley, Jana Sterbak, Tunga en Nan 
Goldin, en Invitations met onder andere Thomas Hirschhorn 
en de vroeg gestorven Choreh Feyzdjou), en vooral de 
monografische tentoonstellingen van kunstenaars als Robert 
Gober, Ellsworth Kelly, Didier Vermeiren, Jeff Wall en

Popov, Kalasnikov, 
Ekimov, Smirnoff 

Kabakov.
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Chantal Akerman. Na het vertrek van Alfred Paquement naar 
het ministerie van cultuur (later werd hij nog directeur van 
de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, en vandaag 
is hij directeur van het Musée national d’art moderne in het 
Centre Pompidou) en de aanstelling van Catherine David 
als artistiek leider van Documenta X, werd een beroep ge
daan op Daniel Abadie, voormalig conservator van het Musée 
national d’art moderne. Een tentoonstelling als Un siècle de 
sculpture anglaise had dan ook meer weg van een afdankertje 
van het Centre Pompidou dan van een tentoonstelling voor 
het Jeu de Paume. Nadien werd het programma wel erg 
franco-français. Naast de coryfeeën van de Franse kunst, 
César en Arman, programmeerde Daniel Abadie Les années 
supports-surfaces, een tentoonstelling over de enige bewe
ging die de Franse kunst de laatste dertig j aar heeft voortge
bracht en die in het buitenland nog altijd niet de weerklank 
heeft gekregen die ze volgens Franse kunsthistorici en cri
tici verdient. Daarna volgden retrospectieve tentoonstellin
gen van Pierre Alechinsky en Jean-Pierre Raynaud. Zijn 
Gutaitentoonstelling legde vooral de nadruk op de schilder-' 
kunst in plaats van op de belangrijke bijdrage die deze 
Japanse beweging in de tweede helft van de jaren vijftig 
leverde aan de ontwikkeling van de performance en de hap
pening. De laatste jaren werden er wegens financiële moei
lijkheden nog bijna uitsluitend blockbusters geprogram
meerd, zoals Picasso érotique en eerder dit jaar de retro
spectieve tentoonstelling van René Magritte.
Momenteel loopt er in het Jeu de Paume een fascinerende 
tentoonstelling over de Braziliaanse art-brutkunstenaar Arthur 
Bispo do Rosario (1909-1995), die de laatste vijftig jaar van 
zijn leven heeft doorgebracht in de psychiatrische kliniek van 
Colonie Juliano Moreira in een buitenwijk van Rio de Janeiro. 
Zijn werk kreeg pas na zijn dood enige internationale bekend
heid, met een eerste buitenlandse presentatie op de zesen
veertigste Biënnale van Venetië in 1995.
Bispo do Rosario werd geboren in een van de armste streken 
van Brazilië. Op 22 december 1938 kreeg hij een visioen 
waarin Christus aan hem verscheen in het gezelschap van 
zeven engelen met blauwe aureolen. Hierop begaf Bispo 
do Rosario zich naar het klooster van Sao Bento, waar hij 
zich als een gezant van God voorstelde, maar de monniken 
brachten hem naar een psychiatrische instelling waar hij voor 
paranoïde schizofrenie werd geïnterneerd. In de eenzaam
heid van zijn cel kreeg hij een tweede visioen; dit keer droe
gen de engelen hem op om God bij zijn intrede in de hemel 
een volledige voorstelling van de wereld aan te bieden. 
Daarop toog Bispo do Rosario onverdroten aan het werk. 
Gedurende vijftig jaar bouwde hij met alles wat hij in het 
hospitaal te pakken kon krijgen, van kartonnen dozen en 
houten plankjes, flessen en ijzerwaren tot keukengerei, speel
goed, kledingstukken, meubeltjes, manden en stoffen aller
hande, aan zijn eigenzinnige Gesamtkuhstwerk. Gebruik
makend van het blauwe garen van het hospitaal borduurde 
hij met engelengeduld teksten én tekeningen op lakens en 
overtrekken - alfabetische namenregisters, landkaarten en 
geometrische patronen, anatomische tekeningen, beschrij-

■

werk van Bispo do Rosario

vingen van het urbane en het landelijke leven, landbouw
kundige plannen en communicatiesystemen, lijsten met na
men van steden en straten, dorpen en pleinen, maten en ge
wichten, lijsten van vrachtschepen, vissersboten en oorlogs
bodems, inventarissen van vlaggen en politieke stelsels.
De tentoonstelling in het Jeu de Paume benadrukt vooral de 
relatie tussen de individuele mythologie van Bispo 
do Rosario en stromingen of fenomenen binnen de moderne 
kunst waarmee deze ‘kunstenaar’ een onbedoelde verwant
schap ontwikkelde, zoals het magisch realisme en de con
crete poëzie, de readymade en het Nouveau Réalisme, de 
assemblage en de installatie, of conceptuele en andere door 
de taal gedomineerde kunstvormen.
Na Bispo do Rosario volgt in oktober nog een tentoonstel
ling met werk van de sinds 1948 in Frankrijk werkende 
Chinese schilder Zao Wou-Ki (Peking, 1921). Daniel Abadie 
besluit zijn jarenlange verblijf in het Jeu de Paume met l’Oeil 
de Simenon, een tentoonstelling met het fotografische werk 
van deze Belgische schrijver.
Wat Abadie na het Jeu de Paume zal gaan doen, is nog niet 
zeker. Hij is een van de 23 kandidaten voor de opvolging 
van Eliane De Wilde, de afscheidnemende directeur van de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. In 
Parijs ziet men hem alvast als een serieuze kanshebber, aan
gezien hij als buitenlander boven de Belgische communau
taire tegenstellingen staat, al jaren aan de ULB (Université 
Libre de Bruxelles) lesgeeft en met zijn succesvolle 
Magrittetentoonstelling heel wat krediet en goodwill ver
wierf. Mogelijk past zijn Simenontentoonstelling in dezelfde 
strategie.
Het verdwijnen van het Jeu de Paume wijst opnieuw op de 
onmogelijkheid om in Parijs een centrum voor jonge kun
stenaars en/of experimentele kunst te exploiteren. Waarom 
het Jeu de Paume evenmin als het Hôtel des arts of zelfs het 

Palais de Tokyo - naar verluidt wordt het gebouw na het 
mandaat van Nicolas Bourriaud en Jérôme Sans overgedra
gen aan de stad Parijs - deze functie blijkt te kunnen ver
vullen, is een raadsel. Sommigen schrijven dit onvermogen 
toe aan het prestige van de stad Parijs, anderen dan weer aan 
de institutionalisering van de Franse kunstscène of het 
carriérisme van de jonge tentoonstellingsmakers, die in plaats 
van risico’s te nemen hun verdere loopbaan verzekeren door 
zich te associëren met reeds gekende kunstenaars en aan
vaarde kunstvormen. In een land als Frankrijk, waar de kunst 
nog altijd sterk afhankelijk is van de overheid, zijn de 
boeiendste tentoonstellingen paradoxaal genoeg vooral te 
zien in de commerciële galeries.
Een tweede vaststelling bij de teloorgang van het Jeu de 
Paume is de fascinatie van de Franse kunstwereld voor het 
modieuze image. Plastische kunst is ouderwets. De toekomst 
is aan het beeld, niet alleen het fotografische beeld, maar 
ook film, video, multimedia en alle andere nieuwe beeld
technologieën. Dat een schilderij ook een beeld produceert 
doet niet ter zake. Zonder zich expliciet van de schilder
kunst te distantiëren, associeert men zich met (hoofdzake
lijk fotografische) beelden van buiten de kunst. Kunstenaars 
en tentoonstellingsmakers flirten met beelden uit de publi
citeit, de modefotografie, de pornografie of de journalistiek, 
zonder zich veel zorgen te maken over de artistieke en/of 
ideologische implicaties van deze meestal gratuite 
ontleningen.
In 1998 organiseerde de reeds genoemde Régis Durand de 
eerste Parijse Biennale de l’image. Voor volgend jaar was 
een zeer prestigieuze editie gepland, waarvoor men acht 
miljoen bezoekers verwachtte. Het plan dateert van de vo
rige socialistische regering, die het evenement in de Parijse 
randstad Dugny (Seine-Saint-Denis) wilde laten plaatsvin
den en er 395 miljoen euro voor had uitgetrokken, maar het 
werd door de eerste minister Raffarin van de nieuwe rechtse 
regering onmiddellijk na zijn aantreden afgeblazen.
Ook de reorganisatie van het Jeu de Paume lijkt eerder inge
geven door de hang naar rationalisering dan door een be
kommernis om de hedendaagse kunst. De benoeming van 
Régis Durand houdt eerder een verhuizing dan een koers
wijziging in. Het komt er eigenlijk op neer dat het Jeu de 
Paume verdwijnt en dat de ruimte wordt ingenomen door 
het Centre National de la Photographie, dat verrijkt wordt 
met de verzameling van het Patrimoine photographique 
- deze laatste bevindt zich momenteel in het Hôtel Sully, 
waar ook regelmatig fototentoonstellingen georganiseerd 
worden. Doordat de nadruk op ‘het beeld’ ligt, hoeft men 
zich niet tot het artistieke domein te beperken. Alle maat
schappelijke en commerciële toepassingen van de heden
daagse beeldtechnologie kunnen hier in principe aan bod 
komen.
Wat er zal gebeuren met het Hôtel Salomon-de-Rothschild, 
de voormalige ruimte van het Centre National de la 
Photographie aan de rue Berryer, is niet duidelijk. Waar
schijnlijk wordt de veel te hoge huur van dit in de buurt van 
de Champs-Elysées gelegen hôtel particulier opgezegd.

GALERIE MEERT RIHOUX
van 13 september tot en met 18 oktober 2003PETER JOSEPH

GROUPSHOWoktober en november 2003

Carla Accardi - Mario Airo - Enrico Castellani - Eva Marisaldi - Liliana Moro - Grazia Toderi

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

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

STILL/MOVE LIFE-TIME
David Claerbout - Dany Deprez Fotografie van Thom Hoffman
Stan Douglas - Hans Op de Beeck
Angel Vergara

4 oktober - 30 november 2003
In het kader van het 30ste Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent ,
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten.

C
Provincie

Oost-Vlaanderen

Caermersklooster tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11 toegang gratis
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur e-mail: caermersklooster@öost-vlaanderen.be openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent www.caermersklooster.be gesloten op maandag
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objectif_exhibitions 
coquilhatstraat 14 2000 antwerp 
t+32 475 56 33 68 
info@objectif-exhibitions.org 
www.objectif-exhibitions.org 
thu-sat 2-6 pm

09.10-08.11
opening reception

04.10 2-6 pm

Produced by objectif_exhibitions with the support of The Flemish Community, 
with the additional support of The United States Embassy in Belgium and private patronage
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Hierdoor verdwijnt een van de oudste Parijse centra van 
hedendaagse kunst, de plek waar onder meer Marcel 
Broodthaers in 1975 zelf zijn laatste tentoonstelling organi
seerde.
De tentoonstelling La Clé des champs et Arthur Bispo 
do Rosario loopt nog tot 28 september in het Jeu de Paume, 
1 Place de la Concorde, Parijs (01/42.60.69.69; www. 
jeudepaume.org). (Lieven Van Den Abeele)

CENTRE POMPIDOU KRIJGT FILIAAL IN METZ.
In navolging van het Guggenheim en de Tate Gallery droomt 
het Centre Pompidou al jaren van een of meerdere filialen. 
Onder de vorige linkse regering ontstonden in het kader van 
de decentralisatie plannen om in Rijsel een tweede 
Beaubourg te bouwen. De voordelen van Rijsel waren piet 
alleen de snelle verbindingen met Parijs, Brussel, Londen, 
Keulen en Amsterdam, maar ook de artistieke context met 
musea van moderne en hedendaagse kunst in Villeneuve 
d’Ascq, Gent en Grand Homu, alsook de Frac in Duinkerke, 
Le Fresnoy in Tourcoing en een potentieel aan belangrijke 
liefhebbers en verzamelaars in de streek van Kortrijk en de 
rest van Vlaanderen.
Na de verkiezingen van vorig jaar, waarbij de socialisten 
een historische nederlaag moesten incasseren, besliste de 
nieuwe cultuurminister Jean-Jacques Aillagon, die sinds 
1996 directeur was van hetzelfde Centre Pompidou, sim
pelweg dat Rijsel (dat van oudsher een socialistisch bastion 
is en sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen bestuurd 
wordt door Martine Aubry, dochter van Jacques Delors) ver
vangen wordt door zijn eigen geboortestad Metz. In plaats 
van gebruik te maken van de bestaande context besliste men 
in deze artistiek en cultureel minder bedeelde regio een 
nieuwe context te creëren. Het nieuwe museum komt in de 
wijk van het Amphithéâtre, die momenteel wordt gereno
veerd en die tussen de oude stad en het nieuwe TGV-station 
op de nieuwe lijn Est Européen ligt, waardoor Metz niet 
alleen bezoekers uit België, Duitsland en Luxemburg kan 
ontvangen, maar ook uit het oosten van Europa.
Voor de nieuwbouw werd in maart ëen architectuurwedstrijd 
uitgeschreven waaraan 157 architectenbureaus deelnamen. 
Zes projecten werden overgehouden - nog voor het eind van 
dit jaar zal het winnende project worden bekendgemaakt. 
De opening van het Centre Pompidou-Metz wordt voorzien 
voor begin 2007, samen met de opening van de nieuwe TGV- 
verbinding. Naast zeven lokale politici bestaat de jury uit 
een college van specialisten (Bruno Racine, directeur van 
het Centre Pompidou; Alain-Dominique Perrin, voorzitter van 
de Fondation Cartier; Dominique Gonzalez-Foerster, kunste
naar; Laurent Busine, directeur van het Waalse MAC’s) en 
een college van architecten, bestaande uit Renzo Piano (die 
samen met Richard Rogers het Parijse Centre Pompidou ge
bouwd heeft), Martin Lammar, Jean-François Bodin, Michel 
Spitz, Luc Weizmann en Jean-François Jodry.
De zes gekozen projecten zijn van de volgende architecten: 
Foreign Office Architects (FOA), een jonge ploeg uit Londen 
die onder leiding staat van Farshid Moussani en Alejandro

■

■
Damien Hirst

Spot Mini, 2002

Zaera-Polo, die onder meer de internationale terminal van 
de haven van Yokohama en het Stadstheater van Torrevieja 
in Spanje bouwden; de Fransman Jean de Gastines en de 
Japanner Shigeru Ban - deze laatste is bekend van het 
Museum van het papier in Shizuoka en zijn project voor het 
nieuwe World Trade Center; Herzog & de Meuron, het 
architectenduo dat tekende voor de nieuwe Tate Gallery in 
Londen; Stéphane Maupin en Pascal Cribier (Parijs) die het 
restaurant van het Palais de Tokyo hebben ingericht én mo
menteel bezig zijn met de reconstructie van het door een 
cycloon verwoeste eiland Paul-Emile in Bora-Bora; Nox 
Architekten uit Rotterdam onder leiding van Lars Spuybroek; 
en tenslotte Dominique Perrault die vooral bekendheid ver
wierf met zijn controversiële Bibliothèque François 
Mitterand in Parijs.
Of Jean-Jacques Aillagon dit nieuwe museum ook als 
cultuurminister zal openen, is hoogst twijfelachtig. Aange
zien de regio’s door de decentralisatiepolitiek van zijn rege
ring aan belang winnen, heeft hij zijn oog laten vallen op 
het presidentschap van zijn geboortestreek. Met het niéuwe 
museum creëerde hij voor zichzelf alvast een mooi politiek 
argument. (Lieven Van Den Abeele)

DE NIEUWE SAATCHI GALLERY. De nieuwe behui
zing van de Saatchi Gallery maakt deel uit van de immense 
County Hall aan de Theems, tegenover het parlement. Het 
contrast met de kleine white cube in een buitenwijk waar de 
galerie voorheen gehuisvest was, is groot: terwijl de vorige 
locatie bezocht werd door een redelijk klein publiek met 
interesse voor hedendaagse kunst, trekt de nieuwe Gallery 
een breder publiek dat ook attracties als Madame Tussaud’s 
bezoekt — of het aquarium dat zich onder de Saatchi Gallery 
in dezelfde County Hall bevindt. Het pand herbergt ook nog 

allerlei ander amusement, inclusief een Dalftentoonstelling 
met de gebruikelijke dubieuze prenten en objecten. Op een 
zomerse dag heerst er voor het gebouw, aan de oever van de 
Theems, een sfeer die doet denken aan een drukke kustplaats 
in het hoogseizoen. Meisjes in Damien-Hirstshirts delen 
kaarten uit waarmee men een presentje kan krijgen als men 
de Saatchi Gallery bezoekt. Het aantal borden en banieren 
dat de aandacht op deze attractie vestigt is niet te overzien. 
En het gaat hier niet om een randverschijnsel; reclamegoeroe 
Charles Saatchi heeft duidelijk gekozen voor een instelling 
die geen behoefte heeft aan het gebruikelijke museale deco
rum. Dit is geen kunsttempel, maar een toeristische attractie 
die drijft op de aura rondom de Brit Art en haar schandalen. 
De haai van Hirst! Het vieze bed van Emin! Saatchi heeft 
meer gemeen met P.T. Barnum dan met klassieke verzame
laars en museumoprichters als Barnes of Kröller-Müller. In
teressant is in dit opzicht de presentatie van Gavin Turks 
Identity Crisis, een lichtbak met daarin een uitvergroting 
van een fictieve Hello-cover waarop de kunstenaar met zijn 
gezinnetje staat afgebeeld. Op het begeleidende tekstbordje 
lezen we: “In true wannabe fashion, Turk is far from critical 
of the celebrity industry. He relishes the title, Identity 
Crisis - an affliction of the famous, a privilege for people 
who have surpassed personhood and become in themselves 
a product.”
De locatie zal Saatchi plezier doen: County Hall herbergde 
tot 1986 de Greater London Council, waar de linkse Ken 
Livingstone de scepter zwaaide. Livingstone was de doom 
in het oog van Thatcher, die haar verkiezingscampagnes door 
Saatchi’s reclamebureau liet bedenken; in 1986 hief zij de 
Greater London Council simpelweg op, waarmee het ge
bouw vrijkwam voor andere functies. Op een van de vele in 
steen gehouwen lijsten die men passeert op weg naar de in
gang van de Saatchi Gallery, met namen van lieden die lei
dende functies hebben vervuld in Londen, staat als laatste 
de naam Livingstone - daarna niets meer. Nu triomfeert 
Thatchers reclameman in dit pand met de door hem ‘ge
maakte’ Young British Artists, die Tony Blairs koninkrijk 
van de Derde Weg in de jaren negentig van de juiste Cool 
Brittania-mtstraMng voorzagen. Dat Livingstone inmiddels 
is herrezen als burgemeester van Londen, om Tony Blair 
vanaf een andere locatie het leven zuur te maken, en dat 
Saatchi een tabloidrelatie onderhoudt met Nigella Lawson, 
keukengoeroe en dochter van Thatchers toenmalige minis
ter Nigel Lawson, maakt de kluwen van cultureel-politieke 
continuïteiten en herhalingen compleet.
De openingstentoonstelling is een retro van Damien Hirst 
met enkel werk uit Saatchi’s collectie; daarnaast (en 
daardoorheen) is ook een selectie van andere werken uit de 
verzameling te zien. Naast Mariene Dumas en enkele an
dere buitenlanders zijn vooral de sterren uit Saatchi’s Britse 
stal vertegenwoordigd, waaronder Emin, de Chapmans en 
wat mindere góden. De werken van Hirst vormen een par
cours door vrijwel het gehele gebouw, waarvan de met hou
ten panelen betimmerde ruimtes amper geschikt zijn voor 
het tentoonstellen van kunst. Hirst wordt met deze uitstal-

TIM VAN LAERE GALLERY

11 september -18 oktober 2003 FRANZ WEST - OTTO ZITKO 
23 oktober - 6 december 2003 DIETER APPELT

_____  ._________________________open: dinsdag tot vrijdag 14-19 u. - zaterdag 14-18 u.____________________________________________ 
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen-België - tel 32-(0)3-257.14.17 - fax 32-(0)3-257.14.25 - www.Artsite.be/VanLaere - vanlaere.art@pandora.be

argos EXHIBITION argos editions NEW RELEASES

a roos PETER DOWNSBROUGH
06.09. - 04.10.2003

Wednesday - Saturday 
14:00 - 19:00

Peter Downsbrough - THRU

DVD, O-zone, 9'32".
isbn 90-76855-15-3
€ 25

Peter Downsbrough - Position

Essays by Christian Besson, 
Marie-Thérèse Champesme, 
Russell Ferguson, Marjorie Welish 
176p., 22 x 26 cm, 
English or French
Co-edition: Bozar, Espace de l’Art 
Concret, Muzeum Sztuki, Mamco, 
argos editions.
isbn 90-74816-34-7
€ 30

for ordering and information please contact
argos werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels t + 32 (0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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Now what?
Dreaming a better world in six parts

Utrecht, 2 november - 
14 december 2003 
www.bak-utrecht.nl

I.On Hope and Other 
Misunderstandings 
tentoonstelling, 
bak, Lange Nieuwstraat4 
en Flatland Gallery, 
Lange Nieuwstraat 7, 
Abraham Dolehof.

i.Fantastic Prophecy 
tentoonstelling, voormalig 
gerechtsgebouw, 
Hamburgerstraat 28 en 
Academiegalerie, 
Minrebroederstraat 16 

3. The World Question 
Center (Reloaded) 
openbare performance 
naar James Lee Byars, 
I november 2003 
voormalig gerechts
gebouw, 
Hamburgerstraat 28

^.Forward Thinking 
gesprekkenreeks, 9, 
16, 23 en 30 november, 
7 december 2003 
voormalig gerechts
gebouw,
Hamburgerstraat 28 .

^.Dreaming a 
Better World 
krant, november 2003

6.Now What? 
Artists Write! 
publicatie met kunste
naarsgeschriften, 2004 

Ontwikkeld i.s.m.(o.a.): 
Anke Bangma, Ole 
Bouman, Hilde de Bruijn, 
Ann Demeester, Annie 
Fletcher, Jens Hoffmann, 
Mark Kremer, Liutauras
Psibilskis, Jellichje 
Reijnders, Marieke van 
Rooy

Financiële partners: 
Cultuur Fonds bng;
European Cultural 
Foundation; fonds 
bkvb; Gemeente Utrecht; 
Mondriaan Stichting;
Prins Bernhard Cultuur 
Fonds; Provincie Utrecht

bak
basis voor 
actuele kunst

info@bak-utrecht.nl 
www.bak-utrechtnl

fundament 
mei-november 2003 
binnenstad Tilburg

1

-

F

Een project bestaande uit 6 achtereenvolgende, tijdelijke ingrepen in het winkelgebied van de Tilbu 
binnenstad: hoe kan beeldende kunst zich verhouden tot de codes en strategieën van shopping?
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4 MICHAEL LIN RC 20/09 - 18/10/2003 / cancelled

GHESTER OERLEMANSN
Stills / 04/10- 01/11/2003<'-- - v

GBARBARA VISSER
01/11 - 30/11/2003
Voor locaties en actuele informatie www.fundamentfoundation.nl
SHOPPING wordt financieel ondersteund door de Mondriaan Stichting / Gemeente Tilburg / Provincie Noord-Brabant Actieplan Cultuurbereik /
N.B.K.S. / Stichting VSB Fonds /-
SHOPPING wordt tevens financieel ondersteund door KORT (Kunst in de Openbare Ruimte van Tilburg, gemeente Tilburg / TilburgseKunststichting)

http://www.bak-utrecht.nl
mailto:info@bak-utrecht.nl
http://www.bak-utrechtnl
http://www.fundamentfoundation.nl


ling van werken uit Saatchi’s collectie geen dienst bewezen. 
Bekende werken (De haai! De koe en de stier! Het schaap! 
Het anatomisch model!) passeren de revue, en van bijna 
ieder werktype is wel wat te zien, maar blijkbaar heeft nie
mand zich afgevraagd hoe men dit oeuvre kan tonen en 
wat men ermee aanwil. De werken die beschikbaar waren, 
zijn lukraak in de ontruimde zalen en kantoren gedumpt. 
De tentoonstelling bevat ook één van de absolute diepte
punten uit het steeds meer ontsporende oeuvre van Hirst: 
in een groot aquarium met levende vissen bevindt zich 
onder meer een gynaecologenstoel. Vrouwen en vissen, 
snapt u. Hirst wilde zich kennelijk niet door Sarah Lucas 
de loef laten afsteken.
Maar misschien doen conventionele criteria niet ter zake in 
de Saatchi Gallery. Saatchi en zijn staf lijken immers open
lijk te benadrukken dat zij zich in een andere traditie willen 
inschrijven dan die van moderne en hedendaagse kunst
instellingen. Hiroshi Sugimoto’s foto’s met wassen beelden 
van historische figuren uit Madame Tussaud’s vormen de 
meest expliciete hint, maar daarnaast zijn er ook wassen 
beelden en andere levensechte figuren te zien van Ron 
Mùeck, Gavin Turk en de Chapmans. Men opteert voor de 
esthetiek van het wassenbeeldenmuseum. Dat wordt nog eens 
onderstreept door twee oudere, hyperrealistische sculpturen 
van Duane Hanson: zoals Warhol, Rauschenberg of Judd in 
sommige instellingen voor hedendaagse kunst als de stam
vaders uit de jaren zestig worden opgevoerd, zo treedt 
Hanson hier op als de voorloper van Mueck en consorten. 
Net zoals de wassen beelden van Madame Tussaud’s wil 
deze kunst verbazen door ‘net echt’ te zijn. De grens tussen 
het esthetische domein en de buitenwereld vervaagt. Een 
van de pioniers van de illusionistische wassenbeelden- 
esthetiek in de kunst was Duchamp, met late werken als 
Torture-Morte en Etant donnés, en er is dan ook een nauw 
verband tussen de readymade en het wassen beeld of zijn 
afgeleiden: in beide gevallen wordt de grens tussen kunst en 
omgeving aangetast. In het geval van wassen beelden speelt 
echter de bewondering voor het vakmanschap en de mislei
ding, wat ze voor een breed publiek interessant maakt. De 
Young British Artists hebben overigens aangetoond dat ook 
readymades een grote aantrekkingskracht kunnen hebben, 
als het materiaal maar spectaculair genoeg is - bijvoorbeeld 
dode dieren of een onopgemaakt bed.
Madame Tussaud’s zet ieder seizoen de nieuwste sterren in 
de etalage en voert de oude af; het staat nog te bezien of dat 
ook Saatchi zal lukken. Zijn poging van enkele jaren gele
den om na het succes van Hirst en consorten een nieuwe 
kunststroming te lanceren, mislukte jammerlijk. Saatchi kan’ 
zeker nog een paar jaar het succes uitmelken, maar het is de 
vraag hoe trouw zijn publiek is als de mediaschandalen sleets 
worden.
The Saatchi Gallery, County Hall, Southbank, London 
SEI 7PB (020/78.23.23.63; www.saatchi-gallery.co.uk). 
De tentoonstelling van Damien Hirst is nog te zien tot 
21 september. (Sven Liitticken)

■
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Elke Krystufek

Elke van Gogh, Perfect,. 1995

Wissels

WOUTER KOELMAN. Sinds 1 augustus 2003 leidt 
Wouter Koelman het kunstenaarsinitiatief Artis in 
Den Bosch. Koelman was van 1998 tot 2001 conservator 
moderne kunst in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 
Hij verzorgde er tijdens die periode de collectiepresentaties 
en maakte onder meer de tentoonstelling over Dom van 
der Laan (meer informatie over Artis: http://www.xs4all.nl/ 
~artis/index_temp.html). (Etienne Wynants)

DEICHTORHALLEN. De Oostenrijkse kunsthistoricus, 
criticus en curator Robert Fleck wordt vanaf 1 januari 2004 
de nieuwe directeur van de Hamburgse Deichtorhallen. Hij 
zal er Zdenek Felix vervangen, die na twaalf jaar ontslag 
neemt uit onvrede over de besparingen die de stad door
voert. De 46-jarige Fleck staat momenteel nog aan het hoofd 
van de Ecole Régionale des Beaux-Arts in Nantes. Fleck 
zal slechts verantwoordelijk worden voor de noordelijke van 
de twee Deichtorhallen; de zuidelijke hal wordt omgebouwd 
tot het Haus der Fotografie, dat gewijd zal zijn aan de 
F.C. Gundlach-fotocollectie. Fleck zal het, wegens het krappe 
budget, erg moeilijk krijgen om tentoonstellingen te organi
seren. De curator hoopt daarom samen te werken met onder 
meer de Schim Kunsthalle te Frankfurt en het Haus der Kunst 
te München (www.deichtorhallen.de). (D.N.)

Lezingen

FLAC©. Op vrijdag 19 september om 15 uur presenteert 
kunstenares Els Vanden Meersch in het Centrum voor 
Kunsten en Beeldcultuur FLAC© te Genk haar boek 
Transient Constructions, selection photographical archive 
1996-2003. Het boek is een coproductie met het FLAC© 

en de Rijksakademie Amsterdam. Het toont een honderd
tal foto’s: “ongepolijste opnames van architecturale mo
tieven, zoals deuren, ramen, gangen, blinde muren en spie
gels”. De auteurs die teksten schreven voor het boek (Stefan 
Siffer, Isabelle Lemaître en Ruth Renders) vertellen op 
vrijdag 17 oktober om 20 uur over het werk van Els Van
den Meersch. De presentatie en de lezingen vinden plaats 
in het FLAC©, A. Dumontlaan 2B, Genk (089/84.52.24; 
flacc@skynet.be). (D.N.)

Plastische kunsten

GOGH MODERN. In 1990 werd herdacht dat Van Gogh 
honderd jaar geleden was overleden; dit jaar wordt herdacht 
dat hij 150 jaar geleden is geboren. In 1990 was een van de 
jubileumtentoonstellingen het uit Duitsland overgenomeh 
Vincent van Gogh en de moderne kunst, 1890-1914, waarin 
vooral de invloed van Van Gogh op fauvisten en expressionis
ten werd belicht. Dit jaar is er een soort opvolger die zijn 
impact op de recentere kunst behandelt: Gogh Modern. 
Vincent van Gogh en de hedendaagse kunst, een samenwer
king tussen het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum. 
Voor de tentoonstelling werd uitsluitend geput uit de collec
tie van het Stedelijk. De kans dat de collectie van één mu
seum, hoe rijk die ook is, een overtuigende tentoonstelling 
over Van Gogh en de naoorlogse kunst op zou leveren, is 
echter dermate klein dat men wel moet vermoeden dat het 
maken van een goede tentoonstelling geen prioriteit had. 
Voor het Van Gogh Museum was de vorige tentoonstelling, 
De keuze van Vincent, overduidelijk de échte jubileum
tentoonstelling. Gogh Modem is een aardig tussendoortje 
voor de zomer, iets met moderne kunst - en daar moet je 
niet te veel werk van maken. De buren van het Stedelijk 
demonstreren toch al jaren dat het tentoonstellen van twin- 
tigste-eeuwse kunst niet meer inhoudt dan wat associatief 
kwartetten met je collectie? De malaise van het Stedelijk is 
kennelijk besmettelijk.
Waar de titel van Vincent van Gogh en de moderne kunst al 
vreemd klonk door de suggestie dat Van Gogh géén mo
derne kunstenaar zou zijn, is de titel Gogh Modem in com
binatie met de ondertitel - Vincent van Gogh en de heden
daagse kunst - nog eigenaardiger. Naast werken van 
Van Gogh wordt er kunst getoond vanaf de Tweede Wereld
oorlog tot nu. In zekere zin is er dus inderdaad moderne én 
hedendaagse kunst te zien, maar de breuklijn die zeker voor 
de omgang met Van Gogh cruciaal is, en die valt op het 
moment dat het paradigma van de expressie in de jaren zes
tig plaats maakt voor dat van het concept, wordt niet 
gethematiseerd. De samenstellers kozen voor vijf catego
rieën: ‘Kleur’, ‘Gebaar’, ‘Natuur’, ‘Mens - la condition 
humaine’ en ‘Mens - met lichaam en ziel’. Bij de selectie 
hebben zij van twee walletjes gegeten: waar men kunste
naars als directe erfgenamen van Van Gogh kon presente
ren, was dat mooi meegenomen (zo worden her en der vi-

Museum 530)72570) AMSTERDAM
BEING THERE

IARNOUD HOLLEMAN 14SEP/19 OKT 031
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

fonds voor
BEELDENDE KUNSTEN
VORMGEVING :
EN BOUWKUNST

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

Het Fonds BKVB beschikt over een aantal woon/werkruimtes in het buitenland. Met een verblijf 
in één van deze ateliers worden beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten of critici in de 
gelegenheid gesteld om in een andere omgeving en cultuur hun werk te verdiepen of daarop te 
reflecteren. Een verblijf schept tevens mogelijkheden om internationale contacten op te doen en 
een nieuwe markt te ontwikkelen. De ateliers bevinden zich in internationale studiocomplexen, vaak 
gekoppeld aan een tentoonstellingsruimte. Momenteel maken Meschac Gaba, Marike Schuurman, 
Roosje Klap, Kaleb de Groot en Desiree Dolron gebruik van onderstaande ateliers.

De beursdie het Fonds BKVB voor elk van de ateliers ter beschikking stelt, is bedoeld voor reis-, 
verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door het 
Fonds BKVB betaald.

15 OKTOBER 200
1

BUITENLAND

Voor beeldend kunstenaars:

STOCKHOLM - IASPIS
periode: ca. 1 mei 2004 - 31 augustus 2004 
atelier + appartement in kunstenaarshotel 
in centrum Stockholm
www.iaspis.com
meer informatie: Douke IJsselstein,
1020 5231660

NEW YORK-P.S.1
periode: 1 september 2004 -
1 september 2005
atelier 40 m2 in studiocomplex + aparte
woonruimte in Manhattan
www.ps1.org
meer informatie: Mayke Jongsma, 
f020 5231640

Voor beeldend kunstenaars:

BERLIJN - KÜNSTLERHAUS BETHANIEN 
periode: 1 april 2004 -1 april 2005 
atelier 75m2 in studiocomplex + aparte 
woonruimte in Berlijn Mitte 
www.bethanien.de
voor meer informatie: Henk Strijbos, 
f0205231651

Voor beeldend kunstenaars, vormgevers, 
architecten of critici:

PARIJS - ATELIER HOLSBOER institutnéerlandais 
periode: 1 april 2004 -1 april 2005 
(of halfjaar: 1 april -1 oktober 2004 / 
1 oktober 2004 -1 april 2005) 
woon- + werkruimte 47m2 in studiocomplex 
www.institutneerlandais.com
meer informatie: Steven van Teeseling, 
f0205231522

Zie de voorwaarden op het aanvraagformulier voor aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.
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Paris Expo Porte de Versailles,g Nieuwe tentoonstellingen

■ www.fiac-online.com

Collection de Solides 
Didier Vermeiren

30
years

JOURNAL # 1 

Jennifer Tee 
in samenwerking met 

Roe Cerpac
Harmen Liemburg 

Erwan Mahéo

Fiac
Paris

international contemporary
A art fair -

JOURNAL # 2 
Erik Wesselo

Collectiepresentaties

Posities in de Schilderkunst 1970-1985

Rondom El Lissitzky
1
1

■
■

3 I 
00

■
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Matt Mullican under Hypnosis,
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Toren
Douglas Gordon 

Letters, telephone calls, postcards, 
miscellaneous, ic)c)i-2ooj
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Studio
Jeroen de Rijke & Willem de Rooij 

Untitled, 2001
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Information :
Reed expositions France
11, rue du Colonel-Pierre-Avia,
BP 571, 75726 Paris Cedex 15
Tel : +33 (0) 141.90.47.80
Fax :+33 (0) 141.90.47.89
E-mail : fiac@reedexpo.fr

Bilderdijklaan io 
NL-5611 NH Eindhoven 

info@vanabbemuseum.nl 
www.vanabbemuseum.nl

http://www.fiac-online.com
mailto:fiac@reedexpo.fr
mailto:info@vanabbemuseum.nl
http://www.vanabbemuseum.nl


deo’s getoond waarin kunstenaars hun visie op Vincent uit 
de doeken doen), maar men heeft ook kunstenaars opgeno
men omdat zij ‘vernieuwend’ zijn, zoals Van Gogh ‘vernieu
wend’ was, en zonder dat er sprake is van een direct verband 
met de meester. In de sectie ‘Kleur’ worden kleine, in een 
soort kijkdozen gepresenteerde schilderijtjes van Vincent over- 
schreeuwd door werk in felle kleuren van Frank Stella en 
Jasper Johns. In de sectie ‘Gebaar’ vinden we onder meer 
enkele prachtige De Koonings en een rode Fingermalerei 
van Amulf Rainer, werk dat meteen duidelijk maakt hoe 
drastisch ‘het gebaar’ zich in de naoorlogse kunst verwij
dert van de grafische verflijnen van Van Gogh. De schilders- 
daad krijgt steeds meer een performatief karakter, om uit- 
eindelijk zijn schilderkunstige betekenis helemaal achter zich 
te laten en een act, een ‘autonome’ performance te worden. 
Ondertussen was Van Goghs leven door de romantiserende 
kunstgeschiedschrijving in een mythische performance ver
anderd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Marina 
Abramovió zich in een video-interview in de sectie ‘Mens 
- met lichaam en ziel’ verzet tegen een formalistische (en in 
feite tegen iedere werkgerichte) benadering van Van Goghs 
kunst en stelt dat de persoon en het hele leven van de kun
stenaar erbij betrokken moeten worden. Deze visie op 
Van Gogh wordt perfect weerspiegeld door de hier getoonde 
performancevideo Freeing the Voice (1976), en had mis
schien scherper gecontrasteerd moeten worden met een meer 
formalistische benadering. Wellicht had dit zelfs een goede 
tentoonstelling kunnen opleveren, zeker wanneer men de 
kunstenaars meer bij de voorbereiding had betrokken. Daar
bij valt ook aan andere kunstenaars te denken, zoals Jonathan 
Meese of Elke Krystufek. Van deze laatste loopt in het GEM 
(Dén Haag) momenteel een retrospectieve die meer zegt over 
Van Gogh (of althans over de Van Goghmythe) en de he
dendaagse kunst dan het hele overzicht van Gogh Modem. 
Hoe dan ook kan men voor een serieus aangepakte tentoon
stelling over dit verschijnsel in geen geval volstaan met uit
sluitend werken uit het Stedelijk. Nu moet de bezoeker ne- 
gewrO: pealen om in het Van Gogh Museum een samen
raapsel uitt de collectie van de buren te zien - en wie echt 
een redelijk beeld van de collectie van het Stedelijk wil krij
gen, moest deze zomer behalve voor hét Stedelijk ook nog 
dokken voor De Nieuwe Kerk, waar negentiende-eeuwse 
kunst uit de verzameling te zien was. Men kan dit welis
waar politiek opportuun vinden, omdat zo wordt onderstreept 
dat het Stedelijk werkelijk aan uitbreiding toe is, maar de 
museumbezoeker wordt toch grandioos getild.
Gogh Modem. Vincent van Gogh en de hedendaagse kunst 
loopt tot 12 oktober in het Van Gogh Museum, Paulus Potter
straat 7, 1071 CX Amsterdam (020/570.52.00; www. 
vangoghimuseum.nl). (Sven Lütticken)

BIËNNALE VAN VENETIË. HET BELGISCH PAVIL
JOEN. ZONE OF URGENCY. De tentoonstelling die 
Thierry De Duve in Venetië heeft gemaakt met Sylvie Eyberg 
en Valérie Mannaerts werkt niet. Het paviljoen heeft mooie 
ruimtes, het licht is koud en een beetje onwezenlijk maar

r>

-

■

uit het boek: ‘Sylvie Eyberg, Valérie Mannaerts. 
Met een essay van Thierry de Duve, curator’, 

beeldkatern door Saskia Gevaert, p. 183

i

■

■

wél mooi, en men kan er zeker iets tonen, maar het werk 
van Eyberg en Mannaerts heeft uit zichzelf niet genoeg beeld
kracht om deze ruimtes in bezit te nemen. Nu staat het er 
wel, zorgvuldig en ruim gepresenteerd, mooi naast elkaar 
aan de muur gehangen, met de juiste tussenruimte. Maar het 
blijkt - in deze ruimte en in de context van de Biënnale - 
toch niet te werken. Niemand leest die rij kaders met series 
kleine, moeilijk leesbare grijze beeldjes van Mannaerts. Haar 
grote collages hebben inhoudelijk niet meer spankracht dan 
de kleine prentjes en het blijft onduidelijk waarom net deze 
en geen andere beelden uitvergroot worden. Haar films du
ren te lang om ze hélemaal të bekijken. En de zeefdrukken 

s van Eyberg zijn bijna monumentaal mooi, maar het nadruk

kelijke drukprocédé en de egale kleur maken alle beelden 
gelijk en neutraliseren de inhoud. Het lijkt erop dat deze 
tentoonstelling haar eigen context en de tentoonstellings- 
condities niet goed heeft ingeschat. Zelfs de jury die over de 
prijzen beslist, is naar verluidt onmiddellijk buiten gelopen, 
en dat was voor een aantal mensen zelfs voldoende reden 
om het paviljoen niet binnen te gaan of om maar eens pu
bliekelijk te zeggen wat ze van De Duve denken.
Bij de tentoonstelling hoort echter een boek met een beeld
reeks ValériesylvieSylvievalérie, een geïllustreerde tekst van 
De DuVe, en een fotoverhaal over de opstelling. Het boek 
werkt wél. Bovendien laat dit boek toe te begrijpen waarom 
de tentoonstelling voor de betrokkenen kan werken, én wijst 
het indirect ook naar wat er grondig fout is met vele andere 
tentoonstellingen in Venetië en elders die - op het eerste zicht 
althans - wél lukken.
Eyberg emMannaerts maken werk zoals vele jonge kunste
naars van de jaren negentig: ‘bescheiden’ kunst die niet ge
dreven wordt door een creatieve dadendrang en niet gericht 
is op het maken van dingen die hun plaats opeisen in de 
wereld, Ze werken als straatjutters die de meest diverse beel
den en woordsnippers en invallen bijhouden, en deze footage 
technisch en reflexief bewerken. Ze kopiëren, versnijden en 
kadreren beelden, mengen ze met eigen notities en schet
sen, verzamelen en groeperen en rangschikken alles, zonder 
onderscheid te maken tussen existentiële waarde of maat
schappelijk belang. Gedachten, herinneringen, krabbels, 
woorden; wat gevonden wordt of zelf bedacht of getekend 
is: alles is gelijkwaardig en alles wordt ‘persoonlijk’. Het 
eerste product van déze artistieke praktijk zijn rommelige 
ateliers met muren en dozen vol met beelden, een kamer vol 
notaboeken en mappen - veel ‘materiaal’ dus maar weinig 
‘werk’. Het probleem van deze kunst is hoe men van deze 
artistieke praktijk ook nog artistieke producten kan maken. 
Het ‘artistiek bezig zijn’ gaat immers voort, het werk is nooit 
‘af’ en het weigert zelfs het pathos van wat af en definitief 
lijkt. Daardoor blijft onduidelijk wanneer of hoe men dit 
werk kan tonen', de voorwaarden van het ‘tonen’ lijken in te 
gaan tegen het werk zelf. Dé oplossing van de jaren negen
tig was het tonen van het ‘proces’ en het betrekken van het 
publiek bij dat proces: de kunstenaars werken in het mu
seum en de bezoeker kan een blik komen werpen op de tus
sentijdse resultaten of naar de archiefdozen komen kijken 
die alvast bewijzen dat er gewerkt wordt. De bezigheid van 
de kunstenaar zelf is de show, en de show kan van alles zijn. 
Deze methode aanvaardt dat er kunstenaars zijn die geen 
‘werk’ meer maken, en is erop gericht dat werk toch een 
plaats te geven. Op die manier kan het museum een genera
tie actuele kunstenaars, die eigenlijk nooit goed weten wat 
ze willen of willen tonen, toch binnenhalen.
Deze benadering heeft dus haar verdiensten, maar onder
tussen weten we dat zij niet werkt voor de bezoeker. ‘Tonen’ 
impliceert immers ‘kijken’, en het kijken heeft zijn eigen 
voorwaarden. Het participeren aan deze bescheiden kunst 
vraagt echter een nabijheid, betrokkenheid, aandacht en ken
nis die moeilijk te verzoenen valt met een galerie- of

■ «

ENTRE-DEUX 20 september > 25 oktober 2003

Paul Casaer
Lieven De Boeck (*.LaB)

Netwerk GALERIJ
Houtkaai z/n B-9300 Aalst
Open woensdag t/m zaterdag 14-18 uur
T 0032(0)53/70.97.73

netwerk@easynet.be 
www.netwerkgalerij.be

I

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 — 2020 Antwerpen
telefoon 03/827.15.34 & 03/828.13.50 — fax 03/825.28.35
openingsuren
september van 10 tot 19 uur — oktober en november van 10 tot 17 uur — maandag gesloten — 1 & 2 november gesloten
inkom gratis

21 SEPTEMBER - 16 NOVEMBER 2003
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DE HALLEN HAARLEM

LOOK > > FEEL
I

Theo Baart, Periferie

kunst landschap natuur

Lothar Baumgarten, Anya Gallaccio, 
Ann Veronica Janssens, Natalie Jeremijenko, 
Mike Tyler, Lawrence Weiner

13 september 2003
De Dag van De Verbeelding
nieuwe kunstwerken aan het Traject
De Verbeelding in Zeewolde (Flevoland)

13 Juni - 16 november 2003 
presentatie in het paviljoen: 
projectvoorstellen voor de nieuwe 
kunstwerken aan het Traject

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’.

■

Retrospective View

Collectie De Verbeelding
bestaat uit werken van Mario Airô, davidkremers, 
Mark Dion, Henrik Hkansson, N55, Jan van de 
Pavert, Tobias Rehberger, Ulf Rollof, Richard Serra, 
Roman Signer, Carel Visser, herman de vries en 
Annette Weisser/Ingo Vetter

DE VERBEELDING
kunst landschap natuur
De Verbeelding 25, 3892 HZ Zeewolde 
t +31 (0)36-5227037, f +31 (0)36 5227205 
e info@verbeelding.nl, w www.verbeeldihg.nl

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.

21 september 2003
dagtocht: vijf landschapskunstwerken in Flevoland 
van Marinus Boezem en Daniel Libeskind (De 
Collectie Almere), Robert Morris en Piet Siegers 
(Collectie Het Flevo-landschap) en Richard Serra 
(Kerncollectie De Verbeelding). Organisatie: 
De Verbeelding kunst landschap natuur, Museum 
De Paviljoens en Flevolands Bureau voor Toerisme.

Openingstijden paviljoen
wo, t/m vr. 11.00 -17.00 uur
za., zo. en feestdagen 12.00 -17.00 uur
m.u.v. 1ste kerstdag en nieuwjaarsdag

Afbeelding: Lon Robbé, Zonder Titel, 1997.

Traject De Verbeelding
gehele Jaar vrij toegankelijk

21 juni t/m 17 augustus

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

V

' MÎKLOS ’

■’ ..‘BEYER

La Cinca: Shin-dal
■ Sept-Nov 2003 

Ben Laloua
• Tariq Alvi 
Miklós Beyer 
Thomas Buxó

• . ;: Keiko Sato
• in collaboration with 
de Veemvloer

- Van Diemenstraat 410 
1013 CR Amsterdam 
T+31-20-6386894 
F+31-20-4279952

’ ‘ info@veemvloer.nl
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museumsituatie - en zeker niet met de context van een 
Biënnale. De bezoeker heeft immers geen zin om een paar 
uur te lezen of al staande een video van dertig minuten te 
zien, hij heeft niks aan genummerde dozen met materiaal of 
rijen mappen, dus kijkt hij eventjes rond, bladert wat, en 
loopt buiten. Er zijn natuurlijk trucjes waarmee men de aan
dacht toch kan vasthouden, bijvoorbeeld door de toeschou
wer ‘iets te laten doen’, en dat is dikwijls zeer kindvriendelijk 
maar beledigt doorgaans het verstand. Het alternatief voor 
al deze problemen is esthetisering: werk dat eigenlijk vraagt 
om gelezen of ‘doorgenomen’ te worden, komt plots geïso
leerd aan een wand of in een lege ruimte terecht. Het ten
toonstellen actualiseert dan geen dimensie van het werk, 
maar legt de nadruk op iets wat in feite zonder nadruk moet 
bestaan. Wanneer Mannaerts haar films projecteert of Eybeig 
haar beelden uitvergroot, dringt hun werk zich alleen al door 
het formaat méér op. Inhoudelijk zijn deze uitvergrote en 
ingelijste beelden echter niet belangrijker dan wat in de doos 
gebleven is. De esthetisering irriteert en mislukt daardoor. 
Hoe kan men met dergelijk werk naar een Biënnale gaan en 
toch winnen? Daarvoor moet men welgekozen stukjes van 
dit soort kunst etaleren. Men moet daarvoor een bekwame 
etalagist inhuren die de trucs kent, die een toonzaal kan vul
len en het werk kan verkopen - tegen het werk zelf in. Dat 
is niet gebeurd, en Eyberg en Mannaerts doen in Venetië 
inderdaad geen goede zaken.
Veel kunstenaars van de generatie van Eyberg en Mannaerts 
maken graag ‘boekjes’ — geen catalogi of kunstenaarsboeken 
maar eerder een soort werkschriften. Een boek is inderdaad 
ook een ‘publieke plaats’ en kan beschouwd worden als een 
tentoonstellingsmedium, al verschilt het wel erg van de 
plechtige zaaltentoonstelling. Het boek brengt namelijk alle 
beelden op eenzelfde noemer. De beelden verhezen hun for
maat en materialiteit, want het wit van het blad weegt min
der zwaar dan de leegte van een ruimte. Een boek kan bo
vendien zeer veel tonen; er is natuurlijk een eerste en laatste 
bladzijde en er worden beelden tegen elkaar uitgespeeld, 
maar in het boek staan de beelden toch meer naast elkaar. 
De lezer is ook vrijer. Hij bladert terug, springt verder of 
legt het boek weg, allemaal zonder getuigen: het geïsoleerde 
lezen of kijken in een boek verschilt grondig van het ge
richte stappen, staan en kijken in een publieke plaats, öm 
kunst als die van Mannaerts en Eyberg te tonen, is het boek 
dan ook geschikter dan de tentoonstellingszaal. Natuurlijk 
kan ook het boek falen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer 
het ‘werkschrift’ de onoverzichtelijkheid, verstrooidheid en 
onbeslistheid van het ‘materiaal’ gewoon reproduceert, of 
wanneer het omgekeerd ‘te mooi’ wil zijn en op zijn beurt 
een etalage wordt. In het geval van Eyberg en Mannaerts 
gaat het echter wel goed. Dat heeft vooral te maken met de 
uitzonderlijke constellatie waarbinnen dit boek geproduceerd 
werd. Het boek is geen kunstenaarsboek maar vormt het re
sultaat van een confrontatie en samenwerking tussen de twee 
kunstenaars en De Duve. De Duve schreef geen catalogus
tekst en geen klassiek essay, maar werkt met de oeuvres van 

uit het boek: ‘Sylvie Eyberg, Valérie Mannaerts. 
Met een essay van Thierry de Duve, curator’, 

beeldkatern door Saskia Gevaert, p. 196

Mannaerts en Eyberg zoals zij zelf met hun ‘materiaal’ wer
ken. Hij brengt bovendien zijn eigen vraagstelling mee 
— wat is vrouwelijke verbeelding? - en zet dan zijn gevoe
ligheid, denkkracht, eruditie en levenstijd in om die beelden 
‘aan het spreken’ te krijgen. Dat lukt. Wanneer dergelijke 
kunst botst op iemand als De Duve, die meedenkt zonder te 
evalueren of zich kritisch te distantiëren, ontstaat een con
stellatie waarbinnen het werk wél helder wordt en een draag
wijdte krijgt die het interessant en toegankelijk maakt. Los 
van de vraag naar de kwaliteit van de oeuvres of van De 
Duves tekst, is deze strategie dus veel adequater en juister 
dan de oplossing van de musea en de minimalistische

esthetiek van de etalagisten. Alleen blijkt deze aanpak een 
bijzonder grote investering te vragen, en we weten natuur
lijk niet goed waar we met het resultaat heen moeten: een 
goed of interessant boek is immers iets anders dan ‘een goed 
werk’ of ‘grote kunst’.
Het andere uiterste is de Zone of Urgency van Hou Hanru. 
Deze ‘curatorententoonstelling’ in het Arsenale, met 
Aziatische kunstenaars aangevuld met het Campement 
urbain uit Parijs, ‘werkt’ wel degelijk. In het Belgisch pa
viljoen implodeert de tentoonstellingssituatie; hier explo
deert ze. Hanru plaatst geen objecten of beelden in een ruimte 
en speelt niet met verhoudingen en betekenissen, maar creëert 
een ‘ambiance’ die de hele tijd de ogen en de oren vult. In 
de catalogustekst verduidelijkt de curator zijn uitgangspunt. 
Hij wijst erop dat het werk van deze kunstenaars natuurlijk 
geheel past binnen een geglobaliseerde internationale kunst- 
scène, maar dat het de facto wel in bijzondere omstandighe
den gemaakt wordt. Deze kunstenaars beschikken immers 
nauwelijks over eigen ruimtes — ateliers, galeries, kunst
hallen— waar zij in afzondering en ongezien kunst kunnen 
maken, om er vervolgens mee naar buiten te komen. Hun 
werk komt niet ter wereld in een leegte en stilte die tegelijk 
gerespecteerd en overwonnen moet worden, maar wordt 
gemaakt in een volle en lawaaiige wereld: de kunstenaar 
moet eerst wat rommel opzij duwen om nog een beetje plaats 
te hebben. Deze kunst is niet ‘bijzonder’ : er hangt geen stilte 
omheen, ze vraagt geen afstand, ze wordt niet omgeven met 
een aura van ‘autonomie’ - maar ze heeft daar ook geen 
behoefte aan. Men moet ze ook niet expliciet ‘tonen’ opdat 
ze zou worden opgemerkt, want ze is altijd al zichtbaar en 
hoorbaar aanwezig. Ze is lawaaiig, direct en ad rem, en ze 
deelt haar zichtbaarheid met alles wat in de stad de aandacht 
trekt en opgemerkt wil worden - mensen, kleren, dingen, 
boodschappen, kleuren. Het is kunst die wil opvallen, maar 
dan zoals er in een stad wel meer rare vogels lopen die op
vallen. Een actie van Lin Yilin die op video te zien is, brengt 
deze conditie accuraat in beeld: de kunstenaar haalt aan de 
ene kant van een muurtje stenen weg om ze aan de andere 
kant weef op te stapelen, zodat het muurtje vooruitschuift 
en als een rupsband een brede en drukke verkeersweg over
steekt. Het verkeer moet uitwijken; fietsers, autobestuurders 
en voorbijgangers kijken even verbaasd op - en ‘meer moet 
dat niet zijn’. Deze kunst eist geen eigen ruimte op en ze 
krijgt die van Hanru ook niet. Hanru vult de Arsenale met 
een ‘ambiance’ die werkt zoals de drukte van de megapool 
waar deze kunst vandaan komt. Het werk is er thuis zoals 
dolfijnen in een dolfinarium. Alles zit dicht op en onder el
kaar, alle geluiden worden vermengd. De bezoekers wor
den tegen de werken aangeduwd en lopen elkaar de hele tijd 
voor de voeten, zodat men nooit met één werk alleen is en 
nooit een beschouwende afstand kan nemen. De slimste geste 
van Hanru bestond erin om tussenvloeren te laten aanbren
gen, waardoor de hoge, basiliek-achtige ruimte van de 
Arsenale en vooral die metafysische leegte boven de hoof
den verdeeld en geneutraliseerd wordt. Het aantal perspec-

ROBINE CLIGNETT tekeningen en schilderijen 
presentatie publicatie 
"Wijngaardzwart I Noir de vigne’

tentoonstelling 
van 26 september tot 
I november 2003

KLAUS BAUMGARTNER = opening
26 september 2003 20 uur 
door Stef van Beilingen

Zuidstationstraat 25 9000 Gent telefoon 09 225 1081 sdebuck@skynet.be open: woe.-dond-vrijd.zat. van 15 tot 18 uur en op afspraak
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MERIT CAPITAL
■I

BEURSVENNOOTSCHAP VERMOGENSBEHEER

Amerikalei 35, 2000 Antwerpen Tel: 03.259.26.00 info@meritcapital.be
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From: Dutch Art Institute, Artez
6 september -11 oktober 2003

Gabriel Lester
De Klok en het Uurwerk

playsTamm
Renzo Martens

Episode 1

Postgraduate interdisciplinary research
visual arts and media

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

*** **** ****** ******* ******* ******* * * * 
: WF **g* 44% A E*9 * * * 
aNleimdizmkatin

18 oktober - 22 november 2003

Sara van der Heide

plavsnamom
Marijn van Kreij

* * *3.** * ****** * ******* ★*★ * * * * * * *ek *

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

29 oktober - 2 november

Art Cologne

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

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

Want to know more?
Info: Dutch Art Institute
* * * * * * * * * * * * * * * It * * * * * * * * * * It .-it * * * * * * * * * it it * * * * * * * * * * * * * * * * * * It -k * * * * * * It it * * k * 4c * * * * * * * * * * * 
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

* **************** * * ****************************************************************
Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstituteêdutchartinstitute.nl
w www.dutchartinstitute.nI
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de inrichting
Discours:
Een manifestatie over hedendaagse kunst en psychiatrie

Open:
4 oktober t/m 16 november 2003 do t/m zo 13.00 - 17.00 uur 
opening 4 oktober, 15.00 - 18.00 uur

Locatie:
In en rondom de gebouwen van GGZ Noord-Holland-Noord 
(vm Willibrord) Kenn emerstraatweg 464, Heiloo

Forumdiscussie :
4 oktober, vanaf 15.30 uur met Els Hoek (kunsthistorica), 
Hugo Koetsier (eerste geneeskundige) en Willem Koefse (filosoof) 
Óver hedendaagse kunst, psychiatrie en maatschappij.

Kunstenaars:
Mark Bain (US), Christiaan Bastiaans & Natasja Straat (NL), 
Ronald de Boer (NL), Renata Czajor (PL), Bojan Fajfric (SCG), 
Kyoko Inatome (J), Dirk Jan Jager (NL), Folkert de Jóng (NL), 
Gabriel Lester (NL), Els Vanden Meersch (B), Monali Meher (IND)
Arthur Neve (NL), Leoni Oöstvogel (NL), Mariette Renssen (NL),
Réin Jelle Terpstra & Maria Barnas (NL), Marieken Verheyen (NL), 
Anne Verhoijsen (NL), Darshana Vora (IND), Osnat Weiss (IL),
Jianren Zhao (CN).

Informatie:
Agenda eh rondleidingen: www.deinrichting.coim

PROVINCIE

Noord olland „Woningstichting Heiloo M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)
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tieven op alle werken wordt vermenigvuldigd, en er wordt 
voor gezorgd dat de bezoeker de vrolijke verwarring wel 
eens kan overzien maar nooit kan beheersen. Men vertoeft 
de hele tijd in een licht chaotische, ‘volle’ omgeving, zoals 
die van een stationsgalerij of een winkelcentrum. Hanru’s 
kunst heeft het ‘probleem’ van het ‘tonen’ niet, en hijzelf 
lost het dus ook niet op. Zijn ambiance ‘werkt’, maar ver
schilt niet essentieel van de ambiance in een winkelgalerij 
of bazaar.
Er is op de Biënnale veel werk te zien dat tussen de twee 
uitersten in zit: werk dat wél als een bijzonder ding, als het 
ware van buiten, de wereld binnenkomt, dat belang en bete
kenis hecht aan het moment van ‘zichtbaar worden’ en zich 
bewust een plaats zoekt. Er zijn voldoende trucs bekend om 
de zwakke versies van dit soort kunst met een ‘aura’ te om
kleden die de diepe oorsprong en het grote enigma van het 
kunstwerk suggereert, en het gebrek aan beeldkracht kan 
compenseren. In het dolfinarium van Hanru zou van dit werk 
niets overblijven. Dan toch maar liever de mislukte tentoon
stelling en het boek van de Belgen.
De Biënnale van Venetië loopt nog tot 2 november 2003 
(www.labiennale.org). (Bart Verschaffel)

RICHARD HAMILTON. Het Keulse Museum Ludwig 
heeft een traditie van grote overzichtstentoonstellingen van 
toonaangevende kunstenaars uit de jaren zestig, zoals Andy 
Warhol, Jasper Johns en Robert Rauschenberg. Nu is Richard 
Hamilton aan de beurt, met een als Introspective betitelde 
retrospectieve. Vóór de ingang van de tentoonstelling wordt 
men langs of door een reconstructie gesluisd van Hamiltons 
paviljoen voor de roemruchte tentoonstelling This is 
Tomorrow, uitvergrote fotomontages van sciencefiction
monsters en filmsterren, op-artpatronen en filmprojecties 
creëren samen met een jukebox eenfun house van de (Ame
rikaanse) consumptiewereld die Hamilton en zijn medele
den van de Londense Independent Group in de jaren vijftig 
enthousiast omarmden. Even verderop hangt ook een 
reproductie van de befaamde collage Just what is it that 
makes today’s homes so different, so appealing?, een ont
werp voor het affiche van This is Tomorrow. In een modem 
interieur staat een bodybuilder met in zijn hand een buiten
proportionele lolly waarop het woord ‘POP’ te lezen staat. 
Het maakte van dit beeld de eerste icoon van de pop art, 
maar hoewel Hamilton beginjaren zestig bewust op de band
wagon van de pop art sprong, verschillen zijn preoccupaties 
grondig van die van Warhol of Lichtenstein, Waar deze laat- 
sten opteren voor heldere beelden die als logo’s in het net
vlies van de kijker branden, maakt Hamilton collageachtige 
composities waarin hij verschillende representatievormen 
onderzoekt: diagram, fotografie, reliëf, schilderkunst. De 
laatste vormt hét kader - Hamilton is nadrukkelijk schilder, 
maar tegelijkertijd wordt de schilderkunst in zijn werk voort
durend gedemonteerd.
Hamilton schaamt zich niet voor het ‘neo’ in de neoavant- 
garde. De vooroorlogse kunst en literatuur keren bij hem 
voortdurend terug, van het langlopende illustratieprojectbij
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Richard Hamilton

See, Hear, Smell, Touch, 1956, collage

Ulysses tot zijn diepgaande bemoeienis met de receptie en 
verspreiding vanhet werk van Marcel Duchamp. Met 
Duchamp deelt Hamilton onder meer een fascinatie voor 
het perspectief; terwijl anderen hun objecten legitimeerden 
door telkens weer naar de readymade te verwijzen, verdiepte 
Hamilton zich in het Grote Glas. Het Ludwig Museum toont 
onder meer Hamiltons boekedities van Duchamps notities, 
een recente levensgrote ‘kaart’ van het Grote Glas en enkele 
reproducties van delen ervan op glas. Niet ver daarvandaan 
hangt ook een van Hamiltons beste vroege schilderijen, 
Hommage à Chrysler Corp, uit 1957: een duchampiaanse 
hybride van vrouw en machine (een auto) in een amper gede
finieerde, abstracte schilderkunstige ruimte. Zelf beschreef 
Hamilton dit werk als een “anthology of presentation 
techniques”: delen van de voorkant van de auto zijn realis
tisch geschilderd, in de stijl van reclamepanelen, terwijl an
dere delen vervloeien in sciencefictionachtige biomorfe lij
nen; de vrouw, die half met de auto is versmolten, verschijnt 
dan weer als een lege omtrek waarvan één borst vervangen 
is door een diagram van de Exquisite Form Bra en de mond 
ingevuld wordt met een opgeplakte foto van een mond. 
Hamiltons schilderstijl zou later nog worden verfijnd, maar 
hier is hij toch al helemaal herkenbaar: elegant, genuan
ceerd, schijnbaar ietwat weifelend maar zeer precies. Het 
in Hommage nog beperkte collage-element zou steeds pro
minenter wórden, met vooral vanaf de jaren zeventig soms 

niet te ontwarren mixen van foto’s, verf en later ook 
computerprints.
Lawrence Alloway, Hamiltons collega uit de Independent 
Group, verkondigde in de jaren vijftig datfine art en pop art 
een continuüm vormen en dat de fine art niet kunstmatig 
moest worden gescheiden van de spannende, vitale en voor 
het grauwe Engeland zo beloftevolle (Amerikaanse) massa
cultuur, de pop art. De term pop art stond op dat moment 
dus nog voor de massacultuur, en niet voor een vorm van 
beeldende kunst die (zoals het werk van Hamilton) elemen
ten uit de massacultuur ovemeemt. Hamiltons gebruik van 
bijvoorbeeld Cadillacs of pin-ups is vaak geïnterpreteerd als 
een satirische of ironische geste, maar zeker in de vroege 
fase ging het eerder om een vrolijke en provocatieve 
affirmatie van de popcultuur, gericht tegen het moderne 
kunstestablishment. Expliciete kritiek in Hamiltons werk is 
doorgaans gericht tegen individuele politici (Hugh Gaitskell 
in de jaren zestig, Thatcher in de jaren tachtig) of een ver
werpelijk politiek beleid:- zijn bewerking van een kranten
foto die de wegens hasjbezit opgepakte Mick Jagger en 
galeriehouder Robert Fraser toonde, Swingeing London 67 
(1968-69), leverde bijna zijns ondanks een ‘echte’ popicoon 
op.-Pas vanaf de jaren zeventig komt Hamilton met expli
ciete kritiek op mediabeelden. In de Soft Landscapes, land
schappen in soft focus met vrouwen in wit en rollen Andrex- 
toiletpapier, resulteert dat in geestige en visueel overtuigende 
metakitsch die demonstreert hoe genres geperverteerd kun
nen worden. Hamilton kwam er later achter dat de reclame
campagne voor toiletpapier waar de schilderijen op zijn ge
baseerd, rond 1960 was geconcipieerd door niemand min
der dan Bridget Riley. Dat zijn eigen ‘commerciële werk’ 
uit de jaren vijftig - onder meer logo’s voor Churchill Gear 
Machines en Granada TV - buiten de tentoonstelling is ge
houden, geeft aan dat hij wel degelijk een onderscheid is 
blijven maken tussen zijn fine art en pop art, ondanks alle 
verbanden tussen de twee polen van het continuüm. Toch 
hadden zijn ‘echte’ logo’s aardige achtergrondinformatie 
geboden bij zijn multiple The Critic Laughs met ‘Hamilton’- 
logo en bij de objecten met ‘Richard’-logo (gebaseerd op 
het logo van Ricard-pastis) uit de jaren zeventig.
Al omarmde Hamilton de consumptiewereld, zijn werk toont 
evenmin als dat van Warhol een perfecte, smetteloze media
wereld, een eendimensionaal popparadijs. Vanaf Just what 
is it... komt Hamilton met enige regelmaat terug op het thema 
van het interieur, onder meer in de niet olieverf bewerkte 
foto’s uit de jaren negentig die op Documenta X werden 
getoond, en Interior 1 en Interior II uit 1964 - waarvan he
laas alleen het tweede werk in Keulen hangt. Een still uit 
een film noir met sterretje Patricia Knight in een interieur 
met een lijk op de vloer, is door Hamilton tot uitgangspunt 
genomen voor irrationeel gemonteerde ruimten. Today’s 
homes zijn bij Hamilton misschien different en appealing, 
maar ook desoriënterend en bedreigend. Het fun house is 
tevens een spookhuis, de interieurs zijn valstrikken voor het 
oog en de geest. In het late fotoschilderij Thé Passage of the 
Bride (1998-99) duikt plots een naakte vrouw op — een

Jan van de Pavert Britta Huttenlocher
6 september t/m 18 oktober 2003 25 oktober t/m 6 december 2003

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon+31 20 6236237 Facsimile +31 20 6390038 E-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse

ANYA G ALLA CCI 0 6 september- 11 oktober 2003
‘Sometimes with One I Love’

YAEL BARTANA 18 oktober - 22 november 2003

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 NL- 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelinkSwxs.rif | openTuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

Casco Salon presenteert

Multiplicity #2: Electronic Performers
met: Arie Altena, Submarine, Studio Sputnik en Mark Tranmer (Gnac) 

zondag 28 september 14-18u

OODEGRACHT 366 3511PP UTRECHT - NI T/F+31 (0130 2316665
IHFU@CASC6PRUJECTS.URG WWW.GASCUPRUJECTS.URG
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Heeft U belangstelling voor de problematiek van behoud en beheer van 
actuele kunst en bent U in het bezit van een universitair diploma van de 
tweede cyclus of een diploma van hoger onderwijs van twee cycli? Dan is 
de Posthogeschoolvorming Behoudsmedewerker Actuele Kunst misschien 
wel iets voor u.

Deze posthogeschoolvorming is een initiatief van drie partners (Hoge
school Gent, S.M.A.K./Stad Gent en de Universiteit Gent), en wil een ant
woord bieden op de concrete behoudsproblematiek van actuele kunst. 
Uitgangspunt daarbij is de intentie van de kunstenaar: hoe verhoudt de 
kunstenaar zich tot de materiële en de artistieke waarde van zijn werk; 
wat is zijn houding tegenover kunst en haar maatschappelijk referentie
kader?
Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op veldspecifieke methodologieën, 
zeg maar de praktijk van het behoud en beheer van actuele kunstwerken, 
en de studie van verschillende methodologische aspecten i.v.m. bijvoor
beeld preventieve en passieve conservatie, restauratievraagstukken, enz. 
In deze context wordt in de opleiding belangrijke aandacht besteed aan 
de verwerving van toepassingsgerichte vaardigheden, van expertise en 
van inzicht in het complexe netwerk van de concrete praktijkomgeving 
van een behoudsmedewerker actuele kunst. De transfer van theoretische 
kennis staat volledig in functie van de verwerving van applicatievaardig- 
heden.
Tegelijk is de opleiding een praktische leerschool om in direct contact 
met bedrijven, labo’s en onderzoeksinstituten, de externe instrumenten 
voor behoud en beheer te leren kennen: beveiliging, transport, verzeke
ring, auteursrechten, toepassingsgebieden van natuurwetenschappelijk 
onderzoek, ontwikkeling van nieuwe apparatuur, enz.
Dit alles gebeurt aan de hand van colleges en seminaries onder leiding 
van binnen- en buitenlandse specialisten en studiebezoeken aan musea, 
gespecialiseerde laboratoria, researchbureaus, enz.

,-G 0-;a -- jean-marie 
mahieu
exposition 13IO9>25I10I03

14h - 19h woensdag donderdag vrijdag 
mercredi jeudi vendredi

11h - 18h zaterdag I samedi
I4h -18h zondag I dimanche
feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

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

: Téléphone 071 56 17 66

Voor meer informatie:
Secretariaat Inschrijvingen BMW/PCA, Hogeschool Gent - Departement
Academie, Jozef Kluyskensstraat 6, 9000 Gent

toedangaccès

tel: 09/266.08.84 fax: 09/266.08.81 guy.bovyn@hogent.be

van on dekieine fingvan chareroi neamtu uWtrt“30 esrChStelet.CoufeMTB ’ J
, 1 Galerie Moues'. Cerambevndtzich op de N (richting Philippeville). . ;

- ? . aan het shopping center “Sud- op het rondpunt« Ma Campagne- - '
A partir du petit ring deCharleroi, prendre la sortie n Est (Chtelet-Couillet-IMTR).

.La galerie Jacques Cerami est située sur la Nationale S (direction Philippeville), 
au Shopping Sud, rond-point «Ma campagne».
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Kunst
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben
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SCHONE KUNSTEN

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

■

12.09-19.10.2003 KMSKA Leopold de Waelplaats, Antwerpen
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Voor meer info (ook voor kunstenaars): 
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge
E info@kunstinhuis.be

JOOST CONIJN
HOUT AUTO

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

OPENING
DONDERDAG/THURSDAY 11.09.2003 OM 18.00UUR/AT 6PM
OPEN DINSDAG/TUESDAY-ZONDAG/SUNDAY, 10-5 PM

FreeSpace is een nieuw tentoonstellingsplatform voor one-man presentaties; Schriftelijke voorslellen kunnen ingedlend 
worden op het postadres van het NICC. FreeSpace Is a new platform for. individual exhibitions. Proposals,can be submitted 

in writing to NICC. NICC geniet de steun van/benefits the support of'Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Provincie 

Antwerpen, Stad Antwerpen. FreeSpace geniet de steun van/benefits thé support of Stad Antwerpen.

4 4

mailto:guy.bovyn@hogent.be
mailto:nicc@skynet.be
http://www.nicc.be
mailto:info@kunstinhuis.be


schilderkunstig spiegelbeeld van de onderste helft van 
Duchamps glas - die in een smalle gang hangt: een epifanie 
van de Bruid in een interieur dat, om met Duchamp te spre
ken, “not ruled by time and space” lijkt te zijn.
Zeker vanaf de jaren zeventig bevat het werk van Hamilton 
ook missers - het kan moeilijk anders bij een kunstenaar 
die volgens een standaardrecept werkt. Belangrijker dan 
dergelijke uitglijders is dat men hier een kunstenaar leert 
kennen die met een grote visuele en conceptuele intelligen
tie werkt aan een oeuvre dat pas in een substantiële tentoon
stelling (inclusief mindere werken) zijn volle kracht en con
sistentie openbaart. Dat Museum Boijmans Van Beuningen 
de door de British Council georganiseerde expositie van de 
Ulysses-prenten als een van de openingstentóonstellingen 

presenteerde was mooi, maar geïsoleerd geven deze pren
ten ondanks hun verscheidenheid slechts een glimp van 
Hamiltons werk. Introspective was een waardiger openings- 
tentoonstelling geweest dan Imaging Ulysses of de gratuite 
uitstalling van arty belicht design (Het ontstaan der dingen) 
in de grote zaal. Dat dergelijke substantiële retrospectieven 
in Nederland en ook in België nauwelijks plaatsvinden, be
tekent een ernstige verarming voor de lokale kunstwereld, 
die hierdoor het gevaar loopt in idées reçues over kunste
naars te blijven steken.
Introspective van Richard Hamilton loopt tot 9 november in 
Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1, 50667 Köln 
(0221/221.238.60; www.museum-ludwig.de).
(Sven Lütticken)

Architectuur

PARASITE PARADISE. Op een nog braakliggend stuk 
grond in Leidsche Rijn, de grootste nieuwbouwwijk van Ne
derland vlakbij Utrecht, is tot 28 september een tijdelijk dorp 
neergestreken. Het is opgebouwd uit mobiele, makkelijk 
verplaatsbare en experimentele bouwwerken van 26 archi
tecten en kunstenaars, maar moet tegelijkertijd het ‘normale’ 
dorpsleven imiteren. Er zijn een café, een restaurant (aan 
een vijver), een hotel, een kleine bioscoop, een plantenkas 
en aan de dorpsrand een camping en een boerderij. De ver
onderstelling dat deze eeuwenoude dorpsfuncties een expe
rimentele waarde zouden bezitten voor een moderne woon
wijk, doet nogal vreemd aan. Alleen de idee van een dorp 
komt al gedateerd over, zo pal naast de nieuwbouwwijken 
van Leidsche Rijn, waar rechte straten met strak in het gelid 
staande rijtjeshuizen de vorm van het moderne stedelijke 
leven in de buitenwijk bepalen.
Wat moet een archaïsch dorpje aan de rand daarvan? De 
vormgeving van de kaart van Parasite Paradise, waarop alle 
projecten staan aangegeven en uitgelegd, suggereert dat het 
om een reguliere plattegrond gaat, zoals die bij elke plaatse
lijke boekhandel te koop is. Maar voor dit dorp moet men 
wel eerst langs de kassa: het blijkt een attractiepark te zijn. 
LucDeleus stedenbouwkundige opzet - een hoofdstraat met 
aan weerszijden de gebouwen en uitmondend in het cen-
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Winter & Hörbelt

Lichtspielhaus, foto: Ralph Kamena

trum met de belangrijkste voorzieningen - is eerder klas
siek dan experimenteel te noemen. Het plan lijkt rechtstreeks 
te zijn overgenomen van Disney world: Mainstreet is immers 
de meest universele dorpsstraat ter wereld.
De naamgeving van het dorp, Parasite Paradise, is al even 
raadselachtig. Parasite suggereert dat het dorp parasiteert 
op de grond die al toebehoort aan Leidsche Rijn, maar de 
manifestatie beoogt juist het tegenovergestelde. Parasite 
Paradise is immers bedoeld voor de bewoners van Leidsche 
Rijn, en moet dit rustige woongebied opladen met een ste
delijke vitaliteit. Voor een zomerse zaterdagavond, toen ik 
het dorp bezocht, was het echter opvallend rustig; de meeste 
bewoners van Leidsche Rijn zaten niet aan de cafétafels van 
Parasite Paradise, maar vermoedelijk achter de barbecue 
in eigen tuin. Parasite Paradise is beter te omschrijven als 
een para-site, een terrein naast Leidsche Rijn dat geen en
kele relatie aangaat met de bestaande omgeving, en er zich 
eerder van afkeert. De meeste bezoekers draaien na het be
zoek het parkeerterrein weer af zonder een enkele wijk van 
Leidsche Rijn te hebben gezien.
Deze onverschillige relatie tussen Parasite Paradise en de 
omgeving herhaalt zich binnen het dorp, met name in de 
verhouding tussen de individuele projecten en het steden
bouwkundig plan. De hoofdstraat dwingt de gebouwen en 
ruimtelijke objecten dicht naast elkaar te staan, terwijl ze 
beter tot hun recht waren gekomen met meer ruimte erom
heen, ruimte die het terrein in overvloed biedt. Dit zijn geen 
gebouwen die zich met een keurige entree of façade naar de 
straat openen, of die een duidelijke zij-, voor- en achterkant 
hebben. Het zijn op zichzelf staande ruimtelijke objecten 
- wat ook logisch is, want hun tijdelijke, mobiele karakter 
betekent dat ze op telkens andere locaties terechtkomen. Dit 
gegeven relativeert gelukkig ook het dwingende karakter van 

het stedenbouwkundig plan. Ook al staan ze in een te krappe 
nevenschikking, de objecten redden zichzelf wel.
De individuele projecten zijn dan ook beter geslaagd dan de 
context waarin ze worden gepresenteerd. Parasite Paradise 
biedt een interessante verzameling bouwwerken die ieder 
op eigen wijze vormgeven aan het nomadenbestaan. De 
meeste objecten hebben hun vlotte verplaatsbaarheid al be
wezen, want ze stonden ook al elders. paraSITE, een reus
achtige opblaasbare zilverkleurige tent van Kas Oosterhuis, 
Ilona Lénrd en Menno Rubens, in de vorm van een soort 
zeppelin, toert langs tentoonstellingen en nieuwe media
festivals. Markies van Eduard Böhtlingk werd reeds in 1986 
ontworpen naar aanleiding van de wedstrijd Tijdelijk 
Wonen in Almere. Het is een caravan met uitklapbare zij
wanden, zodat het oppervlak verdubbeld kan worden tot een 
complete vakantiewoning.
Spannend zijn de objecten die het thema mobiliteit zo ex
treem hebben doorgevoerd dat van een beschut verblijf in het 
onderkomen eigenlijk geen sprake meer kan zijn. Ze maken 
zichtbaar dat verplaatsbaarheid en comfort tegenstrijdige, of 
in ieder geval moeilijk verenigbare eigenschappen zijn. 
Mobile Porch (Böhm/Safter/Lang) heeft de vorm van een reus
achtig wiel (dat jammer genoeg niet moet worden gerold, maar 
waaronder twee wielen zijn gemonteerd). Hierin zitten pane
len die op verschillende wijzen kunnen worden uitgeklapt, 
tot podium, tafel, picknickplaats enzovoort - maar het dak 
boven je hoofd ontbreekt. Mobile Linear City van Vito Acconci 
is een veertig meter lange stalen keet met Spartaanse douches, 
toiletten, uitklapbedden en -tafels. De keet blijkt uit zes delen 
te bestaan die allemaal in elkaar kunnen worden geschoven 
tot één enkele oplegger: wat overblijft ziet er uit als een heel 
gewone Vrachtwagen. 2012 Architecten bouwden Miele 
ruimtestation van afgedankte wasmachineonderdelen, die op 
alle mogelijke manieren samen te voegen zijn. Voor het trans
port worden er vijf modules gemaakt die samen een caravan 
vormen; eenmaal op locatie worden de onderdelen naar be
lieven geschikt. De uitstraling van het project heeft vanwege 
al dat gladde, witte materiaal en de ronde (wasmachine)ramen 
veel weg van een ruimtestation in een gedateerde 
futuristische film. Maar de inventieve logica van het bouw
werk behoedt het werk voor makkelijke camp. Het dwingt 
juist respect af voor de wijze waarop met afval een zo prak
tisch onderkomen wordt gemaakt.
Eenzelfde vakmanschap en raffinement kenmerken de pro
jecten die het meest aan architectuur beantwoorden: het res
taurant van Maurer United Architecten, het café van Atelier 
Kempe Thill architects and planners, en het Lichtspielhaus 
van Winter en Hörbelt. Het lijkt wel alsof juist de noodza
kelijke verplaatsbaarheid van de gebouwen de ontwerpers 
dwingt om Ze tot een kale essentie te herleiden. Mies van 
der Rohes credo less is more gaat hier geheel op. Het café 
en het Lichtspielhaus zijn beide opgebouwd uit lege krat
ten, die voor een prachtige diffuse lichtinval zorgen en 
strakke, elegante ‘muren’ vormen, kaarsrecht of juist gol
vend. Wanneer de stichting BEYOND, die zich bezighoudt 
met allerlei kunstprojecten voor Leidsche Rijn en die ook

recente schilderijen, Advertisement"

18 september t/m 18

SINT-LUKASSTICHTING Paleizenstraat 74 - B-1030 Brussel - tel (32)2/250 I I 66 - fax (32)2/250 I I I I 
open: maandag tot vrijdag van 10 tot I7u, zaterdag van 13 tot I 7u

12.10 - 21.12.2003 — (In Search of) The Perfect Lover
LOUISE BOURGEOIS, MARLENE DUMAS, PAUL MCCARTHY, RAYMOND PETTIBON 
(tekeningen uit de Sammlung Hauser und Wirth) 
in confrontatie met L.A. RAEVEN, KOEN THEYS
Curators: Michaela Unterdörfer en Edith Doove

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

museum Dhondt-Dhaenens

MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 

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

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

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY OOSTENDE

BERTHE DUBAIL
Paintings

06/09 t/m 06/10/2003

‘PHOTOGRAPHY’
Dieter Appelt, Ulrike Bolenz, Alexandra Cool, Erick Derac, 

Jan Fabre, Zhang Huan, Didier Mahieu, Herb Ritts, 
Andres Serrano, Patrick Van Roy 

26/09 t/m 09/11/2003

openingsuren dagelijks 10u00 - 19u00 (woensdag gesloten) 
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

openingsuren dagelijks 10u00 - 19u00
Kursaal, Oostnelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL benoot.gallery@skynet.be
In permanentie: Jan Burssens, Vie Gentils, Eugène Leroy, Pol Mara, Marc Mendelson, Jean Milo, Antoine Mortier, Luc Peire, Jean Rets,...
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11.09.03 - 19-10-03

Jac Leirner
23 10-03 - 07.12.03

Marcelino Stuhmer
11.12.03 - 08.02.04

Changwon Lee
Artificial worlds have no boundaries. Nothing is solid, 
has a shape or form which is constant. Everything a 
lie. Walls turn, tumble, crumble, and disappear in front

your self doesn’t exist anymore. You’ve become pas
sive, drugged and sedated. Transposed to a world 
where there’s one set of rules with one master.
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relate. We sleep, act, talln€laeIdue WIUtpeV6OPfKEOGla thought or machine that 
puzzle than a lie. keeps growing until it becomes bigger than life. It

detaches its umbilical string and becomes uncontrol-
How to find proof that you really took that step a sec
ond ago. Different senses of the same reality popping 
up at the same time. Expressions deform and disap
pear .quickly to become uncertainties. Parting from a 
feeling of security. Letting go, so nothing is safe. Not

lable, unreachable, like an enchantment. This thing is 
looking for more power. Learning, adapting, trans
forming into a creation of other’s expectations.

NIEUWE RUIMTE IN ANTWERPEN !
■■■■ ■- . ; ' :

De Burburestraat 11 - 2000 Antwerpen 
Tel. 00 32 (0)3 257 24 00 
infp@kusseneers.com 
www.kusseneers.com

T/M 02-11-03
MICHAEL YOUNG

T/M 02-11-03
TITLE UNKNOWN

15-11-03 T/M
15-01-04 
NIEK KEMPS

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

CBK 
DORDRECHT

OVER HET' 
BEOORDELEN VAN 
KUNST EN AANKOPEN 
VAN. MERK VOOR DE 
KUNSTUITLEEN

NIEUNE HERKEN

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

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR, DONDERDAG 12-21 UUR,. EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 12-17 UUR
www.cbkdordrecht.nl
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September 27 - October 30 , 2003
opening Saturday, september 27th at 6.30 pm
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Matrix Art Project Brussels
Koolmijnenkaai 30/34 Quai des Charbonnages 1080 Brussels 
thursday > Sunday 2 pm > 7 pm or by appointment
T:++32 2 411 36 19 e-mail:matrix.art.project@skynet.be

AFRICALIA 03
Supported by

the Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

mailto:infp@kusseneers.com
http://www.kusseneers.com
mailto:CBK@DORDRECHT.NL
http://www.cbkdordrecht.nl
mailto:ject@skynet.be


deze Parasite Paradise organiseerde, volgens plan de wijken 
van Leidsche Rijn daadwerkelijk intrekt, zijn dit soort bouw
werken misschien van grote waarde. Ik kan me voorstellen 
dat verschillende locaties worden getest om uit te vinden waar 
het café of de andere voorzieningen zich het best kunnen ves
tigen. Tegen die tijd zullen de cafébezoekers het parkeerter
rein niet meer afrijden zonder de nieuwe stad een blik waar
dig te gunnen. Zij kunnen gewoon naar huis lopen.
Parasite Paradise is nog te bezichtigen tot en met 28 sep
tember en bevindt zich achter het Informatiecentrum 
Leidsche Rijn aan de Verlengde Vleutenseweg 32 te Utrecht 
(www.parasiteparadise.nl). (Petra Brouwer)

Aanwinsten

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT. AANWINSTEN 
MODERNE KUNST 2002-2003. Wie zicht wil krijgen op 
de aanwinsten van het Centraal Museum tot 2001, kan sinds 
kort het zesde deel raadplegen van de reeks collectiecatalogi 
die het museum uitgeeft (zie de bespreking elders in dit num
mer). Afgelopen zomer greep het museum deze uitgave aan 
om een brede keuze uit haar collectie moderne kunst te pre
senteren. Samenscholing, samengesteld door directeur Sjarel 
Ex, bevatte meteen ook enkele aanwinsten die de (in 2001 
afgeronde) collectiecatalogus net niet gehaald hebben.
Pas vanaf het begin van de jaren zeventig vertoont het 
collectiebeleid van het Centraal Museum een duidelijke 
kunsthistorische samenhang. Dat de conservatoren vooral 
sinds het aantreden van Adeline Janssens (in 1972) nauwer 
bij het beleid werden betrokken, bracht er al meer lijn in, 
maar doorslaggevend was de inbreng van het Kunsthistorisch 
Instituut van de Utrechtse universiteit. Daar werd in die tijd, 
onder leiding van Carel Blotkamp en Evert van Uitert, on
derzoek gedaan naar het ontstaan van de abstracte kunst in 
Nederland. De onderzoekers planden in dat kader ook een 
tentoonstelling en een publicatie onder de titel Het nieuwe 
wereldbeeld. Contacten met het Centraal Museum leidden 
ertoe dat de tentoonstelling begin 1973 kon plaatsvinden, 
en dat betekende het begin van een verzamelactiviteit die de 
Utrechtse collectie ook vandaag nog een bijzonder profiel 
verleent. Het Centraal Museum biedt een bredere kijk op 
De Stijl - met niet alleen veel aandacht voor kunstenaars 
met Utrechtse connecties, zoals Rietveld, Van Doesburg en 
de vrij onbekende Willem van Leusden, maar ook voor fi
guren als César Domela en Vilmos Huszâr - en toont tege
lijk het werk van heel wat kunstenaars die nog vóór de op
richting van De Stijl, en geheel los van deze beweging, tot 
een abstracte beeldtaal waren gekomen. Terwijl men vroe
ger slechts incidentele belangstelling had getoond voor 
Utrechtse figuren als Janus de Winter en Erich Wichman, 
werd het blikveld in de jaren zeventig verbreed met aanko
pen van onder anderen Jacob Bendien, Jan van Deene en 
Otto van Rees, en nog later met bijvoorbeeld werk van de 
vroege én relatief onbekende Carel Willink en de jonge Theo 
van Doesburg.

Sjarel Ex bij de nieuwe entreehal van het Centraal Museum, 
december 2000

De ‘organische’ abstracte kunst van de Amsterdammers 
Jacob Bendien en Jan van Deene - die elkaar in Parijs leer
den kennen - behoort ongetwijfeld tot de merkwaardigste 
‘onbekende’ vroegmoderne kunst in Nederland. Bij hen geen 
rechte lijnen en primaire kleuren: het vlak wordt opgevuld 
met in elkaar grijpende, abstracte ‘druppelvormen’ in kleu
ren die nooit hard en onvermengd contrasteren (zoals bij de 
rijpe Mondriaan), maar harmonieus of bitterzoet samen
klinken. Formeel gezien roepen deze werken een organisch 
ritme op, maar door het all-overeffect van de ‘minimale’ 
druppelvormen en de vlakke verfbehandeling hebben ze ook 
iets van een elegant-decoratieve ontwerpkunst. Een van de 
meest belangwekkende aankopen uit het afgelopen jaar is 
een later werk van Jacob Bendien: een compositie uit 1931, 
waarin een soort bruinrode, opbollende aalvorm met een 
lichtvlekje op de bolle ‘buik’ uit een vuilwitte, lichtende ether 
opduikt. Ook het in 2002 verworven ensemble van de 
Berlijnse kunstenaar Lajos d’ Ebneth (1902-1982), die in 
contact kwam met de Stijlbeweging, en dan vooral met 
Huszâr, Piet Zwart en J. J.P. Oud, hoort thuis in het Utrechtse 
‘museum van de abstracte kunst’. Het ensemble omvat werk 
uit de tweede helft van de jaren twintig: een tiental collages, 
twee schilderijen, een gouache en een tekening.

Nadat het Centraal Museum zijn kunsthistorische identiteit 
had ontdekt, begon het drie sporen te onderscheiden in zijn 
collectie moderne én hedendaagse kunst: de geometrische 
abstractie die vertrok bij De Stijl, de niet-geometrische ab
stractie die uitging van kunstenaars als Janus de Winter, en 
de figuratieve kunst die in Utrecht een basis vond bij Pyke 
Koch en de surrealist J.H. Moesman. Als je binnen die optiek 
redeneert, dan hoort de jongste aanwinst van Bendien zeker 
bij de ‘niet-geometrische abstractie’. Het naoorlogse schilde
rij BRG1 uit 1957 van Josef Ongenae en het ‘neo-geo’ schil
derij Eend (2001) van Jan Roeland horen dan bij de geome
trische kunst, en de surrealistische aanwinsten kunnen we bij 
de figuratieve kunst onderbrengen. Binnen deze laatste cate
gorie werden in 2002 enkele werken verworven van Willem 
Wagenaar, die niet alleen kunstenaar was maar via zijn kunst- 
winkel NORD ook het surrealistische gedachtegoed ver
spreidde. Samen met een drietal schilderijen van Frans Boers 
zorgt dit werk voor een verdere stoffering van het kabinet van 
Utrechtse surrealisten. Een andere figuratieve aanwinst is het 
vroege Herfst (1919) van Charley Toorop.
Bij de hedendaagse aanwinsten die niet aan deze historische 
secties gerelateerd kunnen worden, lijkt de samenhang nogal 
zoek. Er wordt hedendaags gekocht, dat zeker. De spektakel- 
aankoop van 2002, het soort aankoop waarvoor men een 
apart persbericht verstuurt, was de videoinstallatie Expecting 
(2001) van Pipilotti Rist. Op Samenscholing was ook de 
videoinstallatie Tooba (2002) van Shirin Neshat te zien 
- een werk gemaakt voor Documenta 11. Net als Rist wil 
Neshat de toeschouwer onderdompelen, maar terwijl Rist 
soms nog irriteert door een overdosis zeepbelgeluiden en 
etherische mist, kiest de Iraanse zonder gêne voor een 
opgeklopte natuursymboliek, aangedikt met een dreigtoon 
die waarschijnlijk het infernale gebrom van de aarde moet 
oproepen. Het Centraal Museum kocht in 2002 verder een 
AVL Shaker tafel en 6 AVL Shaker stoelen van Atelier van 
Lieshout. Dit jaar verwierf men alvast een animatiefilm van 
Magnus Wallin {Limbo, 1999) en de Houtauto (2001/2002) 
van Joost Conijn, een wagen met een houten carrosserie die 
ook door een houtkacheltje wordt aangedreven (Atelier van 
Lieshout zou dit verbrandingsproces wellicht hebben aan
gegrepen om een fonduestel te integreren).
Eén recente aanwinst, een glimmende oranje polyestervorm 
uit 1999 van Thomas Rentmeister, wist wel nog een plaats 
te vinden in Samenscholing. In een zaaltje met ‘geometri
sche’ abstracte kunst vormde het werk door zijn optische 
glibberigheid tegelijk een vlottend element. In diezelfde zaal 
werd overigens duidelijk dat het Centraal Museum nog steeds 
werkt met chronologische assen die door de hele twintigste 
eeuw worden geboord. Op één wand hingen werken van 
vroege abstracten (Jan van Deene), naoorlogse abstracten 
(een merkwaardig schilderij van de Roemeen Horia Damian 
uit 1951, aangekocht in 2003) en geometrische spielereien 
uit de jaren negentig (Jan Roeland, Han Schuil) boven en 
onder elkaar. Het is ongetwijfeld interessant om na te gaan 
hoe de vroege moderne kunst in latere periodes resoneert of 
gethematiseerd wordt, maar om echt een reflectie op gang te

MiGalerie de Expeditie i

■

8

IARME
inimal

S

(uitgave multiple Dnekoningenverf)
■I

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

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

wo tm vr 11.00 - 18.00 uur 
za 14.00 - 18.00 uur

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

■
 STUK BEELDENDE KUNST 03-04

I ■ i||M
KLAPSTUK #11 / VLATKA HORVAT : VIDEOS

zo 5 oktober tem vr 17 oktober 03 / dagelijks 11 u00-23u00 . STUK Expozaal. GRATIS

KRISTOF VAN GESTEL & MARTIJN OLIE
vr 14 november tem vr 19 december 03 / ma-vr 11 u00-18u00 &zon- en feestdagen 14u00-17u00 . STUK Expozaal. GRATIS

RONNY HEIREMANS & KATLEEN VERMEIR
vr 6 februari tem vr 12 maart 04 / ma-vr 11 u00-18u00 & zon- en feestdagen 14u00-17u00 . STUK Expozaal. G RATIS

A CONTEMPORARY MONUMENT FOR DAVID MC COMB i.s.m. Jean Bernard Koeman
ma 19 april tem woe 19 mei 04 / ma-vr 11u00-18u00 & zon- en feestdagen 14u00-17u00 . STUK Expozaal. GRATIS 

zo 2 en ma 3 mei 04 gesloten

Cera Foundation INFO Naamsestraat 96 B- 3000 Leuven . t 016 320 320 . www.stuk.be
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HEDAH PARALLELWEG 101 R
04.10 tm 26.10 : : OPENING ZAT. 04.10 17.00

LUCIE RENNEBOOG
1. k . . • Provinciestraat 287ANTWERPEN 2018 Antwerpen

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

HEDAH BRUSSELSESTRAAT 114
GALERIE MAAS

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

12 september t/m 18 oktober
Presentatie vrijdag 12 september 20.00 u. (do. vr. za. 13.00 -17.00 u.)

06.09 tm 28.09

REINAART VANHOE
'Al Is er niks te zien, ik kom’; zei hij, en toog naar 
Maastricht, dr zit e gat int dak an at rint rlnt t erin

t/m 02/10
Mariette Fluitman, Daniël Levi, 
Immanuel Klein, Loes Botman

05/10 t/m 30/10 
Okhie Joun

17.09 tm 22.09
HEDAH neemt deel 
aan sound-art 
project in Istanbul 
Concept developed by 
Basak Senova, Paul 
Devens en Emre Erkal

CTRL_ALT_DEL : 
electro-noise : architecture : 
street-talk : plunderphonics : 
cinema : laptop-performance : 
bondage : sound fabric : 
minimalism : decoded telephone 
conversations : virtual 
manipulation : micro-tonality ; 
urban soundscapes : addiction : 
Illusion : error

M Kgalerie.nl
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam 

tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00
30/08 t/m 08/09 

Juan Tessi, Ivan Calmet, 
Andres Sobrino en Maria Guerrier!

11/10 t/m 09/11 
Dolorès Marat

CTRL ALT DEL : 
PERFORMANCES 
18.09:: 21.30//:
KIM CASCONE {US} :

13+14.09 13.00-17.00 
DE TENT 
ACADEMY 
AWARD 2003 
Tijdens het Parcours 
in Maastricht

20.09 : : 20.30 //:
PAUL DEVENS {NL} : 
SCANNER {UK} :

PHOEBUS-ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam 

tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00
21.09:: 19.00//:
MATT WAND {UK}
MERZBOW {JP} :

12/09 t/m 29/10 
Simon Benson, 

P jotr Müller

Eenzaam 
zonder god
Bas Schevers
Tomas Schats 
Alex R. Winters 
Bernd Lohaus

Presentatie vrijdag 26 september 20.00 u.
en zaterdag 27 september van 13.00 tot 17.00 u.

Project: Jethro Volders

LOKAAL| BREDA
O1 E: breda@lokaal01.org

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

19 september t/m 12 oktober
Presentatie vrijdag 19 september 20.00 u. (do. vr. za. zo. 13.00 - 17.00 u.}
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De tien beste afstudeervideo’s 
en films van alle kunstacademie- 
studenten van dit jaar In heel 
Nederland worden doorlopend 
vertoond. Uit de geseleeteerde 
films en video’s heeft Heiner 
Holtappels, directeur van het 
Nederlands Instituut voor Media
kunst ‘Montevideo’ naar zijn 
mening de beste video uitgekozen.

VOOR DE LOCATIE, 
KIJK OP VWW.HEDAH.NL

AT BABYLON : : ISTANBUL

CTRL ALT DEL:
CD COMPILATION : 
MORE
CTRL ALT DEL :
05.09 MARRES : : MAASTRICHT :
KICK-OFF : : 2/5BZ {TR)

27.09 MARRES:
PANEL+PERFORMANCES

BY::
HEDAH {NL}
MARRE8{NL}
NOMAD {TR}

openingstijden don. tm zon. van 13.00 Tm 17.00

»www. hedah.nl<< : : >>info@hedah.nl<< : : t +31.O.4S 3510175

Rust Reinheid

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en óp afspraak
12/09 t/m 09/11

Bert Loerakker, Karin Arink, 
Christina de Vos, Adriaan Rees, 

Jeanne van Heeswijk, Janos Sugar

e e s

Regelmaat
Ahmet Polat 
Wiesje Peels 
Johan van Gurp 
Hans Eneman 
Roselien Steur 
Antoon Dries 
Oliver Boberg

4 8

mailto:info@artkiosk.be
http://www.depont.nl
mailto:antwerpen@lokaal01.org
http://www.lokaal01.org
Kgalerie.nl
mailto:breda@lokaal01.org
http://www.lokaal01.org
VWW.HEDAH.NL


brengen over wat er van de abstracte kunst geworden is, we
gen de geometrische speeltjes van Roeland en Schuil toch te 
licht. De omgang van het Centraal Museum met de erfenis 
van de abstracte kunst blijft met zulke werken steken in een 
traditioneel verhaal van stijlen en stromingen. Nochtans heeft 
het museum aanzetten in huis voor een alternatief verhaal, 
zoals het werk van Krijn de Koning voor de Rietveldvleugel, 
of de werken van Fransje Killaars en Roy Villevoye. Deze 
laatste werd afgelopen zomer echter buiten de samenscho
ling van historische en jonge abstracten gehouden.
(Dirk Pültau)

Publiâtes

COLLECTIECATALOGUS CENTRAAL MUSEUM. 
Sinds enkele jaren werkt het Centraal Museum Utrecht aan 
een reeks collectiecatalogi, waarvan onlangs het zesde deel 
verscheen: de catalogus van de verzameling moderne kunst 
- uitgezonderd deelcollecties als de Collectie Van Baaren en 
de Rietveldcollectie, die al apart zijn behandeld. In Neder
land zijn verder weinig serieuze catalogusprojecten van dit 
allooi; ook wat dat betreft is het achterstallig onderhoud bij 
de musea groot. Opmerkelijk aan De Verzamelingen van het 
Centraal Museum Utrecht 6: Beeldende kunst 1850-2001 is 
dat men niet, zoals bijvoorbeeld het Kröller-Müller dat bij 
zijn collectiecatalogi doet, vrijwel uitsluitend heeft terug
gegrepen op externe krachten: de publicatie is grotendeels 
het werk van medewerkers van het Centraal Museum. Het 
behoort tot de verdiensten van directeur Sjarel Ex dat hij als 
een van de eersten heeft gebroken met de gebruikelijke pas
sieve omgang met de collectie, door klassiek-modeme wer
ken aan te kopen, tot een goede vaste opstelling te komen en 
dus ook catalogi uit te geven.
De catalogus moderne kunst (de grens ‘1850’ slaat vreemd 
genoeg op het geboortejaar van de kunstenaars en niet op 
het ontstaan van het werk -‘1880 tot 2001 ’ was juister ge
weest) bestaat uit twee delen: een boekwerk en een cd-rom. 
Vanwege de grote omvang van de collectie is ervoor geko
zen de eigenlijke bestandscatalogus op een cd-rom te plaat
sen. In het boekwerk worden iets meer dan zeventig stuk
ken uitgebreider besproken en geïllustreerd, en wordt de 
geschiedenis van het verzamelen van moderne kunst in het 
Centraal Museum beschreven in enkele uitputtende essays. 
De cd-rom is gebruiksvriendelijk en heeft een uitstekende 
zoekfunctie; dat men bij de informatie over kunstwerken en 
kunstenaars soms steekjes liet vallen, doet bij een dergelijk 
mammoetproject niets af aan de prestatie. Een groter bezwaar 
is dat de afbeeldingen - voor zover ze niet gewoon ontbre
ken, wat bij minder belangrijke werken soms het geval is - 
geregeld in zwart-wit zijn, zelfs bij Van Gogh of bij kunste
naars als Jacob Bendien en Janus de Winter, die in de collec
tie Nederlandse moderne kunst van het Centraal Museum toch 
een cruciale plaats bekleden. Kennelijk was er geen geld 
om nieuwe foto’s te laten maken. Een vergelijking van de 
plaatjes die zowel op de cd als in het boek staan, valt overi

Wouter Kotte op de heropening van Hedendaagse Kunst-Utrecht, 
28 februari 1986. Óp de achtergrond ‘Familie’ (1984) van Jan Knap

gens vaak nadelig uit voor de cd, nog afgezien van het feit 
dat Peinture VI van Jan van Deene op de cd liggend en in 
het boek staand wordt gereproduceerd. Nog een fundamen
teler probleem is de houdbaarheid van deze digitale catalo
gus: hoe lang zal in onze economie van de instantveroudering 
apparatuur beschikbaar zijn die deze cd-rom zonder proble
men kan afspelen?
Vier essays in het boek behandelen in chronologische volg
orde de beleidsperiodes van de verschillende directeuren; een 
vijfde essay is gewijd aan de geschiedenis van de concurre
rende instelling Hedendaagse Kunst-Utrecht, die heeft bestaan 
van 1969 tot 1989, waarna de collectie in het Centraal 
Museum is beland. Hoewel de institutionele voorlopers tot 
in de vroege negentiende eeuw terugreiken, ging het 
Centraal Museum pas in 1921 open, vooral onder impuls 
van stadsarchivaris Samuel Muller. Tijdens de eerste twee 
decennia bleef de functie van museumdirecteur gecombi
neerd met die van stadsarchivaris, met name in de persoon 
van Willem Schuylenburg, maar de dagelijkse leiding lag 
grotendeels bij de conservator die onder de archivaris res
sorteerde: freule C.H. de Jonge, die in 1941 ook officieel tot 
directeur werd benoemd. Zij maakte in 1951 plaats voor 
Elisabeth Houtzager, die in 1972 werd opgevolgd door 
Adeline Janssens: een voor deze periode opmerkelijke reeks 
van vrouwelijke museumdirecteuren. De teksten geven een 
goed beeld van de terugkerende problemen waarmee de op
eenvolgende directeuren hebben geworsteld. Op het gebied 
van de moderne kunst bleef het blikveld van het museum 
lange tijd beperkt tot het recente verleden (de late negen
tiende eeuw) en tot de canon van de kunstpedagoog 

H.P. Bremmer. Doordat het budget voor aankopen schraal 
was, werkte men voortdurend met een 'schijncollectie' van 
bruiklenen. Het kopje ‘provincialisme’ in het essay over het 
directoraat van De Jonge maakt een motief expliciet dat door 
alle teksten spookt: dat van een museum in de provincie dat 
nooit toonaangevend is en een ander ritme volgt dan de 
metropolen. Tegelijkertijd had het museum vaak teleurstel
lend weinig aandacht voor de interessante ontwikkelingen 
in Utrecht zelf. Heel wat plaatselijke kunstenaars uit de ja
ren tien, twintig en dertig ontdekten in het provincialisme 
een avant-gardistisch potentieel, aangezien het mogelijkhe
den bood om zich aan de nationale orthodoxie te onttrek
ken. Zo vond het Franse en Belgische surrealisme in Utrecht 
meer weerklank dan elders in Nederland; maar het werk van 
surrealisten als Moesman en magisch-realisten als Koch werd 
door het museum niet gevolgd. Ook voor de wat oudere ge
neratie van Erich Wichman en Janus de Winter, of voor Gerrit 
Rietveld en andere leden van De Stijl had het Centraal 
Museum nauwelijks aandacht, hoewel de genoemden al ja
ren, in Utrecht actief waren. Pas in de vroege jaren zeventig 
kwam de moderne kunst uit deze periode centraal te staan in 
het aankoopbeleid, hetgeen inmiddels een fraaie collectie 
heeft opgeleverd, waarin de kunst van de jaren tien tot der
tig als het ware schuin bezien wordt, vanuit een provinciale 
optiek die (soms verstorende) voetnoten plaatst bij de 
mainstream kunstgeschiedenis.
De omgang met de naoorlogse kunst in het Centraal Museum 
vormt evenmin een rechtlijnig verhaal. De onwil van 
Houtzager om zich voor de eigentijdse kunst te engageren, 
ging zover dat de gemeente het Centraal Museum zowat een 
brevet van onkunde op dit gebied uitreikte en besloot om 
een aparte instelling op te richten, Hedendaagse Kunst- 
Utrecht - wat volgens de tekst over deze instelling heeft 
geleid tot twintig jaar koude oorlog. Geschiedenis wordt 
geschreven door de overwinnaars, en dat is in de kritische 
opmerkingen over HK-U-baas Wouter Kotte en zijn beleid 
duidelijk te merken. Terwijl het Centraal Museum zich in 
die tijd toelegde op (Nederlandse) abstracte kunst, concen
treerde Kotte zich op diverse vormen van figuratieve schil
derkunst, met name het fotorealisme en, wat later, onder meer 
ook politiek geëngageerde schilderkunst. Hoe dubieus de 
opvattingen en aankopen van Kotte vaak ook waren, eigen
lijk is deze vreemde verzameling meer de moeite waard dan 
het verantwoorde allegaartje van kunst vanaf de jaren zestig 
dat het Centraal Museum de afgelopen decennia bijeen heeft 
gebracht. Het fotorealisme dat Kotte verzamelde, biedt aan
knopingspunten met het werk van surrealisten en magisch- 
realisten er schept tevens mogelijkheden om de kunst van 
de laatste decennia anders te bezien, vanuit een denkbeeldig 
archimedisch punt. Het Centraal Museum zou iets meer 
moeite kunnen doen om elementen uit de overgedragen col
lectie een plaats te geven; pogingen daartoe, zoals in de ten
toonstelling die de presentatie van deze collectiecatalogus de 
afgelopen zomer begeleidde, doen tot nu toe gratuit aan.
Voor de zittende leiding van het museum zijn historische over
zichten uiteraard ook een middel om het eigen beleid te legi-

Kunstgalerie KN10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

"Spaso - Andronikov" 
Thomas De Baets 
2 1 /09 - 26/10/2003

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

KORAALBERG
ART GALLERY

PIETER VERMEERSCH
HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN 
Woensdag - Zaterdag 14.00-18.00 uur 
www.koraalberg.be - www.antwerpart.be 
info@koraalberg.be
phone/fax 32(0)3.220.06.30

11/09/2003-22/11/2003

WERNER REITERER “How to tickle space !” 
van 12 september tot 26 oktober 2003 

do tot zat : van 15 tot 18 u en na afspraak
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ber-oktober 2003

475 Van volxemlaan - B 1190 Brussels - t+f 02/534 18 69 - marijkeschreurshouse@chello.be - www.marijkeschreurshouse.be.tf
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mailto:info@koraalberg.be
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Willem de Ridder, Harry Ruhé en Sjarel Ex nodigen u uit voor het

CENTRAAL FLUXUS FESTIVAL 
23 t/m 26 oktober 2003
m.m.v. Ay-O, Eric Andersen, Philip Corner, Hannah Higgins, Alison 
Knowles, Larry Miller, Ben Patterson, Willem de Ridder, Takako Saito, 

Wim T. Schippers, Mieko Shiomi, Ben Vautier, Emmett Williams, e.a.

info: www.centraalmuseum.nl

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10
Postbus 2100

c cc
C

c
3500 GC Utrecht 
tel. 030 236 236 2 
www.centraalmuseum.nl

Recente aanwinsten

Atelier van Lieshout
Bonnefantopia, 2003

Joëlle Tuerlinckx
Ensemble rond Stretch, 2003

Verder
Speciale aandacht voor Suchan Kinoshita, 
Fons Haagmans, Roman Signer en Franz West.

Vanaf 16 november 2003

Architectuur volgens Rossi

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl

Dirk Vermeulen • Lauriergracht 96 ♦ 1016 RN Amsterdam

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

E PRAKTIJ

T +31 (0)20 4221727 • F +31 (0)20 4220304 • E gallery@depraktijk.nl

Saskia 01de Wolbers
Now that part of me has become fiction

21.09.03 tot 23.11.03

FRIGO PRESENTEERT:

het einde van de actie
opening zaterdag 20 september van 17 tot 19 uur

VAAST COLSON - ANTON COTTELEER - LEEN DE WAELE - BEN MEEWIS 

GEERT SAMAN - LIEVEN SEGERS - EMMA THYSSEN

26 SEPTEMBER -> 12 OKTOBER

SCHERMERSSTRAAT42, ANTWERPEN
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Martens

Episode 1
Kapittelstraat 6 Postbus230 NL 6130 AE Sittard T+31464513460 F+31464529111 info@hetdomein.nl

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17 Amsterdam, Galerie Fons Welters, Playstation 6/9 -11/10. Antwer
Mede mogelijk gemaakt door Fonds Beeldende Kunst Vormgeving en Bouwkunst. Nederlands Filmf

in Dramas 11/9 - 30/11 z 
ughts, Noordstarfonds en Sony

http://www.centraalmuseum.nl
http://www.centraalmuseum.nl
http://www.bonnefanten.nl
mailto:gallery@depraktijk.nl
mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl


timeren. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, maar in de 
laatste catalogusbijdrage ontaardt dit streven helaas in een 
farce. In een soort Libelle-çmzs. met meer dan een vleugje 
katholieke hardcore-hagiografie schetst conservator Marja 
Bosma ‘De avonturen van Sjarel Ex, 1989-2000 en Verder’. 
De toon wórdt al meteen gezet in de cursieve inleiding: “The 
X files. Sjarel Ex haalt het Centraal museum uit de luwte 
waar het in de jaren tachtig in verzeild is geraakt. [...] Ex 
trekt alle registers van het museum open.” De directeur, zo 
komen we te weten, heeft een inzet en een enthousiasme die 
“van een visionaire allure” zijn. Hij behoort tot die geze
gende mensen die werkelijk alles wat ze aanraken in goud 
veranderen, nooit fouten maken en altijd gelijk hebben. Dat 
de kritiek op recente tentoonstellingen als Panorama 2000 
vooral van Specialistische kunstpublicaties afkomstig is, lijkt 
voor Bosma reden genoeg om die kritiek als irrelevant ge
zeur af te doen. (De nog meer omstreden FFF Videoshow 
vond plaats na afronding van de tekst in 2001; volgens het 
colofon verscheen het boek al in datzelfde jaar, en de cd- 
rom in 2002. In feite verschenen beide dit jaar.) Zelfs fun
damentele bezwaren worden als grillen van nukkige scri
benten afgeserveerd en gecontrasteerd met het gelijk van 
het getal (de bezoekersaantallen). Net als haar baas lijkt 
Bosma niet in staat om inhoudelijk op kritiek in te gaan- 
wat iets anders is dan met die kritiek in te stemmen. Van 
een vermogen tot zelfreflectie is geen sprake; op 
fortuyniaanse wijze wordt met veel bluf hét eigen gelijk 
gevierd.
Museumdirecteuren en conservatoren legitimeren hun keu
zes vaak door erop te wijzen dat zij conform de verzamel- 
geschiedenis handelen, of zich aanpassen aan de eisen van 
het gebouw. Dat de lessen die men uit de geschiedenis van 
de instelling trekt bij opeenvolgende directeuren sterk kun
nen verschillen, spréékt voor zich. Toch zijn hun conclusies 
daarom niet louter op opportunisme of fantasie gebaseerd. 
Soms sturen de instituten wel degelijk diegenen die deze 
instituten denken te leiden. Hoezeer Bosma Ex ook presen
teert als een reddende engel na een reeks aanmodderende 
voorgangers, de parallellen tussen de huidige roerganger en 
de vorige museumdirecteuren zijn vaak verbluffend. Bouwt 
ook hij niet aan een schijnverzameling, wanneer hij met een 
privé-verzamelaar de mysterieuze H&F-collectie opstart en 
deze geruisloos in de collectiecatalogus en de bijbehorende 
tentoonstelling opneemt? En Ex lijkt net zozeer verdwaald 
te zijn in de eigentijdse kunst als freule De Jonge dat des
tijds was; enkele spektakeltentoonstellingen en aandacht voor 
een handvol uiteenlopende individuen - in het bijzonder de 
heilige drie-eenheid Thomas Huber, Sarkis en Pipilotti Rist - 
maken nog geen overtuigend hedendaagsekunstbeleid. Niet
temin presenteert het museum activiteiten als de Rist-solo 
of de videoshow alsof hier iets sensationeels gebeurt. En 
het lijkt erop dat men in de eigen propaganda is gaan gelo
ven. Provincialiteit kan een kracht zijn als zij wordt aange
grepen om de communis opinio te omzeilen; het wordt een 
fatale zwakte als zij tot een niet te betwisten maatstaf is ver
heven,.
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Wim T. Schippers

Wintershow/Waldolalla, VPRO, 13 maart 1978

Marja Bosma (red.), De Verzamelingen van het Centraal 
Museum Utrecht 6: Beeldende kunst 1850-2001 werd in 2003 
uitgegeven door het Centraal Museum Utrecht, Agnieten- 
straat 3, 3500 GC Utrecht (030/236.23.62; www. 
centraalmuseum.nl). ISBN 90-73285-80-1. (Sven Lütticken)

DE MAGNETISCHE TUD. In zijn bijdrage aan De mag
netische tijd. Videokunst in Nederland 1970-1985 schrijft 
Sebastian López met een bittere ondertoon dat de nadruk in 
de receptie van de Nederlandse videokunst altijd sterk heeft 
gelegen op enerzijds “Fluxus-tendensen” en anderzijds 
"techno-elektronische trends”, en dit “ten koste van meer al
ternatieve neigingen die in de jaren zestig en zeventig funda
mentele vragen aan de kunst ontwikkelden”. Het is een van 
de momenten waarop de lezer zich afvraagt hoe dit soort the
matische tekstbundels met meerdere auteurs eigenlijk tot stand 
komen. Zou López hebben geweten dat Jeroen Boomgaard 
en Bart Rutten, de samenstellers van dit boek, in hun hoofd
tekst het accent gingen leggen op Fluxus-tendensen en techno- 
elektronische trends? ,
López, die in de jaren tachtig zelf een actieve rol heeft ge
speeld in het Nederlandse videowereldje, lijkt met zijn ove
rigens verwarde artikel een ferme'positie te hebben willen 
innemen. Hij neemt het op voor de ‘ware’, sociaal-politiek 
gemotiveerde pioniers van het videogenre, die al vanaf het 
begin zouden zijn tegengewerkt door musea en galeries. Hij 
stelt dat deze kunstenaars, onder wie Raul Marroquin en 
Michel Cardena, rigoureus ingingen tegen de artistieke maat

staven van het establishment en om die reden nooit zijn geac
cepteerd; zij wilden de hokjesgeest doorbreken, maar werden 
daar zelf het slachtoffer van. Volgens López hebben de ‘forma
listen’ in de Nederlandse kunst- en museumwereld de macht 
nooit uit handen gegeven. Toen het Stedelijk Museum in 1984 
met de tentoonstelling Het lumineuze beeld / The Luminous 
Image voor het eerst het werk van videokunstenaars voor 
een groot publiek zichtbaar en toegankelijk maakte, ontkende 
directeur Edy de Wilde in de catalogus dat video als me
dium “enig artistiek belang” had; het Stedelijk besteedde er 
slechts aandacht aan “omdat een aantal belangrijke kunste
naars er gebruik van heeft gemaakt”. Wim Beeren bedreef 
in diezelfde catalogus “een formalistische travestie van de 
kunstgeschiedenis” (dixit López) door de kwaliteiten van 
het jonge medium te reduceren tot klassieke picturale as
pecten als “kleur, lijn en ruimtelijke vorm”. Volgens López 
was het geen toeval dat Het lumineuze beeld de politieke 
thema’s negeerde waar kunstenaars zich op dat moment mee 
bezighielden.
Rutten en Boomgaard volgen in hun tekst voor De magne
tische tijd in zekere zin dezelfde strategie als De Wilde en 
Beeren destijds. Zij ontdoen de videokunst van haar ideolo
gische lading door de nadruk te leggen op kunstenaars die 
het medium beschouwden als niet meer dan een van de 
mogelijke instrumenten die je kon gebruiken. De wetenschap 
dat video in de kunst van de jaren negentig een heel alle
daags verschijnsel zou worden, projecteren zij als het ware 
terug op het tijdperk van de pioniers. De vraag die daarmee 
onbeantwoord blijft, is natuurlijk waarom er een heel boek 
aan dit weinig bijzondere medium moet worden gewijd.
Vanuit de gedachte dat videokunst “zich niet binnen één 
perspectief laat vangen”, hebben Boomgaard en Rutten een 
aantal auteurs van divers pluimage aan het werk gezet, die 
elk een deelaspect behandelen. Rob Perrée beschrijft de ge
schiedenis van Nederlandse video-instituten, Ruth Bellinkx 
en Marga van Mechelen gaan in op de rol van video in de 
beginjaren van De Appel, Hinke Kappert schetst de receptie
geschiedenis van videokunst in Nederland, Sebastiân López 
beschrijft de tentoonstellingspraktijk, Anne van Driel be
handelt de ontwikkelingen in de jaren tachtig en Jorinde 
Seijdel sluit af met een beschouwing over digitalisering en 
mediakunst. Nu nog maar weinig auteurs tijd lijken te heb
ben om echt diepgaand onderzoek te doen, is een dergelijke 
taakverdeling kennelijk de enige manier om binnen een rea
listische termijn een compleet boek te produceren. Dat neemt 
niet weg dat de nadelen evident zijn. In het onderhavige geval 
komen sommige auteurs niet verder dan een licht geactuali
seerde herschikking van kennis en opinies die ze elders al 
hebben geïnvesteerd. De redacteuren hebben-weliswaar ge
tracht om grip op het geheel te houden, maar in de praktijk 
betekent dat: voorkomen dat de overlap tussen de verschil
lende bijdragen te groot wordt. Dit resulteert in een soort 
cadavre exquis, dat bijzonder frustrerend is voor de lezer. 
Elke auteur hanteert zijn of haar eigen apriori’s, die op geen 
enkel moment tegen elkaar worden afgewogen. Terwijl 
López beweert dat de pioniers van de videokunst de hokjes-
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16 september - 20 oktober

Nan Hoover
‘Amsterdam/Echigo-Tsumari’ 

opening: 1 loktober 16-18 uur 
expositie: 1 loktober - 25 oktober

Marten Winters en Michel Wijdeveld laten zich inspireren door het gebouw en maken samen een expositie.

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

Suzanne Biederberg Gallery
Iste Egelantiersdwarsstraat 1 1015 RW Amsterdam 1020-6245455 

openingstijden: wo t/m za 14-18 uur
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argos

nations, pollinations 
and dislocations: 
changing imaginary 
borders in the Americas 
elena feder

harun farocki 
pierre huyghe 
de rijke & de rooij

survey of 
new belgian. 
artistic audio-visual 
productions

flashing into the 
shadows: the artist’s film 
in America
1966-76
chrissie iles, 
eric de bruyh

special features 
joëlle de la casinière 
claudio pazienza 
franciska lambrechts 
& honoré 0'0

symposium with 
kristina andersen 
mark hansen 
nat muller
michelle reran 
edwin van der heide

harün farocki
rubén ortiz-torres
edwin van der heide

philip corner 
phoebe neville 
kevin drumm 

. zbigniew karkowski 
haraldur karlsson 
logos ensemble 
MAZK
massimo
merzbow
pan sonic 
pita
POP 
whitehouse

essays by 
yaël andré . 
christa blümlinger 
jean-michel botquin 
eric de bruyn 
paul hegarty 
chrissie iles 
elena feder
astrid mania 
nat muller 
jean-christophe royoux 
ive stevenheydens

werfstraat 13 rue du chantier
. b-1000 brussels

1+ 32 (0)2 22900 03

f+ 32 (0)2 223 73 31
info@argosarts.org

www.argosarts.org 
from september 15th.

politics of noise

THE ARGOSFESTIVAL IS SUPPORTED BY 
FLEMISH MINISTRY OF CULTURE.

‘ BRUSSELS CAPITAL REGION.

CITY OF BRUSSELS.
FLEMISH COMMUNITY COMMISSION'.
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12 april - 2 november 2003
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Schildehof
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7 september - 5 oktober 2003

retrospectie 93-03
10 jaar galerie 
groepstentoonstelling

12 oktober -16 november 2003

bruno decré
herman baeten

Dominique Bailly (F) • Georges Baines (B) 

Sjoerd Buisman (NL) • Karel Breugelmans (B) 

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

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

Joanna Mowbray (GB) • Johan Parmentier (B) 

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

Kris Vanhemelrijck (B) • Henk Visch (NL)

T-

S
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Een ‘
langs meer dan 20 
kunstwerken op 8 locaties

CONTOUR
15/08 <12/10 

In Mechelen

adres :

open :

internet :
e-mail :

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

Fondation Marie-Louise Jacques 
Prix de sculpture 2003

Les candidatures peuvent être introduites par:
• une galerie professionnelle
• une école d'art de Belgique, 

d'enseignement artistique supérieur 
ou d'enseignement secondaire à horaire réduit

Le règlement du prix peut être obtenu 
en s'adressant par écrit à:

Fondation Marie-Louise Jacques 
Secrétariat du Prix de sculpture 
c/o Notaire Jean-Luc Ledoux

45, rue du Cadastre - 5060 Sambreville

Stichting Marie-Louise Jacques 
Prijs voor beeldhouwkunst 2003

De kandidaturen kunnen worden ingediend door
• een professionele galerie '
• een Belgische kunstschool

van het hoger kunstonderwijs of van het 
secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan

Het reglement van de wedstrijd kan schriftelijk 
worden aangevraagd bij:

Stichting Marie-Louise Jacques 
Secretariaat Kunstprijs 

c/o Notaris Jean-Luc Ledoux
45, rue du Cadastre - 5060 Sambreville

1

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

een organisatie van tweede natuur en gemeente Schilde

atpesiggênsMtags

8 apwm--aw.W-p M
Yorkshire Arts

$ •
LINCOLN

P&Ov Ferries

SCAN PiC

SINTLUCAS 
ANTWERPEN

CAMPUS SINT LUCAS

SINT-JOZEFSTRAAT 35, -2018 ANTWERPEN,
T 03 223 69 70, F 03 223 69 89

-JUWEELONTWERPENIZILVERSMEDEN
-KERAMIEK

-GRAFISCHE VORMGEVING

- RECLAMEVORMGEVING

CAMPUS CONGRES

KERKSTRAAT 45, B-2060 ANTWERPEN

- GRAFIEK

- OPEN ATELIER

-BEELDHOUWENIRUIMTELIJKE KUNST
-SCHILDERKUNST

SINT LUCAS ANTWERPEN
KAREL DE GR0TE-H0GESCH00L ANTWERPEN__________
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Actuele videokunst in historische ruimtes

Open van dinsdag tot zondag, 13u30 - 17u30
Vertrekpunt: De Garage - ruimte voor actuele kunst 

Onder den Toren 12,2800 Mechelen

te gast: Nederland

www.contourmechelen.be

Manon de Boer
september - oktober

Eija-Liisa Ahtila 
Sven Augustijnen 
Richard Billingham 
Pierre Bismuth 
Manon de Boer 
Rineke Dijkstra 
Honoré 0’0 
Dora Garcia
Dominique Gonzalez-Foerster 
Douglas Gordon 
Joachim Koester 
Sharon Lockhart 
Deimantas Narkevicius 
Tino Sehgal 
Uri Tzaig 
Ian Wilson

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 
1000 Brussel
T. 02 514 10 10 F. 02 514 14 46
galeriejanmot @ skynet.be
www.galeriejanmot.com
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geest bestreden, menen Boomgaard en Rutten dat diezelfde 
kunstenaars zich opsloten in een getto - en de lezer zoekt 
het zelf maar uit.
Dit boek draagt interessant ‘vergeten’ materiaal aan, maar de 
duiding ervan blijft in een aanzet steken. De verschillende 
deelperspectieven komen niet samen in een geïntegreerd ver
band. Hoewel het videomedium, met zijn kenmerkende af
hankelijkheid van dure technologische faciliteiten, vanaf het 
begin een geïnstitutionaliseerde bestaansvorm heeft gekend, 
wordt de institutionele geschiedenis als een apart onderwerp 
behandeld, zonder terugkoppeling naar artistieke en kunst
theoretische aspecten. Het hoofdstuk over De Appel bestaat 
uit een spanningsloze afwisseling van flarden institutionele 
kroniek en monografische schetsjes van kunstenaars waar
van het werk in De Appel te zien was. Rob Perrée heeft zijn 
hoofdstuk over video-instituten iets meer substantie weten 
te geven, maar verzuimde om zijn onderwerp in een bredere 
sociale en culturele context te plaatsen. De receptie
geschiedenis van Kappert is tamelijk summier en opsom- 
mend.
Typerend voor de mengeling van kunsthistorische, journa
listieke en promotionele doelstellingen die aan een boek als 
De magnetische tijd ten grondslag ligt, is dat de auteurs zel
den de verleiding kunnen weerstaan om over werk te schrij
ven dat ze zelf goed vinden - werk dat iets bijzonders repre
senteert en zich onderscheidt van de grijze middelmaat. Het 
komt niet in ze op om aan symptoomanalyse te doen, door 
juist middelmatige of slechte kunstwerken te duiden als ver
schijnselen die een bepaalde historische of institutionele 
constellatie typeren. Een dergelijke benadering zou meer 
zicht geven op een specifieke relatie tussen kunstproductie 
en context. Overigens zoekt men in De magnetische tijd te
vergeefs naar een ambitieuze interpretatie van welk kunst
werk dan ook - goed, slecht of middelmatig. De behande
ling van concrete werken blijft veelal steken in een beschrij
ving van wat er te zien is en wat de maker heeft beoogd.
De houding van de eerste videokunstenaars kenmerkte zich 
door een paradox die in zekere zin eigen is aan iedere eman
cipatiebeweging: men wilde ‘erbij horen’, juist door zich af 
te zonderen. Het videomedium moest een zelfstandig theo
retisch fundament krijgen, om zich te onderscheiden van 
film en televisie en zodoende als kunstvorm serieus geno
men te worden. Videokunstenaars wensten door de kunst
wereld geaccepteerd te worden, maar uitsluitend op hun ei
gen voorwaarden. Dat laatste was iets te veel gevraagd. Hun 
werk werd selectief tot de musea toegelaten, op grond van 
criteria en in formats die in veel gevallen de hunne niet wa
ren. Het gevolg is dat Sebastian López zich twintig jaar na 
dato nog steeds kwaad maakt over het feit dat Het lumineuze 
beeld werd gepresenteerd als “een tentoonstelling over kunst 
[...] en niet over een medium”.
Het moeizaam bevochten en ambivalente ‘succes’ van de 
pioniers werd in de jaren negentig overtroffen door jongere 
kunstenaars als Aemout Mik en Liza May Post - kunste
naars die, zelfs wanneer ze uitsluitend mét video werken,

)

-

18

zichzelf nooit als ‘videokunstenaar’ zouden aanduiden. 
Boomgaard en Ruften hebben gelijk dat video in de heden
daagse kunst een normaal en alledaags verschijnsel is ge
worden, maar het feit dat de fase van de ideologische 
scherpslijperij voorbij is, wil niet zeggen dat die fase ook 
uit historisch of theoretisch oogpunt geen belang meer heeft. 
Het discours van de videokunst mag dan “schimmig” zijn, 
zoals zij schrijven, dat is nog geen reden om er niet serieus op 
in te gaan. Door zich in hun tekst expliciet te beperken tot 
kunstenaars die weliswaar met video werkten, maar zich af
zijdig hielden van het bewuste kringetje, hebben Boomgaard 
en Ruften de gettovorming slechts genegeerd, niet verdiscon
teerd.
De magnetische tijd. Videokunst in Nederland 1970-1985, 
samengesteld door Jeroen Boomgaard en Bart Rutten, is 
een uitgave van NAi Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR 
Rotterdam (010/201.01.33; www.naipublishers.nl), in sa
menwerking met het Nederlands Instituut voor Mediakunst, 
Amsterdam (2003). ISBN 90-5662-298-6 (Nederlands-ta- 
lige editie) en 90-5662-299-4 (Engelstalige editie).
(Camiel van Winkel)

FRIEDRICH KITTLER. OPTISCHE MEDIEN. In het 
najaar van 2002 bracht Friedrich Kittler, zowat de grond
legger van de Duitse mediatheorie, voor het eerst een lessen
reeks in boekvorm uit. Het nuttige van deze lessen, die be
stemd waren om de studenten aan de Berlijnse Humboldt 
Universitat in te leiden op zijn eigen werk, is dat we voor 
het eerst met een echt toegankelijke tekst van Kittler te ma
ken krijgen. Anders dan bij Kittlers bekende werken, die 
door hun Habilitationscharakter en/of hun enigmatische 
schrijfstijl soms moeilijk te verteren zijn, bestaat Optische 
Medien uit een lineair opgebouwd betoog waarin de auteur 
eerst de theoretische grondslagen van zijn werk toelicht, om 
vervolgens tot een mediahistorische analyse van de moder

niteit over te gaan. Het verrassende is echter dat het boek, 
ook al gaat het om een lessenreeks, een problematiek aan
boort die geheel nieuw is in Kittlers denken - of liever: in 
Optische Medien gaat Kittler van start met een analyse die 
hij al meermaals aankondigde, maar nog nooit had uitge
voerd.
Terwijl Kittler in zijn vroegere werk steeds verschillende 
media analyseerde en onderzocht hoe ze op elkaar inwerk
ten, beperkt hij zich in dit boek volledig tot de optische media. 
Dat heeft alles te maken met Kittlers voornemen om zijn 
inzichten ditmaal terug te koppelen naar de wortels van de 
moderniteit - tot nog toe overschreed hij zelden het symbo
lische jaartal 1800. Kittler is ervan overtuigd dat de wes
terse moderniteit tot in haar kern gestuurd wordt door de 
opkomst en ontwikkeling van optische media. Vanuit dat 
perspectief leest hij de gehele geschiedenis van de moderni
teit opnieuw. Zo betoogt Kittler dat de uitvinding van het 
renaissanceperspectief slechts mogelijk was dankzij de 
nieuwe optische media waarover schilders konden beschik
ken. Zijn belangrijkste punt is echter dat de introductie van 
optische apparaten tijdens de vroege moderniteit een speci
fieke breuk tot gevolg had. Deze apparaten, die aanvanke
lijk slechts handige hulpstukken waren voor de renaissance
schilders, scheurden zich na verloop van tijd af van de 
zintuiglijk-ambachtelijke sfeer van de schilderkunst, om een 
autonome sfeer van technische media te gaan vormen. Van
daag wordt onze wereld volledig door die sfeer gedomineerd; 
metaforisch gesproken is het licht van de zon geheel en al 
vervangen door een ‘technologische verlichting’ - iets wat 
in Kittlers ogen allerminst een slechte zaak is. De uitvin
ding van de camera obscura (of althans de introductie ervan 
in de westerse wereld) tijdens de renaissance, gevolgd door 
de ontwikkeling van de toverlantaarn, leiden volgens Kittler 
in een min of meer rechte lijn naar de ontdekking van de 
fotografie en de film. De camera obscura is weliswaar geen 
fotografisch apparaat in de eigenlijke zin van het woord (zij 
maakte de manuele arbeid van het schilderen immers niet 
overbodig), maar beslissend is voor Kittler dat zij het 
handelen van de schilder onderwierp aan een technisch- 
wetenschappelijke supervisie. Met de film en de technische 
media komt er tenslotte definitief een einde aan het mono
polie van het schrift. Technische apparaten worden op korte 
tijd zo dominant dat ze alle andere kennisdomeinen gaan 
beïnvloeden. Dit had onder meer tot gevolg dat het 
gemarginaliseerde schrift een nieuwe betekenisleer ontwik
kelde, gebaseerd op de wetten van de technische media 
- een leer die Kittler in verband brengt met de Ontdekking 
van het onbewuste en andere thema’s uit de ideeën
geschiedenis van de twintigste eeuw. Met de introductie van 
de computer hebben ten slotte alle media hun eindpunt be
reikt en wordt de moderniteit tegelijk voltooid.
De centrale boodschap van Optische Medien is dus dat de 
moderniteit aangedreven wordt door, en samenvalt met een 
technologisering van de leefwereld onder het gezag van de 
optische media. Optische Medien overloopt deze ontwikke-
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Concept
Luk Lambrecht

Een productie van S
Centre des Arts Contemporains asbt/Centrum voor Hedendaagse Kunst vzw

05 09 03 — 1910 03
Alle dagen

1 1 .OO - 1 8.00
Info wiels@wielemans-ceuppens.be

T 0479 / 287 443
S www.wielemans-ceuppens.be

374 av. Van Volxemlaan
1190 Brussel

Wiels! Een hedendaagse kunsttentoonstelling - op de terreinen van de voormalige brouwerijen Wielemans-Ceuppenste Vorst. Vooruitlopend op de in 2005 geplande opening van het Centrum 
voor Hedendaagse Kunst zijn nu al acht kunstenaars uitgenodigd om U de unieke site van de voormalige brouwerijen Wielemans - Ceuppens te laten ontdekken. Door middel van foto’s, video en instal
laties reflecteren Sven Augustijnen, Anne Daems, Peter Downsbrough, Gilbert Fastenaekens, Michel François, Jan Kempenaers, Christophe Terlinden en Richard Venlet over de site en haar toekomst. 
Wiels! blikt vooruit op de internationale ambitie van het Centrum voor Hedendaagse Kunst en het belang van Brussel als creatieplek van hedendaagse kunst.
Met de steun van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ministère de la Communauté française de la Belgique, de la Commission communautaire française (Cocof), de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapcommissie (VGC)
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CROWN GALLERY BRUSSELS

LEON GOLUB
24 september - 8 november 2003
Open: donderdag tot zaterdag 14.30 - 18.30 uur 

(galerie gesloten van 6 tot 14 oktober wegens deelname FIAC)

FIAC Paris
9 oktober - 13 oktober 2003

Hopstraat 7 1000 Brussel tel/fax 02 / 514.01.23 gsm 0475 / 52.18.72 e-mailjacques.vandaele@skynet.be www.crowngallery.be
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ling op een overzichtelijke en haast schoolse manier. Ieder 
medium wordt apart behandeld, waarbij Kittler de chrono
logische volgorde respecteert en de hoofdstukken indeelt met 
rubrieken als ‘voorgeschiedenis’ en ‘implementering’. Maar 
op het niveau van de concrete analyse loopt het geregeld 
mank. Kittlers probleem is onder meer dat de vroege opti
sche media wel in staat waren om informatie door te geven, 
maar niet om deze op te slaan en te bewaren. Daardoor be
schikt hij over weinig empirisch onderzoeksmateriaal om 
zijn toch al controversiële stellingen te staven. Hij tracht dit 
te ondervangen door zich toe te leggen op de historische 
context, maar ook op dat vlak is zijn analyse allesbehalve 
overtuigend. Niet alleen is de opzet van deze lessenreeks te 
breed om de historische constellatie neer te zetten die zijn 
stellingen reliëf zou geven, er is ook een probleem met de 
manier waarop Kittler media in verband brengt met cultuur
historische ontwikkelingen. Laat ik één voorbeeld geven. 
Uitgaand van de wijdverbreide stelling dat er een onrecht
streeks verband bestaat tussen de reformatie en de uitvin
ding van de boekdrukkunst, wil Kittler op zijn beurt bewij
zen dat de contrareformatie slechts mogelijk was dankzij de 
toverlantaarn, die het denken van onder andere Loyola he
lemaal in zijn greep zou hebben gehad. Volgens Kittler blijkt 
dit uit Loyola’s metaforisch taalgebruik, dat volledig geïn
spireerd zou zijn door de nieuwe visuele media uit die tijd. 
Kittler is een briljant tekstanalyticus, met een bijzonder ge
voel voor de metaforische wendingen en gedachtegangen 
die door niet-tekstuele media zijn ingegeven, maar ditmaal 
is zijn interpretatie niet overtuigend. Hij doet bijna alsof men 
de plastische schrijfstijl van Loyola rechtstreeks uit een 
medium als de toverlantaarn kan afleiden. Het is zeker aan
nemelijk dat de toverlantaarn iets te maken heeft met het 
feit dat de wereld in de moderniteit (en in Loyola’s geschrif
ten) tot beeld wordt, maar het heeft geen zin om beide als 
oorzaak en gevolg voor te stellen en deze hypothese vervol
gens in minder dan twee bladzijden voor getest en aanvaard 
te houden. Een bijkomend probleem is dat Kittler weinig of 
geen analyses maakt van mediaverbonden, zoals hij met 
succes in vroegere boeken deed. Dergelijke 'intermediale' 
analyses laten toe om de historische ‘gedachtesprongen’ 
waarvan deze media getuigen, in het vizier te krijgen, ook 
zonder de historische context volledig te moeten uitspitten. 
Tenslotte had Kittler elders - daar waar hij bijvoorbeeld de 
impact van de film of de schrijfmachine op de letteren na
gaat - het voordeel dat hij kon terugvallen op concrete ge
tuigenissen van schrijvers en denkers.
Zelf ziet Kittler echter nog een ander probleem. Hoe is het 
mogelijk om een adequate weergave te geven van de op
tische media, of van een computer, terwijl deze media zelf 
op geen enkele manier werken met de tekens van het schrift? 
In Optische Medien biecht Kittler dit probleem op, en hij 
beweert zelfs dat het hem voor een bijna onmogelijke op
dracht stelt. Toch ziet hij ook mogelijkheden in de 
gespletenheid tussen het visuele en het schrift. Zo laat het 
schrift toe om de optische en nieuwe media als iets 
bevreemdends te ervaren, iets dat tot in alle details moet 
worden onderzocht.
Het fascinerende van Kittlers benadering was altijd dat hij 
niet enkel media analyseerde, maar ook naging hoe zij de 
taal van schrijvers en denkers (waaronder Schiller, Freud, 
Benn en Heidegger) doordrongen. Juist vanuit het verschil 
tussen schrift en technische media kon Kittler de impact van 
die media op het denken in het vizier krijgen. Is zijn denk
kracht dan toch op een intiemere manier verbonden met het 
schrift dan hijzelf vermoedt? En valt die kracht weg wan-
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■ Jean Clair, Du Surréalisme considéré dans ses rapports 
au totalitarisme et aux tables tournantes, Mille et Une Nuits. 
Paris, 2003. ISBN 2-84205-732-5
■ Tacita Dean, Seven Books, Steidl Verlag / Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris, Gottingen / Paris. 2003. ISBN 
3-88243-870-3
■ Peter Downsbrough, Position, Paleis voor Schone Kun- 
sten / Argos Editions / Espace de l’Art Concret, Brussel / 
Mouans, 2003. ISBN 90-74816-34-7
■ Fluxus dixit. Une anthologie vol. 1, redactie Nicolas 
Feuillie, Les Presses du Réel, Dijon, 2003.
■ Piero Gilardi, Xot l'or Sale. I es Presses du Red Dijon, 
2003. ISBN 2-84066-079-2 '
■ Branden W. Joseph, Random Order. Robert 
Rauschenberg and the Neo-Avant-Garde, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2003. ISBN 0-262-10099-1
■ On Kawara, Consciousness. Meditation. Watcher on the 
Hills, Les Presses du Réel / Ikon Gallery, Dijon / 
Birmingham, 2003. ISBN 2-84066-078-4 

neer hij, zoals in Optische Medien, ook de relaties tussen 
optische media en de visuele/raimtelijké modellen van ar
chitecten of theoretici (zoals Brunelleschi of Alberti) analy
seert? In Optische Medien is dat niet het enige probleem, 
zoveel is duidelijk. Kittlers klacht over het onaangepaste 
schrift lijkt eerder een tragische retorische figuur, die een 
dieper onvermogen maskeert. Welk ander medium zou hem 
in staat stellen om na te denken over de schilderkunst of 
over media in het algemeen? Ook in de toekomst zal Kittler 
ons al schrijvend van zijn inzichten moeten overtuigen.
Optische Medien roept gemengde gevoelens op. De voor
delen van een heldere inleiding op zijn theorie moeten wor
den afgewogen tegen een nogal gebrekkige methodologie. 
Toch markeert Optische Medien ook een boeiende ontwik
keling in zijn denken. De totaalanalyse van de moderniteit 
die Kittler al langer aankondigde, lijkt eindelijk in zicht te

• Job Koelewijn, History Future, Galerie I oils Welters, 
Amsterdam, 2003. ISBN 90-804300-5-6
■ De kunst van het kiezen, De essays nr. 2, Rotterdamse 
Kunststichting / Phenix Foundation / Boekmanstichting, 
Rotterdam / Amsterdam, 2003. ISBN 90-6686-010-3
■ Mark Lewis. Argos Editions / Kunsthalle Bem. Brussel / 
Bem, 2003. ISBN 90-76855-14-5
■ Madam, I’M Adam the Organisation of Private Life, Piet 
Zwart Instituut / Kunstuniversitat Linz, Rotterdam / Linz, 
2003. ISBN 90-72855-12-4 : ■ ,
■ MVRDV, Five Minutes Citv, Episode Publishers, Rot
terdam, 2003. ISBN 90-5973-003-8
• Clément Pansaers, Pan-Pan voor de Poeper van de Ne
ger Naakt. Bar Nicanor, vertaler Rokus Hofstede, Uitgeve
rij Vantilt, Nijmegen, 2003. ISBN 90-75697-92-9
■ Please Pay Attention Please: Bruce Nauman’s Words. 
Writings and Interviews 1965-2001, red. Janet Kraynak, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2003. ISBN 0-262-14082-9
■ Pierre-Joseph Proudhon, Du principe de l’art et de sa 
destination sociale, heruitgave, Les Presses du Réel, Dijon, 
2002. ISBN 2-84066-067-9
• Denis Riout, La peinture monochrome. Histoire et ar
chéologie d’un genre, Editions Catherine Chambon, Nîmes, 
2003 ISBN 2-87711 265-9
■ Radu Stern \'ainsi Fashion. Clothing as Art, 1850- 
19J0, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2003. ISBN 0-262- 
19493-7 
■ Marianne Stine, Automne 98-Avril 2002, CD Included, 
project by Oldile with Sun OK Pappy KO.dc Jihad Spiridon, 
Editions du Souffle, 2003. ISBN 2-93029302-0
■ Territorial Invasions of the Public and Private, red. Anke 
Bangma, Piet Zwart Instituut, Rotterdam, 2003. ISBN 90- 
72855-11-6
■ Dominique Thirion, Open Venster, Vlaams Bouwmees
ter Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel 2003. 
ISBN 90-403-0175-1
■ Martien Van Beeck, In Limbo, Luc Derycke & co, Gent, 
2003. ISBN 90-7679-913-8
■ Lidwien van de Ven, seule/la main qui efface/peut écrire, 
Artimo, Amsterdam, 2003. ISBN 90-75380-38-0
■ Bas van Lier, Carel van Lier (1897-1945). Kunsthande
laar en wegbereider, Uitgever Thoth, Bussum, 2003. ISBN 
90-6868-343-8

_________________________________ • .

komen. Het wordt afwachten in welke mate die analyse 
Kittlers oudere inzichten zal ondergraven.
Optische Medien. Berliner Vorlesung 1999 van Friedrich 
Kittler werd in 2002 uitgegeven bij Merve Verlag, Crelle- 
straBe 22, 10827 Berlijn (030/784.84.33; merveverlag@t- 
online.de; www.merve.de). ISBN 3-88396-183-3.
(Bram leven)

Coördinatie: Ditk Ptiltau
Medewerkers: Petra Brouwer, Fredie Floré, Bram leven, 
Sven Lütticken, David Nolens, Lieven Van Den Abeele, 
Camiel van Winkel, Bart Verschaffel, Etienne Wynants.

GRUSEnmEVER RRT RLLERI I

BERT LOERAKKER DIANE BOGAERTS
repair 

7 september - 5 oktober 12 oktober - 23 november
(gesloten op 1 en 2 november)

OPEN : DO. VR. ZA. ZO. 14_18U MUSEUMLAAN 16_B 9831 DEURLE TEL 09 282 77 93_WEB www.grusenmeyerart.be
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Deweer Art Gallery presenteert de one-man show

Koen Vanmechelen - Cosmopolitan Chicken Project 
Second Generation: Mechelse Bresse - Sex & Mortality
6 september -19 oktober 2003

Deweer Art Gallery neemt deel aan de kunstbeurs

Art Cologne 03, Keulen
29 oktober - 2 november 2003

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / wo., do., za., zon.: 14-18 u. en vr.: 9-12/13-18 u. en op afspraak 
Tel.: +32.(0)56.644893 / Fax.: +32.(0)56.647685 / Email: deweer@artsite.be / www.artsite.be/deweer
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden m de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. . Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda öpgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per j aar gead
verteerd wordt . Andere initiatie
ven worden vernield 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 
rekeningnummer 422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaar(s) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking óp de période die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Cultuurcentrum Aalbeke
Aalbekeplaats -8511 Aalbeke
<5056/40.18.92-ma-vr9-12uI3u30-iAu
• Karin Borghouts - fotografie [tot 9/10]
• Michiel Goessens - fotografie [11/10 
tot 6/11]

Aalst -, ...... ......______ ______  

■ Cultuurcentrum De Werf
‘Moleiùtfdat51 - 9300Aalst ' 
0 Ô53/73.2&H .

<ü-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
• “De Kapellekensbaan. Zoals het was” 
[tot 31/10]
■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297 - 9300Aalst
<5053/41.37:89
do-zal4-18uwl0u30-13u30
• "Retrospectie 93-03. 10 jaar galerie” 
[tot5/10]>BrùhoDecre,HermanBaeten 
[12/10tot 16/11] ,
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij
Hoütkadi z/n-'9300Aalst 
<5053/78.89.81 -wo-w 14-18u
• Lieven De Boeck & Paul Casaer [20/9 
tot-/10]
■ Stad Aalst
Grote Markt3 -9300Aalst
<5053/73.21.11 .
“De Kapellekensbaan. Zoals het was” 
[tot 31710] . -
• Stedelijk Museum Aalst
Oude Vbmarkt. 13 -9300Aalst 
<5053/73.23.40 - di-yr 10-12u 14-17u 
ta-io 14-17u

. • “De Kapellekensbaan. Zoals het was” 
[tot 31/10] • “Van’Gód en klein Pierke" 
[tot 31/10]

Aarschot ______________  

■ Speelhoven
3 Haterbeekstraat90 -3200Aarschot
», 0 01^/56.80.03 - vrrs> 14-I9u
• “Speelhoven ’03"-KaielBreugelmans.
Johan Creten, Joris Ghekiere, Allait

: Lakke, Michael Sailstorfer, ... [tot 28/9]

Antwerpen__________________ ___

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018Antwerpen 
<503/216.30.28 - wo-za 14-Ï8u
• Liv Bugge [tot 18/10]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24 - 2018Antwerpen 
<503/226.79.53 - zo 14-18u
• “New Paintings and Old Tricks” - 
Harry Heirmans [tot 12/10]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
<503/233.13.45 - do-w 13u30-I8u 
> "Table Talk” - Daniel Locus/”Roots” - 
Guy Leclercq/”L’Académie” - Michel 
Buylen [tot 9/11]
• deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen
<503/248.28.28 - di-zo 14-18u
► “deSingel (1958-2006). Het stenen tes
tament van Stynen" [14/9 tot 5/10] • 
“Urban Dramas. Narratieveaspecteni in de 
stedelijke omgeving” - Svén Augustijnen 
& Barbara Visser, Pierre Bismuth, Paul 
Casaer, Anne Daems, Nancy Davenport, 
NanGoldin,Haranhys&JosDeGrayter, 
EdwardRuscha,RenzoMartens,Johannes 
Schwartz... [tot 30/11 ]
■ Elzen veld
St.-Jorispoort29 - 2000Antwerpen 
503/223.56.10 - do-zo 12u30-17u30
• “Tekens” - Frieda Van Dun [tot 26/10] 
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19- 2000Antwerpen 
503/220.86.00-di-zol0-I7u
• “Met hun handen en hun ogen. Maya- 
textiel: Spiegelvaneen wereldbeeld’? [tot 
26/10]
■ Fifty One Fine Art Photography
Zirkstraat 20 - 2000Antwerpen 
503/289.84.58-di-w 11-18u ■
• William Klein [tot 6/11 ]
■ Frigo
Schermersstraat42 - 2000Antwerpen 
503/889.37.67
“Het einde van de actie” - Vaast Colson, 
Anton Cotteleer, Leen De Waele, Ben 
Meewis, Geert Saman, Lieven Segers, 
Emma Thyssen [26/9 tot 12/10]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliàrdstraat 19 - 2000Ant
werpen
503/231.90.56 - wo-za 14-18u
>‘WildeyedandSweethearted”-Marielle 
Scons [tot 6/12]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 -2000Antwerpen 
503/234.21.60-ma-vrl0-16u30
• Stefaan Roelstraete, Nathalie 
Delafontaine - sculpturen, schilderijen 
[28/9 tot-/10]
■ Galerie Jos Jamar
De Burburestraat 2 A-2000Antwerpen 
503/238.68.75 -wo-za 14-18a
I Jef Gey s [tot 18/10]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
503/491.98.00 - wo-vr 10-12u 14-17u 
za 14-I8u
• Jac Leimer [tot 19/10]
■ Galerie Mercator
Désguinléi 100- 2018Antwerpen 
503/247.24.19-rna-yr9-l 7uza 14-17u 
•‛FileunderRicochet"‛-MarcDeBlieck 
- fotografie [tot 26/9]
■Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14-2000Antwerpen 
503/237.11.27-di-vr!0-18uza 12-18»
• David Claerbout [tot 18/10]
■ KN10
Korte Nieuwstraat 10-2000Antwerpen 
5014/41,46.48-do za-zo 1^17» ..
• “Spaso-Andronikov” - Thomas De 
Baets [21/9 tot 26/10] '
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 
503/240.64.30 - di-za 10-17»
• “Grillige grenzen. De provincie Ant
werpen aangekaart 16de-21ste eeuw” 
[tot 28/9]
■ Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
Leopoldde Waelplaats-2000Antwerpen 
503/238.78.09-di-zo 10-17»
► "NICC-programma"-Joost  Conijn [tot 
19/10] “

■ Koraalberg A rt Gallery 
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
503/226.0630 - do-za 13-18» 
• Pieter Vermeersch [tot 22/11 ] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen 
503/238.40.34-ma-vr ll-13u 14-18» 
• “Ode aan de muziek” - Chantal Bietlot 
- schilderijen [3 tot 23/10] • Gerry 
Jonckeau - schilderijen [7 tot 27/11] 
■ Lokaal 01
Provindestraat 287 - 2060Antwerpen 
503/238.81,66 -do-za 13-17» 
► “Eenzaam zonder god” - Bas Schevers, 
Tomas Schats, Alex R. Winters, Bemd 
Lohaus [tot 18/10]
■ ModeMuseum Antwerpen
Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
503/470.27.70
• “Europalia Italië; Genovanversaevice- 
versa” [tot -/l]
■ MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
503/238.59.60-di-zo 10-17» 
>“ProgettoArte.MichelangeIoPistoletto 
& Cittadellarte" [4/10 tot 30/11] 
■ Objectif [...]
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
50496/504.206-do-za 14-18» 
• Corey McCorkle [9/10 tot 8/11 ] 
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
503/827.13.50-di-zo 10-20»
>AnnVeronicaJanssens[21/9totl6/l 1] 
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai21-22 -2000Antwerpen 
503/248.08.45 - do-za 14-18»
• Albert Peipermans [tot 18/10]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen ■ 
503/248.08.71 - wo-za 14-18»
• Manlied Pernice [tot 18/10]
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
503/257.14.17-di-za 14-18» .
• Franz West, Otto Zitko [tot 18/10] • 
Dieter Appelt [23/10 tot 6/12]
■ Twenty/Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Ant
werpen
503/226.26.20-do-za 14-18»
* “Het is wat het is, maar dat. wat het is, is 
het dan ook"- Frie J. Jacobs [tot 27/9] • 
Dominiq Van de Walle [4 tot 26/10]

Brugge_______________ ■

■ De Bond (Cultuurcentrum Brugge) 
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
5050/44.30.40 -di-zo 9u30-17u30 
» John Isaacs [21/9 tot 9/11]

Brussel

■ argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Weifstraat 13 -1000 Brussel 
502/229.00.03-wo-za 14-19»
• Peter Downsbrough [tot4/l 0] • “Argos 
Festival2003”[17tot25/I0]»JanVrom- 
man [15/11 tot 17/1]
■ Art Kiosk Gallery
Jean Volderslaan 9 -1060Brussel 
50499/1988.01 -do-za 14-19» 
• ‘Critical Flesh” - Els Van den Veyver 
[tot 21/9]
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090 Brussel 
502/424.2412 -do-za 14-19»
• “Geschiedenis van een verzameling 

. 1979-2003” - Bram Bogart, Raf Buedts, 
Leo Copers. Yves De Smet, Georg Hüter, 
BemarVenet,Jean-GeorgesMassart,Tout, 
Camiel Van Breedam,... [tot2/l 1]
■ Atomium
Eeuwfeestlaan - 1020Brussel 
5O2.475.47J7
‘Charleblitz” - Charlemagne Palestine 
[tot 31/12]
■BOZAR
Paleis voor . Schone Kunsten

. Ravensteinstraat23 -1000Brussel 
502/507.82.00-di-zo 10-18»
• “Venus ontsluierd. Titiaans Venus 
van Urbino naar een idee van Umberto 
Eco” [11/10 tot 11/1] * “Een bijzondere 
renaissance. Het Hof van de Este te 
Ferrara” [3/10 tot 11/1] .

■ Center for Contemporary
Non-Objective Art
O.LV. Van Vaakstraat 2 -1000Brussel 
502/502.69.12- vr-zo 14-18»
• “Spatial Interventions” - Christoph 
Dahlhausen, Tilman, Freddy van Parys 
[20/9:tot9/ll]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Watèrloosesteenweg 94 -1060 Brussel 
502/53890.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
• “Le paysage inexploré. Gilbeitde Keyser 
(1925-2001)" - fotografie [tot 30/10] 
■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
502/735.05.31
ma-vr9-13u 14-17u za 13-18»
• “Planète en dérision?” - Nathalie Joiris 
[tot 18/10]
■ Centrum van het Beeldverhaal
Zandstraat 20 -1000 Brussel 
502/219.19.80 -di-zo 10-18» 
• "Tekstbalonnetjes uitAfrika” [tot 28/9] 
■ Cotthem Gallery
Grote Markt 16-1000 Brussel 
502/503.28.75- wo+dot-za-zo H-13u 
12-19uvrll-13u 14-22»
• “Hungary Unplugged” [tot 18/10]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7 -1000 Brussel. . 
502/514:01.23 -wo-za 14-18» 
• "FIAC Paris” - kunstbeurs [9 tot 13/10] 
>LeonGolub-schilderijen[24/9tot8/l 1 
(gesi.6tot 14/10)]
■ Damasquine Art Gallery 
Dageraadstraat 62-1000 Brussel . 
502/646.31.53- wo-za 13-19» 
► “Remake(s ) & re-remake(s)’ ’ - Jacques 
Lizene [3/10tot 1/11]
■ DeMuelenaere & Lefevere ;
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
5058/51.47.57-di-vr 14-18» 
• Jean Tirilly, Erick Derac - schilderijen, 
fotografie [tot 17/10]
■ EspacePhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
502/538.42.20-di-zo-13-18»
• “Centenaire del’Hôtel Hannon (1903- 
2003)” [tot 28/9] .
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 - 10Ó0 Brussel 
502/219.44.51 - wo-za 14-18u30 
• Louise Herlemont [tot 19/9] • Ronny 
Heirmans [tot 11/10] • “Argos Festival 
2003” - Harun Farocki - installatie [ 17 tot 
25/10]>“MonthlyAlteringPresentation” 
- RichardIVenlet [tot .28/12]
■ Galerie Artiscope
St-Michielsldan 35 - 1040Btussel 
502/735.52.12-di-vr13u30-18u 
• “Oriente, Occidente, Orizzonte" - 
SalvatoreLiçiüa,[18/9 tot31/10]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art- 
Artothèque
Stokkelse Steenweg 45-1200Brussel 
502/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13û30-17u3Ùza 9u30-17»
• “Aart tafel!’.’ - Jacques Bage, Lise 
Brachet, Luçienne Camus, Jocelyne 
Coster, Chantal De Deken, Anne De 
Roo, Camielle De - Taeye, Philippe 
Decelle, Anne-Marie Finné,AnneJones, 
Alain Winance, Chantal Talbot. .. [lot 
27/9]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
502/514.10.10 
do-za 14-18u30
>“SylviaKristel-Paris”-ManondeBœr 
[18/9tot 11710]>“Kaimietis”-Deimantas 
Narkevicius [30/10 tôt 6/12]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
502/219.14.22 -di-za Î4u30-18a 
•Peter Joseph [tot 18/10] • "Groupshow" 
- Mario Airo, Eva Marisaldi, Liliana 
Moro, Grazia Toderi [-/10 tot-/11] 
■ Hallepoort
Zuidlaan -1000Brussel 
502/534.15.18 - di-zo 10-17» 
>“P.I.G.(PolynesianInstandGeography). 
Het andere blauw” - Berend Hoekstra & 
Hilarius Hofstede [1/10 tot 25/1] 
■ Huize Marijke Schreurs 
Van Volxemlaan 475 -1190Brussel 
502/534.18.69 - wo-do+za 15-18»
• "How to Tickle Space!” • Wemer 
Réitérer [tot 26/101 ’ ' .

■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
502/504.80.70-ma-za9u30-19»
• “Fragments” - Philippe Dubit/Coryse 
Kiriluk [tot 27/9] • “Une sélection de 
sièges américains des années 50” [26/9 
tôt 11/10]
■ KanaJ20
Barthélémylaan 20-1000Brussel 
wo-za 14-18u
“Argos Festival 2003; Lightscape” - 
Edwin van der Heide - installatie [17 tot 
25/10]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis 
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
502/741.73.00 -di-zo 10-17»
• “Europalia Italia: Da Pompei a Roma” 
[9/10 tot 1/1] • “Vietnam. Kunst en 
culturen van de prehistorie tot op het 
heden” [17/9 tot 29/2]
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
502/512.02.88 - wo-za 14-18»
• Mare Guillaume/”Publications Artimo 
et Revolver” [24/9 tot 22/11]
■ La Médiatine
Stokkelse Steenweg45-1200Brussel 
502/761.2752 - di-za 14-18»
• “Privé 03” - Elisabeth Bronitz, Jean- 
Marc De Pelsemaeker, Xavier Lust, 
Gonzague Hervy... [tot 28/9]
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060Brussel
5 02/537.65.40 - di-vr 14-18u30 za 
9u3Ö-12u 14-18u30
• “L’Homme et la ville” - Stéphane 
Schollaert - fotografie [tot 18/10] • 
“L’Hommeintime”-JeanRüstin-[20/10 
tot10/1]
■ Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14-1000Brussel 
502/227.34.04-ma-za 10-18»
• “Dédales” - Gwendoline D’Huart - 
grafiek [19/9 tot 31/10]
■ Matrix Art Project
Kóolmijnenkaai30-34 -1080Brussel 
502/411.36.19 -do-zo 14-19»
I “Resistance” - Odili D. Odita [27/9 tot 
30/10]
■Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat86-1050Brussel 
502/549.86.65-di-zo 12-18u wo 12-21» 
I “De derde dimensie. Architectuur- 
ontwerpen van 1893totheden”[tot 12/10] 
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat74-1030'Brussel 
502/250.11.66-ma-vr 10-17uza 13-17» 
• Markus Gadient- schilderijen [19/9tot 
18/10] • “Advertisement” - Nedko 
Solakov [23/10 tot 13/12] ■
■ Un Peu Plus
Hoogstraat 304 -1000 Brussel 
502/646.89.91
“Je me souviens (titres provisoires)” - 
Yàel André, Sybille Comet, Manon de 
Béer, Véronique Decoster, Jean Glibert, 
NathalieMertens.DominiquePetitgrand, 
Harald Thys, Dominique Thirion, Angel 
Vergara... [24/10tot30/11] 
•VIZO.

Kanselarijstraat 19 -1000 Brussel 
502/227.49.60-di-yrll-18uza-zoÏ3-17u 
I “Vlaanderen internationaal” [18/9 tot 
26/10]
■ Wiels Centrum
voor Hedendaagse Kunst
Vah Volxemlaan-1190Brussel 
5.02/674.70,89 -
“Wiels!” - Sven Augustijnen, Anne 
Daems, Peter Downsbrough, Gilbert 
Fastenaekens, Michel François, Jan 
Kempenaers, Christophe Terlinden, 
Richard Venlet [tot 19/10] .
■ Xavier Hulkens
St.-Jorisstraat 6-8-1050Brussel 1 
502/639.67.30-di-zà 12-18»
•“Pictures from the Seventies”-William 
Eggleston/Phillip Allen [11/9 tot 26/10] 
• Roni Hom, Stephen Wilks [13/11 tot 
11/1] • “FIAC Paris” - kunstbeurs [9 tot 
13/10] • “Art Basel Miami Beach” - 
kunstbeurs [4 tot 7/12]
■ De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 -1020Laken 
502/268.16.08 - di-zo 10-16u45 
“Etirôpà-Japan.Dégrote ontmoetingen” 
[tot-/12]

Charleroi 

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 
5071/31.44.20- di-zo 10-18»
• "EuropaliaItalie2003. Rome étemelle. 
Gravureset vues panoramiques du 15ème 
au 19ème siècle” [8/10 tot21/12]
■ Musée de la Photographie
Avenue PaulPastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
5071/43.58.10 - di-zo 10-18»
> “Visions d’un mythe. Un siècle de 
photographie en Argentine” - Daniel 
Barraco, Fabiana Barreda, Dino 
Bruzzone, AliciaD’ Amico, Grete Stem, 
Marcos Lopez, Marcos Zimmerman, 
Annemarie Heinrich, Helen Zout, Sara 
Facio, Cristina Fraire,... [tot 30/11 ]

Damme 

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340Damme-Sijsele 
50498/75.43.37- za-zo lO12u 15-18» 
• “Combat acharné” - Marie-Claire 
Gouat/”Driehoekverhouding” - Robert 
Vollekindt [tot 16/11]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestireek 
Lucien Matthyslaan 3-5 -9800Deinze 
509/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-12u 14-17»
• “Gust De Smet Dejaren20” [tot 28/9]
• "Leeuwenhar"- Gety De Smet-schil
derijen [11/10 tot 30/11] -

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museurhlaàn 16-9831 Deurle 
509/282.77.93 - do-zol4u-18a
• Bert Loerakker [tot 5/10] > “Repair” - 
Diane Bogaerts [12/10 tot 23/11 (gesl. 1 
en 2/11)]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
509/282.51.23 , 
di-yr 13-17u za~zo 11-17»
• “Gust De Smet Maat der dingen”/ 
"Focus 3: Louis De Cordier, Vincent 
Geyskens, Tina Gillen" [tot 28/9] • “In 
Search of The Perfect Lover. Tekenin
gen uit Sammlung Hauser und Wirth” - 
Louise Bourgeois. Marlene Dumas, Paul 
McCarthy, Raymond Pettibon[12/10tot 
21/12] ■ ;

Deurne 

• Sterckshof Provin
cie Antwerpen
Hoqftvunderlei160 -2100Deume 
503/360.52.50-di-zo l0-17u30 . 
> “Glansrijk gewonnen. Nederland en 
België in de prijzen” [19/9 tot 7/12]

Eupen ________ ____________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten3 - 4700Eupen 
5087/56.01.10-di-vrl0-18uza-zo 14-18» 
•‘CollectiondelaCommunauté française 
1993-1998. Sculptures et installations”- 
MarianneBefenhautJuand’Oultremont. 
Peter Downsbrough. Monica Droste & 
Guy Rombouts, Michel François. Nic 
loosen, Johan Muyle, Richard Venlet 
Angel Vergara... [tot. 19/10]

Evergem_______________ '

■ Cultuurcentrum Evergem 
Weststraat3J - 9940Evergem ; 
5O9/3$851.0O
ma-za 8u45-lI-4514-16» ■ ;
> Geert Rochus - fotografie [12/10 tot 
7/11]

Genk .. .

■ Flander's Arts Centre FLAC© : 
André Dumontlaan 2- 3600 Genk .
5089/84.52.23 -vr9-17u ^zpl4-L8u
•“Point dévue”-Virginie Bailly, Fanny 
Zaman - installatie [tot 30/9]

ctrl_alt_del is a project on sound art and has the aim of identifying current aural experimental approaches in the contemporary art sphere
e

INTRODUCTORY PRESENTATION and PERFORMANCES
September 5th Marres
20:00 Presentation by Basak Senova (TR), Paul Devens (NL) and Emre Erkal (TR) 
20:30 Performance by 2/5 BZ (TR)
21:45 Performance by Nathalie Bruys (NL)
CD LAUNCH
September 5th Marres
20:00-23:00 Launch CD
Kim Cascone (US), Matt Wand (UK), Merzbow (JP), Scanner (UK), Paul 
Devens (NL) (producer), 2/5 BZ (TR), Nathalie Bruys (NIL), Hassan Khan (EG), 
Jozef Cseres (SK), Kippi Kaninus (IS), Anabala (TR), Michel Waisvisz (NL), 
Zafer Aracagök (TR), Telco Systems (NL), Erdem Helvacioglu (TR), ROR (Fl)
PANEL
September 27th Marres
14:00 Presentations by Michel Waisvisz (NL), Basak Senova (TR), Sarah 
Leisdovich (B), Emre Erkal (TR) and Stâle Stenslie (N)
16:00 Discussion
PERFORMANCES
September 27th Marres
18:00 Zafer Aracagök (TR), Michel Waisvisz (NL), Kippi Kaninus (IS), Telco 
Systems (NL), Gel (FR)
EXHIBITION
September 27th-November 2nd, Marres
ROR (Revolutions on Request) (Fl)
ROR is a Helsinki based artist collective. Klaus Nyqvist, Karoliina Taipale, Panu 
Puolakka and Jiri Geller are the core members.
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www.project-ctrl-aft-del.com
PANEL
September 13th ITU, Taskisla Campus
14:00 Presentations by Kim Càscone (US), Emre Erkal (TR), Rahma 
Khazam (UK/FR), Hassan Khan (EG) and Jozef Cseres (SK).
15:30 Discussion
18:00 Aural demonstration by Cevdet Erek (TR)

WORKSHOP
September 14th ITU, Macka Campus
In co-operatión with MIAM (Center for Advanced Musical Research)
Istanbul Technical University
13:00 Lectures/presentations by Kim Cascone (US), Jozef Cseres (SK) 
15:00 Workshop by Pieter Snapper (US) and Cevdet Erek (TR)

PERFORMANCES
September 18th, 20th and 21st Babylon
18th-21:30 Kim Cascone (US)
20th-20:30 Scanner (UK) - Paul Devens (NL)
2lth-20:30 Matt Wand (UK) - Merzbow (JR)
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Gent Leuven Roeselare

• - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vmuwebmersstraat - 9000 Gent 
<1)09/269.29.10
di-tf>10-17u
► "Still/Move" - David Claerbout, Hans 
Op de Beeck, Dany Deprez, Angel 
Vergara,StanDouglas/ThomHoffman- 
fotografie [4/10 tot 30/11 ]
■ Design Museum Gent
Jan Bmydelstraat 5- 9000 Gent
<£09/267.99.99-di-w 9u30-17u
• "Silberkellercollectie"T ’Bestekken en 
eetcultuur. Van gotiek tot art deco"/ 
’’Change. 30 jaar sieradenontwerp van 
Ruudt Peters” [tot 28/9] • “Retrospec
tieve Gaston Eysselinck (1907-1953)” 
[31/10 tot 7/12] • Frantisek Vizner - 
glaswetk [30/10 tot 29/2]
■ Galerie Cartwright
Onderbergen 72 - W00 Gent 
&09/223.4O.73 
wo-m ll-13u 14-19u
>“Art/Life”-GeorgeAdeagbo,Alighiero 
e Boetti, Francis Alys, Ricardo Brey, 
Peter Buggenhout, Denis Castellas, 
Jimmie Durham, Honoré d’O, Andreas 
Slominski, Pascale Marthine Tayou, 
Eulalia Valldosera, Franz West... [tot 
27/9]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000 Gent 
&09/222.00.33 
wo-vr 14-18uta 10u30-18u30
I “Luper in Ghent” - Peter Greenaway 
[tot 31/10]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat25 - 9000 Gent 
®09/225.10.81 - wo-za 15-18u
* Robine Clignett, Klaus Baumgartner - 
schilderijen, tekeningen, objecten, foto
grafie [26/9 tot 1/11] • Johan Clarysse - 
schilderijen [7 tot 29/11]
■ Het Huis van Aluin
Kraanlei 65 - 9000 Gent 
®09/269.23.50
• “Van God tot Klein Pierke” [tot 2/11]
■ Kunst Nu, Vereniging van het 
S.M.A.K.
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
©09/222.3896 - di-zo 10-18u
• Thomas Bogaert [tot 26/10] • Johan 
Tahon [6/11 tot-/12]
•S.M.A.K.
Citadelpark - 9000 Gent 
1)09/221.17.03 - di-w 10-18a
>‘Genthara”-LuigiOntani[12/10tDt4/l]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt44- 3500Hasselt 
1011/22.53.21 - ^-vrl2-18uza 14-17u 
> Denise Peeters [tot 18/10] • Benoît Van 
Innis [24/10 tot 6/12]
•Z33
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 
1011/29.59.60
di-za 10-17u zp 14-17u
• "Freespace Limburg; Kiss and Ride” 
- Cesare Pietroiusi t, Philippine Hoegen, 
Eoghan McTigue, Johannes Kahrs [tot 
2/11] • “Guided By Heroes” - Vanessa 
Beecroft, David Sims, Larry Clark, 
RinekeDijkstra,DavidClaerbout,Evan 
Holloway, AntonCorbijn, Cady Noland, 
Felix Gonzalez-Torres, Don Brown... 
[tot 9/11]

Hornu__________________________  

■MAC’S
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
1065/65.21.21
di-zp 10-18a
► “Le beau corps de la mémoire”-Giulio 
Paolini, Giuseppe Penone, Joachim Koes
ter,José-Maria Sicilia, Rodney Graham, 
Günther Förg, Franz West, Gabriel 
Orozco... [tot 12/10]

leper

■ Cultuurcentrum leper
St.-Niklaasstraat 4 - 8900 leper 
1057/22.69.22
“Ver(f)woord” - Raoul De Keyser, 
Philippe Bouttens. Asger Jom, Roger 
Raveel,PeterSimoen,SergeVandercam, 
Robie Van Outryve, Maurice 
Wyckaert... [tot 28/9]
■ Flanders Fields Museum
Grote Markt34 - 8900leper 
1057/22.85.84 - dagelijks l0-l8u
• “Encounter” - Maik Anstee [tot 5/10]

Knokke
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■ Galerie Patrick De Brock
Strandstraat 11 - 8300 Knokke
1050/62.13.09- vr-ma 14-18a
► Jason Martin [-/10 tot 711]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke-
Heist
1050/62.93.63 - za-zp 14-I8u
► Joan Waltemath [tot 26/10]

Kortrijk_______________________

■ Art Concern
Handboogstraat20 - 8500 Kortrijk 
1051/61.32.91 - vr l4-20u zp l0u30- 
l2u3014-I8uzp 14-I8u
► “Here and Now. There and Then” -
Ditmar Bollaert [tot 12/10]
■ Cultuurcentrum Kortrijk
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 
1056/21.78.63 -di-zp 14-18a
►Michiel Goessens-fotografie[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... [tot 710]

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96- 3000Leuven 
10l6/23.03.20-ma-vrl0-l8uzpl4-l8u 
• Vlatka Horvat - videos [5 tot 17/10] ► 
Kristof Van Gestel, Martijn Olie [ 14/11 
tot 19/12]

Lokeren

■ Cultuurcentrum Lokeren 
Torenstraat I-9160 Lokeren
109/340.50.50- ma-vr l0-l2u 14-I7u
► Frans Devriese- fotografie [tot 9/10] ► 
Rik VanDenBussche-fotografie [ II/IO 
tot6/l l]>WouterJamees-fotografie[8/ 
11 tot 4/12]

Loverval _____

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280 
Loverval
1071/56.17.66 - wo-vr 14-I9u za ll-
I8u zp 14-I8ü
► Jean-Marie Mahieu [tot 25/10]

Machelen

■ Roger Raiveelmuseum
Gildestraat2-8 - 9870Machelen-Zulte 
109/381.60.00 - wo-zp U-17u
► ‘ “Gust De Smet en het stilleven van het 
schilderij” [tot 28/9]

Mariakerke

■ Centrum voor Jonge Kunst 
KasteelClaeys-Bouiiaert-9030Mariakerke 
109/236.68.90 - wo-zp Il-I8a
► Sabine Oosterly nek - installatie, video, 
objecten [tot 26/10]

Marke

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke
D056/24.0822-ma-vr9-l2u30l3u30-l6a 
► Lucille Feremans - fotografie [tot 9/10] 
► Karin Borghouts - fotografie [ I I/IO tot 
6/11]

Mechelen

■ Cultuurcentrum Mechelen
Minderbroedersgang5-2800Mechelen 
1015/29.40.00 - di-zo 10-18a
► ‘Contour. Actuele videokunst in histo
rische ruimtes” - Fiona Tan, Hans Op de 
Beeck,deRijke/deRooij,WimWauman, 
FranciscaLambrechts/Honoré ’O,Oria 
Barry&RuiChafes,MrsDelmotte,Sven 
Augustijnen, Els Dietvorst, Jef Geys, 
Elkse Neus [tot 12/10]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10-2800Mechelen 
1015/33.63.36 - vr-zp 14-18» 
► “Russian Contemporary” - Sergey 
Bratkov [5/10 tot 23/11]
■ Garage,Ruimtevoor ActueleKunst 
Onder de Toren - 2800Mechelen 
1015/29.40.14 - di-zo 13u30-17u30 
► “Contour. Een wandeling langs heden
daags bewegend beeld” - Jef Geys, Hans 
Op de Beeck, Els Dietvorst, Mrs. 
Delmotte, Elske Neus, Franciska 
Lambrechts & Honoré ’O [tot 12/10]

Menen

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930Menen 
1056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18» 
► Wouter Jamees - fotografie [tot 9/10] ► 
Lucille Feremans - fotografie [11/10 tot 
6/11]

Morlanwelz____________________

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
1064/21.21.93 - di-zo 10-18»
► “Reliures art nouveau” [tot 20/9] ► “Le 
Hainaut vu du ciel” [tôt 21/9] ► “Le vase 
grec dans tous ses états” [23/5 tôt 28/9]

Namur

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14- 5000Namur 
1081/22.90.14 - dagelijks 12-18» 
► “Le studio Piron. Trois générations de 
photographes à Namur 1894-1970” [tot 
19/10]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76- 8670 Oostduinkerke 
1058/51.47.57 -vr-zp 14-18» 
►WalterBrems,SergeGangolf-schilde- 
rijen, sculpturen [tot 28/9]

Oostende ____

■ Galerie R53
Romestraat 53 - 8400 Oostende 
1059/51.94.44 - za-zp 14-18»
>“DeBendeVanWim”-WimOpbrouck 
Michiel Hendryckx - tekeningen, foto
grafie [tot 19/10]
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
1059/50.81.18-di-zo 10-18» .
►“2003Beaufort: Kunstaanzee" [tot 28/9]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery ■ 
Tiegemstraat 6 A- 8553 Otegem 
1056/64.48.93
wo-do za-zp 14-I8u vr 9-l2u 13-18» 
►‘CosmopolitanChickenProject Second 
Generation: Mechelse Bresse - Sex & 
Mortality” - Koen Vanmechelen [tot 19/ 
10] ► “Art Cologne 03”- kunstbeurs [29/ 
10 tot 2/11]

■ Museum Alfons Blomme 
Ooststraat 84 - 8800 Roeselare 
1051/22.34.23-di-zp 14-18uzal0-19a 
► Marc Santens [17 tot 26/10]

Schilde__________________________

■ Tweede Natuur
Wandelpark Schildehof, De Pont 45 - 
2970Schilde
103/384.21.92 - dagelijks
“Tussen hemel en aaide. Beelden in 
Schildehof’-DominiqueBailly,Geoiges 
Baines,SjoerdBuisman, Fred Eerdekens, 
Paul Gees, Bernd Lohaus, Stefaan Van 
Biesen,HenkVisch,JoannaMowbray...
[tot 2/11]

Sint-Amands ________________

■ Provinciaal Museum
Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-
Amands
1052/33.08.05 - za-zp 12-I9a
►"EenpodiumvoorVerhaeren”[tot26/lO]

Stavelot _____

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot 
1080/86.42.94 - vr-zp 14-I9a
► Bernard Tullen - schilderijen [tot 5/10]

Strombeek-Bever

■ CultuurcentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek- 
Bever .
102/263.03.43 - dagelijks 10-22»
• Fien Muller, Stijn Cole, Hannes 
Vanseveren [4 tot 30/10] ► Mo Becha, 
David Neirings, DD Trans [14/11 tot 
14/12]

Tervuren

■ Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika
Leuverisesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
102/769.52.11
di-vr 10-17u za-zp 10-18»
► "Afrika: zelfportret. 250foto‛s"/‛Chéri 
Samba moto na Tervuren” [tot 28/9]

Turnhout

■ Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 
1014/41.94.94
di-za 14-18u zo 10-12u 14-18»
► “Geboeid publiek Het leven achter 
tralies”[20/9 tot 9/11]

Wevelgem________________ -

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem . 
1056/43.34.90
ma-vr 9-l2u 14-I7u wo 9-l2u 14-19»
► Rik Van Den Bussche - fotografie [tot 
9/10] • Wouter Jamees - fotografie [l 1/ 
J0 tot 6/11]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 -52058Aachen 
10241/180.71.04-di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zp 11-17»
► “Plastik wild Plastik” - Ruth Gilberger 
[tot 21/9] ► “Sun Works" - Tacita Dean 
[20/9 tot 9/11] ► "Aufgeschraubt & 
abgestaubtDieSammlungenimProzess 
der Neuprasentation” - Bernd und Hilla 
Becher, Hanne Darboven, Hamish 
Fulton, Allen Jones... [tot 30/11]

Baden-Baden 

■ StaatlicheKunsthallel Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
107221/232.50-di-zo 11-18»
► Corinne Wasmuht [20/9 tot 16/11]

Bedburg-Hau_______

■ Schloss Moy land
Am Schloss4 -47551 Bedburg-Hau 
102824/95l04)-zo-dol0-l8uvr  10-21» 
► “Tadashi Kawamata. Bridges and 
Archives. Photos by Leo van der Kleij” 
[tot 26/10] • “Elisabeth Coester (1900- 
1941)” [tot 2/11] ► “Denken, Reden, 
Machen! Joseph Beuys fur Kinder und 
Jugendliche" [tot 9/11] ► “Street Fighting. 
GrossflachenplakatundöffentlicherRaum 
1979-2003” - Max Regenbag [9/11 tot 
29/2]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15-10117 Berlin 
1030/202.093-0
ma-zp ll-20u do-vr H-22» 
► Tom Sachs [tot 5/10]
■ Kunst-Werke Berlin 
Auguststrasse 69 - IO 117 Berlin 
1030/281.73.25- di-zp 12-18» 
►‘Too Much”-Teny Richardson/’Hans 
undGrete”-SuedeBeei/”ThéInnocents” 
- Taryn Simon [27/9 tot 23/11]
■ Vitra Design Museum Berlin 
KopenhagenerStrasse58-10437Berlin 
10172/764.47.97- di-zo 10-20» 
► “Leven aida de Halve Maan. Woon- 
culturen uit de Arabische wereld” [tot 11/1] 
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrape 13 -10785 Berlin 
1030/254.00.20-wo-ma 10-17» 
► “Licht Bewegung Zahl Raum. Die
Grundlehre von Werner Schriefers 

Wuppertal 1949-1965" [I/IO tot 30/11]

■ DAAD Galerie
Kurfiirstenstrasse 58 -10785Berlin 
1030/261.36.40 - dagelijks 12u30-19u 
► “Such a Good Cover" - Dolores Zinny, 
Juan Maidagan [tot 9/11 ]
■ Messe Berlin
Messedamm 22 -14055Berlin 
1030/30.3&20.61 - dagelijks 11-20»
* “Art Forum Berlin 2003” - kunstbeurs 
[I tot 5/10]
■ Akademie der Kiinste
Hanseaténweg IO - 10557 Berlin- 
Hergarten
1030/39.07.6-0 - ma 13-I9u di-zo 10- 
19»
► Joachim Böttcher [22/9 tot 19/10] ► 
Klaus Staeck Jochen Gerz [tot 9/l I] • 
“JohannGottfiiedSchadow(l764-l850). 
In Rom" [24/9 tot 23/l I] •"NotMadeby 
Hand” - Dorothee von Windheim [20/9 
tot 8/2]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-AUee 4 -53113 Borm 
10228/91.71.202 - di-wo 10-21udo-zo 
10-19»
► “Signs of Life” - Anthony Cragg [tot 5/ 
10] ► “Soul and Beauty of Japan. 
Masterpieces from die Tokyo National 
Museum” [tot 26/10] ► “Little Princes. 
Portraits of Children form the 16th to 
19th Century from the Yannick and Ben 
Jakober Collection" [3/10 tot 4/1 ]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
10228/69.39.36 - di-zo Il-I7u do ll- 
19»
► “Kiinstalnnen aus Bonn” - Helmut 
Dick, Andreas Gehlen, Stefanie Popp, 
Elke Sobotka/”Wie ging noch mal 
Futurismus?" - Jürgen Stollhans [tot 21/ 
9] ► Hans Schabus/”Peter Mertens 
Stipendium 2003” [8/10 tot 23/11]

Bremen_______

■ Gesellschaft fur Aktuelle Kunst 
Teerhof21 - 28199 Bremen 
10421/50.08.97-di-zp 11-18» 
►“NoMan Is An Island”-Jeremy Della, 
Ayse Erkmen, Alicia Framis, Tracy 
MacKenna é Edwin Janssen, Superflex, 
Rémy Zaugg, N55, Silke Wagner... [tot 
26/10]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
10203/283.26.30 - di-za H-I7uzp 10- 
18»
►“Sonah, sofern. MalereiinDeutschland 
und Spanien 1945-1960" [tot 9/11] ► 
Yves Netzhammer/”Museum and City. 
Illuminated Cities” [21/9 tot 30/11] ► 
“Wilhelm Lehmbrack Drawings forthe 
sculptural œuvre” [tot I l/l ]

Düsseldorf______________________

■ K20- Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
10211/83.81.130 - di-zp 10-18u vr 11- 
18»
► “A Natural History of Architecture” - 
Herzog & de Meuron [-/9 tot 711] ► 
Jonathan Lasker [20/9 tot 23/11]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 - 40213 Düsseldorf 
10211/899.62.43 - di-za 12-19u zp 11- 
18»
► “Foyer” - Bethan Huws [tot 28/9]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse1 -40217Dusseldorf 
10211/83.8I.600 -di-vr l0-l8u za-zp 
H-18»
► Heimo Zobernig [tot 2/11] ► “Blinde 
wehrt Euch! Works from the Speck 
Collection” - Georg Herold, Rosemarie 
Trockel, Raymond Pettibon.. / ’Gibt’s 
mich wirklich. Four Rooms from the 
Schiirmann Collection” - Ivan Morley, 
John Miller, Michael Kunze, Martin 
Kippenberger... [tot 5/12]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Düsseldorf 
10211/89.962.60 - di-zo 11-18» 
► “Podai. Body Painting from Guinea” 
[tot 12/10]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhqf5 - 40479 Düsseldorf 
10211/89.962.60-di-zo 11-18» 
► “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 8/11] ► 
"RobertFilliou. Genius Without Talent” 
[tot 9/11]
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Emden

■ Kunsthalle in Emden
HinterdemRahmen 13-26721 Emden 
1021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo 11-17»
►“MeisterwerkeSammlungHenriNannen 
und Schenkung Otto van deLoo”[tot9/ll]

Essen

■ Museum Folkwang Essen 
und Stadtische Galerie 
Gœthestrq/3e41 - 45128Essen 
10201/88.45.
di-zp 10-18u vr 10-24»
D‛DerfotographischeMenschIT‛[tot5/10]
• Villa Hügel -
45133 Essen
10201/616.29.0
>“StadtLandFluss.DieFlamischeLand- 
schaft 1520-1700” [tot 30/11]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
1069/29.98.82.20
wo-za ll-22udi+zo H-I9»
» “Paul Klee: 1933" [18/9 tot 30/11] » 
“Dream Factory Communism"-Kazimir 
Malevich, El Lissitzky, Gustav Kluzis, 
Erik Bulatov, Komar & Melamid, Ilya 
Kabakov... [24/9tot4/l]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
1069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo 1.1-18»
►GerardByme,AlexMorrison[tot 12/10]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumainkdi43-60596Frankfurt-am- 
Main
1069/21.23.8471
di-zo 10-17u wo 10-20»
► “Aldo Rossi. Die Suche nach dem 
Glück. Frühe Zeichnungen und 
Entwurfe”/”PaulSchmitthenna( 1884- 
1972). Beauty is Based on Order” [tot 
9/11]

Hamburg_______________________

■ Hamburger Kunsthalle
Glockengiejlerwall - 20095Hamburg 
1040/24.86.26.12
“Lyonel Feininger (1871-1956). 
Menschenbilda.EhieunbekannteWelf’ 
[25/10 tot 11/1]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
10511/32.45.94
di-zp ll-17u wo 11-21»
► Oliver Boberg [tot 5/10] ► Lois 
Weinberger [18/10 tot 30/11]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein 
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
106221/18.40.86
Irmela von Hoyningen-Huene/ Klaus 
Gartner [tot 12/10]

Kassel

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18- 34117 Kassel 
10561/707.27.20 
di-zo 10-18u do 10-20»
► “In den Schluchten des Balkan. Kunst 
aus dem Südosten Europas” [tot 23/11]

Kleve

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
102821/75.010 - di-zo 10-18» 
► “Water Rites” - Lucinda Devlin - foto
grafie [tot 5/10] ► “Consciousness. 
Meditation. Watcher on the Hills” - On
Kawara [12/10 tot 11/1]

Köln
■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Koln
10221/21.70.21 - di-zo 13-19»
►“UniveizalneFuturologickeOperacie” 
- Julius KoUa [tot 21/9]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafe 1 - 50667Köln 
10221/221.223.79 - di l0-20u wo-vr 
l0-l8u za-zp H-18»
► “Made in Cologne” - Richard Deacon 
[tot 21/9] ► “Die Photographien von 
Henri Béchard aus Àgypten und dem 
übrigen Osmanischen Reich”/ 
’Introspective” - Richard Hamilton [tot 
9/11] ► "Small Talk” - Lily van da 
Stokka [18/10 tot 1.1/1] » "Roth-Zeit. 
Eine Dieter Roth-Retrospektive" [18/10 
tot 11/1]

■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
10221/221.221.19 - di 10-20u wo-vr 
10-18u za-zo 11-18»
►“DaGlanzDresdens. Malerei amHofe 
August des Starken und August III” [23/ 
9 tot 18/1]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum
Ubierring 45 - 50678 Köln 
10221/336.94.13 ' 
di-vr 10-16uza-zp 11-16»
► “Sexuality and Death. AIDS in 
Contemporary African Art” [19/10 tot 
25/1] '

Krefeld 

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798Krefeld 
102151/77.00.44 - di-zo 11-17» 
► “Richard Artschwager: Pictures, 
Drawings, Objects 1960-2002” [tot 
21/9]

Leverkusen

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
10214/855.56-0
di ll-21u wo-zp 11-17»
► “New Abstract Painting. Painting Ab- 
stract Now” - Franz Ackermann, Ross 
Bleckner, Pia Fries, Bernard Frize, Lori 
Hersberger, Jonathan Lasker, David 
Reed, Robert Zandvliet, Peter 
Zimmermann... [tot 28/9]

Ludwigshafen___________________

■ Wilhelm-Hack-Museum
Berliner Strane23-67059Ludwigshafen 
10621/504.34.11 -di-zp 10-17u30
► “Da Blaue Reiter. Die Befreiung der 
Faite” [11/11 tot 29/2]

München ______ 

"Villa Stuck
PrinzregentenstraJ3e 60 - 81675
München
1089/45.55.51.25-wo-zp 11-18»
► “Alfons Mucha” [tot 5/10]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum fiir 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster 
10251/59.07.01
di-zp 10-18»
► “Residence, Resonance, Resistance” - 
Chen Zhen [tot 21/9]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
10911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20»
►“SomePlaces to Which WeCànCome. 
Works 1963-1975” - RobertBarry [18/9 
tot 16/11]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402Nürnberg 
10911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18»
►“DesignMuseumsoftheWorid Visiting 
Nuremberg" [19/9 tot 23/11]

Siegen__________________________

■ Museum fur Gegenwartskunst 
Siegen
Unteres Schloss 1 - 570/2 Siegen 
10271/405.77.10
► “Mouth Open, Teeth Showing. Werke 
aus da Sammlung Schürman” [tot 12/ 
10] • “Spaces of Communication” - Jef 
Geys, Christine & Irene Hohenbüchler, 
Stefan Kern, Apolonija Sustersic, 
Swinger [7/11 tot 4/1]

Weil am Rhein___________________

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576Weilam
Rhein
107621/70.22.00
di-vr 14-18u za-zo 11-17»
► “Marcel Breuer. Design en architec
tuur” [tot 25/4]

Frankrijk

Altkirch

■ Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
103.89.08.82.59
di-vr lO-I8u za-zp 14-19»
►“Coupdecœur.ASentimental Choice” 
- Olivia Millagou, Svan t’Jolle, Gaëlle 
Chotard, Irene During, Andrea Lange, 
Tone Myskja, Alain Declercq... [tot 23/ 
H]



Delme

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré33-57590Delme 
1003.87.01.43.42
wo-vr 14-18u m-w ll-18u
• “Unheimlich” - Ricci Albenda, 
Berdaguer & Péjus, Dike Blair, Marcel 
Dinahet, Véronique Joumard, Didier 
Marcel [tôt 28/9]

Djjon

■Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 
003.80.67.1818 - ma-za 14-18a
► “AlighieroeBoetti.Oidre et désordre du 
monde. Œuvres 1967-1990” [ta 27/9]

Dunkerque _____________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 
Dunkerque
003.28.63.63.13 - di m 10-18»
• “Stop & Go. Regards croisés entre la 
collection et les acquisitions récentes. 
Espace social” - Chirstophe Boulanger, 
Gerard Byre, François Curlet, General 
Idea, Michel François,CatherineMelin... 
[ta 11/10]

Grenoble

•CNAC Magasin
Cours Bernat 155 - 38000 Grenoble 
004.76.21.95.84 - dist 12-19» 
» Olaf Breuning [19/10 tôt 4/1]

Lyon______________________________

■ Biennale de Lyon
Musée d’Art Contemporain & Institut 
d'art Contemporain de Villeurbanne - 
Musée des Beaux-Arts de Lyon - Le 
Rectangle - La Sucrière - Lyon 
004.72.07.41.41 -di-wl2-19udo 12-22» 
• “Lyon Biennale 2003. C’est arrivé 
demain” [18/9 ta 4/1]

Marseille 

■ Ateliers d’Artistes de la Ville de 
Marseille
Boulevatd Boisson 11-19-13004Marseille 
004.91.85.42.78 - di-za 14-19»
• “Artistes du post-diplôme de Lyon” - 
Gregory Bétend, Laetitia Carton, Latifa 
Echkhch, Elise Florenty,Loreto Martinez, 
Nathalie Six... [1/10 ta 7/11]
■ Musée Cantini
Rue Grignon 19-13006 Marseille 
004.91.54.77.75 - di-zp 11-18» 
• “Auguste Chabaud (1882-1955). La 
ville de jour comme de nuit, Paris 1907- 
1912” [24/10 tôt-/2]
■ Galeries contemporaines des 
Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69-13008Marseille 
004.91.25.01.07
“Rétrospective Rodney Graham”/ 
"Transmission’s Studies” - Francesco 
Finizio [ta 28/9] • Ann Véronica Jans
sens [31/10 ta 15/2] • “Acquisitions 
2002 Fonds National d’Art 
Contemporain” [31/10 ta 15/2]

Montpellier_______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 
004.67.22.94.04 - ma-za 14u30-18u 
* “Farniente. Le travail, c’est la santé!"- 
Etienne Bossut,Alexandar  Die, Stéphane 
Magnin, Gianni Motti, Jean-Luc 
Moulène, NedkoSolakov, Didier Trenet, 
Bernard Voila, Erwin Wurm... [ta 27/ 
9] • “Dialogues” - Marine Hugonnier, 
Suzanne Lafont, Valérie Mréjen, 
Antoinette Ohannessian, Anne-Marie
Schneider [ta 28/9]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
004.93.75.71.50-wo-ma 11-18»
• “Urban Codes. Coder/Décoder" [tôt
5/10]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
004.92.07.73.80 - di-zo 14-19»
•‘Lee3TauCeti Central Armory Show” 
[ta 12/10]

Nîmes 

■ Carrée d’Art
Musée d’Art Contemporain
Place de laMaisonCarrée-300001 Nîmes
Peter Doig [9/10 ta 4/1 ]
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Paris

■ Paris Photo
Carrousel du Louvre - Paris 
001.42.77.58.94
“Paris Photo 2003. Gastland Mexico” - 
kunstbeurs [13 ta 16/11]
■ Paris Expo FIAC
Paris Expo, Porte de Versailles-Pavillon 
du Parc - Paris
001.41.90.47.80 - ma-vr 12-20u za-zo 
10-20»
•"FIAC2003"-kunstbeurs[9tot 13/10]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
0O1.47.O3.1Z5O - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-w 10-19»
>“ArthurBispodoRosario(1909-1989)’7 
”La Clé des champs. Art brut” [tôt 28/9] 
» Zao Wou-Ki [14/10 ta 7/12]
■ Musée des Arts décoratifs
Rue de Rivoli 107 - 75001 Paris
0 01.44.55.57.50 - di-vr ll-18u za-zo 
10-18»
• ‘L’Art Nouveau La Maison Bing” [-/ 
9ta-/l]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38-75003 
Paris
001.42.71.3838- wo-zo 14-19»
► “Comment rester zen” - Michael 
B iberstein, Balthasar Burkhard, Daniele 
Buetti, Sylvie Fleury, CelaFloyer, David 
Lamelas, Nick Hess, Sarah Glaisen. .. 
[tot28/9]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné23 - 75003Paris 
0O1.4Z72.21.13 - di-zo 10-17»
• “Photographies parisiennes” - Marc 
Riboud [tôt 12/10] • “Carrières 
parisiennes” - Jean-Yves Le Roy - foto
grafie [ta 12/10] • “Lucien Jonas (1880- 
1947) et le décor mural des années 30 à 
Paris”/”Plantu, sculpture et dessin” [ta 
26/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
001.44.7812.33 - dageUjks 11-21» 
► Jacques Henri Lartigue - fotografie [tot 
22/9] » “Alos, la Chine?” [ta 13/10] 
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
001.53.76.12.32- wo-ma 12-19»
• “Projection... chut” - Christelle 
Familiari [ta 13/10] * “Savoie éternelle" 
- Philippe Durand [22/10 ta 30/11] » 
Valie Export [ta 21/12]
■ Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
001.4874.95.38 - di-zo 10-17u40 
•“GustaveMœau(1826-1898).Mythes 
etChimères. Aquarelleset dessins secrets 
du musée Gustave-Moreau” [ta 9/11]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
001.42.1856.50-di-zo 12-20»
• “Yanomami. Spirit of the Forest’ - 
Claudia Andujar, Lothar Baumgarten, 
Raymond Depardon, Gary Hill, Tony 
Oursler,Volkmar Ziegler... [tot 12/10] • 
“Odorama” - Rebecca Hom, Cees 
Krijnen,SamSamore,SophieCalle,Sissel 
Tolaas... [13/11 ta 18/121 • "Crystal 
Palace” - Jean-Michel Othoniel/Daido 
Moriyama-fotografie [31/10 tot 11/1] 
■ Le Plateau
Rue des Alouettes33 - 75019Paris 
001.53.19.88.10 - wo-vr 14-19u za-zo 
11-19»
•"Voirenpeinture"-Isabelle Arthuis, Arm 
Veronica Janssens, Xavier Noiret-Thome. 
Walter Swennot... [18/9 ta 26/11]
■ Musée d'Art Moderne
de la Ville de Paris
AvenueduPrésident Wilson 11 - 75116Paris 
001.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19»
• Bernard Frize [ta 28/9] • ‘Women’s 
Roan” - Yoko Ono/”A Camera fa Jo
nas” - Jonas Mekas/‛ ’Déplacements” - 
Nicolas Moulin,Multiplicity,Deimantas 
Narkevicius, Bojan Sarcevic, Rancis 
Alÿs, Dorit Magreiter [ta 28/9]
■ Palais de Tokyo
Site de creation contemporaine
AvenueduPrésidentWilsonl3-75116Paris 
001.47.23.54.01 -dageUjks 12-24»
• Pierre Joseph [1/10 ta 23/11] • Daniel 
Pflumm [16/10 ta 14/12] » “Silence 
sonore" - Chen Zhen [1/10 ta 18/1]
■ Musée du Louvre
QuaiduLan’ie34-36- 75058ParisCedex01 
001.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
“Le Louvre en métamorphose. 
Photographies du musée” [tot 29/9] • 
“Autour du Code de Hammurabi. Nou
velles salles mésopotamiennes" [ta 710] 
• “Tanagra. Mythe et archéologie”/ 
’L’esprit créateur de Pigalle à Canova. 
Terres cuites européennes -1740-1840'' 
[19/9 tôt 5/1] • “Martin-Guillaume 
Biennais (1764-1843). L’orfèvre de 

Napoléon”/”François Boucer (1703- 
1770). Hieretaujound’hui”/”De Delacroix 
à Matisse. Dessins du musée des Beaux- 
Arts d’Alger” [17/10 ta 19/1]
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Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Centre d’Art Contemporain,
Par Saint Léger
Avenue Conti - 58320Pougues-les-Eaux 
003.86.90.96.60- wo-zo 14-18»
• ‘Terre protégée" - Gina Pane [ta 5/10]

Quimper._______________________

■Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper
0OZ9855.55.77
di-za I0-18uzo 14-17»
► Patrick Saytour [ta 5/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
003.26.05.7832- di-zo 14-18» 
►“Chantier/Funérailles”-YanPei-Ming 
[ta 2/11] * Abel Abdessemed [24/10 tôt 
31/12]
■ Musée des Beaux-Arts
Rue Chanzy 8 - 51100 Reims 
“Fragile. Regards contemporains sur la 
salle de céramique” - Fabienne Auzolle, 
Johan Creten, Michel Gouéry, Patrick 
Neu, Jean-Michel Othoniel, Eisa Sahal, 
Fabien Verschaere... [ta 1/12]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
0O2.99.2Z27.27-ma-vrl3u3O-2Ouwo 
9-20u za 10-12u 13u30-18u
> “Un instant s’arrête aussi” - Emmanuel 
Ropers [19/9 ta 19/10] • “Sauvez la 
France” - Harald Femagu [7/11 ta 24/ 
12] I “Intermède” - David Thoumazeau 
[19/9 ta 24/12]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 
004.77.79.52.52 - wo-ma 10-18»
• “Bernard Rancillac. Rétrospectieve 
1962-2002” [ta 29/9]

Tourcoing________________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
003.20.2891.60- wo-ma 13u30-18u
• Eric Poitevin - fotografie [ta 13/10] • 
Monique Frydman - werk op papier [tot 
3/11]

Valenciennes 

■L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300
Valenciennes
003.27.36.06.61 - do-zo 15-19»
• Edouard Prulhière [27/9 ta 9/11]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve
d’Ascq
003.20.19.68.68 - wo-ma 10-18»
• “Les chemins de l’art bru" [ta 17/11]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100
Villeurbanne 
004.7803.47.00-wo-ma 13-19» 
» ‘Lyon Biennale 2003” [18/9 tot -/l]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 -2240Luxembourg 
0+352/22.50.45
wo-ma 10-18»
• “Next Flag F’ - Ingrid Mwangi, Robert 
Hutter, Godfried Donkor/”Relocation4" 
- Vera Weisgerber, Cosmin Pop/ 
’’Something About Love” - Cristian 
Alexa, Yvette Brackman, Eva & Adele, 
Frances Goodman, Jesper Just, Sieglinde 
Klupsch, Jill Mercedes, Sam Samore... 
[ta 21/9] • “Christian Ragot designer. 
Objets hors quarantaine 1960-2000” - 
vormgeving [4/10 ta 30/11] ■

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
00131/332.22.66 
ma-za 10-17uzo 14-17»
• “Monet: The Seine and The Sea -
VétheuilandNamandyI878-1883”[tot 
26/10] • “Many Happy Returns. 100
Years ofthe Art Fund” [24/10ta21/12]

■ Scottish National Gallery of 
Modem Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
00131/624.62.00
ma-za I0-I7uzo 14-17»
► “Richard Demarco in the 1960s”[ta28/ 
9] • “Monet, The Seine and The Sea” [ta 
26/10] » “Boyle Family" [ta 9/11] » 
“Scottie Wilson and Outsider Art” [4/10 
ta 14/12] • “Advertising and the Artist 
Ashley Havindsen’s Designs and 
Collections(1903-1973)”[15/10tal8/l]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
00113/23431.58
dageUjks 10-17u30 wo 10-21»
• Ladin Cooke [ta 5/10] I “Sculpture in 
the 20th Century Britain” [27/9 tot 4/1 ] > 
“Refashioning the Figure: The 
Sketchbooks of Alexander Archipenko 
(1887-1964)” [27/9 ta 4/1] » “Making 
History: Edinburgh 1845”[27/10ta9/2]

Liverpool_________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 - di-za 10-18»
• “British Abstraction” [ta 5/10] • Paul 
Nash [ta 19/10] I “Video Positive” [17/ 
10 ta 10/1] • “The Stage of Drawing” 
[26/9 ta 28/3]

London

■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
0020/7887.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18» 
► “Common Wealth” - Jennifer Allora, 
Guillermo Calzadilla, Thomas 
Hirschhorn, Carsten Holler, Gabriel 
Orozco [22/10 ta 28/12] » “History of 
Everything”-SigmarPolke[2/10tot4/l] 
» ‘Lynn Chadwick (1914-2003)” [15/9 
ta -L3] • “The Unilever Series” - Olafur 
Eliasson [16/10 ta 21/3]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 
0O2O/7887.8O.O8-dageUjkslO-17u5O 
• Bridget Riley [tot 28/9] > ‘Turner and 
Venice” [9/10 tot 11/1] 
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V 0DS London 
00171/439.74.38 - ma-zo 10-18» 
» “Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938). 
Expressionism and the City” [ta 21/9] * 
Craigie Aitchinson - tekeningen [9/10 ta 
9/11] • “Pre-Raphaelite and other Mas
ters. The Andrew Lloyd Webber 
Collection" [20/9 ta 12/12] » "Giorgio 
Armani. ARetrospective”[18/10tal5/2] 
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
0020/72.98.15.15 - dageUjks 10-18» 
• John Currin [ta 2/11] 
■ British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG 
London 
0020/73.23.80.00
• “Medicine Man: The Fagotten Mu
seum of Henry Wellcome" [ta 16/11] > 
“London, 1753” [ta 23/11]
■ The Photographers’Gallery
Gt Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London 
00171/831.17.72 
ma-za ll-18u za 12-18»
• “Happy Victims” - Kyoichi Tsuzuki 
[25/9 ta 16/11]

Portsmouth

■ Aspex Visual Arts Gallery 
Brougham Road 27 - PO5 4PA 
Portsmouth
0023/9281.2121
di-vr 12-18uza 12-16»
> Nick Crowe, Ian Rawlinson [tot 18/10]
• “The Garden of Eden” - Faisal Abdu, 
Allah [8/11 tot 20/12]

Italie 

•La Biennale
Giardini di Castello en Arsenate di
Venezia-Venezia
0041/521.8857-
‘ Venice Biennale 2003” [tot 2/11 ]

Nederland

Acquoy___________________________

■ Fort Asperen
Langendijk 60 - 4151BR Acquoy 
00345/619.992 - di-za 10-18»
I “Armour. De fortificatie van de mens” 
-Marina Abramovic, Carlos Amorales, 
Yael Bartana, Walter VanBeirendonck, 
Jutgen Bey, Hans van Bentem, Joshua 
Davis, Catharina van Eetvelde, Irene 
Fortuyn, Alicia Framis, Benoît Goupy, 
Hella Jongerius, Lucy Orta... [ta 28/9]

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2-7607ZD Almelo 
00546/84.33.88 - di-zo 13u30-17»
• “De schil, de maan, de tak” - Sjef 
Henderickx, Karola Pezarro, Lotje de
Lussanet [tot 12/10]

Almere ■

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat 5 -1325AL Almere 
0036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21»
• “Laatste aanwinst: het proces van ver- 
zamelen”-BikVandePol,JanDeCock, 
Atelier van Lieshout, Arno van derMtirk, 
Schie 2.0, Edwin Zwakman, Joke Rob- 
aard, Nicky Zwaan... [tot 2/11] • Yael 
Davids [15/11 tot 25/1]

Amersfoort 

■De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/46330.34-di-za 10-17uzo 12-17»
• ‘Tree Time” - Maik Dion, Rona Hall, 
hetman de vries, Sandra Voetz, Bill 
Woodrow, Roy Villevoye, Hans Op de 
Beeck, Martin Effert [tot 28/9] • “Een 
nieuw levensgevoel, wonen in de jaren 
50” [12/10 tot 18/1] 
■ Museum Flehite
Vkstsingel 50 - 3811BL Amersfoort 
0033/461.99.87-di-vrI0-17uza-zo  14-17» 
• “Pas op breekbaar! 400jaar Boheems 
glas” [tot 4/1]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
0020/547.50.50-di-zo 11-17»
• Reinhoud [tot 21/9]
■ Museum van der Togt
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 
0020/641.57.54 - do-zo 13-17»
* Lorenzo D’Andrea, Huib Vugt - schil
derijen [ta21/9] •" Tyvek Sandwiches" 
- Saskia Weishut-Snapper [20/9 tot 2/11] 
► “De gecontroleerde emotie verbeeld"- 
Jan van Lokhorst - schilderijen [25/9 ta 
2/11 ] • Mercedes en Ebert Wolfgang, 
Bernard Heesen - schilderijen [6/11 tot 
14/12]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
0020/320.92.42 - do-za 13-17u30
* Anne Marie Spijker [tot 27/9]
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo 11-17»
► “Oost Amsterdamse buurt” [tot 29/2]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64 - wo-za 13-I7u30
> Marta Jedrysko-schilderijen [tot 4/10] 
► Chiel Vluggen - schilderijen [11/10 tot 
2/11]
•Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam 
0020/420.09.74 -ma-vr 9-17»
► Robert Brandy-schilderijen [tot 26/9] 
► Sjoerd Buisman, Mathilde Cuypers - 
sculpturen, tekeningen, schilderijen [27/ 
9 tot7/l 1] ► Martin RousJr.-schilderijen 
[8/11 tot 20/12]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CH Amsterdam 
0020/624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17»
► “Zinnebeelden. De 5 zintuigen geprik
keld” [tot 28/9] • “Het tweede gebod. 
Joodse en christelijke illustraties met bij
belse thema’s” [24/10 tot 7/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
0020/422.04.71 - di-zo 11-17»
► “Come” - Arnoud Holleman [14/9 tot 
19/10]>‘WeShowArt lOJaarStedelijk 
Museum Bureau Amsterdam 1993- 
2003” [25/10 tot 7/12]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
0020/625.56.51 - di-zo 11-18»
► “Denkmal 10-2defase"- JanDeCock 
[ta 19/10] • “Facing: Korea. Actuele 
Koreaanse kunst Demirrorized Zone” - 
Young-haeChangHeavyIndustries,Park 
Chan-kyong, Yang Hae-Gue, Ham Jin, 

Kim Sang-gil... [tot 2/11]
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam
0O2O6229O.I4-di-zalO-2Ou3Ozol3-17u 
► ‘Voorbij de grens. Naar ‘Citoyen de la 
frontière’ van Jozef Deleu" - Klaus 
Baumgartner, Koen Blanckaert, Johan 
Clarysse, Chantal Grard, Jan De Wach- 
ter, Frans Labath,Parcifal,... [tot22/10] 
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071 XH Am
sterdam
0 020/664.56.88 - za-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Elementaire deeltjes” - Willem van 
Albeslo [tot 27/9]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17-1012 Amsterdam 
0020/626.81.68-ma-zo 10-18» 
► “Rare snuiters. Midas Dekkers kiest uit 
de Fotocollectie Nederland”[tot26/10]> 
"Amor. Liefde in de Hermitage” [12/12 
tot 18/4]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016  RN Amsterdam 
0020/422.17.27-di-za 13-18»
► “Bengel (halb Mensch, halb Engel)’’ - 
Bas Meerman [tot 8/10]
natasja Kensmil - werk op papier [11/10 
tot 12/11]
■ De Veem vloer
Van Diemenstraat 410 -1013 CR Am
sterdam
0020/63868.94 - di-za 13-18»
► “K.O.” - Tariq Alvi, Keiko Sato, Ben 
Laloua, Miklos Beyer, Thomas Buxo 
[tot-/ll]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
0020/551.65.00 - dageUjks 10-17»
► ‘Tien jaar Nederlandse Documentaire 
Fotografie 1992-2002” [tot 12/10] »
“Facing: Korea ID” [tot 2/11 ]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187189 -1016 PL Am
sterdam
0020/330.20.66- di-za 11-18»
► Anya Gallaccio [tot 11/10] • Yael 
Bartana [18/10 tot 22/11]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18»
► “Minimal” - Harmen Brethouwer [ta 
11/10]

■ Galerie Ferdinand van Diëten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 -1012 VW Amster
dam
0020/626.57.77- do-za 11-18»
► Roos Campman [tot 11/10] • Paul de 
Reus & Henk Visch [18/10 tot 15/11]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam 
0020/423.30.46 
di-za 13-17u30
I ‘The Clock and the Clockwork” - 
GabriëlLester/”Playstation;Episode 1"- 
Renzo Martens [6/9 tot 11/10] ►Sara van 
der Heide/”Playstation” - Marijn van 
Kreij [18/10 tot 22/11]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
0020/41870.03 - wo-za H-17u30 
► Lace [tot 1/10]DMariaHobbing, Francis 
Bacon-schilderijen, grafiek [3 tot29/10] 
► Peter Skovgaard, Jens Birkemose - 
schilderijen, grafiek [31/10 ta 26/11] 
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013LP Amsterdam 
0020/63882.11 - do-za 13-18»
► Lara de Moor - schilderijen [ta 5/10] 
► Jelle Kampen - schilderijen [ 10/10 tot 
2/11]
■ Galerie Nanky De Vreeze
Lange Leidse Dwarsstraat 198-200 - 
1017 Amsterdam
0020/627.3808- wo-za 12-18»
► “Pigment Monochromes” - Paul 
Raguenes[tot5/10]*OsmoRauhala[l 1/ 
10 tot 8/11]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 
0020/623.6237
di-vr ll-l&iza 14-18»
► Jan van de Pavert [tot 18/10] ► Britta 
Huttenlocher [25/10 tot 6/12]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 1016 EK Amster
dam
0020/531.89.89 - di-za 11-17»
► “Benjamin Brecknell Turner. Rural 
England Through a Victorian Lens”/ 
’’Arsath Ro’is. Een vergeten fotograaf uit 
het Gemeentearchief Amsterdam”/Rini 
Hurkmans [tot 23/11]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam
0020/622.17.32 - wo-za 13-17u30
► Elka Oudenampsen, Koen Ebeling 
Koning - schilderijen [tot 5/10] ► 
“Supervisions”-AndreasGefeller-foto- 
grafie/”Archispective:MoreSoma.New 
Supervisions” [18/10 ta 15/11]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
0020/624.17.77- wo-zo 14-20»
► “Wij zijn heersers in dit oord” Claire 
Felicie [tot 28/9]
■ Montevideo/TB.A
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
0020/623.71.01 - di-za 13-18»
► “Facing: Korea. The Postman is a 
Genius. Experience and Imagination in 
Seoul” - Hying City, Im Heung-soon, Jo 
Seub, Koh Seung Wook, Rhii Jewyo, 
Park Hwa Young [tot 18/10]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zó 11-17»
► “Boeken om naar te kijken. Neder
landse prentenboeken 1890-1950” [26/9 
tot 15/2]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42 -1071 ZD Amster
dam
0020/674.70.00-ma-zo 10-17»
► “De ambassadeur, de sultan en de 
kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul 
(1727-1744)” [ta 26/10]
■ Sle we Galerie
Kerkstraat 105A -1017 GDAmsterdam 
0020/625.72.14 - di-za 13-18»
► Dan Walsh - schilderijen, werken op 
papier [ia 5/10] ► Jan Roeland - schilde
rijen [11/10 tot: 15/11]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 -1071 CX Am
sterdam
0020/573.29.11 -dageUjks 11-17»
> “Gemeente-aankopen2003”- fotogra
fie [4/10 ta 31/12] ► “Revolution in the 
Air. De Sixties en het Stedelijk” [tot 31/ 
12] • ‘Ta zo ver. Een presentatie van de 
collectie bij wijze van afscheid. Door 
Rudi Fuchs” [28/04 tot 31/12]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7-1071 CX Amster
dam
0020/570.52.52 - dageUjks 10-18»
► “Nieuwe grafiek” [tot 28/9] ► “Gogh 
Modem. Vincent van Gogh en de heden
daagse kunsf ’ [tot 12/10] » “La Scala. De 
opera en de Oriënt, 1780- 1930"/ Van 
Kirchner tot Beckmann. Expressio
nistische tekeningen en prenten uit de 
Hamburger Kunsthalle" [7/11 tot 8/2]

Appingedam______________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10A -9901CK Appingedam 
00596/62.91.99 - wo+vr-zo 14-17»
► WimStarkenburg [tot 12/10] ►Willeke 
vander Meer, EsterOegema[9tot30/l 1]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
0026/442.69.00 
di-za 10-17u zo 11-17»
» ‘Va gedrukt!” [21/9 tot 11/11]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg87-6812AAAmhem 
0026/351.24.31
di-za 10-I7u zo 11-17»
► “Ambitious Batik Babe” - Hadassah 
Emmerich - tekeningen/”5 generaties 
Fashion Institute Arnhem” [tot 21/9] ► 
“De beeldhouwer Han Wezelaar ( 1901- 
1984)” [tot 30/11] • "Carel van Lia 
(1897-1945). Kunsthandelaaren wegbe
reider” [13/10 ta 28/2]

D
e W

itte Raaf 105 • septem
ber-oktober 2003

mailto:BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM
mailto:AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.CO
http://www.mertensframes.com


Berg en Dal_____________

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
(Q024/684.12.11
ma-vr 10-17u w-w ll-17u
• “Wie gaat vrijuit? Slavernij en bevrij- 
ding in Oost-Aftika” [tot 30/9]

Bladel ___________  

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
©0497/38.69.14 - vr-w 13-17» 
• Rudi van Dijk, Peter van den Berk - 
schilderijen, objecten [tot 12/10]

Breda

■ Breda’s Museum
Parade 12-14 - 4811DZ Breda 
0076/529.93.00 - di-zo 10-17» 

► “Breda Photo 2003” - Cas Oorthuys, 
Paul den Hollander, Igor Savchenko [20/ 
9 tot 19/10]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22 - 4811GH Breda 
<0076/529.99.00 
di-vr 10-17u ra-w 13-17»
• “Bewegende beelden” - Eelco Brand 
[tot 19/10] • “Breda Photo 2003” - Paul 
Bogaers, Hans Eijkelboom, Erik Fens, 
Erik Kessels, Paul Kooiker, James 
Nachtwey [20/9 tot 19/10] • Michael 
Tedja- schilderijen, grafiek [2/11 tot4/l ] 
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138-4811EE Breda 
<0076/514.19.28 - do-w 13-17» 
• ‘“Rust Reinheid Regelmaat’ - Ahmet 
Polat, Wiesje Peels, Johan van Gorp, 
Hans Eneman, Roselien Steur, Antoon 
Dries, Oliver Boberg [19/9 tot 12/10]

Den Haag_______________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
<0070/338.11.40 - di-zo 14-22»
• “Emmy Andriesse (1914-1953). Een 
retropsectief' [20/9 tot 7/12]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
<0070/338.11.11 - di-zo 11-17»
>“Modeopdeplanken”[tot21/9]>“De 
Nieuwe Haagse School. Verve, Fugare 
&dePosthoomgroep”[tot28/9]>Botero 
[tot 28/9] • “Art Nouveau Art Deco in 
Nederland” [tot 2/11] • Hans van der 
Pennen [tot 16/11] • “Johan Barthold 
Jongkind(1819-I891)”[ll/10totl8/l] 
• “Mart Visser Haute Couture” [11/10 
tot 1/2]
•Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag 
<0070/302.34.56 
di-za!0-17u zo 11-17»
• “Hans Holbein de Jonge (1497-1543): 
schilder aan het hof van Hendrik VIII" 
[tot 16/11]
■ Museum Hendrik Willem Mesdag 
LaanvanMeerdervoort7-2517ABDen 
Haag
<0070/363.54.50-di-zo 12-17»
• “Antoon van Welie (1866-1956). 
Portrettist en symbolisf’ [tot 16/11] 
■ Stroom hcbk

A) Spui 193-195 -2511BN Den Haag
<0070/365.89.85 - ma-za 12-17» 
• “Johansen, visionair architect Model
len voor de 21ste eeuw en documenten 
van geestverwanten” - Constant, 
Buckminster Fuller, Archigram... [tot 
20/9])Durée"-JobKoelewijn [-/lOtot 
-/12]

Deventer________________________

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
<00572/39.14.34 - <ü-zo 11-17» 
• “Beelden van Zee. Verzameling mu
seum Beelden aan Zee"-TomClaassen, 
Stephan Balkenhol,BirgitDieker, Johan 
Tahon, Henk Visch, Mimmo Paladino, 
Atelier van Lieshout... [tot 28/9]

P Dordrecht_______________________

■ Centrum Beeldende Kunst 
Dordrecht
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
<0078/631.46.89 
wo-za 12-17u do 12-21»
• “U vraagt wij draaien.. ,?!?”/Michael 
Young - vormgeving [tot 2/11] > “Kunst 
& wonen Festival” [16/10 tot 16/11]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aan Zee
<0072/506.71.51 - do-zo 15-19»
• Henk van Gerner, Albert Rubens, 
Norbert Thomas, Go de Graaf, Julian Gil 
[tot 28/9]

Eindhoven___________________
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■ MU Art Foundation
Emnasingel20 - 5611AZ Eindhoven 
<0040/296.16.63 - ma-vr 10-18u za 11- 
17u zo 13-17»
• "CaShrulez" - Betamaxxx [tot 28/9]
■ Museum Kern penland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RTEind
hoven
<0040/252.90.93 - di-zo 13-17»
* “Tussen de boeren op het platteland. 
Het boerenleven als thema voor kunst
schilders en fotografen” [tot 9/11] 
■ Van Abbemuseum
Bildendijklaan 10 - 5611 Eindhoven
<0040/238.10.00
di-zo ll-17u do 11-21»
►“Collection de Solides”-DidierVermei- 
ren/JenniferTee/'ForestTime 1997-2001" 
- Erik Wesselo/”Matt Mullican under 
Hypnosis, 1996"/”Untiteld2001 "-Jeroen 
de Rijke & Willem de Rooij [tot 9/11]

Emnien 

■ CBK Enunen
Raadhuisplein 1 - 7811 AP Emmen 
<00591/68.58.20 
ma-vr 9-16u30 za-zo 14-16»
I “Afrika, hier en nu” - Samba Fall, Rose 
Kirumira, Mustafa Maluka, Abu Bokary 
Mansary, Dominique Zinkpè... [tot28/9]

Enschede_______________________  

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede
<0053/435.86.75
"Dekunst van het bewaren” [11/10 tot 1/1]

Gouda________________  

■ Museum het Catharina Gasthuis 
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
<00182/58.84.40
ma-za 10-17u zo 12-17»
►“Hepworth inbrons. Beelden van Barbara 
Hepworth (1903/1975)” [tot 28/9]

Groningen______________________

■ Der Aa-Kerk
A-Kerkhof 2 - Groningen 
<0050/314.89.79-di-vr 10-17» 
► “Noorderlicht 2003. Global Detail” - 
fotofestival [tot 12/10]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
<0050/366.65.55
di-zo 10-17»
► "Zilver" - Erwin Olaf - fotografie [21/ 
9 tot 30/11] ► “Bont en blauw. Oosters 
porselein in Nederland” [8/11 tot 15/2] 
■ Stichting Fotografie Noorderlicht 
Murmekeholm 10 - 9711 JA Groningen 
<0050/318.22.27- ma-vr 10-21»
► “Noorderlicht 2003. Global Detail” - 
fotofestival [tot 12/10]

Haarlem 

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
<0023/534.05.84 
di-zal2-17uzo 13-17»
► “Een voettocht door Rome” - Trudy 
Douwes - fotografie [tot 5/10] ► Tom 
Frantzen [-/9] ► Frits van Dongen, Cas 
Oosterhuis [-/10 tot -/11]
■ De Hallen Haarlem - Vleeshal en 
Verweyhal

Grote Markt 16- Haarlem 
<0023/511.57.75 
di-zall-17u zo 12-17»
► Wolfgang Tillmans - fotografie/”Uw 
kenmerk” - David Bade - installatie/ 
’’Strikt persoonlijk. Werk van kunste
naars geselecteerd door KZODenTwin- 
tig in de Hallen” [tot 2/11 ]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
<0023/511.57.75 
di-zall-17u zo 12-17»
► “Satire en Vermaak. Het genrestuk in 
de tijd van Frans Hals 1610-1670” [20/9 
tot 4/1]
■ Galerie De Schone Kunsten
Donkere Spaame 32 zw - 2011 DG 
Haarlem
<0023/525.80.73 - do-za 13-17»
► “No News Good News” - Frendy Ekel 
-installatie[14/9totl9/10]>“HetSpaame: 
verhaal van een rivier” - George 
Moormann, De Zingende Zaag [25/10 
tot-/ll]
■ Motive Gallery
Burgwal 7 - 2011BD Haarlem 
<0023/545.15.53
do-za 13-17u zo 14-17»
► “Involved” - Margreet Bouman, Rob
bie Cornelissen, Caroline Curtis, Paul 
Klemann, Wemer Mannaers, C.A. 
Certheim, Chantal Spieard. .. [tot 28/9] ► 
“Hand, oog, hart”-AnnaFrydman [4/10 
tot 2/11]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<0023/531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17»
► “Onvervalst! Drie eeuwen drukkerij 
Joh. Enschedé” [tot 2/11] ► Willen den 
Ouden - tekeningen [tot 16/11]

Heerlen_________________________  

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411 HK Heerlen 
<0045/560.44.49 
di-vr ll-17u za-zo 14-17»
► “Home Sweet Home” - Franck 
Bragigand... [tot -/11]

Heiloo _____________________  

■ GGZ Noord-Holland-Noord 
Kennemerstraatweg 464 - Heiloo 
<0020/625.84.39 - do-zo 13-17»
►“De inrichting”-MarkBain, Christiaan 
Bastiaans & Natsja Straat, Ronald de 
Boer, FolkertdeJong, Gabriël Lester, Els 
Vanden Meersch, Osnat Weiss, Jianren 
Zhao, Dirk Jan Jager... [4/10 tot 16/11]

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

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 
<00572/39.14.34 - di-zo 11-17»
► Antoine Berghs [12/10 tot 23/11] ► 
“WoodWorks”-MariShields[12/10tot 
25/1] .

Helmond __________  

■ De Nederlandsche Cacaofabriek 
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond 
<00492/59.90.55
wo-zo 13-17»
► “The Italian Job” - Nicus Lucà, Paolo 
Leonardo, Noce.Ctrl, Ada Mascolo, 
Maria Crocco, Maurizio Vetrguno, 
MariaBruni, Sergio Cascavilla... [4/10 
tot 2/11]

■ Galerie ID
Heistraat 86-94 - 5701 HR Helmond
<00492/52.39.32
di-do 10-18u vr 10-21u za 10-17»
► “De wereld van de magiërs” - Didier
Maghe [tot -/10]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
<00229/28.00.28
ma-vr ll-17u za-zo 14-17»
► Cocky Duuijvestijn-Vander Gun - 
sculpturen [tot 21/9]

Laren__________________________  

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<0035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17»
► “Wat een toestand. Schilderijen en 
beelden voor en na de restauratie” [tot 26/ 
10JD"Evolution2003"-BarbaraNanning 
[2/11 tot 14/12] • “Zadkine en zijn Ne
derlandse leerlingen” [ 13/9 tot 11/1]

Leeuwarden ________  

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
<0058/255.55.00 - di-zo 11-17» 
► “Please No Photos” - Angelika Platen 
[tot 21/9] ► “De Grote Kantshow” [tot 4/ 
1] ► “No sa” - Ids Willemsma [tot 4/1]

Maassluis 

■ Gemeentemuseum Maassluis 
Zuiddijk 16 - 3143 AS Maassluis 
<0010/591.38.13-di-zo 14-17»
► “The Garden of Hypnos” - Richard 
Bouwman [tot 2/11]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<0043/329.01.90 ■ di-zo 11-17»
► "Bonnefantopia" - Atelier Van Lies- 
hout/”Ensemble rond Stretch, 2003" - 
Joëlle Tuerlinckx [tot 30/12] * “De weg 
naar het paradijs in Romaans Maast
richt” [28/9 tot 11/1]
■ Hedah op wisselende locatie
Achter de Barakken 31A - Maastricht - 
do-zo 13-17u
“Platvorm” - Komneel Jeuken [tot 17/9]

Middelburg______________ _______

■ Zeeuws Museum
Abdij3 - 4331 BK Middelburg 
<00118/62.66.55 
ma-za ll-17uzo 12-17»
► “De Ramp van ’53 door het oog van de 
media” [tot 28/9]

Nijmegen________________________

■ Museum Het Valkhof 
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<0024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Argusscoop’ ' - Irene Bouwer, Jürgen 
Chili,Sonja vanDolron,InekeKaagman, 
Gunnar Sandman, Suzanne Valkenburg, 
Willem Weismann, Freerk Wieringa 
[tot 2/11 ] • Willen den Ouden - schilde
rijen, grafiek, aquarellen [tot 16/11] ► 
“Jan Toorop (1858-1928). Portrettist” 
[tot 23/11]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
<00318/59.12.41 - di-zo 10-17»
► “Van Gogh 150. Vincent en Helene. 
Van Goghin de collectie Kröller-Müller” 
[tot 12/10] • “Minimal” - Donald Judd, 
Carl Andre, Sol LeWitt, Dan Flavin [tot 
23/11]

Renesse _______________________  

■ Stichting Plus Min
Rampweg 24 A- 4326LK Renesse 
<00111/46.14.97 - za-zo 12-17» 
► “Water” - Hetty Huisman [tot 5/10] ►
Maarten Struijs [12/10 tot 9/11]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersontveg 4 - 6041 JE Roermond 
<00475/33.34.96
di-vr ll-17u za-zo 14-17»
► “Maas. Installaties van 10 internatio
nale kunstenaars” - Pi Backus, Rachel 
Bacon, Jan Carlier, Lucas Pellens & 
Stefan Custers, Ruud Beerens, Tamara 
Dees... [tot28/9]

Rotterdam______________________  

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/436.37.13
di-vr ll-16u30 za H-17u zo 12-17»
► “Piet Wiegman (1885-1963). Schilder 
van de Bergense school” [tot 26/10]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
<0010/412.40.48 - wo-zo 13u30-17u30 
► Mariëtte Fluitman, Daniel Levi, 
Immanuel Klein, LoesBotman[tot2/10] 
►OkhieJoun[5tot3Q/10]>“Betweenthe 
Waterfronts” - Beril Anilanmert, Cana 
[9/11 tot 5/12]
■ Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam
<0010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17»
► “Ruik Rotterdam. De geur van het 
verleden” [tot 5/10] ► “Gelukkige vrou
wen. Reclameaffiches uit de jaren ’ 50 en 
’60” [10/10 tot 28/2]

■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
<0010/213.09.91 - wo-zo 13-18»
► Juan Tessi, Ivan Calmet, Andres 
Sobrino, Maria Guerrieri [tot 28/9] ► 
Dolorès Marat [11/10 tot 9/11]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
0010/441.94.00 - di-za 10-17»
► “De Achilles-serie van Peter Paul 
Rubens” [tot 16/11] • John Bock [tot 23/ 
1 l]>“RondomDürer. Duitse prenten en 
tekeningen 1420-1575” [tot 7/12]
■ Natuurmuseum Rotterdam
Museumpark - Rotterdam 
<0010/436.42.22 
di-za 10-17u zo 11-17»
► “Groningers op tijd in Rotterdam” - 
Sebastiaan Vos/JasquesHammes-sculp- 
turen [tot 28/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi)
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
<0010/440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17»
D" Maquettes vanRotterdam" [tot 16/11] 

► “De toekomst nabij. The Asymptote 
Experience” - Hani Rashid & Lise Anne 
Couture [27/9 tot 18/1]
■ Nederlands Fotomuseum
Wittede Withstraat63 - 3012BNRotter
dam
<0010/213.20.11 - di-zo 11-17»
► “Portretten” - Koos Breukel [tot 14/11 ] 
nico Jesse [tot-/ll]
■ Phoebus. Rotterdam
Eendrachtswegöl - 30121G Rotterdam 
<0010/414.51.51 -wo-zo 13-17»
► Simon Benson, Pjotr Müller [tot29/10] 
■ RAM
Blekerstraat 10- 3011 CH Rotterdam 
<0010/476.76.44 - do-zo 13-18» 
► Bert Loerakker, Karin Arink, Christina 
de Vos/Adriaan Rees, Jeanne van Hees- 
wijk, Janos Sugar [tot 9/11]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BRRotter- 
dam
<0010/413.54.98 - di-zo 11-18»
► “De wereld van Witte de With” - Jan 
van de Pavert, Nico Vascellari, Niels 
Staal [tot 5/10]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen
<0070/358.58.57- di-zo 11-17»
► Magdalena Abakanowicz - sculpturen 
[tot 28/9]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
<0010/246.36.66
di-za H-17u zo 12u30-17u
► “Cobra, de kleur van vrijheid” [tot 28/9]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Her
togenbosch
<0073/687.78.00
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Monsters en fabeldieren. 2500 jaar 
geschiedenis vanrandgevallen" [20/9 tot 
4/1] • “Monsters en fabeldieren” [20/9 
tot 4/1]

Sittard 

■ Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
<0046/451.34.60 
di-zo 11-17»
► “Now That Part of Me Has Become 
Fiction” - Saskia Oide Wolbers [21/9 tot 
23/11]

Tilburg_________________________

■ Scry ption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tdburg 
<0013/580.08.21
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
► “Van inktvis tot inktvlek” [tot 26/10]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<0013/543.83.00 
di-zo 11-17»
>“ErikAndriesse(1957-1993),ovszicht- 
stentoonstelling van het werk op papier” 
[tot 21/9] , ► “Second Nature” - Roxy 
Paine [21/9 tot 11/1]
■ Stichting Fundament
Binnenstad - Tilburg 
<0013/545.75.73
“Shopping” - Daniele Buetti, Fabian 
Marcaceio, Borre Saethre, Olaf 
Nicolai, Michael Lin, Hester
Oerlemans [tot 1/11]

Utrecht 

■ BAK basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
<0030/231.61.25
wo-vr 12-17u za-zo 13-17»
► “Now What? Dreaming aBetter World 
in Six Parts” [2/11 tot 14/12]
■ Beyond - Parasite Paradise
Leidsche Rijn Utrecht 
<0030/286.26.87
“Parasite Paradise”-Luc Deleu, 20I2ar- 
chitecten,VitoAcconci,AteliervanLies- 
hout, Dré Wapenaar, Kas Oosterhuis, 
André van Bergen. AliciaFramis, Maurer 
United, KathrinBöhm,Fishkin&Leider- 
man... [tot 28/9]
■ Casco
Oudegracht 366 - 3511PP Utrecht 
<0030/231.99.95 
wo-zo 13-18»
► “Nike Town” - Tarik Sadouma [tot 
21/9]

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<0030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17» •
► “Pastoe 90 jaar vormgeving” [15/9 
tot 12/10] ► “Centraal Fluxus Festival” 
[23 tot 26/10] ► “Sanctuary Mental 
Space” - Kaganof, Dick Tuinder [4/11 
tot 24/1 1]DNeonu. De art deco-serie” 
- Harmen Brethouwer/”Neo mode. 
What You See Is I Wearing You Can’t 
Get” - Aico Dinkla [tot 30/11] ► “Neo 
gotiek” [13/9 tot 7/12] ► “Neo Leo, de 
fantastischewereldvanLudwigII.Ten- 
toonstelling voorkinderen van6t/m 12 
jaar” [tot 4/1 ] ► “Neo. Neostijlen in het 
Nederlandse interieur van de afgelo
pen 250jaar” [27/9 tot 4/1]
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 
<0030/231.38.35
di-vr 10-17u za-zo 11-17»
• “Pracht en praal van de Paus. Schatten 
uit het Vaticaan" [tot 30/11]
■ Stichting Zintuiglijke Kunst 
Voormalig Gerechtsgebouw, Hambur
gerstraat 28-30 - Utrecht 
<0030/238.11.99 
di-zo 12-18u do 12-21»
► “Blindgangers en voetzoekers” - Tim 
Oegema, Birthe Leemeijer, Marry 
Overtoom, David Bade, Ryoji Ikeda, 
Erik Weeda, Robbert van der Horst [tot 
26/9]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK 
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<00118/41.55.05 
do-zo 12-17»
► HenkTas -fotografie/”Copper Fusion/ 
Love Bites” - A.P. Komen & Karin 
Murphy [tot 9/11]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
<00118/41.55.05
do-zo 12-17»
► “Lost at Sea” - Bas Jan Ader/Dalstar, 
Marion van Wijk, Ivan Dobrev [tot 2/11]

Zeewolde 

■ De Verbeelding kunst landschap 
natuur
De Verbeelding25 - 3892HZ7eewolde 
<0036/522.70.37
di-vr ll-17u za-ZO 12-17»
► “Look and Feel” - Lothar Baumgarten, 
AnyaGallaccio,AnnVeronicaJanssens, 
Natalie Jeremijenko, Mike Tyler, 
Lawrence Weiner [tot 16/11]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Galerie im Taxispalais
Marie-Theresien-Strasse 45 - 6020 
Innsbruck
<00512/58.93.22
“The Givens Are... Construction and 
Situation” - Emmanuelle Antilie, Maja 
Bajevic, Emanuel Licha, Janet Cardiff & 
George Bures Miller, Ayse Erkmen, 
Andreas Fogarasi... [tot 19/10]
■ Kunstraiun Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 - 6020 
Innsbruck
<00512/58.40.00
ma-vr ll-18u do ll-20u za 11-17»
► Jannis Kounellis [tot 27/9] > Elke 
Ktystufek [11/10 tot 3/1]

Klosterneuburg__________________

•
An der Donau Au 1 - 3400 Kloster
neuburg
<002243/370.50.150
di-zo 10-19u wo 10-21»
► “Blood & Honey. Future’s in the Bal
kans” [tot 28/9]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
<001/587.53.07
di-za 10-18»
► “Junge Szene”/Brian Jungen, Andrea 
Geyer [18/9 tot 16/11]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<001/504.98.80
di-vr ll-18u do lL20u za-zo 11-16»
► “Generali Foundation Collection” - 
Harun Farocki, Dan Graham, Hans 
Haacke, Sanja Ivekovic, Friedl Kubelka 
[tot 21/12]
■ Kunsthalle Wien, 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien r 
<001/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
► “Attack! Art and War in the Media 
Age” - Fiona B anner, 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 - foto
grafie [tot 27/10] ► Pascal Petignat- 
fotografie [29/10 tot 26/1] ► “Go, 
Johnny, Go! The E-Guitar - Art and 
Myth” [24/10 tot 14/3]
■ Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<001/525.00
di-zo 10-18u do 10-21»
• “Portrait and Self-portrai" - Elke 
Krystufek, Maria Lassnig, Gilbert & 
George, Cindy Sherman, ChuckClose... 
[tot 9711]) Matthew Buckingham [20/9 
tot 16/11] ►“Books 1966-2002"-Hanne 
Darboven [20/9 tot 23/11]

Spanje

■ Centre de Cultura Conitemporania 
de Barcelona
Monialegre 5 - 08001 Barcelona 
<0093/306.41.00
• “After the News. Postmedia 
Documentaries” [tot2/l 1] ►“Crossovers. 
New Avant-Garde Design Territories” 
[8/10 tot 14/12] ► “The City That Never 
Was. Fantastic Architectures in Western 
Art” [23/10 tot 1/2]
■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba)
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<0093/412.08.10 - wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15»
► “Hi Cat HiperCatalunya: Territories of 
Research”/’Macba Collection” [tot 26/ 
10] ► “Adrian Piper since 1965” [16/10 
tot 11/1]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
<00934/439.470
► “Gaude Sucurrere Vitae” - Jan Fabre 
[tot 12/10]

Turkije 

■ International Istanbul Biennial
Istiklâl Caddesi 146 Luvr Apt. - 80070
Istanbul
<00212/251.29.89
“8thIntemationalIstanbulBiennial”[19/
9 tot 16/11]

Zwitserland

Basel 

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16- 4010 Basel 
<0061/206.62.62 - di-zo 10-17» 
►“EmstLudwigKirchner(18880-1938). 
Bergleben. Die Friihen Davoser Jahre 
1917-26” [27/9 tot 4/1]

Bem 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
<0031/350.00.40 - di 10-21u wo-zo 10- 
17»
► “Danger Zone” - Leo Fabrizio, Josef 
Felix Müller, Mike Tyler, George 
Steinmann, Jean Stem... [tot 12/10]

Lugano_________________________

■ Galleria Gottardo
Viale Stefano Franscini 12 - 6901
Lugano
<0091/808.19.88 - di-za 10-17»
•‘TheSpiritual Landscape. Guggenheim
Collection" [17/9 tot 22/11]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern 
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
<0041/226.78.00 - wo 10-20u di-zo 10- 
18»
► “Me & More” - Magdalena 
Abakanowicz, LaylahAli.RossBleckner, 
Antony Gormley, Yishai Jusidman, 
Barbara Kroger,HkeKrystufek,Emesto 
Neto, Kiki Smith... [tot 23/11]

Sankt Gallen____________________  

■ Sammlung Hauser und Wirth 
Griinbergstrasse 7- 9000 St. Gallen 
<0071/228.55.55 - wo-zo 11-18»
► Roman Signer [tot 12/10]
■ Kunstmuseum
Museumstrafte 32 - 9000 St.Gallen 
<0071/25.33.55
“The Arena” - Luc Tuymans [tot 16/11]

Zürich _________________________  

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270 - 8005Zurich 
<001/272.15.15- di-vr 12-18u za-zo 11- 
17»
► Wilhelm Sasnal [tot 2/11]
■ Migros Museum fiir
Gegenwartskunst

Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
<001/277.20.50 - di-vr 12-18u za-zo 11- 
17»
► Mark Leckey, Oladélé Bamgboyé/ 
’Tt’sin Our Hands”-Stefan Altenburger, 
Angela Bullock, Atelier van Lieshout, 
Nick Widmer, Thomas Galler, Andro 
Wekua... [tot2/11]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 
<001/251.67.65- di-do 10-21u vr-zo 10- 
17»
► “Creation” - Martin Frommelt [tot 5/ 
10]>DavidShrigley[tot9/ll]>“Georgia 
O’Keeffe (187-1986)” [23/10 tot 1/2] 
■ Museum fur Gestalltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
<001/446.21.11 - di-vr 10-18u za-zo 10- 
17»
► “Wohntraume Wohnraume” [tot 28/9] 
► “Stefan Sagmeister. Handarbeit" [tot 9/ 
1 l]i“SchwarzundWeiss”[28/10tot23/ 
1] ► “Gottfried Semper (1803-1879). 
Architektur und Wissenschaft” [1/11 tot 
25/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2003. Gegevens 
voor de agenda moeten binnen zijn 
vóór 15 oktober2003ophetpostbus- 
adres:Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue of De Witte Raafwill 
be released on 15 November 2003. 
Please send your information before 
15 October2003 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.

MKgalerie.nl


Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 99 - SEPTEMBER-OKTOBER 2002 VOORAF UITGEVERIJ

■ Koen Brams en Dirk Pültau “De verantwoordelijkheid over 
wie en wat dit boek wel en niet bevat, berust in laatste instantie 
bij ondergetekende.” FlorBex, samensteller van Kunst in België 
na 1975, Antwerpen, Mercatorfonds, 2001; p. 9 • Rudi 
Laermans Verminder de subsidies? ! Over Why Are Artists Poor? 
van Hans Abbing ■ Cultuur na paars (editoriaal) ■ Wouter 
Vanstiphout De puinhopen van acht jaar Crimson ■ Paul 
Kuypers Volkse bewegingen ■ Bart Lootsma Elementaire deel
tjes en groot geld De wereld volgens Crimson ■ Naschrift Wou
ter Vanstiphout ■ Dirk Pültau Waarheen, deze zomer WandeIten- 
toonstellingen m Vlaanderen ■ Jeroen Boomgaard Voice-over 
Over Documenta XI ■ Yves Schoonjans Voir c’est savoir Over 
wereldtentoonstellingen en kunstlieftiebberij ■ Frank Vande 
Veire Neem en eet, dit is je lichaam Over Pasolini ‘s Salö (deel IV)

NUMMER 100 - NOVEMBER-DECEMBER 2002 

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

NUMMER 101 - JANL'ARI-EEBRUARI 2003 

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

NUMMER 102 - MAART-APRIL 2003 

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

NUMMER 104-JULI-AUGUSTUS 2003 

■ Bart Verschaffel De peilende blik: Carracci, Balthus 
(&Vercmysse)B Margriet Schavemaker Eenzame beelden: over 
vormen van taal in de lamst ■ Rogier Schumacher Verlangen en 
vervreemding Over Anna Tdroes recente vertoog • Fieke 
Konijn Overlappen, verbinden, confronteren Naar aanleiding van 
de collectiepresentatie in Museum Boijmans Van Beuningen • 
Paul Edwards Brugge en Bruges-la-Morte: van stadsgezicht tot 
innerlijk landschap ■ Dirk Lauwaert Stadsfotografie in het 
19de-eeuwse Brugge Deel I: Tussen toerisme en restauratie • 
Steven Jacobs ‘Zicht op zee’ OverdemarinesvanDirkBraeckman 

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

MET DE STEUN VAN

Het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunst
historisch Instituut van de Universiteit Amsterdam (UvA). 
Bij Babylon/De Geus verscheen in 1995 het boek De verlo
ren zoon/Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschied- 
schrijving.
• Norman Bryson Doceert kunstgeschiedenis aan de Uni
versiteit van California (San Diego), en is Advising 
Researcher aan de Jan van Eyck Academie (Maastricht). Zijn 
recente teksten gaan Voornamelijk over hedendaagse kunst, 
onder meer over werk van Daido Moriyama, Warren Neidich, 
Robert Therrien en Andreas Gursky. Zijn recentste publicatie 
is een essay over de dialoog van Francis Bacon met oude 
meesters (geschreven voor de Francis Bacon-tentoonstel- 
ling die binnenkort plaatsvindt in het Weense Kunst- 
historisches Museum).
• Paul Edwards Fotograaf en docent Engels aan de Uni
versiteit. van Reims. Hij is stichtend lid van de Ouphopo 
(Ouvroir de Photographie Potentielle), vertaalt Franse wer
ken voor Atlas Press, en is uitgever van L’Étoile-Absinthe, 
het tijdschrift van de Société des Amis d’Alfred Jarry.
■ Jouke Kleerebezem Beeldend kunstenaar en publicist. 
Werkt als advising researcher binnen het Design departe
ment Research Program van de Jan Van Eyck Academie 
(Maastricht). In de herfst verschijnt bij het Fonds BK VB in 
Amsterdam zijn essay ‘Het oordeel van de twijfel’, over de 
rol die de beeldende kunst ën de vormgeving in het tijdperk 
van informatisering en medialisering te spelen hebben op 
het vlak van de kennisverwerving.
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks 
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Do
ceert kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, 
waaronder Artforum, Afterimage en New Left Review. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Jacques Rancière Emeritus van de Université de Paris 
VIII. Tot zijn recente boekpublicaties behoren Le Partage 
du sensible (Paris, éditions La fabrique, 2000) en 
l’Inconscient esthétique (Paris, Galilée, 2001).
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m ‘THE ITALIAN JOB’
crosssection 2 - 4.10.2003 - 2.11.2003

0 curator:
E. Dario Salani
•
E
P- Environmental installations and video-installations, special projects, paintings,

sculptures, photography, performances, web-art projects, live-music, fashion-show
S- n
Q Nicus Lucà - Paolo Leonardo - Noce.Ctrl - Ada Mascolo - Satoshi Hirose
p Maria Crocco - Maurizio Vetrugno - Maria Bruni - Sergio Cascavilla - Domenico Borrelli
° WP guests:
H Sartoria Si.Ma.Con.Calma (fashiondesign) - Teknemedia.net - Motel Connection (music)

• OPENING: Zaterdag 4 oktober 18.00 uur
— DE nedertandsche CACAOFABRIEK Engelseweg 1 -B 5705 AB - Helmond tel 0492-599055
1 info@cacaofabriek.com - www.cacaofabriek.com woensdag t/m zondag -13.00 tot 17.00 uur
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