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Heilige kunst

Soms lijkt het erop dat ‘de anderen’ altijd te veel of 
te weinig respect voor de kunst hebben, maar nooit 
precies genoeg. Wat voor de een al te veel is, is voor 
de ander nog lang niet voldoende. Door over kunste
naars te spreken alsof het gewone menselijke wezens 
betreft, met gewone en soms zeer banale beweeg
redenen, kunnen wij de razernij opwekken van de
genen die ons op hun beurt het schuim op de lippen 
brengen met hun aan devotie grenzende eerbiediging 
van het artistieke. Consecratie en ontheiliging wer
ken volgens een onfeilbaar mechanisme op elkaar in, 
suggererend dat de gewijde plek van de kunst in de 
samenleving een soort sacrale battleground is.

In dit nummer van De Witte Raaf komt de lezer beide 
attitudes in verschillende varianten tegen, op een 
manier die wellicht duidelijk maakt dat zowel aan 
het consacreren als aan het ontheiligen van de kunst 
motieven ten grondslag liggen die soms uiterst nobel 
en soms uiterst aards en profaan van karakter zijn. 
Hans Abbing verdedigt de stelling dat kunstenaars 
in veel opzichten beter af zouden zijn wanneer hun 
vermeende roeping meer als een gewoon beroep zou 
worden gezien. In het rondetafelgesprek naar aan
leiding van Abbings tekst stelt Jerome Symons daar 
tegenover dat de heilige mythe van de kunst een 
masker is dat maakt dat de kunstenaar kan blijven 
functioneren in een kunstvijandige omgeving. De 
ontmaskering van de kunstenaar en zijn entourage 
wordt vervolgens beproefd door Bart Meuleman in 
zijn artikel over Jan Fabre, een artikel waarin het 
respect voor de gewijde sfeer van de kunst even he
lemaal wordt opgeschort. Meuleman constateert dat 
de beeldende middelen die Fabre aanvankelijk in
zette om de mystiek van het theater af te breken, 
tegenwoordig juist dienen om de sacraliteit van 
diens oeuvre te bekrachtigen. De lezer wordt uitge
nodigd om een vergelijking te maken met Martin 
Kippenberger, een kunstenaar die het kunstenaar
schap liever zelf ontheiligde dan dat aan anderen 
over te laten.

Camiel van Winkel
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De vraag hoe wij naar anderen kijken, is een van de gevaar
lijkste die je kunt stellen. Rear Window (maar eigenlijk iedere 
Hitchcock), Peeping Tom (Michael Powell), Salö (Pier-Paolo 
Pasolini) maken duidelijk datje het onderwerp best onbespro
ken laat. In Regarding the Pain of Others (in het Nederlands 
vertaald als Kijken naar de pijn van anderen) is de blik het 
werkelijk problematische. Ook al vraagt de auteur, Susan 
Sontag, voortdurend aandacht voor de pijn in het beeld, ten 
koste van het zo problematische kijken naar het beeld. Door 
de kwelling in het beeld steeds weer op te roepen, dooft ze 
haar en onze alertheid voor de ambivalenties van het kijken. 
Wordt compassion gevoed of doorkruist door de blik? Het 
antwoord lijkt me geen uitgemaakte zaak.

Na drie decennia bekijkt Sontag het geval fotografie opnieuw. 
In 1973 en ’74 schreef ze een reeks kritische en genuanceerde 
essays (gebundeld in On Photography) waarmee zij ons besef 
over fotografie onnoemelijk heeft verrijkt. Haar nieuwe boek 
is in de eerste plaats een symptoom van de gewijzigde histo
rische situatie. Meer dan ooit is haar land tegelijk imperium én 
provincie, machtig naar buiten en geborneerd naar binnen ge
keerd. Haar boek is daarom een elementair pleidooi om het 
venster fotografie open te houden: de wereld bestaat, er ge
beuren verschrikkelijke dingen, ‘wij’ spelen daar hoe dan ook 
een rol in. Toch zet de tactische urgentie om foto’s hun schok
kende rol te laten spelen in de Amerikaanse maatschappij het 
eerdere strategische scepticisme niet helemaal buiten werking 
- ze blijft weifelen.

Europese lezers die geen eigen troepen in de vier wind
streken van de wereld weten, hebben onvermijdelijk een an
dere verhouding tot deze beelden. Sontag valt immers nood
gedwongen terug in een ‘naïeve’ positie die ze in haar eerste 
boek juist aanklaagde; Europese lezers kunnen niet anders dan 
zich bewust blijven van het feit dat foto’s weliswaar een eigen 
explosieve kracht bezitten, maar dat die energie nooit door de 
foto’s zelf beheerst en gestuurd wordt, dan wel steeds wordt 
aangewakkerd door de context. Die context is de geweerloop 
waarin de foto-kogel gestopt wordt. Sontag mediteert vandaag 
over die energie (in de kogel), kritische lezers wijzen naar de 
loop. Het schot is het samengaan van beide.

Het eerste gebod: Kijk!

In hoofdstuk acht komt de auteur na vele omzwervingen toch 
tot een imperatieve conclusie: wié de wreedheid die mensen 
elkaar aandoen niet onder ogen ziet, is moreel en psycholo
gisch infantiel. Kijken is dus de opdracht; kijken naar de pijn 
van anderen. Het eigenlijk zo problematische kijken is dus 
toch een waardevolle moreel-politieke daad. Oorlogsfoto’s 
- want daar draait de discussie rond - moeten gemaakt wor

den en wij moeten ze zien. Niet dat ik hier het omgekeerde 
zou verdedigen: dat ze dus niet gemaakt of gepubliceerd mo
gen worden, of datje het contact ermee moet mijden, of dat ze 
fundamenteel waardeloos zijn.

Het valt op dat dit materiaal ogenblikkelijk in een exclu
sief deontologisch betoog wordt opgenomen (deoon, moeten): 
makers, kijkers en bemiddelaars worden geïnterpelleerd om 
iets te doen of niet te doen. Aan die ’deontiek’ is vermoedelijk 
niet te ontkomen, maar ik stel voor om ze genuanceerder te 
formuleren dan Sontag vandaag in haar land kan doen. Wat is 
bijvoorbeeld mijn mogelijke ‘taak’ als kijker? De beelden niet 
gaan opzoeken, maar ze ook niet ontwijken. Het is niet mijn 
plicht om ze te bekijken, het is dom ze over het hoofd te zien. 
Als verdeler van beelden is een niet ‘mogen’ publiceren (cen
suur) onbespreekbaar, maar je ‘moet’ ze niet publiceren. Pas 
als je een goede reden en een goede vorm hebt, kun je die 
verantwoordelijkheid nemen. Verantwoordelijkheid gaat in 
twee richtingen: tegenover de beelden en tegenover je publiek. 
Tenslotte zou voor de fotograaf kunnen gelden dat hij de las
tige afweging moet maken tussen de weigering om slachtof
fers te censureren en de weigering om ze te exploiteren. Daar
mee is er geen heldere imperatief meer, en gelukkig maar. Uit- 
eindelijk is iedere keuze dan acceptabel, als ze maar gedragen 
wordt door een rijke deontologische cultuur: die bespaart ons 
de onvermijdelijke keuze niet (je maakt het beeld of je maakt 
het niet; je kijkt of kijkt niet; je publiceert of publiceert niet), 
maar maakt dat die keuze geïnformeerd en genuanceerd is.

De eerste vraag: wie gebruikt de foto?

Verschillende keren komt Sontag terug op de retorische om
geving die foto’s gijzelt omdat ze zelf zo zwak gearticuleerd 
en retorisch zo onderontwikkeld zijn. Het is een punt waar ze 
in On Photography sterke conclusies uit trok: wat een foto 
zegt, is niet meer dan het buikspreken van de retorische con
text. In zijn mooie bundel essays Between the Eyes legt ook 
David Levi Strauss daar sterk de nadruk op: foto’s zijn hoe ze 
gebruikt worden. Maar Sontag laat dat inzicht in haar jongste 
boek wegebben en geeft ze zo een onschuld terug. Wat ook de 
context mag zijn, de foto heeft een eigen, unieke inbreng. Dat 
herbekijken van wat de foto zelf stelt, is niet oninteressant.

Er is inderdaad een weerbarstige rest die in iedere nieuwe 
context meegenomen wordt. Een rest die door die context ge
stuurd wordt, maar niet gedoofd. Barthes spreekt van een 
‘punctum’, Vanlier van ‘le réel’ - men zou het ook de waanzin 
in het hart van iedere foto kunnen noemen. Iedere ontologische 
reflectie over fotografie stoot op “de afwezigheid van de men
selijke hand” in het beeld (Bazin), die een foto onmenselijk en 
in die zin waanzinnig maakt. De fotografie is perfect socialiseer- 
baar, maar uiteindelijk oncontroleerbaar: men kan ze in het 
gareel van een retorische context inspannen, maar ze daar nooit 
blijvend in opsluiten. Kritiek op de context van de fotografie 
(zoals Berger, Levi Strauss, de eerste Sontag) zegt iets over 
het politieke betoog dat rond de foto speelt, niets over de foto 
zelf, die alleen maar extern in gebruik is genomen.
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Sontag ziet zich vandaag genoodzaakt het geweer van schou
der te wisselen: niet meer de retorische trucs rond het beeld 
aanklagen, maar het venster op de wereld dat fotografie ook is 
openhouden. Geen enkele retoriek kan de kern van een foto 
tot zwijgen brengen: een executie is een executie. Daarmee 
verlaat haar betoog dat van het politieke commentaar (de ene 
partijdigheid wordt tegen de andere gezet) en opent ze een 
betoog over wreedheid, over pijn in het algemeen. Dat is wat 
men een humanistisch betoog noemt Dat Sontag ervoor moet 
pleiten dat haar lezers de verschrikkingen van het geweld on
der ogen zien, zegt iets over de aanrakingsangst van haar me
deburgers voor het geweld dat hun land ondergaat en aandoet. 
Het klinkt echter nog problematischer als men de Amerikaanse 
obsessie met het gefictionaliseerde geweld in de redenering 
betrekt. Zoals zo vaak is het (overigens heel respectabele, maar 
banale) humanistische standpunt een vrijbrief om een verdere 
diagnose en analyse niet te moeten stellen. Meer dan ooit lijkt 
het huidige tijdsgewricht behoefte te hebben aan een nieuwe 
antropologie van het geweld en dus van de wreedheid. Hoe zit 
met name de discursieve organisatie van deze rollen in elkaar? 
Zicht krijgen op die grammatica verdeelt taken en waarden 
voor de toekomst. In haar beruchte en uitzonderlijk moedige, 
onpatriottische reactie op 11 september gaf Sontag helder de 
complexiteit aan van de nieuwe discursivering; hoe noem je 
het actief geworden slachtoffer (de zelfmoordpiloten): laf of 
heldhaftig? De Amerikaanse roep om beeldcensuur allerhande 
en het Europese cynisme over het fotograferen van de wereld 
zijn beide verdedigingsmechanismen tegen de paradoxen van 
het nieuwe geweld.

Er zijn dus twee omgevingen, de deontische en de reto
rische, die dit fotografisch materiaal op sleeptouw nemen. 
Klaagde ze ooit de laatste aan, vandaag treedt ze de eerste bij. 
Ze gaat voorbij aan het politieke debat over gebruik en mis
bruik van de fotografie, naar de apolitieke kern van de wreed
heid zelf. Ze bepleit dat we ons aan de grond laten nagelen. 
Wie dat niet doet, leeft in een luchtbel. Dat ze deze lessen aan 
haar medeburgers moet aanprijzen, zegt veel over de staat 
waarin haar land verkeert.

Waarom kijken? Herdenken of overdenken

In hoofdstuk acht, waarin de deontische structuur rond deze 
beelden toegeknoopt wordt (“Let the atrocious images haunt 
us”, p. 102) motiveert ze die dringende verplichting ook. Ze 
balanceert daarbij tussen twee semantische velden, memory 
en thinking. Op amper drie zinnen wordt het ‘herdenken’ op
geroepen, gerelativeerd en vervangen door de vraag om te 
‘overdenken’. De prefixen ‘her-’ en ‘over-’ laten in het Neder
lands een heldere verschuiving zien tussen een herhaling ter 
plaatse en een verdergaan, een overstijgen. Het is ook de span
ning tussen een obsessief vasthouden aan een particulier ge
beuren en een loslaten daarvan ten voordele van een algemeen
heid (“it is desirable that the account of specific injustices 
dissolve into a more general understanding”, p. 103). De te
genstelling tussen specific en general is uiterst relevant ten 
aanzien van de fotografie. Een foto is steeds een beeld van het 
specifieke - tegelijk haar spectaculaire kracht en haar even 
spectaculaire beperking. Het is het vulgair materialistisch beeld 
bij uitstek dat iedere conceptualisering afblokt. Maar Sontag 
licht nergens toe hoe een foto van een specifiek gebeuren kan 
omgezet worden in een algemeen inzicht. Is dat wel mogelijk, 
aangezien fotografie zo makkelijk retorisch te gijzelen is om
dat ze zelf iedere weg naar het algemene afsnijdt?

Ja, herdenken, maar toch vooral denken, zo luidt het stand
punt van Sontag. Het herdenken - zoals in de foto’s van het 
getraumatiseerde New York - heeft betrekking op degenen met 
wie je je verbonden weet Men herdenkt in die stad via foto’s 
niet de dood van de zelfmoordpiloten, maar van hun slachtof
fers. Men kan geen pijn herdenken van de tegenpartij, of met 
onbekenden wanneer tijd en ruimte iedere identificatie onmo
gelijk maken. Wie is er in staat te treuren om alle slachtoffers 
van de geschiedenis? Nadja, die André Breton op de place du 
Châtelet ’s nachts toefluistert: “tous ces morts!” (ik citeer uit 
het hoofd). Het is een aangrijpende, maar mystieke uitspraak. 
Herdenken is partijdig en selfserving: men herdenkt zichzelf, 
nooit de andere, de vijand, de onbekende.

‘Denken’ is de tweede stap die Sontag bepleit. Denken 
overstijgt het herdenken dat een ter plaatse is en geen voort
gang toelaat. Waaruit bestaat die voortgang? Het impliceren 
van de ander, die men juist niet kan en mag herdenken. Het 
oervoorbeeld van deze voortgang is de Ilias, waarin de oorlog 
vanuit de eigen helden én vanuit de vijand beschreven wordt; 
waarin aan de vijand evenveel en zelfs meer morele waarden 
worden toegekend dan aan de eigen ‘partij’. Daarom datje 
niet van overdenken, maar meer van verbeelding moet spre
ken. Verbeelding als het unieke vermogen om de rollen om te 
keren. Om te denken vanuit de plaats waar je geen toegang toe 
hebt, waar de primaire partijdigheid de toegang juist toe af
sluit - dat zou landverraad zijn. Precies die oversteek van de 
meest vitale afgrenzing van de partijdigheid wordt door een 
cultuur van de verbeelding mogelijk.

Het vermogen om zich in de andere in te leven heet 
fictie. Serge Daney schreef ooit iets gelijkaardigs wanneer 
hij ‘informatie’ het recht ontzegde zich informatief te noe
men, omdat informatie structureel alleen maar eenzijdig kan 
zijn, nooit de totaliteit van een situatie kan laten zien. Hij 
noemde - paradoxaal genoeg - juist de fictiefilm wezenlij
ker informatief omdat men daar weliswaar niet met gedocu
menteerde feiten, maar juist met de situationele grammatica 
geconfronteerd wordt, namelijk dat ieder ‘conflict’ twee par
tijen en dus twee evenwaardige gezichtspunten impliceert. 
De keuze lijkt tussen de eenzijdige ‘facts’ of de meerzijdige 
fictie te gaan.

De winst van deze kunstgreep die de situatie als een sa
menspel van twee partijen ziet, is het afschudden van partij
digheid (dus van demagogie en propaganda) en het bereiken 
van een tragische lectuur. We verlaten de sensatie en de re
flexen die ze ontketent, reflectie wordt mogelijk.

Herdenken dus, maar vooral overdenken, zegt Sontag. Ik her
schrijf die tegenstelling even als een tegenstelling tussen ge
heugen en verbeelding. Tegenproef: traumatische beelden bran
den zich in mijn geheugen, maar sluiten de kraan van de ver
beelding af. Op dit moment duikt de naam Salgado op.

W. Eugene Smith

Marine Demolition Team Blasting out a Cave on Hill 382, Iwo Jima, maart 1945

Salgado: esthetiek als leugen of inzicht?

Het standpunt van de ander kun je nooit letterlijk innemen: 
zelfs als je je naar de andere kant zou begeven, wordt de vroe
gere eigen partij de nieuwe tegenstander. Wat Homeros doet, 
wat grote films en verhalen doen, is dus een onwaarschijnlijke 
kunstgreep. Die kan alleen later, na de gebeurtenissen, in de 
rust van een schrij versbureau, met behulp van de hele 
trukendoos van de narrativiteit. Kortom, het is het resultaat 
van afstand en esthetiek.

Aan een fotograaf als Salgado en diens voorbeeld Eugene 
Smith wordt esthetisering precies verweten. Hun beelden van 
armoede, uitbuiting en geweld zijn té mooi, en daardoor lijken 
ze gelogen. Ze zijn niet hard, niet rauw genoeg. Ze maken van 
slachtoffers helden en doen dus onrecht aan het onrechtmatig 
lot ervan.

Maar esthetiseren is de voorwaarde en het gevolg van de 
buitengewoon paradoxale ambitie van beide fotografen. Zij 
willen de fotografie boven de specificiteit uittillen en een al
gemene zeggingskracht geven. Daartoe moeten ze de fotogra
fie te lijf gaan zoals in alle kunsten het materiaal gebruikt wordt, 
het onderwerp getransponeerd moet worden. Salgado tilt zijn 
figuren op en geeft ze een algemeen statuut. Hij maakt van 
een situatie geen schandaal, maar een tragedie. Hij nodigt niet 
uit tot sensationele verontwaardiging, maar tot overdenken. 
Terwijl de rauwe sensatie ons van de figuren afsnijdt (wat hen 
overkomt zal ons nooit overkomen), maakt zijn getranspo
neerde vertaling hun situatie invoelbaar, denkbaar. Het 
ongekuiste beeld brengt dichtbij, maar vervreemdt ook radi
caal; het getransponeerde beeld duwt op afstand, maar laat mij 
toe. Salgado legt evenmin als Smith vast, maar beeldt uit. De 
hele vraag is of je dat in fotografie ongestraft kunt proberen. 
Wil men een denkende, of alleen een prikkelende fotografie? 
Is een denkende fotografie überhaupt mogelijk?

Nog anders. Wie kritiek levert op het retorische misbruik 
van oorlogsbeelden doet dat onvermijdelijk door radicaal af
stand te nemen van wat in de beelden zelf te zien is. Niet de 
erin afgebeelde wreedheid, maar de vector die de context er
aan toevoegt, wordt bekeken. Dit is die cruciale afstand tot het 
onderwerp die men aan de esthetisering verwijt. Maar de enige 
manier om de propagandistische gijzeling van deze beelden 
voor te zijn, is die partijdigheid te overstijgen. Het is het zoe
ken naar een standpunt bóven de partijen. Een standpunt dat 
zich niet meer uitsluitend met het afgebeelde lijden identifi
ceert, maar een abstracte, esthetische plaats ten opzichte van 
de gehele situatie inneemt. Er wordt afstand genomen van het 
lijden zelf, van de onmiddellijke sensatie van de pijn, om het 
in zijn totale context een nieuwe betekenis te geven. Het 
esthetiseren (in de banale betekenis van mooi maken) is voor 
Salgado en Smith de manier om de partijdige sensatie buiten 
werking te krijgen. De enige ontsnappingsroute uit de propa
ganda is een extreem bewust en dus onvermijdelijk afstande
lijk en esthetiserend gebruik van de fotografie. Het is dan ook 
geen toeval dat Sontag eindigt met een lange commentaar op 
het Afghanistan-beeld van Jeff Wall, Dead Troops Talk (1992). 
Ook David Levi Strauss beschrijft haarscherp de presentatie- 
strategie in kunstgalerijen waar esthetisering nieuwe plaatsen 
creëert tegenover beelden van verminking. (Opnieuw die nood
zakelijke, nieuwe grammatica van de wreedheid: de christe
lijke werkt niet meer, de naoorlogse is voorbijgestreefd, heel 
nieuwe posities worden ingenomen en moeten vertolkt kun
nen worden.)

Helden zijn van het toneel verdwenen

De discussie over oorlogsfotografie moet incalculeren dat de 
perceptie van de rollen in conflicten radicaal veranderd is 
- tenminste in sommige lagen van onze reflectie en openbare 
moraal. Voorheen werden beelden gemaakt vanuit en over de 
winnende partij en de overwinnaars. Die kwamen als helden 
in beeld, uitgerust met een aantal fysieke en morele kwalitei

ten waarin kracht en moed centraal staan. Tot die morele kwa
liteiten behoorde de edelmoedigheid. Vernederden en versla
genen verschenen als opgetild door de edelmoedigheid. De 
klassieke cultuur zit vol dergelijke personages en episodes. 
De westernfilm incarneert die traditie in de twintigste eeuw. In 
deze traditie is het slachtoffer een verliezer die door de edel
moedigheid opnieuw erkend wordt.

De moderne oorlogsvoering heeft hier een antropolo
gische omslag van eerste orde in teweeggebracht. De oorlog is 
gerationaliseerd en zo gedemoraliseerd. De moraal van de moed 
verdwijnt, en daarmee ook de held en zijn modelfunctie voor 
de mannelijke projectie. Dit luidt het grote defaitisme in van 
de mannelijkheid - de geschiedenis vandaag toont hoe ondraag
lijk andere culturen die vernietiging van dit symbolisch kapi
taal vinden. De Franse negentiende eeuw beschrijft die cata
strofe in al haar dimensies. Michelet diagnosticeert de wan
hoop van een leven in de bureaucratie, zonder de denkbaarheid 
van moed, die tenslotte een veel bredere toepassing heeft en 
als basis dient van alle andere morele kwaliteiten. Voor de man 
is die rol eigenlijk geen optie meer. Dat neemt een cruciale 
motor weg uit de mannelijke ontwikkeling. De strategie van 
de ‘cool’ of in de negentiende eeuw van de ‘dandy’ is de echo 
van de vernieling van de heldenrol. ‘Cool’ en 'dandy' zijn al
lebei rouwprocessen. Ze begeleiden de verwarring van de man
nelijkheid.

In de plaats van de held komt zijn antipode, het slachtof
fer, op de voorgrond. Roept de held bewondering in het leven, 
het slachtoffer medelijden. Maar vooral het slachtoffer is een 
programma dat men niet zelf kan realiseren (ook al waart de 
hypothese van het autoslachtofferschap door de wereld). Men 
kan zichzelf niet tot slachtoffer maken. Toch is het slachtoffer 
het morele referentiepunt vandaag. Niet watje zelf doet, maar 
wat je aangedaan wordt bepaalt je waarde; zo willen de 
bestemmelingen en consumenten van het slachtofferperspectief 
het toch.

Het slachtoffer is vandaag een positie met groot gewin 
in de openbare opinie: men is helemaal slachtoffer en meteen 
helemaal onschuldig. Iedereen die onder geweld staat, krijgt 
als het ware automatisch een kwijtschelding van iedere vraag, 
van iedere schuld. Moest de held zijn positie verdienen, het 
slachtoffer heeft zijn positie altijd al verdiend. Het slachtoffer 
spreekt niet zelf, zijn rol zegt alles wat er te vertellen valt. We 
luisteren niet naar hem of haar; we verplichten hem tot stilte. 
De logica is die van de sentimentaliteit. Die verdraagt geen 
complexiteit, noch dubbelzinnigheid.

De positionering van het slachtoffer: Bosch en Goya

Nogmaals, het gaat er me niet om het imaginaire karakter van 
de held, noch de werkelijkheid van het slachtoffer te ontken
nen. Het gaat er me om welke posities ze genereren in degene 
die noch held, noch slachtoffer is, maar die deel uitmaakt van 
het ‘publiek’, en dus de taak en de tijd heeft om naar beelden 
te kijken, discussies erover te voeren, verhalen te beluisteren 
en te beoordelen. Het gaat om een luxepositie zo men wil, 
maar ze is essentieel. In die positie wordt het uitzonderlijke lot 
van de held en het slachtoffer ‘gedacht’ en dus 'verder- 
gedragen’.

In onze cultuur is het kijken naar het slachtoffer, naar de 
pijn, gekristalliseerd in de Kruisweg. Ieder van de staties is het 
overdenken waard, maar de bespotting van Christus heeft aan
leiding gegeven tot enkele beelden van onvergelijkbare kracht. 
Het beeld van Bosch toont het vale slachtoffer met expressief 
belagende tronies eirond. We zitten in een nauw borstkader 
dichtbij de figuren - we zitten op de scène zelf - en kijken 
tussen de tronies mee. ‘Wij ook’ dus. Geen makkelijke identi
ficatie met het slachtoffer, maar ruimtelijk een onmiddellijk 
samenvallen met de kwellers. De verscheurdheid die daaruit 
ontstaat maakt een kanteling, een kering, een bekering nood
zakelijk. ‘Wij ook, en toch... ’ Welke foto is in staat om ons die 
kanteling te doen maken?



W. Eugene Smith

Okinawa, 19 april 1945

Op de stofomslag van het boek van Sontag staat een ets van 
Goya uit de cyclus De rampen van de oorlog, prent 36, met de 
titel Tampoco, wat zoveel wil zeggen als: Ook hier niet. Om 
die titel te begrijpen moeten we naar beeld 35 met de titel 
Niemand weet waarom. Twee beelden en een doorlopende zin: 
“Niemand weet waarom en ook hier niet.” De vormgever heeft 
het beeld echter versneden zodat het liggende formaat recht
opstaand is geworden en de scène, die eigenlijk in een land- 
schap is gesitueerd, een nauw kader krijgt rond een gesloten 
contrast tussen een gehangene en een Franse officier. De ge
hele prent echter laat ons links nog twee gehangenen zien, in 
de verte en onscherp. De kaalgezaagde boom hangt schuin en 
draagt de opgeknoopte man. Een dichte struik groeit naast de 
boom en schermt de scène af. Al die elementen geven aan het 
beeld een veel grotere adem en complexiteit dan het fragment 
op de omslag, waar de wrede monoloog van de officier, steu
nend met de elleboog op een ‘meditatieblok’, overheerst. De 
wonderlijk complexe prent wordt demagogisch gereduceerd. 
De wreedheid wordt er een eenvoudige zaak door, maar dat is 
ze niet.

Goya zelf geeft dat al aan in de talloze negaties in zijn 
titels: Niets aan te doen, Geen tijd meer, Het is niet om aan te 
zien, Ze willen niet. Deze commentaren komen uit een zeer 
bijzonder standpunt dat Goya van zijn kijkers afdwingt. De 
commentaar komt niet uit de scène zelf (het is geen tekst die 
daar gezegd wordt), noch vanuit de troon der morele veront
waardiging. De tekst komt vanuit een plaats die te nauw ver
bonden blijft met de scène en er tegelijk te ver van verwijderd 
is. Bijvoorbeeld de plaats die een van de acteurs van de scène 
inneemt als hij over het gebeuren zou rapporteren, of zich voor 
een krijgsraad zou verantwoorden. In de aangrijpende zin “zij 
willen niet”, onderaan een verkrachting, zijn het slachtoffer en 
de kweller samen te horen in een hemeltergende machteloos
heid van het woord. De stupiditeit van de uitspraak vertelt zo
veel meer dan het slachtoffer alleen, zoveel meer dan de kweller 
alleen, want getuigt van hun onlosmakelijke verstrengeling. 
Ook hier struikelt de kijker telkens over de complexiteit waar
toe zijn kijken en denken wordt geforceerd. Niemand zal Goya 
van onverschilligheid beschuldigen, maar zeker ook niet van 
sentimentaliteit. Hij verbeeldt integendeel de scherpst moge
lijke complexiteit.

De fatale polariteit van de fotografie

Het oorlogsbeeld - na de Tweede Wereldoorlog niet meer het 
beeld van helden, maar van slachtoffers - polariseert.

Het polariseert vanaf het begin omdat de beelden gemaakt 
worden vanuit degenen die macht hebben, niet vanuit de slacht
offers. Koen Wessing, in een scherpe commentaar op zijn ei
gen onvergetelijke beelden over Chili, erkent dat de fotograaf 
alleen maar werkt dankzij en met instemming van de macht, 
dat hij alleen maar vanuit het machtsstandpunt fotografeert. 
Hij fotografeert wat ook de kweller ziet. Hij fotografeert nooit 
wat de gekwelde ziet. Dat is de blinde vlek van de slachtoffer- 
fotografie. We krijgen nooit zijn standpunt te zien.

Die eerste, cruciale polarisering ten koste van het slacht
offer wordt in de daaropvolgende fasen gecompenseerd door 
een evenredige sentimentele investering ten gunste van dat 
slachtoffer. De kweller verdwijnt uit het beeld. Niemand die 
hier ooit zegt “ik ook”, men zegt integendeel “ik niet”. Het 
lukte Manet in De executie van Maximiliaan om de aandacht 
voor het slachtoffer links af te dekken en die helemaal rechts 
op de knullige soldaat van het executiepeloton te leggen, zo
dat we een gelijkaardige kering maken als in de Bespotting 
van Christus: “ik ook”, denkt iedereen. In de lichtvoetige 
kweller erkennen we de menselijkheid van de situatie. Daar
toe moet juist het slachtoffer naar de achtergrond schuiven: 
zijn plaats is hoe dan ook duidelijk, zijn rol erkennen we - het 
is maar dat. Vergelijk dit dispositief met wat je in oorlogs- 
fotografie te zien krijgt, en je ziet niet alleen dat het slachtoffer 
er alle aandacht trekt, maar ook zwijgt; en dat de kweller uit 

het beeld veroordeeld wordt en verdwijnt. De scène is leeg, de 
toeschouwer triomfeert met zijn al te gemakkelijke, juiste ge
voelens.

Dit sentimentele narcisme van de kijker is de energie die 
aan het einde van de cyclus van de opnames vrijkomt. Aan het 
begin geweld, aan het eind via het beeld van het geweld, de 
triomf van de oppervlakkige moraliteit van de kijker.

Mijn tegenvoorbeelden - uiteraard uit de schilderkunst - 
geven aan dat de zwakheden van de oorlogsbeelden slechts 
gecounterd kunnen worden door constructie en esthetiek. Maar 
juist constructie en esthetiek staan in fotografie onder de aller
grootste verdenking.

Verblindende verblinding

Het pleidooi voor verbeelding, eerder dan voor fixatie in re
gistratie en herdenken, stuit op een spectaculair kenmerk van 
de fotografie, ongezien in heel dé geschiedenis van de beeld
vorming: fotografie herkent niet, selecteert niet, accentueert 
niet, het is een vlakke absorptieplaat. En dan zie je het verschil 
tussen wat de verbeelding kan - een beeld concipiëren - en 
wat ze niet kan - een foto fantaseren.

Hoeveel je ook kunt vermoeden over verhoudingen tus
sen mensen, je kunt de triviale details die een foto meeneemt 
nooit bedenken. Details die op geen enkele manier in de situa
tie kunnen geïntegreerd worden, schieten als irrelevante 
aanwezigheden doorheen de scène. Realistische auteurs 
- Flaubert voorop - hebben de incongruentie van details 
meticuleus proberen te construeren in hun scènes, vaak met 
een verpletterend effect. Fotografen krijgen dat zonder meer 
meegeleverd in hun techniek. In vele beelden die Sontag in 
het hoofd heeft, wordt het geheel stukgeschoten door dat tri
viale. Het vibreert dissonantsgewijs met het geheel van de 
kwelling, de dood, de verminking. Voor altijd deelt het arge
loze ding in het pathos van de scène; en omgekeerd ontvangt 
de scène vanuit de apathie van het ding een dodelijke relative
ring. De sympathie en apathie van de dingen alterneren in de 
lectuur: nu eens magisch empatisch, dan weer meedogenloos 
machinaal.

Scheuren details aan de marge van het beeld, de vermin
king is een jaap in het volle gelaat van het beeld. Sontag be
gint haar essay met een commentaar op Virginia Woolf, die 
kort voor de Tweede Wereldoorlog antwoordt op de vraag hoe 
men denkt oorlog te kunnen vermijden. Wat oorlog is, illus
treert ze aan de hand van een set foto’s uit de Spaanse burger
oorlog. Eén ervan commentarieert ze als volgt: “...the 
photograph of what might be a man’s body, or a woman’s; it is 
so mutilated that it might, on the other hand, be the body of a 
pig.” Watje in de mislukkende identificaties van het object in 
de foto zich ziet voltrekken (might, man, woman, might, pig), 
is meer dan een vernietiging, het is een nietiging (een 
néantisation). Wreedheid, kwelling, marteling zijn één ding. 
De verminking kan het resultaat ervan zijn, maar gaat nog 
een stap verder. De verminking is niet gekoppeld aan de 
kweller, maar aan ons die later komen, willen kijken, iets 
zien en het niet herkennen. De verminking is de pijn van de 
niet-herkenning. Het is de pijn van de kijker, eerder dan van 
de verminkte. De verminkte lijdt aan het feit dat hij niet meer 
herkend kan worden. De aarzeling tussen lichaam en varken 
in de beschrijving van Woolf geeft iets anders weer dan de 
ondraaglijke wreedheid in Goya’s beelden; ze geeft iets weer 
dat alleen foto’s zichtbaar kunnen maken omdat ze niet ‘zien’ 
— niet herkennen -, maar omdat ze registreren los van iedere 
herkenning - ze registreren naakte materie.

Sontag pleit ervoor dit onder ogen te zien, als datgene 
wat mensen elkaar kunnen aandoen. Daarmee vertaalt ze de 
nietiging echter terug naar wreedheid, schuift ze opnieuw de 
kweller naar voor. Maar dat is niet wat het beeld van de nietiging 
met je doet: dat is tegelijk erger en minder erg. Levi Strauss 
schrijft daar heel mooi over. Als kind zat hij onbegrijpend te 
turen naar de toevallig gevonden opname van een hoop lijken 

en een bulldozer in een concentratiekamp. Niet bang of ge
schrokken, maar nieuwsgierig. Geen trauma, maar rustige aan
dacht. Met de vraag van Woolf bij haar foto: man? vrouw? 
varken? Het traumatiserende ligt in de aarzeling, de aandacht, 
de onduidelijkheid. Hoe langer men kijkt, hoe dieper het beeld 
inwerkt; het geeft immers geen enkele waarschuwing over zijn 
werking. Dit is geen morde ervaring meer (wat kunnen men
sen elkaar aandoen!), maar een ontologische (het lichaam kan 
uitgewist worden, het gelaat kan zijn gelaatsstructuur verlie
zen). Wie gekweld wordt, schreeuwt; wat verminkt is, doet 
zelfs dat niet meer. De beelden van wreedheid zijn expressief, 
de beelden van verminking onexpressief. Deze beelden van 
het informe zijn per definitie niet meer esthetiseerbaar. Het 
zijn beelden die mij merken (niet vormen), die mij op het ima
ginaire en symbolische vlak verminken en dus verminderen. 
Het zijn beelden die mij niet volwassen maken, tenzij men 
(zoals zo vaak) volwassen worden gelijk zou stellen aan het 
verliezen van je capaciteiten. Het zijn niet eens beelden die 
demoraliseren, maar die leeg maken. Precies zoals de jonge 
Levi Strauss leeg werd en pas weer verder kon als hij de wreed
heid hoorde, als de leegte plots met geruststellende wreedheid 
gevuld kon worden.

Het onweerstaanbare verlangen naar partijdigheid

Een aspect van de morele en intellectuele impasses van dit 
beeldmateriaal heeft te maken met de torsies van de verant
woordelijkheid die zowel in geografische als in conceptuele 
zin is uitgedeind, samen met de reikwijdte van media en tech
nologie. Onze verantwoordelijkheid voor de wereld - die deze 
foto’s impliciet aan de man brengen - is hybris en degradatie 
van de verantwoordelijkheid. Die heeft iedere menselijke 
maat verloren. Menselijke maat is dat je verantwoordelijk
heid niet verder reikt dan datgene waarvoor je werkelijk ter 
verantwoording kan worden geroepen. Abstracte verantwoor
delijkheid is een contradictio in terminis. Verantwoordelijk
heid is steeds concreet. Het dagelijkse cynisme is recht even
redig met een gigantische, lege sentimentaliteit over de we
reld. Demagogie is de onvermijdelijke begeleider van die 
sentimentaliteit. Postman suggereert dat het appèl op ons dat 
niet in handelen kan omgezet worden, een leerschool in 
cynisme is. Dat lijkt me nog steeds de juiste diagnose.

De oorlogsfotografie ontmoet in alle fasen (wanneer ze 
gemaakt, verhandeld en bekeken wordt) de verleidingen van 
de partijdigheid. Men moet er rekening mee houden dat een 
oorlogsfotograaf voor de kortst mogelijke termijn werkt, bin
nen hoofdzakelijk op winst gerichte kanalen. Partijdigheid 
verkoopt beter dan onpartijdigheid; sensatie beter dan tragiek; 
demagogie beter dan morele zelfbeheersing. De bewuste con
structie van onpartijdigheid wordt echter ogenblikkelijk als 
esthetisering afgedaan. Maar denken betekent afstand, en in 
beelden wordt het denken door vormelijke elementen moge
lijk gemaakt. In ons tot op het bot vervallen visueel bewust
zijn is het denkende want gevormde beeld een leugen. We kie
zen het beeld dat niet denkt. We denken dat het dan niet liegt. 
Bovendien geeft het beeld ons een kant en klare rol in de ver
ontwaardiging. Partijdigheid is wat we van oorlogsfotografie 
vragen en krijgen.

De winst van de partijdigheid wordt in de ziel van de 
kijker geïncasseerd. In een wereld waarin er geen helden meer 
zijn, zijn er tenminste slachtoffers. Vandaag hunkert men naar 
slachtoffers om hun rol te spelen in het imaginaire en 
libidineuze theater dat het leven voor iedereen nu eenmaal is. 
De vraag is welke rol de modelfiguur van het slachtoffer ons 
te spelen geeft. Die vraag kan nooit met de instrumenten van 
sensatie en propaganda beantwoord worden; slechts met de 
middelen van de esthetiek en de reflectie.

Ik zie een driehoek uitgetekend waartussen beeld en kijker 
pasjes zetten. Aan de ene kant de massieve partijdigheid in het 
beeld, meteen gecapteerd door retoriek en deontiek. Deze beel
den van catastrofes zijn steeds urgenties. Het ideale 
manipulatiemateriaal. Hier zijn de beelden overduidelijk, mis
leidend zinvol en vooral werkzaam. Aan de andere kant een 
traumatiserende leegte en banaliteit, eigen aan ieder machi
naal beeld. Hier is juist helemaal geen betekenis meer, maar 
een vacuüm, traumatiserender dan om het even welke wreed
heid. Het beeld openbaart de trivialiteit van het trauma. De 
beelden demoraliseren radicaal. Dus: alleen maar betekenis of 
helemaal geen betekenis. In beide gevallen is er geen enkele 
speelruimte over voor de kijker: hysterie of depressie.

De derde positie is afstand nemen van de beelden, besef
fen dat ze tegelijk overvol en helemaal leeg zijn en zoeken 
naar die zeldzame invalshoek waardoor ze noch deprimerend, 
noch exalterend worden. In plaats van de wezenlijke zwakhe
den van foto’s te exploiteren, hen voorzichtig monteren in een 
ander dispositief, zodat ze ‘uit zichzelf’ gelokt worden, iets 
anders worden dan foto’s. Dat is transponeren, wat men van
daag afdoet als esthetiseren.

Nogmaals: de tragedie

Bekeken geweld en pijn vormen een projectieveld voor onze 
eigen angsten en rancunes. Dat we ons (in verhalen en in de 
werkelijkheid) identificeren met anderen is menselijk, maar 
nooit onschuldig, niet zonder meer moreel. We gijzelen het 
conflict voor eigen doeleinden. We kijken naar de pijn van 
anderen, als is het een homeopathie voor onze eigen pijn. Onze 
puur spectaculaire betrokkenheid bij dé wereld is veel dubbel
zinniger dan Sontag ons durft te vertellen.

Waarom leven we met Oedipus mee? Omdat we bevreesd 
zijn om onszelf, angst hebben voor ons eigen lot, zegt 
Jan Hendrik van den Berg in De tragedie.
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Kunst muss hangen
Plankenkoorts
Ik geloof dat ik aan Martin werd voorgesteld tijdens mijn 
eerste solotentoonstelling, die in 1990 plaatsvond in 
Galerie Christian Nagel in Keulen. Hij kocht een exem
plaar van een van mijn video’s van museumrondleidingen, 
en een aantal van de lachende en fronsende gezichtjes in 
aluminium, die ik had gemaakt om ze naast andere kunst
werken te hangen. Een merkwaardige eigenschap van 
Kippenberger was zijn bereidheid om vrouwelijke kun
stenaars te steunen, hoewel hij tot in het excessieve de rol 
van Duitse machoschilder speelde. Eigenlijk haalde hij 
op die manier het antagonisme onderuit zoals dat bestond 
tussen de (Duitse) schilderkunst en de postmodernistische, 
neoconceptuele, feministische posities waarmee ik mij ver
eenzelvigde - een antagonisme dat typerend was voor de 
jaren tachtig. Jammer genoeg was ik in die tijd te zeer 
doordrongen van die ideologische strijd om voorbij het 
dronken machopersonage te kunnen raken.

Toen ik een aantal jaar geleden begon met mijn werk over 
de positie van de kunstenaar, ging ik serieus nadenken 
over Kippenbergers projecten. John Miller heeft geschre
ven dat Kippenberger het pathos niet zozeer belichaamde 
als wel speelde. Wat ik steeds meer waardeerde, was dat 
hij zijn positie als kunstenaar tegelijk belichaamde en ac

teerde. Zo zit zijn dronken en geïmproviseerde tafelrede, 
die ik heb nagespeeld in mijn performance Art Must Hang 
(2001), vol met wat je vanuit Amerikaans perspectief wel 
moet beschouwen als misogyne, homofobe en xenofobe ele
menten. Nu is het best mogelijk dat misogynie, homofobie 
en xenofobie hoorden bij een bepaalde, door Kippenberger 
bewust overgenomen en nagespeelde positie binnen de 
Duitse kunstwereld en de Duitse samenleving. Net zo goed 
is het mogelijk dat hij zelf tot op zekere hoogte misogyn, 
homofoob en xenofoob was. Misschien besefte hij dat zelf 
ook wel en ligt die zelfkennis aan de basis van de zelfhaat in 
zijn werk. Maar liever dan zulke attitudes simpelweg te loo
chenen, acteerde hij ze, in uitzonderlijke staaltjes van 
zelfobjectivering die tegelijk komisch, heftig, meelijwek
kend en grotesk waren.

Die zelfobjectivering is volgens mij het meest wezenlijke 
aspect van Kippenbergers werk. Ik zou hem nooit karakteri
seren als ironisch. Het groteske is voor mij datgene wat voor
bij de ironie ligt - wat je krijgt als je de ironische afstand 
elimineert door, bijvoorbeeld, performance en belichaming 
in elkaar te schuiven. Evenmin zou ik Kippenberger ooit 
omschrijven als cynisch. Er stond voor hem duidelijk enorm 
veel op het spel, misschien meer dan hij zelf kon verstouwen. 

Als kunstenaars profiteren we van de vrijheid die we verte
genwoordigen met ons transgressieve gedrag en onze kritische 
en subversieve houding. Maar als we eerlijk zijn, beseffen we 
dat zelfs in die vrijheid onze rol grotendeels bepaald wordt 
door de sociale instituties waarbinnen we functioneren. Hoe
zeer we ons ook van die bepaaldheid bewust zijn, we kunnen 
er nooit echt aan ontsnappen. De moeilijkste opdracht voor 
een kunstenaar is daarom om de onlosmakelijke verbonden
heid van vrijheid en bepaaldheid te acteren — om die contra
dictie als performance op te voeren zonder ze met gemakke
lijke ironie op afstand te houden of in cynisme te smoren, en 
zonder te vergeten datje er niet aan kunt ontsnappen door een 
wilsdaad, door reflectie of door een taboedoorbrekende han
deling. Dat is waar ik steeds naar streef, maar ik vrees dat het 
me niet lukt Ik denk dat het Kippenberger wel gelukt is.

Andrea Fraser

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Eerder verschenen onder de titel Performance Anxiety in: 
Arlforum 41, nr. 6, februari 2003. ©Artforum, February 2003, 
Performance Anxiety, by Andrea Fraser, from The Happy End of 
Kippenberger’s America: as Told to Gregory Williams

Andrea Fraser

Kippenberger: Kann man hier vielleicht ruhig sein, daB man 
da zu Worte kommen kann? ... DaB zum Beispiel, einer 
unserer Spitzengaleristen und Lehrer, ah, daB er vielleicht 
Platz nimmt?

(pauze)

Im Augenblick keine eig’ne Darstellung - noch anderthalb 
Jahre zu leben... vollkommen uninteressant.

(gelach)
Öh, erzhlen von eueren neuen Freunden, âh, spâter, jetzt 
still sein! Weil, ah, jetzt gibt’s eine kleine Hymne. Ich bitte, 
âh, auch diesen gutaussehenden Mann da vome und die 
Herrschaften, da auf der Seite... Ging’ das vielleicht? Haben 
wir so ein kleines Stiickchen Disziplin druff?

(pauze, zes tikken tegen een glas)

Ihr könnt so lange verheiratet sein wie ihr wollt mit eueren 
Ehemânnem, aber jetzt geht es um meine kleine Zeit. Bitte 
Ruhe!! Ich bitte...

(pauze)

Es geht um eine ernsthafte Angelegenheit... Ruhe... weil das 
heiBt Ehrfurcht. Das heiBt, auch der hintere Raum, auch die 
Leute, die wo anders in der Kneipe sind.

(pauze)
Dies ist eine Ausstellung!

(pauze)

Selbst, selbst Auslander wie Jugoslawen (wijst) finden ihren 
Platz hier. Wir sind alle gleich, also ist Platz hier für alle.

(pauze)

Maul halten!
(pauze)

Kann dieser Auslander mal endlich still sein!
(pauze)

Ich kann nicht französisch...
(pauze)

Also... âh, wer, von, von vornherein, eine merkwürdige 
Auffassung hat von Meinung, möchte jetzt, vorher, den Raum 
verlassen. Die Möglichkeit ist gegeben, âh, wenn jemand, 
wenn jemand irgendwie ein, ein Problem hat... da haben wir 
schon ein paar... tschüssie.

(gelach)

So, jetzt ist es schon beinahe wie zu Hause.
(gelach)

Wir müssen natürlich dazu sagen, daB ich erst mal hier bin, 
Àh, bin eingeflogen mit einer Weltklasse Gesellschaft, âh... 
das heiBt, eigentlich wurde uns erzâhlt, das da wo wir 
hinfliegen gibt es, Essen erster Sahne. Was da im Flugzeug 
war, da guckt man sich an und dann akzept-, akzeptiert man 
sich.

Also, âh, man lâBt alles wieder wegfahren... Olympic... es 
ist ein Wettbewerb. Olympic Wettbewerb. Olympic games. 
Der Erste, der Zweite, der Dritte. Also, es geht hier um einen 
Wettbewerb, intimster Art, am Ende der Welt.

Und dann hat der mir da geheiBen, in der Galerie, die Gale
rie heiBt... Aber ich hab’s immer gelesen Am Ende der Welt, 
die Galerie am Ende der Welt. So, wenn man da, man da 
den Durchbruch schafft.

(gelach, applaus)

Also, wie gesagt, sehr sehr guter Rotwein, sehr sehr gutes...

(pauze)

Also, (slissend) âh, normalerweise fângt man eine Rede an... 
(heel zachtjes) Also, meine Art von Reden, âh, ich bin kein 
Mann von groBen Worten.

(publiek)

Aber jetzt sind ma so weit geflogen, was soil man da machen? 
Darf man auch ausführlich werden? Weil, weil... Und jetzt 
Kinder schârft euch das ein, das ist keine Ausstellung von 
einer Jury hier.

(gelach)

Darf nicht sagen was... was, was ein Mensch glauben kann, 
darf nicht sagen, was man will, nein, sondem, man darf mal... 
man darf Sachen auch mal hervorheben, Âh, so wie die 
olympischen... Der Wettbewerb der keiner ist.

Man in publiek: Können wir jetzt zum Synchronschwimmen 
kommen?

Kippenberger: Wer aussieht wie du, sollte vielleicht weniger 
laut lachen.

(gelach)

Also, mit dem Künstler der heute Abend hier ausstellt und 
mit dem ich sehr verbunden bin, âh, ich muss dazu sagen, 
als ich ihn kennen gelemt habe, nein ich hab ihn nicht 
kennengelemt, ich hab ihn nur gesehen - ich fand’s echt irre 
(gelach) - in einem komischen Betrieb, der auch sein eige
ner war. Küss die Hand gnâdige Frau. Es war, das, phhh, ich 
weiB nicht, ob es etwas schlimmeres in meiner Vergangenheit 
gegeben hat, als diesen SchleimscheiBer!

(publiek)
Also... ich meine, vielleicht ma auf... Österreichisch 
übersetzten und dann sagen alle anderthalb Jahre iiii und 
ooooo. Ham wa das jetzt?

(gelach)

Oder reden wir hal’ ma’ über den Künstler, der heute abend 
hier ausstellt?

Man in publiek: Schwule.

Kippenberger: Ekelerregend!

Man in publiek: Französische Schwule.

Kippenberger: Aber, ich habe spâter, hab ich rausgekriegt, 
daB er überhaupt nicht schwul war. Er war, also, das es 
irgendwie so ’n erfundenes Gehabe war, also aus dem... 
Österreichischen kommend. Aber, über das wollen wir ja 
gar nicht reden.

Dies ist, zum Beispiel, kein Restaurant... Es geht, zum 
Beispiel, um ein’ Glauben, eine... Àh, vielleicht ist das, 
vielleicht ist das vomehmste, was man erreichen kann. Und 
ich mein, das am Ende der Welt? Da auszustellen? Das ist 
der Hit? Ich meine da den Durchbruch zu machen?

Was ich nicht wuBte: das ist die erste Ausstellung überhaupt. 
Für einen Mann einer Meinung, die Meinung auch noch 
gerahmt... bwah bwah, bwah, bwah... Was gibt es plötzlich, 
nach den vielen edligen, ne, also, edelen Kunsttagen, eine 
Eröffnung, Flug, Plakat, Katalog und - man staune und 
wundere - also, eine Geste. Ne?

(gelach)

Das ist eine ganz ganz besondere kleine... vielleicht kann 
man das unter Ideologie noch einordnen, unter was ist 
Besonderes.

Ich möchte bitten die Kinder, âh zu behüten. Die solln auch 
den Mund halten.

(neemt zijn glas en kijkt er in)

Da is überhaupt kein Sprudel drin, nicht mal ’n Frosch.

Also, wollt ihr, âh, mehr horen? Ich bin kein Mann von 
groBen Worten.

Also, wer jetzt noch zwischenzeitlich verschwinden will, 
darf jetzt auch aufstehen. Husch, husch.

(gelach)

Also, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, was merken 
wir uns heute abend?

(gelach)

Es gibt genug Beweismaterial über den Künstler, der heute 
Abend hier ausstellt. Was erstaunlich ist, und das hâtte ich 
nicht gedacht, das gebe ich gleich geme zu, die Bilder sind 
nicht nur weiB, sondem auch grau.

Ich meine schon am Ende der Welt oder wie heiBt die Gale
rie hier. Unglaublich! Also, welche neuen Mechanismen da 
gewachsen sind über die Zeit.

(lange pauze, hij leunt tegen de muur)

Nah, da muss ich, muss ich mal so’n bisschen, bisschen, 
bisschen, bisschen verschönern, also ich muss, also, die 
Sache, weil ihr, Àh, Ego habt, ich seh’s euch nicht an, aber 
so, ich behaupte es mal...
Ich meine es geht darum, um, und das ist vielleicht das 
Feinste was es an Kultur gibt und was auch geschafft wor
den ist von... (wijst naar publiek) Der Mann war sogar an 
der Kunsthochschule, das weiB ich. Auch in Köln... (pauze) 
einen Hauptpunkt zu machen...

Aber... was anderes bringt man nicht, der Angeberei in der 
Kultur, wir sind alle, wenn wir groB sind, sin wa Angeber, 
jetzt muB man’s nur hinkriegen, wie, wie geben wir gut an? 
Ohne ganz ganz so doll aufzufallen.

Also was haben wir an Material da? Was ihr hier gesehen 
habt, wir Hei-o-peis, also Hei-o-peis, natürlich ist jeder 
reingekommen, das ist ja vollkommen interessant, diese... 
(wijst naar schilderijen) also diese herrlichen Tone. Machen 
die auch was mit Rottönen?

Also, habt ihr euch jetzt ein’ gemacht? Ja, ihr dabei Typen. 
Ich bin auch dabei, Typ! Àh, jetzt wird’ ich so alt und 
plötzlich bin ich nicht mehr dabei. Also, sollte man sich schon 
ein Àugelein wagen auf eine Arbeit... Aber, sah immer gleich 
aus, denn wie rosa sein, sah auch immer gleich aus, ’n Punkt, 
’n Strich, Komma, nuh?

(tekent met zijn hand een gezicht)

Was war das gute an Dali, hat ’ne gute Biographie 
geschrieben. Was war das gute an Picasso? (pauze) 
Verdammt noch mal, hat ’ne gut aussehende Lebens- 
gefâhrtin.

(gelach)

Aber, aber hier haben wir ja anhand von einem Sujet - wie 
der Franzose sagt, ne? - können wir alles eigentlich verste- 
hen, gucken wir nur hin.

(zingt) Ich kenn, meine eigene, dah, und da’ gehen wir wie
der da hin, und da wird da viel getrunken bla...

(gelach)

1st das ’ne Einstellung? Kunst? Na! (gelach) Guckt euch die 
Sachen verdammt noch mal an, und was haben wir da noch?

(acteert met hoge stem) “Ihr habt so gar nicht geguckt. Da 
wérd ich ja schwachsinnig. Zweiundvierzig Jahre arbeiten, 
und jetzt hab’n Kleinkind...” Und da kommt einer daher, 
sag mal lohnt sich das? Ein Künstler, ich meine, ich habe 
ihm nicht geglaubt, seit ich mit ihm befreundet bin.

(wederom met hoge stem) Mensch, Leute das ist ja 
grauenhaft, über was reden wir denn hier...

(pauze)
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(knikt twee keer, gelach)
Also werden wir heute auf die Dummbrustausstellung, auf 
den Künstler das Glas erheben. Einmal... Aber! wir sollten 
nicht vergessen was wir für kleinliche dumme Spieer- 
arschlöcher sind, die nicht mal ’n Bliek drauf werfen können.

Also, auf uns Arschlöcher, auf uns Arschlöcher...
(publiek)

Was? Ja, ich komm wieder hier her, ich mach hier ’ne 
Einzelausstellung.

(gelach, applaus)
Also, am Schluss, der Moment, der Moment, die Aussage... 
Ich weiB nicht. Langweile ich euch schon? Sonst erzahle 
ich auch noch ’nen Witz... Es gibt einen Witz den der Herr 
Wirt, ah...

(publiek)
Was nicht ina Hose, das ist im Mund oder wie?

Also folgendermaBen: am Stefansplatz...

— "Beinahe, b-b-bbeihnahe, abbber, h-haben rausgefunden 
das ich n-n-Nazi war.”

Also, jetzt jubelt mal! Sagt mal ihr könnt jetzt schon mal...

Man in publiek: Applaudieren.
(applaus)

Kippenberger: Alle!
(publiek)

Also, wie gesagt, es gibt nicht viel, zu schildem, auBer die 
Arbeit von dem Künstler, der heute Abend hier ausstellt. 
Also, was soli ich denn erklâren? Was ich machen kann, ist, 
einen Witz erzahlen.

(gelach)

Wollt ihr noch?

Man in publiek: Schildkröterl.

Kippenberger: Ja ich würde euch geme mal einen Schonen 
erzahlen.

Man in publiek: Liebe!

Kippenberger: h, man hat irgend ’ne Vorstellung von 
Kultur, man möchte ein kultivierter Mensch sein... Ja, also 
ich möchte’, h, und ich glaube auch der Künstler, und der 
hat’s geschafft durch diverse, diverse... (lange pauze) 
Gegebenheiten...

Zu Hause war immer Kultur, es war immer was Feines. Ich 
meine, es ging nicht jedem darum ob es, h, kommerzieller 
war, ah... sondem es ging darum ob die Struktur, eine Kultur, 
ah, des Seins, das ganz Strenge, Feine zu machen. Egal in 
welchem Bereich, und, ah... Na? Gut. Er ist runtergeplumpst. 
Nuh? Runterplumpsen.

Aber der Gedanke einer Führung, eines... eines Seins, einer 
Darstellung, einer abstrakten Darstellung. Was ist die schone 
Kunst, das ist die abstrakte Kunst. Nuh? So, durchgeführt 
und durchgeballert, bis zum Nicht-Mehr-Mögen. Nuh? Und 
jetzt hat er sich entschlossen Künstler zu sein. Ja, was kann 
ich da nun machen. Also, ich kann das nicht so hoch heben, 
aber man sollte es, so einen Menschen nun wirklich, ah, ah, 
unterstützen, mit solchem, h, h, künstlerischen Karat. 
Aber...
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Man in publiek: Schildkrötenwitz, bitte.

Kippenberger: Also, was ich jetzt... ich muss mich jetzt ’n 
bisschen mal in ’ne windstille Ecke kurz zuriickziehen, ah... 
Ich mach es für den Künstler. Das ist ein Abend für den 
Künstler. Das ist sein Abend. Das sind seine Bilder, das sind 
seine Sachen und die sind sehr, sehr - ich schâtze sie sehr, 
ich meine als Privatperson schatze ich ich es wirklich, und 
ah, und...

Ich verlang’s von keinem anderen, bloB Unaufmerksamkeit 
wird gescholten bei mir. Das stimmt halt, ich bin kein 
Schlager, aber ich bin eher ein Unangenehmer... Können wir 
uns das für heute vielleicht sparen, sondem das ist der Abend 
von dem Künstler, der seine Dummbrustausstellung hier hat.

(gelach)
Also, der Herr, ah, ne, der Mann mit dem Hut, âh, wie heiBt 
der, Beuys, hatte seine erste Ausstellung mit zweiundvierzig 
Jahren.

(gelach)

Können wir uns darauf einigen?
(publiek)

Also, können wir jetzt den offiziellen Teil überschreiten.

Also, jetzt kommt, âhm, ein Witz... Wollt ihr den horen?
(publiek)

Also er geht folgendermaBen. Es geht folgendermaBen: im 
Grunde das ist überhaupt kein Witz, sondem es gibt, ich 
meine die ganze Menschheit spricht von Politik, wir sprechen 
natürlich nur über Kunst, nuh? Nur vom Feinsten.

Also... ah, als, lassen o mal den schiefen Ton weg, und sind 
schon am Stefansdom... und da wimmeln die Leute mm vor 
einem Wahnsinnsgebâude eines Wahnsinnsarchitekten...
Da erkennt man die Menschen nicht mehr, sprech sie auch 
nicht an, behaupte auch nicht, ich ware ihr Freund oder so... 
égal, wir sind auf dem Stefansplatz, und die Riesenmeute 
da auf dem Stefansplatz. (roept) Manni! Manni! (gelach) 
Ummengt von Menschen... (pauze) Na? Kann ja nicht jeder 
Martin heiBen. Manni! Manni! Irgendwo ist man ja eitel, 
ne?

Man in publiek: Herbert.

Kippenberger: Also, Herbert hat einen Freund auf dem 
Stefansplatz gesehen. “Ich hab ihn nun schon so lange nicht 
mehr gesehen, zwanzig Jahre oder mehr. Was machste denn 
so?”

— “Uh-uh-uh-uh-uh-su-su-su-super, uh-uh-uh... Ja.”

— “Und, alles ist in Ordnung? Was machste so jobmaBig?”

— "Ah-ah-ah-ah ... ma-ma-ma-a-a-alles ist in Ordnung. Ah, 
Ah hhab m-m-mi-mich b-b-be-be-ewworben, hab mich 
bewwworben als Rundschunk, Rundfunksprecher. Hab mich 
be-be-be worben als R-r-r-r hh runsch rund-funk-sprecher."

— “Was denn, du? WuBte nicht, daB du Rundfunksprecher 
werden willst. Wie lâufts denn jetzt so als Rundbunk- 
sprecher?"

— “Ha-ha-ha-ha-ha-haben m-m-mi-mich nicht ge-ge- 
genommen."

— “Was? Dich nicht genommen? Dich haben sie nicht 
6 genommen ! Was ist denn jetzt los !”

Man in publiek: Schildkrötenwitz, bitte.

Kippenberger: Also der Schildkröte kommt wenn - kommt 
als Zugabe. Also... also, ihr seid für mich ein bisschen 
primitiv... Okay, also dann.

Soli’s auch schon mal ein Künstlerwitz sein?

Also, das ist ein Mann, und macht wirklich schone Sachen, 
aber er kann das nicht richtig vermitteln, also an die 
Galeristen und die schweinischen Sammler und die ganzen 
Leute, die immer nur fünfzig Prozent haben, da bleibt ja gar 
nichts mehr übrig, also.

Dann muB er schon zum Arbeitsamt, und âh, nicht heute, 
nicht vormittags nur, nicht mittags und dann nachmittags 
geschlossen, und die Kerzenlichter gehen aus und, âh, und 
die Frau, die wellt sich auch nur so’n bisschen wie a 
Rollmopserl, âhm, weil, âh, sacht ich bin ’ne Frau vom 
genialen Künstler, was hab ich damit zu tun? Ich geb’ die 
Wârme, ne?

Also, er geht zum Arbeitsamt. Nun gut. Und kommt er ins 
Stiegenhaus, âh, da wo man sich nach oben arbeitet, ah, seid 
nie oben, weil da geht’s nur nach unten, also man arbeitet 
sich nach oben. 1st da, damit die Leute, Selbstmord wird 
immer aus dem Fenster gemacht und nicht durch den Flur, 
ne. Also deswegen haben die da so Gelânder angebracht und 
auf diesem Gelânder ruscht seine Freundin, wo er glaubt 
das ist seine Muse, ah, ruscht das Gelânder runter, aus’m 
Fünften, voll, âh, nackert.

Also sie rutschert da runter, das Stiegengelânder und kommt 
unten auch pünktlich an. Und er denkt “Mann eh, ich hab 
heute genug Problème gehabt, was is’n mit meiner Frau 
jetzt los?” Und die rennt wieder hoch und rutschert wieder 
runter, voll nackert. “Was soll’n das? Was soil ich bios 
machen?” Und da sacht die Frau: “Ich mach nur das 
Abendessen warm.”

(gelach)

Bravo!
(applaus, gelach)

Man in publiek: Bitte den Schildkrötenwitz. Bitte den 
Schildkröten.

Kippenberger: Also, wet will jetzt freiwillig gehen, darf 
gehen. Eine gute Pause... Also wer will gehen? “Ladies first.”

Man in publiek: Bitte den Schildkröten.

Tweede man in publiek: Bitte mach für den Jörg den 
Schildkröten und für mich natürlich auch. Ich kann den nie 
genug horen.

Kippenberger: Also, wir reden nicht über Weiberârsche, wir 
reden nicht über Weiberârsche, sondem über, âh, das, was 
mit Kultur zu tun hat, also meine Hochachtung vor diesem 
Künstler— sonst wâre ich ja nicht so weit geflogen hierher... 
Weil diese Person eines verkörpert für mich, âh... man es 
kennt von diesem Menschen, der...

Also, es geht darum, daB das was der Künstler gemacht hat 
in einer Art und Weise, also immer als Form von Kultur, 
von Kunst, ich mein ich...

Man in publiek: Liebe, von Liebe.

Kippenberger: ...nicht Vorspeise, nicht Hauptspeise, nicht 
Nachspeise, sondem...

Wenn, wenn die Quietschmâuse da hinten, mal ihre Tampons 
zum Fenster rausgeworfen haben, können wir vielleicht noch 
wieder reden. Erzâhlten, nachdem sie gefragt wurden.

Tweede man in publiek: Ich unterstütze das.

Man in publiek: Ich bitte um den Schildkrötenwitz!

Kippenberger: Es geht nicht um Schildkröte und Witz, es 
geht da um Kunst. Gibt es keinen Humor in Deutschland. 
Aber ich habe seinerzeit, also erstmal nicht so toll gefunden 
diesen Künstler.

Also, jetzt kommt noch ein Witz. Ahm...
Und, ich bitte alle Frauen, die dort schlussendlich etwas zu 
tun haben, es dort zu tun.

Man in publiek: Raus. Schicke sie weg.

Kippenberger: Also, wer ist âhh, wer besteht auf Sauereien?

Man in publiek: Niemand.

Tweede man in publiek: Wer nicht?

Kippenberger: Also, âh, wer, âhh ... Ich würde geme ’n 
besonderes Beispiel machen...
h, âh, kann... ehj... hier... hier samma... ihr Zweibeiner. 

Wer... wer will ein bisschen, ah, klein schweinisch haben? 
Wer? Wer ist dabei?

(steekt zijn hand omhoog, wacht)
Man in publiek: Würdest du so nett sein und den Witz mit 
der Schildkröte erzahlen?

Kippenberger: Ich halte mich dir gegenüber für ’nen Ras
sisten, wenn Leute hier, ankamen und sagen ich will was 
Schweinisches horen.

(pauze)
Dabei? Ja? Nein? ... Dabei? Schweinisch? Ja? Nein? ... Ja? 
Schweinisch? Ja? nein?

Das gilt nicht.

Ja oder nein?

Also, nein.

Tweede man in publiek: Es gibt keinen Rotwein, es gibt nur 
WeiBwein... (tegen iemand anders in publiek) Kennst du den 
Schildkrötenwitz?

Illustraties

Kunst muss hangen (Art Must Hang), 2001, performance 
en tentoonstelling, videoinstallatie; foto’s Simon Vogel; 
courtesy Galerie Christian Nagel.

Gebaseerd op de transcriptie van een toespraak die 
Martin Kippenberger hield ter gelegenheid van een ten
toonstelling van Michel Würthle in Club an der Grenze, 
Burgenland, Oostenrijk, in oktober 1995. Uitgevoerd 
door Andrea Fraser in Galerie Christian Nagel, Keulen, 
juni 2001.
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Herr Doktor, ich glaub ich hab 3..., 1994, viltstift op briefpapier uit: Input-Output, Umzüge 1957-1988, 
Köln, Galerie Gisela Capitain, 1989 

uit: Input-Output, Umzüge 1957-1988, 
Köln, Galerie Gisela Capitain, 1989

Jennifer Allen

Ich will nicht viel, ich will mehr.
Martin Kippenberger

Het fenomeen Martin Kippenberger laat zich niet eenvou
dig benaderen. Waar begint zijn omvangrijke oeuvre en waar 
eindigt het? Bij de uitnodigingskaarten, de tentoonstellings
affiches en de catalogi die de kunstenaar onophoudelijk van 
de persen liet rollen? Of bij de feitelijk geëxposeerde wer
ken: de tekeningen, collages, foto’s, schilderijen, sculptu
ren en installaties? Veel van Kippenbergers bezigheden ont
trekken zich aan classificatie, zoals zijn aandeel in de punk- 
club SO 36, zijn beruchte Büro in Berlijn, het project voor 
een museum voor moderne kunst op het Griekse eiland 
Syros, en het dit jaar in Venetië weer uit de kast getrokken 
plan voor een wereldwijd metronet. Wie het wil hebben over 
Kippenbergers werk kan natuurlijk niet om dat van zijn 
medewerkers heen, waaronder Albert Oehlen, Werner 
Büttner en Jeff Koons, noch om dat van zijn legendarische 
assistenten: Michael Krebber, Ulrich Strothjohann, Merlin 
Carpenter en al die anderen. Daarbij komen nog zijn 
‘performances’: de vileine grappen, de dronkemans- 
toespraken en de vele gevraagde en ongevraagde adviezen 
die hij om zich heen strooide. Weinig ontsnapte aan zijn gre
tige vingers, en niets aan zijn scherpe tong. Toen ‘Kippi’ in 
1997 op 44-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van 
leverkanker, liet hij niet alleen een onmetelijke hoeveelheid 
werken achter, maar ook een grote verzameling anekdotes. 
De verhalen die over hem de ronde doen en die, als een 
ongepland samenwerkingsproject, steeds opnieuw worden 
doorverteld, hebben het effect dat ze een op zichzelf al in
drukwekkende productielijn over het graf heen verderzetten 
en in leven houden.

De herdenking van Kippenbergers vijftigste geboorte
dag dit jaar laat zien dat zijn werk niet te scheiden valt van 
zijn leven, noch van het leven van anderen. Terwijl de kun
stenaar zelf zijn vijfentwintigste verjaardag vierde met een 
boekje onder de titel 1/4 Jahrhundert Kippenberger, uitge
geven door “de erven Picasso”, [1] is zijn schaamteloze au
tobiografische zelfpromotie inmiddels opgegaan in een orale 
traditie die van het werk een organisch en collectief gebeu
ren maakt. De viering van een halve eeuw Kippenberger 
genereert niet alleen de nodige tentoonstellingen (in 
Tübingen, Braunschweig, Karlsruhe en vanaf deze maand 
in Eindhoven), maar ook een reeks publicaties die onver
mijdelijk vol staan met persoonlijke getuigenissen. Het gaat 
hier niet om zalvende nostalgie, maar om een totale 
versmelting van kunst en leven: formele kwesties blijken 
volledig vergroeid met het gegeven van een familieclan, 
waarvan de leden, gewild of ongewild, door Kippenberger 
werden ingeschakeld om werk te produceren. In een door 
galerist Max Hetzler gepubliceerde hommage noemt de schil
der Wemer Büttner zijn vriend “een fanatieke familie- 
stichter”, wiens catalogi en boeken “gekruid zijn met foto’s 
van clans en extendedfamilies". [2] In een zeldzame opris
ping van vertrouwelijkheid bekent Hetzler dat Kippenberger 
de grondslag heeft gelegd voor zijn eigen familie. [3] En 
Merlin Carpenter stelt dat Kippenberger zijn assistenten ge
bruikte “op een intensere wijze dan voorheen” en zich daarbij 
hun ideeën, arbeid en werken ongewijzigd toe-eigende. Ove
rigens werden Carpenters eigen schilderijen eens stukgehakt 

en als sculptuur in afvalcontainers geëxposeerd, omdat 
Kippenberger meende dat ze “gewoon te goed [waren], te 
behendig en dus te kitsch”. [4]

In Amerika - het land dat Kippenberger, in de voet
sporen van Kafka, symbolisch veroverde via een invasie van 
Amerikaanse galerieën, academies en cafés - zette Artforum 
de anekdotische trend voort door verschillende kunstenaars 
naar hun mening over hem te vragen. [5] Het resultaat leest 
als een hedendaagse en gecondenseerde versie van Vasari’s 
Vite, met als voornaamste verschil dat elk verhaal hier steeds 
naar dezelfde persoon verwijst. Jeff Koons, ontwerper van 
het tentoonstellingsaffiche Jeff Koons thinks Martin 
Kippenberger is great, tremendous, fabulous, everything 
(1990), geeft de persoonlijk-professionele toon aan: “Altijd 
als mij wordt gevraagd welke kunstenaar mij heeft beïn
vloed, zeg ik: Martin Kippenberger. [...] Martin stond open 
voor alles om hem heen.” Ook Christopher Wool, Stephen 
Prina en Andrea Fraser doen een duit in het zakje. Fraser 
wijst op Kippenbergers incorrecte gedrag jegens vrouwen, 
homo’s en vreemdelingen. Hoewel Kippenberger inderdaad 
inging tegen alles wat doorgaat voor ‘politiek correct’, 
steunde zijn werk, hoe ongepast en aanstootgevend ook, 
duidelijk op een centrale leerstelling van de ‘PC’-beweging: 
het persoonlijke is politiek.

Het is niet moeilijk om Kippenbergers versmelting van 
kunst en leven, van het persoonlijke en het politieke, te ver
oordelen als cynisch, romantisch, onverantwoordelijk of 
ronduit ziek, maar daarmee is het laatste woord nog niet 
gezegd. Met Fluxus deelt Kippenberger de esthetisering van 
het Koning Midassyndroom: alles wat hij aanraakte - van 
hotelbriefpapier tot aan zijn eigen dochter - veranderde in 
kunst. Hij profiteerde van de kunstenaars die hij bewonderde: 
Andy Warhol, wiens fabrieksmatige productielijn hij eve
naarde; Dieter Roth, die hij aan de drukpers trachtte te ver
slaan; en Joseph Beuys, die streefde naar een democratise
ring van de rol van de kunstenaar in een steeds meer door 
economische krachten gedomineerde cultuur. Het werk van 
Kippenberger bezit ook zelf een opvallende economische 
dimensie, die niet alleen tot uitdrukking komt in de kwanti
teit en de clanachtige opzet van zijn kunstproductie, maar 
ook in de gekozen thema’s en materialen. Zijn eerste solo- 
expositie bij Max Hetzler in 1981 droeg de beloftevolle titel 
Ein Erfolgsgeheimnis des HermA. Onassis; de uitnodigings- 
kaart voor Peter - Die russische Stellung (1987) was geba
seerd op een advertentie voor een set schroevendraaiers; en 
het in 1989 gepubliceerde boekje INPUT-OUTPUT, een reac
tie op een werk van Beuys uit 1978 getiteld Output, bevat 
57 tekeningen gemaakt op oude restaurantnota’s. De kun
stenaar gebruikte het kapitalisme als ondergrond en de kunst
wereld als geldautomaat om zijn materiaal te financieren. 
Ondanks Kippenbergers toewijding aan de schilderkunst doet 
zijn voortdurende beroep op economische processen den
ken aan de ‘relationele esthetiek’, de beweging die aan het 
begin van de jaren negentig een kritisch antwoord formu
leerde op de kapitalistische kolonisering van intermenselijke 
relaties. Kippenberger collectiviseerde zowel de productie 
als de receptie van zijn werk, waarbij hij demonstreerde 
hoezeer het functioneren van de kunstwereld afhankelijk is 
van een permanente verwarring tussen vriendschappelijke 
betrekkingen en commerciële relaties.

Over de aard van Kippenbergers ‘totale gebaar’ mag 
geen misverstand bestaan. Zijn verwerping van de autono
mie van het kunstwerk, gekoppeld aan een esthetisering van 
politiek en economie, herinnert aan de grote totalitaire pro
jecten van de twintigste eeuw - fascisme en communisme- 

met hun alomvattende beeldtaal en spectaculaire zelf
destructie. Anders dan zijn ‘voorlopers’ Hitler en Stalin her
leidde Kippenberger alles wat hij ondernam tot zijn eigen 
leven en dat van zijn naasten, en niet tot de abstracte collec
tiviteit van een natiestaat. De Kippenbergercultus is de 
verheerlijking van een kunstenaar-dictator die “kitscherige 
kunstcarrières in de knop placht te breken” (Rudolf Schmitz) 
en de massa’s beledigde in plaats van verdelgde. Zijn strate
gie was erop gericht om de versmelting van esthetiek, poli
tiek en economie een autobiografische bekroning te geven, 
ofwel om één individu tot de bron van alle waarden en bete
kenissen te maken - een uitzonderlijke en grillige uitwer
king van Foucaults biopolitiek. Hij was een zelfbenoemd 
stamhoofd dat persoonlijk alle opbrengsten incasseerde, maar 
tevens met zijn leven betaalde, zodat in zijn inflatoire boek
houding de grootste winst en het grootste verlies op één en 
hetzelfde conto kwamen te staan.

Natuurlijk is het kapitalisme ouder dan Kippenberger; 
zijn economie kon derhalve, ondanks zijn maximale inzet, 
geen totale maar slechts een parasitaire zijn. Toch had deze 
kunstenaar al lang voor de opkomst van de antiglobaliserings- 
beweging in de gaten wat de totalitaire dimensie van het 
global capitalism was, en begreep hij hoe schijnbaar pro
fane en ideologisch ontlaste consumptiesymbolen de plaats 
kunnen innemen van religieuze en nationale rituelen - hoe 
het individu zichzelf definieert aan de hand van mode, mu
ziek, vakantiereizen en leefstijl. In tegenstelling tot de ideo
logen van fascisme en communisme verwierp Kippenberger 
de rationaliteit van het utilitarisme en omarmde hij de con
sumptie van een luxeleven en de onbeheersbare verspilling 
van arbeid en productiviteit. De gewoonte om geschiede
nisboeken te herschrijven nam bij hem de gedaante aan van 
een orale verteltraditie zonder enige waarheidsdrang. De 
ideologie zelf werd tenslotte verdrongen door een mytholo- 
gie waarvan de symbolen een mengvorm waren van plak
boek, familiealbum en belastingdossier. Kippenberger liet 
liever zijn eigen handtekening achter op een eindeloos 
consumptietraject dan dat hij zich liet definiëren door de 
afzonderlijke producten die hij onderweg innam en verteerde.

Een vergelijking met een andere exponent van kapita
listische consumptiekunst, Andy Warhol, geeft enig inzicht 
in het bijzondere van Kippenbergers benadering. Warhols 
dagboeken begonnen als een registratie van aftrekbare 
beroepskosten, zoals taxiritten en lunches, die hij aan het 
eind van elke dag noteerde. De 611 Time Capsules (1974- 
1987) stonden oorspronkelijk als afvalbakken naast het bu
reau van de kunstenaar, wat hem in staat stelde om de ‘dag
opbrengst’ met de neutrale efficiëntie van een bibliothecaris 
te archiveren; elke gevulde doos werd verzegeld, gedateerd 
en tot nader order opgeslagen. Kippenberger voegde aan 
Warhols archiveringsproject een element van autobiogra
fische transformatie toe. Hij was een even toegewijde ver
zamelaar van mensen en objecten, maar maakte van zijn do
cumenten een resonerend dagboek, zoals blijkt uit de teke
ningen op hotelpapier of restaurantnota’s. Hij behandelde 
het papier als een leeg oppervlak dat hij met zijn creaties 
kon vullen en verminken. De hoteltekeningen zijn te be
schouwen als opulente graffiti die het reistraject van de kun
stenaar rond de wereld vastleggen en een gepersonaliseerde 
beeldtaal inschrijven onder het maagdelijke briefhoofd van 
deftige hotels. Als een billboard bedekt met spuitbusverf 
krijgt de voorstelling—bijvoorbeeld van een stel voluptueuze 
vrouwen of van de kunstenaar als verleidelijke kerstman — 
met de naam van het hotel ook steeds een onwaarschijnlijke 
coauteur. De restaurantnota’s uit INPUT-OUTPUT registre- 7
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ren op vergelijkbare wijze Kippenbergers voedsel- en drank- 
consumptie gedurende de maanden januari en februari 1986 
in het café-restaurant van Hotel Othon in Salvador. Als de 
Cliente van kamer 620 gaf Kippenberger een persoonlijke 
toets aan de nota’s door er met wisselende nauwkeurigheid 
zijn eigen naam op te schrijven; de rest werd ingevuld door 
de ober, inclusief de datum en de Assinatura hóspede on
deraan de rekening (de plek die bij een kunstwerk doorgaans 
is gereserveerd voor een signering door de maker). Uitein
delijk nam Kippenberger de leiding weer over; hij tekende 
in twee jaar tijd op elke nota de plattegrond van een van de 
locaties waar hij tussen zijn vierde en vijfendertigste had 
gewoond - van Plaza Conde de Miranda 4 tot Weiszgerber- 
laende Wien. De gebruikte nota veranderde zo in een archi
tectonisch raster; de in Hotel Othon uitgewisselde goede
ren, diensten en geldbedragen werden overwoekerd door 
abstracte kamers, meubels en lichamen in een serie locaties 
waarvan het hotel in Salvador slechts de zoveelste toevoe
ging was. De tekeningen werden uitgevoerd met pastel, pen, 
potlood, aquarelverf en correctievloeistof. De naam van de 
betreffende locatie stempelde Kippenberger in zwarte let
ters naast het totaalbedrag van de rekening; daar kwam soms 
nog een tweede gestempelde tekst bij: “Wer hat mit dem 
Quatsch angefangen?"

Zowel Warhol als Kippenberger presenteerden het 
kunstwerk als een persoonlijke en exemplarische inventaris 
van kapitalistische consumptie. Maar terwijl Warhol het 
genoeg vond om aan het eind van de dag zijn bonnetjes in 
een grote doos te stoppen, had Kippenberger duidelijk de 
behoefte om productie en consumptie te blijven herhalen 
- om het circuleren van de handelswaar binnen het kapita
listische systeem te beantwoorden en te verdubbelen met 
zijn eigen varianten van productie en consumptie. Net als 
Marx schilderde hij de verzamelaar af als een dwaas, een 
doorgedraaide kapitalist die maar niet begrijpt dat er zonder 
circulatie geen meerwaarde kan ontstaan. Kippenbergers 
verzameltechniek registreerde, meer dan die van Warhol, 
de sporen van de geleefde tijd, de gelaagdheid maar ook de 
slijtage van het leven; consumptie, architectuur, autobiografie 
en kunst perste hij samen tot een intieme constellatie - niet 
in een handige opslagdoos maar binnen de beperkte ruimte 
van een oude rekening. Wat bij Warhol nog een eenduidig 
consumeermoment en een lineair documentatieproces was, 
werd bij Kippenberger een meervoudige temporaliteit: die van 
het verblijf in Hotel Othon (januari-februari 1986), het ver
huizen van de ene verblijfplaats naar de andere (1957-1988), 
de uitvoering van de tekeningen (1986-1988) en het tijdstip 
van hun publicatie en expositie (1989) - om nog maarte zwij
gen van de temporaliteit die de lezer of beschouwer zelf in- 
bracht.

Beide kunstenaars runden een fabriek. Warhol repro
duceerde iconen door uiterst zichtbare producten te kiezen, 
de achtergrond weg te laten en met zijn zeefdrukpers nieuwe 
kleuren toe te voegen. Binnen zijn repetitieve series van 
steeds hetzelfde beeld ontstonden slechts verschillen door 
het wisselen van de kleur en door onzorgvuldigheden bij 
het drukken; deze laatste vergrootten bovendien het iconische 
gehalte door het bewijs te leveren van een grootschalige 
reproductietechniek die een zekere foutenmarge acceptabel 
maakt. (Reproductiefouten doen sowieso niets af aan de 
kracht van een icoon; goedkope prentjes van Jezus zijn even 
heilig als de meest kostbare.) Met zijn silkscreens creëerde 
Warhol de illusie van de behoefte aan een product dat toch 
al op grote schaal werd geproduceerd en gedistribueerd. Wie 
had Marylin Monroe nog nooit eerder gezien? Zo hield hij 
de kapitalistische consumptiemaatschappij, waarin reclame
campagnes een vraag creëren naar overbodige goederen, een 
spiegel voor.

Bij Kippenberger is het oppervlak van het schilderij 
geen ondoordringbare weerspiegeling van de omgeving, 
maar een dorstige spons die altijd nog meer betekenislagen 
kan opzuigen. Ook hij plaatste iconen in series, maar hij 
deformeerde ze al schilderend. De serie is bij Kippenberger 
een polyfone opeenstapeling die getuigt van het herhaalde 
individuele en collectieve gebruik van een beeld uit de re
clame. De wijdverbreide slogan “I Love...” - populair ge
worden door de toeristische campagne “I Love New York”, 
waarbij het woord love vervangen is door het symbool van 
een hart - keert terug op verschillende van zijn doeken, zo
als I Love Oslo (1981), Casa magnetica in very veritas 
(1985), Meine Fuesse von unten gegen das Diktat von oben 
(1985), Kaputtes Kind (1985) en The Capitalist Futurist 
Painter in his Car (1985). De slogan fungeert bij 
Kippenberger als een sticker die in grote aantallen en schijn
baar lukraak over het gehele oppervlak van het schilderij is 
geplakt, zoals op de koffer of auto van een toerist. De ter
men waarop de slogan eindigt (“Simone de Beauvoir”, 
“Peace and Money”, “50%”, "Polke + Baselitz”, "Bezahlen", 
“Mi(l)ch”, “Larry Flint”, “Nicaragua” en nog veel meer) 
vormen een onwaarschijnlijke reeks liefdesobjecten. Terwijl 
Warhol het hart zou hebben losgekoppeld van de slogan en 
tot een serie in verschillende kleuren zou hebben verwerkt, 
ontkoppelde Kippenberger de slogan van zijn gebruikelijke 
referent (New York), om in plaats daarvan zijn eigen 
provocatieve termen in te vullen. De moeilijk te combine
ren ‘liefdes’ van de kunstenaar werken als elkaar uitslui
tende bijschriften die ieder voor zich de voorstelling op het 
schilderij trachten te definiëren. Het resultaat vervormt het 
oppervlak van de schilderachtige doeken - die overigens 
door Kippenberger zelf maar evengoed door een onbedui
dende assistent kunnen zijn uitgevoerd, of door elk een 
beetje.

Kippenberger handelde niet in iconen maar in mythen, 
op een wijze die herinnert aan Roland Barthes. De theorie 
van Barthes sluit nauw aan bij Kippenbergers seriële om
gang met de kapitalistische hoorn des overvloeds. De my
the koppelt een vorm aan een betekenis, maar blijft altijd 
beschikbaar voor sociale mobilisatie. “Ieder object ter we
reld,” schrijft Barthes, “kan van een gesloten, zwijgend be
staan tot de spraak doordringen en zo door de maatschappij 
toegeëigend worden, want er is geen enkele wet, natuurlijk 
of niet, die verbiedt over dingen te spreken.” Van sprookjes 
tot advertenties, van foto’s tot schilderijen, als mythe is iets 
“geschikt gemaakt voor een bepaalde vorm van consump-
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tie, bekleed met literaire bijbedoelingen, herinnerend aan 
opstanden, beelden, kortom maatschappelijke gebruiken, 
allemaal toevoegingen aan de pure materie.” [6] In dit ver
band is Kippenbergers werk te beschouwen als een poging 
om de vele mythen van het kapitalisme voorbij te streven, 
door ze zo vaak te herhalen dat ze uiteindelijk niet meer los 
gezien kunnen worden van Kippenberger zelf. Gegeven de 
intensiteit van de kapitalistische circulatie wekt de intensi
teit van zijn output (zowel op het materiële als het 
anekdotische vlak) geen verbazing meer; het enige wat wel
licht verbaast is dat hij, bij zijn pogingen om de kapitalis
tische consumptiedwang te overtreffen, nog 44 jaar oud is 
geworden. De orale dimensie van het werk - de schimp
scheuten, de beschonken redevoeringen, het incorrecte ge
drag - diende onmiskenbaar om stomme of zwijgende voor
werpen - inclusief de kunstenaar zelf - in een mytholo
gische rol te dwingen. Zijn persoonlijke beledigingen en 
homofobe opmerkingen maakten het collectief van passieve 
consumenten tot actieve gebruikers met individuele opinies. 
Zijn onethische methoden dwongen bij vriend en vijand ten
minste een ethische reactie af - een menselijke en indivi
duele waardebepaling, in een tijdperk waarin alle waarden 
een afgeleide zijn geworden van het kapitaal; want de ge
borgenheid die het consumentisme biedt, mag dan vrij van 
religieuze en ideologische doctrines lijken, zij is nooit vrij 
van een vooraf vastgestelde prijs.

Hoewel Kippenbergers oeuvre vanuit geen enkel ge
zichtspunt eenvoudig te bevatten valt, ontstaat er een begin 
van overzicht wanneer we zijn verhouding tot de mytholo
gie in kaart proberen te brengen. De tentoonstelling 
Orgonkiste bei Nacht uit 1982, met schilderijen van 
Kippenberger en Albert Oehlen, ontleende zijn momentum 
aan de ‘orgone energy accumulators’ van Wilhelm Reich, 
die ook in de cultromans van William Burroughs voorko
men. [7] Later zette de kunstenaar allerlei kunsthistorische 
mythen in, waarvan hij het aura op zijn eigen werk liet af
stralen. De samenwerking met kunstenaars als Oehlen en 
Wool droeg bij aan de verdere expansie van de Kippi- 
mythologie en aan de uitbreiding van de sociale toepassin
gen daarvan. (Een passende hommage is Oehlens schilderij 
Martin Kippenberger als Vater von Indira Ghandi uit 1984.) 
Maar een groot deel van Kippenbergers oeuvre - eigenhan
dig uitgevoerd of niet - voedde zich met mythologieën die 
verknoopt waren met de machtige economieën van Noord- 
Amerika en West-Duitsland, die hij trachtte onder te bren
gen in zijn eigen totalitaire systeem. Een goed voorbeeld is 
het immense ei-project, dat in 1997 uitmondde in de ten
toonstelling Der Eiermann und seine Ausleger in Düsseldorf, 
geopend kort voor de dood van de kunstenaar. Het is niet 
duidelijk of Kippenberger bekend was met de polemiek die 
Karl Krauss ooit voerde tegen het Stemschuss-ei - een van 
de eerste voorbeelden van een natuurproduct dat een wette
lijk gedeponeerd handelsmerk werd; in elk geval maakte hij

het ei tot zijn eigen merk. Op de afgebeelde werken in de 
catalogus, die teruggaan tot 1982, komt maar liefst 150 keer 
een ei voor. [8] Kippenbergers ei-project is geen cynisch 
commentaar op het kapitalisme, maar een populistische 
omkering, een soort almanak waarin alle mythische verha
len rond het eenzame ei plotseling blijken te ontspringen 
aan de Kippi-mythologie, of sterker nog, aan Kippenberger 
zelf: de kip, het ei en alles wat daar omheen fladdert.

Waar te beginnen met Kippenberger, en waar te eindi
gen? Vanuit kapitalistisch perspectief maakt het allemaal niet 
uit. De chocoladereep die je in de buurtwinkel koopt, maakt 
evengoed deel uit van het kapitalistische systeem als de luxe
suite in het vijfsterrenhotel; de eenzame krabbel op een vel
letje papier is even indicatief voor Kippenbergers oeuvre 
als zijn omvangrijkste installatie. Het een leidt naar het an
der. Vanuit mythologisch perspectief maakt het ook niet uit 
waar je begint; alles kan een mythe worden, zolang het maar 
collectief wordt ingezet. Alleen in het gebruik kan 
Kippenbergers onmogelijke project voortleven; een project 
dat erom draaide de consumptie te consumeren zonder zelf 
geheel te worden verteerd.

Vertaling uit het Engels: Camiel van Winkel

Noten

[1] Vom Eindruck zum Ausdruck. 1/4 Jahrhundert 
Kippenberger, Paris/Berlin, Verlag Pikasso's Erben, 1979.
[2] Thomas Groetz (red.), Gitarren, die nicht Gudrun 
heissen. Hommage to Martin Kippenberger, Berlin, Galerie 
Max Hetzler/Holzwarth Publications, 2003, p. 9.
[3] Ibid., p. 7.
[4] Ibid., p. 27 en 29.
[5] Gregory Williams, The Happy End of Kippenberger’s 
Amerika as Told to Gregory Williams, in: Artforum 41, nr. 6, 
februari 2003, pp. 96-104.
[6] Roland Barthes, Mythologieën [1957], vertaling Kees 
Jongenburger, Utrecht, Uitgeverij Uzer, 2002, pp. 209-210.
[7] Zie Groetz, op. cit. (noot 2), pp. 44 en 49.
[8] Cat. MARTIN KIPPENBERGER. Der Eiermann und 
seine Ausleger, Düsseldorf, Stadtisches Museum Abteiberg/ 
Oktagon Verlag, 1997.

De retrospectieve tentoonstelling Nach Kippenberger loopt 
van 22 november 2003 tot 1 februari 2004 in het 
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10,5611 NH Eindhoven 
(040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl).8
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‘io nights of the HISK’ - 5 p.m. - 23 p.m.

Carlos Aires (ESP),

Steven Blum (SWI),

Liv Bugge (NOR),

Ben Dierckx (BEL),

Hilde Fauconnier (BEL),

Jo Foulon (BEL),

Frances Goodman (ZAF),

Nick Hullegie (NL),

Gudny Rosa Ingimarsdottir (ICL),

Peter Lemmens (BEL),

Philip Metten (BEL),

Inge Nederkoorn (NL),

Jani Sarajârvi (FIN),

Koosje Schmeddes (NL),

Stefaan Smagghe (BEL),

Bart Stolle (BEL),

Pal Szacsvai (HUN),

Vladimir Tanghe (BEL),

Tom Vansant (BEL),

Kris Verdonck (BEL),

Angelo Vermeulen (BEL),

Kris Vleeshouwer (BEL),

Luming zhu (chi). . Tentoonstelling.
8/1-18/1/2004

Locatie:
HISK,
Lange Leemstraat 338
2018 Antwerpen
(bij Berchem Station)

Curator :
StefVan Beilingen



OVER INITIATIEF
BEELDENDE KUNSTEN

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

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

WAT WE CONCREET DOEN / Initiatief Beeldende Kunsten is operationeel sinds januari 2002. Alle aandacht ging in dit eerste werkjaar uit naar het formuleren van de plaats 
en de doelstellingen van dit nieuwe steunpunt, naar gesprekken hierover met diverse stakeholders, naar de uitbouw van het draagvlak van dit steunpunt binnen de sector 
van de beeldende kunst, naar gerichte contacten met tal van potentiële partners, naar de concrete uitbouw (huisvesting, huisstijl) en werden de eerste projecten opgestart. 
Qua projecten ging in 2002 de meeste aandacht naar uitbouw van de eerstelijnshulp die werd opgestart binnen het 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 - INFOSESSIE: BTW EN ARTISTIEKE PRAKTIJK 
17 november 2003 om 19 uur, aula ‘Dieperik’ van de Hogeschool Antwerpen, 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Mutsaertstraat 31 te 2000 Antwerpen

Organisatoren van culturele evenementen, boekingskantoren, galeries, kunstenaars die als 
zelfstandige (in hoofd- of in bijberoep) werken enz., allen hebben al wel eens te maken 
gehad met problemen inzake toepassing en interpretatie van de BTW-reglementering. 
Bij verkoop van kunstwerken of van cd's zorgt het BTW-tarief voor heel wat discussie (6% 
of 21%?).
Ook voor kunstenaars die via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars werken is het BTW- 
tarief niet steeds hetzelfde.

Om aan de grote informatiebehoefte tegemoet te komen organiseert de Helpdesk Kunsten 
op 17 november 2003 om 19 uur i.s.m. het NICC een 
infosessie over de toepassing van de BTW-regels op de artistieke praktijk.
Deze infosessie richt zich naar eenieder die als artiest, organisator, opdrachtgever, 
tussenpersoon of adviseur actief is.
Na een uiteenzetting door een BTW-specialist zal ingegaan worden op de vragen en 
bekommernissen van de deelnemers.

Volgende infosessies
MAANDAG 8 DECEMBER
Infosessie over de nieuwe VZW-wetgeving en de concrete gevolgen van die regelgeving 
voor de verenigingen. De infosessie richt zich op alle verenigingen zonder winstoogmerk 
actief in de kunstensector.
Locatie: Brussel - nog nader te bepalen.

MAANDAG 15 EN DONDERDAG 18 DECEMBER
Infosessies over de praktische en juridische implicaties van het tentoonstellen.
Het organiseren van een tentoonstelling vraagt een grondige voorbereiding en duidelijke 
afspraken over de productiekost, het transport van de werken, de op- en afbouw, de 
bruikleenvoorwaarden, verzekeringen, het sociaal statuut van de kunstenaar en andere 
medewerkers, de auteursrechten, de vergoedingen, enzoverder.

Maandag 15 december richt zich op vragen en problemen die opduiken in de sector van de 
amateurkunsten.
Locatie: vergaderzaal Bijlokeklooster (IBK/IAK), Bijlokekaai 7d, 9000 Gent.
Donderdag 18 december belicht de zakelijke aspecten van een tentoonstellingsproject 
vanuit de professionele kunstensector.
Locatie: Antwerpen - nog nader te bepalen.

Deelname aan de infosessies is gratis. Voorafgaandelijk inschrijven verplicht 
via de
Helpdesk Kunsten
Greet Halsberghe
09/267 90 40
info@helpdeskkunsten.be
www.helpdeskkunsten.be

Helpdesk Kunsten is een initiatief van de steunpunten Kunsten (IAK, IBK, Muziekcentrum 
Vlaanderen, Vti en Vai)
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IBK-NIEUWSBRIEF
Wenst u regelmatig op de hoogte te blijven van de activiteiten van het Initiatief 
Beeldende Kunst schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief via www.ibknet.be of 
stuur een mail naar info@ibknet.be
Via de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van lopende onderzoeken in 
opdracht van IBK, beleidsthema's met betrekking tot de beeldende kunst en het 
bredere culturele domein, ontwikkelingen in het internationale veld van de beeldende 
kunst en de werking van het IBK in het algemeen. Tevens willen we u op de hoogte 
brengen van toekomstige lezingen, symposia, colloquia en workshops, evenals van 
tentoonstellingen van Vlaamse kunstenaars in het buitenland. We informeren over 
subsidie-regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden alsook over wedstrijden 
en prijzen, en van de resultaten daarvan, enz.

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-9000 GENT

T +32(0)9.267.90.40

F +32(0)9.233.07.09

STUDIEDAG - DIGITALISEREN EN LEVEND GEHEUGEN / DYNAMISCH ARCHIEF
Cultureel potentieel van het netwerk en de community

Donderdag 27 november van 9u30 tot 17u
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 
Koningsstraat 18, Gent

Digitaal platform van de steunpunten IAK en IBK en Culturele Biografie Vlaanderen organiseren, 
in samenwerking met het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Centrum voor Cultuursociologie en 
Vlaams Theater Instituut, een studiedag over het levend geheugen bij het digitaliseren en het 
belang van het netwerk en de community daarin.
Erfgoed staat vandaag op de culturele agenda. Digitalisering biedt een belangrijk potentieel voor 
zowel inventarisatie, conservering, onderzoek en ontsluiting. Met deze studiedag willen de 
specifieke aandacht vestigen op de notie van het levend geheugen in dit erfgoed- en 
digitaliseringsvraagstuk:

een bewustzijn van het archief als instrument van macht (wat bewaren en wat vergeten) 
en hiërarchie (expliciet en impliciet) en de wijzigingen die daar met de jaren in optreden

de open en flexibele relaties tussen data en de relaties tussen data die zich binnen en 
buiten het archief bevinden (expliciete en impliciete data)

de rol van de gebruikers (kunstenaars, wetenschappers, bezoekers,...) bij het inbrengen 
van nieuwe data en bij het leggen van relaties en interpretaties en hoe dat een invloed heeft op het 
archief

het belang van het publieke karakter in de zin van toegang, het delen van kunst en kennis 
en het kunnen (samen) verder werken op het archief
In sommige praktijken van kunstenaars en communities in die digitale cultuur zien we dat levend 
geheugen toegepast: traditionele onderscheidingen en hiërarchieën worden overbrugd zoals het 
onderscheid tussen bijvoorbeeld het maken, spreiden en bewaren, tussen auteur en bezoeker en 
tussen archivaris en bezoeker.
Toch is deze notie van levend geheugen eigenlijk een oud begrip. Het wordt door bepaalde 
kunstenaars voortdurend toegepast en komt opnieuw in de aandacht in het kader van de 
internetcultuur. Digitalisering is echter geen wondermiddel en de technologie die vandaag ter 
beschikking staat moeten we zeer kritisch analyseren en innoverend behandelen. En dit zowel bij 
het bepalen wat gedigitaliseerd wordt en in welke vorm, bij het vertalen naar technologische 
standaarden en welke interpretaties, mogelijkheden en beperkingen daaraan gekoppeld zijn, bij 
het kiezen en bouwen van databases met specifieke voor navigeren en gebruik, en bij het 
stimuleren van een attitude van een actieve gebruiker door de juiste keuze van interface en design. 
Met deze studiedag stellen we ons de vraag wat culturele organisaties en erfgoedinstellingen 
kunnen leren van recente theorieën (netwerktheorie, recente stromingen in 
documentatiewetenschappen), van praktijken van kunstenaars rond levend geheugen (al dan niet 
met digitale media) en van enkele recente innovatieve digitale erfgoedprojecten van nieuwe 
mediaorganisaties en culturele instellingen.
Een gelegenheid om mensen uit verschillende domeinen samen te brengen in een problematiek 
die zeer actueel is, een belangrijke uitdaging betekent om onze cultuur zo open en publiek 
mogelijk te houden, die volop in conceptuele en technologische ontwikkeling is en waar nog geen 
vaste antwoorden bestaan voor vele vragen. Ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaring is 
hier de boodschap.

Lezingen:
Mare Jacobs, Pascal Gielen, Josephine Bosma, Nicolas Malevé, Patrick Van den Nieuwenhof.

Presentaties van kunstenaars en projecten:
Kobe Matthys, Jef Geys (o.v.), Radio Swap, On Line, Constant vzw, V2 Rotterdam archive portal, 
Datacloud 2.0, VTI theatererfgoed website, Koninklijk Belgisch Filmarchief Filmarchief DVD's, 
UGent Ronald Soetaert

Deelname in de kosten: 20 EUR (drank, lunch en reader inbegrepen)
Ter plekke te betalen
Ontvangst en koffie vanaf 9u.

Gelieve in te schrijven per telefoon, fax of email (aantal plaatsen is beperkt):
IAK/IBK - Digitaal Platform
Greet Halsberghe
T +32 9 235 22 60
F +32 9 233 07 09 
mail : info@ibknet.be

Met de steun van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur

VOORSTELLING BOEK PASCAL GIELEN - ‘KUNST IN NETWERKEN’
Woensdag 17 december 2003 wordt om 15 uur in het Museum voor Hedendaagse 
Kunst te Antwerpen het boek ‘Kunst in Netwerken. Artistieke selecties in de 
hedendaagse dans en de beeldende kunst’ van Pascal Gielen 
voorgesteld.

Het boek is de neerslag van een cultuursociologische studie van 
artistieke selectieprocessen in de sectoren van de hedendaagse dans en 
de beeldende kunst in Vlaanderen. Het werk verschaft inzicht in de 
institutionele geschiedenis van zowel de danssector als die van de 
beeldende kunst tussen 1980 en 2000. Verder biedt het een sociologische 
kijk op de mechanismen die spelen bij artistieke selecties. Vanuit de 
bevindingen van dat empirisch onderzoek wordt ten slotte een grondige 
kritiek geformuleerd op een van de meest dominante kunstsociologische 
visies van de laatste twintig jaar, met name die van Pierre Bourdieu.

Op woensdag 17 december 2003 zal het boek door de auteur worden gepresenteerd 
waarna een debat volgt met enkele lezers van het eerste uur. Vervolgens 
ligt de discussie bij het aanwezige publiek.

Een organisatie van Lannoo Campus, M hka, Centrum voor Cultuursociologie en IBK

Meer info via www.ibknet.be of 09/267.90.40
info@ibknet.be / www.ibknet.be
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Op ware grootte
Beschouwingen over Jan Fabre

Bart Meuleman

1. Hoe het ooit is begonnen

In de ZONE 09 ging een onbesuisde journalist er onlangs van 
uit dat Jan Fabre een conceptueel kunstenaar is. Fabre, licht 
gepikeerd: “Ik ben geen conceptueel kunstenaar ![...] Al mijn 
werk bestaat bij gratie van de ervaring. Al mijn tekeningen 
zijn in feite lichamelijke getuigenissen.” Nochtans heeft hij 
zich ooit wel als conceptueel kunstenaar gezien. Meer nog; 
lang geleden, vanaf het einde van de jaren zeventig tot een 
stuk in de jaren tachtig, wou hij niets liever dan een conceptueel 
kunstenaar zijn. Veel van zijn vroege tekeningen en 
performances situeren zich uitdrukkelijk zowel in de geschie
denis als in de toenmalige actualiteit van de kunst, om er vro
lijk en baldadig commentaar op te geven. In de reeks The 
Fountain of the 'World (1979) zitten verwijzingen naar onder 
andere Duchamp, Bunuel en Courbet. Had of the Bic-art (1980) 
is een reeks met stylo bekraste prentkaarten van meesterwer
ken van onder andere Goya, Rembrandt, Cézanne en Van Gogh 
- merk ook het anagram van Dali in de titel. En in de 
roemruchte Money Performance (1980) verbrandt hij het geld 
van de toegangskaarten om met de as ervan het woord ‘ART’ 
te schrijven. Conceptueler kan haast niet. Duchamp en 
Broodthaers komen hier nadrukkelijk om het hoekje kijken. 
Dan zijn er natuurlijk ook de eerste theatervoorstellingen van 
Fabre, Theater met een K is een kater. Het is theater zoals te 
voorzien en te verwachten en De Macht der theaterlijke dwaas
heden. Ze hollen op een spectaculaire manier de codes van het 
theater uit en maken de kunstenaar op slag wereldberoemd.

Wie het werk van de jonge Fabre beschouwt, moet be
sluiten dat Fabre zich met nadruk binnen de kunst wil 
positioneren. Vanaf het begin wilde Fabre serieus genomen 
worden door de kunstwereld. Hij wil onmiddellijk de taal van 
de Grote Mensen spreken, teneinde zelf een van de Grote 
Mensen te kunnen worden. De conceptuele context is daar op 
dat ogenblik het middel toe. Weliswaar is het conceptuele genre 
dan over zijn eigenlijke hoogtepunt heen - alleszins in de beel
dende kunst, niet in het theater - en begint men zich ook in 
semiotische middens wat te vervelen; toch vormt de 
zelfreflexieve, deconstruerende kunst nog altijd het entree
kaartje om in het milieu te worden toegelaten. Bovendien heb
ben zijn performances, alsook zijn korte filmpjes uit die tijd, 
een intrigerende kracht, die inderdaad het gevolg is van hun 
lichamelijke inzet. Je zou kunnen zeggen dat hij het conceptuele 
wil toepassen op het lichaam - vaak dat van de kunstenaar 
zelf. In elk geval verheft het werk zich duidelijk boven het 
gemiddelde. En wat zijn theatervoorstellingen betreft: die zijn 
te nemen of te laten, maar de radicaliteit waarmee Fabre op 
zoek gaat naar de nulgraad van het toneel, kan eigenlijk nie
mand onberoerd laten. Fabre knapt hier een klus op die anders 
iemand anders op zich had moeten nemen. Maar hij slaagt in 
zijn opzet, en wordt daarvoor ook beloond. Het is theater 
zoals te verwachten en te voorzien maakt van hem een ster in 
de kunstwereld.

Als Fabre dus beweert dat hij geen conceptueel kunste
naar is, dan spreekt hij zijn ambities uit het verleden tegen. 
Het is natuurlijk zinloos om vandaag uitdrukkelijk te beweren 
geen conceptueel kunstenaar te zijn - omdat elke kunstenaar, 
zelfs de slechtste, dat per definitie en tegen wil en dank ge
worden is. Maar de uitspraak onthult iets heel belangrijks. 
Zozeer als Fabre ooit een conceptueel kunstenaar heeft willen 
zijn, zo weinig wil hij nu nog aan die ambitie herinnerd wor
den. Want wat toen een noodzakelijke voorwaarde was om in 
de gesloten kunstwereld opgenomen te worden, is nu een 
scheldwoord voor de verzamelde democratische cultuur- 
liefhebbers - het tegenwoordige doelpubliek. Moest een kun
stenaar vroeger appelleren aan een kleine elite, dan doet hij 
dat nu aan de groeiende groep lezers van weekendbijlages en 
bezoekers van megatentoonstellingen. Van die receptieve ont
wikkeling, die zich in de jaren negentig heeft voltrokken, is 
Jan Fabre meer dan wie ook de incarnatie. Ze vertelt veel over 
de veranderde grondstof waarmee artistieke status zich tegen
woordig moet voeden. Ze zegt ook iets over de evolutie in het 
werk van de kunstenaar zelf.

2. Hé, wat een plezierige zottigheid

Tussen de vroege tekeningen van Fabre zitten echt goede din
gen. Neem nu de reeks gouaches in inkt en potlood Sleep, 
Sleep and Sleep, Little Animals (de kunstenaar dateert ze 1975, 
hoewel ze als datum 1977 dragen). Het zijn fantasieën over 
vliegen, maden, rupsen, maar ook over solden en wc- 
ontstoppers; soms — maar het hoeft niet - verpakt als satirisch 
commentaar op de kunstwereld (zoals het suikerklontje met 
de “L.S.D.-maden”, “te gebruiken tijdens opening/vemissa- 
ges van tentoonstellingen”). Het is het werk van een brutale, 
jolige, anarchistische geest, die zich aan de voorschriften van 
de compositie noch aan de strenge eisen van het concept houdt 
Alles mag hier. Ook als de betekenis zich niet direct laat ra
den, staat dat de spontane lach niet in de weg. Een andere 
reeks heet The Fountain of the World (1979): tekeningen met 
gutsende pis- of bloedstromen, meestal uit kutten, maar ook 
uit urinoirs of wonden, en dat alles in een stripachtige, wat 
onhandige tekenstijl. Fabre, aan de slag met het surrealisme à 
la Bellmer, maar dan wranger en/want grappiger, en helemaal 
niet gekweld. Het is ook een reeks die niet mét bloed geschil
derd is, dus geen letterlijkheid met zich meedraagt, zoals de 
veel zwakkere reeks My Body, My Blood, My Landscape 
(1978), maar die óver het bloed gaat, die het bloed thematiseert. 
Of de reeks Rorschach (1979): Fabre die volgens het 
gelijknamige procédé inkt op een blad giet, het dubbel vouwt 
en op de ontstane symmetrische vlekken zijn kinderlijke fan

tasie loslaat. Hij tekent er insectachtige wezens bij en zet er 
opschriften boven of onder.

Drie reeksen, drie compleet verschillende maar intrige
rende grafische avonturen. Het werk van een dilettant, zowel 
qua concept als qua schriftuur. Humor, brutaliteit, grafisch 
experiment, afwezigheid van behaagzieke esthetiek. Fabre weet 
nog niet of hij het allemaal moet menen.

3. Het blauwe fabriekje

In de loop van de jaren tachtig verandert er iets cruciaals in het 
werk van Fabre. Zijn beeldend werk verdwijnt dan wat naar 
de achtergrond, de spil van zijn werk in die tijd is ongetwijfeld 
zijn theater: de iconoclastische marathons die met een brutaal 
en krachtig armgebaar alles van tafel vegen wat de theater
traditie daar zo mooi en zo breekbaar bij elkaar had geschikt. 
De eerste opdracht - breek alles af - is daarmee alvast geslaagd. 
Maar wat moet ervoor in de plaats komen? Dat is achteraf het 
probleem gebleken.

Fabre gaat de ruimte die na afbraak is vrijgekomen beetje 
bij beetje weer opvullen met wat hij zelf “mijn universum”, 
zijn Kunstenaarschap noemt. De voorstellingen uit de trilogie 
waren dan wel tot in de kleinste vezels doordrongen van een 
metatheatrale pretentie, maar wat niemand op dat moment wist 
- mogelijk ook Fabre zelf niet - was dat ze tegelijk ook de 
kiemen bevatten van wat zou komen na de grote zondvloed. 
Dat was, kort gezegd, een rijk waarin Fabre zich - met behulp 
van vele genereuze vrienden en een idolate hofhouding - he
lemaal aan zichzelf heeft kunnen wijden, een voortdurende, 
dwangmatige bevestiging van zijn eigen Belangrijkheid, een 
tautologische kosmos. Dat zit al vervat in De macht der 
theaterlijke dwaasheden, waarin de acteurs de voorstelling een 
plaats geven tussen alle belangrijke toneelgebeurtenissen van 
de afgelopen honderden jaren. Iedereen denkt dan dat het om 
te lachen is. Maar wat op dat ogenblik nog als ironie kan wor
den verstaan, is later bloedige ernst gebleken.

Zoals na de kaalslag tussen het puin stilaan weer bloe
men gaan bloeien, zo is op de leeggemaakte scène beetje bij 
beetje weer schoonheid ontstaan. Een fabriaanse schoonheid 
dan wel, volstrekt volgens de wetten van de schepper die hier 
- en hier alleen - zijn heerschappij doet gelden. Een schoon
heid van Bloed, Kracht, Spieren, Sperma, Wreedaardigheid, 
Uitputting, Chaos en vooral ook Orde. Het is in deze leegge
maakte ruimte dat Fabre zijn echte entree kan maken, als een 
generaal op een uitgewoed slagveld, en stap voor stap kan eta
leren wat voor heerschappij hij nu precies wil stichten.

Ook op het vlak van zijn beeldend werk verandert er 
iets cruciaals. Het is zelfs via zijn beeldend werk, zijn 
bictekeningen, dat goed duidelijk wordt wat er met Fabre ge
beurd is in die periode. Als hij eind jaren zeventig begint te 
biccen, besmet hij de kunst met een banaliteit door te tekenen 
en te krabbelen op bestaande prenten met een stylo. Vooral 
boeiend zijn de tekeningen die Fabre maakt naar aanleiding 
van zijn voorstellingen Theater met een ‘K’ is een kater en De 
macht der theaterlijke dwaasheden. Al tekenend stuit hij op 
de beperkingen van de theatrale representatie. Het zijn voor
studies op de stukken, en alles lijkt hier samen te vallen. Fabre, 
fantaserend over de ruimte die hij wil vullen, tekent pornogra
fische, sadomasochistische situaties die hij niet op de scène 
kan realiseren. De bic geeft de tekeningen tegelijk een dag- 
dromerig, droedelachtig karakter — de verveling die toeslaat 
tijdens vergaderingen - en juist die dagdromen en droedels 
brengen hem - hoe kon het anders - bij geweld en seks. Of de 
tekeningen op zichzelf kunnen staan - een kwestie die toen 
door Jan Hoet aan de orde is gesteld — doet niet ter zake. Het 
biccen onthult treffend iets over de (on)mogelijkheden van de 
fantasie.

Maar eenmaal de machine goed aan het draaien is, kan 
Fabre niet meer stoppen. Fabre, dat is biccen - en biccen, dat 
is Fabre. Hij heeft er zijn identiteit aan verkocht en begint nu 

alles met een stylo te bewerken. Ergens in dat manische pro
ces om alles wat hem onder ogen komt blauw te laten kribbelen 
- hij doet het dan ook niet meer zelf, maar zet loonslaven in - 
moet de omslag hebben plaatsgevonden. En wat ooit als een 
demystifiërend en tegelijk onthullend gebaar begon, verkrijgt 
stilaan een sacrale status. Wat Fabre ooit als een quasi-lucide 
iconoclastisch gebaar heeft ingezet, met een grafisch interes
sant resultaat, verwordt tot een lege geste, die vooral naar de 
Hand achter dit gebaar gaat verwijzen. Alles wordt het product 
van zijn levensgrote Signatuur.

Is het toeval dat Fabre rond die periode - we spreken 
dan eind jaren tachtig - de Poëzie ontdekt? Het reusachtige, 
blauwgebicte doek uit De macht der theaterlijke dwaasheden, 
waartegen de acteurs hun uitputtingsslag leveren, heet eerst 
Bic-Art’, een paar jaren later duikt het als ‘autonoom kunst
werk’ op onder de titel Het Uur Blauw. Op dat moment ver
ruilt Fabre het pad van het conceptuele, het radicale, het 
iconoclastische definitief voor dat van de zelfverheerlijking. 
Alles moet nu Schoonheid voorstellen en diepzinnigheid sug
gereren. En wat we ooit als zijn kenmerkende brutale ironie 
beschouwden, blijkt als een zinsbegoocheling uit elkaar ge
spat. Vanaf nu zien we Fabre in zijn ware, serieuze gedaante.

Olijk is ondertussen wel dat, hoe beter het blauwe fa
briekje draait, hoe meer Fabre zijn eigen mislukking procla
meert. Zonder verpinken noemt hij zichzelf ‘de Keizer van het 
Verlies’. Hij is degene die telkens weer alles op het spel zet, hij 
experimenteert naar eigen zeggen alsof zijn leven ervan af
hangt, er klaarblijkelijk van overtuigd dat hij met iedere nieuwe 
geste aan een zoveelste mislukking bezig is - terwijl een steeds 
grotere aanhang van bewonderaars aan de kant van de weg 
staat te kraaien van de pret, en het geld van producenten en 
subsidiënten steeds rijkelijker begint toe te stromen.

Van de groeiende appreciatie voor zijn werk schijnt de 
artiest zelf geen weet te hebben - althans in zijn werk is daar 
niets van te merken. Je zou van een intelligente kunstenaar 
toch mogen verwachten dat zoveel mislukking, paradoxaal 
genoeg begroet met zoveel bewondering en geestdrift, haar 
sporen moet nalaten in nieuwe werken; dat hij zich in de on- 
mogelijke rol van hofnar of paljas gedrongen weet, en daar 
commentaar op wil geven. Maar niks hoor, schijnbaar blind 
voor ’s werelds lof blijft hij de onbegrepen artiest uithangen, 
die ons voorhoudt zich met elke sprong aan een nieuwe cata
strofe te wagen. Vreemd is ook dat Fabre zich in uitlatingen of 
interviews dan wel voordoet als ‘Keizer van het Verlies', maar 
dat zijn werk zelf bulkt van het zelfvertrouwen. Zijn verbale 
retoriek is één en al misleiding, omdat het werk op geen enkel 
moment getuigt van zelfreflectie of zelfkritiek. Het herneemt 
wel thema’s en motieven, maar dan volledig in het luchtle
dige, niet gevoed door de ervaringen van hoe het gepercipieerd 
werd. Het ziet zich nooit voor problemen geplaatst, het twij
felt niet, het vergist zich niet. Het enige wat het doet is, vanuit 
een staalhard geloof in de eigen onfeilbaarheid, zijn kracht, 
vindingrijkheid en genialiteit uitkramen. Het universum van 
Fabre is daarmee in geen enkel opzicht meer verwant aan dat 
van Marcel Duchamp - wel aan dat van Arnold Schwarzenegger. 
Ook Schwarzenegger heeft nooit aan zijn spierkracht getwij
feld. Fabre zelf moet met die vergelijking waarschijnlijk geen 
problemen hebben. Een conceptueel kunstenaar wil hij im
mers al lang niet meer zijn; hij is vooral een man van de erva
ring, een man die zich graag in de gevaarlijke actie stort. En 
hij is natuurlijk vooral iemand die zichzelf fantastisch vindt. 
Dat horen we uiteindelijk ook in de retoriek die hij over zich
zelf rondstrooit. Fabres verklaringen over zijn mislukking en 
zijn verlies klinken nooit onzeker of terneergeslagen. Ze blaken 
juist van zelfvertrouwen en bevestigen het onverminderde ge
loof in zichzelf.

4. De Meester van de Seefhoek

De nieuwe scène waarop Fabre verschijnt, heeft ook zijn aan
vankelijk zo prikkelende tekenkunst, toch de bron van zijn 
kunstenaarschap, geen goed gedaan. Wat in sommige vroege 
reeksen al in de kiem aanwezig was, is rond het begin van de 
jaren negentig op deerniswekkende wijze tot bloei gekomen: 
een pathetisch narcisme, dat de gloeiende kern is van alles wat 
Fabre de wereld instuurt. Als Fabre nu met zijn bloed tekent, 
zoals in de belachelijke reeks Sanguis/Mantis (2001), wil hij 
vooral dat we huiverend beseffen dat hij het ritueelsgewijs bij 
zichzelf heeft afgetapt. Hij is inmiddels ondubbelzinnig het 
centrum geworden van het universum waarmee hij de wereld 
wil beconcurreren, en hij prijkt daar als een Jezus Christus die 
in zijn kunst voor ons wil lijden. Maar waar Jezus nog een 
betere wereld voorstond, een hoger goed, een beter samenle
ven, compleet met voorschriften en verboden, wijst Fabre al
leen maar opnieuw naar zichzelf. In vergelijking met de echte 
Messias lijkt hij daarom meer op een ordinaire sekteleider. En 
als we zijn spermatekeningen (Sperma van de papegaai, 1990- 
2000) zien, dan moeten we ons vooral voorstellen hoe Fabre 
zich op hotelkamers heeft liggen aftrekken, en beseffen: dit 
was niet zomaar een aftrekken, dit was een artistiek noodza
kelijk aftrekken, een pijnlijk aftrekken, een koppig, wilskrachtig 
aftrekken, een verheven aftrekken, een plengoffer van de ar
tiest in zijn strijd om de grenzen van de verbeelding én de 
werkelijkheid te verleggen en nieuwe mogelijkheden van het 
lichaam te ontdekken. En wij, goeie genade, wij mogen daar 
met onze alledaagse verbeelding een tikkeltje deelachtig aan 
worden. Wij mogen hem prijzen om zoveel onbegrijpelijke, 
maar hoogstwaarschijnlijk onpeilbaar diepzinnige durf. Wij 
mogen begrijpen dat we nooit zullen begrijpen wat voor uit
daging er hier op het spel staat. Immers, wat de kunstenaar 
met zijn kattenogen in het duister ziet, kunnen wij niet zien. 
We zien alleen dat wat hij er, ten behoeve van ons, met zijn 
klauwen uit vandaan heeft gehaald; een dooie muis, een half- 
opgevreten vogel, waarvan wij tijdens dit nachtelijk avontuur 
alleen maar de doodskreten hebben gehoord. We mogen be
seffen dat in het dierlijk-menselijke dat Fabre altijd ten tonele
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voert, weer eens zoveel Waarheid en Schoonheid lag verbor
gen die zonder hem aan onze aandacht ontsnapt zou zijn. En 
vooral mogen wij in bewondering staan toe te kijken en ons 
afvragen wat voor straffe toeren de Meester van de Seefhoek 
nog in petto heeft. Inderdaad, hij steekt nooit onder stoelen of 
banken waar zijn kribbe heeft gestaan: in het Faboert, de 
outskirts van Antwerpen. Hij is daarmee ook een jongen uit het 
volk, iemand die het fmm zero to hem heeft geschopt Fabre 
heeft zijn mots niet alleen tot een legende willen kneden, hij 
doet er een uitdrukkelijk beroep op. Het laat beter dan wat ook 
zien hoe groot de sprong wel is die hij naar de Kunst gemaakt 
heeft. En iedereen gaat daar vrolijk in mee: de Stad Antwerpen, 
bijvoorbeeld, die hem met subsidiegeld uit het Sociaal Impuls
fonds heeft bedacht om het Ringtheater te kunnen verbouwen, 
zijn eigen theaterplek in de Seefhoek.

5. Mestkevers en strontvliegen

Alles wat Fabre zegt of doet, wil hij onmiddellijk in de Ge
schiedenis gesitueerd hebben. In zijn beginperiode was dat 
vooral de geschiedenis van de moderne conceptuele kunst; 
tegenwoordig, in deze ecclectische tijden, heeft hij het univer
sum waarin zijn werk gedijt, verruimd met oude en vreemde 
culturen. Je kan het zo gek niet bedenken, of Fabre voelt er 
zich verwant mee: Indianen, vrouwelijke mystici uit de Mid
deleeuwen, oude meesters, alchemisten... Ook in kevers, pa
pegaaien en schildpadden kan hij zich ongelofelijk goed inle
ven. Al deze werelden wil hij op zijn eigen maaksels laten 
afstralen. Als hij weer eens iets het licht heeft laten zien, heeft 
dat onmiddellijk een band met het Andere, en dat met het ge
mak waarmee iemand anders een krant koopt. Als hij iets met 
schildpadden doet, dan is dat omdat de oude Grieken ook al 
iets in die beesten zagen. Als hij met bloed schildert, is dat 
omdat de Vlaamse Primitieven al bloed mengden bij hun rood 
pigment (misschien dat Brueghel ook wel eens een klodder 
sperma door de verf roerde, wie weet).

Fabre wil alleen maar als Kunstenaar bestaan hebben. Hij 
doet obsessieve pogingen om elke fase van zijn biografie een 
kunstzinnige draai te geven. Geen gelegenheid laat hij onbenut 
om op de ontstaansdatum van zijn oude teksten te wijzen (de 
latere solo’s voor zijn fetisjactrice, Els Deceuckelier). Het is 
verbazingwekkend hoe hij met name zijn kindertijd en jeugd 
wil voorstellen als een pad van Voorbestemming. Terwijl an
deren hun plechtige communie doen, experimenteert Fabre met 
strontvliegen en mestkevers. Als andere pubers achter de meis
jes aanzitten, schrijft Fabre zijn eerste teksten, die, hoewel de 
conceptuele kunsttheorie hem dan nog onbekend is, er won
derwel al vonken van bevatten. Alsof het denken van grote 
geesten zich hier openbaart in een nog onbevangen, maar door 
de goddelijke voorzienigheid aangeduide jongen die in het 
belang van de mensheid hun Werk moet verderzetten.

6. Baudrillard

Alles, elke letter die Fabre over zichzelf de wereld instuurt, 
staat in het teken van een leven in, voor en door de Kunst. Dat 
kan hij natuurlijk niet in zijn eentje klaren, dat heeft hij zelf 
zeer goed beseft. Wie ‘Fabre’ zegt, heeft het daarom.minder 
over een welbepaalde artiest, een persoon van vlees en bloed, 
dan over een klein bedrijf dat hij Troubleyn heeft gedoopt. 
Sinds jaar en dag heeft er zich rond de persoon van Fabre een 
organisatie genesteld die men wel eens zijn ‘hofhouding’ 
noemt, maar die, als men doorheeft waarmee ze eigenlijk be
zig is, beter iets minder archaïsch bekeken zou worden. Het is 
feitelijk een lobbyorganisme.

Dat organisme heeft in de voorbije twintig jaar iets voor 
elkaar gekregen dat uniek mag worden genoemd. Om te begin
nen heeft het - vaak met succes - getracht de berichtgeving over 
Fabre in dagbladen te manipuleren. Het laat voor een nieuwe 
première altijd met aandrang aan cultuurredacties weten welke 
recensent het wel, en welke het niet graag op het gebeuren ziet 
verschijnen. Daarnaast fungeert het als officiële escorte van de 
kunstenaar. Het veert als één man recht na voorstellingen, om 
staande ovaties te geven. Zelfs na de première van Het nut van 
de nacht, een voorstelling die nadien werd afgelast omdat ze zo 
slecht was, kon niets het enthousiasme van de hofhouding tem
peren. (Vermakelijk is trouwens ook dat niemand minder dan 
Fabre zelf na de voorstelling Je suis sang in deSingel van pure 
bewondering voor zoveel schoons met de voeten op de tribune 
begon te trappelen. Zijn grootste fan zat in de zaal!)

Maar het strafste van deze organisatie is dat ze er vanaf 
het midden van de jaren tachtig in geslaagd is om zowat iedere 
schrijvende intellectueel in dit landsdeel die nog niet werd 
gerecupereerd, voor de kar van de artiest te spannen. De tal
loze teksten die in Vlaanderen over hem het licht hebben ge
zien, kwamen er vaak niet na een ingeving of een interesse 
van de betrokken auteur; ze kwamen er na een procedure die 
haast elke schrijvende Vlaamse intellectueel die zich aan ‘de 
kant van de betere smaak’ bevond, heeft moeten doorlopen. 
Dat gaat grosso modo ongeveer zo. Men wordt door de hof
houding gescreend en krijgt dan de eer verleend om eens langs 
te komen. Men belt best niet zelf, want dan krijgt men - letter- 
lijk - te horen dat Fabre “aan het creëren” is en bijgevolg niet 
gestoord mag worden. De hofhouding belt zelf wel, om de 
betrokken scribent bijvoorbeeld uit te nodigen op een repetitie 
en daar de sfeer te komen snuiven. Men wordt behandeld als 
een graaggeziene gast die tegelijk ook zijn plaats moet weten 
- men staat immers op het punt om zich te engageren voor de 
keizer van het verlies zelf. Het is niet Fabre, maar zijn hofhou
ding die aldus de geselecteerde kandidaten speent, poeiert en 
pampert om hen in een staat te brengen van kinderlijke ver
wondering en dankbaarheid.

Zelden heeft iemand zo de hand willen hebben in de in
tellectuele onderbouwing van zijn werk - uitgevoerd door an
deren. Zelden heeft iemand zo’n behoefte gehad aan intellec
tuele lakeien, en zelden heeft een generatie schrijvers, filoso
fen en sociologen zich met zoveel gemak in die rol laten du
wen. Het is een studie op zich waard, een studie over de intel
lectuele belangenvermenging in het Vlaanderen van de jaren 
tachtig en negentig. Het is niet zo eenvoudig om de diepere 
oorzaken van deze belangenvermenging op het spoor te ko
men, maar op het eerste zicht lijkt een verstrengeling van eu-

1 2 forte en angst een mogelijke verklaring te bieden. Vanaf begin
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jaren tachtig ontwikkelt Fabre een theatertaal die radicaal breekt 
met de gekende traditie van representatie en daarmee een uit
weg lijkt te bieden uit de impasse waarin het theater op dat 
moment verzeild is geraakt. In die zin is de intellectuele sen
satie die Fabres vroege toneel teweegbrengt wel te begrijpen. 
Men zou voor minder euforisch worden. Tegelijk moet som
migen zoiets als een lichte angst bekropen hebben om de boot 
te missen. Over Fabre schrijven wordt een legitimatie op zich 
- zeker als op een bepaald ogenblik het gerucht de ronde doet 
dat niemand minder dan Jean Baudrillard een paar gedachten 
aan het fenomeen gaat wijden. Niets beters dus dan een tekst 
over Fabre, waarmee men zijn profiel kan verstevigen. Men 
ging er ook toe behoren, tot diegenen die al over Fabre had
den geschreven. Het veld is ondertussen ver uitgedeind. Zelfs 
Herman De Coninck is er op zijn oude dag nog ingestonken, 
getuige de twee gedichten die de aanblik van een werk van 
Fabre hem op een namiddag ontlokt hebben. Sommigen heb
ben in de loop der jaren iets ingezien en ongemerkt de kerk 
verlaten. Anderen, vanuit onpeilbare motieven, staan nog 
altijd op de eerste rij met hun gezicht naar het altaar.

Kritische teksten over Fabre, teksten waarin een en an
der wordt afgewogen, zijn er vanuit deze intellectuele kring 
nauwelijks gekomen. Men schreef om hem te dienen, niet om 
het werk te bevragen of om er zich tegenover te verhouden. 
Dat is eigenaardig, want verscheidene van de Fabre-exegeten 
zijn niet direct de minsten. Ze hebben hun kritische zin in tek
sten over andere kunstenaars wel aan het woord gelaten. Het 
heeft die teksten, maar ook het werk van die andere kunste
naars, er vaak alleen maar interessanter op gemaakt. Terwijl 
een kunstkritisch essay een werk of een kunstenaar zijn plaats 
in de wereld behoort te geven, hebben de betrokken kunst
critici rond Fabre een cordon opgetrokken dat zijn werk van 
de wereld afschermde. De Fabre-exegese is medeverantwoor
delijk voor het feit dat alles rond deze artiest in een sfeer van 
steriliteit baadt.

Misschien speelt er nog een derde sentiment mee in deze 
kwestie: schaamte. Want off the record is wel geweten dat niet 
iedereen zijn geloof in het werk van Fabre heeft kunnen be
houden. Alleen heeft men het niet aangedurfd tegen zijn eigen 
vroegere klakkeloze bewondering in te gaan. Geen enkele au

teur heeft het tot nog toe geriskeerd om zwart op wit op zijn 
vroegere bevindingen, zijn vroegere appreciatie terug te ke
ren. Men geeft er de voorkeur aan om stilletjes te zwijgen.

Met het organiseren van de perceptie van zijn eigen werk 
is Fabre overigens al vroeg begonnen. Terwijl zijn generatie
genoot Jan Decorte het schijt had aan wat men over hem 
schreef, en een scribent wel eens ongevraagd op een bak stront 
trakteerde, is Fabre al vroeg begonnen met het uitnodigen van 
thesisstudenten of stagiairs. Die mochten hem dan uitleggen 
wat dat allemaal betekende, waar hij mee bezig was; wat dat 
Blauw nu precies wou zeggen. Dit is het begin geweest van 
een grootschalige intellectuele zwendel, waarin de kritische 
afstand letterlijk en figuurlijk werd uitgeschakeld.

7. Waarover men niet spreekt

Naast de intellectuele perceptie van zijn werk in Vlaanderen, 
heeft Fabre ook op internationale schaal een aantal initiatie
ven ondernomen om het grote belang van zijn persoonlijkheid 
kleur te geven. Zo heeft hij een aantal ontmoetingen met inter
nationaal gereputeerde artiesten en filosofen geënsceneerd en 
op video laten vastleggen. De interessantste is ongetwijfeld 
die met de Russische kunstenaar Ilya Kabakov - interessant, 
omdat ze zo ontluisterend is.

De video toont de twee op het dak van Kabakovs appar
tement in New York. Kabakov, in zijn werk al jarenlang bezig 
met vliegen en voor de gelegenheid daarom verkleed als vlieg, 
legt uit wat vliegen voor hem betekenen. Hij vergelijkt toeris
ten die naar het Louvre trekken met vliegen die allemaal naar 
hetzelfde klontje suiker willen. In een helder en aanstekelijk 
betoog horen we hem uitleggen hoe we aan de hand van de 
wereld van de vlieg iets van de wereld van de mens kunnen 
begrijpen. Kabakov is hier zoals zijn werk; sociaal-kritisch, 
geestig en een beetje brutaal. Als hij klaar is, vraagt hij aan 
Fabre, die conform zijn interesses als kever is uitgedost, om 
nu hetzelfde te doen en uit te leggen waar kevers voor hem 
voor staan. Fabre schrikt. Zoiets wereldlijks, daar heeft hij 
duidelijk nog niet over nagedacht. Hij begint maar iets te wau
welen, en het is in dat gewauwel dat pijnlijk goed duidelijk 
wordt waar het hem om te doen was: samen met de grote



Kabakov in beeld te verschijnen. Eigenlijk zit alles al vervat 
in de insecten waarvoor beide kunstenaars hebben gekozen: 
de vlieg geeft aanleiding tot lucide gedachten over absurditeit 
en viezigheid; de kever leidt tot verheven kunstenaars- 
romantiek.

Ook het fameuze Engelstalige tijdschrift Janus is een 
poging om de reikwijdte aan te geven van de hemisfeer van 
het genie van de Seefhoek. Toen het tijdschrift boven het doop
vont werd gehouden, benadrukte de hofhouding dat het er niet 
om ging om teksten over Fabre zelf te publiceren. Natuurlijk 
niet! Over God behoort men niet te spreken! Men moet alleen 
maar van het besef doordrongen zijn dat men alles wat men 
doet, in zijn naam doet. Terwijl iedereen naarstig zijn stukjes 
schrijft, zijn interviewtjes pleegt, zijn verbandjes legt tussen 
kunst, wetenschap, filosofie, sociologie en wat nog allemaal, 
is er één die, ongenoemd, boven dit alles uittroont, en ziet dat 
het goed is.

Uit dit alles spreekt een levensgrote angst. Iemand die 
zo’n panische behoefte heeft om zijn eigen receptie te organi
seren, iemand die zich zo massief omgeven wil weten door 
niet alleen essayisten, maar ook door andere kunstenaars van 
wie de glorie op hem af kan stralen (de Kababov- video is tot 
nog toe het beste voorbeeld), moet wel een ongelofelijke schrik 
hebben om zijn onsterfelijkheid te verspelen.

8. Ondertussen in de Gazastrook

Wie Fabre tegenover zich krijgt, voor een interview bijvoor
beeld, wordt geconfronteerd met een amalgaam van steeds 
terugkerende uitspraken. Ongeacht de vragen vallen er altijd 
wel uitdrukkingen als “de macht van de nacht”, “krijgers van 
de schoonheid”, “de sporen van mijn hart” enzovoort, en dat 
altijd in combinatie met “ik ben een kever” of “ik ben een 
embryo”. Een interview is niet zelden de gelegenheid waar 
Fabre nieuwe metaforen over zichzelf bedenkt, om ze, glim
mend van tevredenheid, de wereld in te sturen. Zelden of nooit 
is er iemand die dieper ingaat op wat de artiest daar allemaal 
uitkraamt of die daar kritische vragen over stelt. Interviews 
met Fabre hebben dan ook het karakter van een dovemans- 
gesprek. Het recente KNACK-interview met Paul Demets 

(13 augustus 2003) gaat onder meer over Fabres recente acti
viteiten met bloed, zoals de Sanguis/Mantis-performance en 
de voorstelling Je suis sang. Wat Fabre hier niet allemaal uit
kraamt. “De enige mogelijkheid om onze diepste driften te 
bevrijden, is de mens helemaal in bloed te laten uitvloeien.” 
En ook “de tekst van Je suis sang vraagt om terug te keren 
naar ons lichaam door het vloeibaar te maken. Want ons lichaam 
heeft het grootste geheugen, het meeste kracht. En door het 
omhulsel dat het lichaam is, achter te laten, kun je geen won
den meer hebben.” Hij voelt zich over zijn werk ook aange
vallen (door wie eigenlijk?). Want “je mag blijkbaar niet gelo
ven dat er een ander mensbeeld zou kunnen zijn”. Dat noemt 
Fabre dan ook zijn engagement. Hij wil “promotie maken voor 
een bepaalde attitude binnen en buiten de kunst”.

Maar wat is die attitude? Welk mensbeeld wil hij in de 
praktijk gezet zien worden? Stuurt hij aan op een grotere radi
caliteit van het individuele handelen binnen de samenleving? 
En waaruit zou die radicaliteit dan moeten bestaan? Dat was 
nu net zo interessant aan de voorstudies van De macht der 
theaterlijke dwaasheden: dat ze op de grenzen van de artis
tieke fantasie stootten toen bleek dat die fantasie op een scène 
niet gerealiseerd kon worden. Precies omdat er met vlees en 
bloed, met mensen gewerkt moest worden. Maar van die luci
diteit is in de retoriek van Fabre al lang geen spoor meer. We 
kunnen niet anders meer doen dan wat hij zegt letterlijk te 
nemen. Dat valt niet zo goed uit voor de artiest.

Wat betreft dat “in bloed laten uitvloeien van de mens”, 
denk ik dat hij vooral bijval zal vinden bij Harnas en de 
Hezbollah. Die willen inderdaad dat het omhulsel van het 
lichaam wordt achtergelaten, en dat er, eenmaal men helemaal 
uiteen is geblazen, geen wonden meer zijn. Met andere woor
den: ook maar een tikkeltje aan de realiteit getoetst, is hier 
iemand aan het woord wiens uitspraken in een abstract- 
fascistoïde oerzee zwemmen. Maar uiteraard, we hoéven zijn 
uitspraken niet serieus te nemen. Hij is tenslotte een Kunste
naar, en die heeft het verworven recht om in raadsels te spre
ken.

Niemand weet nog of men aan Fabre enige ernst moet 
toeschrijven dan wel of men hem moet laten orakelen tot de 
tape vol staat. Iedereen neemt genoegen met het spervuur aan

cryptische of ridicule oneliners die geen enkel dieper door
denken verdragen. Fabre bevindt zich daarmee in het gezel
schap van een keur aan bekende Vlamingen waarvan we al
lang niet meer weten of het om een geval van dementie gaat 
dan wel om uitgekookte verkitschte promotie voor het eigen 
zelf. Hij hoort thuis in het rijtje Jan Hoet, Jean-Marie Pfaff en 
Eddy Wally.

9. Het succes van The Beetles

Halverwege de jaren negentig zien we de gevolgen van een 
nieuwe inval die Fabre heeft gekregen. Hij laat nu voorwer
pen of vormen beplakken met talloze juweelkevers, die res
taurants uit het Verre Oosten voor hem verzamelen. Het resul
taat is werkelijk onwaarschijnlijk. Zelden is een kunstenaar zo 
diep afgedaald in de kitsch - zonder dat hij het zelf in de gaten 
heeft. Zelfs Octave Landuyt of Pol Mara zijn nooit zo diep 
door de knieën gegaan. Onder het mom van een bespiegeling 
over de kringloop van leven en dood, kiest Fabre voor objec
ten die iedere vorm van verbeelding en raadsel bij voorbaat 
onmogelijk maken: een geriatrische wandelstok, een doods
kist, zowaar zelfs een schedel.

Maar dan komt plots de apotheose, wanneer Fabre door 
ons vorstenpaar wordt uitgenodigd om iets met een zaal te 
doen die dringend aan een grondige opknapbeurt toe is. De 
ideeën heeft hij al klaar, het wordt opnieuw iets met kevers, 
met duizenden tegelijk zullen ze tegen het plafond en de wan
den worden gekleefd. En zie: het resultaat is oogverblindend. 
Plots moeten we zijn werk niet meer in gelijk welke artistieke 
traditie kunnen plaatsen, we hoeven het alleen nog bewonde
rend aan te gapen als een vuurwerk of een ijsballet. Plots be
grijpen we waar Fabre wél goed in is. Met die hele kever- 
affaire mag hij dan zijn artistieke lot bezegeld hebben, als 
decorateur komt hij opeens wél goed uit de verf. Heeft hij niet 
ooit, lang geleden een opleiding als etalagist gevolgd? En zo 
blijkt de cirkel toch nog rond, en is Fabre weer aanbeland waar 
hij ooit vertrokken is: hij kan op zijn best iets in scène zetten, 
iets dat aangenaam is om naar te kijken.

Dat herinnert mij ook aan de balletfragmenten uit Sweet 
Temptations, meisjes in blauwe pakjes die als knippende schaar
tjes op het podium bewogen, en hoe betoverend mooi dat even 
was. Hoe vrijblijvend ook. Want veel van wat Fabre doet is 
- net als de Meester zelf - panisch dat het niet gezien zou wor
den. Vandaar dat hij altijd maar weer de grote middelen moet 
bovenhalen: de scènes vol chaos waarin hij uiteindelijk orde 
schept, het creëren met bloed, sperma en kevers.

10. Dali

Over het theaterwerk van Fabre is wel eens gezegd dat het 
zich niet laat benaderen vanuit een modernistische perceptie. 
Het kent geen helden in klassiek-theatrale zin. Het werkt niet 
met personages, plot, spanning, en draait ook niet uit op een 
katharsis. Men komt niet bepaald gelouterd uit zijn voorstel- 
lingen, maar behoort daas te zijn van de wervelwind aan beel
den die men op het netvlies gebrand kreeg. Het theaterwerk 
zou bestaan uit allegorieën, uitbeeldingen, die niet op een dra
matische of een vertellende manier op elkaar inwerken, maar 
die op een premodern afbeeldende, in serie geschakelde wijze 
de wereld oproepen zoals hij bestaat in de geest van de maker. 
Wie er zo over denkt, heeft echter de plicht om te onderzoeken 
of zo’n poëtica, zo’n voorstellingswijze wel mogelijk is in deze 
tijden, en wat daar de consequenties van zouden zijn. Daar
naast kan men natuurlijk ook niet blind blijven voor de positie 
van de kunstenaar. Ik dacht juist dat het ‘ik’ van de kunstenaar 
in de premoderne tijden, bijvoorbeeld in de late Middeleeu
wen, helemaal niet van belang was. Omdat die zich toen weg
cijferde ter meerdere eer en glorie van zijn schepping, die een 
gift was ter meerdere eer en glorie van de échte Almachtige. 
Wie over Fabre schrijft, met andere woorden, kan niet om de 
wijze heen waarop hij zich positioneert - en die is bepaald 
niet premodern. Ook niet postmodernistisch, trouwens. We zou
den Fabre kunnen vergelijken met de grote megalomanen van 
de 19de eeuw à la Antoine Wiertz, die met ieder nieuw gigan
tisch artefact Gods schepping zelf naar de kroon staken. Met 
dit verschil dat de (kunstsociologische) situatie van Wiertz 
duidelijk interessanter is: Wiertz genoot, ondanks het geloof 
in zichzelf, helemaal niet het succes dat Fabre nu ten deel valt. 
Hij benadert veel meer dan Fabre de positie van ‘verliezer’. 
Een betere vergelijking is daarom Dalf. Ook Dalf maakte van 
zichzelf een succesvolle kitschfabriek, ook hij verwerd tot een 
Signatuur die werken bleef produceren om het beeld van zijn 
excentrieke Genie onophoudelijk te kunnen voeden. En net 
als Dalf slaagt Fabre erin om zichzelf bij een breed publiek te 
verkopen als de kunstenaar bij uitstek van deze tijden.

In het licht van de recente evoluties in de kunst is dat een 
gênante en kwalijke aangelegenheid. Want terwijl ontelbare 
artiesten, essayisten en andere figuren in en rondom de kunst 
vandaag bezig zijn om de positie van de kunstenaar een beetje 
te ontheiligen - toegegeven, met wisselend succes - draait 
Fabre de klok een heel eind terug. Hij staat voor de almachtige 
en quasi-alwetende artiest die, halfbewust van zijn goddelijke 
kwaliteiten, maar aan zijn mouw hoeft te schudden of er valt 
alweer iets uit waarvan hij het genie niet kan inschatten - dat 
doet zijn exegesemachine wel voor hem.

11. Tot slot

Het werk van Fabre is, afgemeten aan die interessante dingen 
die hij vroeger deed, vandaag meestal zeer middelmatig; een 
eindeloze recyclage van motieven en thema’s die we onder
tussen tot vervelens toe kennen. Het is in die zin niet iets om 
wakker van te liggen, of om veel woorden en gedachten aan te 
verspillen. Maar het kunstenaarsbeeld dat Fabre - met de gre
tige hulp van de media - van zichzelf heeft populair weten 
maken, is een beeld van regressie. De schade die hij daarmee 
aanricht, is aanzienlijk.

Illustraties: Jan Fabre, Sanguis Mantis, 2001, performance, 
foto’s: Maarten Vanden Abeele
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Grote offers, vele slachtoffers
Waarom subsidies kunstenaars arm houden
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Thomas Rowlandson

The Chamber of Genius, 1812

Hans ABBING

Kunstenaars verdienen aanzienlijk minder dan beroeps
beoefenaren met een vergelijkbaar opleidingsniveau. [1] Ook 
al heeft een klein groepje kunstenaars uitzonderlijk hoge 
inkomens, toch is het gemiddelde inkomen van kunstenaars 
in de westerse wereld ongeveer 30% lager dan in vergelijk
bare beroepen. In het geval van specifieke groepen kunste
naars is het verschil soms nog veel groter; het kan oplopen 
tot bijna 100%. Zo blijkt uit onderzoek dat in 1998 40% van 
de Nederlandse beeldend kunstenaars met zijn artistieke werk 
minder dan nul euro per j aar verdiende, met inbegrip van 
subsidies, en, relevanter, 80% van deze kunstenaars kon niet 
rondkomen van zijn inkomen uit artistieke arbeid. [2] Acht 
van de tien kunstenaars legden daarom geld toe op hun be
roep. (De onderzoekers hebben er rekening mee gehouden 
dat beeldend kunstenaars relatief veel zwart inkomen ont
vangen.)

Het lijkt erop dat juist in welvarende landen zoals 
Nederland de gemiddelde inkomens in de kunst het laagst 
zijn. Hoe is dat mogelijk? Het antwoord is simpel: omdat er 
zoveel kunstenaars zijn. De aanwezigheid van grote aantal
len kunstenaars betekent dat heel veel beeldend kunstenaars 
niets of bijna niets verkopen, dat het werk van de meeste 
componisten zelden of nooit wordt uitgevoerd, dat er veel 
schrijvers zijn van wie bijna niets wordt gepubliceerd en dat 
grote aantallen acteurs, musici en dansers slechts inciden
teel betaald werk hebben. Ongeacht de soms hoge kwaliteit 
van hun werk gaan deze kunstenaars vroeg of laat in de ogen 
van hun meer succesvolle collega’s, van het publiek en vaak 
ook in eigen ogen tot de grote groep losers in de kunst beho
ren. Vanwaar die grote aantallen? En kan de overheid het lot 
van deze kunstenaars verlichten of werken subsidies juist 
averechts?

De Beeldende Kunstenaarsregeling in Nederland

De lage inkomens in de kunst zijn niet van alle tijden. Nog 
in de negentiende eeuw hadden beeldend kunstenaars in 
Nederland inkomens die niet onderdeden voor die van ver
gelijkbare beroepsgroepen. Vermoedelijk is pas in de eerste 
helft van de twintigste eeuw de ontwikkeling van het ge

middelde inkomen in de kunsten sterk achtergebleven bij 
die van vergelijkbare beroepen en is het inkomen in de eer
ste decennia na de Tweede Wereldoorlog gezakt naar het 
huidige lage niveau.

Na de oorlog was voor de sociaal voelende regeringen 
in de relatief welvarende West-Europese landen de uitzon
derlijke armoede onder een hoog opgeleide beroepsgroep 
met een relatief hoge status een doom in het oog. Het was 
niet de enige, maar wel de belangrijkste reden voor de snelle 
uitbreiding van de kunstsubsidiëring in de eerste drie de
cennia na de oorlog. Dat was bijvoorbeeld het geval bij een 
grootschalige inkomensondersteunende regeling voor beel
dend kunstenaars in Nederland: de Beeldende Kunstenaars
regeling (BKR).

Het voornaamste doel van de BKR, die bestond van 
1949 tot 1983, was het tijdelijk financieel steunen van arm
lastige beeldend kunstenaars. [3] Professionele kunstenaars 
die minder verdienden dan een bepaald minimuminkomen 
mochten periodiek werk verkopen aan de lokale overheid. 
Als hun werk voldeed aan bepaalde, betrekkelijk lage 
kwaliteitseisen, was die overheid verplicht het aan te kopen 
en wel voor een totaalbedrag dat aanmerkelijk hoger lag dan 
een bijstandsuitkering. Daardoor was de regeling buitenge
woon aantrekkelijk voor kunstenaars die anders veel min
der zouden verdienen of aangewezen zouden zijn op een 
bijstandsuitkering. Ook had deelname aan de regeling een 
aanzienlijk hoger prestige dan het trekken van steun.

Het aantal kunstenaars dat gebruikmaakte van de BKR 
nam toe van 200 in 1960 tot 3800 in 1983. Het is daarom 
aannemelijk dat ten gevolge van de BKR de hele beroeps
groep in deze periode sneller is gegroeid dan zonder de BKR 
was gebeurd, maar zeker is dat niet, omdat er geen gege
vens bestaan over de omvang van de beroepsgroep in deze 
periode. Tegelijk maken de wel beschikbare gegevens over 
de instroom in het beroepsonderwijs een extra toename van 
de beroepsgroep uitermate waarschijnlijk. De autonome af
delingen van de beeldende kunstacademies kenden in deze 
periode een sterke groei in het aantal leerlingen. Deze groei 
was vijf maal zo hoog als in het hoger beroepsonderwijs in 
het algemeen en vier maal hoger dan in het andere kunst
onderwijs.

Door de sterke toename van het aantal beeldend kun
stenaars dat gebruikmaakte van de BKR werd de regeling 
onbetaalbaar. Daarom werd deze tussen 1983 en 1987 ge
leidelijk afgeschaft en vervangen doof minder kostbare 

subsidieregelingen, waardoor de Nederlandse overheids
uitgaven voor de beeldende kunst met ongeveer 20% afna
men. Betrekkelijk snel daarna begon ook de jaarlijkse groei 
in het aantal nieuwe leerlingen op de autonome afdelingen 
van de kunstacademies af te nemen om te eindigen op onge
veer hetzelfde niveau als elders in het hoger beroepsonder
wijs. Daarbij heeft een groot aantal factoren een rol gespeeld, 
maar gelet op de timing is het waarschijnlijk dat de afschaf
fing van de BKR aan de verminderde instroom heeft bijge
dragen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat van de kunste
naars die gebruikmaakten van de BKR een veel groter per
centage tien jaar na het einde van de regeling de kunst had 
verlaten dan het geval zou zijn geweest als de regeling was 
voortgezet. [4]

Het is waarschijnlijk dat de Beeldende Kunstenaars
regeling, een subsidie die gericht was op inkomens
ondersteuning, heeft bijgedragen aan een toename van het 
aantal beeldend kunstenaars. Bovendien is, tegengesteld aan 
de doelstelling van de regeling, door toedoen van de subsi
die het gemiddelde inkomen van beeldend kunstenaars op 
lange termijn niet verhoogd en mogelijk zelfs verlaagd. Hoe 
valt deze uitkomst te verklaren?

Gepassioneerde kunstenaars

Kunstenaars zijn kennelijk bereid om voor lage inkomens 
te werken. Ze zijn daarin niet uniek. In alle beroepen, van 
boeren tot wetenschappers, treft men gepassioneerde 
beroepsbeoefenaren aan die bereid zijn voor weinig geld te 
werken. Uitzonderlijk is evenwel dat zo’n groot deel van 
een beroepsgroep deze bereidheid vertoont. De gemiddelde 
kunstenaar verschilt daarom niet in absolute zin, maar wel 
gradueel van andere beroepsbeoefenaren.

Veel kunstenaars hebben noodgedwongen een bijbaan. 
Als acht van de tien Nederlandse beeldend kunstenaars geld 
toeleggen op hun artistieke activiteit, dan kunnen zij dat doen 
omdat ze eigen geld hebben, omdat hun partners hen onder
steunen en bovenal omdat ze bijbanen hebben. Wat dit be
treft is er een parallel met vrijwilligers en meer nog met 
fanatieke hobbyisten, die alles opofferen voor hun hobby. 
Terzijde kan opgemerkt worden dat de econoom geneigd is 
om al die kunstenaars die geld toeleggen op hun beroep niet 
als producenten maar als consumenten te zien. En omdat 
het merendeel van de kunstenaars niet kan rondkomen van 
zijn beroep, zouden zij in deze visie amateurs zijn en geen
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arme beroepskunstenaars. Door een streek met de pen hou
den de lage inkomens in de kunst op te bestaan. Maar het is 
niet aan de econoom om te beoordelen wie al dan niet be
roeps is. Wat telt is het bestaande maatschappelijke oordeel. 
Daarbij is de scheiding tussen beroeps en amateurs welis
waar niet helemaal scherp, maar de grijze zone tussen beide 
is toch betrekkelijk smal. Vaak is het oordeel van beroeps
genoten doorslaggevend, en het zelfgevoel sluit daar meestal 
goed bij aan. Diploma’s leggen weinig gewicht in de schaal 
en dat geldt nog sterker voor het inkomen. [5]

Wat beweegt kunstenaars om zoveel op te offeren voor 
hun beroep en dermate lage inkomens te accepteren? Is het 
mogelijk dat kunstenaars een compensatie ontvangen voor 
hun lage geldinkomen in de vorm van immaterieel inko
men? Het is zeker waar dat veel kunstenaars plezier in hun 
werk hebben. Soms is er sprake van een roeping. In ieder 
geval geeft het werk hen arbeidsvreugde of persoonlijke 
satisfactie, zoals de econoom zegt. Bovendien gemeten veel 
kunstenaars van de erkenning en status die hun werk met 
zich meebrengt. Ook andere beroepsbeoefenaren ontvangen 
dergelijke niet-monetaire beloningen, maar kunstenaars zou
den meer op dit soort niet-monetair inkomen gericht kun
nen zijn en minder op geld. Als er bovendien relatief veel 
arbeidsvreugde en eer in de kunst te halen valt, kan dit de 
lage inkomens in de kunst verklaren.

David Throsby spreekt in dat verband over de hoge 
werkvoorkeur van kunstenaars. [6] Andere mensen die meer 
gaan verdienen, gaan meer consumeren of korter werken. 
Bij kunstenaars is dat niet zo. Als zij meer geld krijgen, gaan 
ze korter werken in hun bijbaan om meer uren als kunste
naar te kunnen werken. Daarom lijkt het erop dat het werk 
als kunstenaar hen veel voldoening geeft. Ze ruilen geld
inkomen in voor werk in de kunst. Zoals gezegd zijn kun
stenaars wat dit betreft niet uniek. Er bestaan ongetwijfeld 
andere zeer gepassioneerde kleine zelfstandigen, weten
schappers, journalisten, vrijwilligers en hobbyisten die bijna 
alles opofferen aan hun werk of hobby en die dus een gro
tere werkvoorkeur hebben dan de gemiddelde kunstenaar. 
Maar bij de verklaring van lage inkomens gaat het niet om 
individuele gevallen, maar om gemiddelden. Daarbij heeft 
Throsby vastgesteld dat kunstenaars gemiddeld een hogere 
werkvoorkeur hebben. Deze werkvoorkeur kan bij uitstek 
de lage inkomens in de kunst verklaren. (Andere verklarin
gen voor de lage inkomens in de kunst zijn verbijzonde
ringen van deze verklaring of sluiten er nauw bij aan.)

Maar volgens de econoom is er in theorie nog een an
dere verklaring mogelijk: gebrekkige of verkeerde informa
tie. Gelet op de hoge, zo niet heilige status van de kunst 
zouden aspirant-kunstenaars makkelijk verkeerd geïnfor
meerd kunnen zijn. Als ze beter hadden geweten, waren ze 
niet in zo groten getale naar het beloofde land gekomen. Dit 
betekent dat de armoede in de kunst gecompenseerd kan 
zijn, maar door foute informatie kan ze ook echt zijn. In het 
eerste geval offeren kunstenaars zich in financiële zin op, 
maar hun offer leidt tot immateriële beloning. In het tweede 
geval zijn kunstenaars werkelijk arm; ze worden geófferd. 
Voor de econoom kunnen kunstenaars echter alleen tijdelijk 
slecht geïnformeerd zijn. Na verloop van tijd wordt gebrek
kige informatie aangevuld en wordt verkeerde informatie ge
corrigeerd. Kunstenaars komen er achter dat er in het beloofde 
land wel erg veel losers zijn en vertellen dat aan nieuwko
mers. Deze bedenken zich en in het andere geval weten ze 
waar ze aan beginnen. Als kunstenaars toch arm blijven, be
tekent dit dat de armoede in de kunst gecompenseerd is. Toch 
is dit een te eenvoudige voorstelling van zaken.

In elke kunstenaar schuilt een bohémien

Binnen de economische benaderingswijze liggen de voor
keuren van het individu vast, waaronder de werkvoorkeur, 
en vervolgens maakt het individu zijn keuzen in vrijheid. 
Kunstenaars kiezen in alle vrijheid het offer dat ze aan de 
kunst brengen. Ze kunnen slecht geïnformeerd zijn, maar 
de keuze is vrij. Het is de vraag of deze benadering zinvol 
is. Gebruiken we een sociologische benadering om naar het 
gedrag van kunstenaars te kijken, dan is enerzijds de werk
voorkeur niet gegeven en zijn anderzijds de keuzen niet of 
nauwelijks vrij. De ‘cultuur’ of de habitus in de kunst is in 
belangrijke mate bepalend voor zowel voorkeur als gedrag.

De habitus - het concept is van Pierre Bourdieu - is 
een verzameling van belichaamde disposities: neigingen om 
te denken, waar te nemen, te waarderen en te handelen. His
torische ervaringen werken in cumulatieve vorm door in de 
habitus. Door de geschiedenis van het beroep en van de sa
menleving is de sterke werkvoorkeur en de neiging tot opof
fering deel gaan uitmaken van de artistieke habitus. Via hun 
opvoeding en scholing hebben kunstenaars de waarden en 
neigingen van hun habitus geïnternaliseerd. Deze zijn niet 
aangeboren, maar ze komen wel als ‘van nature’ tot uitdruk
king in het handelen van de kunstenaar. Ook overtuigingen 
en mythen worden in de habitus gereproduceerd—neem bij
voorbeeld de mythe dat talent vroeg of laat beloond zal 
worden. Van buitenaf kan men wellicht zeggen dat de habi
tus met zijn impliciete beloften kunstenaars slecht informeert. 
Maar binnen de habitus vormen de overtuigingen en my
then een overtuigend en coherent geheel. Binnen het veld 
zijn ze waar.

Hoe heeft een dergelijke sterke neiging tot opoffering 
ingang kunnen vinden in de artistieke habitus? Dat is het 
gevolg van de in de loop van de tijd toegenomen 
verheerlijking van authenticiteit in de kunst, de toegenomen 
consecratie van de kunsten, het steeds belangrijker worden 
van het l’art pour l’art en het daarmee samenhangende ont
staan van het romantisch kunstenaarschap. De bohémien was 
de eerste zich opofferende kunstenaar. Lange tijd vormde 
hij een minderheid onder de kunstenaars, maar tegenwoor
dig heeft iedere kunstenaar gewild of ongewild het gedachte
goed en de neigingen van het romantisch kunstenaarschap 
in zich. Dit betekent niet dat er geen (postmoderne) kunste
naars zijn die zich afzetten tegen het romantisch kunstenaar
schap. Zolang evenwel onze samenleving de kunst en de 
kunstenaar op een voetstuk plaatst en zo de magie van de 
kunst instandhoudt, zal de doorsneekunstenaar een neiging 
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sterke werkvoorkeur onder kunstenaars blijven bestaan en 
zijn grote aantallen kunstenaars bereid om voor een laag 
inkomen in de kunst te werken.

De dwangmatig hoge werkvoorkeur van kunstenaars 
heeft gevolgen voor het inkomen van kunstenaars en voor 
het effect van subsidies. Als kunstenaars met een sterke 
werkvoorkeur meer geld ontvangen, gebruiken ze dat extra 
geld nauwelijks voor meer consumptie of vrije tijd; ze ge
bruiken het grotendeels voor hun beroep. Een kunstenaar 
die noodgedwongen een bijbaan heeft, zoals serveren in een 
restaurant, gebruikt het extra geld van een subsidie om min
der uren in de bijbaan te werken om zo meer tijd te hebben 
voor het maken van kunst. Ook een kunstenaar die noodge
dwongen commercieel artistiek werk doet, zoals portret
schilderen in opdracht, zal het extra geld gebruiken om op 
de artistieke ‘bijbaan’ te bezuinigen en meer uren aan zijn 
eigenlijke artistieke werk te besteden. Soms zal de kunste
naar evenwel niet bezuinigen op zijn bijbaan, maar het geld 
gebruiken voor hogere beroepsuitgaven, zoals een krachti
ger computer voor een componist of een beter atelier voor 
een beeldend kunstenaar. Het principe is hetzelfde: het geld 
gaat voornamelijk naar het beroep.

Overigens is gebleken dat de werkvoorkeur van suc
cesvolle kunstenaars afneemt naarmate de verdiensten toe
nemen, ook al blijft ze hoger dan bij andere succesvolle 
beroepsbeoefenaren. [7] Een kunstenaar die goed verdient 
en fulltime in de kunst werkt, zal extra inkomen niet meer 
grotendeels aan zijn beroep besteden, maar ook consump
tief gebruiken, bijvoorbeeld door de aanschaf van een duur
dere woning.

Ten slotte dienen we te bedenken dat niet alleen het 
werk in de kunst maar ook het werk in sommige betere bij
banen, zoals bijvoorbeeld een docentschap aan een belang
rijk conservatorium, niet alleen voldoening kan geven, maar 
ook een bijdrage kan leveren aan het eigenlijke artistieke 
werk, zowel inhoudelijk als qua reputatie. Zo lijkt het erop 
dat een klein maar groeiend aantal kunstenaars niet alleen 
uit noodzaak maar ook uit keuze bijbanen heeft. De combi
natie van banen geeft zekerheid en genoegen. [8]

De armoede in de kunst is structureel

Bij een hoge werkvoorkeur is het besteedbaar inkomen van 
kunstenaars weinig hoger dan het bestaansminimum: het is 
ongeveer gelijk aan het bijstandsniveau. Dit is niet alleen 
inkomen uit artistiek werk, maar ook inkomen afkomstig 
van een bijbaan of eigen geld. Zoals gezegd, de inkomsten 
uit het artistieke werk kunnen veel lager of zelfs negatief 
zijn.

Of kunstenaars geneigd zijn om net boven het bestaans
minimum te opereren of verder daarboven, hangt af van hun 
habitus, en die verschilt weer per land maar bovenal per 
kunstrichting. Zo verdienen uitvoerende kunstenaars in de 
traditionele genres aanmerkelijk meer dan het bijstands
niveau, ook al is dat nog altijd ongeveer 30% minder dan 
vergelijkbare beroepsbeoefenaren. Maar de Nederlandse 
beeldend kunstenaars, waarvan immers 80% geld toelegt op 
hun beroep, zullen gemiddeld weinig meer dan het bestaans
minimum ontvangen. Kennelijk stelt de habitus van schep
pende kunstenaars hogere eisen aan hen, waardoor ze een 
sterkere werkvoorkeur hebben en verder gaan in hun opof
fering dan uitvoerende kunstenaars. Uitvoerende kunstenaars 
staan iets dichter bij andere beroepsbeoefenaren. [9]

Het is belangrijk om in te zien dat de lage inkomens in 
de kunst en de overeenkomstig hoge aantrekkingskracht van 
het kunstenaarsberoep geen incident vormen, maar structu
reel van aard zijn. Ook bij andere beroepsgroepen komt het 
voor dat door invloeden van buitenaf het gemiddelde inko
men tijdelijk op een lager niveau belandt, maar vervolgens 
leidt dit tot een verminderde instroom in het beroep, waar
door na verloop van tijd het inkomen terugkeert naar het 
oude niveau. In de kunst daarentegen is door de werk
voorkeur het lage inkomen juist het normale inkomen. Im
mers, zoals gezegd, zolang onze samenleving de magie van 
de kunst instandhoudt en zolang de habitus van kunstenaars 
niet verandert, zal de doorsneekunstenaar een neiging tot 
opoffering houden. Het inkomen is daarom structureel laag.

De afwijking van het langetermijninkomen in de kunst 
ten opzichte van het langetermijninkomen in vergelijkbare 
beroepen hangt uitsluitend af van de werkvoorkeur. Zolang 
de werkvoorkeur niet verandert, hebben wijzigingen in de 
omvang van de vraag of de mate van subsidiëring geen in
vloed op de hoogte van het inkomen in de kunst. Omdat het 
inkomen op den duur niet verandert, beïnvloeden zowel de 
vraag als de mate van subsidiëring uitsluitend het aantal 
kunstenaars. Hoe groter de omvang van de subsidiëring, des 
te groter het aantal kunstenaars. Daarbij doet de aard van de 
subsidiëring nauwelijks ter zake. Of het nu gaat om subsi
dies voor kunstenaars, zoals projectsubsidies, om inkomens
ondersteunende subsidies of om subsidies voor kunst- 
consumenten, ze leiden altijd tot meer arme kunstenaars. [10] 
Overigens kunnen subsidies voor andere beroepsgroepen een 
vergelijkbaar effect hebben. Komen er speciale belasting
voordelen voor leraren, dan neemt het aantal leraren toe, 
terwijl het inkomen slechts in geringe mate stijgt. Maar hoe
wel leraren wellicht ook een bovengemiddelde werkvoorkeur 
hebben, is deze voorkeur toch niet zo sterk als bij kunste
naars. Daardoor ligt hun gemiddelde langetermijninkomen 
veel hoger. In de meeste andere beroepen zijn de aantallen 
kunstmatig, zoals in het geval van advocaten, of van nature 
begrensd, zoals bij boeren, waardoor de subsidie wel leidt 
tot hogere inkomens. In de kunst is er echter geen begrenzing: 
iedereen kan tot het beroep toetreden.

In theorie zal het gemiddelde inkomen van kunstenaars 
alleen hoger of lager worden wanneer hun werkvoorkeur 
verandert. Met de habitus ligt de werkvoorkeur grotendeels, 
maar niet volledig vast. Van gestaag groeiende subsidies gaat 
het signaal uit dat de overheid altijd klaarstaat voor kunste
naars. Daardoor zal de voortdurende aanwezigheid van hoge 
subsidies de werkvoorkeur van kunstenaars geleidelijk iets 
doen toenemen, waardoor het inkomen zal zakken. Ook het 
prestige van subsidies kan een dergelijk effect hebben. De 
kunstenaar krijgt immers niet alleen geld van de overheid, 
maar ook status.

Het valt op dit moment niet te bewijzen, maar het lijkt erop 
dat de inkomens van kunstenaars in Nederland met zijn 
omvangrijke subsidiëring lager zijn dan in landen met min
der subsidiëring; dit kan komen door de signaalwerking van 
subsidies en door het lange tijd hoge prestige van de subsi
dies in Nederland. Het werd daardoor nog aantrekkelijker 
voor kunstenaars om voor lage inkomens te werken, en het 
gevolg was een nog grotere toeloop en nog meer arme kun
stenaars. Omgekeerd kan een vermindering van subsidies 
door zijn signaalwerking een belangrijk middel zijn bij de 
armoedebestrijding, maar het is niet het enige middel. Ook 
een aanzienlijke reductie in het aantal zwaar gesubsidieerde 
onderwijsplaatsen aan de kunstopleidingen in Nederland, met 
inbegrip van de sluiting van enkele scholen, zou bijdragen 
aan een vermindering van de armoede. Weliswaar is het 
kunstenaarschap zo aantrekkelijk dat dit zou leiden tot een 
toename van plaatsen aan dure privé-opleidingen, maar er 
zou toch een nettoreductie in de instroom zijn, mede door
dat er een sterk signaal van dergelijke maatregelen uitgaat.

Dit soort relaties die volgens de theorie tussen de werk
voorkeur, het inkomen en het aantal kunstenaars bestaan, 
zouden getoetst kunnen worden in een internationale verge
lijking. Zo zouden we inkomens en aantallen kunstenaars in 
landen met veel subsidies, zoals Nederland, en landen met 
minder subsidies, zoals Engeland, kunnen vergelijken. Maar 
als er al gegevens bestaan, zijn deze op dit moment vol
strekt onvergelijkbaar; vooral de grootte van de groep kun
stenaars is moeilijk vast te stellen en daardoor kent elk land 
zijn eigen vormen van indirecte meting, die bovendien tel
kens weer veranderen. Ook binnen een land als Nederland 
bestaan er geen consistente metingen over een langere pe
riode. Daarom ben ik in het geval van de BKR noodgedwon
gen afgegaan op indirecte gegevens: de in- en uitstroom bin
nen het kunstonderwijs. En ook bij de nu te bespreken Wet 
inkomensvoorziening kunstenaars in Nederland zijn het 
opnieuw indirecte gegevens die de theorie ondersteunen.

De Wet inkomensvoorziening kunstenaars in Nederland

In de controverse ‘echte armoede versus gecompenseerde 
armoede’ nemen de overheden in West-Europa een uitge
sproken positie in. Ze vinden dat de armoede in de kunst 
reëel is en dat er iets aan gedaan moet worden. Op velerlei 
wijzen proberen ze arme kunstenaars financieel te onder
steunen. In Nederland vormde de eerder besproken BKR 
daar een duidelijk voorbeeld van. Deze regeling leidde even
wel tot een toename van het aantal beeldend kunstenaars, 
zonder dat het gemiddelde inkomen steeg. Dit was zeker 
niet de bedoeling, maar volgens de theorie van de werk
voorkeur heeft elke subsidie dit effect: van projectsubsidie 
tot belastingaftrek voor kunstkopers. Daar staat tegenover 
dat niet elke subsidie als voornaamste doel heeft de armoede 
onder kunstenaars te bestrijden. Bij inkomensondersteunende 
maatregelen is dat wel het geval en een contraproductieve 
werking is dan extra navrant. In dit verband is het nuttig om 
een recente grootschalige ondersteuningsregeling van kun
stenaars in Nederland nader te bekijken.

Tengevolge van de Wet inkomensvoorziening kunste
naars, de WIK, biedt de Nederlandse overheid sinds januari 
1999 financiële steun aan armlastige kunstenaars, omdat 
“veel kunstenaars onvoldoende inkomsten hebben om in hun 
levensonderhoud te voorzien”. [11] Hoewel het werkings
gebied van de WIK groter is dan dat van de BKR - de WIK 
is van toepassing op kunstenaars in het algemeen en niet 
alleen op beeldend kunstenaars - komen de hoofddoel
stellingen van WIK en BKR overeen. Maar de regeling zelf 
wijkt sterk af. Er is beter nagedacht over deze regeling dan 
over de BKR.

Wil een kunstenaar in aanmerking komen voor een 
WIK-uitkering, dan moet zijn inkomen onder de bijstands
norm liggen. [12] Bovendien is, anders dan bij de royale 
BKR-vergoeding, het financiële voordeel van de WIK- 
kunstenaar kleiner, afwezig of zelfs negatief. Zo ontvangt 
de kunstenaar slechts een uitkering ter hoogte van 70% van 
de geldende bijstandsnorm. Om te overleven heeft de kun
stenaar dus eigen inkomsten nodig. Vervolgens mag hij na 
een beperkte aftrek van beroepskosten wel maximaal 55% 
bijverdienen. De inkomens variëren derhalve van 70 tot 
125% van de bijstandsnorm. Maar omdat in de bijstand 
beroepskosten niet afgetrokken mogen worden, kan het voor
deel hoger uitvallen. Daarbij komt dat veel deelnemers in 
het kader van zogenaamd flankerend beleid aanzienlijke 
extra bedragen kunnen ontvangen. Door dit beleid kunnen 
kunstenaars activiteiten bekostigen dié op den duur zouden 
moeten bijdragen aan hun overlevingskansen in de markt. 
Een breed scala van activiteiten valt hieronder, van cursus
sen tot publiciteit en de aanschaf van apparatuur. (Juist deze 
extra bedragen zijn fraudegevoelig. Zowel de gepassioneerde 
kunstenaar als de opportunistische kunstenaar kan ze ge
makkelijk anders aanwenden dan bedoeld.)

Toch is het financiële voordeel bij de WIK kleiner dan 
bij de BKR. Bovendien is de uitkering tijdelijk: de maxi
male uitkeringsduur is vier jaar, op te nemen in een periode 
van hooguit tien jaar. Het geringere voordeel impliceert dat 
de toename van de hoeveelheid geld die in de kunsten ge
pompt wordt, ook kleiner is en wat dit betreft zou de rege
ling dus niet tot een grote toestroom van kunstenaars hoe
ven leiden. Gelet op het aantal van 6.300 kunstenaars dat 
gebruikmaakt van de regeling, is deze niettemin aantrekke
lijk. Omdat de inkomens van beeldend kunstenaars vermoe
delijk het laagst zijn, is het niet verbazingwekkend dat deze 
met 4.100 deelnemers oververtegenwoordigd zijn. Van het 
totaal aantal van 10.000 tot 13.000 beeldend kunstenaars in 
Nederland maakt dus 30 tot 40 % gebruik van de WIK. (Bij 
andere kunstrichtingen ligt dit percentage lager.) Niettegen
staande het geringe financiële voordeel gaat het dus wel om 
grote aantallen. Dit is verklaarbaar als men bedenkt dat de 
deelnemers naast het financiële ook andere voordelen heb
ben.

Zonder de regeling zouden WIK-kunstenaars in theo
rie aangewezen zijn op een bijstandsuitkering. Dat is geen 
aantrekkelijk alternatief, aangezien kunstenaars in de bij
stand net als andere uitkeringstrekkers regelmatig moeten 
solliciteren naar werk, ook naar werk buiten de kunst. (Voor



de komst van de WIK was dit ook al het officiële beleid, 
maar niet-solliciteren door kunstenaars werd gedoogd.) Voor 
de WIK-kunstenaar is het een voordeel dat hij niet hoeft te 
solliciteren. Solliciteren is lastig en tijdrovend; het gaat ten 
koste van de aandacht voor de kunst. Het is ook vernede
rend omdat de plicht tot solliciteren het bestaansrecht van 
de kunstenaar ondergraaft. In de WIK loopt de kunstenaar 
niet het risico dat hij moet stoppen met zijn artistieke werk 
wanneer hij een baan aangeboden krijgt die hij niet kan 
weigeren. Hij ontvangt in ieder geval tijdelijk een bewijs 
van erkenning van zijn kunstenaarschap. In een situatie met 
zeer veel kunstenaars twijfelt bijna iedereen aan zijn be
staansrecht als kunstenaar en is elke vorm van erkenning 
veel waard.

Creatief gebruik van de adempauze die de WIK biedt

Een van de doelen van de WIK is om kunstenaars die dat 
nodig hebben, een adempauze te bieden om zich voor te 
bereiden op een zelfstandig bestaan zonder overheidssteun. 
De WIK wil dus meer zijn dan een uitkeringsmachine. 
Daarom wordt de kunstenaar die eigen inkomsten verwerft, 
binnen zekere grenzen financieel beloond. Zo hoopt men 
dat de kunstenaar die toch al enigszins op de markt was ge
oriënteerd, deze oriëntatie niet verliest en dat andere kun
stenaars zich voor het eerst actief op de markt gaan bege
ven. Niet alleen heeft de WIK-kunstenaar eigen inkomsten 
nodig om de uitkering aan te vullen, hij heeft er ook belang 
bij om zijn marktinkomen te verhogen tot de onbelaste 
bovengrens van 55% van de bijstandsnorm. Desgevraagd 
krijgt hij daarbij extra financiële hulp in de vorm van het 
reeds genoemde flankerend beleid. Bovendien wordt hij 
gestimuleerd om voort te maken, want de subsidie is tijde
lijk.

Toch is de regeling wat betreft een oriëntatie op de 
markt noodzakelijk tweeslachtig. Kunstenaars krijgen na
melijk een adempauze, en kunnen zich door de uitkering 
tijdelijk veroorloven minder op marktinkomen gericht te zijn. 
Officieel zou de kunstenaar zo in alle rust een nieuw product 
kunnen ontwikkelen, waarmee hij in latere jaren geld kan 
verdienen om op eigen benen te kunnen staan. Maar van 
gepassioneerde kunstenaars valt te verwachten dat zij deze 
adempauze vooral zullen gebruiken om zich volledig aan 
de kunst te wijden, zonder zich te hoeven bekommeren om 
welk (toekomstig) marktinkomen ook. In dat geval geeft de 
overheid de kunstenaar onbedoeld de kans om aan zijn rela
tief hoge werkvoorkeur toe te geven.

Men kan aanvoeren dat de werkvoorkeur hier minder 
sterk zal doorwerken omdat de duur van de adempauze be
perkt is. De gewenste voorbereiding op de markt wordt kracht 
bijgezet door de tijdelijkheid van de WIK: vier jaar uitke
ring, eventueel uit te smeren over een periode van tien jaar. 
Maar juist van de gepassioneerde kunstenaar kan verwacht 
worden dat hij ‘kortzichtig’ is. Door toedoen van de WIK 
kan hij zich geven aan de kunst. Wie later leeft... vindt dan 
wellicht weer andere manieren om door te gaan met een 
onzelfzuchtig kunstenaarschap. Voor deze gepassioneerde 
kunstenaar is een periode van vier tot tien jaar dermate lang 
dat hij graag van de regeling gebruik zal maken zonder zich 
daarbij voor te bereiden op een toekomst zonder steun. De 
keuze van het kunstenaarsberoep is al een riskante keuze en 
het risico van een onverzorgde toekomst hoort daarbij. Bo
vendien heeft de gepassioneerde WIK-kunstenaar ook wel 
reden voor enig optimisme. Het zou namelijk niet voor het 
eerst zijn dat de Nederlandse overheid na de opheffing van 
een sociale regeling voor kunstenaars zich toch weer over 
de armlastige kunstenaar ontfermde door middel van subsi
dies of uitkeringen, of deze kunstenaar een aantrekkelijke 
uitzonderingspositie gaf binnen de bijstand.

Gelet op de werkvoorkeur valt te voorspellen dat veel 
kunstenaars de WIK gebruiken om los van de markt kunst 
te kunnen maken en, specifieker, dat kunstenaars met een 
bijbaan het aantal uren dat ze in de bijbaan werken vermin
deren om met behulp van de WIK meer uren als kunstenaar 
te kunnen werken. Is dit inderdaad het geval?

De bijdrage van de WIK aan de instandhouding 
van grote aantallen kunstenaars

Een tweetal onderzoeksinstituten heeft in opdracht van de 
overheid de eerste drie jaar van het bestaan van de WIK 
geëvalueerd. [13] Een drietal uitkomsten zijn in het kader 
van deze analyse van belang.

In de eerste plaats blijkt het aantal kunstenaars in de 
bijstand dat is overgestapt naar de WIK, slechts 50% van 
het verwachte aantal te zijn. Volgens de onderzoekers kan 
dit komen doordat meer kunstenaars in de bijstand moeite 
hebben met de vereiste eigen inkomsten dan werd voorzien. 
Overigens mogen die eigen inkomsten ook van een niet- 
artistieke bijbaan afkomstig zijn. Ik vermoed daarom dat 
een deel mede vanwege de werkvoorkeur in de bijstand is 
gebleven, zodat deze kunstenaars met een minimum aan 
solliciteren en zonder bijbaan zoveel mogelijk tijd behou
den om als kunstenaar te kunnen werken.

In de tweede plaats is het aantal afgestudeerden van 
het kunstonderwijs dat meteen na het verlaten van de school 
een beroep op de WIK doet, 30% lager dan verwacht. De 
onderzoekers hebben hier geen verklaring voor. Het zou mij 
niet verbazen als het prestige van het WIK-geld, dat duide
lijk lager is dan dat van de BKR, hier debet aan is. Hierdoor 
zijn juist schoolverlaters geneigd het eerst zelf te proberen. 
Het prestige is lager omdat de vergoeding lager is, maar ook 
omdat kunstenaars het steunen op de overheid inmiddels 
kritischer zijn gaan bekijken. Om het extreem te zeggen: de 
schoolverlater wacht zich ervoor om in eigen en andermans 
ogen meteen al in een categorie van losers terecht te komen 
- wat immers gemakkelijk neer kan komen op een self- 
fulfilling prophecy. (Helaas valt niet na te gaan hoeveel van 
de schoolverlaters na één of twee jaar alsnog een beroep op 
de WIK heeft gedaan.)

Ten slotte blijkt het aantal kunstenaars dat voorafgaand 
aan de WIK niet op school zat en ook geen bijstandsuitkering 
had, veel hoger te zijn dan was geraamd en wel 3,5 maal 
hoger. Het inkomen van deze zogenaamde zij-instromers 

zakte beneden het bijstandsniveau en daarom hebben ze recht 
op een WIK-uitkering. Bij het overgrote deel van hen is de 
daling van het inkomen niet te wijten aan pech. Om een 
beroep te kunnen doen op de WIK hebben deze kunstenaars 
andere inkomsten stopgezet of verminderd. Soms leunen ze 
minder zwaar op partners. Vaker hebben ze een bijbaan op
gezegd, waardoor ze qua inkomen beneden de bijstandsnorm 
kwamen en aanspraak konden maken op de WIK. Zonder 
bijbaan of met minder uren werk in de bijbaan hebben ze 
meer tijd voor hun eigenlijke beroep, dat van kunstenaar. 
Dankzij de WIK kunnen ze toegeven aan hun werkvoorkeur.

Bij de oververtegenwoordiging van de zij-instromers 
kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Gelet op 
het grote aantal zij-instromers heeft de WIK een aanzuigende 
werking, maar het gaat nog niet om echt grote aantallen, 
zoals vroeger bij de BKR. Overigens had dit onderzoek be
trekking op de eerste drie jaar van de WIK. Bij de BKR 
duurde het vele jaren voor er grote aantallen gebruikers 
kwamen en er een sterke aanzuigende werking ontstond. Het 
is daarom mogelijk dat de oververtegenwoordiging van de 
zij-instromers een eerste teken is van een geleidelijk toene
mende aanzuigende werking.

Bovendien zou er om de WIK te evalueren in theorie 
een vergelijking gemaakt moeten worden tussen de huidige 
situatie met de WIK en de situatie die zou zijn ontstaan als 
er geen WIK was geweest. In de praktijk is een dergelijke 
vergelijking niet mogelijk. Het valt echter te voorspellen dat 
in afwezigheid van de WIK de kunstenaars die hun voor
rechten in de bijstand hadden verloren en die geen alterna
tief voor deze bijstand hadden, noodgedwongen het 
kunstenaarsberoep (al dan niet gedeeltelijk) hadden verla
ten. Dat zou dan neergekomen zijn op een abrupte en harde 
sanering, waardoor de aantallen kleiner waren geworden.

Daartegenover zou men kunnen stellen dat de WIK 
door zijn tijdelijkheid, onuitgesproken, een brute sanering 
vervangt door een meer gespreide en gecontroleerde en daar
door meer sociale sanering. In theorie krijgen kunstenaars 
een laatste kans om te leren op eigen benen te staan. Maar 
op termijn trekt de overheid haar steun definitief in. Een 
aanvankelijke bijdrage aan de instandhouding of zelfs uit
breiding van het aantal kunstenaars zou daarom op termijn 
om kunnen slaan in een gedwongen uitstroom uit het be
roep. Maar in de praktijk duurt de kans die de kunstenaar 
krijgt wel vier tot tien jaar. Gelet op deze lange duur, op de 
bereidheid van politici steeds weer iets moois voor kunste
naars te doen en op de vindingrijkheid van kunstenaars, is 
het twijfelachtig of die gedwongen uitstroom er ooit zal ko
men.

Toch verwacht ik dat de WIK in zijn huidige vorm niet 
tot dezelfde grote toestroom van kunstenaars zal leiden als 
eerder het geval was bij de BKR. Dit komt niet door allerlei 
subtiele bepalingen, maar heel simpel doordat het netto- 
voordeel van de WIK kleiner is. Vooralsnog is het een ma
gere overheidssubsidie. Mede gelet op het lage prestige over
treffen voor veel deelnemers de voordelen nauwelijks de 
nadelen. Alleen voor kunstenaars die er slecht aan toe zijn 
en voor zeer gepassioneerde én weinig succesvolle kunste
naars overtreffen de baten de kosten, en dat is kennelijk toch 
nog een groot aantal. Voor deze groep kunstenaars is de re
geling goed, maar ze is daarom nog niet goed voor de kun
stenaars als groep. Ze leidt in ieder geval niet tot een verho
ging van het gemiddelde inkomen. Wat dat betreft is de WIK, 
net als elke andere subsidie, contraproductief. Bovendien 
blijft er een kans dat de WIK op termijn toch zal bijdragen 
aan een aanmerkelijke verhoging van het aantal kunstenaars.

Tot slot: te veel kunstenaars?

Samenvattend kan gezegd worden dat een omvangrijke be
roepsgroep en armoede eigen zijn aan de kunsten. Ze zijn 
het gevolg van de werkvoorkeur van de gepassioneerde kun
stenaar, een werkvoorkeur die diep verankerd zit in de artis
tieke habitus. Zolang die habitus niet verandert, blijft het 
inkomen laag en zal meer geld voor kunst alleen maar lei
den tot meer arme kunstenaars.

In dit verband is het de vraag of we met veel subsidies 
willen meewerken aan het bestaan van grote groepen arme 
kunstenaars voor wie er weinig of geen werk is, dat wil zeg
gen aan grote groepen losers in de kunst, of dat we met min
der subsidies meewerken aan een iets welvarender beroeps
groep. Het antwoord op deze vraag hangt onder meer af van 
ons oordeel over de voor- en nadelen van een grotere of 
kleinere beroepsgroep. Zo is er de kwestie van de kwaliteit. 
Vaak wordt als voordeel van een grote groep kunstenaars 
genoemd dat deze samen een uitgestrekte humuslaag vor
men die makkelijker enkele zeer grote kunstenaars voort
brengt. (Ik betwijfel dat. Bovendien denk ik dat het belang 
van nóg een geniaal kunstenaar wordt overschat.) Een grote 
groep kunstenaars kan ook goed zijn voor een lokaal cultu
reel klimaat. En zo kunnen er meer voordelen genoemd 
worden, al blijft steeds de vraag of de voordelen opwegen 
tegen de nadelen.

Vinden we een dergelijke grote beroepsgroep onnodig 
of ongewenst, dan kunnen we ons vervolgens af vragen welke 
subsidies achterwege zouden kunnen blijven. Het lijkt me 
dat er weinig reden is om door te gaan met subsidies die als 
doel hebben het lage inkomen van kunstenaars te verhogen, 
terwijl ze het tegenovergestelde bereiken. Veel subsidies 
dienen evenwel (ook) andere doelen. Men zou van geval tot 
geval kunnen bekijken of de voordelen opwegen tegen de 
nadelen. Dat laatste geldt hoogstwaarschijnlijk wel voor 
overheidssubsidies die resulteren in de aankoop van beel
dende kunst, bijvoorbeeld door musea of voor de aankle
ding van gebouwen, of de aankoop van uitvoerende kunst 
voor bijvoorbeeld representatie. De overheid is dan markt
partij tussen andere marktpartijen; ze koopt wat ze nodig 
heeft. Tegenover de bijdrage aan het aantal kunstenaars staat 
in dit geval een reële uitbreiding van de vraag.

Gaat het om de voor- en nadelen van subsidies dan 
dienen we ons bovenal af te vragen welke prijs arme kun
stenaars betalen. Zijn alle arme kunstenaars losers die slecht 
af zijn? In de eerste plaats zijn er kunstenaars die aantrekke
lijke bijbanen hebben waarin ze goed verdienen. Niettegen
staande een zekere werkvoorkeur minimaliseren zij het aantal 

uren in de bijbaan niet. Deze kunstenaars hebben dankzij de 
bijbaan inkomens die lager zijn dan die van vergelijkbare 
beroepsbeoefenaren, maar niet veel lager. Bovendien kan 
men juist bij deze groep, die een aantrekkelijk alternatief 
heeft in de vorm van fulltime werken in de bijbaan, aanne
men dat de resterende armoede min of meer zelf gekozen is. 
Maar vermoedelijk gaat het om een betrekkelijk kleine groep, 
die niet representatief is voor kunstenaars in het algemeen.

Toch is er een toekomstscenario denkbaar waarin deze 
groep steeds groter wordt. Tot op zeker hoogte zou dat een 
terugkeer betekenen naar een kunstwereld zoals die ooit 
bestond en waarin het kunstenaarsberoep vooral is wegge
legd voor welgestelden. Maar een ander scenario is ook voor
stelbaar, een scenario waarin de kunst gewoner wordt en 
een kleinere groep kunstenaars fulltime werkt voor rede
lijke, maar niet extreem hoge inkomens.

Volgen we de economische zienswijze, dan zouden we 
ook van mening kunnen zijn dat de armoede wel meevalt. 
Niet alleen kunstenaars met aantrekkelijke bijbanen, maar 
de meeste kunstenaars hebben hun armoede zelf gekozen. 
Kennelijk compenseren status, erkenning en plezier in het 
werk een tekort aan monetair inkomen. In mijn ogen is dit 
een te mooie voorstelling van zaken. Gegeven de artistieke 
habitus is het moeilijk om in de kunst te ontkomen aan opof
fering en een slachtofferrol. Niet alleen in de ogen van de 
buitenwereld, maar ook in eigen ogen zijn veel kunstenaars 
losers. Zoals ik het zie maakt de habitus in de kunst veel 
slachtoffers. Overal in de westerse landen zijn er grote groe
pen mislukte kunstenaars die niet gauw zullen toegeven dat 
ze mislukt zijn, maar die wel zichtbaar slecht af zijn. Wat dit 
betreft deel ik dus de mening van de overheid: de armoede 
in de kunst is reëel en als het kon zou er iets aan gedaan 
moeten worden. Maar tegelijk bestaan er door de magie in 
en rond de kunst en de daarmee samenhangende merkwaar
dige habitus van de kunstenaar weinig middelen voor echte 
armoedebestrijding. Subsidies zijn wat dit betreft in elk ge
val contraproductief. Alleen een geleidelijke ontheiliging van 
de kunst zal de armoede blijvend doen afnemen.

Betekent dit dat ik een voorstander ben van de afschaf
fing van kunstsubsidies in het algemeen? Zeker niet. Zoals 
gezegd hebben kunstsubsidies voordelen en nadelen. De 
voordelen zijn beter bekend en ik heb er ook uitgebreid over 
geschreven. De nadelen krijgen weinig aandacht. Daarom 
heb ik één belangrijk nadeel in dit artikel besproken. Maar 
of en in welke mate de voordelen opwegen tegen de nade
len, en of men derhalve omvangrijker dan wel minder om
vangrijke kunstsubsidies wenst, is uiteindelijk een zaak van 
politieke afweging.

Noten

[ 1 ] Dit artikel is een nadere uitwerking van gedeelten van : 
Hans Abbing, Why Are Artists Poor? The Exceptional 
Economy of the Arts, Amsterdam, Amsterdam University 
Press, 2002. Voor een uitgebreide behandeling, inclusief re
ferenties, van een aantal kort aangestipte onderwerpen in 
dit artikel raadplege men dit boek. Dit geldt met name voor: 
onderzoeken over lage inkomens nu en vroeger (pp. 112, 
126), een toenemend aantal bijbaners (p. 144), de instroom 
in het hoger kunstonderwijs (p. 133), andere verklaringen 
voor de lage inkomens in de kunst (p. 113), de geleidelijke 
toename van de kunstconsumptie (p. 167) en de over
schatting van de voordelen van kunst in de sfeer van educa
tie, toegankelijkheid en collectieve belangen (pp. 208-218). 
[2] Heidi Meulenbeek, Natasha Brouwer et al., De markt 
voor beeldende kunst. De markt en de financiële positie 
van beeldend kunstenaars 1998, Zoetermeer, Instituut voor 
Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam 
in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, 2000.
[3] Ludo van Dun, George Muskens et al., Ex-BKR- 
kunstenaars in het rijkscircuit. Een vergelijkend onderzoek 
naar erkenning en inkomstenvorming, Zoetermeer, Minis
terie van OC&W, 1997.
[4] Ibid.
[5] De in de eerste paragraaf genoemde inkomenscijfers 
zijn bepaald aan de hand van een steekproef. Daarbij heb
ben de onderzoekers (Meulenbeek en Brouwer, zie noot 2) 
een vergelijkbaar sociaal criterium gebruikt voor de grens 
tussen beroeps- en amateurkunstenaars.
[6] De notie van de werkvoorkeur van kunstenaars werd 
geïntroduceerd door Throsby in: A Work-Preference Model 
of Artist Behaviour, in: Alan Peacock en Iide Rizzo, Cultural 
Economics and Cultural Policies, Dordrecht etc., Kluwer 
Academic Publishers, 1994.
[7] Merijn Rengers en Christopher Madden, Living Art: 
Artists Between Making Art and Making a Living, in: 
Australian Bulletin of Labour nr. 26,2000, pp. 325-354.
[8] Menger stelt dat kunstenaars in toenemende mate hun 
risico spreiden door een portfolio te kiezen van artistieke en 
niet-artistieke activiteiten. Pierre-Michel Menger, Artists 
Labor Markets and Careers, in: Annual Reviews nr. 25,1999, 
pp. 541-574. Dit wordt bevestigd in het onderzoek van 
Rengers en Madden, op. cit. (noot 7).
[9] Deze hogere werkvoorkeur blijkt ook uit het onder
zoek van Rengers en Madden, op. cit. (noot 7).
[10] Alleen als extra subsidies de inkomensverdeling in de 
kunst blijvend en ingrijpend zouden veranderen, kunnen ze 
enige invloed hebben op de hoogte van het inkomen en zo 
de toestroom relatief groter of kleiner maken.
[11] De Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp voor 
de WIK zoals geciteerd in: Christine Kuiper, Mechelien van 
der Aalst en Teunis IJdens, De evaluatie van de wet 
inkomensvoorziening kunstenaars (WIK), Amsterdam, Boek- 
manstichting, 2002. Gelet op de voorwaarden waar de ge
bruikers van de WIK aan moeten voldoen, spreekt men eer
der over een uitkering dan een subsidie, maar voor de strek
king van mijn verhaal is dit onderscheid niet van belang.
[12] Deze en volgende gegevens over de WIK zijn ontleend 
aan Kuiper, Aalst en IJdens, op. cit. (noot 11).
[13] Ibid. 1 7
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Een gesprek over subsidies
Naar aanleiding van de tekst van HansAbbing organiseerde 
de redactie een groepsdiscussie met enkele specialisten en 
veldspelers die van dichtbij met de subsidieproblematiek te 
maken hebben.

Deelnemers:

Hans Abbing (HA)
Pascal Gielen (PG)
Bart Meuleman (BM)
Jerome Symons (JS)
Hans van Duiken (HvD)
Bart Verschaffel (BV) (moderator)
Camiel van Winkel (CvW)

Bart Verschaffel: Wat hebben jullie uit de tekst van Hans 
Abbing overgehouden?

Hans van Duiken: Ik apprecieer de tekst van Hans, maar ik 
denk dat de stelling dat subsidies het aantal kunstenaars ver
hogen en het inkomen verlagen, genuanceerd moet worden. 
Ik vraag me vooral af wat de reikwijdte is van die uitspraak. 
Geldt dit specifiek voor de beeldende kunst, of raakt deze 
uitspraak ook aan andere disciplines?

Pascal Gielen: Ik heb geen problemen met het globale be
toog, en evenmin met het betoog over de WIK-regeling, maar 
de tekst suggereert ten onrechte dat dit verhaal kan worden 
doorgetrokken naar de subsidieproblematiek in het algemeen. 
Er wordt op twee niveaus veralgemeend; ten eerste spreekt 
de tekst over de kunst terwijl hij volgens mij alleen van toe
passing is op beeldende kunst, en ten tweede spreekt hij over 
subsidies zonder meer, terwijl hij slechts op één type subsi
dies betrekking heeft. De WIK is een sociale regeling voor 
de kunsten, en verschilt van subsidies die selectief en vol
gens inhoudelijke criteria toegekend worden.

Jerome Symons: Ik vraag me af waarom dit stuk geschre
ven is. Als je het vanuit een iets andere optiek bekijkt en het 
woord kunstenaar vervangt door kunstproducties, dan lei
den subsidies niet meer tot lagere inkomsten maar tot meer 
kunstproducties, en ik zou niet weten wat daar op tegen is. 
De kunst wordt hier gereduceerd tot de kunstenaars, en het 
verwondert mij dat een econoom niet het product en het 
belang van dat product in rekening brengt.

Bart Meuleman: Ik voel me minder aangesproken door de 
economische kant van de tekst. Mij interesseert vooral het 
filosofische aspect dat als een onderstroom in Abbings be
toog aanwezig is. Ik heb het dan minder over de vraag of de 
overheid de kunst moet subsidiëren of niet - ik ga er so
wieso van uit dat dit haar taak is - maar over het probleem 
dat een subsidiërende overheid, of ze nu wil of niet, ook 
altijd de idee kunstenaar subsidieert: de mythe van de kun
stenaar en alles wat daaromheen hangt.

Het economische paradigma

BV: Laat ons even scherpstellen op het feit dat Hans Abbing 
de subsidieproblematiek geheel in economische termen op
vat. Om te beginnen heeft subsidiëring voor hem enkel een 
sociaal-economische doelstelling, namelijk een behoorlijk 
inkomen voor de kunstenaars. Vervolgens constateert hij dat 
de leden van die beroepsgroep economisch irrationeel han
delen, aangezien ze niet alles doen om hun inkomen te maxi
maliseren, maar voor hun kunst gaan leven.

Hans Abbing: Mijn analyse is inderdaad economisch, maar 
steunt tegelijk op een sociologische kijk op de mens, waar
bij ik bij kunstenaars een neiging vaststel om voor minder 
dan een gewoon inkomen te werken. Met name bij beel
dend kunstenaars is die neiging sterk, dat leid ik af uit de 
lage inkomens. Hoewel ik daar minder cijfers over heb, ver
moed ik dat je bij andere scheppende kunstenaars zoals 
schrijvers of componisten ongeveer hetzelfde verschijnsel 
tegenkomt. Ik zou niet zeggen dat kunstenaars daarom eco
nomisch irrationeel handelen. Als er meer overheidsgeld 
komt, merk je immers dat er meer bijen op de honingpot 
afzwermen, en dat is volledig in overeenstemming met een 
economische logica. Het opvallende is echter wel dat ze, 
ook wanneer ze elders meer honing zouden kunnen krijgen, 
toch naar die subsidiepot blijven toestromen en kunst wil
len maken. Dat is voor mij het sociologische aspect: er is 
een habitus die de bereidheid tot ‘offeren’ inhoudt - een 
habitus die mythisch bezet is.

BV: Als jij stelt dat er te veel kunstenaars zijn, dan bedoel jij 
een te groot aanbod voor een te kleine vraag. Maar kan je 
hier uitgaan van een economische vraag? Wat is dat eigen
lijk, die vraag van de samenleving naar kunst?

HA: Ik zeg eigenlijk nergens dat er te veel kunstenaars zijn, 
maar ik heb het inderdaad over een vraag, en ik zie dat in 
relatie tot een publiek: de steun zorgt ervoor dat veel men
sen kunstenaar willen zijn, waardoor veel kunstenaars niets 
verkopen en hun werk geen bestemming vindt. Dat klinkt 
misschien platvloers en simpel, maar het is vrij doorslag
gevend voor mezelf. Een kunstenaar wil toch door zijn ar
beid meewerken aan de reproductie van menselijk leven.

BV: Maar kun je die maatschappelijke vraag naar kunst 
meten? Jij verwijst naar vroegere tijden, toen kunstenaars 
het beter hadden, maar toen was de verhouding tussen kunst 
en samenleving harmonieuzer en was er inderdaad vraag 
naar artistieke producten voor representatie, decoratie en
zovoort. Vandaag staat de kunst echter in een meer gespan- 

1 8 nen en kritische verhouding tot de samenleving. Het is maar 
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de vraag of je de zin van kunst dan nog kan denken vanuit 
een maatschappelijke vraag naar kunst. Volgens mij is het 
een van de basisinzichten van kunst in de twintigste eeuw 
dat de moderne kunst niet ‘past’ in de wereld en de wereld 
eigenlijk niet om kunst vraagt.

HA: Dat valt mee hoor, er zijn behoorlijke markten, alleen 
is het aanbod wel erg groot. De beeldende kunstmarkt in 
Nederland is niet klein. Maar tegelijk moetje die markt ook 
laten beslissen en verschuivingen accepteren. Ik geef een 
voorbeeld. In de negentiende eeuw kwam op een gegeven 
moment de fotografie op, waardoor de portretfotografen 
brood wegnamen van de portretschilders. De vraag naar 
geschilderde portretten verminderde. Dat gaat over heel sim
pele marktverhoudingen. Is dat vreselijk? Had men toen 
portretschilders moeten subsidiëren of promotie voeren voor 
het geschilderde portret? Uiteindelijk is die portret
schilderkunst wel een beetje teruggekomen, en inmiddels 
zijn fotografen ook kunstenaars geworden. Je kunt dus treu
ren over de teloorgang van de portretschilderkunst, maar 
uiteindelijk komt er ook weer iets anders voor in de plaats, 
en die ontwikkeling moetje ook kansen geven.

Camiel van Winkel: Tegelijk houdt jouw tekst toch heel sterk 
vast aan het model van die portretschilder die op bestelling 
werkt. De kunstenaar lijkt in jouw betoog op een loodgie
ter: iemand die bepaalde duidelijk omschreven diensten le
vert, waar een kwantificeerbare behoefte aan bestaat. Ik ge
loof niet datje dat kan volhouden. Jij stelt dat de aanwezig
heid van grote aantallen kunstenaars betekent dat heel veel 
kunstenaars weinig of niets verkopen. Dus als er veel min
der kunstenaars zouden zijn, zouden die elk veel meer werk 
verkopen? Ik denk dat dat onzin is.

HA: Het zou toch vreemd zijn als er niet wat meer werk 
voor de overblijvers zou ontstaan.

JS: Kunstenaars brengen hun eigen vraag mee. Meer kun
stenaars betekent gewoon meer vraag.

HA: Was dat maar zo. Dat blijkt duidelijk niet het geval.

De gelaagdheid en complexiteit van het beleid

BV: Laten we een onderscheid maken tussen een kunsten
beleid en een kunstenaarsbeleid, en dit zien in relatie tot 
drie soorten van overheidsbemoeienis en subsidiëring. Ten 
eerste kan de overheid een sociaal kunstenaarsbeleid voe
ren dat zich richt op de volledige beroepsgroep, dat wil zeg
gen op iedereen die als kunstenaar wil werken, zonder on
derscheid. Ten tweede investeert de overheid in de culturele 
infrastructuur, in theaters, symfonieorkesten, musea, kunst
hallen enzovoort. Ook deze instellingen zijn een bron van 
inkomsten voor kunstenaars, en zijn dus indirecte subsidie
kanalen. De verantwoordelijken van die instellingen wer
ken met kunstenaars, maar zonder dat deze hun loon als een 
officiële beloning of erkenning kunnen beschouwen. Ten 
derde kan de overheid een selectief kunstenbeleid voeren: 
zij ondersteunt dan de kunst die zij belangrijk vindt, bij
voorbeeld via aankopen of werkbeurzen, waarbij de 
subsidiëring voor de kunstenaar wel degelijk een officiële 
erkenning en een uitverkiezing inhoudt. Binnen dit geheel 
van de subsidiëring vormt het sociale kunstenaarsbeleid 
waarover Abbing het in zijn tekst heeft dus maar een deel- 
problematiek.

HA: Ik hou er terdege rekening mee dat er verschillende 
soorten subsidies bestaan. Mijn verhaal concentreert zich 
weliswaar op de sociale subsidies, maar is relevant voor alle 
vormen van subsidies, voor al het geld dat naar de kunst 
gaat. De algemene stelregel binnen mijn benadering is dat 
alle subsidievormen hetzelfde nadeel hebben: ze leiden al
lemaal tot grotere aantallen kunstenaars en dus tot lagere 
inkomens per kunstenaar. Maar bij een kunstenbeleid en een 
inffastructuurbeleid zijn de voordelen die daar tegenover 
staan duidelijk groter, terwijl bij een sociaal beleid de voor
delen niet opwegen tegen het nadeel. Het voordeel daar had 
immers een verhoging van de inkomens moeten zijn, en het 
resultaat is net het omgekeerde. Op de twee andere beleids
niveaus heb je hetzelfde nadeel, maar dit keer staan er wel
licht voordelen tegenover. In dat geval kun je ervoor kiezen 
om het nadeel op de koop toe te nemen.

BV: Een selectief kunstenbeleid heeft toch niet als effect 
dat er veel kunstenaars zijn? Het garandeert enkel dat een 
kleine groep kunstenaars min of meer behoorlijk kan wer
ken. Hetzelfde geldt voor de instellingen: dat Vlaanderen 
een eigen opera en enkele orkesten heeft, en zo een groep 
muzikanten een inkomen verzekert, betekent toch niet dat 
er steeds meer muzikanten bijkomen. Een selectief en een 
voorwaardenscheppend beleid heeft trouwens niet als doel 
het inkomen van de kunstenaar op peil te brengen: ze moe
ten samen goede kunst mogelijk maken.

HA: Wanneer zo’n beleid op dat vlak een verkeerde uitwer
king heeft, moet de beleidsmaker daar wel rekening mee 
houden. Wat niet belet dat hij nog steeds kan zeggen: wat ik 
wél wil, is zo belangrijk dat ik dat neveneffect op de koop 
toeneem, en dat zou ik in dit geval ook terecht vinden.

HvD: In dat verband denk ik dat het verhaal van Hans op
gaat voor scheppende kunstenaars, componisten, schrijvers 
en beeldend kunstenaars. Maar als je het hebt over een 
kunstenaarsbeleid voor uitvoerende kunstenaars, zoals dan
sers en acteurs, dan krijg je een ander verhaal. Daar wordt 
onderhandeld over lonen, er worden CAO’s afgesloten, er 
zijn belangenverenigingen zoals de vereniging van toneel
gezelschappen. Het verhaal van Hans heeft dus betrekking 
op individuele subsidies aan beeldend kunstenaars, en niet 

op subsidies aan instellingen die voornamelijk met uitvoe
rende kunstenaars werken.

HA: Toch denk ik dat er ook binnen de uitvoerende kunsten 
grote groepen zijn waarvoor hetzelfde geldt als voor schep
pende kunstenaars. Talloze musici komen niet in orkesten 
of ensembles aan de bak, en moeten dan maar wat 
schnabbelen.

PG: Ik denk toch dat de redenering van Hans nog in een 
ander opzicht tekortschiet. Een kunstenbeleid heeft niet al
leen een economische maar ook een symbolische dimensie. 
Het doet uitspraken over wat belangrijk is in deze samenle
ving. Die erkenning gaat uit van een officieel fonds of een 
officiële commissie, meestal samengesteld uit de peergroup 
van de kunstwereld, wat het symbolisch effect van de selec
tie nog vergroot. Er is op dat vlak wel een verschil tussen de 
podiumkunsten en de beeldende kunst. In de podiumkunsten 
verleent vooral de overheid symbolisch krediet, terwijl er in 
de beeldende kunst veel meer consacreringspunten naast 
elkaar bestaan, met naast de overheid ook museum
directeuren, internationale curatoren en belangrijke verza
melaars. Ook in dat opzicht is Hans’ tekst reducerend. Hij 
laat de symbolische, sociologische en artistieke factoren 
wegvallen.

JS: Ik wil ook wijzen op de politieke dimensie van een 
overheidsbeleid voor de kunsten. Men kan historisch aanto
nen dat de moderne kunstenaars de zaak van de vrijheid die
nen. In die zin is een kunstenaarsbeleid niet alleen een zaak 
van inkomens die veiliggesteld worden, maar gaat het om 
het behoud van een oord in het maatschappelijk bestel waar 
men kan opkomen voor de vrijheid wanneer deze in het ge
ding komt. Het gaat om het beschermen van een universele 
en permanente menselijke capaciteit...

BV: Dat kun je ook en beter doen door die vrijplaats waar 
kunst kan worden gemaakt, institutioneel te verankeren. 
Daarvoor is geen sociaal kunstenaarsbeleid nodig.

BM: Het subsidiëren van instellingen betekent nog niet dat 
kunstenaars kunnen leven. Het gebeurt nu vaak bij kunst
projecten dat iedereen normaal en goed betaald wordt, tot 
de drukker en de vertaler, terwijl alleen de kunstenaar nage
noeg gratis werkt.

PG: De overheid kan op dat vlak wel dirigistisch optreden, 
door te zeggen dat musea kunstenaars moeten betalen op 
straffe van het intrekken van subsidies.

JS: In Nederland is er op dat vlak absoluut geen eenvormige 
regel, en daar moet zeker verandering in komen, zodat de 
kunstenaars niet als enigen onbezoldigd blijven. Momen
teel wordt bij opdrachten het meeste geld gewoon in de 
maatschappij teruggepompt. Het vloeit niet naar de kunste- 
naars, maar gaat op aan diensten nodig om die kunst te rea
liseren.

Cultureel ondernemerschap en het primaat van de vraag

HvD: Het is ook van belang te wijzen op het paradigma 
waarin de WIK past. In de jaren tachtig en negentig ont
stond de idee dat kunstenaars zich op de markt moeten oriën
teren. Cultureel ondernemerschap heette dat. Maar de 
beleidsmakers meenden dat de kunstenaar dan wel de kans 
moet krijgen om cultureel ondernemer te worden, dus be
dacht men een tussenfase van een aantal groeijaren waarin 
de kunstenaar zich op de markt kan oriënteren.

PG: Misschien is dat niet slecht, op voorwaarde dat men het 
aan bepaalde criteria bindt. De kunstenaar moet dan kunnen 
aantonen dat hij zich inderdaad op de markt beweegt, dat hij 
tentoonstellingen heeft en werk verkoopt. Lukt dat niet, dan 
vallen de subsidies weg.
Het is typisch voor de politiek dat zij niet goed raad weet 
met het artistieke bedrijf en het daarom sociaal vertaalt. Dat 
is in Vlaanderen heel lang het beeldende kunstbeleid ge
weest: geen kunstenbeleid maar steun aan kunstenaars. Men 
dacht, we moeten nog eens een werkje kopen, want die kun
stenaars hebben het al niet breed.

BM: Maar dat doet men bij Ford Genk ook, dus wat dat 
betreft zijn kunstenaars niet zo uitzonderlijk. En het is al
licht maar goed dat een dergelijk sociaal perspectief niet 
wordt uitgeschakeld. Men moet de kunstensector niet bij 
voorbaat een uitzonderingspositie toedichten. Wel merkt men 
dat het subsidiedebat steeds, alleen omdat het over kunst 
gaat, een symbolische meerwaarde krijgt. Subsidiekwesties 
in de kunsten zijn altijd symbooldossiers, er is altijd méér in 
het geding dan geld alleen - terwijl het financieel gezien 
toch om peanuts gaat in vergelijking met de subsidies die 
naar de landbouw of de industrie gaan.

HvD: In Nederland verlegt men het accent van een aanbod- 
gericht naar een vraaggericht kunstbeleid. Zeker op het ge
bied van de podiumkunsten worden steeds opnieuw instru
menten ontwikkeld om de vraag te versterken. De achter
liggende idee is dan dat het aanbodgericht beleid geleid heeft 
tot een vervreemding tussen kunst en publiek, en met een 
vraagstimulerend beleid meent men in te kunnen spelen op 
de wensen van het publiek... In het huidige neoliberale tijds
gewricht wordt het immers steeds moeilijker iets te steunen 
waarvoor geen belangstelling bestaat. In de jaren zeventig 
kon je aanhaken bij de welzijnslegitimatie, maar wat dat 
betreft komt de legitimeringspraktijk steeds meer onder druk 
te staan. Dus moet de ‘vraag’ geactiveerd worden.

BM: In die context begrijp ik ook waarom er zoveel wrevel 
bestaat over een betoog als dat van Hans Abbing. We zitten



momenteel in een populistisch klimaat en elke kritiek of 
zelfkritiek van de kunstensector wordt al heel snel, terecht 
of onterecht, als een pleidooi voor een afbouw van 
subsidiëring gelezen. Daarom is het belangrijk dat we het 
gesprek op een genuanceerde manier voeren, en dat we dui
delijk maken dat we niet meewerken aan de afbouw van 
subsidiëring, maar misschien zoeken naar een beter even
wicht. Ik denk ook niet datje het belang van de ‘vraagzijde’ 
daarbij moet uitsluiten. Tegelijk denk ik dat je nooit mag 
afstappen van het principe dat een overheid het markt
mechanisme moet corrigeren. Dat is een basisvoorwaarde.

PG: Ik vind dat de overheid meer moet doen dan corrigeren. 
Zij moet ook garanderen, bijvoorbeeld garanderen dat er een 
ruimte blijft voor kunst. Dat is een heel andere stelling dan 
de neoliberale stelling die ervan uitgaat dat de overheid al
leen maar wat moet corrigeren wanneer het marktmecha
nisme niet goed werkt. Ik vind dat een overheid kan pone
ren. Zij kan zeggen: dat is een waarde, dat is onze ideologie, 
en daar gaan we voor.

HA: Ik zou daar graag een heel ander standpunt tegenover
stellen - en ik ga nu even polariseren. Vaak wordt gezegd dat 
de overheid de markt moet corrigeren, maar je kunt ook het 
tegendeel zeggen, namelijk dat de markt heel gevarieerd is en 
dat er - zeker bij een kleinschalig product als beeldende 
kunst - heel wat kleine niches zijn en er voor elk soort werk 
wel ergens een potentiële vraag is. De overheid is daaren
tegen monomaan en bevoordeelt al lange tijd een bepaald 
soort kunstenaars volgens een bepaald paradigma. De 
gediversifieerde markt geeft ook kansen aan wie officieel 
afgewezen zou worden.

JS: De activiteit van kunstenaars past echter steeds minder 
in dit model van de producent die een kunstproduct op de 
markt aanbiedt om afnemers te vinden. Althans in Neder
land worden kunstenaars steeds vaker betrokken bij projec
ten van stedelijke vormgeving. Tegelijk is er de tendens om 
kunst steeds meer als communicatie op te vatten, en minder 
als productie van objecten. Kunstenaars zijn steeds meer 
geneigd om zich eerst af te vragen wat hun publiek is, waar 
het publiek is, en wat zij daarmee gaan doen. Die beweging 
spoort met een tendens waarbij overheden af willen van de 
heiligheid van de kunsten, en de waarde van kunst meer in 
termen van maatschappelijke processen gaan zien. Natuur
lijk werkt de erfenis van de avant-garde daarin door: de kun
stenaar wordt een groot moreel krediet toegedicht, hij wordt 
vaak ingezet als gewetensfunctie. Het valt mij op dat er een 
enorme behoefte is bij mensen die ontwerpen maken voor 
de samenleving, om op zijn minst in dialoog te verkeren 
met mensen die een ander soort begrippenkader hebben dan 
louter het functionele.

CvW: Toch denk ik dat die ontwikkeling helemaal past in 
het vraaggericht beleid, waarbij de kunstenaar wordt gezien 
als iemand die een bepaalde dienst levert waar maatschap
pelijke kanalen voor bestaan.

HA: Ben jij daar tegen?

CvW: Ik bestrijd de economische logica daarvan. Ik geloof 
ook niet dat de beeldende kunst een welomschreven maat
schappelijke expertise inbrengt.

HA: Er zijn veel kunstenaars die zich presenteren als leve
ranciers van diensten. Waarom niet? Marketing is een beetje 
deel van de kunst, je kunt dat niet meer scheiden.

BV: Dus jij kan in dit subsidiëren van de kunstenaar- 
communicator meegaan? Omdat hij op een vraag ingaat?

HA: Ja, waarom niet. Je moet wel even aftasten of de subsi
die niet te hoog of te laag is. Het moet goed werken, maar 
mag ook niet te goed werken. Over een bepaalde tijd kan de 
subsidie weer afgebouwd worden.

BV: Als het over diensten gaat, moet dat toch helemaal niet 
afgebouwd worden, net zomin als je moet ophouden de ar
chitecten of de sociologen te betalen waarmee die kunste
naars samenwerken?

HA: Toch wel, want uiteindelijk moet de vraag tot samen
werking van de producenten zelf komen. Als het om bruik
bare expertise of een goed product gaat, dan kunnen die clubs 
het ook zelf gaan betalen. Er kan dan een regeling voor steun 
bestaan, voor vijf jaar bijvoorbeeld, en dan moet dat weer 
verplicht geëvalueerd worden.

PG: Toch heeft de overheid andere instrumenten om ervoor 
te zorgen dat een kunstenaar niet uitsluitend afhankelijk is 
van rechtstreekse steun of zich moet omvormen tot creatief 
adviseur. Een overheid kan er ook voor zorgen dat kunste
naars opgemerkt worden door artistieke instellingen en ini
tiatieven, en dat ze internationaal worden uitgenodigd. Dit 
vind ik in elk geval een veel interessantere en meer over
dachte beleidsstrategie dan een loutere inkomenspolitiek. 
Want met zo’n inkomen doe je wat je wilt. Je leunt rustig 
achterover of je gaat aan de slag. Tegelijk mag een beleid 
dat de deelname aan dergelijke projecten steunt, niet uit
gaan van een natiestaatpolitiek, waarbij de kunstenaar in 
grote kunstprojecten wordt ingeschakeld, zonder dat hij de 
kans krijgt om duurzame contacten te leggen in het land 
waar hij werkt. Op dat vlak voert Nederland een heel andere 
politiek, het voert een echt netwerkbeleid, zoals ik in New 
York heb kunnen constateren.

JS: Of dat soort van netwerkvorming officieel gesteund wordt 
of niet is afhankelijk van de inspanningen van de Neder
landse cultureel attaché in dat land. Je mag dat niet 

veralgemenen. De Mondriaan Stichting houdt zich ook be
zig met networking, het Fonds BKVB voorziet in een aantal 
gastateliers verspreid over heel de wereld. De kunstenaars 
die er gebruik van maken en de curatoren die dat begelei
den, kunnen zo inderdaad hun werkbasis verbreden. Toch 
heeft Nederland geen echt netwerkbeleid. Het is eerder een 
randverschijnsel.

BM: Een en ander is natuurlijk sterk afhankelijk van de sec
tor. Voor theater en literatuur vormden Vlaanderen en 
Nederland tot voor kort één werkveld. Er was een tijd dat 
veel Vlaamse theatermakers gemakkelijk in Nederland kon
den werken. Maar dat lijkt voorbij. En de voornaamste re
den waarom men in Nederland niet langer naar Vlaams 
toneel gaat kijken, is de opkomst in Nederland van de zoge
naamde vrije producties of het commerciële toneel.

HvD: En dat heeft weer te maken met de kleine marges in 
de kunst- en cultuursector. In de jaren tachtig heeft men de 
overheidstaken geanalyseerd: wat doen het Rijk, de provin
cie en de gemeente? Voor de kunstsector betekende dit dat 
men besloot dat het Rijk het aanbod zou gaan subsidiëren, 
en de gemeenten de accommodaties - de afname, de zaal... 
Voor het toneellandschap betekende dit dat een theater
directeur voortaan drie heren moest dienen: het beleids- 
paradigma van de rijksoverheid, het artistiek paradigma van 
de gezelschappen die al dan niet bij hem willen komen spe
len, en de wethouder van de gemeente die eigenaar is van de 
zaal en de zaal vol wil zien. De wethouder heeft de uitbating 
van de zaal verzelfstandigd, de directeur heeft dus inkom
sten nodig want de zaal moet zichzelf bedruipen. Die zal 
dan natuurlijk eerder een populaire cabaretgroep met lichte 
logistiek en een volle zaal programmeren dan een risico
volle voorstelling uit Vlaanderen voor een klein publiek.

BM: De volgende stap is dat die vrije producties, omdat ze 
meer publiek trekken en het publiek dus lijken te geven wat 
het wil, vinden dat zij de subsidies verdienen.

CvW: Datzelfde publiek dat eerst naar Ivo Van Hove ging, 
gaat nu naar Joop van den Ende?

BM: We zijn intussen vijftien jaar verder. Er komen nieuwe 
generaties toneelgangers op, en dan zie je dat de situatie 
verandert. Eigenlijk zou de overheid dat permanent in de 
gaten moeten houden en bijsturen.

De mythe

BM: Hans, jij vertelde dat je 3/10 econoom bent en 7/10 
kunstenaar. Betekent dit dat jij je eigen kunstenaarsactiviteit 
op die manier subsidieert?

HA: Daar komt het op neer. Enkele jaren geleden kon ik 
nog rondkomen omdat ik tekeningen maakte. Sinds ik foto- 
grafeer, gaat dat niet meer, want dat fotograferen kost veel 
meer geld dan het opbrengt. Mijn bijbaan maakt dat nu wel 
mogelijk. In dat opzicht ben ik dus een ouderwetse kunste
naar...

BM: Wil je dat de kunstenaar minder betutteld wordt door 
de overheid? Wil je een kunstenaar die autonomer is?

HA: Dat weet ik niet goed. Het is een tendens dat minder 
kunstenaars voltijds kunstenaar willen zijn. De bijbaantjes 
worden populairder. Dat stuit me tegen de borst omdat dit 
een stap terug in de geschiedenis is. Zo wordt het kunste
naarschap een luxebaan. Enkel wie vermogend is, kan dan 
nog kunstenaar zijn, dank zij familiekapitaal of een goede 
bijbaan. Eigenlijk zou ik wensen dat het kunstenaarschap 
zo wat minder aura krijgt en gewoner wordt, waardoor echte 
professionalisering mogelijk wordt. We moeten naar een si
tuatie waarin een aantal voltijds kunstenaars professioneel 

en in goede omstandigheden het beroep kan uitoefenen, zon
der al die mythes en status eromheen.

BM: Tegelijk pleit je voor trots en zeljredzaamheid.

HA: Ja, een beroepstrots. Maar de zelfstandigheid betekent 
niet dat de kunstenaar zich niets van de vraag wil aantrek
ken, of weigert om zich tot de maatschappij te verhouden.

JS: De beroepskunstenaar hoeft ook niet slechts één soort 
activiteit te ontwikkelen, hij kan een gemengd bedrijf heb
ben. Hij kan artistieke producten maken in de traditionele 
zin, maar daarnaast ook optreden als creatief adviseur, hij 
kan educatie verzorgen enzovoort.

BM: Eigenlijk is de kloof tussen jou en Hans Abbing niet zo 
groot.

JS: Ik steiger alleen bij het taalgebruik in zijn tekst. En dat 
heeft vooral te maken met de idee van de ontheiliging van 
de kunst die ik daarin terugvind. Het is juist de mythe van 
de kunst die het voor kunstenaars mogelijk maakt om te func
tioneren in een in principe kunstvijandige omgeving. De 
mythe is het masker waar wij baat bij hebben. Ik zou dus 
oppassen met die ontmythologisering.

HA: Ik ben daar niet zo bang voor, met name omdat die 
mythe zo ontzettend sterk is dat ik er zelf niet eens aan ont
snap. Ik wil best mijn steentje bijdragen aan die demystifi
catie, maar die mythe zit ook in mij. Als econoom kan ik 
mezelf redelijk goed inschatten; ik ken mijn plaats in de 
maatschappij en de academische wereld, en weet bijvoor
beeld dat ik nog een paar stapjes verder kan komen, maar 
niet zo heel veel. Als kunstenaar daarentegen kan ik altijd 
blijven dagdromen over een doorbraak op mijn zeventigste 
- dat dromen gaat vanzelf. Heb jij dat ook Jerome?

JS: Ja, ik hoop ooit ook nog eens door te breken...

HA: Ik sta er wel van te kijken dat we als kunstenaar plots 
zo weinig realiteitszin hebben. Op het ene moment heb je 
dat wel, en op het andere moment helemaal niet. En dat heeft 
met die kunstenaarsmythe te maken die zelfs bij postmoderne 
kunstenaars nog doorleeft, in de ironische Ontkenning er
van.

BM: Daar hoort bij dat sommigen zich pas echt kunstenaar 
gaan voelen als ze gesubsidieerd worden.

JS: In Nederland speelt dat een enorme rol, omdat dat een 
soort inruilbaar krediet is waarmee je zaken kunt doen. Ik 
heb het meegemaakt dat kunstenaars bij het Fonds BKVB 
een werkbeurs aanvroegen, niet zozeer omdat ze het geld 
nodig hadden, maar om bij dat groepje te horen dat erken
ning kreeg. Dat was een stap in je carrière die je gehad moet 
hebben. Je moest op je curriculum vitae kunnen schrijven: 
werkbeurs.

CvW: Er zijn er ook die het principieel weigeren.

HvD: Afgewezen worden door het Fonds houdt de facto in 
dat je afgewezen wordt door een commissie van vakgeno
ten. Dat houdt noodzakelijk een narcistische krenking in: jij 
bent niet goed genoeg.

JS: Maar dat is nu veranderd. De werkbeurzen zijn nu be
stemd voor een zeer kleine groep nationale grootheden en 
zijn daardoor ook heel prestigieus geworden. De andere 
kunstenaars kunnen projectsubsidies aanvragen.

HA: De overheid koopt met zo’n project een prestatie.

CvW: Het systeem van projectbeurzen is tamelijk dubbel
zinnig. Het gaat er van uit dat de kunstenaar, als een soort 
bedrijfsleider, vooraf kan zeggen wat die het komende jaar 
gaat doen, dat hij duidelijke doelstellingen kan formuleren 
en op voorhand een gedetailleerde begroting kan maken...

PG: De overheid moet daarbij oppassen dat ze niet in een 
situatie komt waarbij ze niet de interessante kunstenaars 
steunt, maar investeert in diegenen die vooral bedreven zijn 
in het schrijven van dossiers, en daardoor mettertijd een soort 
van staatskunstenaars worden.

Transcriptie: David Nolens en Dirk Pültau 
Redactie: Dirk Pültau en Bart Verschaffel
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Waarom blijven schrijvers schrijven?
Jan BAETENS

In veel discussies over kunst wordt gewezen op het feit dat 
de hedendaagse kunst zich niet langer bezighoudt met het 
maken van ‘dingen’, laat staan mooie dingen, maar zich 
concentreert op het ‘bevragen van betekenissen’. Voor de 
kunstenaar is het metier daardoor artistiek niet langer rele
vant. Deze stellingen zijn wellicht correct voor wat de beel
dende kunst betreft, maar men vergeet dikwijls dat ‘de kunst’ 
uit méér bestaat dan alleen beeldende kunst. Deze vergetel
heid gaat wellicht terug op het onderscheid dat in onze cul- 
tuur wordt gemaakt tussen woord en beeld en op de traditio
nele tweedeling tussen literatuurgeschiedenis en -wetenschap 
aan de ene kant en kunstgeschiedenis en algemene kunst
theorie aan de andere kant. Het gevolg is echter dat de re
flectie over kunst de facto gemonopoliseerd wordt door de 
reflectie over het beeld, terwijl de reflectie over het woord 
schromelijk wordt verwaarloosd, zodat de ‘algemene kunst
theorie’ uiteindelijk veel minder algemeen blijkt dan ze zich 
voordoet. Wanneer men ook de literatuur bij de kunsttheorie 
betrekt, blijkt snel dat bepaalde algemeen aanvaarde stellin
gen minder evident zijn dan men denkt. Bijvoorbeeld: het is 
niet erg vanzelfsprekend dat de schilders blijven schilderen 
- maar waarom blijven de schrijvers schrijven? Ik wil de 
kunsttheorie die uitgaat van de beeldende kunst niet afwij
zen, maar hier wel betogen dat de kunsttheorie ‘algemener’ 
kan worden dan ze vandaag is, door ook over de ‘woord
kunst’ of de literatuur na te denken.

Mijn uitgangspunt is de specificiteit van de literatuur. 
De vraag ‘wat is literatuur?’ wordt vandaag amper nog ge
steld, en dit verklaart allicht mede het gemak waarmee theo
retici het veld van de kunst kunnen reduceren tot dat van de 
beeldende kunst. Na het mislukken van alle pogingen om 
‘het literaire’ van de literatuur, of het verschil tussen de lite
raire en de niet-literaire taal bloot te leggen, beperkt men 
zich vandaag gemakkelijk tot de empirische constatering dat 
datgene literatuur is wat binnen een bepaalde maatschappij 
(op een bepaald moment, door een bepaalde groep, voor een 
bepaald publiek) literatuur genoemd .wordt. De polemische 
inzet van dit sociologisch literatuurbegrip is nu volledig 
verwaterd. Ik wil de vraag naar de specificiteit van de litera
tuur hier niet verbinden met het verschil tussen literaire en 
niet-literaire taal, maar met het verschil tussen literatuur en 
beeldende kunst. Er zijn zeker grote overeenkomsten tussen 
beide. Net als de beeldend kunstenaar heeft ook de auteur 
gebroken met het klassieke schoonheidsideaal (“de schoon
heid heeft haar gezicht verbrand”, zoals Lucebert zegt), en 
hij heeft afstand genomen van het metier. De traditionele 
retorische regels van prosodie, versificatie, rijmschema en 
dergelijke, worden al sinds de negentiende eeuw kritisch 
bevraagd en lijken voor velen compleet oubollig. Maar er 
zijn ook belangrijke verschillen. Voor de plastische kunst 
heeft de kritiek op schoonheid en metier zich vertaald in een 
paradigmawissel waarbij de aandacht verschuift van het 
kunstwerk naar de vraag die het kunstwerk oproept. Binnen 
de literatuur lijkt die verschuiving veel minder duidelijk. 
Dit betekent niet dat de literatuur ‘achterloopt’, maar wel 
dat ze aan een andere logica beantwoordt en zich daardoor 
onvermijdelijk aan de paradigmawisseling binnen de beel
dende kunst onttrekt. Het ‘eindproduct’ van de literatuur 
blijft, veel meer dan in de beeldende kunst, een ‘object’ dat 
vervaardigd wordt: een tekst, en niet een vraag die naar aan
leiding van een tekst wordt gesteld.

Het belang van het metier

Het concept ‘literatuur’ wordt binnen de literatuur niet in 
dezelfde mate en met dezelfde urgentie in vraag gesteld als 
het ‘kunstbegrip’ binnen de plastische kunsten. In het geval 
van de beeldende kunst lijkt de afhankelijkheid van de kunst
praktijk en de impact van de institutie die bepaalt wat kunst 
is en wat niet, groter dan in het geval van de literatuur. Maar 
er zijn ook andere belangrijke verschillen, op het niveau van 
de materialiteit van het medium. Zo heeft het verschil tus
sen literatuur en plastische kunst veel te maken met het ver
schil tussen de cdlografie van de gedrukte tekst en de tradi
tionele autografie van de plastische kunsten. Een boek is 
geen multipel: literatuur is altijd reeds multipliceerbaar. Een 
manuscript kan belangrijk zijn voor wetenschappers of 
fetisjisten, maar het is literair niet meer waard dan de ge
drukte tekst. Om die reden is literatuur dan ook ontsnapt 
aan de antiautografische revolutie van de readymade.

Paradoxaal genoeg heeft dit ertoe geleid dat in de lite
ratuur het metier en de betrokkenheid op het object nooit 
echt in vraag zijn gesteld. Metier wordt nog altijd zeer hoog 
aangeslagen. Het valoriseren van ambachtelijkheid sluit trou
wens goed aan bij de kritiek op het romantische ideaal van 
de auteur als genie: men kan leren schrijven. Het verwerven 
van het metier wordt absoluut niet gezien als een achter
haalde bedoening. Terwijl in de plastische kunsten het ‘aan
leren van het metier’ langzaam verdampt, kent men in de 
literatuur een grote hausse aan ‘schrijfateliers’. [1] De lite
ratuur blijft voor de schrijver in de allereerste plaats een 
tekst die zich als tekst moet kunnen verdedigen, zelfs wan
neer de auteur ook vooral betekenissen wil bevragen. Deze 
positieve houding tegenover het metier en het belang van 
het werkstuk houdt niet in dat de literatuur meer traditioneel 
of meer reactionair is dan de beeldende kunst, maar heeft te 
maken met de specificiteit van het medium en van de 
materiaalbewerking. Gezien het allografe karakter van lite
ratuur is het verwerpen van metier en originaliteit hier per 
definitie minder ‘bijtend’. Wanneer auteurs readymades ge
bruiken, moet daar altijd nog iets mee gebeuren, en zelfs 
wanneer hun werk een zuivere readymade is, wordt dat niet 
als een inbreuk op het metier ervaren: een tekst kan volledig 
opgebouwd zijn uit talige objets trouvés zonder dat dit bij 

het publiek vragen oproept over het metier van de auteur of 
over de definitie van de literatuur. (In sommige gevallen 
wordt het zelfs gewoon niet opgemerkt, zoals bij Blaise 
Cendrars experimenten met cut-and-pastetechnieken avant 
la lettre.)

Ook op het niveau van het tekensysteem is er een ver
schil tussen de literatuur en de plastische kunst: tussen sym
bolisme en iconiciteit. Dit verschil is theoretisch en relatief, 
maar teken en referent verhouden zich, algemeen gespro
ken, toch geheel anders. De referentie berust steeds op con
ventie, maar het conventionele karakter van het taalteken 
lijkt sterker dan dat van het beeld. Dit verschil impliceert 
dat de aanval op het mimetisch karakter van de kunst in de 
moderne literatuur minder fel zal zijn dan in de moderne 
beeldende kunst. De taal lijkt van bij het begin ‘abstracter’ 
dan het beeld, en bijgevolg gaat de bevraging van het mate
riaal minder de vorm aannemen van een aanval op de sym- 
bolisch-mimetische functie van de minimale eenheden. Er 
zijn zeker radicale experimenten geweest, onder meer van 
de dadaïsten, maar de 'antitaal'-traditie heeft nooit het ge
bruik van de ‘gewone’ taal finaal kunnen discrediteren. [2] 
De taalkritiek neemt de vorm aan van een streven naar een 
andere taal: een groot schrijver schuift niet alleen de ge
wone taal opzij, maar doet er vooral iets nieuws mee - zelfs 
wanneer hij een antitaal uitvindt. De auteur blijft, hoe ge
wild onleesbaar hij soms ook schrijft, altijd wat Barthes een 
logotheet noemt. [3]

De positie van de canon

Het schrijven zit steeds ingebed in een traditie. De literatuur 
is, net als de beeldende kunst, een ‘autonome’ kunst, met 
haar eigen regels en tradities. Maar in de manier waarop de 
literatuur zich tot haar traditie en meer bepaald tot haar ca
non verhoudt, verschilt zij van de plastische kunst, hoewel 
het verschil onmiskenbaar minder groot is dan op het vlak 
van het metier. Het draagt er wel toe bij dat in de literatuur 
de product- of tekstgerichtheid groot blijft.

Ook in de literatuur wordt de canon sedert de jaren 
zeventig betwist: de galerij van de dead white men heeft 
plaatsgemaakt voor een veel diffusere canon. De literaire 
canon reikt ook minder diep in de tijd: er zijn maar weinig 
auteurs die meer dan enkele generaties meegaan, en heel 
oude auteurs hebben het moeilijk om hun canonieke status 
te bewaren. De literaire canon verandert wel iets radicaler 
dan in de plastische kunsten, niet doordat er nieuwe auteurs 
bijkomen, maar doordat ‘oude’ auteurs soms heel snel uit de 
canon verdwijnen. Zodra er ‘taalproblemen’ komen en de 
leesbaarheid vermindert, vallen veel auteurs uit de canon. 
Binnen de beeldende kunst lijkt de erosie van het culturele 
geheugen iets trager te gaan.

Dit alles heeft ook te maken met de materiële waarde 
van de objecten. Als een auteur niet meer wordt gelezen, 
heeft dat voor dé financiële waarde die zijn werk vertegen
woordigt (manuscripten, onderzoeksprojecten, boeken in 
druk enzovoort) minder zware gevolgen dan wanneer het 
werk van een schilder vergeten wordt. Als we bijvoorbeeld 
geen Hooft meer lezen, is dat jammer voor dat werk en al
licht ook voor een aantal mensen die daarmee bezig zijn, 
maar de ‘waardevermindering’ van het oeuvre van een schil
der of beeldhouwer met een tanende reputatie heeft andere 
en wellicht grotere gevolgen. Onder meer om financiële re
denen hebben bepaalde onderdelen van het beeldendekunst- 
systeem (natuurlijk geldt dit minder voor instellingen zoals 
galeries of kunsthallen die kunst tonen en niet permanent 
bewaren) er meer belang bij dat de canon niet te snel wordt 
uitgehold door de komst van nieuwe kunstenaars. Het is 
normaal dat deze instellingen weerstand bieden, niet tegen 
nieuwe namen, maar tegen het te bruusk verdwijnen uit de 
canon van bekende namen. Het boekbedrijf zit anders in el
kaar. Daar wordt de omzet voornamelijk gerealiseerd op de 
nieuwe producties, en is het dus structureel minder erg wan
neer oude namen in de vergetelheid raken. De financiële 
structuur van de sector wordt minder getroffen wanneer er 
bijvoorbeeld plots geen boeken van voor 1900 meer zouden 
worden herdrukt. Voor instellingen zoals musea, die het aan
leggen, bewaren en valoriseren van een collectie als kern
taak hebben, ligt dit anders. Dat geldt zeker voor private 
musea. Wanneer een museum zwaar geïnvesteerd heeft in 
een kunstenaar of kunststroming, kan het kapitaal en het 
aanzien van het museum flink dalen wanneer het met zijn 
aankopen ‘de boot gemist heeft’ en de collectie uit de canon 
valt. De eigenheid van de literaire canon wordt verder ook 
bepaald door het feit dat men een tekst moet lezen, en dat 
het veel meer tijd vraagt om een boek te lezen dan om een 
schilderij te bekijken. In de tijd die nodig is om een roman 
als De graaf van Monte-Cristo te lezen kan men drie musea 
bezoeken... Dit lijkt banaal, maar petite cause, grands effets'. 
beeldende kunst kan met minder moeite bekend blijven en 
een canonieke status behouden dan een auteur wiens naam 
misschien wel bekend blijft, maar waarvan de boeken niet 
meer gelezen worden. Weliswaar hoeft men de boeken van 
Balzac niet gelezen te hebben om toch te weten dat hij tot de 
literaire canon behoort, zoals Michelangelo tot de artistieke 
canon behoort, maar het is veel gemakkelijker om vertrouwd 
te raken met de canon van de schilderkunst. Het is nu een
maal gemakkelijker iets in het cultureel geheugen vast te 
houden wanneer men er zich - letterlijk - iets bij kan voor
stellen.

Bovendien is het zo dat, voor de beeldende kunst, de 
canon tegelijk de culturele waarde én de financiële waarde 
bepaalt, terwijl in het geval van de literatuur de twee geheel 
losstaan van elkaar. Een Picasso is artistiek en daarom fi
nancieel meer waard dan een schilderij van Mare Eyskens; 
maar een roman van Mare Eyskens kost in de winkel even
veel als een roman van Flaubert. [4] En de lezer oordeelt 
zoals hij wil, hij koopt wat hij wil, en hij kan door te kopen 
een bestseller maken. In de waardebepaling en het tot stand 
komen van de canon, lijkt de literatuur wat meer ruimte te 

bieden voor de ‘gewone’ lezer dan de beeldende kunst, waar 
de beslissing over het symbolisch kapitaal van een werk sterk 
geconcentreerd lijkt. In de literatuur is dit meer verdeeld 
over uitgeverij, critici, media en vooral lezers. Een indicatie 
van de grotere inbreng van het publiek is het min of meer 
regelmatig openstellen van de canon voor boeken en genres 
die populair geworden zijn en daardoor naar het centrum 
van het systeem opschuiven. Een boek of een auteur kan 
plots populair worden en in de canon terechtkomen, terwijl 
een beeldend kunstenaar normaal meer tijd nodig heeft om 
het netwerk op te bouwen dat aan zijn of haar werk een ze
ker prestige zal geven. In de plastische kunsten lijkt de snelle 
verbreding minder voor te komen, waarschijnlijk omdat de 
‘lijn’ van maker naar ontvanger complexer is, meer tijd 
vraagt, en dus sterker filtert. Het manuscript van een totaal 
onbekend schrijver kan heel snel worden gepubliceerd en 
verspreid, en plots een reputatie vestigen. Het werk van een 
beginnend beeldend kunstenaar wordt veel trager geselec
teerd en gelegitimeerd, ook al is het denkbaar dat nieuwe 
communicatiemedia zoals internet een snellere canonisering 
mogelijk maken.

In de literatuur lijkt de canon relatief aleatoir, en wordt 
slechts met een relatief vage definitie van literatuur gewerkt. 
De canon moet steeds herbevestigd worden door eigen lec
tuur. Het is door dit oneindige en tijdrovende proces dat de 
individuele lezer een eigen positie inneemt tegenover de 
definitie van literatuur. De relatie tussen de canon en het 
kunstbegrip dat men hanteert is in de literatuur veel minder 
sterk dan in de beeldende kunst. De canon wordt niet 
gecontesteerd door nieuwe definities van literatuur voor te 
stellen, maar door nieuwe tekstvormen voor te stéllen.

De plaats van het instituut

In de beeldende kunst is de definitie van het object ‘kunst’ 
onlosmakelijk verbonden met het instituut ‘museum’, en dit 
instituut overleeft tot nu toe alles. De constitutieve rol van 
het instituut is zelfs zo sterk dat de beeldend kunstenaar van
daag, na de ontkoppeling van het esthetische (‘wat is mooi?’) 
en het metafysische (‘wat is waar?’) bij Kant, nog slechts 
één categorisch imperatief heeft: fais n’importe quoi (De 
Duve): test uit wat de kracht van het instituut is, probeer te 
zien wat het instituut toelaat of onmogelijk maakt...

Veel musea lijken op bibliotheken en omgekeerd, en 
men zou kunnen denken dat de bibliotheek het Instituut van 
de literatuur is. Een bibliotheek definieert echter niet wat 
literatuur is, maar registreert gewoon en zonder onderscheid 
wat elders als literatuur wordt gemaakt en aanvaard. Bin
nen de bibliotheek is er een plaats voor alles en staat alles 
op zijn plaats. Het literaire equivalent van het museum is 
niet de bibliotheek maar de uitgeverij, en die werkt totaal 
anders dan een museum. Ze geeft bijvoorbeeld tegelijk zeer 
gevestigde schrijvers én debutanten uit, terwijl een bekende 
kunstinstelling doorgaans geen beginnende kunstenaars 
toont. Voor een uitgeverij heeft het fonds (de ‘collectie’) 
veel minder waarde dan de nieuwe namen (een fonds ‘dekt’ 
het nieuwe wel met haar symbolisch kapitaal en haar eco
nomische return, maar op zichzelf kan een uitgever niet le
ven zonder het nieuwe). Eenzelfde redenering zou kunnen 
worden opgebouwd voor het literatuuronderwijs (tenminste 
het hedendaagse, ‘postmoderne’ onderwijs, dat niet langer 
in staat is een resistente canon op te bouwen). Men zou zelfs 
kunnen zeggen dat literatuur nu vooral instituties heeft die 
de canon permanent verbrijzelen.

Twee vormen van zwijgen

Een beeldend kunstwerk kan, veel meer dan een literair werk, 
profiteren van de legitimerende kracht van het instituut in 
de brede zin van het woord (kritiek, media, tijdschriften, 
musea, prijzen). Een literair werk moet zichzelf veel meer 
waarmaken als tekst. Dit houdt in dat de weerstand tegen de 
canon en de traditie minder radicaal en meer subtiel moet 
zijn. Dit toont zich vooral in de (on)mogelijkheid van het 
literaire werk om te ‘zwijgen’: het radicale zwijgen zet de 
auteur buiten de literatuur - terwijl de beeldend kunstenaar 
zijn radicale weigering binnen de kunst kan opvoeren. De 
inzet van de literatuur kan zeker ook verschuiven van het 
maken van een tekst naar ‘het bevragen van betekenissen’. 
De vorm waarin deze vraag (naar de (in)authenticiteit van 
de literaire taal, of de (on)mogelijkheid van het schrijver
schap enzovoort) wordt gesteld, is niet van ondergeschikt 
belang, zoals in het geval van de beeldende kunst, waar de 
inhoud van de vraag belangrijker is dan de vorm waarin ze 
gesteld wordt. Als in de literatuur de vorm wegvalt, valt ook 
de vraag weg. De schrijver die stopt met produceren, plaatst 
zich institutioneel buiten de literatuur. Het is best mogelijk 
dat een dergelijk auteur zich, juist door zijn zwijgen, een 
echt en authentiek schrijver voelt, en door te zwijgen pro
testeert tegen de onontkoombare bezoedeling van elke taal. 
Maar hij wordt niet gedekt door een institutie die van dit 
zwijgen een ‘werk’ kan maken.

Noten
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[1] Vgl. François Bon, Tous les mots sont adultes, Paris, 
Fayard, 2002.
[2] Basiswerk hier is de bloemlezing van Steve McCaffery 
en Jed Rasula, Imagining Language, Cambridge (Mass.), 
MIT Press, 1999.
[3] Zie Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuil, 
1970.
[4] Ik laat hier de kwestie van de tekst als manuscript of 
als zeldzame druk voor het gemak even achterwege. Tech
nisch gezien kan men stellen dat het allografe karakter van 
een dergelijke tekst ondergeschikt wordt aan zijn autografe 
aspecten (of anders gezegd: dat hij niet langer alleen maar
een tekst is, maar ook een beeld wordt). 2 1



Men neemt de kunst haar crisis af

Ter verduidelijking
I Love Art, You Love Art, We All Love Art, This is Love. 
Een pamflet over de kunstwereld werd in februari van 
dit jaar door Frank Vande Veire aangeboden aan de re
dactie van De Witte Raaf. Na overleg besloot de redac
tie dat zij de tekst wilde publiceren op voorwaarde dat 
de auteur bereid was tot enkele aanpassingen. De au
teur verkoos hier niet op in te gaan en publiceerde de 
ongewijzigde versie van de tekst in HTV (nr. 47, april- 
mei 2003), in Yang (jrg. 39, nr. 2, juli 2003) en in Kunst
beeld (nr. 10, oktober 2003). Een ingekorte versie ver
scheen in de krant De Morgen van 2 augustus (p. 18) en 
deze laatste publicatie betekende het begin van een 
stormachtig debat waarbij reacties van betrokkenen, me
dewerkers en lezers van de krant afwisselden met ‘reac
ties op de reacties’ vanwege de auteur. In het editoriaal 
van het vorige nummer van De Witte Raaf ging Bart 
Verschaffel in op de lotgevallen van Vande Veires pam
flet in De Morgen. In dit artikel reageert Vande Veire op 
zijn beurt op dit commentaar en op de receptie van zijn 
‘pamflet’. Vervolgens licht hij nogmaals de bedoeling 
toe van de oorspronkelijke tekst.

Dirk Pültau

Frank Vande Veire
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Het is een vanzelfsprekendheid geworden dat niets wat de 
kunst betreft nog vanzelfsprekend is, noch in haarzelf, noch 
in haar verhouding tot het geheel, zelfs niet haar bestaans
recht.
Theodor. W. Adomo

Mogen we, zoals dat tegenwoordig op veel plaatsen gebeurt, 
uitgaan van de kunst als van iets dat er is en absoluut ver
ondersteld moet worden? [...] De kunst handhaaft zich — 
staat u mij na zoveel extreme formuleringen ook deze toe — 

de kunst handhaaft zich op de rand van zichzelf; ze roept en 
haalt om te kunnen blijven bestaan, zichzelf onophoudelijk 
terug vanuit er-al-niet-meer-zijn naar er-nog-altijd-zijn.
Paul Celan

Iedere dag moeten wij ons bestaan verantwoorden aan ons
zelf.
Wim Delvoye

Alvorens dieper in te gaan op de inhoud van mijn ‘pamflet’, 
wil ik toch even enkele zaken verduidelijken omtrent de heisa 
die de publicatie in De Morgen heeft veroorzaakt. De men
sen die ik in het pamflet bij naam noemde, werden wel de
gelijk door De Morgen uitgenodigd om te reageren. Het kon 
niet anders dan dat zij zich persoonlijk aangevallen zouden 
voelen wanneer hun houding (De Cordier), hun beeld- 
strategie (Delvoye) of hun personage (Hoet) als voorbeel
den van een malaise naar voren werden geschoven. Het was 
te verwachten dat zij, verblind door hun ergernis, niet se
rieus of helemaal niet op de inhoud van het pamflet zouden 
ingaan (ook al kon niemand weten dat ze het zo bont zou
den maken). We zullen nooit weten of deze mensen zouden 
hebben gereageerd, en op welke manier, indien ze daartoe 
niet door De Morgen waren uitgenodigd. Het schijnt dat het 
pamflet, in de maanden (sinds eind februari) dat het op het 
web rondzwierf, reeds druk besproken werd in de kunst
wereld. Het vreemde is dat er toch een publicatie in een krant 
nodig was om het pamflet werkelijk te doen bestaan. Plots 
kon het niet meer worden genegeerd. Dat is de symbolische 
kracht van het medium.

Hoe dan ook: dat het debat werd toegespitst op de in het 
pamflet aangevallen personen, heeft de kwaliteit van het de
bat geen goed gedaan, ook al neem ik dit De Morgen hele
maal niet kwalijk. Het heeft vooral een naïeve interpretatie 
van het pamflet uitgelokt. Plots leek het alsof het om een zo
veelste aanval ging op een aantal kunstenaars en curatoren 
die de kunstwereld in een perverse houdgreep zouden heb
ben. Alsof dat nog niet erg genoeg was hebben sommigen, 
met Yves Desmet op kop, gedacht het pamflet conservatief- 
populistisch te moeten interpreteren als een aanval, niet enkel 
op de 'kunstkaste', maar zelfs op de ‘moderne kunst’ als dus
danig.

Iedereen die het pamflet écht leest, merkt evenwel on
middellijk dat ik de drie kunstenaars heb gekozen omdat het 
juist belangrijke kunstenaars zijn. Het is nu eenmaal enkel 
interessant om de malaise waaraan de kunst lijdt, af te lezen 
aan interessante figuren. Simpel gesteld: ik wil geen ander 
soort kunst, ik wil dezelfde soort kunst, maar beter, lucider. 
Ook Jan Hoet wordt door mij niet opgevoerd als iemand die 
autoritair een bepaald soort kunst promoot waarmee ‘het 
publiek’ geen voeling heeft, maar integendeel als een perso
nage dat al te zeer een exponent is van de ‘kunst moet pak
ken’-cultuur, zij het dan wel een zeer paradoxale exponent. 
Deze paradox wordt overigens door het publiek goed aan
gevoeld. Het grote publiek vindt Jan Hoet een komisch per
sonage. Het voelt immers maar al te goed aan hoe er een 
afgrond gaapt tussen de emotionerende, ‘volkse’ stijl waar

mee Hoet hedendaagse kunst verdedigt, en het moeilijke, 
weerbarstige van wat hij verdedigt. Daarom is hij niet zo
maar een curiosum. De afgrond waarlangs hij danst is de 
onze. Hij is eigen aan een tijd waarin de media koste wat het 
kost de relevantie willen bewijzen van het moeilijkst te ver
dedigen fenomeen dat er is: hedendaagse kunst. Ook iemand 
als Chris Dercon danste op ongewild komische manier langs 
die afgrond toen hij zijn publiek ooit aanmaande “te suppor
teren voor het unheimliche...”.

Maar ik wou vooral het volgende zeggen: dat met de zicht
bare effecten die het pamflet in De Morgen teweegbracht, 
niet alles over het lot van het pamflet is gezegd. De Cordier 
doet smalend over mijn kersverse volgelingen, alsof de 
recuperatie van mijn pamflet door bepaalde cultuur- 
conservatieven mijn verdiende loon is. Ik zou de aanhan
gers krijgen die ik verdien. Volgens Bart Verschaffel had ik 
slim genoeg moeten zijn om een en ander te voorzien, na
melijk de reductie van mijn pamflet tot spektakelwaar en 
het populistisch misbruik van de inhoud ervan. Ik was zo 
naïef om een populair medium als de krant te gebruiken en 
om me überhaupt te wagen aan zo’n populair genre als een 
‘pamflet’. Voor pamfletten is het te laat, stelt Verschaffel 
streng. Hij lijkt er van uit te gaan dat het effect van mijn 
pamflet volledig gesmoord werd doordat het een pamflet is 
en doordat het op een bepaalde manier in de krant is 
ingekaderd. Volgens mij wil hij daarmee de zaak al te vlug 
geseponeerd zien.

Over wat het pamflet in de kunstwereld losmaakt, maak 
ik me zo weinig mogelijk illusies. Ik was dit pamflet eerst en 
vooral aan mezelf verplicht. Wel ben ik ervan overtuigd dat 
de effecten ervan verder en dieper reiken dan Verschaffel sug
gereert. Ten eerste lag er over de ondertitel van mijn pam
flet, Een pamflet over de kunstwereld, een lichte ironie. De 
tekst is te lang en te doorwrocht om werkelijk een pamflet 
te zijn. Hij biedt weerstand tegen een al te vluchtige lezing. 
Ten tweede zijn de lezers niet achterlijk. De manier waarop 
sommigen het pamflet voor een populistische kar wilden 
spannen, was maar al te doorzichtig en trouwens, alweer als 
symptoom, pijnlijk revelerend. Ik geloof dus niet dat het 
pamflet zomaar oplost in de loze drukte die zich eromheen 
gevormd heeft. Ik geloof dat er achter de ‘deining’ die is 
ontstaan, wel degelijk iets gebeurt.

Wie het pamflet serieus leest, heeft meteen in de gaten 
dat het niet is geschreven vanuit een afkeer voor de preten
tieuze of opgeklopte ‘gebakken lucht’ van de hedendaagse 
(en dus ‘conceptuele’) kunst, maar juist vanuit een diepe 
affiniteit met de hedendaagse kunst én zijn ‘kaste’. Het pam
flet is niet de zoveelste hysterische klacht dat de hele kunst
wereld om geld en macht draait, dat de curatoren alle macht 
in handen hebben, dat de critici niet kritisch genoeg zijn en 
dat de kunst door de spektakelmaatschappij wordt opgeslokt. 
Ik noem dergelijke klachten, die trouwens hun waarde heb
ben, bewust ‘hysterisch’ omdat ze steeds uitgaan van de (ver
loren) onschuld van de kunst. Mijn vertrekpunt is evenwel 
de toestand van de kunst zelf. De kunst bevindt zich in een 
crisis die haar in het hart raakt, en mijn ergernis betreft hele
maal niet deze crisis, maar juist de systematische verdringing 
ervan. Het is de crisis die in crisis is. Wat bedoel ik hier
mee?

Men kan gerust stellen dat kunst altijd schoon was omdat ze 
een belofte inhield, de welbekende promesse de bonheur 
van Stendhal. Het ging uiteraard om een geluksbelofte die 
niet werd ingevuld, laat staan gerealiseerd of zelfs maar als 
realiseerbaar voorgesteld. De kunst liet ons genieten van die 
belofte omwille van zichzelf. Uiteraard kon deze schoon- 
heidservaring iets unheimlichs hebben. Ze kon getekend zijn 
door het vermoeden dat het beloofde ‘geluk’ op zichzelf 
genomen ondraaglijk is en dat het dan ook best op afstand 
wordt gehouden. Dit is de betekenis van Rilkes bekende vers 
over de schoonheid als “het net nog door ons te verdragen 
begin van de verschrikking”.

Als cultivering van een (zoete of eerder huiveringwek
kende) geluksbelofte, vormde kunst in de negentiende eeuw 
het schone tegendeel of het ‘andere’ van de burgerlijke maat
schappij waarin alles gericht is op productie, beheersing, 
manipulatie en calculatie. Met de l’art pour l'art-gedachte 
werd men zich van deze toestand bewust en keurde men 
hem goed.

Zolang kunst schoon moest zijn, was de contemplatie 
van kunstwerken een compensatie voor en dus ook een legi
timatie van de maatschappelijke orde. Het minste dat we 
van de avant-garde kunnen zeggen is dat ze hiermee geen 
vrede neemt. De avant-garde vertrekt vanuit een ongenoe
gen, een slecht geweten van de kunst over de al te onschul
dige plaats en functie die haar zijn toegewezen. Het cultive
ren van een abstracte geluksbelofte leek volkomen onge
past in een wereld die door kapitalisme, kolonialisme en 
oorlog uit haar voegen barstte. Op een of andere manier 
moest de kunst zich aan de realiteit durven branden. De be
lofte van de kunst werd gekoppeld aan een maatschappe
lijke utopie.

Ondertussen is de avant-garde, wellicht onvermijde
lijk, sinds lang een museale, ‘elitaire’ aangelegenheid ge
worden. We contempleren de producten van de avant-garde 
als de relicten van een utopische passie, en retrospectief komt 
deze passie ons weer als iets schoons voor. Meer nog: het 
vermoeden besluipt ons dat de avant-gardisten, hoezeer ze 
ook de intentie hadden om door middel van de kunst de 
maatschappelijke realiteit te transformeren, toch heimelijk 
weerstand boden tegen deze instrumentalisering van de 

kunst, en wel omdat ze nu eenmaal kunstenaars waren ge
bleven. De artistieke vorm die de revolutionaire belofte aan
nam maakte dat die belofte weer omwille van zichzelf kon 
worden genoten: een ‘vrijblijvend’ genot dus - ‘kleinbur
gerlijk’ en ‘formalistisch’, zeiden de communisten.

Ondanks haar diepe ongenoegen omtrent haar burgerlijk- 
esthetisch karakter is de kunst ‘kunst’ gebleven, een aparte, 
moeilijke bezigheid waarover specialisten zich ontfermen. 
Mijn idee is dat in de jaren tachtig deze onvermijdelijke 
kunstigheid van de kunst minder dan ooit te negeren viel, en 
wel omdat de avant-garde toen pas helemaal uitgebloed was. 
Dit definitieve einde van de avant-garde was verbonden met 
het vervluchtigen van de esprit van ’68 en dus met de ineen
storting van het communistische ideaal in de ruimste zin 
van het woord, namelijk de utopie van een samenleving die 
fundamenteel anders zou zijn dan de kapitalistische. Het is 
mijn overtuiging dat elke serieuze kunstenaar tot ver in de 
jaren zeventig zijn werk, zijn werkproces of zijn ‘attitude’ 
beschouwde als een soort model van hoe mensen in een toe
komstige maatschappij zouden kunnen zijn. De positie van 
de kunstenaar was dus, bewust of onbewust, avant- 
gardistisch. Zijn werk was, hoe vaag ook, de drager van een 
utopische belofte. Het was de voorbode, de eerste aanzet- 
tot, het voor-beeld, de voorafschaduwing van hoe het zou 
kunnen zijn, hoeveel melancholie, bitterheid of wanhoop 
hiermee ook verbonden kon zijn. Zelfs in de meest 
nihilistisch ogende kunstuitingen klonk nog iets mee van 
een geschonden utopisch verlangen.

De sociaal-politieke utopie was iets dat de kunst bij 
voorbaat legitimeerde, zoals een priester die de hostie op
heft zich gelegitimeerd voelt door God en de hemel, ook al 
kan hij, zoals iedereen modem geworden, zich bij deze enti
teiten weinig of niets meer voorstellen. Binnen de horizon 
van de utopie kon de kunst zich enigszins verzoenen met 
haar marginale positie, met haar gebrek aan publiek, met 
haar elitaire, steriele museumstatus - het kunstwerk liep 
immers vooruit op een maatschappelijke context die nog 
moest komen.

Zoals ik zei, in de jaren tachtig was het hiermee afge
lopen. De kunst bleek ‘kunst’ te zijn gebleven, haar plaats 
bleek meer dan ooit het museum of is in elk geval museaal 
van aard en daar kan tot op vandaag geen enkele 'parcours- 
tentoonstelling’ iets aan verhelpen. En het is hier dat ik van 
een crisis durf gewagen. De kunst valt terug op zichzelf, 
evenwel zonder dat zij het zich kan permitteren zomaar weer 
schoon of esthetisch te worden. De kunst verzet zich nog 
steeds radicaal tegen de gevestigde orde (tegen de ‘normale’ 
vorm van zijn, denken, voelen, voorstellen), maar deze keer 
is elk uitzicht op een alternatief ondenkbaar geworden. [1] 
Enerzijds blijkt kunst niet uit zichzelf, dat wil zeggen uit 
haar museale en dus ‘vrijblijvende’ context, te kunnen los
breken; anderzijds kan. zij zich niet meer zelfgenoegzaam 
op zichzelf terugplooien, zich in splendid isolation terug- 
trekken. [2] De kunst is dus terechtgekomen in een hache
lijke, ongezellige positie, moeilijk te begrijpen, moeilijk hard 
te maken, en dus in elk geval: moeilijk te verkopen. Ze wordt 
een sfeer waarin een vage ‘verontrusting’, een ‘onbehagen’ 
omtrent onze conditie wordt gecultiveerd, zonder dat een 
opening geboden wordt op iets anders, tenzij op het ‘andere 
als andere’, de ‘andersheid als zodanig’ enzovoort. Hiermee 
wordt kunst het domein van een eindeloos zichzelf castre
rend messianisme of van een pathos voor het onvoorstel
bare of het ‘sublieme’. [3] In elk geval iets ‘moeilijks’. En 
het is dan ook geen wonder dat deze cultus van het onbeha
gen algauw al te comfortabel wordt, dat hij zijn scherpte, 
zijn hardheid, zijn luciditeit verliest en een al te behaaglijk 
onderonsje wordt. Geen wonder, zeg ik, maar dit neemt niet 
weg dat men zich hierover kan en moet ergeren.

Dit noem ik dus ‘crisis’: de kunst die op zichzelf terugvalt 
zonder te weten waarop ze juist terugvalt. Maar wat gebeurt 
er? Men doet alsof er niets aan de hand is. En ik houd hier 
- met een knipoogje naar Bernard Dewulf, die er zich in 
De Morgen (van 13 augustus) aan ergert dat ik dit woord in 
mijn pamflet te veel gebruik - bewust vast aan het woord 
‘men’. Hier wordt inderdaad heel onpersoonlijk, want symp
tomatisch, gehandeld en gedacht - alsof men slaapwandelt. 
Ik bedoel: het avant-gardistische discours gaat gewoon door. 
Iedereen neemt het in de mond: journalisten, curatoren, po
litici, kunstcritici die hun verstand op nul hebben gezet. Al
tijd weer gaat het over het kritische gehalte van de kunst, 
over de mogelijke en zelfs noodzakelijke toenadering tus
sen kunst en leven, over de hercontextualisering van de kunst, 
over de participatie van de toeschouwer, over het feit dat 
kunst echt in je leven kan binnenbreken en het engagement 
kan prikkelen, over kunst die ‘communicatie’ is... Dat het 
hier om een slap, gesentimentaliseerd aftreksel van het avant- 
gardistische vertoog gaat, verhindert niet dat het, hardnek
kiger dan ooit, overal weerklinkt, niet omdat men erin ge
looft, maar omdat men bang is voor het rare monster dat 
‘kunst’ heet, waarmee men zou achterblijven indien dit ver
toog zou stilvallen. Niemand gelooft erin, alleen ‘men’ ge
looft erin.

Dit vertoog, dat ik in mijn pamflet ‘manisch’ heb ge
noemd, wordt gekenmerkt door een monotoon formalisme. 
Waar het de kunst om gaat is niet van belang, het gaat erom 
dat ze ons aanspreekt, dat ze een plaats krijgt in ons leven. 
Het gaat om een ‘totale mobilisering’ in en door de kunst, 
met de bedoeling te vermijden dat de kunst ooit met de 
hachelijkheid van haar positie, met haar verweesdheid ge
confronteerd wordt. Haar crisis wordt haar afgenomen. Dit 
is het drama dat ik in mijn pamflet schets als een nieuwe



Ilya Kabakov

Sieben Ausstellungen eines Bildes, Kasseler Kunsthalle, Kassel, 1990

versie van het ‘einde van de kunst’ : de kunst die zich haar 
crisis laat ontnemen.

Er is hier sprake van een verdringingsmechanisme dat 
op verschillende niveaus werkt. Ten eerste is deze 
verdringing een intern artistiek fenomeen. Het kan niet an
ders dan dat de kunst, gespeend van elk avant-gardistisch 
én estheticistisch alibi, en dus even alleen met zichzelf, voor 
zichzelf schrikt. Niettemin ligt in die schrik haar grote kans; 
maar van alle kanten wordt haar ontraden deze niet zo ge
zellige kans te baat te nemen. Uiteraard wil de kunstmarkt 
niet horen van een crisis. En bovenal wordt de verdringing 
van de crisis bezegeld door de curatoren en niet minder door 
critici en journalisten wier beroep het is op intelligente wijze 
hun enthousiasme voor kunst te simuleren.

In de jaren zestig is de kunstenaar, uiteraard geïnspi
reerd door de historische avant-garde, zich steeds scherper 
bewust geworden van de context waarbinnen hij werkt en 
zijn werk presenteert. Judd, Warhol, Buren, Broodthaers, 
Beuys, Klein, Manzoni, Graham, Smithson, Matta-Clark, 
Nauman, het zijn totaal verschillende kunstenaars, maar wat 
ze gemeen hebben is dat ze de context van het kunstwerk, 
de ruimtelijke en cultureel-symbolische condities die de ver
houding van het kunstwerk met het publiek bepalen, niet 
voor lief nemen. Ze reflecteren over die context en laten 
deze reflectie van binnenuit de vorm van het werk bepalen. 
De horizon van die hardnekkige reflectie was de utopie van 
een radicaal andere context.

Welnu, de figuur van de curator treedt, minzaam glim
lachend, uit de puinhopen van die utopie te voorschijn. Dit 
is mijn ‘genealogie van de curator’: hij is de specialist van 
de voortdurende (her)contextualisering van kunst in een tijd 
waarin die context minder dan ooit duidelijk is, in een tijd 
waarin de kunst zelf aan haar context wanhoopt. De curator 
is niet te benijden. Hij moet het kunstwerk niet enkel van 
een fysieke en institutionele context voorzien, maar hij moet 
vooral keer op keer voor een breed publiek aannemelijk 
maken - en dat doet hij met woorden, die hij voor een deel 
ook uitbesteedt aan hiervoor aangestelde critici - dat kunst 
wel degelijk een relevante, zinvolle plaats heeft in de sa
menleving. En om het ietwat gechargeerd te zeggen: hoe 
blinder zijn geloof, hoe ongeloofwaardiger hij is. Hoe meer 
hij weet dat hij het onmogelijke doet, hoe interessanter hij 
is. De curator is hoe dan ook een melancholische figuur.

De grondintuïtie achter mijn pamflet is dus niet zozeer 
dat de kunstwereld is verloederd, maar dat de kunst zelf in 
crisis verkeert, en dat niet deze crisis erg is maar de mas
sieve ontkenning ervan. De hedendaagse kunst laveert tus
sen het moeilijke besef van haar verweesdheid en de 
manische ontkenning ervan. Die verweesdheid heeft niet en

kel te maken met het einde van de avant-garde, maar ook 
met het gegeven dat de kunst zich sinds een paar decennia 
heeft geëmancipeerd van elk voordien als ‘artistiek’ be
schouwd medium of materiaal, van elk specifiek savoir faire. 
Men bezingt graag de duizelingwekkende rijkdom aan mo
gelijkheden die dit opent, maar daarmee ontwijkt men de 
vraag die zich hier opdringt en die zich misschien nog nooit 
zo scherp heeft laten stellen, namelijk de vraag naar wat dan 
wel het domein van de kunst is. Dit domein lijkt nog nooit 
zo vervliedend te zijn geweest, zo moeilijk te benoemen, zo 
abstract. Het is niet toevallig dat velen in de kunstwereld, 
en niet in de laatste plaats kunstenaars, vinden dat we het 
woord ‘kunst’ maar beter zouden laten vallen. Ik heb dit 
altijd lichtzinnig en zelfs hypocriet gevonden, vooral bij 
kunstenaars. In de praktijk houden ze er maar al te zeer aan 
vast dat wat ze doen niet zomaar een vorm van beeld- 
productie is tussen andere en teren ze op het aura van het 
kunstenaarschap. Ik vind dan ook dat we consequent aan dit 
vervelende woord moeten vasthouden, omdat het nu een
maal, in al onze pogingen het te schrappen, toch aan ons 
blijft kleven.

Misschien kunnen we, juist doordat de kunst niet meer 
aan een bepaald medium gebonden is, meer dan ooit zien waar 
het in de kunst om te doen is: om een zorg of bezorgdheid om 
de voorstelling en het voorstellen in het algemeen. In de kunst 
staat de voorstelling, de act zelf van het voorstellen, bij zich
zelf stil. De voorstelling plooit zich in die zin op zichzelf 
terug. Ik weet dat dit bij velen nog al te ouderwets- 
modernistisch overkomt. Er klinkt hier inderdaad nog iets 
door van een modernistische radicaliteit. Ik geloof dat de 
‘kracht van beelden’ waar men tegenwoordig zo graag over 
spreekt, in het domein van de kunst tot op vandaag nog steeds 
wordt geput uit een radicaal wantrouwen tegenover het beeld, 
tegenover eender welke beeldretoriek, tegenover elke reto
riek waarmee het beeld ons voor zich probeert te winnen.. 
En voor degenen die dit weer te ‘negatief’ vinden: uiter
aard, dit ongeloof in het beeld vindt zijn oorsprong in de 
trouw aan een gegrepenheid, een aangedaanheid die zich 
niet laat verbeelden, maar die wel de motor is van de ver
beelding. Op deze aangedaanheid kan niemand zich beroe
pen - zelfs niet in naam van de democratie of de menselijk
heid. Ze verdraagt lof noch enthousiasme. De kunstenaar 
getuigt van deze aangedaanheid met “tot blindheid overrede 
ogen” (Paul Celan). Vandaar zijn onvermijdelijke sprake
loosheid. Maar we moeten serieus blijven: dit betekent niet 
dat de kunstenaar zijn mond niet kan en moet opendoen, 
zeker als hij ziet hoe er zich rond die sprakeloosheid een 
achterlijke cultus vormt waarin hijzelf als heilige koe mag 
opdraven.

Noten

[1] Hier moet uiteraard aan worden toegevoegd dat kun
stenaars wellicht heel zelden in alle ernst avant-gardistisch 
zijn geweest. De utopie gold als horizon waarbinnen men 
werkte, niet als doel dat men zich voor ogen had gesteld. 
Het doelgerichte streven naar die utopie zou enkel afkeer en 
angst opgeroepen hebben. We herkennen hier weer de struc
tuur van de hysterie: de utopie functioneerde als alibi voor 
het cultiveren van de onvrede, van een soort bitterzoete treur
nis om het onmogelijke. Kunstenaars waren ‘communist’ 
omdat ze niet zonder slecht geweten de cultuurpessimistische 
dandy’s konden zijn die ze nochtans waren.
[2] Het grondinzicht van Adomo omtrent de (on)plaats van 
de kunst blijft dus voor mij actueel: kunst is ‘autonoom’, 
maar zodra ze daarmee vrede neemt, is ze ontrouw aan zich
zelf.
[3] Een discours dat gemakkelijker valt te ridiculiseren dan 
theoretisch opzij te zetten.
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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

22.11.2003-31.01.2004
closed from 21.12.2003 - 07.01.2004

opening reception
22.11 2-6 pm

Produced by objectif_exhibitions with the support of The Flemish Community, 
with the additional support of Institute Camoes.

2 4

mailto:info@objectif-exhibitions.org
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Nieuws

EXTRA CITY. Extra City vzw is een nieuwe beeldende 
kunstorganisatie, opgericht in de zomer van 2003 door Wim 
Peeters (artistiek directeur), Joeri Aerts, Evert Crois, Marc 
Ruyters en Bruno Verbergt. In het voorjaar van 2004 opent 
zij een nieuw centrum voor hedendaagse kunst in een voor
malig graansilocomplex op het Eilandje te Antwerpen. Zij 
beschikt er over een tentoonstellingsruimte van ruim 1.500 
vierkante meter. Extra City wil zich vanuit Antwerpen ook 
internationaal laten gelden. Zo zal de organisatie “vanuit de 
eigen werking een draagvlak creëren dat andere lokale ac
toren in complementariteit toelaat om vertragend of in de 
diepte te werken”. Het is ook interessant om te vernemen 
dat Extra City “in het Vlaamse hedendaagse kunsten- 
landschap een noodzakelijke, vitale structuur [wil] 
inplanten”. Tot slot zal Extra City “als vertaler en context 
provider optreden ten aanzien van het specifieke of 
fragmentaire werk van lokale actoren en organisaties”. Wie 
moe wordt van dit wazige discours, kan zijn toevlucht ne
men tot het eerste Extra-Citykunstproject: in samenwerking 
met het MuHKA zal Extra City op het dak van de silotoren 
een permanente installatie van de Russische kunstenaars 
Vadim Fishkin en Yuri Leiderman opstellen. Hotelit is een 
container van 27 vierkante meter die als een bruikbare hotel
kamer wordt ingericht. De kamer kan door bezoekers voor 
een nacht worden gehuurd. Extra City is vanaf 2004 te be
zoeken in Silo, Kaai 44, Antwerpen (03/272.28.80; 
extra.city@skynet.be). (David Nolens)

BEOORDELINGSCOMMISSIE BEELDENDE KUNST. 
Op 30 september maakte Vlaams minister van Cultuur 
Paul Van Grembergen de nieuwe samenstelling van de 
beoordelingscommissies cultuur bekend. Die dag liep im
mers het mandaat af van de leden van de beoordelings
commissie musea, architectuur en vormgeving, beeldende 
kunst, muziek, Nederlandstalige dramatische kunst, muziek
theater, dans en kunstencentra. De leden worden aangesteld 
voor een duur van vijfjaar en hebben als hoofdopdracht de 
ingediende dossiers te beoordelen op hun kwaliteit.
De administratie Cultuur stelde per commissie een lijst van 
namen voor aan de minister, die daaruit de leden koos. De 
nieuwe Beoordelingscommissie Beeldende Kunst telt naast 
voorzitter Chantal De Smet (voormalig directeur Konink
lijke Academie voor Schone Kunsten te Gent) tien leden: 
Johan Pas (ondervoorzitter en curator), Annette De Keyser 
(galeriste), Ann Demeester (directeur van W139 in Amster
dam), Luk Lambrecht (curator en kunstcriticus), Hans 
Martens (artistiek directeur van het Caermersklooster in 
Gent), Jacques Morrens, Jan Mot (auteur en galerist). Els 
Roelandt (kunstcritica), Francis Smets (filosoof en criticus) 
en Dirk Snauwaert (curator). Het valt op dat er ditmaal geen 
kunstenaar deel uitmaakt van de commissie. Bij de vorige 
samenstelling was dat met schilder Luc Tuymans nog wel 
het geval. Minister Van Grembergen motiveert deze beslis
sing in een brief aan Danny Devos van het NICC, waarin hij 
schrijft dat de aanwezigheid van een kunstenaar in de com
missie veel kritiek uitlokte van andere kunstenaars die een 
voorkeursbehandeling vermoedden. Hij voegt daar nog aan 
toe dat hij geen enkele kunstenaar bereid heeft gevonden 
om in de commissie te zetelen. De volledige brief kunt u 
nalezen op http://www.nicc.be/index2.php.
Nieuw is ook de manier waarop zal worden beslist over de 
aankoop van hedendaagse kunst voor de eigen collectie van 
de Vlaamse Gemeenschap. Het aankoopbeleid wordt 
voortaan telkens voor drie jaar toevertrouwd aan een extern

Locatie ‘Extra City’, centrum voor hedendaagse kunst, Antwerpen, 
foto: Gert Robijns

curator - voor de eerste driejaar is Dirk Snauwaert aange
steld. Tot vorig jaar werd het aankoopbeleid nog gevoerd op 
advies van de commissie. Volgens de minister moet de aan
stelling van een extern curator “een meer gevarieerde collectie- 
opbouw” toelaten. Dirk Snauwaert (° 1963) is artistiek direc
teur van het Institut d’ art contemporain Villeurbanne. Hij werkt 
momenteel aan een intentienota die zijn aankoopbeleid moet 
vastleggen (www.paulvangrembergen.be). (D.N.)

KUNSTENDECREET. De Vlaamse regering heeft het 
voorontwerp van het nieuwe kunstendecreet in principe 
goedgekeurd. Met dit voorontwerp wordt uitvoering gege
ven aan een kunstenbeleid dat alle artistieke expressievormen 
omvat: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele 
kunst, letteren, architectuur, vormgeving, nieuwe media en 
alle mengvormen daarvan. Het wil een aantal tijdelijke 
sectorale reglementen vervangen door één globale benade
ring van alle kunsten, met het oog op meer transparantie en 
objectiviteit. Nieuw in het voorontwerp is dat voortaan niet 
alleen professionele organisaties, maar ook individuele kun
stenaars gesubsidieerd kunnen worden. Kunstenaars wor
den dus niet langer verplicht om eerst een organisatiestruc
tuur te creëren rondom hun artistieke bezigheden vooraleer 
ze in aanmerking komen voor subsidies. De eerste dossiers 
voor structurele betoelaging in het kader van het Kunsten
decreet worden verwacht in september 2004. Het goedge
keurde voorontwerp van decreet wordt voor advies verzon
den naar de Raad van State (www.paulvangrembergen.be). 
(D.N.)

PENDRECHT CULTUUR PRIJS. De Pendrecht Cultuur 
Prijs 2003 is op 10 november door Chris Dercon (directeur 
Haus der Kunst te München) toegekend aan beeldend kun
stenaar Ben Schot (°1953). De prijs bestaat uit een geld
bedrag van 7.000 euro. Het Pendrechtfonds verzoekt jaar
lijks iemand die zijn sporen in het culturele leven heeft ver
diend om een Rotterdams kunstenaar of collectief als win
naar aan te wijzen. Ben Schot onderzoekt in tekeningen, tek
sten, videoproducties, installaties en performances het ima
ginaire in al zijn schakeringen. Hij richtte in 2000 een uitge
verij op onder de naam Sea Urchin Editions (www.sea- 
urchin.net). (D.N.)

THE VINCENT 2004. The Vincent van Gogh Award of 
Contemporary Art in Europe gaat in 2004 naar Pawel 
Althamer (Warschau, °1967). De jury, onder voorzitterschap

van Kasper König, ziet in Althamer de ideale winnaar van 
deze prijs “vanwege zijn bijzondere positie als traditionele 
beeldhouwer en radicale performancekunstenaar”. De prijs 
bestaat uit een bedrag van 50.000 euro en de productie van 
een tentoonstellingscatalogus. Het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht zal in september 2004 een solotentoonstelling 
wijden aan Pawel Althamer.
The Vincent wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een Europese 
hedendaagse kunstenaar met een leeftijd tussen 35 en 45 jaar, 
wiens werk “aanwijsbaar invloed heeft op het huidige dis
cours van de hedendaagse kunst”. De juryleden van deze edi
tie waren Iwona Blazwick (GB), Nuria Enguita Mayo (ES), 
Alexander van Grevenstein (NL) en de Duitse schilder Neo 
Rauch die The Vincent2002 won. In 2000 werd de Finse video
kunstenaar Eija-Liisa Ahtila bekroond (www.bonnefanten.nl). 
(D.N.)

STEDELIJK MUSEUM. Burgemeester en Wethouders van 
Amsterdam hebben besloten om 10 miljoen euro extra ter 
beschikking te stellen voor de renovatie en nieuwbouw van 
het Stedelijk Museum. Het besluit is een gevolg van de ad
viezen van de commissie Toekomst Stedelijk Museum, die 
eind juni 2003 zijn uitgebracht onder de titel Terug naar de 
top. Hans van Beers, directeur ad interim van het museum, 
noemt het besluit in een persbericht “een krachtig gebaar en 
een geweldige steun in de rug bij het oplossen van de al 
jaren onzekere situatie rond het Stedelijk”. (D.N.)

BIËNNALE VAN SÂO PAULO. De Mondriaan Stichting 
heeft Stijn Huijts benoemd tot curator van de Nederlandse 
inzending voor de Biënnale van Sâo Paulo (Brazilië). Huijts 
(° 1959) is directeur van het Stedelijk Museum Het Domein 
in Sittard. De Biënnale van Sâo Paulo is een van de twee 
internationale biënnales waaraan Nederland officieel deel
neemt. De 26ste aflevering vindt plaats van 4 september tot 
en met 5 december 2004, en heeft als thema Image 
Smugglers. In 2002 was Lily van Genneken curator. Zij pre
senteerde toen Atelier Van Lieshout. In 1998 ging Mark 
Manders op voorstel van Saskia Bos naar Sâo Paulo 
(www.mondriaanstichting.nl). (D.N.)

FOTOMANIFESTATIE NOORDERLICHT. Onder 
Groningens statige Martinitoren vond dit jaar voor de tiende 
keer de fotomanifestatie Noorderlicht plaats. Het evenement, 
dat zich traditioneel richt op geëngageerde fotografie en zich 
afwisselend in Groningen en Leeuwarden afspeelt, bleek 
zo’n succes dat men besloot de hoofdtentoonstelling Global 
Detail in de Der Aa-kerk te verlengen. Niet alleen betoonde 
het publiek zich enthousiast, de pers liet zich op geen enkel 
kritisch commentaar betrappen en beperkte zich met name 
tot mooie voorbeschouwingen. Die volgzame benadering van 
een manifestatie met traditie verbaast, temeer omdat Global 
Detail vooral liet zien hoe een onderwerp als globalisering 
niet meer behandeld moet worden.
De benadering van Global Detail kan het best worden geïl
lustreerd met de foto’s waarin Qingsong Wang een jonge
man opvoerde als boeddhistische godheid van de grenze
loze barmhartigheid. De man zit op een krukje met het logo 
van Coca-Cola, en houdt onder andere een pakje Marlboro 
sigaretten, een mobiele telefoon, een Chinese vlag en een 
cd in zijn elf handen. De boodschap is natuurlijk dat de wes
terse consumptiecultuur de traditionele culturen heeft aan
getast, in die mate zelfs dat traditionele religieuze voorstel
lingen als decor van die consumptiecultuur gaan fungeren 
en op hetzelfde niveau geconsumeerd worden. De ironische 
verpakking ten spijt, bevestigt Wang op een nogal letter
lijke manier wat we allemaal al weten.

Roni Horn
20 november 2003 - 10 januari 2004

Stephen Wilks
20 november 2003 - 10 januari 2004

Art Basel Miami Beach
4 december - 7 december 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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Kunstuitleen In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

KUNSTInHUIS

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

galerie jacques cerami 
Route de Philippeville, 140c / 
6280 Loverval (Charleroi) A 
Téléphone 071 56 17 66 / 
www.gallery-cerami.cpm

-

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

toegang accès A

Van op de kleine ringvan Charleroi, neemtu uitrit n°30 est A
(Châtelet-Couillet-IMTR). .A 

Galerie Jacques‘Cerami bevindt zich op de NS (richting Philippeville), A 
aan het shopping center «Sud», op het rond punt «Ma Campagne».
A partir dupetit ring de Charleroi, prendre la sortie n°30 Est 
(Châtelet-Couillet-IMTR), \ /
La galerie Jacques Cerami est située sur là Nationale 5 (directjn Philippeville), 
au Shopping Sud, rond-point «Ma campagne». “ A

OPENINGSUREN: DAGELIJKS VAN 11-19 U. ZONDER ONDERBREKING
VRIJDAG EN MAANDAG TOT 22U. • HEURES D'OUVERTURE: JOURNELLEMENT 
DE 11 à 19 H. SANS INTERRUPTION VENDREDI ET LUNDI JUSQU'À 22 H. • 

OPENING HOURS: EVERY DAY FROM 11 A.M. TO 7 P.M. NON STOP FRIDAY
AND MONDAY TO 10 P.M. • LINEART WERD GESTICHT IN 1981. AAN DE

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

INTERNATIONALE KUNSTBEURS 19de, 20ten 215EEUW 
FOIRE D’ART INTERNATIONALE 19‘m, 200dmet 21 teme SIECLE 
INTERNATIONAL ART FAIR 19,h, 20" and 2151 CENTURIES 
FIERA DELL’ARTE INTERNAZIONALE DEL 19e, 20e, 21 ° sec 

FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DEL S.XIX, XX, XXI

INTERNATIONALE KUNSTBEURS LINEART 2002 NAMEN GALERIJEN DEEL UIT 

15 VERSCHILLENDE LANDEN • LINEART A HE FONDE EN 1981. GALERIES DE 

15 DIFFERENTS PAYS, ONT PARTICIPE A LA FOIRE INTERNATIONALE D'ART

LINEART 2002. LINEART HAS BEEN FOUNDED IN 1981. GALLERIES OF 15
DIFFERENT COUNTRIES HAVE PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL ART FAIR
LINEART 2002 • INFO E I.J.V. B-9000 GENT • TEL 32 (0) 9 241.55.00

FAX 32 (0) 9 241.55.11 • E-MAIL : LINEART.GENT@IJV.BE
WEBSITE: WWW.LINEART.BE I

Fl ANDFRS I •
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In de publicatie bij de tentoonstelling presenteert Noorder
licht deze tentoonstelling als een beeldverhaal “over be
slissingen die genomen worden in westerse directiekamers 
en de gevolgen voor het dagelijks leven aan de andere kant 
van de wereld. Over bewoners van sloppenwijken en villa
parken, kijkend naar dezelfde soaps. Over marktwetten en 
consumptie-ideologie. Over geld en informatie. Over het 
tapijt van logo’s dat gelegd wordt over een wereld van ver
schil.” Melis recycleert gewoon de visie op globalisering van 
Naomi Klein, bekend van de bestseller No Logo. Dat leidt tot 
een eenzijdig beeld op het onderwerp, daar waar juist de foto
grafie een aanzet kan geven om de ingewikkelde processen 
achter het begrip globalisering te begrijpen.
Elders in de publicatie biedt Bas Heijne een wat meer genuan
ceerde kijk. Hij benadrukt dat de fotografie een belangrijke 
rol speelt omdat zij tegelijk de werkelijkheid én onze blik 
op de werkelijkheid toont. Toch weten Heijne noch de sa
menstellers van de hoofdtentoonstelling en de publicatie 
duidelijk te maken dat de fotografie niet alleen het 
globaliseringsproces weerspiegelt, maar zelf ook profiteert 
van de wereldwijde communicatiekanalen, al was het maar 
omdat de beelden in geen tijd over de hele wereld kunnen 
gaan. De globalisering heeft verschillende kanten, die soms 
positief, soms problematisch en soms uiterst negatief zijn, 
maar hier wordt tot in den treure de alombekende zelfkant 
van de globalisering tentoongesteld: we zien “bewoners van 
sloppenwijken”, bedelaars, zwerfkinderen (Patrick 
Zachmann, Fernando Moleres), het “tapijt van logo’s dat 
gelegd wordt over een wereld van verschil” (Robert Walker) 
en de grote concerns die ver van huis goedkope arbeids
krachten zoeken om hun producten in het westen tegen be
taalbare prijzen op de markt te kunnen brengen (Yto Barrada 
fotografeerde een zaal vol garnalenpelsters in Marokko, Fritz 
Hoffmann laat zien hoe Tommy Hillfiger in China een quilt 
met de Amerikaanse vlag laat maken). Het zijn veelzeggende 
beelden, maar misschien zijn ze al zo vaak getoond datje er 
nauwelijks nog door wordt geraakt. Het voornaamste effect 
is het gevoel van medelijden en zieligheid dat bij de 
beschouwer wordt opgeroepen.
Natuurlijk zijn er ook fotografen die dat clichébeeld over
stijgen. Door de werkelijkheid wat ruwer voor te stellen, of 
een meer ambigu beeld voor te schotelen, roepen zij ten
minste vragen op over wat globalisering eigenlijk is. Martin 
Luijendijk fotografeerde winkelinterieurs langs lijn 7, de 
tram die multicultureel Rotterdam doorkruist. Op afstand 
ontrollen de foto’s zich als schitterende tapijten, van dicht
bij blijken de details producten te zijn die hun oorsprong 
hebben in uiteenlopende landen en werelddelen. De inte
rieurs zweven ergens tussen Rotterdam en Bombay in; of 
zouden de voorwerpen in China zijn gemaakt? Ook het werk 
van Jacqueline Hassink, die in het verleden onder meer 
vergadertafels van grote multinationals fotografeerde, is niet 
onmiddellijk te doorgronden. Even lijkt het alsof Hassink 
autoreclames uit magazines heeft geknipt (we zien een auto 
met begeerlijke blonde dame in kort rokje) maar al gauw 
merken we dat de opnames vanuit een ongewoon perspec
tief zijn genomen. Door de scène net even anders te fotogra
feren bespot Hassink de uniforme wijze waarop auto
fabrikanten auto’s aan de man brengen. Haar foto’s hebben 
vooral effect omdat de beelden zo herkenbaar zijn en door 
Hassinks gezichtspunt ineens confronterend worden. Het was 
jammer dat de foto’s van Luijendijk en Hassink op Global 
Detail ondersneeuwden, iets wat wellicht versterkt werd door 
de minimale tentoonstellingsvormgeving, waarbij weinig 
moeite werd gedaan om de ruimte op de verschillende vor
men van fotografie af te stemmen.
Noorderlicht was echter meer dan een hoofdtentoonstelling 
en een publicatie. Noorderlicht is ook een schitterende 
jubileumtentoonstelling van Magnumfotografen en presen
taties op ruim zestig andere plekken in de stad. Dit jaar vond 
er zelfs een internationale uitwisseling plaats tussen foto
grafen, tentoonstellingsmakers, uitgevers en critici, onder

#*
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Wang Qingsong

Bath House, 2000

andere in de vorm van workshops van studenten en bijeen
komsten van curatoren. De ministeries van OC&W en Bui
tenlandse Zaken waren daar zo mee ingenomen dat zij de 
manifestatie ondersteunden met 140.000 euro uit het HGIS 
cultuurbudget (Homogene Groep Internationale Samenwer
king). Daarmee wordt Noorderlicht erkend als een van de 
vijf organisaties die “iets nieuws toevoegen aan de interna
tionale profilering van de Nederlandse cultuur”. Dat geld 
kan natuurlijk worden ingezet om de kritische omgang met 
fotografie verder aan te scherpen, maar het lijkt erop dat de 
organisatoren van Noorderlicht vooral veel geld en aandacht 
hebben besteed aan studentenbijeenkomsten, het binnenha
len van (veelal gevestigde) curatoren en de pr van de mani
festatie, maar weinig aan research en vormgeving. Een ge
miste kans.
De publicatie Global Detail. Hoofdtentoonstelling Noorder
licht 2003 is uitgegeven door Stichting Aurora Borealis, 
Munnekeholm 10, 9711 JA Groningen (050/318.22.27; 
aurora@noorderlicht.com). Zie ook www.noorderlicht.com. 
(Nicoline Wijnja)

ACADEMISCH JAAR JAN VAN EYCK ACADEMIE. 
Van zondag 11 tot en met zaterdag 17 januari vindt de ope
ning van het academisch jaar 2004 van de Jan van Eyck Aca
demie plaats. De openingspresentatie op zondag 11 januari 
wordt verzorgd door de afdeling Beeldende Kunst. Van dins
dag 13 tot en met zaterdag 17 januari presenteren alle

taë

researchers en advising researchers - 67 internationale kun
stenaars, ontwerpers en theoretici - hun onderzoeks
doelstellingen en de producties die zij het komende jaar wil
len opzetten. Het programma omvat lezingen, filmscreenings, 
performances en visuele presentaties. Alle activiteiten zijn 
gratis toegankelijk in de Gallery Space, Jan van Eyck Acade
mie, Academieplein 1, Maastricht. Aanmelden is niet nodig. 
Vanaf dinsdag 13 januari starten de presentaties (aanvang tel
kens rond 10.30 uur). Een uitgebreid programma is vanaf eind 
november 2003 beschikbaar op www.janvaneyck.nl. U kunt 
ook mailen naar madeleine.bisscheroux@janvaneyck.nl (043/ 
350.37.29). (D.N.)

RENOVATIE RIJKSMUSEUM. COLLECTIEPLAN 
MODERNE KUNST. Op 23 september jongstleden pre
senteerde het Amsterdamse Rijksmuseum het Voorlopig 
Ontwerp van Antonio Cruz en Antonio Ortiz voor de .reno
vatie van het museum. Het VO biedt een nadere uitwerking 
van het ontwerp waarmee deze Spaanse architecten de eer
dere prijsvraag voor de verbouwing van het Rijksmuseum 
hebben gewonnen. De meest in het oog springende vernieu
wing is dat er onder het museum een groot plein wordt aan- 

-gelegd voor een nieuwe ingang en voor facilitaire zaken als 
een restaurant, met behoud van de huidige onderdoorgang 
- een tegemoetkoming aan de Amsterdamse fietsers, die druk 
van deze route gebruikmaken. Daarnaast werden plannen 
bekendgemaakt voor een nieuw te bouwen paviljoen voor

Ik zal vergezeld van 1 
persoon aanwezig zijn 

op de vooropening
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galerie 
kusseneers

contemporary art

SNIFF RECEPTOR
Geurfilm en tentoonstelling
Peter De Cupere

23.10-03 - 07.12.03
Marcelino Stuhmer
11.12.03-08.02.04
Changwon Lee

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

■■FF4» Z33, Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt (Belgium)
T +32 {0)11 29 59 60
F +32 (0)11 29 59 61
z33@Iimburg.be 
www.limburg.be/z33

dinsdag tot zaterdag: 10u tot 17u 
zon- en feestdag: 14u tot t7u 
gesloten op 25.12.03 én 1.1.04

MOVIESTUDIOS

MAC MAIS QUE POUVAIT BIEN RACONTER SAINT FRANÇOIS AUX OISEAUX

MARIE JOSE
BURKI

EXPO
du 30 NOVEMBRE 2003
au 29 FEVRIER 2004
avec le soutien de la Fondation Pro Helvetia et Cera Foundation
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Musée des Arts contemporains de
la Communauté française - Province du Hainaut
tel. 00 32 (0)65 65 21 21 
info.macsragrand-hornu.be 
www.mac-s.be
fermé le lundi, le 25/12 et le 1/1 Fondation suisse pour la culture

DOMAINE DU GRAND-HORNU
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RUE SAINTE-LOUISE 82 7301 HORNU BELGIQUE
2 8

mailto:info@kusseneers.com
http://www.kusseneers.com
mailto:z33@Iimburg.be
http://www.limburg.be/z33
hornu.be
http://www.mac-s.be


Atelier Van Lieshout

Trofee ‘AVL prijs voor eigenwijze kunstenaars’

de Aziatische collectie en een studiecentrum, waarin het 
Rijksprentenkabinet en de bibliotheek worden gehuisvest. 
Over die bibliotheek zal het laatste woord nog niet zijn ge
zegd, want zij verlaat hiermee de enige ruimte van het mu
seum waar niet aan Cuypers’ architectuur is geknoeid. Het 
is de bedoeling de sfeervolle oude boekenzaal na restauratie 
een nieuwe bestemming als informatiecentrum te geven. Op 
andere plekken in het museum, speciaal in de hoofdas, wordt 
wat van Cuypers onder latere moderniseringen was verdwe
nen juist zoveel mogelijk naar de negentiende-eeuwse si
tuatie teruggerestaureerd.
Een aspect van de geplande herinrichting dat nog nauwe
lijks voor openbaar debat heeft gezorgd - en minder promi
nent naar buiten is gebracht - is de intentie van het Rijks- 
museum om voortaan ook kunst van de twintigste eeuw te 
verzamelen en te presenteren. Daarmee negeert het de his
torisch gegroeide internationale consensus om de cesuur 
tussen collecties voor oudere en moderne kunst rond 1905 
te leggen, met meestal een overlap voor de kunst van het 
postimpressionisme.
Deze zet wordt door het museum gelegitimeerd met de ge
plande herinrichting, waarbij een geïntegreerde opstelling 
van kunst en geschiedenis in de plaats zal komen van de 
oude, aan disciplines gebonden inrichting. Als gevolg van 
de beoogde fusie in de presentatie ziet men zich genood
zaakt de wisselende begrenzing van de verzamelgebieden 
van de verschillende afdelingen gelijk te trekken. Omdat de 
afdeling Nederlandse Geschiedenis - waarvan het bestaan 
binnen een kunstmuseum uniek is - in haar activiteiten ook 
de modernste geschiedenis bestrijkt en om te voorkomen 
dat de inrichting van deze periode niet verzelfstandigt ten 
opzichte van die van de voorgaande eeuwen, zal er dus 
voortaan ook moderne kunst worden verzameld en gepre
senteerd. De periode 1900-1945 wordt in het Voorlopig 
Ontwerp gesitueerd in het souterrain, onder de bakstenen 
gewelven. Afgezien van de kwestie of de moderne kunst 
zich in deze ambiance thuis zal voelen, roept deze beslis
sing tal van vragen op.
Voor een collectievorming die beantwoordt aan de strenge 
normen die het museum voor de oudere kunst hanteert, is 
het rijkelijk laat, in weerwil van de bewering van directeur 
Ronald de Leeuw dat het museum “genoeg goodwill in de 
wereld” geniet om een Mondriaan en een Rietveldstoel te 
kunnen bekomen (Het Parool, 23 september 2003). Boven
dien is het onzinnig om een collectie te willen starten die op 
tal van plekken in Nederland reeds ruimschoots voorhan
den is, bijvoorbeeld bij de buren op het Museumplein. Of 
de combinatie met de geschiedenis de veronderstelde meer
waarde oplevert, valt nog maar te bezien. Terwijl in de op

stelling van de zestiende tot en met de negentiende eeuw de 
kunst centraal komt te staan en historische ontwikkelingen 
tussendoor worden geëvoceerd, zal voor de opstelling van 
de twintigste eeuw eerder het omgekeerde gelden en zal de 
kunst al gauw ter illustratie van de geschiedenis dienen. Al
leen al vanwege ruimtegebrek lijkt een presentatie die recht 
doet aan de ontwikkelingen in de kunst zelf, zoals op de 
bovenverdiepingen, uitgesloten. Gevreesd moet worden dat 
de niet onproblematische integratie, die op zichzelf al een 
museumhistorische pedigree heeft en gekleurd is door aan
names over het functioneren van kunst, weinig ruimte laat 
om recht te doen aan wat nu juist karakteristiek is voor de 
twintigste-eeuwse kunst, en het spanningsveld tussen auto
nomie en sociale of politieke context onbelicht zal laten. 
Een alternatief dat deze problematiek veel meer recht doet, 
is te vinden in de National Gallery in Londen. Onder ver
wijzing naar het oprichtingsstatuut van 1824, waarin gesteld 
wordt dat de collectie een bron van inspiratie voor eigen
tijdse kunstenaars wil zijn, worden hier uiteenlopende acti
viteiten georganiseerd om oud en modem bij elkaar te bren
gen. Naast meer ambitieuze tentoonstellingen als Encounters 
-New Art from Old (2000), hebben eigentijdse kunstenaars 
zoals David Hockney of de illustrator Quentin Blake klei
nere presentaties van de collectie samengesteld, meestal rond 
een thema. Verder is er sinds 1989 het Associate Artist
Scheme, een programma dat voorziet in het tweejarig ver
blijf van een kunstenaar in een atelier binnen het museum, 
met de verplichting nieuw werk voor een tentoonstelling in 
de National Gallery te maken en het atelier bij tijd en wijle 
open te stellen voor het publiek. De laatste keer resulteerde 
dit in een tentoonstelling van Ron Mueck (maart-juni 2003). 
Daarbuiten worden er soms tentoonstellingen georganiseerd 
van kunstenaars van wie het werk een nauwe relatie aangaat 
met oudere kunst, zoals de zojuist geopende presentatie van 
Bill Viola. Weliswaar levert dit niet altijd grote kunst op en 
zijn de combinaties tussen oud en nieuw wel eens gefor
ceerd, maar een dergelijke aanpak kan toch tot verrassender 
inzichten leiden dan het lineair dóórtrekken van de ‘kunst in 
context’-benadering naar de twintigste eeuw.
Een saillant gegeven is dat het Rijksmuseum in het verleden 
wél levende meesters onder zijn dak heeft gehad. In een tijd 
waarin nog geen cesuur werd gevoeld tussen de eigen tijd 
en het verleden, verwierf het museum werken uit de sinds 
1808 gehouden tentoonstellingen van Levende Meesters. 
Toen de ‘Vereniging met de lange naam’, de in 1874 opge
richte Vereeniging tot het vormen van eene openbare verza
meling van Hedendaagse Kunst (VVHK), in 1895 het ge
bouw verliet om naar het zojuist gestichte Stedelijk Museum 
te trekken, bevestigde dat de kloof die inmiddels was ont
staan tussen de toenemende historisering van de presentatie 
in het Rijksmuseum en de meer op het heden gerichte om
gang met de moderne kunst.
Indien de herinrichting volgens de nu geformuleerde plan
nen plaatsvindt, staan we dus voor een wetenschaps
historische verschuiving, die een scherpe breuk vormt met 
de presentatiegeschiedenis van het museum en de nog niet 
eens lang bestaande, historisch gegroeide visies letterlijk 
uitwist. Maar al te vaak behelst restauratie ook een destruc
tie van het recente verleden. (Fieke Konijn)

STADSGALERIJ HEERLEN. Sinds 1 september is de 
Stadsgalerij Heerlen, Museum voor moderne en hedendaagse 
kunst, gehuisvest in het Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen. 
Voortaan is er voldoende ruimte om de vaste collectie en de 
wisselende tentoonstellingen gelijktijdig onder te brengen 
in één gebouw. Het Glaspaleis dateert uit 1935 en werd ont
worpen door architect Frits Peutz. Het staat als een van de 
dertien Nederlandse gebouwen vermeld op de internationale 
ICOM-lijst van de duizend belangrijkste gebouwen van de 
twintigste eeuw. Architecten Wiel Arets en Jo Coenen wer
den geselecteerd om de renovatie en aanbouw van het Glas
paleis te ontwerpen. Naast de Stadsgalerij zijn er ook de

Glaspaleis, Heerlen

Openbare Bibliotheek, het Filmhuis, de Muziekschool en 
het Vitruvianum gehuisvest (www.stadsgalerijheerlen.nl). 
(D.N.)

AVL PRIJS VOOR EIGENWIJZE KUNSTENAARS. 
Eind september reikte Atelier Van Lieshout voor de eerste 
keer een prijs uit aan de meest eigenwijze kunstenaar ter 
wereld - dat is de kunstenaar die volgens de jury het meest 
onafhankelijk en compromisloos is. De Stichting Joep van 
Lieshout wil op die manier aanklagen dat rond de meeste 
kunstprijzen een circus wordt opgezet, waarbij de organisa
tie meer geld opslokt dan het prijzengeld en prominente jury
leden met al te grote ego’s uitkomen bij een mat compro
mis. Bij de jaarlijkse AVL Prijs gaat daarentegen al het geld 
naar de kunstenaar en bestaat de jury uit slechts één per
soon. Dit keer ging het om Wayne Bearwaldt, directeur van 
The PowerPlant in Toronto; hij koos voor Neil Minuk, een 
beeldhouwer en architect uit Winnipeg (Canada). Bearwaldt 
prijst Minuk voor zijn gedurfd en risicovol onderzoek van 
“the fine lines, materials and inspired lighting of a bour
geois, modernist investigation in sculpture (as architecture)”. 
Minuk ontving '7.000 euro en een door Van Lieshout ont
worpen bokaal van polyester (www.ateliervanlieshout.com). 
(D.N.)

MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS. 
Dit museum zal tot eind volgend j aar wegens verbouwings
werken gesloten zijn. Gedurende deze periode zullen de door 
ARC georganiseerde tentoonstellingen van hedendaagse 
kunst plaatsvinden in het Couvent des Cordeliers in het 
Quartier Latin, dat gezien de strategische ligging dagelijks 
open zal zijn van 12 tot 20 uur. De programmatic wordt ver
zorgd door Laurence Bossé en Hans Ulrich Obrist. De eer
ste tentoonstelling met werk van de Albanese video
kunstenaar Anri Sala opent op 5 november. (L.V.D.A.)

Wissels

ETABLISSEMENT D’EN FACE PROJECTS. Voorma
lig artistiek directrice Eva Gonzalez-Sancho van Etablisse
ment d’en face projects is sinds 15 mei 2003 directrice van 
de FRAC-Bourgogne te Dijon. Sinds juni heeft een werk
groep, die op vrijwillige basis werkt, het beleid van Etablis-

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

Caermersklooster Gent / 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

61
Provincie
Oost-Vlaanderen

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

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

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag

D
e W

itte Raaf 106 • novem
ber-decem

ber 2003

2 9

http://www.stadsgalerijheerlen.nl
http://www.ateliervanlieshout.com
mailto:caermersklooster@oost-vlaanderen.be
http://www.caermersklooster.be


DC:
K

LILY VAN DER STOKKER
Small Talk
Performative Installation #2
Eine Ausstellungskooperation mit dem Siemens Arts Program
The exhibition is a coproduction with the Siemens Arts Program

1. November 2003 - 11. Januar 2004

ggrefà.

ë

John Armleder John Bock John Currin Nicole Eisenman Laura Emrick Isa Melsheimer Nada Sebestyén Erwin Wurm

MUSEUM
LUDWIG
Museum Ludwig, am Dom/Hbf, Köln
BischofsgartenstraBe 1, D - 50667 Köln, Info: +49 - 221 - 22126165 
Di-Do 10-18 Uhr, Fr 11-18 Uhr, jeden 1. Fr im Monat 11-23 Uhr, 
Sa/So 10-18 Uhr

Ein Museum ders Stadt Köln

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

METROPOLIS M
Tweemaandelijks tijdschrift over hedendaagse kunst

2003/Nr.5— Oktober/November

STRATEGISCH 
SCHILDEREN

Saskia Oide Wolbers
Now that part of me has become fiction

t/m 23.11.03

Serse / Ruri
25.01.04 tot 21.03.04

Ns

Michel Majerus 
Lucy McKenzie 

Paulina Olowska
Ryan Gander 

Jan van de Pavert 
Andreas Siekmann 
Silke Otto-Knapp

8 —
Nu in de winkel of bel +31 30 234 21 25

info@metropol.nl / www.metropolism.com
333332
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Kapittelstraat 6 Postbus23O NL 6130 AE Sittard T+31464513460 F+31464529111 info@hetdomein.nl 

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17 :22233222323322222222:22:::2223333333323333::*23222222222-:-2322-22-222-

mailto:info@metropol.nl
http://www.metropolism.com
mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl


sement in handen. Deze werkgroep bestaat uit beeldend kun
stenaars Sven Augustijnen, Harald Thys en Michael Van den 
Abeele, architect Jan Verheyden, NICC-medewerkster 
Margot Vanheusden en Witte-Raafmedewerker Etienne 
Wynants. De permanentie wórdt waargenomen door Emma 
Sidgwick. De tentoonstellingsruimte van Etablissement is 
geopend van woensdag tot zaterdag tussen 14 en 18 uur 
(Antoine Dansaertstraat 161, 1000 Brussel, 02/219.44.51, 
ets_den_face@skynet.be). (D.N.)

Lezingen

ARCAM. Op maandag 22 december organiseert Architectuur- 
centrum Amsterdam een presentatie van de Eindhovense kun
stenaar en architect John Körmeling (° 1951 ). Körmeling werd 
bekend met zijn neonbeelden en billboards. In 1999 ontwierp 
hij het Drive-in wheel, een reuzenrad voor personenauto’s. 
De presentatie begint om 19.30 uur en vindt plaats in 
De Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam. De toegang bedraagt 
7,50 euro. Vooraf reserveren kan bij ARCAM, Prins Hendrik
kade 600, Amsterdam (020/620.48.78; arcam@arcam.nl; 
www.arcam.nl). (D.N.)

ABC. Het ABC Architectuurcentrum Haarlem organiseert op 
maandag 24 november om 20 uur een lezing van Tom Frantzen 
en Kamiel Klaasse (NL Architects). De lezing kadert in een 
reeks waarin architecten worden uitgenodigd die zelf als kun
stenaar werkzaam zijn. De inkom bedraagt 2,50 euro. Plaats: 
ABC Architectuurcentrum, Groot Heiligland 47 te Haarlem 
(023/534.05.84; info@architectuurhaarlem.nl; www.architec- 
tuurhaarlem.nl). (D.N.)

WITTE DE WITH. Op zaterdag 22 november om 18 uur 
organiseert Witte de With een panelgesprek met als thema 
The Politics ofVerticality — The West Bank as an architectural 
Construction. De volgende sprekers komen aan bod: Ariella 
Azoulay, Catherine David, Zvi Efrat, Anselm Franke, Rafi 
Segal, Efrat Shvily, Paola Yacoub, Michel Lasserre en Eyal 
Weizman. Na het debat wordt het fotoboek New Homes in 
Israel and the Occupied Territories van Efrat Shvily voorge
steld. Op zaterdag 13 december om 18 uur vindt een tweede 
panelgesprek plaats: The Politics of Resistance. De Palestijnse 
gasten debatteren dan over “de representaties van het territo
riale conflict”. De debatten en de presentatie vinden plaats in 
Witte de Withstraat50 te Rotterdam (tel. 010/411.01.44; 
info@wdw.nl; www.wdw.nl). (D.N.)

UNIVERSITEIT GENT. De vakgroep architectuur en 
stedenbouw van de Universiteit Gent organiseert op donder
dag 18 december de conferentie Lessons in Modem Living. 
Post-war Model Homes, met als sprekers Irene Cieraad, 
Monique Éleb, Jonathan Woodham, Mil De Kooning, Fredie 
Floré en Johan Lagae. De conferentie, die gemodereerd wordt 
door Tim Putnam en Penny Sparke, behandelt de verschil
lende manieren waarop na de Tweede Wereldoorlog, in een 
tijd van woningbouwprojecten en toenemende industrialisa
tie, modelwoningen gebruikt werden om het ‘moderne leven’ 
te promoten. Voor meer informatie Contacteert u Fredie Floré, 
Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent (tel 09/264.39.13; 
fredie.fIore@UGent.be; arch.ugent.be/modernliving). 
Reservatie kan via het on-lineformulier dat te vinden is op 
http://arch.ugent.be. Studenten betalen 5 euro, andere bezoe
kers 10 euro (inclusief lunch). (D.N.)

STUK. Binnen de reeks Auditorium 04 over architectuur, 
stedenbouw en design, georganiseerd door het kunsten
centrum STUK, kunt u lezingen meemaken van de Neder
landse architecten Benthem en Crouwel (op donderdag 
27 november) en van het Belgische studiebureau Ney & 
Partners (donderdag 11 december). Beide lezingen begin
nen om 20 uur. Binnen de reeks Smeulende kwesties, die 

Modelwoning De Coene op de wereldtentoonstelling van Brussel, 1958

onder meer “diagnoses van onze hedendaagse cultuur” be
looft, kunt u op donderdag 20 november om 18 uur naar 
een lezing van Lucien Dâllenbach, hoogleraar Franse lite
ratuur en cultuurwetenschappen aan de Eidgenössische 
Technische Hochschule Zürich. Zijn studies over de "mise- 
en-abyme” en over de mozaïek als metafoor en compositie
techniek zijn gebundeld in het boek Mosaïques (2001). 
Hierin verdedigt hij een nieuwe kijk op het post
modernisme. De lezingen vinden plaats in het STUK, 
Naamsestraat 96, Leuven (016/32.03.20; stuk@stuk.be; 
www.stuk.be). Reservatie is verplicht. De inkom bedraagt 
5 euro. (D.N.)

SINT-LUCAS. Tijdens het academiejaar 2003-2004 organi
seert Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent een aantal openbare 
lezingen. Wie niet aan de school verbonden is, betaalt 5 euro 
per lezing. Op woensdag 19 november vertelt Peter de Bolla 
“over de blos”. Op donderdag 4 december is Ann-Sophie 
Lehmann aan het woord over “gloeiende verf en blozende 
pixels. Huidkleuren van Jan van Eyck tot Lara Croft”. Philippe 
Pirotte houdt op woensdag 10 december een lezing met als 
thema Beyond desire. De lezingen starten telkens om 19 uur 
in auditorium 2, Zwartezustersstraat 34, Gent (09/225.42.90; 
info@kunst.sintlucas.wenk.be). (D.N.)

ArtEZ. In samenwerking met Stichting InterArt organiseert 
kaAp ‘Cultureel Goed!’ op dinsdag 25 november van 13 tot 
17 uur een werkconferentie met als thema “cultureel erf
goed en culturele identiteit”. Onder leiding van gespreks
leider Alex de Vries (bureau Stem/Den Hartog & De Vries) 
vinden gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van 
kunst, cultuur en het kunstvakonderwijs. Er zal onder meer 
worden ingegaan op de verhouding van de sprekers tot de 
Nederlandse cultuur en op dé vraag hoe zij hun culturele 
identiteit definiëren, hoe zij denken over hun positie in de 
Nederlandse cultuurproductie en welke nieuwe vormen zij 
mogelijk achten voor de overdracht van cultureel erfgoed. 
De genodigden zijn Jos Houweling (beeldend kunstenaar, 
directeur Sandberg Instituut), Alida Neslo (actrice, direc
teur DasArts), Karim Traïdia (regisseur), Chris Keulemans 
(auteur), Hans Maarten van den Brink (auteur) en Vamba 
Sheriff (auteur). De inkom is gratis, maar reservatie is ver
plicht. Locatie: ArtEZ Auditorium, Oude Kraan 26, Arnhem 
(026/353.57.59; kaap@artez.nl). (D.N.)

CULTUREEL LEUVEN. De Jan van Eyck Academie en 
de stad Leuven zijn een samenwerkingsverband aangegaan 
voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van een cultu
reel communicatieplan voor Leuven. Een team van zes ont
werpers onder leiding van de ontwerpers Armand Me vis en 

Linda van Deursen, onderzoekt de huidige culturele identi
teit van Leuven. In het kader van dit onderzoeksproject vin
den twee publieke avonden plaats. Op dinsdag 25 novem
ber om 20 uur organiseert kunstenares Jeanne van Heeswijk 
een bijéénkomst in het auditorium van de bibliotheek van 
Leuven (Diestsestraat 49). Samen met onder anderen Sybe 
Thissen gaat zij in op de identiteit van een stad. Op dinsdag 
2 december om 20 uur vindt in het STUK (Naamsestraat 96, 
Leuven) de bijeenkomst Iconopolis plaats, georganiseerd 
door architectuurtheoreticus Wouter Davidts. Hij nodigde 
drie architectenbureaus (SSA/XX, 51N4E en BOB361) uit 
voor een fictieve architectuurwedstrijd om een ‘icoon’ voor 
Leuven te ontwerpen. De presentatie van de voorstellen en 
het daaropvolgende debat gaan over de invloed van 
(festival)architectuur op de culturele identiteit van een stad. 
Beide avonden zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is niet 
nodig. Meer informatie bij Kim Thehu (043/350.37.21; 
kim.thehu@janvaneyck.nl; www.jahvaneyck.nl). (D.N.)

L’IMAGE EN MOUVEMENT. Op vrijdag 28 en zaterdag 
29 november 2003 organiseert het Institut supérieur pour 
l’étude du langage plastique (Iselp), in samenwerking met 
Ad Libitum en Transcultures, een internationaal colloquium 
met als titel Exposer l’image en mouvement? - De la 
grammaire spatiale à la production de contenus. Het sym
posium gaat op zoek naar een “ruimtelijke grammatica” van 
de wijze waarop experimentele film, video en multimediale 
kunst worden ingeschakeld in tentoonstellingen en presen
taties. Verspreid over de twee dagen komt een twintigtal 
sprekers aan bod. Het volledige programma is na te lezen 
op www.iselp.be. Inschrijven is verplicht (via het secreta
riaat van Iselp, Waterloolaan Brussel, 
02/504.80.70;. iselp@iselp.be). De inkom bedraagt 6 euro 
voor één dag en 10 euro voor twee dagen. (D.N.)

ARCHIPEL. Archipel organiseert de lezingencyclus Nueva 
simplicidad- nieuwe eenvoud rond hedendaagse architectuur. 
Op vrijdag 21 november spreekt de Belgische architect Jo 
Crepain in de Maalbeekstraat 10 te Waregem. Op donderdag 
11 december is de Spaanse architect Alfredo Paya aan het 
woord in de Magdalenazaal, Magdalenastraat 27 te Sint- 
Andries-Brugge. Beide lezingen beginnen om 20.30 uur. Re
serveren is verplicht via het Archipel-secretariaat op maan
dag en woensdag van 9 tot 18 uur (050/322.420; info@ 
archipelvzw.be). Inkom 7 euro. (D.N.)

DIGITAAL PLATFORM. Digitaal Platform van de steun
punten IAK en IBK en Culturele Biografie Vlaanderen or
ganiseren, in samenwerking met het Vlaams Centrum voor 
Volkscultuur, het Centrum voor Cultuursociologie en het 
Vlaams Theater Instituut, een studiedag “over het levend 
geheugen bij het digitaliseren en het belang van het netwerk 
en de community daarin”. Er zijn lezingen gepland van Mare 
Jacobs, Pascal Gielen, Josephine Bosma en Nicolas Malevé, 
alsook presentaties van kunstenaars en kunstprojecten. De 
Studiedag Dynamisch archief vindt plaats op donderdag 
27 november van 9 tot 17 uur in de Koninklijke Academie 
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningsstraat 18, 
Gent. Voor inschrijvingen en meer informatie: IAK/IBK 
Digitaal Platform, Greet Halsberghe (09/267.90.40; 
info@ibknet.be; www.ibknet.be). (D.N.)

MUHKA. Woensdag 17 december om 15 uur wordt in het 
Museum voor Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32 te 
Antwerpen, hét boek Kunst in Netwerken. Artistieke selecties 
in de hedendaagse dans en de beeldende kunst van Pascal 
Gielen voorgesteld. Het boek is een cultuursociologische 
studie van artistieke selectieprocessen in de sectoren van de 
hedendaagse dans en de beeldende kunst in Vlaanderen, in 
de periode tussen 1980 en 2000. Vanuit de bevindingen van 
dat empirisch onderzoek wordt een kritiek geformuleerd op 
de kunstsociologische theorie van Pierre Bourdieu. De pre-

STUK BEELDENDE KUNST

KRISTOF VAN GESTEL & MARTIJN OLIE
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Entre Deux
Dominikanerplein 5 

Maastricht

14 November—
19 December

Exhibitions 
Presentations 
Installations

2003

Orla Barry

Videoscreenings /
Performances /
by /
Researchers /
and I
Guests /
of /
□an van Eyck Academie

Lieven De Boeck & John Murphy
Yane Calovski
Mariana Castillo Deball & Hubert Czerepok /
Simone van Dijken /
Hatice Güleryüz /
Yolande Harris /
Lina Issa /
Iratxe Jaio /
Ella Klaschka & Ayreen Anastas /
Doris Lasch & Ursula Ponn /
Christine Lemke /
Gyan Panchal, Frédéric Nogray & Nicolas Chardon
Johannes Porsch /
Florencia Reina & Sebastian Menéndez /

aoNNEFANTE"
Recente aanwinsten

Atelier van Lieshout
Bonnefantopia, 2003

Joëlle Tuerlinckx
A stretch museum scale I : I 2001 -2003

Verder

Speciale aandacht voor Fons Haagmans, Suchan 

Kinoshita, Roman Signer en Franz West.

Vanaf 16 november 2003

Architectuur volgens Rossi
Vanaf februari 2004

Lily van der Stokker
Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
Avenue Céramique 250 - Maastricht Tel +31(0)43 329 01 90
Open dinsdag tot zondag 10-17u
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22 november 2003 - 1 february 2004

Nach Kippenberger

22 november 2003 - 14 maart 2004

Matthijs de Bruijne - 
journal # 3

22 november 2003 - 1 februari 2004

Joe Scanlan - 
journal # 4

/ Organized by
□an van Eyck Academie Maastricht 

for further information 
www.janvaneyck.nl/entredeux 

+ 31 (0) 43 350 3737
Bilderdijklaan 10, Eindhoven, The Netherlands
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sentatie wordt gevolgd door een debat met enkele genodig
den en een discussie met het publiek (meer informatie via 
09/267.90.40; info@ibknet.be; www.ibknet.be). (D.N.)

SINT-LUKAS STICHTING. Sint-Lukas Stichting Brussel 
organiseert een reeks lezingen onder de titel Het weefsel van 
de twintigste eeuw - Heeft kunst nog een toekomst?. Op 
woensdag 19 november houdt filosoof Frank Vande Veire een 
lezing over De verrassende actualiteit van Hegels einde van 
de kunst. Woensdag 17 december stelt ingenieur-architect 
Wouter Davidts zich de vraag Heeft de kunst nog een toe
komst (in het museum)?. Beide lezingen beginnen om 18 uur 
en vinden plaats in het Auditorium Hogeschool Sint-Lukas, 
Paleizenstraat 70, Brussel. De toegang is gratis. Meer inlich
tingen op hetzelfde adres (02/250.11.66; stichting® 
sintlukas.be). (D.N.)

HOGESCHOOL GENT. De hogeschool Gent organiseert 
dit academiejaar voor de tweede maal een studium gene
rale, toegankelijk voor studenten en belangstellenden. De 
eerste reeks gaat over stedelijkheid. Op woensdag 19 no
vember vertelt architect Willem Koerse over veranderde 
stedelijkheid. Woensdag 26 november is er cultuurfilosoof 
Dieter Lesage met een kritiek op culturele hoofdsteden. 
Woensdag 3 december houdt Luc Devoldere, hoofdredac
teur van Ons Erfdeel, een lezing met als thema: Babel en de 
postmoderne stad. Docent stedenbouw Pieter Uyttenhove 
spreekt op woensdag 10 december “over loops en semiotiek 
in de stad”. Alle lezingen vinden plaats in de zaal Karel Miry 
van het Conservatorium, Hoogpoort 64 te Gent. Reserve
ring is verplicht (StudiumGenerale@hogent.be; 
09/266.08.54). De toegangsprijzen variëren van 1 tot 5 euro 
(www.hogent.be/studiumgenerale/). (D.N.)

Plastische kunsten

MICHELANGELO PISTOLETTO & CITTA- 
DELLARTE &. Sinds Michelangelo Pistoletto (°Biella, 
1933) het klassieke zelfportret inruilde voor een spiegelend 
canvas valt hij niet meer weg te denken uit de kunstgeschie
denis van de 20ste eeuw. Pistoletto is echter vastberaden 
zijn invloed ook aan het begin van de 21ste eeuw te laten 
gelden, alleen koestert hij niet langer de illusie dit te doen 
met ‘eigen’ werk. Sinds hij in 1996 Cittadellarte oprichtte 
en huisvestte in een oude fabriek in zijn geboortestad Biella, 
maakt hij weinig of geen ‘nieuw’ werk meer. Via dit insti
tuut zoekt Pistoletto naar een nieuwe verhouding tot de we
reld, niet langer als individueel kunstenaar, maar door mid
del van een ambitieus maatschappelijk project. De term 
Cittadellarte is een contaminatie van de woorden cittadella 
en città dell’arte: burcht en stad. In Cittadellarte vindt de 
kunst de bescherming en de plaats om zich, zoals in een 
stad, met de dynamiek, de complexiteit en de gelaagdheid 
van de ‘wereld’ te verbinden. Anderen - hoofdzakelijk jonge, 
onbekende kunstenaars - vinden ér onder toezicht van 
Pistoletto een platform voor allerlei nieuwe artistieke pro
jecten en experimenten met verregaande maatschappelijke 
ambities. Zo worden er plannen gesmeed voor een politieke 
partij {Lovedifference), worden er allianties aangegaan met 
tal van maatschappelijke actoren - wetenschappers of be
drijven zoals Illy en Zegna — of wordt er, onder het mom 
van een ogenschijnlijk uniek artist-in-residence-programma, 
nagedacht over een alternatieve vorm van onderwijs 
{UNIDEE - de Universiteit van het Idee). Aan de basis van 
het Cittadellarte-project ligt de Fondazione Pistoletto, een 
stichting die - onafhankelijk van de kunstenaar - instaat voor 
het beheer van Pistoletto’s cultureel en financieel kapitaal, 
zijn omvangrijke estate en de Cittadellarte zelf. Kortom: de 
Fondazione beheert het Universum van de Kunstenaar.
De expositie in het MUHKA geeft voor het eerst een totaal
beeld van deze veelzijdige organisatie, die zich tegelijk als

Zaalzicht ‘Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte Muhka, 2003

artistiek project en institutionele vrijplaats profileert. Naast 
het werk van de ‘meester’ zelf toont de tentoonstelling pro
jecten van de UNIDEE-residents, geeft zij een anekdotische 
impressie van het leven en de sfeer te Biella en documen
teert (of promoot) zij de institutionele en ideologische struc
tuur waarbinnen gewerkt wordt. De opstelling suggereert 
echter dat er binnen Cittadellarte een zekere autonomie en 
vrijheid heerst. Het werk van de UNIDEE-residents en de 
ideologische structuur van de Cittadellarte-organisatie zijn 
immers expliciet uit elkaar gehaald. Aan de ene zijde van 
het MUHKA wordt de organisatie met zijn verschillende 
offices gepresenteerd in een met gordijnen ingepakte beurs
stand, compleet met logo, wervingsfolders en een als 
tentoonstellingspublicatie verpakte bedrijfscatalogus. In de 
andere museumvleugel treffen we veeleer een typische 
museumsituatie aan: de verschillende ‘werken’ van jonge 
kunstenaars zijn er bijna lukraak en op een volstrekt gelijk
waardige manier over de museumruimte verspreid. De spits
vondige titel van de expositie te Antwerpen - met dubbele 
‘&’ - moet de bezoeker trouwens op deze gelijkwaardigheid 
attent maken: met Cittadellarte is Pistoletto niet langer al
leen aan zet, maar werkt hij samen met een divers en pluri
form collectief. Het geforceerde van dit democratische uit
gangspunt wordt echter al bij het binnenkomen duidelijk. 
De tentoonstelling opent immers met de monumentale reeks 
Oggetti in Meno van Pistoletto uit 1965-1966. Deze groep 
van een dertigtal werken refereert niet enkel aan het roem
rijk artistiek verleden van Pistoletto, maar fungeert letter
lijk en figuurlijk als scharnierpunt én ideologisch model voor 

de tentoonstelling. Het geheel is vormelijk zo disparaat dat 
het lijkt alsof elk werk door een andere kunstenaar is ge
maakt. Oggetti in Meno presenteert zich als een groepsten
toonstelling gemaakt door één persoon en prefigureert op 
die manier het ‘pluraliteitsdenken’ en het meervoudige 
auteurschap dat ten grondslag ligt aan het Cittadellarte- 
project. Net zoals de bezoeker in Biella te pas en te onpas 
op oudere modelwerken van Pistoletto stuit, wordt het ge
toonde werk in het MUHKA eveneens aan de Oggetti in 
Meno gerelateerd. Het is alsof men van het museumpubliek 
en de Cittadellarte-residents verwacht dat zij elk ‘nieuw’ 
werk aan dat van Pistoletto ‘spiegelen’. Michelangelo 
Pistoletto & Cittadellarte & is dan ook een bizarre tentoon
stelling. De onderlinge spanningsverhoudingen, de sociale 
mechanismen en verdoken machtsstructuren die binnen het 
project werkzaam zijn, worden er immers zichtbaar zonder 
dat ze echt worden gethematiseerd of gereflecteerd.
Pistoletto’s queeste naar een nieuwe verhouding tot de maat
schappij kristalliseert uiteindelijk in de intersubjectieve re
latie van hemzelf tot zijn residents, de meester tegenover 
zijn leerlingen. Met Cittadellarte creëert hij immers nog al
tijd een soort schoolsituatie: hij ontfermt zich over jonge 
kunstenaars die, weliswaar onder eigen naam maar tevens 
gedekt door zijn autoriteit, werk maken. Pistoletto refereert 
trouwens meermaals aan de scholen van de renaissance- 
meesters of aan het ontstaan van het Universitas-ideaal. Het 
is precies deze schoolsituatie en de daarmee verbonden re
latie van meester tot leerling, die in het MUHKA onderbe
licht blijven. Dankzij het toezicht en de bescherming van de

FONDS VOOR_________  
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING_________
EN BOUWKUNST

Postbus 773 
1000 AT Amsterdam 
telefoon 0205231523 
fax 020 5231541
e-mail: post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl

HET FONDS BKVB 
ZOEKT NIEUWE 
COMMISSIELEDEN 
voor de subcommissies die de subsidie
aanvragen van beeldend kunstenaars, 
vormgevers of architecten beoordelen.

■ _________________

Er wordt met name gezocht naar kandidaten die vanuit de praktijk als beeldend kunstenaar, 
vormgever of architect óf als beschouwer algemeen deskundig zijn en tevens specialis
tische kennis hebben op een van de volgende gebieden:

VOOR DE COMMISSIE BASISSUBSIDIES:
tekenen/grafiek, schilderkunst, fotografie, beeldhouwkunst, vrije vormgeving (mode en 
product), film/videokunst of kunst in de openbare ruimte.
Van kandidaten voor de Commissie Basissubsidies wordt ook verwacht dat zij vertrouwd zijn met 
regionale en nationale circuits die van belang zijn voor de erkenning van het kunstenaarschap van 
de aanvragers.

VOOR DE COMMISSIE STIMULERINGSSUBSIDIES:
beeldhouwkunst, schilderkunst, fotografie, mode/styling/textielontwerp, sieraden, 
grafisch / nieuwe media, architectuur of landschapsarchitectuur.
Tevens wordt voor de Commissie Stimuleringssubsidies gezocht naar beschouwers op het 
gebied van de beeldende kunst en vormgeving.

Bij de samenstelling van alle commissies wordt gestreefd naar een goede spreiding van leeftijd, 
woonplaats en culturele achtergrond.

Vergaderfrequentie: 1 dagdeel per 3 weken (Commissie Basissubsidies) /1 dagdeel per 2 of 
3 weken (Commissie Stimuleringssubsidies).
Honorering: d.m.v. vacatiegeld.
Solliciteren: voor 26 januari 2004 d.m.v. sollicitatiebrief met c.v. aan Lex ter Braak, directeur.
S.v.p. op enveloppe vermelden of het sollicitatie voor Cie. Basissubsidies of Cie. Stimulerings
subsidies betreft. Kandidaten die zich voor beide commissies willen aanmelden, wordt verzocht 
afzonderlijke brieven te sturen. Het is niet mogelijk in beide commissies te worden benoemd. 
Verwacht wordt dat de selectie medio april 2004 is afgerond en de leden per 1 mei of 1 juni 2004 
worden benoemd.

Voor meer informatie:
www.fondsbkvb.nl of
tel 020 5231561 (coördinator basissubsidies)
tel 020 5231640 (coördinator stimuleringssubsidies beeldende kunst)
tel 020 5231639 (coördinator stimuleringssubsidies vormgeving en architectuur)
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18 oktober 2003 - 22 november 2003

Sara van der Heide

pysmrom
Marijn van Kreij

The Show Must Go On

29 november 2003 -17januari 2004

Groepstentoonstelling
met kunstenaars van de galerie

nieuw werk van o.a. Maria Roosen, Daniel Roth, 

Job Koelewijn en Tom Claassen

paavsmamom
Pablo Pijnappel

Andrew Reid

Art Basel Miami 

4 - 7 december 2003

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

Now What?
Dreaming a better world in six parts

DE HALLEN HAARLEM
Ron Mueck
Beelden

Ron Mueck (1958) maakt hyper
realistische beelden van mensen: 
naakt, alleen, kwetsbaar en sterfelijk. 
Slechts dé afmetingen wijken af van 
de werkelijkheid en variëren van klein 
tot supergroot. Sinds zijn debuut in 
1996 baren Muecks beelden veel 
opzien. Op deze eerste tentoon
stelling van Mueck in Nederland zijn 
zes beelden te zién.

Cees Krijnen
Divorcée est Arrivée

Centrale figuur in het werk van Cees 
Krijnen is zijn moeder Greta Blok. 
Al vijftien jaar lang voert zij een 
juridische strijd over de boedel
scheiding met haar ex-man. “Ik heb 
van deze scheidingszaak mijn eigen 
‘reality theater’ gemaakt, om het 
op die manier voor haar een beetje 
dragelijk te maken”. Op de tentoon
stelling zijn fotowerken en twee 
'body doubles' van zijn moeder te zien.

15 november 2003 t/m 18 januari 2004

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

Utrecht, 1 november - 
14 december

deel een
On Hope and Other 
Misunderstandings
tentoonstelling,
BAK,Lange Nieuwstraat 
en Flatland Gallery, 
Lange Nieuwstraat 7, 
Abraham Dolehof.

deel twee
Fantastic Prophecy
tentoonstelling, voormalig 
Gerechtsgebouw, 
Hamburgerstraat 28 en 
Academiegalerie, 
Minrebroederstraat 16

deel drie
The World Question 
Center (Reloaded) 
openbare performance 
naar James Lee Byars, 
1 november 2003 voorma
lig Gerechtsgebouw, 
Hamburgerstraat 28

deel vier
Forward Thinking
gesprekkenreeks, 9,16, 
23 en 30 november, 
7 december 2003 voor
malig Gerechtsgebouw, 
Hamburgerstraat 28

deel vijf
The Projection
krant, november 2003

deel zes
Now What?Artists Write!
publicatie met kunste- 
naarsteksten, 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:
Mondriaan Stichting; 
Stichting DOEN;
Provincie Utrecht; Prins 
Bernhard Cultuurfonds, 
Amsterdam; European 
CulturalFoundation; Fonds 

voor beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst; 
Cultuurfonds van de Bank 
Nederlandse Gemeenten;
Gemeente Utrecht;
Stimuleringsfonds voor 
Architectuur; American 
Center Foundation; Institut 
Français des Pays-Bas, 
Den Haag; Ambassade 
van Oostenrijk, Den Haag; 
IASPIS; Cultural Relations 
Committee, Ireland;
The British Council, 
Amsterdam

bak
basis voor 
actuele kunst

info@bak-utrecht.nl t: +31 (0)30 2316125
www.bak-utrecht.nl f : +31 (0)30 230 05 91
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meester is er in Cittadellarte ruimte voor een ongebreideld 
experimenteren met de betekenissen, de voorstellingen en 
de kennis van de Wereld. In de complexe machtsverhou
ding tussen leraar en leerling, in de af geschermde confron
tatie tussen oud en nieuw, in de interpretatie van de ‘kennis’ 
van de meester door de leerling, kan jeugdig enthousiasme 
rijpen tot een gereflecteerde verantwoordelijkheidszin. Dit 
weifelende proces vindt in de school een beschermende at
mosfeer, maar wanneer men de producten ervan in een mu
seum presenteert, blijkt dat zij nooit echt onder de vleugels 
van de meester uitraken. De uit hun context gehaalde ‘school
werkjes’ willen zich nadrukkelijk verzelfstandigen, en krij
gen daardoor iets steriels. Daarmee functioneren ze ook niet 
meer als ondersteuning van Pistoletto’s overkoepelende pro
ject - al is dat misschien ook interessant: in de weerstand 
die het project oproept op het ogenblik dat het als finaliteit 
in het museum wordt getoond, ontstaat een ruimte om over 
Cittadellarte na te denken.
Als maatschappelijk project wil Cittadellarte te alomvattend 
zijn: het is een vlammend manifest tegen de actualiteit en 
de wereld, én een afgeschermde alternatieve wereld, én een 
andere omgang met kunst, én een nieuwe politieke partij, én 
een alternatieve economische organisatie, én een nieuwe 
publieke ruimte, én een school... In de veralgemening en 
versmelting van verschillende maatschappelijke instituties, 
verdwijnen echter hun betekenisvolle marges: de specifieke 
condities die een school tot school maken en een museum 
tot museum. In eerste instantie lijkt Pistoletto de autonomie 
van de verschillende instellingen op de helling te zetten. Maar 
van zodra we de tentoonstelling lezen als een schoolsituatie 
die (door Pistoletto) naar het museum werd overgebracht, 
begrijpen we dat het getoonde ‘werk’, om echt te werken, 
de specifieke condities van de school nodig heeft. Dat in
zicht maakt Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte & als 
tentoonstelling en kunstproject interessant. De tentoonstel
ling laat ons (zij het impliciet) zien dat het museum en de 
school hun respectievelijke autonomie en vrijheden nodig 
hebben, en niet zonder meer naar elkaar kunnen worden 
vertaald. In die zin is Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte 
& het overdenken waard, al blijft het jammer dat deze pro
blematiek ondergesneeuwd raakt door de retoriek die rond 
de bedrijfscultuur en de maatschappelijke utopie van 
Cittadellarte wordt verkocht.
Michelangelo Pistoletto & Cittadellarte & loopt nog tot 30 no
vember in het MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/238.59.60; www.muhka.be).
(Maarten Van Den Driessche)

NEO. Degenen die geïnteresseerd zijn in het problematische 
van de hedendaagse tentoonstellingspraktijk en -theorie, 
lijken in het Centraal Museum te Utrecht steevast bediend 
te worden. Als type beschouwer behoren zij echter expliciet 
niet tot de belangrijkste doelgroep, die volgens directeur 
Sjarel Ex namelijk “voorwerpen en kunstwerken om zich 
heen wil die geen extra , aanslag zijn op de concentratie of 
een inbreuk op de vrije tijd”. Tentoonstellingen als 
FFF Videoshow of IdeaallWonen gaven uitdrukking aan Ex’ 
basale overtuiging dat “de bezoeker komt voor esthetiek en 
voor een gevoel van comfort”. Het is precies dit eigentijdse 
credo, overal en in alle domeinen te horen, dat in het 
Centraal Museum garant staat voor de ene museale testcase 
na de andere, zeker vanuit de optiek van de buiten de doel
groep vallende bezoeker. Want ook die, naar de mening van 
Ex behorend tot de “historiserende en kunstpolitieke elite”, 
kan in Utrecht wel eens van het steile pad afdwalen naar het 
Centraal Museum. Recentelijk kon hij daar bijvoorbeeld in 
NEO verzeild raken, een tentoonstelling samengesteld door 
gastconservator Frans Haks, die zich in het Groninger 
Museum gedurende lange tijd bezighield met “the museum 
as entertainment”. NEO is tevens een jubileumcadeau aan 
de stad van het koffiebedrijf Douwe Egberts, dat gevestigd 
is in Utrecht en 250jaar bestaat: 250jaar koffie garandeerde

Zaalzicht ‘NEO’, Centraal Museum, Utrecht, 2003, foto: Jannes Linders

250jaar NEO, oftewel 250jaar neostijlen in met name kunst 
en vormgeving.
Koffie, Ex en Haks zijn in de stallen van het museum innig 
verstrengeld binnen een zeer artistieke en theatrale 
tentoonstellingsvormgeving (licht- en kleurontwerp: Peter 
Struycken; tentoonstellingsarchitectuur: UN Studio). De 
term neo betekent in NEO, zo staat in het gidsje, “opnieuw: 
het hergebruik van iets dat al bestaat. Dat kan een stijl zijn, 
of een object, maar ook een functie, kennis of techniek.” 
Tevens is het doel van de tentoonstelling objecten te tonen 
die nooit eerder tentoongesteld werden. “Niet omdat ze niet 
mooi waren, maar omdat ze niet origineel genoeg waren: 
kitsch en geen kunst. Maar dat is een kwestie van een knop, 
en die moet enkel even om.”
In een tijd waarin namaak, imitatie en recycling allang echt 
zijn geworden, lijkt ‘neo’ als onderwerp voor een tentoon
stelling zowel misplaatst als urgent. Misplaatst omdat de 
publieksgroepen waarop het Centraal Museum zich richt 
waarschijnlijk helemaal niet bezig zijn met de academische 
vraag of iets echt is of ‘neo’ : voor hen is er helemaal geen 
knop. Die vraag lijkt in de huidige culturele context haast 
een anachronisme, afkomstig uit een verouderd systeem van 
denken over kunst. Toch zou het ook een spannende en uit
dagende vraag kunnen zijn, gericht op een analyse en 
specificering van de verschillende vertogen die ten grond
slag liggen aan de dichotomie origineel-neo.
Het hoofdgedeelte van NEO speelt zich af in negen ruimtes, 
elk thematisch ingericht: natuur, meesterwerken, rococo, 
klassiek, gemengd, barok, gedekte tafels, exotisme en go
tiek. Haks koos ervoor om originele objecten naast neo- 
objecten te tonen, zonder dat in bijschriften te melden, met 
daarbij de nadruk op gebruiksvoorwerpen als lampen, kan
delaars, klokken, monstransen, spiegels, kasten en stoelen. 
De grote hoeveelheid materiaal is grotendeels historisch, al

is er een installatie van Studio Mendini, servies van Venturi, 
een enkel werk van Jeff Koons en Rhonda Zwillinger en 
een film van Visconti. Peter Struycken ontwikkelde een pro
gramma dat de tentoonstelling dompelt in veranderend ge
kleurd licht. De voorwerpen staan, in soms formele, soms 
speelse ensembles, grotendeels uitgestald op gekleurde blok
ken en trapachtige vormen, die zich achter metalen hekken 
of netten bevinden, ontworpen door UN Studio.
Kortom, NEO is een dwingend vormgegeven, retorische in
stallatie waarin de dingen pontificaal aanwezig zijn, geïso
leerd in een onwerkelijk, hyperesthetisch universum. De 
vraag is hoe de beschouwer geacht wordt zich hier door
heen te bewegen. Hoe wordt hij geacht waar te nemen en 
zich tot de objecten te verhouden? Moet hij zich vergapen 
aan de oppervlakte van al die bijzondere dingen? Of moet/ 
kan hij een positie innemen in het geënsceneerde spel van 
echt en onecht? Dat blijft duister. Het punt is dat de non- 
hiërarchische opstelling de geïnteresseerde leek vooral een 
verzameling museale objecten voortovert die hij mooi of 
minder mooi kan vinden, maar waarin hij waarschijnlijk 
nauwelijks enig ander onderscheid kan aanbrengen, laat staan 
relaties met de alledaagse, actuele cultuur kan leggen. Het 
gratis gidsje met tijdsbalk brengt daarin nauwelijks veran
dering; de informatie daarin is voor niet-specialisten waar
schijnlijk behoorlijk nietszeggend. (Wellicht had de finan
ciële waarde van de objecten vermeld kunnen worden: de 
verschillen daarin zouden het publiek vast een extra prikkel 
gegeven hebben - niet voor niets is het TV-programma Kunst 
of Kitsch?, waarin het publiek de waarde van voorwerpen 
door experts kan laten schatten, zo populair.)
Het komt er toch op neer dat NEO aan de gemiddelde be
zoeker niet meer vraagt dan zich te verlustigen aan de ge
kooide schoonheid en geschiedenis. Dat is misschien een 
smakelijke maar ook een risicoloze aangelegenheid, die ech-

Peter LINDBERGH

Philippe COGNEE

"Smoking Women"
opening - zaterdag 8 november 2003
tentoonstelling tot 24 november 2003

" Morocco"
opening - zaterdag 29 november 2003
tentoonstelling tot 4 januari 2004

Geukens & De Vil
Zeedijk 735 / 8300 Knokke 
tel/fax: 32 50 62 41 92 / geukensdevil@skynet.be 
open: 11 am-1 pm/3-6pm / closed on Tuesday
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TERRITORIES
CURATOR: ANSELM FRANKE MET EYAL WEIZMAN, RAFI 5EGAL EN STEFANO BOERI2 14 NOVEMBER 2003 - 4 JANUARI 2004

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART 
VOOR INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN www.wdw.nl 
WITTE DE WITHSTRAAT 50 3012 BR ROTTERDAM T+31 (0)10 4110144 F+31 (0)10 4117924 
Einfo@wdw.nl OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET ZONDAG, 11:00 - 18:00 MJK geldig

QNQ
OPEN 5
Waarom gaan veel kunst
werken in de openbare 
ruimte uiteindelijk niet 
door?

Essays van Jeroen 
Boomgaard, Cornel 
Bierens, Max Bruinsma, 
Warna Oosterbaan en 
uiteraard veel ontwerpen 
van kunstwerken

PROJECTEN OPEN OPEN
€15,-
Bestellen via SKOR, 
Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam

T 020-6722525 
E info@skor.nl 
www.skor.nl

15-11 T/M 17-01-04
NIEK KEMPS VCROSCR(
CBK
DORDRECHT kEYESEYI

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

OPEN: WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR, DONDERDAG 12-21 UUR, 
EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND 12-17 UUR. GESLOTEN 25 EN 26 
DECEMBER 2003 EN 1 JANUARI 2004 Dordrecht
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Emmanuelle Antille, LausanneMë 
Marc Bauer, Genève 
Hans Op de Beeck, Brussel 
Harmen Brethouwer, Zeist
Lonnie van Brummelen, Amsterdam 
Christoph Büchel, Basel 
CineNomad, München
David Claerbout, Berlin
Diller & Scofidio, New York 
collectif_fact, Genève

JODI, Barcelona
Marije Langelaar, Arnhem
Euan Macdonald, Canada, LA 
Aernout Mik, Amsterdam 
Nicolas Moulin, Paris
Shahryar Nashat, Roma ma
Yves Netzhammer, Zurich 1

Catrin Otto, Berlin
Hirsch Perlman, Los Angeles ■

Mathilde Rosier, Paris 
Pipilotti Rist, Zürich 
Nada Sebestyén, Berlin 
Gregg Smith, Lille 
William Speakman, Breda 
Tony Tasset, Chicago
Clemens von Wedemeyer, Berlin 
Susanne Weirich, Berlin

» lautloses irren
ways of worldmaking

Ausstellung
too «

29. November 2003 - 2. Februar 2004
im Postbahnhof am Ostbahnhof, 
StraBe der Pariser Kommune 2-4, Berlin

Symposium
4. und 5. Dezember 2004
im Podewil, KlosterstraBe 68 - 70, Berlin

tâglich geöffnet
Mo/Fr: 12.45 - 19.00 Uhr ■ Sa/So: 12.00 - 19.00 Uhr
24. Dez. bis 17.00 Uhr ■ 25. Dez. bis 18.00 Uhr

Ausstellung & Publikation nach einem Konzept von Harm Lux. Veranstalter: flux I bell sTRUcTURs e.V., Berlin, 
info@lautlosesirren.de - www.lautlosesirren.de
Die Realisierung des Projekts wird maBgeblich aus Mitteln des Hauptstadtkulturfonds, Berlin ermôglicht 
Mondriaan Stiftung, Vlaamse Gemeenschap, Pro Helvetia, Nestlé pour l’art

http://www.wdw.nl
mailto:Einfo@wdw.nl
mailto:info@skor.nl
http://www.skor.nl
mailto:CBK@KUN.DORDRECHT.NL
http://www.cbkdordrecht.nl
mailto:info@lautlosesirren.de
http://www.lautlosesirren.de


Andy Warhol

time capsule 21

ter wel naadloos de overtuiging van de directeur onderschrijft 
dat het publiek mooie dingen wil zien, zonder moeilijk ge
doe. En de meer gespecialiseerde bezoeker? Die wordt bij 
NEO in feite geofferd aan de dictatuur van een vormgeving 
die zo verleidelijk moet zijn dat ze elke inhoud buitenspel 
zet. Net als meer tentoonstellingen in het Centraal Museum 
verloochent NEO uiteindelijk zowel de niet-specialistische 
als de specialistische bezoeker. Om de tentoonstelling, die 
hoe dan ook een intellectuele exercitie blijft, op meer gron
den te kunnen waarderen dan op louter hormonaal- 
zintuigelijke zou de niet-specialist moeten kunnen kijken 
met de professionele blik die hij niet bezit, terwijl de spe
cialist geacht wordt zich over te leveren aan een rudimen
taire waarneming die hij allang voorbij is. Zo gaat er bij 
niemand een knop om.
NEO is een bizar product. Het is een grootse stijloefening 
van Frans Haks, die er drie jaar aan werkte en er, naar eigen 
zeggen, eindelijk het juiste perspectief door kreeg om zijn 
grote helden Alessi, Mendini, het duo Toscani/Benetton en 
Disney te beschrijven en om de criteria aan te geven om hen 
te beoordelen. Dat perspectief en die criteria zullen voor de 
meeste anderen echter grotendeels ontoegankelijk blijven: 
Haks’ discours komt in het formalistische spel van NEO niet 
aan het licht. Als directeur van het Groninger Museum was 
Haks een tijd lang redelijk uniek in zijn streven de museale 
omgeving te veranderen en high en low met elkaar te con
fronteren. Hij was daarin een omstreden entertainer, maar 
niet per se een populist, en met NEO toont hij zich zelfs een 
waar specialist. Binnen de omgeving van het Centraal 
Museum, waarin het publiek koste wat het kost behaagd moet 
worden, implodeert zijn tentoonstellingsmodel echter jam
merlijk.
Er verscheen bij NEO ook een meer dan vierhonderd pagi
na’s tellende publicatie, met een groot aantal essays over 
neo-verschijnselen vanuit de meest verschillende invals
hoeken en disciplines. Het boek NEO omvat zoveel terrei
nen en visies, dat het opgevat kan worden als een parallel 
project, eerder dan als een intellectuele legitimatie voor de 
tentoonstelling, al staan er een interview met Haks en plaat
jes van de tentoongestelde objecten in.
NEO loopt tot 4 januari 2003 in het Centraal Museum 
Utrecht, Agnietenstraat 1,3512 XA Utrecht (030/236.23.62; 
www.centraalmuseum.nl). De redactie van het boek NEO 
werd verzorgd door Jan Brand en Alex de Vries.
(Jorinde Seijdel)

ANDY WARHOLS TIME CAPSULES. Gedurende meer 
dan twee decennia stopte Andy Warhol uiteenlopende para
fernalia in kartonnen dozen die, als zij vol waren, als time 
capsules naar een opslagruimte werden gebracht om daar 
een onbestemde herrijzenis in de toekomst af te wachten.

Andy Warhol

time capsule 58

Hij begon ergens in de jaren zestig sporadisch met deze prak
tijk; in de eerste helft van de jaren zeventig werd zij geïnten
siveerd. Van de in totaal meer dan zeshonderd time capsules 
stelt het Museum für Moderne Kunst in Frankfurt er nu vijf
tien tentoon, in samenwerking met het Andy Warhol 
Museum in Pittsburgh, dat in een langlopend project de in
houd van alle capsules wil inventariseren. De begeleidende 
publicatie bevat alvast de inventaris van één doos, tc 21.
De term time capsule verwijst enigszins ironisch naar een 
bij uitstek modem verschijnsel: het vullen van een (door
gaans metalen) capsule met een inhoud die representatief 
wordt geacht voor de tijd van ontstaan. In 1900 werden op 
diverse plekken tijdcapsules begraven of in gebouwen geïn
stalleerd, en vooral in de VS lijken de decennia daarna een 
bloeitijd van tijdcapsules te zijn geweest, soms in de con
text van wereldtentoonstellingen of grote bouwprojecten. 
Terwijl het begraven van schatten in oude culturen door
gaans praktische of sacrale redenen had (zoals het meege
ven van schatten aan een heerser voor het hiernamaals), staat 
de moderne tijdcapsule in het teken van een verering van de 
geschiedenis. Tijdcapsules worden gemaakt voor de toe
komst, voor het nageslacht. Tijdcapsules zijn instrumenten 
van een dynamische cultuur die weet dat zij permanent din
gen vernietigt, en die in een compacte verpakking een set 
artefacten wil bewaren voor toekomstige tijden - vaak maar 
voor enkele decennia of een eeuw, maar soms denken de 
makers ook aan veel langere tijdspannes. Op de achtergrond 
speelt daarbij ook wel de vrees dat de westerse maatschap
pij zich misschien zelf zal vernietigen; de tijdcapsule is dan 
niet meer bestemd voor het eigen nageslacht, maar voor een 
eventuele volgende, wellicht buitenaardse beschaving. Zo
als de tijdreiziger in een tijdmachine (die als moderne fictie 
nauw verwant is aan de tijdcapsule) onbeschadigd door de 
tijd kan reizen en daarbij in de toekomst utopische of juist 
apocalyptische taferelen aanschouwt, zo worden dingen in 
een afgesloten tijdcapsule als het ware buiten de tijd ge
plaatst. Geopend worden zij zelden; experts schatten dat de 
meeste tijdcapsules al vrij snel worden vergeten en zonder 
spoor verdwijnen.
Warhol kon er door zijn kunstenaarschap annex sterrendom 
op vertrouwen dat dit met zijn kartonnen dozen niet zou 

gebeuren. Al heeft hij tijdens zijn leven nooit zijn idee ver
wezenlijkt om ze als kunstwerken te gelde te maken, het 
was duidelijk dat zij een belangrijk randverschijnsel zijn van 
de productie van een van de cruciale kunstenaars van de 
twintigste eeuw, en dat zij als zodanig niet bij het grof vuil 
zouden worden gezet. Warhol had een gespannen relatie met 
de moderne geschiedeniscultus. In zijn boek over zijn voor
malige werkgever memoreert Bob Colacello dat critica 
Barbara Rose zich tijdens een interview met Warhol eens 
liet ontvallen dat de geschiedenis het oordeel over een kun
stenaar wel zou vellen, waarop Warhol sneerde: “Oh, you 
don’t believe in history, do you, Bar-ba-ra?" Tai van over- 
geleverde opmerkingen van Warhol maken echter duidelijk 
dat hij juist een extreem geloof in de geschiedenis koes
terde, althans in de kunstgeschiedenis, en dan met name wat 
betreft zijn eigen ‘historische’ werken uit de jaren zestig. 
Het was voor Warhol evident dat deze door hun historisch 
belang met het verstrijken van de tijd in waarde zouden stij
gen. Wie een dergelijk werk inruilde tegen een sofa, zoals 
Bob Dylan deed met een Silver Elvis-schilderij, kon reke
nen op diepe minachting, want hij had duidelijk niet begre
pen hoe de kunstgeschiedenis werkt. Het op de toekomst 
gerichte project van de time capsules is ondenkbaar zonder 
Warhols verwachting dat zijn ‘echte’ werk de geschiedenis 
aan zijn kant had.
De inhoud van de time capsules is in meerdere opzichten 
divers. Zij bevatten heel wat rommel en efemeer materiaal 
zoals uitnodigingen, brieven van (soms behoorlijk enge) fans, 
postzegels, reclamemateriaal van zijn films, homoporno en 
kinderboekjes - maar ook Warhol-tekeningen uit de jaren 
vijftig. Dan zijn er nog memorabilia zoals een baljurk van 
Ava Gardner en een paar schoenen van Clark Gable, en 
gejatte hebbedingetjes uit de Concorde. Verrassend genoeg 
vormen de time capsules zelden een momentopname, maar 
bestaan zij uit verschillende tijdlagen; zij bevatten vaak zo
wel ‘actuele’ dingen uit de jaren zeventig en tachtig als 
oudere spullen uit de jaren veertig, vijftig en zestig. Elke 
doos is historisch gelaagd, wellicht omdat Warhol bij opruim- 
acties ook oud materiaal tegenkwam. Daarnaast lijkt hij de 
inhoud echter tot op zekere hoogte gecomponeerd te heb
ben; zo bevat tc 69 vele kinderboeken uit de reeks Big Little

EUW! www.deappel.nl/archive NIEUW! www.deappel.nl/archive NIEUW! www.deappel.nl/archive NIEUW! www.deappel.nl/archive NIEUW! www.deappel.nl/arcl

HENRIK HKANSSON
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21.11.03-11.01.04
OPENING 20 NOVEMBER 18.00-20.00 UUR

-- .* JE". -s..- - t ,

a

□□ a g HQ Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam t 020 62 55 651, info@deappel.nl, www.deappel.nl, dinsdag t/m zondag 11-18 uur
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ANTWERPEN
galerie c. de vos stroom

TENTOONSTELLING SCHILDERKUNST
TOON LEEN
VAN 16 OKTOBER 2003 T.E.M. 31 JANUARI 2004

GEBOUW G, RESTAURANT
UNIVERSITEIT ANTWERPEN, CAMPUS DRIE EIKEN
UNIVERSITEITSPLEIN 1, 2610 WILRIJK
VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 8 TOT 17.30 UUR 
GÉSLOTEN OP ZATERDAG EN ZONDAG

expositieruimte Spui 193-195 4e etage 
open di tm za 12-17 uur

7 oktober tm 24 december 2003

Job Koelewijn
‘Durée’

drie werken rond het begrip tijd

23 november - 21 december 2003

TENTOONSTELLING FOTOGRAFIE EN VIDEO 
EVA CLAESSENS 
KATLEEN CLÉ 
ILKE DE VRIES 
MEREL DIELTIENS 
LEEN DE WAELE 
LISA MATHYS 
HELGA DUSON
FIEN VANHERWEGHE
NICHOLAS MEERSCHAERT 
DIMITRI RIEMUS 
LARISSA SEGERS 
STIJN’HEIRBOUT 
JOCHEN VERGHOTE 
KATLEEN WILLAERT
VAN 4 DECEMBER 2003 T.E.M. 9 JANUARI 2004

bart vandevijvere
sabine oosterlynck

11 januari - 8 februari 2004 

dominiq V.D. wall, 
jean-baptiste bernadet ariztia

SDW0RX, BROUWERSVLIET 2, 2000 ANTWERPEN 
VAN MAANDAG TOT VRIJDAG VAN 9 TOT 20 UUR 
GESLOTEN OP ZATERDAG EN ZONDAG

adres :

expositieruimte Toussaintkade 55 
open wo tm zo 12-17 uur

‘Stand van Zaken 2003’
presentatie productie kunstenaars uit Den Haag 
ihkv Presentatieregeling Individuele Subsidies

deel 1
16 oktober tm 2 november 2003

deel 2
13 tm 30 november 2003

deel 3
11 tm 28 december 2003

open :
SINT LUCAS ANTWERPEN
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL ANTWERPEN

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
galcdevos@hotmail.com

k
G

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

www.stroom.nl

I a Provinciestraat 287A N T W E R P E N 2018 Antwerpen
HI I T/F: +32 (0)3 2388166

E: antwerpen@lokaal01.org www.lokaal01.org

R e

21 november t/m 20 december
Presentatie vrijdag 21 november 20.00 u. (do. vr. za. 13.00 -17.00 u.)

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

Het Absolute 
nulpunt
Danielle Lemaire
Sylvie Zijlmans 
Hewald Jongenelis 
Jan Van Den Dobbelsteen

02/11 t/m 04/12 
Wietske van Leeuwen

08/11 t/m 23/12
Maas-Il: Paul Critchley

07/12 tm 29/01/04 
Marian Bijlenga

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

tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00
t/m 09/11 

Dolorhs Marat

Presentatie vrijdag 12 december 20.00 u.
en zaterdag 13 december van 13.00 tot 17.00 u.

Project: Dennis Tyfus
15/11 t/m 21/12 

Angelika Barz, Dorothie Meyer 
en Sander Smits

lokaal I BREDA
I E: breda@lokaal01.org

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

PHOEBUS*ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam 

tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

14 november t/m 21 december
Presentatie vrijdag 14 november 20.00 u. (do. vr. za. zo. 13.00 -17.00 u.)

vanaf 02/11
Tineke Bouma, Willy de Sauter

= 29.11 t/m 18.12 I Lieven 
De Boeck (*.LaB) | Fireuorks II.

Le Bleu du Ciel. Position. | opening za 
29.11 I 17:00 I finisage do 18.12 | 19.00 
I Brusselse Straat 114 | Interventions 
by Christine Lemke | Simone van Dijken | 
Jannah Loontjens | Cyan Panchai | 
Sebastian Menendez I Johannes Porsch | . 
Doris Lasch & Ursula Ponn --------

15.11 t/m 07.12
Christine Saalfeld | idelcome to 
Queriland | an installation with 
architectural elements and artificial
plant formations | opening za 15.11 | 
17:00 I Parallelweg 101 =-

=— 19.12 I 19:00 I 
Oddpop 2 Festival for strange pop
music j Losstheater Maastricht | Achter
de Barakken 31a/[entree 5 euro s
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You are 
at home here

t/m 07/12 
ladenkastproject met: Peter van Vliet, Agnes Maes, 

Jolande Bosch, Kostan Banovic, Florette Dijkstra, Clary Stolte, 
Rolina Nell, Gracia Khouw, Bart Lodewijks, Pieter van der Veen

vanaf 14/12 
Arjan Janssen

Emma Rushton
Derek Tyman 
Brighid Lowe 
Paul Rooney

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

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

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

Janos Sugar en Bruno Ninaber van Eyben 

16/11 t/m 11/01/04 
"Small Works IX” 

o.a. van den Assem, Hoekman, van Eek, Merckaert

hedah centrum voor hedendaagse kunst Maastricht 
Brusselsestraat 114, Parallelweg 101 (NS-terrein, in 

de bocht van de Parallelweg en de St.Antoniuslaan, 
één na laatste loods aan de rechterkant) 

openingstijden do t/m zo. van 13:00 t/m 17:00 

www.hedah.nl, info@hedah.nl, t +31 (0)43 351 01 75

voor wie via e-mail op de hoogte gehouden wil 

worden, stuur een e-mail naar email@hedah.nl

G a e e s
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Books (maar ook een catalogus van de kunstcollectie van 
Playboy), terwijl in tc 31 tal van grammofoonplaten zitten. 
Opmerkelijk is dat Warhol zowel dingen in de tijdcapsules 
lijkt te hebben gedaan die hem onverschillig lieten als din
gen die misschien te veel emotionele betekenis hadden. 
Colacello beschrijft hoe Warhol tijdens een kerstfeest op 
kantoor de ‘lollige’ cadeaus die hij van medewerkers kreeg 
direct in een time capsule gooide; anderzijds zijn er ook 
emotioneel beladen items als brieven van (ex-)minnaars en 
vrienden. Uitzonderlijk in dit opzicht is tc 27, die tal van 
memorabilia van zijn moeder bevat; zeker in dit geval lijkt 
de time capsule een handig middel te zijn geweest om af
stand te nemen. Met zijn kleren, tekeningen, brieven en re
ligieuze kitschkaarten is tc 27 werkelijk aangrijpend.
Eén item uit het bezit van de aartskatholieke Julia Warhola 
kan misschien ook een licht werpen op de tijdcapsule in het 
algemeen en Warhols time capsules in het bijzonder. “Do 
you know there is a secret to be opened in 1960? The last 
secret of Fatima”, aldus een gedrukte kaart die refereert aan 
profetieën die de Maagd in 1917 aan kinderen bij het Spaanse 
Fatima zou hebben gedaan. “Are you still doing what Our 
Lady of Fatima asked you to do while there is still time?” 
Zolang er - letterlijk - nog tijd is, moet niet alleen iedere 
dag de rozenkrans worden gebeden, maar dient men ook op 
allerlei andere manieren zijn geloof te belijden en boete te 
doen. In deze katholieke curiositeit is de christelijke heils
geschiedenis duidelijk geïnfecteerd door allerlei modieuze 
elementen; de profetieën zijn getekend door de vrees voor 
revolutie en communisme, en de gelovigen moeten dit kwaad 
door boetedoening afwenden. De onzekere toekomst van de 
kapitalistische samenleving, voortdurend gedwongen haar 
eigen revolutionaire aard in toom te houden, wordt in de 
profetieën van Fatima vanuit eschatologisch perspectief ge
zien. Zo’n christelijke lezing van de moderne geschiedenis 
maakt echter alleen maar de impliciete religieuze elemen
ten van de moderne visie op de geschiedenis expliciet. Tijd
capsules zijn boodschappen aan een toekomst die, voor zo
ver zij met hoop en vrees is beladen, nooit zuiver seculier 
kan zijn. In tijdcapsules wachten de dingen op hun weder
opstanding. Maar terwijl ‘echte’ tijdcapsules proberen een 
‘verantwoord’ beeld te geven aan het geseculariseerde Laat
ste Oordeel van een toekomstige generatie of beschaving, 
zijn Warhols time capsules ongegeneerd subjectief. Hij ge
neert zich ook niet voor het efemere en voor rommel; als 
een baudelairiaanse voddenraper acht hij ook reclame voor 
de homoporno van de schilder Rip Colt (gespecialiseerd in 
potige naakte cowboys) de moeite waard om bewaard te blij
ven. Terwijl Warhol in zijn schilderijen het efemere en mo
dieuze een dwingende vorm trachtte te geven die het boven 
zichzelf uit liet stijgen, is het hier nagenoeg in Reinform 
aanwezig. De historische ambitie van het werk, dat de bana
liteit in artistiek gelegitimeerde vormen vangt, leidt zo ook 
tot de redding van het alledaagse, subhistorische en sub
culturele.

Anoniem

Jean Cocteau in de roi van de engel Heurtebise, 
herneming van ‘Orphée’, 4 juni 1927

De tc 27, die in de publicatie wordt uitgespit, is voor zover 
valt na te gaan een redelijk representatief exemplaar, waarin 
vooral een groot aantal van Warhols photo booth-foto's uit 
de jaren zestig opvalt, alsmede twee platen waarvan Warhol 
de hoes heeft ontworpen. Met meer dan zeshonderd dozen 
lijkt het nauwelijks te doen om alles in boekvorm te publi
ceren; misschien kan een en ander uiteindelijk leiden tot een 
online te raadplegen database van gestolde vluchtigheid. 
Andy Warhol — Time Capsules loopt tot 29 februari 2004 in 
het Museum für Moderne Kunst, Domstrasse 10, 60311 
Frankfurt am Main (www.mmk-frankfurt.de). De begelei
dende publicatie Andy Warhol’s Time Capsule 21 verscheen 
bij DuMont, Amsterdamer Strasse 192,50735 Keulen (0221/ 
224-1840; www.dumontverlag.de). ISBN 3-8321-7360-9 
[Duits] of 3-8321-7383-8 [Engels]. (Sven Liitticken)

JEAN COCTEAU. Jean Cocteau (1889-1963) was vooral 
een dichter, maar als artistieke duizendpoot omarmde hij 
alle disciplines met evenveel enthousiasme, zij het niet al
tijd met evenveel talent. Zijn belangrijkste kwaliteit was 
echter de gave om zich met grote kunstenaars te omringen, 
van Proust tot Genet, van Nijinski tot Chaplin, van Stravinsky 
tot Edith Piaf. Dat vermogen werd niet door iedereen 
geapprecieerd - Picasso noemde hem smalend la queue de 
ma comète.
Cocteaus oeuvre omspant niet alleen vijftig jaar, van de ja
ren tien tot de jaren zestig, het strekt zich ook uit over de 
meest diverse disciplines: literatuur, theater, cinema en plas
tische kunsten. Hij organiseerde zowel theatervoorstellingen 
als boksmatchen, maar zijn grootste passie was het schep
pen van illusies, zowel in de kunst als in het leven. Dat hij 
uiteindelijk in de film terechtkwam, was dan ook een lo
gisch gevolg. Met een reeks surrealistische films, Le Sang 
d’un poète (1930), La Belle et la Bête (1946), Orphée (1950) 
en Le testament d’Orphée (1960), waarin hij zijn eigen ang
sten, obsessies en fantasieën de vrije loop kon laten, ver
wierf hij een plaats in de filmgeschiedenis. De dood van de 
dichter was zijn belangrijkste thema. Hij inspireerde zich 
daarbij op de mythe van Orpheus en kon rekenen op de ge
niale vertolking van Jean Marais.
Zelf definieerde Cocteau zich als “een leugenaar die altijd 
de waarheid spreekt”. Hij was een mondain en modebewust 
kunstenaar die niet vies was van schandaalsuccessen. In zijn 
werk was hij een touche-à-tout. Enerzijds was zijn eigen 
persoonlijkheid zijn belangrijkste werk, en tegelijk beheerste 
hij als geen ander de magie van de metamorfose. Cocteau 
kende een symbolistische en een surrealistische periode, 
maar ook een dadaïstische, een pédérastico-mondaine, een 
apollinairiaanse, een opiumane, een neoklassieke en een 
feeëriek-orfistische. Hij kende zelfs een katholieke en een 
heteroseksuele periode. Dat hij hierbij regelmatig bij andere 
kunstenaars te leen ging, waaronder Picasso, of hen schaam
teloos plagieerde, maakte deel uit van zijn artistieke atti
tude. Vandaag noemt men hem een postmodernist.
Als schrijver is Cocteau een belangrijke vertegenwoordiger 
van een bepaalde Franse literaire traditie die in het begin 
van de vorige eeuw ook zijn stempel trachtte te drukken op 
de plastische kunsten. In tegenstelling tot Apollinaire of 
Breton had Cocteau ook zelf ambities op het vlak van de 
beeldende kunst, die hij met wisselend succes beoefende. 
Toch blijft zijn poëzie eerder literair dan plastisch.
Eigenlijk is Cocteau de perfecte tegenpool van zijn bijna- 
tijdgenoot Marcel Duchamp (1887-1968), die eveneens af
komstig was uit een welgestelde notarisfamilie. Ook het werk 
van Duchamp is sterk literair - als zijn belangrijkste invloe
den noemde hij Roussel, Jarry en Lautréamont - maar in 
tegenstelling tot Cocteau heeft hij de plastische kunsten met 
de readymade wel degelijk fundamenteel vernieuwd. Op het 
moment dat Duchamp besliste “de ne plus toucher à rien”, 
besloot Cocteau “de toucher à tout”.

KORAALBERG
ART GALLERY

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

ARNO RONCADA 
KRIS VAN NEGHEL 

11/12/2003-07/02/2004

Kunstgalerie KN10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

■I

Anton Boon
09/11-21/12/2003

r

r

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

Ana Torfs presenteert

" à...à...aaah ! "
Ecrans tel 0032 (0)9 233 01 91

Dark Pictures
Redites
Essais de frontispice et autres vignettes
Tentoonstelling van 22 november 2003 tot 18 januari 2004, dagelijks te bekijken van 12 tot 21 u.

ë
—A

Het Kabinet

Wintertuinstraat 23, 9000 Gent

http://users.pandora.be/het-kabinet
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MUSEUM 
LUDWIG

MUSEUM LUDWIG am Dom/Hbf 
BischofsgartenstraBe 1, D-50667 Köln 

Info: +49 - 221 - 22126165, www.museum-ludwig.de 
Öffnungszeiten: Di-Do, Sa/So 10-18 Uhr, 

Fr 11-18 Uhr, jeden ersten Fr im Monat 11-23 Uhr

Katie 
was

Katie 
was 
here

Katie 
was 
here

Katie Katie 
was

Katie Katie Katie 
was 
here

6.12.2003 bis 18.2.2004 WARMOESSTRAATo13N
2-p*

' I

'Something of a Nomad'
Solopresentatie Katie Holten
22 november - 21 december 2003

A c
I

in gastenverblijf Uul31 
Uarmoesstraat 1311 1012 JB 
22 november - 21 december
Openingsuren: woensdag t/m

Amsterdam 
2003

zondag- 13

W4• u
2 - ’ 1.3131 *,

crueli f' f

41

opening: vrijdag 21 november 2003 21

An artist uho travels to uork and 
she travels and uhile

Li
"4,

za*
4 :

ntlich-tenden
+ gràusam

Info: ÜI135 kantoor 
Zeeburgerpad SI 
1015 AB Amsterdam 
tel. 020 bee 54 34 
infoawl35.nl www-wl35.nl

Eulltumppatme:

WDR 3

Geeffündlenrttwomm

S Finanzgruppe
Sparkassen-Kulturfonds

Fotografie und das Wirkliche

HiimNlusummdler

Stadt Köln V

ARTIS

u - lo u 
u

uorks uhere 
she travels

13 DECEMBER T/M 1 FEBRUARI 2004

Boschveldweg 471 / 5211 GD I Den Bosch I vr-za-zo 13.00-17.00 uur I T:07361350521 artis@xs4all.nl
Opening: 13 december 200312e kerstdag gesloten

MOEDERN
Trude van ASSEM - Frank HALMANS - Jans MUSKEE - Frans van TARTWIJK - Simon WASSERMANN

YAEL BARTANA 18 oktober - 22 november 2003

BARBARA VISSER 29 november 2003 - 17 januari 2004

ART BASEL MIAMI 4 december - 7 december 2003
SO net gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL - 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelinkBlwxs.nl | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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3 Galerie de
René Jolink
Schilderijen
tm 22 november 2003

Galerie de Expeditie Leliegracht 47
Zsa-Zsa Eyck

Expeditie
Kleine werken
29 november tm 20 december 2003 
en 2 januari tm 17 januari 2004

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

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

Barbara Woutermaertens
24 januari tm 6 maart 2004

galerie@de-expeditie.com 
www.de-expeditie.com
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Cocteau was een belangrijke actor in het Parijse culturele 
leven van zijn tijd, en hij ontpopte zich door zijn publieke 
optredens tot een van de meest opgemerkte mondaine ver
schijningen van het naoorlogse Frankrijk. Toch voelde hij 
zich als kunstenaar miskend: “trop connu et donc méconnu”, 
zoals hij het zelf uitdrukte. Veertig jaar na zijn dood krijgt 
hij in het Centre Pompidou eindelijk zijn eerste belangrijke 
tentoonstelling. Alsof men zijn jarenlange afwezigheid in 
de musea wil verantwoorden, spreekt men nu plotseling over 
een belangrijke herontdekking. Cocteau, die in beperkte 
kring en niet altijd om de juiste redenen - zijn werk heeft 
een vrij hoog campgehalte - een fanatieke aanhang kende, 
is in publieke verzamelingen inderdaad niet sterk vertegen
woordigd.
Plotseling blijkt zijn werk een grote actualiteitswaarde te 
hebben. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de ma
nier waarop hij in zijn polymorfe oeuvre, als een gepatenteerd 
postmodernist, diverse stijlen en disciplines met elkaar wist 
te combineren. Hij is tegelijk modem en neoklassiek, revo
lutionair en reactionair. Hij hield zowel van hogere als van 
lagere kunstvormen, zoals circus, music-hall, populair chan
son, mode, cabaret en variété. Hij werkte zowel met de 
Russische balletten als met de Groupe des Six, zes jonge 
componisten rond Erik Satie; hij maakte een ring voor Cartier, 
een ensemble voor Chanel en juwelen voor Schiaparelli. Maar 
in zijn hang naar verwondering, betovering, romantiek en 
symbolisme, en in zijn terugkeer naar de klassieke mytholo
gie is hij eerder een antimodernist.
De opzet van Jean Cocteau. Sur le fil du siècle - de titel is 
al even nietszeggend als het concept van de tentoonstelling — 
werd min of meer gecalqueerd van de tentoonstelling 
Hitchcock et 1’ art die twee jaar geleden in het Centre 
Pompidou plaatsvond. De persoon van de kunstenaar staat 
centraal en het oeuvre, dat zich maar in beperkte mate leent 
tot een museale presentatie, wordt ‘geëvoceerd’. Het ver
schil is evenwel dat er aan Hitchcock (letterlijk) meer vlees 
was dan aan Cocteau. Het plastisch werk, dat zich beperkt 
tot verschillende ensembles van tekeningen en enkele schil
derijen, heeft onvoldoende kwaliteit om de tentoonstelling 
te dragen, en dan hebben de organisatoren nog de tact gehad 
om zijn homo-erotische tekeningen, zijn fresco’s (onder 
andere in de Chapelle Saint-Pierre te Villefranche bij Nice, 
en in de Chapelle Saint-Blaise-des-Simples in Milly-la-Fôret) 
en zijn kitscherige keramiek, die al jaren bepaalde galeries 
van de rive-gauche teistert, te verzwijgen. De consequent 
lineaire tekeningen van Cocteau zijn wel vertegenwoordigd. 
Ze staan dichter bij het schrift dan bij de tekening. “Ecrire, 
pour moi, c’est dessiner, nouer les lignes de telle sorte 
qu’elles se fassent écriture, ou les dénouer de telle sorte que 
l’écriture devienne dessin.”
De tentoonstelling bestaat uit zeven hoofdstukken, evenveel 
als de kunsten die Cocteau beoefende. Ze begint, typerend 
voor deze narcistische kunstenaar, met een reeks getekende 
zelfportretten gevolgd door een indrukwekkende portretten-

*

Valie Export

Smart Export, 1970, foto: Gertrude Wolfschwenger

galerij met geschilderde portretten van Cocteau door onder 
andere Modigliani, Delaunay, Dufy, Ribera, Picabia en Andy 
Warhol, naast gefotografeerde portretten van Man Ray, 
Berenice Abbott, Germaine Krull, Gisèle Freund en Irving 
Penn. Een belangrijk hoofdstuk is gewijd aan Parade (1917), 
het mythische spektakel van de Russische balletten van 
Diaghilev naar een idee van Cocteau. Satie schreef de mu
ziek en Picasso maakte de decors. Ondanks de plagerige hou
ding van Picasso tegenover Cocteau was eerstgenoemde een 
van zijn weinige vrienden. Dankzij Cocteau leerde hij zijn 
vrouw Olga kennen, die danseres was bij Diaghilev. Cocteau 
was getuige op hun huwelijk in de Russisch-orthodoxe kerk 
van Saint Alexandre Newsky in Parijs.
Verder zijn er thematische hoofdstukken gewijd aan de spie
gel, het masker of de droom en de zogenaamde lagere kunst
vormen als de mode, de music-hall, het circus, het boksen, 
het cabaret, het chanson of de variété. Cocteau was zowel 
manager van de bokser Al Brown en drummer in het restau
rant Boeuf sur le toit als regisseur van de Fratellini-clowns. 
Zijn oorlogservaringen als ambulancier verwerkte hij in zijn

WaMasa

romans Potomak (1919) en Thomas T imposteur (1923). Het 
zijn tragische fabels, vol symboliek en met dromerige pro
tagonisten. Tijdens de bezetting verdedigde hij zowel de 
ontaarde kunstenaar Picasso als Arno Breker, de beeldhou
wer van Hitler. Opportunisme of lafheid? In 1951 verdedigt 
hij zich als volgt: “L’homme libre passe à notre époque pour 
un lâche alors qu’il ne se réserve aucune place où ne peuvent 
l’atteindre les coups. Il est lapidé de toute part. C’est la statue 
de neige du Sang d’un poète.” In 1944 beweegt hij tever
geefs hemel en aarde om Max Jacob te bevrijden uit het 
kamp van Drancy.
De talrijke filmfragmenten doen vandaag gedateerd aan. Zijn 
Testament d’Orphée is van hetzelfde jaar als Godards A bout 
de souffle, maar de surrealistische cinema van Cocteau, die 
nog sterk onder de invloed staat van het theater, is de anti
pode van de nouvelle vague. Toch zijn er raakpunten - zo 
kon Truffaut dankzij Cocteau zijn eerste film Les Quatre 
Cents Coups draaien, en met de opbrengst daarvan werd 
vervolgens Cocteaus Testament d’Orphée gefinancierd.
Jean Cocteau overleed in 1963 in Milly-la-Forêt. Hij werd 
er begraven in de door hemzelf beschilderde twaalfde- 
eeuwse kapel van Saint-Blaise-des-Simples, naast zijn borst
beeld door Arno Breker en een geluidsopname van Jean 
Marais. Als grafschrift koos hij “je reste avec vous” - de 
zoveelste illusie van deze meesterlijke illusionist. Maar de 
grootste illusie die hij heeft gecreëerd was ongetwijfeld die 
van zichzelf als geniaal kunstenaar.
Jean Cocteau. Sur le fil du siècle loopt tot 5 januari in het 
Centre Georges Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 
Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).
(Lieven Van Den Abeele)

VALIE EXPORT. “Men zou kunnen zeggen dat onze cul
tuur alleen beelden van vrouwen geproduceerd heeft en dat 
de enige plaats waar de vrouwen zichzelf kunnen herken
nen deze beelden zijn.” In het werk van de Oostenrijkse Valie 
Export staat het statuut van de afbeelding van de vrouw cen
traal. Permanent ondervraagt ze haar sociale en seksuele 
identiteit. Om zich af te zetten tegen de mannelijke traditie 
van de schilderkunst maakt ze hoofdzakelijk gebruik van 
relatief recente kunstvormen als performance, fotografie, 
film en video.
Geboren in Linz in 1940 behoort Waltraud Höllinger-Lehner 
tot de eerste generatie vrouwelijke kunstenaars die inzich
ten van het feminisme in hun kunst gaan verwerken. Als een 
van de weinige vrouwen werkt ze binnen het Wiener Institut 
für direkte Kunst samen met de kunstenaars van het Wiener 
Aktionismus, met wie ze een gelijkaardige belangstelling 
voor het lichaam deelt. Hun machistische houding is echter 
niet compatibel met haar feministische opvattingen, en ze 
gaat een eigen radicale koers varen waarbij ze ook ruimte 
laat voor ironie.
In 1967 verwerpt ze zowel de naam van haar vader als van 
haar echtgenoot en noemt ze zich naar het sigarettenmerk
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Austria Export. De retrospectieve tentoonstelling in het 
Centre national de la photographie opent met een zelfpor
tret uit 1970 waarbij ze reclame maakt voor haar eigen ver
sie van deze Oostenrijkse sigaretten. Viriel trekt ze aan de 
sigaret. Het pakje met haar foto en de slogan Semper et 
ubique/Immer und Überall houdt ze als een trofee omhoog. 
Haar naam is een merk geworden, haar lichaam koopwaar. 
Haar uitdagende pose heeft alle karakteristieken van de re
clame, al neigt haar overacting eerder naar pastiche.
Net als andere vrouwelijke kunstenaars, waaronder Marina 
Abramovic, Ana Mendieta, Yoko Ono, Orlan en Gina Pane, 
die in lichamelijke performances de fysieke en psychische 
grenzen van hun lichaam onderzoeken, gebruikt Valie 
Export haar lichaam als drager én als materiaal van haar 
werk. In Eros/ion (1971) rolt ze naakt in gebroken glas om 
nadien de sporen van haar kwetsuren af te drukken op maag
delijk wit papier. Met haar bloed wil ze tot een juister zelf
portret komen. “De menselijke energie wordt belemmerd 
door pijngrenzen”, stelt Export, en de mens is daardoor “een 
getemd dier” geworden, “dat zich onderwerpt aan de regels 
van een systeem dat hem onderdrukt”.
In 1970 laat ze op haar rechterdij een tatoeage aanbrengen 
van een jarretelgordel, voor haar het “symbool van een vroe
ger slavendom, van een onderdrukte seksualiteit”. Ze situeert 
de vrouw in de context van het decoratieve, en door het ge
kozen motief roept ze de idee van het gefetisjeerde vrouwe
lijk lichaam op. Een ander thema in haar werk zijn de media 
als dragers van ideologie en macht. In Split Reality (1970- 
1973) speelt op een platendraaier Stranger in the Night van 
Frank Sinatra. Op een video zingt Valie Export hetzelfde 
liedje over de stem van Sinatra, waardoor het medium in 
haar voordeel wordt aangewend.
In Tapp- und Tastkino (1968) laat ze toevallige voorbijgan
gers in de straten van Wenen en München doorheen een kar
tonnen poppenkast met gordijntje, die ze op haar borstkas 
draagt, gedurende twaalf minuten haar borsten betasten. Van 
haar lichaam maakt ze een erotisch object, maar de (manne
lijke) blik wordt omgeleid naar de tastzin. In Aus der Mappe 
der Hundigkeit ( 1968) laat ze de kunstenaar en criticus Peter 
Weibel uit aan een leiband en in Aktionshose Genitalpanik 
(1969) voert ze gewapend met een mitrailleur en gekleed in 
een tussen de benen uitgesneden oorlogspak raids uit op 
pomocinema’s, waarbij ze de verraste bezoekers onder het 
motto “de echte sex bevindt zich in de zaal en niet op het 
scherm” uitnodigt met haar de liefde te bedrijven.
Ondanks het efemere karakter van deze acties legt de ten
toonstelling in het Centre national de la photographie de 
nadruk op de fotografische kwaliteit van de documentair be
doelde foto’s, waardoor de radicaliteit en het provocerende 
karakter ervan ietwat verloren gaan. Interessanter in dit op
zicht zijn de Körperkonfigurationen (1972-1982), waarin 
Valie Export de relatie onderzoekt tussen haar lichaam en 
de architectuur, of de videoinstallaties Body Sign Action en 
Adjungierte Dislokationen, die de door de subjectiviteit van 
de kunstenaar verstoorde relatie tussen de reële en de ge
filmde realiteit zichtbaar maken. In deze werken is de bete
kenis van het lichaam minder verbonden met feministische 
aanspraken, en sluit Export meer aan bij artistieke proble
men die we ook terugvinden in het werk van tijdgenoten als 
Dan Graham en Jan Dibbets.
Valie Export, nog tot 21 december in het Centre national de 
la photographie, 11 rue Benyer, 75008 Parijs (01/53.76.12.32). 
(Lieven Van Den Abeele)

ANDREA FRASER. In de clandestien in het Guggenheim 
Bilbao opgenomen video Little Frank and His Carp (2001) 
speelt Andrea Fraser een vrouw die zich iets te zeer laat beïn
vloeden door de audiogids waarnaar ze luistert. Als de stem 
vertelt dat veel moderne kunst moeilijk is, kijkt ze bezorgd 
en bedreigd, maar als de stem meteen daarna geruststellend 
opmerkt dat het museum alle moeite doet om de bezoekers 
op hun gemak te stellen zodat ze de kunst probleemloos

Andrea Fraser

Museum Highlights: A Gallery Talk, 1989, performance en video

kunnen consumeren, verschijnt een verzaligde glimlach op 
haar gezicht. De titel van het werk is ontleend aan een door 
de stem vertelde kunstenaarsmythe over de jonge Frank 
Gehry, die naar een karper in de badkuip van zijn ouders 
keek en daardoor tot zijn vormentaal en ‘schubben’ werd 
geïnspireerd. Als de stem vertelt hoe sensueel golvend de 
museumwanden zijn, en dat de bezoekers deze graag stre
len, wordt het principe van de overreactie voortgezet en gaat 
de vrouw, het jurkje omhooggetild, de liefde bedrijven met 
de gebogen wand.
Little Frank and His Carp is een hilarische afrekening met 
de museum Wereld als een infantiliseringsmachine die niet 
onderdoet voor welk massamedium dan ook. Het is ook een 
van de werken die de terugkeer inluiden van de performance 
en de performancevideo in Frasers werk, en daarmee ook de 
hernieuwde zichtbaarheid van haar oeuvre bezegelen. Frasers 
keuze om voor een herkenbare vorm van kunstenaarschap te 
kiezen en het min of meer traditionele, verhandelbare kunst
werk niet langer te vermijden, leidde nu tot een eerste retro
spectieve in de Kunstverein in Hamburg.
Bij de tentoonstelling, die een volledig overzicht van de laat
ste twintig jaar biedt en alle werkvormen aan bod laat ko
men, verscheen ook een kloeke catalogus met een overzicht 
van het oeuvre en essays van onder meer George Baker. 
Hoewel deze presentatie en publicatie er vermoedelijk niet 
waren gekomen zonder Frasers nieuwe performance- en 
videowerk, wordt dus ook belicht hoe de performance na 
Frasers bekende museumrondleidingen van rond 1990 uit
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Andrea Fraser

Little Frank and His Carp, 2001, DVD

haar werk verdween, om plaats te maken voor een productie 
die vrijwel uitsluitend bestond uit tekstuele analyses en kri
tische presentaties van bestaande collecties. Deze ontwik
keling zou onder meer een gevolg zijn van Frasers overstap 
van de (lacaniaanse) psychoanalyse als model voor haar ar
tistieke praktijk naar een meer sociologische benadering, 
geïnstigeerd door de ‘ontdekking’ van het werk van 
Bourdieu. Een van haar laatste performances uit 1991, het 
door een actrice gespeelde May I Help You, waarin we zes 
verschillende stemmen horen die corresponderen met even
veel sociale klassen, moet daarvan getuigen.
Het gaat hier échter niet zomaar om de aflossing van het éne 
paradigma door het andere, alsof de kunstenaar nu ineens 
het zaligmakende model heeft gevonden. Frasers werk wil 
immers geen toegepaste psychoanalyse of sociologie zijn. 
Voor beide werktypes geldt dat de theorie er wordt geac
teerd als een script. In de zogenaamde Prospectus-werken 
stelde Fraser zich op als kritische, pseudo-sociologische 
‘dienstverlener’, die bij verzamelaars of instituties onder
zoek komt doen dat kan resulteren in presentaties of 
publicaties. In een van de belangrijkste werken uit deze fase, 
A Project in Two Phases in de Generali Foundation in 
Wenen (1994-95), werd middels een publicatie en een ten
toonstelling onderzocht hoe de (toen net opgeleverde) 
tentoonstellingsruimte van de Generali Foundation, die 
vooral ‘kritische’ kunstenaars onder de aandacht brengt, zich 
verhoudt tot de kunstwerken die hangen in de burelen van 
de medewerkers van het bedrijf (een verzekeringsmaatschap-
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Andrea Fraser Andrea Fraser

Untitled, 2003, project en DVD, zonder klank Official Welcome, 2001, performance, videoband en videoinstallatie

pij), waarvan de Foundation het culturele uithangbord is. In 
de tentoonstelling werd de bedrijfscollectie gepresenteerd, 
terwijl de publicatie het bedrijf en de kunststichting aan bod 
liet komen, waarbij de moeizame relatie tussen de econo
mische basis en de culturele bovenlaag (die goodwill kweekt 
door ruimte voor kritische kunst te scheppen) scherp in beeld 
wordt gebracht.
Zoals in de Generali-publicatie combineert Fraser ook in 
veel andere werken uit dezelfde periode verschillende stem
men, in schriftelijke weergave of als audioregistratie. In een 
van de twee audio-installaties die zij in 1993 voor het 
Oostenrijkse paviljoen van de Biënnale van Venetië maakte, 
declameren acteurs vaak hilarische fragmenten uit kunst
kritieken van de vorige Biënnale. Sommige frasen in het 
script zouden zo uit een van de rondleidingen van Jane 
Castleton kunnen komen, de museumgids die Fraser rond 
1990 op voerde in enkele performances. Het is een van de 
indicaties dat na Frasers veronderstelde overgang van psy
choanalyse naar sociologie het oude voorbeeld door het 
nieuwe heen bleef spoken. Fraser ging zich weliswaar meer 
op de structuren van instituties richten, maar naast deze meer 
structurele benadering heeft ze nog steeds aandacht voor 
symptomen, die men kan zien als ‘erupties van waarheid’, 
als tekens die onbedoeld verwijzen naar een verdrongen in
houd. Frasers ‘personages’ vertonen vaak neurotische tics 
(krampachtige gebaren, een manische glimlach), maar naast 
‘echte’ neurotische symptomen functioneren volgens Freud 
ook minder ernstige verschijnselen volgens de logica van 

het symptoom: Fehlleistungen zoals versprekingen, 
verschrijvingen en andere vormen van taalgebruik die iets 
duidelijk maken wat niet mag worden uitgesproken. Frasers 
werk staat bol van dergelijk ontspoord taalgebruik. In de 
brief van Frances Flynn Paine, waarvan Fraser de tekst in 
De Witte Raafm. 98 publiceerde, neemt ‘capitolism’ de plaats 
in van ‘capitalism’ en is ‘sincere gesture’ veranderd in 
‘sincere jesture’. In de Kippenberger-performance Kunst 
muss hangen (zie elders in dit nummer) gaat taal over in 
glossolalie. Wanneer Fraser in Inaugural Speech uit 1997 (de 
eerste indicatie van haar terugkeer naar de performance en 
een van de hoogtepunten van de tentoonstelling in Hamburg) 
als museumtrustee enthousiast de regio prijst, is het resultaat 
een subliem incoherente opsomming die de groteske kant van 
de onderliggende ideologie laat zien: “We’re home to many 
internationally respected institutions, to Nobel Prize winners, 
authors, artists, celebrities, custom ocean-view homes, 
boutiques, luxury, charm, sophistication and jet-setters from 
around the globe.” Ais de trustee, nog steeds manisch opti
misme uitstralend, een eveneens door Fraser gespeelde po
liticus aankondigt als “a man who was elected and 
overwhelmingly reelected by a small minority of the voting
age population”, kan men dat zien als een geënsceneerde 
Fehlleistung die de legitimiteit van het discours en van de 
politicus ondermijnt.
Als geen ander weet Fraser zinnen of zinsneden zodanig te 
decontextualiseren dat ze symptomen worden van de machts
verhoudingen en de economische dwang in het kunstenveld. 

Het befaamde Museum Highlights: A Gallery Talk (1989) is 
voor een groot deel gebaseerd op bronnen zoals museum- 
gidsen, rapporten en tijdschriftartikelen. Jane Castleton, die 
volgens Fraser niet zozeer een personage is als wel een ‘site’, 
een kruispunt van vertogen, lijdt net als de vrouw in Little 
Frank aan een overidentificatie met het instituut. Alleen stelt 
zij zich actiever op: zij luistert niet naar een audiogids, maar 
treedt zelf op als gids. Voortdurend verraadt zij echter dat 
zij zich vanuit een marginale positie, als vrijwilliger, volle
dig vereenzelvigt met het museum, dat staat voor alles wat 
goed en mooi is. Tegelijk foetert zij, als iemand die lijdt aan 
het syndroom van Gilles de la Tourette, op de welig tierende 
armoede en slechte smaak: “Scattered brick houses... dreary 
warehouses... blank walls and junk yards... drab, enclosing... 
sometimes blue...” Om aan de banaliteit te ontsnappen wil 
zij geheel opgaan in de kunst en zelf kunstwerk worden: 
“I’d like to live like an art object. Wouldn’t it be nice to live 
like an art object...?[...] How could anyone ask for more. 
Graceful, mythological, life-size...”
In een tijd waarin de kunstwereld door populisten onder vuur 
wordt genomen, is het verleidelijk om bij wijze van tegen
offensief die wereld te idealiseren. Men veronderstelt dan 
bijvoorbeeld dat in de kunstwereld nog echte menselijke 
contacten mogelijk zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
relationele kunst, terwijl de rest van de samenleving volle
dig in de greep is van kapitalistische rationalisering. Bij der
gelijke rozige theorieën verliest men uit het oog dat ook de 
kunstwereld hiërarchieën kent en uit machtsverhoudingen
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Tina Girouard, Carol Goodden en Gordon Matta-Clark 
voor het restaurant ‘Food’, New York, 1971

is opgebouwd, en dat curatoren hun positie juist kunnen 
versterken door de kunstwereld als utopische speelweide 
voor te stellen. Wie werkelijk bekommerd is om de kunst en 
de kunstwereld als vorm van kritische openbaarheid, moet 
zich juist tegen een algehele romantisering verzetten. Som
migen zijn wellicht geneigd om Frasers kritische strategie 
af te doen als een platte vorm van sociologie, die bijzaken 
verheft tot hoofdzaak en geen oog heeft voor de kwaliteiten 
waar het in kunst om draait. Haar werk staat echter haaks op 
zulk een gemakkelijk cynisme. Fraser onderkent dat de kunst 
haar legitimatie verspeelt als zij zich a priori uitroept tot het 
veld van de waarheid, radicaliteit of betekenisarbeid. Al
leen zelfkritiek die tot aan de rand van paranoia is geïntensi
veerd, kan bij momenten realiseren wat anders door pseudo- 
reflexieve reclame wordt verkwanseld. Als Fraser met be
trekking tot het werk van Martin Kippenberger schrijft dat 
het de opgave van de kunstenaar is “to perform the 
inseparability of freedom and determination”, dan benoemt 
zij ook de taak waaraan zij zich met een bijna gnostische 
volharding wijdt: het vinden van momenten van vrijheid in 
de dwang van het systeem. Het meest extreem en omstre
den is in dat opzicht Untitled uit 2003: de video toont de 
kunstenares die met een kunstverzamelaar naar bed gaat in 
een hotelkamer; contractueel is vastgelegd dat hij een exem
plaar van de video krijgt. Het van enige afstand en van op 
een hoog standpunt gefilmde resultaat is opmerkelijk 
onspectaculair en ingetogen. De reductie van niet alleen het 
kunstwerk, maar van de kunstenaar tot koopwaar wordt 
omarmd om juist in die reductie een vrijheid te vinden die 
geen holle frase is - een vrijheid die plotseling oplicht, als 
een verspreking of een tic.
Andrea Frasen Works: 1984 to 2003 was tot 9 november te 
zien in de Kunstverein in Hamburg; van 23 november tot 
28 december is de tentoonstelling te zien in het Institute of 
Visual Culture, Fitzwilliam Museum, Trumpington Street, 
Cambridge CB2 1RB (01223/35.05.33; www.instituteofvisual

Zicht op de tentoonstelling van Gordon Matta-Clark in de Kunsthalle van Düsseldorf, 1980 
(Jane Crawford groet Florent Bex)

culture.org). De catalogus verscheen bij uitgeverij DuMont, 
Amsterdamer Strasse 192, 50735 Keulen (0221/224-1840; 
www.dumontverlag.de). ISBN 3-8321-7355-2.
(Sven Lütticken)
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GORDON MATTA-CLARK. Gordon Matta-Clark geniet 
vooral bekendheid vanwege zijn spectaculaire Cuttings, 
waarbij hij geometrische vormen uit de muren, vloeren en 
plafonds van leegstaande en vervallen panden sneed. Een 
paar van zijn bekendste ingrepen zijn het in Antwerpen ge
realiseerde Office Baroque (1977) en het werk Splitting 
(1974), waarvoor hij een volledige woning in twee zaagde. 
Tijdens zijn korte artistieke loopbaan - Matta-Clark stierf 
in 1978 op 35-jarige leeftijd aan kanker - realiseerde hij 
echter een oeuvre dat zowel vormelijk, inhoudelijk als 
conceptueel gekenmerkt wordt door een enorme diversiteit. 
Niet al zijn werk heeft een architecturale inzet. Hij ontwik
kelde ook ‘culinaire’ projecten, zoals de alchemische berei
ding van foto’s of de oprichting van het restaurant Food voor 
de artistieke gemeenschap in SoHo; hij maakte documen
taires over zijn Cuttings en films over de underground van 
New York en Parijs; hij realiseerde fotografische reeksen 
over ‘wachtgevels’ of over graffiti in New York; en hij orga
niseerde performances en nam deel aan (dans)voorstellingen 
van bevriende dansers en choreografen. Eén medium valt 
op door zijn afwezigheid, terwijl het in de jaren 1960-70 
nochtans ongemeen populair was: tekst. In tegenstelling tot 
veel van zijn minimalistische en conceptuele tijdgenoten en 
vrienden - zoals Daniel Buren, Robert Morris, Dan Graham, 

Donald Judd, Richard Serra en Robert Smithson - ‘produ
ceerde’ Matta-Clark geen kritische essays of teksten. Hij had 
niet de behoefte om zijn werk discursief te ondersteunen, 
door reflecties op eigen projecten of door theoretische stel- 
lingnames ten opzichte van collega’s. Matta-Clark komt al
leen aan het woord in een beperkt aantal interviews. Hij heeft 
zich nooit als theoreticus geprofileerd, hij was vooral een 
man van de fysieke actie, een uitvoerder, een gedreven en 
begenadigd performer. Zijn werk viel dan ook moeilijk los 
te koppelen van de figuur Matta-Clark. Ook in het dage
lijkse leven stond hij bekend om zijn uitgesproken fysieke 
presentie, zijn exuberante levensstijl en zijn buitengewoon 
charisma. Matta-Clark was een van de spilfiguren in de ar
tistieke kolonisatie van de wijk SoHo, het mekka van de 
internationale kunstwereld aan het eind van de jaren zestig, 
Hij werd omringd door een grote schare vrienden, bewon
deraars, mentoren en weldoeners. Deze - ondertussen vaak 
notoire - figuren komen uitgebreid aan het woord in de ca
talogus van de eerste grote retrospectieve in het Museum of 
Contemporary Art van Chicago in 1985, meteen ook de eer
ste monografie over Matta-Clark. Eén na één getuigen zij 
over ‘de figuur en het werk’, de ene keer door een persoon
lijke ode aan het werk te brengen, dan weer door verhalen 
over gemeenschappelijke avonturen in SoHo, anekdotes over 
zijn legendarische danscapaciteiten, beschrijvingen van de 
halsbrekende ondernemingen die de Cuttings waren, of door 
lyrische herinneringen aan de ervaring die de uiteindelijke 
werken ‘in het echt’ opleverden. (Het feit dat de meeste 
werken slechts korte tijd bestonden en slechts door enkele 
insiders gezien en beleefd werden, heeft de legendarische 
status ervan zonder twijfel versterkt.) De afwezigheid van 
een ‘eigen’ uitgebouwd kritisch vertoog, gecombineerd met
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de unaniem lovende getuigenissen over het werk én de ‘le
gende’ , heeft de postume kritische receptie van Matta-Clarks 
oeuvre grondig getekend.'Vaak wordt hij gezien als het type 
kunstenaar dat definitief afrekent met het modernistisch 
idioom van de wereldvreemde eenzaat, als een wereldse vrij
buiter die artistieke gevoeligheden verbond met politiek en 
sociaal bewustzijn, persoonlijke charme met conceptuele 
rigiditeit, en esthetisch raffinement met ruwheid en noncha
lance.
Dat is ook de teneur van een onlangs verschenen monogra
fie. Naast enkele van de bestaande interviews uit 1985 
- getuigenissen over Matta-Clark van onder meer John 
Baldessari, Dennis Oppenheim, Joseph Kosuth en Lawrence 
Weiner - bundelt het boek drie nieuwe essays, twee 
ongepubliceerde interviews en een verzameling cruciale his
torische teksten, artikels en interviews. In het hoofdessay 
lijkt Thomas Crow in eerste instantie van plan om de 
mythologisering van Matta-Clark te doorbreken en te 
contextualiseren. Hij vertrekt daarbij van de stelling dat 
Matta-Clark zélf zijn éigen mythe heeft gecultiveerd, niet 
zozeer vanuit narcisme, maar om af te rekenen met de last 
van zijn persoonlijke en artistieke erfenis. Gordon Matta- 
Clark was immers de zoon van Roberto Matta-Echaurren, 
de befaamde Chileense surrealistische schilder en een pro
minente figuur binnen de avant-gardemilieus van zowel New 
York als Parijs. Zijn peter (en die van zijn tweelingbroer 
Sebastian) was bovendien niemand minder dan Marcel 
Duchamp. Matta-Clark heeft steeds gepoogd om die erfenis 
met een eigen overtuigend artistiek ‘project’ te counteren en 
te overstijgen. Crow herkent dit vooral in zijn fascinatie voor 
alchemie. Hij betoogt terecht dat het belang van alchemie 
- als allegorie voor zelfanalyse - in Matta-Clarks werk tot 
op heden onderbelicht is gebleven, maar vervolgens wil 
Crow te allen prijze aantonen dat zowel het vroege als het 
latere werk van deze notie doordrongen is- te beginnen bij 
de letterlijke, ‘bereiding’ van allerhande materialen tot de 
latere behandeling van gebouwen als ingrediënten voor ruim
telijke transformaties. Gebouwen stonden bij Matta-Clark 
symbool voor het omhulsel van het lichaam; zijn insnijdin
gen zouden dan metaforen zijn voor een exploratie van het 
eigen innerlijk.
Volgens Crow is het organische kunsthistorische model van 
de artistieke ontwikkeling, als een proces van trial and 
error, niet van toepassing op het oeuvre van Matta-Clark. 
Matta-Clark wist van bij het begin zeer goed waar hij naar
toe Wilde en hanteerde een duidelijk omlijnd conceptueel 
raamwerk. Zijn oeuvre werd geïnspireerd door niets minder 
dan een ‘visionair’ programma. Crow blijft deze stelling niet 
alleen hardnekkig verdedigen, hij bouwt al zijn argumenten 
op vanuit het werk én de figuur van de kunstenaar. Werk
beschrijvingen wisselt hij af met ellenlange citaten uit inter
views en bijhorende biografische anekdotes, gaande van de 
verhouding met zijn vader tot zijn schuldgevoel over de zelf
moord van zijn tweelingbroer. Hoewel Crow bij het begin 
stelt dat Matta-Clark met zijn fascinatie voor alchemische 
processen het louter fenomenologische onderzoek van de 
minimal art wilde uitbreiden, werkt hij die vergelijking niet 
verder uit. Hij legt evenmin een relatie met tijdgenoten van 
Matta-Clark die een (al dan niet vergelijkbare) interesse 
koesterden voor alchemie en esoterie, waaronder Paul Thek, 
James Lee Byars of zelfs Joseph Beuys. Met deze ’inwaartse’ 
contextualisering en voortdurende identificatie tussen werk 
en figuur slaagt hij er niet in de bekritiseerde mythologisering 
te ontmantelen. Integendeel, het resultaat is een gedegen 
maar vooral smakelijk relaas van Matta-Clarks talrijke ‘avon
turen’ . De tekst eindigt met de ronduit pathetische uitspraak 
van Chris Burden dat de dood van Matta-Clark niet enkel 
een persoonlijk verlies betekende, maar bovenal "een ver
lies voor de- kunst”. Zo wordt Matta-Clark bijgezet in het 
rijtje van andere te vroeg gestorven coryfeeën van de sixties 
en seventies zoals Jimi Hendrix, Janis Joplin, Eva Hesse en 
Robert Smithson, die, mochten ze langer geleefd hebben,

uit het boek ‘Territorium’ van Theo Baart

ongetwijfeld nog nieuwe artistieke horizonten zouden heb
ben verkend.
De andere ‘nieuwe’ essays, van respectievelijk Christian 
Kravagna over de rol van de fotografische documentatie en 
van Judith Russi Kirshner over het idee van gemeenschap 
in het werk van Matta-Clark, beperken zich tot omstandige 
documentaire beschrijvingen. Fundamenteel nieuwe inzich
ten levert dit niet op, hoewel de kansen er nochtans waren. 
Het boek is immers geïllustreerd met tal van tot dusver 
ongepubliceerde documenten, waaronder interviews, foto’s, 
schetsen en brieven uit de Gordon Matta-Clark Estate. Een 
van de illustraties toont een intrigerende brief die Matta- 
Clark in 1973 schreef aan zijn collega’s van het collectief 
Anarchitécture. Hij doet er allerlei voorstellen voor alterna
tieve vormen en begrippen van ruimte en architectuur, gaande 
van “een perfect comfortabele plaats om tussen de stenen te 
leven” tot het bezetten van "de ruimte1 tussen bewegende 
voertuigen”. In de begeleidende tekst stelt Judith Russi 
Kirshner tot haar ontsteltenis vast dat Matta-Clark onder 
meer een schets maakte van de in 1973 net opgeleverde Twin 
Towers. Hij trok een kruis over beide torens en voorzag ze 
van het opschrift “erase all the buildings on a clear hori
zon”. Verder dan die vaststelling gaat ze echter niet. Even
min waagt ze zich aan een gedegen onderzoek naar de rol 
en betekenis van een collectief als Anarchitecture binnen de 
kunst- en architectuurproductie van de jaren zeventig. Het 
is dan ook aan de lezers om te beslissen of zij, zoals Ted 
Greenwald in een artikel in Flash Art ooit stelde, “over” het 
werk van Matta-Clark, dan wel “omwille van” het werk 
willen nadenken. Nog steeds roept het werk van Matta-Clark 
belangrijke vragen op die de persoonlijke context en het uni- 
versum van de kunstenaar overstijgen. Die worden in deze 
monografie jammer genoeg niet gesteld, laat staan beant
woord.

Corinne Diserens (red.), Gordon Matta-Clark, met essays 
van Thomas Crow, Judith Russi Kirshner en Christian 
Kravagna, werd in 2003 uitgegeven bij Phaidon Press 
Limited, Regent’s Wharf, All Saints Street, London N1 9PA 
(020/78.43.12.34; www.phaidon.com). ISBN 0-7148-3916-7. 
(Wouter Davidts)

TERRITORIUM. In het nieuwste boek van fotograaf Theo 
Baart volgen we de inbeslagname van zijn nieuwe woonge
bied: een eengezinswoning met tuin in de Bijlmermeer in 
Amsterdam. Wie zich realiseert dat de Bijlmermeer de meest 
beruchte hoogbouwwijk is van Nederland, weet dat het be
trekken van een nieuwbouwwoning in het hart van de Bijlmer 
inderdaad inhoudt dat het territorium veroverd, of liever, van 
meet af aan verdedigd moet worden. Het veroveren hebben 
de stedenbouwkundigen en architecten al gedaan, door de 
sloop van de bestaande flats en het ontwerp van een nieuwe 
wijk. Aan de bewoners is het om met hun geld en levensstijl 
de Bijlmermeer de normen van de middenklasse aan te le
ren. We wilden “een burgerlijke uitstraling, in positieve zin”, 
vertelt de architect van de rij woningen waarin het gezin 
Baart zijn intrek neemt.
De woonplaatsen van Theo Baart zijn een dankbaar onder
werp om verslag van te doen. In een eerder boek, Bouwlust 
(1999), fotografeerde hij de transformatie van Hoofddorp, 
het dorpje waar hij opgroeide. Hoofddorp veranderde vanaf 
het begin van de jaren negentig in een ware' boomtown als 
gevolg van zijn centrale ligging in de Randstad en de groei 
van de nabijgelegen luchthaven Schiphol. De oude dorps- 
kern verschrompelde tot een eiland in een zee van typisch 
Nederlandse rijtjeshuizen en het polderland verdween in 
hoog tempo onder alsmaar uitdijende kantoorparken en in- 
frastructuur. Baarts foto’s registreren deze ‘bouwlust’ op 
droogkomische wijze. De veelal frontaal genomen foto’s,
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Nieuwe Publicaties

uit het boek ‘Territorium’ van Theo Baart

bijvoorbeeld van trotse eigenaren voor hun nieuwbouw
woning, suggereren een documentaire verslaglegging. Ze 
verschillen hemelsbreed van de gestroomlijnde en 
zielsverlaten foto’s die in de architectuurbladen van nieuw
bouwwijken verschijnen, maar houden zich ook verre van 
het inzoomen op onbeholpen details zoals Martin Pair ge
woon is. .
Het werk van Theo Baart is het meest verwant met dat van 
Hans Aarsman. In Territorium blijkt hij net als Aarsman niet 
alleen de gave te hebben interessante beelden te maken van 
de alledaagse omgeving, maar ook over een goede pen te 
beschikken om haar op persoonlijke wijze te beschrijven. 
Het persoonlijk relaas, in woord en beeld, is om twee rede
nen interessant. Ten eerste documenteert het de verhuizing 
van een jong gezin naar een eengezinswoning, een klassieke 
keuze van de meeste ‘soortgenoten’ van Baart. De motieven 
kan elke makelaar dromen: een te hoge huur voor een te 
kleine woning in de binnenstad drijft jonge ouders naar de 
buitenwijk en suburbia. Voor dezelfde maandlasten heb je 
een grotere koopwoning, een tuin en een buurt met speel
ruimte voor de kinderen. De foto’s laten de beelden zien die 
we kennen uit elk familiealbum: de pas gelegde grasmat, 
stoepkrijtende kinderen, voetballen op het bouwzand. Baart 
beschrijft de eerste buurtbarbecue met schroom, en probeert 
zich afzijdig te houden van het burenoverleg over de ver
schillende soorten schuttingen uit de doe-het-zelfzaak.
Ten tweede is Baarts verslag waardevol omdat het de prille 
fase van de herstructurering van de Bijlmermeer op de voet 
volgt. De eengezinswoningen staan immers niet in een door
snee wijk maar zijn gebouwd om een missie te vervullen. 
De eerste reeks foto’s laat monumentale flats zien, staand in 
royale parkzones met een verhoogde, futuristisch aandoende 
metrolijn. Begin jaren zeventig was dit het toonbeeld van 
de nieuwe welvaart: een wijk die niet “popperig” was en 
van een voor Nederland ongekende maat en schaal, aldus 
een buurtgenoot van Baart wiens hart nog steeds aan de 
Bijlmer verpand is. Slechts even bood de Bijlmer woon
ruimte aan middenklassegezinnen, die na verloop van tijd 
immers liever verhuisden naar Almere en de buitenwijken 
van de dorpen rondom Amsterdam. De Bijlmer werd een 
toevluchtsoord voor bevolkingsgroepen die in de stad een 
vrijplaats zochten; “homofielen, buitenlanders, mensen met 
alternatieve leefwijzen”, aldus een door Baart geciteerd 
krantenbericht uit het Parool van 1970. In de loop van de 
jaren zeventig en tachtig werd de Bijlmer een ‘doorgangs
huis’. Buitenlanders die in Nederland aankwamen vestig
den zich in de Bijlmer, en velen vertrokken ook weer zodra 
ze het zich konden veroorloven. De immense flatgebouwen 
verloederden. In 1986 stond een kwart van de woningen leeg. 
Hoe deze teloorgang te keren? Lag het aan een gebrek aan 
toezicht, beheer en sociale voorzieningen, of moest er met 
sloop en nieuwbouw een andere stedenbouwkundige opzet 
komen en daarmee ook een meer gevarieerde bevolking? 
Het werd het laatste. De foto’s tonen afgesloten parkeerga

rages, rolluiken met graffiti en flats die worden gesloopt. 
Daarvoor in de plaats verschijnt een variant op het Plan Zuid 
van Berlage, gerealiseerd een halve eeuw vóór de Bijlmer 
en met aanmerkelijk meer succes. De nieuwe Wijk bestaat 
uit bouwblokken van bescheiden hoogte. Ze staan aan een 
traditionele boulevard met een groene middenstrook en rijen 
bomen op de trottoirs, of aan zijstraten meteen smaller pro
fiel.
De individuele portretten die Baart van zijn buurtgenoten 
maakte, doen vermoeden dat het doel van de plannenmakers 
om de allochtone middenklasse door middel van de herstruc
turering in de Bijlmer te houden, geslaagd is. De meeste 
buren komen uit Suriname, een enkeling uit Ghana of de 
Antillen. De multiculturele wijk blijkt nu wél te functione
ren; “iedereen die hier woont heeft een bepaald inkomen en 
staat ergens op de maatschappelijke ladder”, zegt een lera
res die in 1979 uit Suriname in de Bijlmer kwam wonen. 
“We werken keihard, we betalen belasting en we betalen de 
hypotheek. In andere wijken is dat misschien wat minder 
helder, maar hier weet je het van elkaar.” De missie van 
deze middenklasse verloopt echter niet zonder slag of stoot. 
Baart wordt in de eerste winter bij de aanschaf van een kerst
boom overvallen, zijn kinderen worden twee jaar later in 
elkaar geslagen, de buurman werkt een ‘insluiper’ zijn slaap
kamer uit. Vrijwel alle buurtbewoners hebben dergelijke er
varingen en constateren nuchter dat in de wijk verderop vrij
wel alleen nog junks wonen, die overal elders verdreven zijn. 
Een bewoonster die al meer dan dertig jaar in de Bijlmer 
woont, durft inmiddels niet meer op de fiets naar haar werk 
omdat ze overvallen is.
Baart ziet het met lede ogen aan. Zijn straat en huis zijn een 
“hedendaagse variant van een burcht” en af en toe wordt 
een poging gedaan om die burcht te slechten. Hij voelt zich 
ontheemd. Zijn boek blijkt de uitkomst te zijn van het be
strijden van de twijfel over zijn nieuwe woonomgeving: “Ik 
moet betekenis aan deze plek geven door verhalen te verza
melen.” In de vijf jaar die het relaas beslaat, groeit Baarts 
waardering voor de Bijlmer geleidelijk. Niet alleen zijn kin
deren worden weerbaarder, hijzelf klaarblijkelijk ook. De 
voordelen van de Bijlmer zijn niet langer aangepraat, maar 
worden geleefd: er wonen mensen uit alle windstreken, die 
de wijk met hun winkels, feesten en gewoontes spannend 
maken, er is veel ruimte, en de ligging van de wijk is strate
gisch ten opzichte van de snelweg en het centrum van 
Amsterdam. Baarts buurtgenoten geloven heilig in de toe
komst van een wijk die de rest van Nederland nog als een 
no-go area beschouwt. Hun gelijk wordt bevestigd door een 
redacteur van een Amerikaans architectuurtijdschrift die door 
Baart wordt rondgeleid en die vol ongeloof bekijkt wat in 
Nederland een getto genoemd wordt.
Toch doen de architecten, stedenbouwkundigen en vooral 
de plannenmakers er goed aan Baarts verslag zorgvuldig te 
lezen. Want keer op keer leggen deze bewoners de vinger 
op de zere plek. Nieuwbouw neerzetten is leuk, maar bepa-
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ISBN 1-57027-139-9
■ Boris Grays, Topologie der Kunst, Carl Hanser Verlag, 
München, 2003. ISBN 3-446-20368-0
■ Hayden Herrera, Arshile Gorky. His Life and Work, 
Bloomsbury, London, 2003. ISBN 0-7475-6647-x
■ Thomas Hirschhorn, Bataille Maschine, Merve Verlag, 
Berlin, 2003. ISBN 3-88396-190-6
■ De betekenis van Rem Koolhaas en the Office for 
Metropolitan Architecture, red. Véronique Patteeuw, NAi 
Uitgevers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-348-6
■ Peter Lang en William Menhing, Superstudio. Life Wit
hout Objects, Skira, Milaan, 2003. ISBN 88-8491-569-4
■ Geert Lovink, My First Recession. Critical Internet Cul
ture in Transition, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2003.
ISBN 90-5662-353-2
■ Nieuw engagement in architectuur, kunst en vormgeving, 
Reflect #1, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2003.
ISBN 90-5662-346-x
■ Prentenboeken. Ideologie en illustratie 1890-1950, 
Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle, Ludion, Gent, 2003.
ISBN 90-75688-58-9
■ Roger Raveel. Het verschrikkelijke mooie leven 1934- 
1967, red. Bernard De Wulf en Hans Sizoo, Ludion, Gent, 
2003. ISBN 90-5544-478-2
■ Mare Ruygrok, Waar is hier/Where Is Here, NAi Uitge
vers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5662-141-6
■ Randa Shaath, Under the Same Sky. Cairo, Witte de With, 
Rotterdam, 2003. ISBN 90-73362-601
■ Carale Talon-Hugon, Goût et dégoût. L’art peut-il tout 
montrer? Editions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2003.
ISBN 2-87711-262-4
I Els Vanden Meersch, Transient Constructions. Selection 
Photographical Archive 1996-2003, Flac©, Genk, 2003. 
ISBN 90-77534-01-6
■ Stephen Wilks, Travels With My Donkey, DAAD Galerie 
- Gesellschaft für Aktuelle Kunst, Berlin - Bremen, 2003. 
ISBN 3-89357-107-8
■ Zabriskie, Reggy Timmermans, Batijs Albers en Emilio 
Lopez-Menchero met een tekst van Luk Lambrecht, CHEAP, 
Brussel, 2003.

lend voor de overleving van de Bijlmermeer zal het onder
houd, beheer en toezicht op de veiligheid van de openbare 
ruimte zijn. De verslaafden moeten worden opgevangen, de 
verloedering van buurten mag niet worden opgeschoven. De 
eerste fase van de herstructurering vergde sloop- en bouw- 
machines, de volgende fasen vereisen een verfijnder instru
mentarium en een nog veel groter uithoudingsvermogen.
Territorium van Theo Baart is een initiatief van Ideas on 
Paper en werd in 2003 uitgegeven in samenwerking met 
NAi Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam 
(010/20 LOI.33; www.naipublishers.nl). ISBN 90-5662-319-2. 
(Petra Brouwer)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Fieke 
Konijn, Sven Lütticken, David Nolens, Jorinde Seijdel, 
Lieven Van Den Abeele, Maarten Van Den Driessche, 
Nicoline Wijnja.
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Outline 
uit Amsterdam 

over de rol 
van de hedendaagse curator. 

Zes kunstenaars en een 
kunsthistoricus 

werken aan 
een expositie.

Who's 
curating?

18 oktober - 22 november 2003

29 november 2003 - 17 januari 2004

4 december - 7 december 2003

Becky Beasley 
Friedrich Kunath 
Art Basel Miami

—E 

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

the bakery annet gelink
Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | Fax:+31.20.330 20 65 | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden ui de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (49,57 EUR) of een abonne
ment voor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen 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 op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Stationsstraat 17- 9300Aalst 
(D0475/33.75.66 - do-in 13-17a
• “More Beef from Argentina” - Hugo 
Aveta, Eduardo Gil, Oscar Pintor, Marga 
Pels,PabloSoria,AlfredoMazzorotolo... 
[tot -/12]
m (aleria ( De VAs
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
(&053/41.37.89-do-ial4-18uwl0u30- 
13u30
► Bruno Deere, Herman Baeten [tot 16/ 
1 1] • • Bart V andevijvere, Sabine 
Oosterlynck[23/11 tot21/12]>Dominiq 
V.D. wall., Jean-Baptiste BemadetAriztia 
[11/1 tot 8/2]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 -9300Aalst
<&053/71.0646- do-ta 14-19u
► Alex Michels, Ton van Kints - schilde
rijen [tot 14/12]

Antwerpen________________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 
®03/216.30.28 - wo-ia 14-18»
• “Happy Famous Artists. Art Is 
Sublimation” [tot 6/12]
■ Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7- 2000Antwerpen 
<003/216.30.47-wo-vrl4-18uia 10-18» 
• “One More into the Breach” [19/11 tot 
31/1]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24-2018Antwerpen 
003/226.79.53-1014-18» • 
• ‘Pear” - Jennifer Protas [tot 23/11] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
003/233.13.45 - do-to 13u30-18u 
• Jean Bilquin, Sara Pessoa, Annie Van 
Gemert, Linda Liket [16/11 tot 28/12] 
■ deSingel Internationaal kunst
centrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen 003/248.28.28 - di-to 14-18» 
► “Urban Dramas. Narratieveaspecten in 
de stedelijke omgeving” - Sven 
Augustijnen & Barbara Visser, Pierre 
Bismuth, Paul Casaer. Anne Daems, 
Nancy Davenport, Nan Goldin, Harai 
Thys&JosDeGruyter,Edward Ruscha, 
Renzo Martens, Johannes Schwartz... 
[tot 30/11] 
■ Elzen veld
St.-Jorispoort29 - 2000Antwerpen 
003/223.56.10- do-io 12u30-17u30 
I Tin Jacobs - schilderijen [tot 14/12]

■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 
003/289.84.58 - di-to 11-18»
► Katy Grannan [28/11 tot 6/2]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliatdstraat 19 - 2000Ant
werpen 003/231.90.56 - wo-za 14-18» 
► “Wildeyed andSweethearted”-Marielle 
Soons [tot 6/12]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15- 2000Antwerpen 
003/234.21.60 - ma-vr 10-16u30 
► Yoko Chen, Nico Delaide, Lieve 
Vandycke [16/11 tot 18/12]
■ Galerie Het Vijfde Huis 
Reyndersstraat5 - 2000Antwerpen 
003/232.11.19 -za-zo 11-18»
* Jan De Wachter [tot 23/11 ]» Gaby De 
Schepper [28/11 tot 28/12]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
O03/257.24.00-wo-znl3-18uzp 14-18» 
► Marcelino Stuhmer [tot 7/12] • 
Changwon Lee [11/12 tot 8/2]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 
O03/247.24.19-ma-vr9-17uw 14-17» 
► “Sculpturen 1983-2003” - Philip Van 
Isacker [tot 12/12]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat14 - 2000Antwerpen 
003/237.11.27-di-vrl0-18uza 12-18» 
* Daan van Golden [tot 6/12]
■ Galerie Van der Planken
Steenhouwersvest 13 - 2000 Antwerpen 
003/233.54.58-wo-za 13-18uzo 14-17» 
► Stef Kamil Carlens [tot 16/11] 
■ Gunshootinggallery
Solvijnstraat 3 ■ 2018 Antwerpen 
00474/6785.58-do-za 14-18» 
►AndyWauman.Boy&ErikStappaerts, 
Noumenon, Xavier Noiret-Thomé, 
Erwan Maheo [21/11 tot 14/12] 
■ KN 10
Korte Nieuw straat10- 2000Antwerpen 
0014/41.46.48 - do za-zo 14-17» 
► Anton Boon [tot 21/12]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000Antwerpen 
003/240.64.30 -di-zp 10-17» 
► “Provinciale Beeldende Kunstprijs 
2003” - Geert Goiris, Els Vanden 
Meersch, Vaast Colson [tot 23/11 ]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen
Leopold de Waelplaats - 2000Antwer
pen 003/238.78.09 -di-zp 10-17» 
► “FreeSpace 12; Emmanuel VanHove” 
[tot 7/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30-do-zn 13-18»
► Pieter Vermeersch [tot 22/11] • Amo 
Roncada,Kris VanNechel [30/11 tot-/12] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstmal 71 - 2018 Antwerpen 
003/23840.34- ma-vr ll-13u 14-18»
► Gerty Jonckeau - schilderijen [tot 27/ 
11]» Cyrille Teirbrood - fotografie [5 tot 
19/12] .
■ Lokaal 01
Pmvinciestraat 287 - 2060 Antwerpen 
003/238.81.66-do-zal3-17»
► “Het absolute nulpunt” - Danielle 
Lemaire, Sylvie Zijlmans, Hewald 
Jongenelis, Jan Van Den Dobbelsteen 
[21/11 tot 20/12]
■ M&M Gallery
Pourbusstraat3 - 2000Antwerpen 
003/889.61.95 - wo-za 14-18» 
► “Listening to Judd” - M. Cuevas, A 
Lopez, O. Musovnik, S.Vitiello [tot6/12] 
■ ModeMuseum Antwerpen (MoMu) 
Nationale straat 28 - 2000Antwerpen 
003/470.27.70
• "Europalia Italië; Genovanversae- 
viceversa" [-/9 tot -/I]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (M HKA)
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60 - di-zp 10-17» 
►“Progetto Arte.Michelangelo Pistoletto 
& Cittadellarte" [tot 30/11] • “Once 
Upon a Time... Kunst in BelgiË in de 
jaren’90" [21/12 tot 29/2]
■ NICC
Museumstraat50 - 2000Antwerpen 
003/216.07.71 - wo-za 14-18» 
•'FreeSpace 12;EmmanueIVanHove” 
[tot 7/12]
■ Objectif [..]
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
00496/504.206 - do-za 14-18» 
► Pedro Cabrita Reis [22/11 tot -/I ] 
■ Openluchtmuseum voor beeld
houwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
003/827.13.50 - di-zp 10-20»
► ‘Travellings” - Ann Veronica Janssens 
[tot 16/11]

■ Roger Vandaele Editie 
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 
003/237.20.19 - vr-za 13-18»
► François Cutlet [tot 6/12]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
003/248.08.45 - do-za 14-18» 
► Chris Baaten [tot 6/12] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 
003/248.08.71 - wo-za 14-18» 
► “Fame? Fortress? Family?’ - Pieterjan 
Ginckels [tot 6/12]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kam47 - 2000Antwerpen 
003/248.08.71 - wo-za 14-18»
► “Blad’urhorpieschstatilzan!” - Odette 
Blavier, Laurent d’Ursel, Myriam 
Homard, Pol Pierart, Wolfgang Schulte, 
André Stas, Thierry Tillier, Liana 
Zanfrisco [14/11 tot 31/12]
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17-di-za 14-18»
► Franz West, Otto Zitko [tot 28/11] I 
Sergio De Beukelaer [11/12 tot 31/1] 
■ Twenty/Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Ant
werpen 003/226.26.20 - do-za 14-18» 
► “Hand Over Eye” - Zara Irani, David 
Morris [tot 7/12]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000 Ant
werpen 003/216.16.26 - wo-za 14-18» 
► “Artists of the Gallery” [tot 6/12]

Asse

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat55-1730Asse 
002/452.77.86
do 18u30-2Iu vr-za 15-18» 
► Raphael Buedts [tot 16/11]

Bierbeek ______________  

■ Cultuurcentrum De Borre 
Speelpleinstraat10-3360Bierbeek 
0016/46.14.00 - di-vr9-21uza9-12u
• ‘Weg naar het onbestemde” - Leo De 
Schepper/Lode Tibos [tot 6/12]

Brugge___________________________

■ Bogardenkapel
Katelijnestraat 86 - 8000 Brugge 
0050/44.30.40- do-zo 14-18»
► Jan De Vliegher - schilderijen [9/1 tot 
8/2]
■ Groeningemuseum

Dijverl2-8000Brugge0050/33.99.11 
- dagelijks 9u30-l 7»
►“Jacob VanOostdeOude(1603-1671).
Een tweede Rubens” [tot 14/121 ■
■ Guido Gezellemuseum
Rolweg 64 - 8000 Brugge - dagelijks 
9u30-12u3013ul5-17u
► Stefaan Van Biesen [tot 16/11]

Brussel

■ Académie royale des Sciences, des 
Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
Hertogenstraat 1 -1000Brussel 
002/550.22.12
► “Europalia Italia. Il nuovo rit-ratto 
d’Europa. L’identité de l’art italien au 
cours des 40 dernières années” - Caria 
Accardi. Enrico Castallani, Fabio Mauri, 
Giulio Paolini,Luigi Ontani,Sandro Chia. 
EnzoCucchi, Marco Lodola... [tot 30/11] 
■ Archetype
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
002/514.21.01 - wo-za 14-18» 
► Didier Mencoboni - schilderijen [tot 
22/11] » “Kiosk” - Paul Casaer [27/11 
tot 24/1] 
•argos 
centrum voor audiovisuele kunsten 
Werfstraat 13 -1000Brussel 
002/229.00.03 - wo-za 14-19» 
► Jan Vromman [15/11 tot 17/1] 
■ Atomium
Eeuwfeestlaan -1020Brussel 
002.475.47.77
"Charleblitz" - Charlemagne Palestine 
[tot 31/12]
■ BOZAR Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat23 -1000Brussel 
002/507.82.00 - di-zp 10-18»
► “Venus ontsluierd, [tot 11/1] ► “Een 
bijzondere renaissance. Het Hof van de 
Este te Ferrara” [tot 11/1]
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art (CCNOA) 
O.L. V Van Vaakstraat 2 -1000 Brussel 
002/502.69.12 - vr-za 14-18»
► ‘Wallpaintings” - Jan van der Ploeg, 
Christoph Cuzin, Philippe Van Snick 
[29/11 tot 8/2]

■ Centre culturel de Woluwe-Saint- 
Pierre
CharlesThielemanslaan93-1150Brus- 
sel - di-zp 10-18u
“Congo en de Belgische kunst 1880- 
1960” [tot 24/12]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel 
002/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zp 10-17u30
► “Le regard est absenf’ - Isabelle Azaës 
[tot 30/11] ►“La mémoire gravée” [4/12 
tot 4/1]
■ Centre d'Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
002/735.05.31
ma-vr 9-13u 14-17uza 13-18»
► “Aspects de la photographie contem
poraine du Caucase du Sud” [tôt 20/12] 
■ CIVA,Fondationpourl’Architecture 
Kluis straat55-1050Brussel 
002/642.24.80 
di-zp 10u30-18u30
► “Henry Lacoste (1885-1968). Een fan
tasierijk art deco”/Emilio Lopez- 
Menchero, Hans Op de Beeck [tôt 21/3] 
■ Comptoir du Nylon 
Sint-Katelijnestraat 13-1000 Brussel 
002/279.64.21
Myriam Homard [tot 17/12] 
■ Crown Gallery
Hppstraat 7-1000Brussel 
002/514.01.23 - da-za I4u30-18u30 
►LoisRenner[26/l 1 tot24/l (gesl. 22/12 
tot 8/1)]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
002/538.42.20 - di-zp 13-18»
► “Je suis où”-J.H. Engstrom [tot 21/12] 
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
002/219.44.51 -wo-za 14-18u30
► Olivier Foulon [15/11 tot 17/1 (gesl. 
21/12 tot 6/1)]
■ Galerie Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
002/735.52.12 
di-vr 13u30-18u
► “Laboratory” - Enrico Tommaso de 
Paris [20/11 tot 13/2]
■ Galerie Fred Lanzenberg 
Klauwaertslaan 9 -1050Brussel 
002/647.30.15-di-za 10-12u3014-19» 
► Takayoshi Sakabe - schilderijen [tot 
23/11]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brus
sel 002/514.10.10 - do-za 14-18u30 
► "Kaimietis" - Deimantas Narkevicius 
[tot 6/12]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
O02Z219.lf.22 - di-za 14u30-I8u 
>“AccrochàgeIV”-CarlaAccanli, Mario 
Aira, Enrico Castellani, Eva Marisaldi, 
Liliana Moro, Grazia Toderi [tot 13/12] 
► Sylvie Eyberg [18/12 tot 31/1] 
■ Galerie Paolo Boselli 
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
00477/20.50.52 - za-W 14-18» 
►“T293c/oGaleriePaoloBoselli. Young 
Italian Artists selected by T293 Napoli” 
[20/11 tot 29/2]
■ Gemeenschapscentrum De Markten 
Oude Graanmarkt5 -1000 Brussel 
002/51234.25 - di-za 12-18»
► "Epidermis” - Maurice Frydman [tot 
30/11]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstram 71 -1050 Brus
sel 002/515.64.22
di-vr 1318u30 za-zp 10-17» 
► “Europaha Italië; Futurismo 1909- 
1926"/Philippe Vindal [tot 11/1] 
•Hallepoort

Zuidlaan -1000Brussel002/534.15.18 
- di-zp 10-17»
>"P.I.G.(PolynesianInstandGeography). 
Het andere blauw” - Berend Hoekstra & 
Hilarius Hofstede [tot 25/1]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique (ISELP)
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
002/504.80.70 
ma-za9u30-19u
► “Le rat des villes et le rat des champs” 
- Philibert Delécluse [tôt 29/11] ► 
“Apparition(s)”-AlexandraDementieva, 
Bertrand Gadenne [14/11 tôt 6/12] 
■ Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis 
Jubelpark 10-1000 Brussel 
002/741.73.00 
di-zp 10-17»
► “Europalia Italia: Da Pompei a Roma” 
[tot 1/1] ► “Vietnam. Kunst en culturen 
van de prehistorie tot op het heden” [tot 
29/2] • “Kunst van de islam. Een keuze 
uit Belgische verzamelingen” [5/12 tot 
25/4]

■ Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België 
Regentschapsstraat3 -1000 Brussel 
002/508.32.11 - di-zp 10-17» 
► ‘Tekens. Vierhandig vertellen. De blik 
van Manuel Lauti op de ‘Promenades 
contées, promenades signées”’[tot 14/12] 
■ Kunstcentrum Kapel van Boondaal 
Oude Lindesquare 10 -1050 Brussel 
002/662.07.89 - wa-za 14-18» 
► “Inventaire 1983/2003” - Philippe 
Seynaeve [tot 7/12] 
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20-1000Brussel 
002/512.02.88 - wo-za 14-18» 
► Marc Guillaume/Artimo, Revolver [tôt 
22/11]
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 
002/226.12.11 - di-za ll-18u vr 11-21» 
► “Europalia Italia; Assenze/Presenze: 
een nieuwe generatie Italiaanse kunste
naars” [tot 14/12] • “fin Opstellingen” - 
Frédéric Marbaix [tot 14/12] 
■ Le Salon d’Art
Munthojstraat81 -1060Brussel 
002/537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30
► “L’Homme intime” - Jean Rustin [tot 
10/l]>“L’Hommedanssachaif’-Anne 
Desobry [12/1 tot 20/3]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat 69 -1060 Brussel 
002/534.56.05- vrl6-20uza-zp 11-18» 
>“Atoutazar”-AnnePeeters,EricRobin, 
MailysBrookes,KatherineLongly,Anne 
Brouillard... [20 tot 30/11] 
■ Matrix Art Project 
Koolmijnenkaai 30-34 -1080 Brussel 
002/411.36.19 - do-zp 14-19» 
► “Sight Light of the Pacific” - Leon van 
den Eijkel [tot 21/12]
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat 32 -1000 Brussel 
002/512.27.26- di-za 14-18» 
► “Cinematic” - Doctor Hugo [tot 16/11 ] 
■ Roomade
Koopliedenstraat 60-62 -1000 Brussel 
002/223.26.73 - do-zp 11-19»
► “Borders: The Other Side of 
Globalization” - Multiplicity [14/11 tot 
18/1]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
002/250.11.66
ma-vr I0-17u za 13-17»
► “Advertisement’ - Nedko Solakov [tot 
13/12]
■ StadBrussel-Departement Cultuur 
Grote Markt -1000 Brussel 
002/279.45.10
di-zp 11-18»
► "Europalia Italia: Luoghi d’affezione. 
Paesaggio - passaggio" - Beuys, 
Kirchhoff, Kounellis, Twombly, War- 
hol,Cattelan, Lambri, Rotella... [tot 18/1] 
■ Un Peu Plus
Hoogstraat304 -1000Brussel 
002/646.89.91.
► “Je me souviens (titres provisoires)” - 
Yaël André, Sybille Comet Manon de 
Boer, Véronique Decoster, Jean Glibert, 
NathalieMertens,DominiquePetitgrand, 
Harald Thys,Dominique Thirion, Angel 
Vergara... [tot 30/11] 
•Usagexterne
Oude Graanmarkt46 -1000Brussel 
002/502.68.09 
di-za 10-19»
► “Par la bande... Jeune BD belge hors 
norme, hors format” [tot 31/1]
■ Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel 
002/639.67.30 
di-za 12-18»
► Roni Hom, Stephen Wilks [20/11 tot 
10/l]>“ArtBaselMiamiBeach”-kunst- 
beurs[4tot7/12]

Charleroi_________________________  

■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manege - 6000 Charleroi 
0071/31.44.20 
di-zo 10-18»
► "Europalialtalie2003. Rome étemelle. 
Gravures et vues panoramiquesdu 15ème 
au 19ème siècle” [tot 21/12]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 0071/43.58.10- 
di-zp 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, Marcelo Gros
man... [tot 30/11]

Damme-Sijsele____________________

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143- 8340Damme-Sijsele 
00498/75.43.37-za-zp 10-12u 15-18u 
“Combat achamé”-Marie-ClaireGouat/ 
’’Driehoekverhouding” - Robert 
Vollekindt [tot 16/11]

Deinze 

■ Museum van Deinze en ILeiestireek 
Lucien Matthy slaan 3-5 - 9800 Deinze 
009/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zp 
10-12u 14-17»
> “Leeuwenhart” - Gery De Smet - schil
derijen [tot 30/11]

Dendermonde

■ Cultuurcentrum Belgica 
Kerkstraat 24 - 9200 Dendermonde 
0052/20.26.26
ma 9-12u 13-16udi-vr9-12u 13-18»
► ‘Pour le plaisir de vos yeux. Afrika in 
beelden, een selectie uit de verzameling 
van Jozef Van Severen" [tot 14/12]

Deurie

■ Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 -9831 Deurie 
009/282.77.93 - do-zp 14u-I8» 
► “Repair” - Diane Bogaerts [12/10 tot 
23/11 (gesl. 1 en 2/11)] » “Phase 2” - 
Willy De Sauter, Claude Panier, Saskja 
Snauwaert, Etienne VanDoorslaer, Lieve 
Van Stappen [30/11 tot 21/12] 
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurie 
009/28251.23-di-vr 13-17uza-ZP 11-17» 
► “...ooo...Spiegelbeeld...ooo..., 2002- 
2003”-MariaRoosen/”Sleeping Beauty, 
2003" - Erich Weiss [tot 21/12] » “In 
Search of The Perfect Lover. Tekenin
gen uit Sammlung Hauser und Wirth” - 
Louise Bourgeois. Mariene Dumas, Paul 
McCarthy, Raymond Pettibon, Koen 
Theys, L.A. Raeven [tôt 21/12]

Deurne___________________________

■ Zil vermuseum Sterckshof
Provincie Antwerpen
Hooftvunderlei 160 - 2100Deurne 
003/360.52.50 - di-zp 10-17u30 
► ‘Glansrijk gewonnen. Nederland en 
België in de prijzen” [tot 7/12]

Diest _________________

■ Galerie Irma La Douce
Kpning Albertstraat 92- 3290 Diest 
0013/32.79.43
vr-za 14-19u zo 10u30-14u30
► “Zoals een vlinder” - Lucas - schilde
rijen [tot 16/11]

Dinant

■ Centre culturel Régional de Dinant 
Rue Grande 23 - 5500 Dinant 
0082/21.39.39
ma-vr 8u30-12u 13-17u za-zp 13-17»
► “Accords et contrepoids” - Annemie 
De Four, Pierre Gérard [tôt 16/11]

Duffel___________________________

■ Psychiatrisch Centrum 
Sint-Norbertushuis
Stationsstraat 22 - 2570 Duffel 
0015/30.48.43
“Kunst en psychiatrie. aRt-gebouw” [29/ 
11 tot 14/12]

Eupen____________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)

In den Loten 3 - 4700 Eupen 
0087/56.01.10 
di-vr 10-18u za-zp 14-18» 
►“Europalia Italia; Italië trefpunt Garten 
des Aufenthalts”-Valerio Adami, Nanni 
Balestrini, Stefano Cagol, Maurizio 
Catelan, Alberto Di Fabio, Domenico 
Gnoli, Aldo Mondino, Luigi Ontani, 
Annie Ratti... [tot 18/1]

Gent __________________________  

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Paiershol) - 9000 
Gent 009/269.29.10 - di-zp 10-17» 
► "Still/Move" - David Claerbout, Hans
Op de Beeck, Dany Deprez, Angel 
Vergara, Stan Douglas/ThomHoffman- 
fotografie [tot 30/11] ► “Exil depeinture" 
- Philippe Vandenberg [ 12/12 tot 25/1]

DE PRAKTIJK
Dirk Vermeulen 
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15 november tot en met 20 december 2003

Jonas Ohlsson - ‘Trots NL slijm Schepper Hoop tussen CDA un evil'

Dieuwke Spaans - nieuw werk 

3 januari tot en met 4 februari 2004 

Aaron van Erp - schilderijen

Frank Peeters - schilderijen

"The nation had been flirting with forms of 
götterdammerung, with extremes of vocabulary 
and behavior and an appetite for violent resolutions

Een project van Mare Bijl

13 december 2003 - 25 januari 2004
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■ Design Museum Gent
Jan Brvydelstraat 5 - 9000 Gent 
D09/267.99.99 
di-zo9u30-!7u
• Frantisek Vizner - glaswerk/"Korpus" 
- David Huycke [tot 7/12] • "Retrospec- 
tieve Gaston Eysselinck (1907-1953). 
Fragiele duurzaamheid” [tot 7/12]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000Gent <1)09/222.00.33 
- wo-vr 14-18u ta 10u30-18u30
* “Favorites +” - Monica Bonvicini, 
Angela Bulloch, Brigitte Kowanz, Lisa 
Milroy, Kiki Smith, EstherSotcker,Milica 
Tomic, Anna Meyer... [21/11 tot 24/1] 
■ Galerie S. & H. De Buck 
Zuidstationstraat 25 - 9000 Gent 
<£>09/225.10.81
wo-ta 15-I8a
•JohanClarysse-schilderijen [tot 29/11] 
• Maen Florin - sculpturen, tekeningen [5 
tot 31/12]
■ Galerij Kunst-Zicht
Studenten restaurant Overpoort 
Overpoortstraat t/n - 9000 Gent 
£>09/264.82.75 - di-do ll-15u
► Mieke Vlaeminck, Charles Verraest, 
Lieven Lefere [tot 28/11]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent 
£09/233.01.91
“à...à..aaah!”-AnaTorfs [21/11 tot 18/1] 
■ KunstNu, VerenigingvanhetSMAK 
Citadelpark 1 - 9000 Gent £ 09/ 
2223&96-di-tol0-18a
• Johan Tahon [tot -/12]
■ Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst (SMAK) 
Citadelpark - 9000 Genl 
£09/221.17.03- di-w 10-18a 
►“Genthara”-LuigiOntani/GrietVande 
Velde/”ForseItalia”-NicolaettaAgostini, 
Paolo Chiasera, Lara Favaretto, Daniele 
Puppi, Pietro Roccasal va, Corrado Sassi, 
Donatella Spaziani [tot 4/1 ]
■ Cam po Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint- 
Amandsberg £>09/225.49.18- vr!4-19u 
za-w 11-19Û
>“HeilungeinesKriegsverietzten”-Bart 
Bæle [28/11 tot21/12]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke 
£>056/71.96.42
ma 15-18u di+do-vr 13u30-20u 
wo 13-30-18u za 10-12u 13u30-16a
* Lieven Neirinck [-/11]

Hasselt _____

■ CLAP
Zuivelmarkt44 - 3500Hasselt 
£>011/22.53.21 -<H-vrl2-18uza 14-17» 
DBenoîtVanInnis-schilderijen, tekenin
gen [tot 6/12] • Raoul De Keyser [12/12 
tot -/I]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 
£>011/22.99.31-di-w 10-17» 
> “Papier als...”-GuyBleus,Fred Boffin, 
Paul Bourgeois, Roland Castro, Paul De 
Vree, Jef Gielen, Denmark, Werner 
Cuvelier, Johan van Geluwe, Luc 
Fierens... [tot 30/11]
■Z33
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt 
£>011/29.59.60-di-zal0-17uzp 14-17» 
• "Bestuifbegeerte. Cross-Overs tussen 
literatuur en beeldende kunst” - Clark 
Clarysse,AnneDecockVanRaef,Koen- 
raad Dedobbeleer, Luc Deleu, Robert 
Devriendt, Els Dietvorst, Ann Veronica 
Janssens, Hans Op de Beeck, Gert 
Robijns, Walter Swennen... [tot 14/12] • 
“Sniff Receptor” - Peter De Cupere [tot 
25/1]

Hingene__________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54-2880
Hingene £>03/889.57.05 
ma za-zo 14-19»
•Willem Vennandere,AnneVanOutryve 
- sculpturen, schilderijen [tot 28/12]

Homu__________________________  
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■Musée des Arts Contemporains de 
la Communautéfrançaise de Belgique 
(MAC’S)
Rue Sainte-Louise 82 -7301 Homu 
£>065/65.21.21 - di-zo 10-18»
• Marie-José Burki - video-installaties 
[30/11 tôt 29/2]

leper___________________________

■ Flanders Fields Museum 
Grote Markt34-8900leper 
£>057/2285.84 - dagelijks 10-18»
► “Maurice Langaskens.Oorlogsgetuige 
1914-1918” [tot 18/4]
•Stedelijk Museum 

leperleestraat 31 - 8900leper 
£>057/21.83.00
di-zo 9u30-12u I3u30-17u30
>“MauriceLangaskens. Peintre-décorateur 
1884-1914/1918-1946” [tot 18/4]

Kapelle-Op- Den-Bos_____________

■ Coiffure Tif
Verbindingsweg 41 -1880 Kapelle-Op- 
Den-Bos £)-di-wo+vr-za 15-18»
• “Entertainment rond kortfilm ‘Let’s 
Roll"" - Luc De Roeck [29/11 tot 13/12]

Knokke _______________________

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
£050/61.12.37 -za-ma 10u30-18u30
• “German Constructivist" - Horst Linn 
[15/11 tot 15/12] » "Balck and White. 
Abstractions” [20/12 tot 26/1]

■ Geukens & De Vil
Zeedijk 735 - 8300 Knokke £ 050/ 
62.41.92 - za-zo H-13u 14-18»
• “Smoking Women” - Peter Lindbergh 
[tot24/l 1] •Morocco"-PhilippeGognée 
[29/11 tot 4/1]
■ Mulier Mulier Gallery
De Wielingen 14 - 8300 KnMe-Heist 
£ 050/60.73.71 - za-zo 10-12u30 15- 
18u30
• Guy Van Bossche [21/12 tot 30/1 ]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist £050/62.93.63 - za-zo 14-18» 
•"WW"-WouterCox&Co. [tot28/12]
• Ane Vester [10/1 tot 29/2]

Kortrijk________________________

■ Art Concern
Handboogstraat 20 - 8500 Kortrijk £ 
051/61.32.91 - vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uzo 14-18»
>“Verloop”-ChristophDenys[18/10tot 
16/11]
■ Art Concern
Handboogstraat20 - 8500 Kortrijk 
£051/61.32.91
vr 14-20u za 10u30-I2u3014-18u 
zo 14-18»
* Gilbert Fastenaekens - fotografie [tot 
20/12]
•Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk 
£056/21.65.65-vr-ma 15-19»
• Herman Muys, Monique Muylaert, 
Michael Diimholz, Véronique Wiame 
[tot 1/12]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10-7100 La Louvière 
£064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo 11-18»
>“EuropaliaItalia.LaTransavanguardia. 
Chia, Clemente, Cucchi, Paladino" [tot 
4/1]
■ Musée Ianchelevici
Place Communale21 - 7 100LaLouvière 
£064/28.25.30
di-vr 14-17u za-zo 14-18»
• “Le lieu de la sculpture” - Mauro 
Staccioli [tôt 21/12]

Laken

■ De JapanseToren/ChineesPaviljoen 
Van Praetlaan 44 -1020Laken 
£02/26816.08 - di-zo 10-16u45
► "Europa-Japan. De grote ontmoetin
gen” [tot -/12]

Leuven _________

■ Stedelijk Museum
Vander Kelen - Mertens
Savoyestraat6 - 3000 Leuven 
£016/22.69.06-di-za 10-17uzo 14-17»
• “Atlas der bewegingen: De Leuven- 
wandeling (#61), de Clevelandwande- 
lingen (#59) en andre fragmenten. Een 
wandeling door archieven” - Christophe 
Fink [22/11 tot 1/2]
■ Stedelijke Academie voor Beeldende 
Kunst De Lei
Dirk Boutslaan 60 -3000Leuven 
£016/22.21.21 - ma-vr 9-21u za 9-18» 
> “Frans MasereelGrafiekprijs” [tot 13/12] 
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000Leuven 
£016/23.03.20-ma-vr I0-18uzo 14-18» 
DKristofVan Gestel, Martijn Olie [14/11 
tot 19/12]

Liège______________________

■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
£04/221.41.91 - wo-za 15-18» 
• Sandra Ancelot [tôt 19/12] 
■ Musée d’Art Moderne 
et d’Art Contemporain (Mamac) 
ParcdelaBoverie3-4020Liège 
£04/343.04.03-cü-zal3-18uzoll-16u30 
> “Kunst in Luik verandert elke minuut” 
- Marc Angeli, Michel Antaki, Jacques 
Charlier,Patrick Cotillon, Michael Dans, 
Delmotte, Eric Duyckaerts, Benoit 
Roussel, Jacques Lizène.BenoitPlatéus, 
Pol Piérart... [20/12 tot 8/2]

Lier________________

■ Stedelijk Museum Wuyts-Van 
Campen & Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500 Lier 
£03/480.11.96
di-do za-zo 10-12u 13u-17»
•"Acamuse. Museum inspireert Acade
mie - Academie interpreteert Museum” 
[tot 16/11]

Lokeren________________________

■ Cultuurcentrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren 
£09/340.50.50 
ma-vr 10-12u 14-17»
• Wouter Jamees - fotografie [tot 4/12] I
Lucille Feremans-fotografie[6/12 tot 8/1]

Loverval _______ ________

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval £071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18»
► Bob Verschueren [15/11 tot 20/12]

Machelen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte
£09/381.60.00
wo-zo 11-17»
► “Roger Raveel. Het verschrikkelijke 
mooie leven 1934-1967” [tot 21/12]

Marke

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6-8510 Marke
£056/24.0822-ma-vr9-12u3013u30-16u
>MichielGoessens-fotografie[tot4/12]

Mechelen _______________

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
£015/33.63.36 - vr-zo 14-18»
* “Steel Workers” - Sergey Bratkov - 
fotografie [tot 23/11]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
£015/29.40.14 - di-zo 13u30-17u30
* “Great White”-Eddy De Vos-schilde
rijen [tot 11/1]

Menen _________________

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest-8930Menen £056/51.58.91 
- ma-zo 10-12u 14-18»
> Karin Borghouts - fotografie [tot 4/12] • 
Michiel Goessens-fotografie[6/12tot 8/1]
■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
£056/53.23.63 - wo-zo 14-18» 
DDavidSamyn-fotografie[22/11 tot21/ 
12]

Merendree

■ Galerie Lucas De Bruycker Fine Art 
Lostraat33 - 9850Menendree 
£09/371.93.19 - vr-ma 14-19»
• “Albert Rubens constructivist” [tot 
16/11]

Mons__________________________

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000Mons
£065/40.53.06-di-zaI2-18uzo 10-18»
• “De jaren ’50 te Rome. Van neo
realisme tot het Dolce Vita” [tot 1Z2]

Morlanwelz ____

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morianwelz£064/21.21.93-di-zo 10-18» 
• “Conservation et restauration des 
collections de Mariemont” [15/11 tot 11/1] 
• ‘Oeuvres de 7 artistes de la Pommeraie" 
[tot 11/1]

Oostende _____________

■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthelling 11 -8400Oostende 
£059/70.18.70
za-zo 10u30-12u3013u30-18u30
• Jan de Beus, Marie-José Robben [21/ 
11 tot 25/1]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
TiegemstraatöA - 8553 Otegem 
£056/64.48.93
wo-do za-zo 14-18u vr9-12u 13-18»
* "Panamarenko. Van Donderwolk tot 
Donnariet 1983-2003” [tot21/12 (22/12 
tot 31/1 enkel op afspraak)]

Ronse___________________________ 

•Delbar-site
Zonnestraat52 - 9600Ronse 
£055/23.28.01 
wo-zo 13-18»
I “De draden van Ariadne. Textiliennes 
in beeld” - Lieve Van Stappen. Everlyn 
Nicodemus, Christine Clinckx, Virginie 
Lagaese, Anne-Mie Van Kerckhoven, 
RiaPacquée,ElsHuygelen,LoretaVisic... 
[tot 16/11]

Stavelot_________________________

■ Abbaye de Stavelot
4970Stavelot £080/88.08.78 
dagelijks 14-19»
• Luis Salazar [tot 30/11 ] • “H était une 
fois... les contes de Grimm” - Katrin 
Geilenkirchen - sculpturen [tot 4/1 ]
■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970Stavelot 
£080/86.42.94 - vr-zo 14-19»
* Markus Baldegger - schilderijen [tot 
28/12]

Strombeek-Bever_____________________  

■ CultuurcentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek-Be
ver £02/263.03.43 - dagelijks 10-22»
I Mo Becha, David Neirings, DD Trans 
[tot 14/12] > Hans Op de Beeck, Katrien 
Vetmeire [3/1 tot 4/2]

Welle ____________________

■ Galerie EL
Drieselken 38 - 9473 Welle 
£053/66.43.82
vr-za 14-18u zo 10-12u 14-18»
I Luc Coeckelberghs [tot 14/12]

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

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n-8560 Wevelgem 
£056/43.34.90
ma-vr 9-12u I4-17u wo 9-12u 14-19»
I Lucille Foremans - fotografie [tot 4/12] • 
Karin Borghouts - fotografie [6/12 tot 8/1]

Wortegem_______________________

■ Galerie Gabriel Van De Weghe 
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 
£056/6886.91 
za-zo 11-19»
• “Le corps bouleversé”- Hans Bellmer.
Johan Tahon [tot 23/11 ]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
£0241/180.71.04- di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo 11-17»
I “Aufgeschraubt & abgestaubt. Die 
Sammlungen im Prozess der 
Neupresentation" - Bernd und Hilla 
Becher, Hanne Darboven, Hamish 
Fulton, Allen Jones... [tot 30/11] 
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Komphausbadstrasse19-52062Aachen 
£0241/432.44.20
• “Aus Zahlen Formen" - Peter Lacroix 
[tot3Q/l 1] 
der Grossstadt. Meister-Designer Jupp 
Wiertz (1888-1939)” [22/11 tot 15/2]
■ Neuer Aachener Kunstverein 
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070 
Aachen £0241/50.32.55
di-zo 14-18u Wo 14-20»
•'TheBelgianEffec ’-Jacques Charlier 
[tot 23/11]

Baden-Baden

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden £07221/232.50 - di-zo 11-18»
• Corinne Wasmuht [tot 16/11 ] • Stefan 
Ettlinger [29/11 tot 25/1]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4-47551 Bedburg-Hau 
£02824/95100-zo-dol0-18uvr 10-21» 
► “Street Fighting. Grossflachenplakat 
und öffentlicher Raum 1979-2003” - 
MaxRegenberg[tot29/2]>“Graphische 
Arbeiten 1986-2002” - Jan Peter 
Thorbecke [16/11 tot 25/4]

Berlin _________________

■ Flux I bell Structurs
Im Postbahnhofam Ostbahnhof, Strasse 
des Pariser Kommune 2-4 - Berlin 
£030/618.79.35 
ma-vr 12u45-19u za-zo 12-19» 
•".lautlosesirren, waysof worldmaking, 

too...”-EmmanuelleAntille,MarcBauer, 
HansOpdeBeeck,HarmenBrethouwer, 
DavidClaerbout,I>iller&Scofidio,JODI, 
Aernout Mik, Nicolas Moulin, Yves 
Netzhammer, Pipilotti Rist, William 
Speakman, Susanne Weirich [29/11 tot 
2/2]
■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
£030/281.73.25 - di-zo 12-18» 
>‘TooMuch”-Terry Richardson/Tians 
undGrete”-SuedeBeer/TheInnocents” 
- Taryn Simon [tot 23/11] 
■ Vitra Design Museum Berlin 
Kopenhagener Strasse58-10437Berlin 
£0172/764.47.97-di-zo 10-20» 
• “Leven onder de Halve Maan. Woon- 
culturen uit de Arabische wereld” [tot 
11/1] 
■ Harrs der Kuituren der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 - 10557 
Berlin £030/39.78.71.75-di-zo 11-20» 
• “Body. City. Neue Perspektiven aus 
Indien” [tot 16/11] 
■ Bauhaus-Archiv 
Klingelhöferstrafle 13-10785 Berlin 
£030/254.00.20- wo-ma 1017» 
• "Licht Bewegung Zahl Raum. Die 
Grundlehre von Werner Schriefers 

Wuppertal 1949-1965” [tot 30/11] 
■ Akademie der Künste 
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Tiergarten £030/39.07.6-0- ma 13-19u 
di-zo 1019»
• “Johann Gottfried Schadow (1764- 
1850). In Rom”[tot23/ll]»“Not Made 
by Hand” - Dorothee von Windheim [tot 
8/2]

Bonn___________________________

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
£0228/91.71.202
di-wo lO21u do-zo 1019»
• “Little Princes. Portraits of Children 
form the 16th to 19th Century from the 
Yannick and Ben Jakober Collection” 
[tot 4/1] • “Aztecs” [tot 11/1] » 
“Vluchtelingenkinderen. Kinder
portretten van Sebastiano Salgado” [tot 
1/2] > ‘Treasures of the Sots of Heaven. 
The Imperial Collection fromtheNational 
Palace Museum Taipei” [21/11 tot 15/2] 
■ Kunstmuseum Bonn 
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
£0228/77.62.12 - di-zo 1018»
* “Time Paintings” - Olav Christopher 
Jenssen [tot 30/11]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Borm 
£0228/69.39.36-di-zoll-I7udo 11-19» 
• ‘Transport” - Hans Schabus/”Peter 
MertensStipendium2003"-HeikeBeyer. 
Christina Wolter [tot 19/11] • “Unbuilt 
Cities” [10/12 tot -/2]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
£0203/283.26.30
di-za ll-17u zo 1018»
• “Museum iandCity.llluminatedCities" 
[tot 30/11 ] > Yves Netzhammer [tot 30/ 
11]» “Wilhelm Lehmbruck. Im Bliek 
auf Maillol. Die Jahre 1908-1914” [tot 
11/1] • Ansgar Nierhoff [30/11 tot 1/2] 
* "Schatztruhe" - Thomas Vimich [tot 
21/3] » “Medardo Rosso (1858-1928). 
Skulpturen, Zeichnungen und Foto- 
grafien” [14/12 tot 28/3]

Düsseldorf

■ K21 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213Düsseldorf 
£0211/83.81.130-di-zolO18uvrll-18» 
• Jonathan Lasker [tot 23/11] • 
“RetrospektiveGerhardAltenbourg”[13/ 
12 tot 7/3]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 - 40213 Düsseldorf 
£0211/899.62.43- di-za 12-19uzo 11-18» 
• “Karl Schmidt-Rottluff Stipendium” - 
Thomas Scheiblitz, Heike Aumöller, 
SusanneBömer,EberhardHavekost,Nol 
Hennissen, Christian Jankowksi, Marita 
Maul[tot23/1 l]>“Femsehgalerie/Video- 
galerie Gerry Schum (1938-1973)” [14/ 
12 tot 31/3]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
£0211/83.81.600
di-vr 1018u za-zo 11-18»
• “Blinde wehrt Euch! Works from the 
Speck Collection” - Georg Herold, 
RosemarieTrockel,RaymondPettibon../ 
”Gibt’smichwirklich.FourRoomsfrom 
theSchiirmannCollectiOT”-IvanMoriey, 
John Miller, Michael Kunze, Martin 
Kippenberger... [tot
‘Typologies of Industrial Buildings” - 
Bernd und Hilla Becher [29/11 tot 12/4] 
■Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Dusseldorf 
£0211/89.962.60 - di-zo 11-18»
• “Netsuke (Japanese Buckles)” [tot 31/ 
12] • “Secession Glass” [tot 15/2]

Emden

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
£021/209.95 - di 10-20u wo-vr 10-17u 
za-zo 11-17»
• “Antoni Tapies. Arbeiten auf Papier” 
[15/11 tot 25/1]

Essen

■ Museum Folkwang Essen 
und Stadtische Galerie 
Gœthestrafle41 - 45128Essen 
£0201/8845314-di-zo lO18uvr1024» 
► "Ottersbach Echtzeit6889” [tot 30/11 ] 
■ Villa Hügel
45133Essen £0201/616.29.0 
•'StadtLandFluss. Die Flamische Land
schaft 1520-1700” [tot 30/11]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
£069/29.9882.20 
wo-za ll-22udi+zo 11-19»
►“Paul Klee: 1933” [tot30/l 1]P"Dream 
Factory Communism. The Visual Cul- 
tureoftheStalinEra”-KazimirMalevich, 
ElLissitzky,GustavKluzis,ErikBulatov, 
Komar & Melamid, Ilya Kabakov... [tot 
4/1]
■ Museum Ilir Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 - 60594 Franlfurt 1 
£069/21.23.40.37
di-zo lO17u wo 10-20»
►“LeBiccheme.PrachtvolleBuchfiihrung 
inSiena. KunstundFinanzenamVorabend 
der Modemen Ökonomie" [tot 4/1]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
£069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo 11-18»
* “Adorno. Die Möglichkeit des 
Unmöglichen” - Carl Andre, Art & 
Language, Samuel Beckett, Martin 
Boyce, Andre Cadere, Martin Creed, 
Peter Friedl, Liam Gillick, Sarah Morris, 
Brace Nauman, Ad Reinhardt, Gerhard 
Richter, Christopher Williams... [tot 4/1] 
■ Museum fiir Moderne Kunst 
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am- 
Main £069/212.304.47
di-zo lO17u wo 1020»
* “Andy Warhol’s Time Capsules”/ 
"Kinderzimmer" - Rosemarie Trockel 
[tot 29/2]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumainkai43-60596Frankfurt-am- 
Main £069/21.23.84.71
di-zo lO17u wo 1020»
► "Light Structures” - Jorg Schlaich, 
Rudolf Bergermann [21/11 tot 8/2]

Hamburg_______________________

■ Hamburger Kunsthalle 
Glockengieflerwall - 20095Hamburg 
£040/24.86.26.12
► “Lyonel Feininger (1871-1956). 
Menschenbilder.EineuribekannteWelf’ 
[tot 11/1]
■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
£0511/32.45.94 
di-zo ll-17u wo 11-21»
► Lois & Franziska Weinberger [tot 30/ 
11 ] • “Die Sehnsucht des Kartografen" - 
Georg Winter, Richard Wentworth, At
las Group, Franz Ackermann, Andreas 
Siekmann... [13/12 tot-/I]

Karlsruhe_______________________

■ Badischer Kunstverein
Wcddstrasse 3 - 76133 Karlsruhe 
£0721/28226
► “Ballast” - Klaas Kloosterboer/
Bernadette Holder [tot 16/11]

Kassel__________________________  

■ Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
£0561/707.27.20
di-zo lO18u do 1020»
►“In den Schluchten des Balkan. Kunst aus 
dem Südosten Europas” [tot 23/1 l]>“Jean 
Baudrillard Fotografie” [14/12 tot -/2]

Kleve

■ Museum Kuirhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse41 - 47533 Kleve 
£02821/75.010 - di-zo 10-18» 
► “Consciousness. Meditation. Watcher 
on the Hills” - On Kawara [tot 11/1]

Köln

■ Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Köln £0221/21.70.21 - di-zo 13-19»
► Florian Pumhösl [tot 14/12]
■ Museum fur Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln 
£0221/221.238.60 
di-zo ll-17u wo 11-20»
► “In. Female Fashion 1780-2004. The 
Modelling of the Female Form in 
Fashion” [tot 14/12]
■ Museum Ludwig
BLschofsgartenstrafle 1 - 50667Köln 
£0221/221.223.79
di lO20u wo-vr lO18u za-zo 11-18»
► “SmallTalk” - Lily van der Stokker [tot 
11/1] ► "Roth-Zeit. Eine Dieter Roth- 
Retrospektive" [tot 11/1] ► “Cruel and 
Tender. Fotografie und das Wirkliche" 
[29/11 tot 18/2]
■ Museum Schnütgen
Cacilienstrasse 29 - 50667 Köln 
£0221/221.236.20 
di-vr 10u-16u za-zo llu-16u
► “Das Gold von Hoen” [tot -/6]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln 
£0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18»
► “Der Glanz Dresdens. Malerei am 
HofeAugustdesStarkenundAugust Iff” 
[tot 18/1]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
£O221/94O.518O-di-zoll-17udo 11-20» 
► “Der goldene Faden. Textilien aus 
China, Korea und Japan” [tot 29/2]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum 
Ubierring 45 -50678Köln 
£0221/336.94.13
di-vr 10-16u za-zo 11-16»
► “Sexuality and Death. AIDS in 
Contemporary African Art” [tot 25/1]

Krefeld ______

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
£02151/77.00.44 - di-zo 11-17» 
► “The Krefeld Projecf ’ - Eric Fischl [tot 
25/1]
■ Kaiser Wilhelm Museum 
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
£02151/975.58-0 - di-zo 11-17»
► “DasGefiihlpraziserHaltlosigkeitbeim 
FesthaltenderDinge”-YvesNetzhammer 
[tot 30/11]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798Krefeld 
£02151/77.00.44 - di-zo 11-17» 
► “The New Düsseldorf School of 
Painting” - Sonja Arz, Susanne Giring, 
Rosilene Luduvico, Max Schulze, 
TianhongSheng, Tom Wagner, Manuela 
Wossowski [tot 25/1]

Ludwigshafen___________________

■ Wilhelm-Hack-Museum
Berliner Strafte23-67059Ludwigshcf en 
£0621/504.34.11 - di-zo 10-17u30 
► “Der Blaue Reiter. Die Befreiung der 
Farbe” [tot 29/2]

München _____________________

■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse1 -80538München 
£089/211.27.115
► “Utopia Station Poster Project’ [tot 30/ 
11] ► “Partners” - Diane Arbus, James 
Coleman, Hanne Darboven, Walker 
Evans, Luciano Fabro, On Kawara, Jeff 
Wall, Giulio Paolini, Brace Nauman... 
[tot 15/2] > “Strange Messenger" - Patti 
Smith [19/12 tot 29/2]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539 München 
£089/22.11.52-di-zoll-18udo 11-21» 
►‘TellingHistories.AnArchiveand'Ihree 
Cases” - Liam Gillick, Mabe Bethunico/ 
’’Dispositive Workshop: Arbeitswelf ’ - 
Annika Eriksson [tot 23/11]
■ Villa Stuck
Prinzmgentenstnfle60-81675München 
£089/45.55.51.25-wo-zo 11-18»
► “One Planet under a Groove. Hip Hop 
undZeitgenössischeKunst’-AdrianPiper, 
Gary Simmons, Enlightenment, Renée 
Green, David Hammons, Chris Ofili, Erik 
Parker, Martin Wong... [tot 11/1]

Münster _______________________

■ Westfafisdies Landesmuseum 
fiir Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster 
£0251/59.07.01 - di-zo 10-18» 
►“GeorgFrietzsche. Werke 1950-1985”/ 
’’Portrats und Monochrome Raume” - 
HansKaiser[tot 1 l/l]>“EdvardMünch. 
Das graphische Werk aus dem Berliner 
Kupferstichkabinett” [tot 1/2]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg 
£0911/231.24.03-di-zol0-17uwol0-20a 
►“Some Placesto Which WeCanCome. 
Works 1963-1975” - Robert Barry [tot 
16/11]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
£0911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18»
►“DesignMuseumsoftheWorld Visiting 
Nuremberg” [tot 23/11]
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Siegen__________________________

•MuseumfürGegenwartskunstSiegen 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
@0271/405.77.10
• “Spaces of Communication” - Jef 
Geys, Christine & Irene Hohenbüchler, 
Stefan Kern, Apolonija Sustersic, 
Swinger [tot 4/1]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafle 1 - 79576 Weil am
Rhein @07621/70.22.00
di-vr 14-18uza-7o ll-17n
•"MarcelBreuer(1902-1981Y"[tot25/4]

Frankrijk

Altkirch

• Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
@03.89.08.82.59
di-vr 10-18u to-w 14-19u
• “Coup de coeur. A Sentimental Choice” 
- Olivier Millagou, Sven Jolle, Gaëlle 
Chotard,IreneDöring,AndreaLange,Tone 
Myskja, Alain Declercq.. [tot 23/11]

Amiens 

■ Hors Bords - Maison de la Culture 
Place Léon Gantier - 80000Amiens 
@03.22.97.79.79 - di+do-vr 13-18u30 
wo+za 9u30-J2u3013u30-18u
>Jean-MarcBerguel[tot24/12]>“Bribes” 
- Samuel Buckman [29/11 tot 8/1] > “On 
efface tout., et on recommence” - Olivier 
Michel [29/11 tot 29/2]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain
de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120 Beaumont du 
Lac 005.55.69.27.27- dagehjks ll-18a
I “Regarde, il neige” [tot 7/3]

Bretigny-sur-Orge________________

■ Centre d’art contemporain 
deBrétigny
Rue Henri Douant -91220Brétigny-sur- 
Orge @ 01.60.85.20.76 - di-za 14-18u 
wo 10-12u 14-18u za ll-13u 14-18a
• ‘The Technocrat The Edutainer" - 
Atelier van Lieshout [tot 20/12]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire 
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
@02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
* “Stock” - Jean-Guillaume Gallais [tôt 
7/12] • “Attraction” -ChristelleFamiliari 
[27/11 tôt 15/2]

Delme ________________________

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré33 - 57590 Delme 
@03.87:01.43.42 
wo-vr 14-18u za-zp ll-18u 
» Dan Walsh [tôt 1/2]

Djjon____________________ _

■ Le Consortium
Rue Quentin 16- 21000Dijon 
@03.80.30.75.23 - di-za 14-18u 
» Mark Handforth [tôt 31/1]

Grenoble

•CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
@04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u 
• Olaf Breuning [tôt 4/1]

Lyon___________________________

■ Biennale de Lyon
Museed’ Art Contemporain & Institut 
d’art Contemporain de Villeurbanne 
& Musée des Beaux-Arts de Lyon & 
Le Rectangle & La Sucrière - Lyon 
@04.72.07.41.41-di-zo 12-19udol2-22a
• “C’est arrivé demain” [tôt 4/1 ]

Marseille

• Musée Cantini
Rue Grignon 19-13006Marseille 
@04.91.54.77.75 -di-zo 11-18a
• “Auguste Chabaud (1882-1955). La 
ville de jour comme de nuit, Paris 1907- 
1912” [tôt -12]
■ Galeries contemporaines
des Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 -13008 Marseille 
@04.91.25.01.07 '
“8’26"“-AnnVeronicaJanssens[tot8/2] 
•“Acquisitions2002 FondsNationald' Art 
Contemporain”-Chantal Akerman,Pierre 
Bismuth,JakobBurckhard.Stan Douglas, 
Krijn de Koning, Wim Delvoye, Peter 
Friedl, Fabrice Gygi, Bertrand Lavier, 
Ugo Rondinone... [tôt 15/2]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4-34000Montpellier 
@04.67.22.94.04-ma-zal4u30-18a
• Martin Creed, Marylene Negro [tot 
20/12]

Mouans-Sartoux_________________

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux @04.93.75.71.50-wo- 
ma ll-18a
• Peter Downsbrough [tôt 29/2]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2 @04.92.07.73.80 - di-zo 
14-19a
• “Re:Location 1-7/Shake” - Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Fabrice Gygi, 
Pierre Malphettes, Monika Sosnowska 
[tôt 11/1]

Nîmes 

■ Carrée d’Art Musée d’Art
Contemporain
Place de la Maison Carrée-30000Nîmes
Peter Doig [9/10 tôt 4/1 ]

Paris

■ Paris Photo
Carrousel du Louvre - Paris @ 
01.42.77.58.94
“Paris Photo 2003. Gastland Mexico” - 
kunstbeurs [13 tot 16/11]
■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris @ 
01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 12- 
19u za-zp 10-19a
• Zao Wou-Ki [tôt 7/12] • “L’oeil de 
Simenon”/KimTschang Yeul [23/12tot 
22/22]
■ Musée des Arts décoratifs
Rue de Rivoli 107 - 75001 Paris @ 
01.44.55.57.50 - di-vr ll-18u za-zo 10- 
18u
• “L’Art Nouveau. La Maison Bing" [tôt 
-/l]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
@01.44.78.12.33 - dagelijks H-21u 
• “Jean Cocteau, sur le fil du siècle” [tôt 
5/1] • “Robert et Sonia Delaunay. 
Donation Sonia et Charles Delaunay” 
[tot 5/1] • “Architectures non standard” 
[tôt 1/3] » Sophie Calle [19/11 tot 15/3] 
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris @ 
01.44.78.75.00 ■ wo-zoll-20a
>“Lavitessed’évasion”-AlainFleischer 
[tôt 4/1]
■ Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006 Paris @ 
01.47.03.50.00 - di-zo 13-19a
• “François Boucher(1703-1770)etl’art 
rocaille. Rococo & co” [tot 21/12]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris @ 
01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19a
• “Savoie étemelle” - Philippe Durand 
[tôt 30/11] • Valie Export [tôt 21/12] • 
Hugues Reip [14/1 tôt 162] • Philip- 
Lorca diCorcia [14/1 tôt 15/3]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mi tterand
Quai FrançoisMauriac-75013Paris-di- 
za 10-19uZo 12-19U
“Berlioz, la voix du romantisme” [tot 18/ 
1] • “Les Goncourf’J9/12 tôt 27/2] 
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014Paris @ 
01.42.18.56.50 - di-zo 12-20a
• "Odorama" - Rebecca Hom, Cees 
Krijnen, Sam Samore,SophieCalle, Sissel 
Tolaas... [tot 18/12] • “Crystal Palace” - 
Jean-Michel Othoniel/Daido Moriyama 
- fotografie [tot 11/1 ]
■ Maison de Balzac
Rue Raynouard 47 - 75016 Paris @ 
01.55.74.41.80- di-zo 10u-18a
• “Pierre Alechinsky et le Traite des 
excitants modernes” [tôt 25/1]
■ Le Plateau - Frac d’De de France
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris @ 
0L53.19.88.10-wo-vrl4-19uza-zoll- 
19u
* “Voir en peinture” - Isabelle Arthuis, 
Ann Veronica Janssens, Xavier Noiret- 
Thome, Walter Swennen... [tôt 24/11] • 
“+/-5,10,15,20.20ansd’unecollectiôn 
Frac d’He de France” [11/12 tôt 22/2]
■ Palais de Tokyo Site de création 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris @01.47.23.54.01 - dagelijks 12- 
24u
• Pierre Joseph [tôt 23/11] • “Spring 
2003"-Michael Lin [tôt 30/11] » Daniel 
Pflumm [tôt 14/12] • “Silence sonore” - 
Chen Zhen [tôt 18/1] • “Le monde 
flottant” - Mathieu Briand [4/12 tôt 1/2] 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01 @ 01.40.20.50.50 - do-zo 9- 
18uma+wo9-21u45
‘Tanagra. Mythe et archéologie"/ 
"L’esprit créateur de Pigalle à Canova. 
Terres cuites européennes 1740-1840" 
[tôt 5/1] • “Martin-Guillaume Biennais 
(1764-1843). L’orfèvre de Napoléon”/ 
"François Boucher (1703-1770). Hier et 
aujourd’hui”/”De Delacroix à Matisse. 
Dessins du musée des Beaux-Arts 
d’Alger” [tot 19/l]>“Porphyre. Lapierre 
pourpre des Ptolémés à Bonaparte" [21/ 
11 tôt 16/2] • "Jean-Honoré Fragonard 
(1732-1806). Dessins du Louvre” [3/12 
tot8/3]

Pougues-les-Eaux________________

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti-58320Pougues-les-Eaux 
@03.86.90.96.60 - wo-zo 14-18u
• “Residenz” - Simona Denicolai & Ivo 
Provoost, S.A. Bailly, SARL Denios, 
Dabert [tôt 27/11]

Reims__________________________

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims @ 
03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
• Abel Abdessemed [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... [tôt 1/12]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
@02.99.22.27.27 - ma-vr 13u30-20u 
wo9-20u za 10-12u 13u30-18a
* “Intermède” - David Thoumazeau/ 
’’Sauvez la France”-Harald Femagu [tôt 
24/12]

Strasbourg______________________

■ Apollonia, European Art Exchanges 
Rue du Faubourg de Pierre 12 - 67000 
Strasbourg @03.88.52.15.12-
‘Terreblessée”-MaxSivaslian,Mimaib
Hasanoglu [tôt 20/11]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer
Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
@04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19a
• “Le mur du rire” - Jacques Halbert, 
Thierry Joseph [tôt 31/12]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq 003.20.19.68.68
wo-ma 10-18u
• “Les chemins de l’art bmt” [tôt 17/11] 
» “Robert Filliou (1926-1987). Génie 
sans talent” [6/12 tôt 28/3]

Villeurbanne

■ Institut d’art contemporain
RueduDr. Dolard11-69100Villeurbame 
@04.78.03.47.00- wo-ma 13-19a
• “Lyon Biennale 2003” [tot -/I]

Groot-Hertogdom Luxemburg 

■ Casino Luxembourg 
Forum d’Art Contemporain 
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
© +352/22.50.45 - wo-ma 10-18a
• “Christian Ragot designer. Objets hors 
quarantaine 1960-2000” - vormgeving/ 
"Next Flag” - Olu Oguibe, William 
Kentridge/”BildgenerationenZ2" - Heinz 
Cibulka/’’Photographiesfictives”-Carine 
& Elisabeth Krecké/”Odds and Ends” - 
Olaf Nicolai/lzima Kaoru [tot 30/11] 
nedko Solakov [-/12 tot -72]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
@0131/332.22.66 
ma-za 10-17u zp 14-17U
• “Many Happy Returns. 100 Years of 
the Art Fund” [tot 21/12]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
@0131/332.22.66 
ma-za 10-17u zp 14-17u
• “The Vaughan Bequest of Turner 
Watercolours” [1 tot 31/1] • “Degas and 
the Italians in Paris” [12/12 tot 29/2] 
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
@0131/624.62.00 
ma-za 10-17u zp 14-17u
• “Scottie Wilson and Outsider Art” [tot 
14/12] • “Advertising and the Artist 
Ashley Havindsen's Designs and 
Collections (1903-1973)” [tot 18/1] » 
“Retrospectieve Cindy Sherman” [6/12 
tot 7/3] • “Christine Borland’s Selection 
from the PermanentCollection” [6/12tot 
7/3]

Leeds ______________

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds 
@0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
• “Sculpture in the 20th Century Britain” 
[tot 4/1] >“Refashioningthe Figure: The 
Sketchbooks of Alexander Archipenko 
(1887-1964)”[tot4/l]»“MakingHi.story: 
Edinburgh 1845” [tot 9/2]

Liverpool_______ ._______________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 - di-zo10-18a
• “Video Positive” [tot 10/1] • Jake & 
Dinos Chapman [tot 1/2] • “The Stage of 
Drawing” [tot 28/3]

London

■ Institute oflntematronal Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London @020/77.29.96.16 
• “Eating Grass” - Alia Syed [tot 22/11] 
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
@020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zp-do 10-18a
D'Common Wealth. AnExhibitionabout 
Exchange, Games and Participation” - 
Jennifer Allora, Guillermo Calzadilla, 
Thomas Hirschhorn, Carsten Holler, 
Gabriel Orozco [tot 28/12] • “History of 

Everything” - Sigmar Polke [tot 4/1] • 
“LynnChadwick(1914-2003)” [tot -/3] 
•“TheUnileverSeries”-OlafiirEliasson 
[tot 21/3]

■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
0020/78.87.80.08-dagehjks 10-17u50 
•‘TumerandVenióé”[totll/l]>‘Tumer 
Prize 2003” - Jake & Dinos Chapman, 
Willie Doherty, AnyaGallaccio, Grayson 
Perry [tot 18/1]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
00171/439.74.38 - ma-zo 10-18u
• “Pre-Raphaelite and other Masters. 
The Andrew Lloyd Webber Collection” 
[tot 12/12] • “Giorgio Armani. A 
Retrospective” [tot 15/2] • “Illuminating 
theRenaissance.TheTriumphofFlemish 
Manuscript Painting in Europe” [29/11 
tot 22/2]
■ British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG 
London 0020/7323.8000
•“London, 1753”[tot23/l 1]D"Treasure: 
Finding Our Past’ [21/11 tot 14/3]
■ The Photographers’ Gallery
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London 00171/831.17.72 - ma-za 11- 
18u zp 12-18u
• “Office. Group Show” [27/11 tot 25/1]

Oxford

■ Museum of Modem Art
30 Pembroke Street - OXI IBP Oxford 
001865/72.27.33
di-zo ll-18u do ll-21w
• “Veil” - Faisal Abdu’Allah. Kourush 
Adim. AES art group, Jananne Al-Ani, 
Ghada Amer,FarahBajull,ShirinNeshat, 
Emily Jacir, Bin Strand... [22/11 tot26/l]

Portsmouth

■ Aspex Visual Arts Gallery 
Brougham Road 27 - PO5 4PA 
Portsmouth 0023/9281.2121 
di-vr 12-18u za 12-16u
• “The Garden of Eden” - Faisal Abdu, 
Allah [tot 20/12]

Dublin

■ The Douglas Hyde Gallery
Trinity College - Dublin 2 
001/608.11.16
ma-vr ll-18u za ll-16u45
Jeroen de Rijke&WiliemdeRooij/”The
Paradise”-ErikAndriesse.PaulAndriesse 
[tot 19/12]

Nederland

Almelo

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo 
00546/84.33.88 - di-zo 13u30-17u 
> “Scheppen” - Hettie Franken [ 18/10 tot 
16/11]
■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo 
00546/53.11.12 .
• “Buiten beeld Ir"2Tom Rosënboom 
[tot 9/1]

Almere ____________________

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat 5 - 1325ALAlmere 
0036/537.82.82
woza-zp 12-17udo-vrl2-21u 
» Yael Davids [15/11 tot 25/1]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
0033/461.40.88
di-vr ll-I7aza-ZP 12-17»
• “Drijfveren. Armando en de 
informelen”-BramBogart,HenkPeeters, 
Jan Henderikse, Jan Schoonhoven, Kees 
van Bohemen, Theo Bennes [tot 29/2] 
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/4633034-di-za10-17uzo 12-176
• “Licht, lucht en ruimte. Een nieuw 
levensgevoel, wonen in de jaren 50” [tot 
18/1]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811BL Amersfoort 
0033/461.99.87-di-vr 10-17uza-zpl4-17a
• “Pas op breekbaar! 400jaar Boheems 
glas” [tot 4/1]

Amstelveen______________________ 

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
0020/547.50.50 - di-zp 11-17»
• Natasja Kensmil [tot 4/1] • “Cobra uit 
de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam” [tot 11/1]
■ Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 
0020/641.57.54 - do-zp 13-17»
> Wolfgang Ebert en Mercedes [tot 14/ 
12] • Mercedes en Ebert Wolfgang, 
Bernard Heesen- schilderijen [tot 14/12] 
> “Eugène Brands en de vijftigers” [18/ 
12 tot 25/1]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
@020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-ZP 11-17»
> “Oost Amsterdamse buurt” [tot 29/2]
■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213-1011 Amsterdam 0 
020/620.48.78 - di-za 13-17»
• “Wegens verbouwing geopend” [tot 
13/12] • “Jonge architecten in Neder
land” [13/12 tot 31/1]
■ Art Affairs
Wittenburgergracht313 -1018 ZL Am
sterdam @020/620.64.33- wo-zp 13-18»
• François Morellet [tot 22/11 ]

1017 DS Amsterdam ■

■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
@020/625.77.64 - wo-za 13-17u30
• Patricia Lippert - schilderijen, sculptu
ren [tot 6/12] 
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
@020/62335.08 -di-zp 13-18 
‘Tender Prey”-TariqAlvi,StefanBanz, 
Hans Bellmer, Gilian Carnegie, Nick 
Cave, Francesco Clemente, Michael 
Currin, Thom Puckey, Paul de Reus... 
[tot 16/11] 
■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam 
@020/420.09.74 - ma-vr 9-17» 
•Martin RousJr.-schilderijen[tot20/12] 
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CH Amsterdam 
@020/624.24.36 
ma-za 10-17uzp 13-17»
• “Het tweede gebod. Joodse en christe
lijke illustraties met bijbelse thema’s” 
[tot 7/3] > “Della Robbia. Geglazuurd 
terracotta en beelden uit de Italiaanse 
Renaissance” [5/12 tot 9/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
@020/422.04.71 - di-zp 11-17» 
>TnaNotSoDistantFuture”-Sebastian 
Diaz Morales [tot 21/12] • “We Show 
Art. 10 Jaar Stedelijk Museum Bureau 
Amsterdam 1993-2003” [-/l tot -/2] 
■ De Brakke Grond 
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
@020/622.90.14 
di-za 10-20u30zp 13-17»
• “Vrouw” - Lieve Blancqaert & Betty 
Mellaerts - fotografie [tot 31/12] • “Pla
centa” - Caroline Coolen, Tom Liekens, 
NadiaNaveau, StefanSerneels, Bart Van 
Dijck[15/11 tot31/12]»“FastAffecüon 
Bear” - Rik Delrue [10/1 tot 29/2]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
@020/626.81.68 - ma-zp 10-18» 
•“Amor.LiefdeindeHermitage”[12/12 
tot 18/4]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
@020/422.17.27- di-za 13-18» 
• Dieuwke Spaans, Jonas Ohlsson [15/ 
11 tot 20/12] • Aaron van Erp, Frank 
Peeters - schilderijen [8/1 tot 4/2] 
■ Ellen de Bruijne Projects 
Rozengracht2O7A - lOlóLZAmsterdam 
@020/530.49.94 
di-za 13-18u zp 14-17»
• T Should’ve Known” - Luuk Wilme- 
ring/'HuntingLuck" - Frank Kooien [tot 
29/11]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609- 
@020/551.65.00- dagelijks 10-17» 
• “Document Nederland: Forever 
Young” - Janine Schrijver [tot 8/2] 
■ Galerie Annet Gelink 
Laurierstraat 187-189 - 1016 PL Am
sterdam @020/330.20.66- di-za 11-18» 
• Yael Bartana/”The Bakery; Institute of 

' N-Becky Beasley[tot 22/11]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18»
• René Jolink - schilderijen [tot 22/11 ] • 
“Kleine werken” [29/11 tot 17/1 (gesl. 
21/12 tot 1/1)]
■ GalerieFerdinandvanDieten-d'Eendt 

Spuistraat 270-272 -1012 VW Amster
dam 0020/626.57.77-do-za 11-18» 
DHenk Jonker [21/11 tot 20/12]
■ Galerie Fons Welters
Blœmstraat 140 -1016 U Amsterdam 
0020/423.30.46-di-za 13-17u30 
> Sara van der Heide/'Playstation" - 
Marijn van Kreij [tot 22/11 ] 
• JoS Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
0020/418.70.03- wo-zo Ll-17u30 
• Peter Skovgaard, Jens Birkemose - 
schilderijen, grafiek [tot 26/11] > “Het 
Draagbaar Festival” [13 tot 14/12] > 
Gunther Förg [28/11 tot 23/12] 
■ Galerie Josine Bokhoven 
Prinsengracht 154 -1016 HA Amster
dam @020/623.65.98 - di-za 13-18» 
• Otto Hetterscheid [tot 2/12] 
■ Galerie Maria Chailloux 
Prinseneiland439-1013LPAmsterdam 
0020/638.82.11 - do-za 13-18» 
>AlexanderLichtveld-sculpturen[tot7/ 
12] • Charles Vruels - schilderijen, teke
ningen [11/12 tot 17/1]
■ Galerie Nanky De Vreeze 
Lange Leidse Dwarsstraat 198-200 - 
1017Amsterdam 0020/627.38.08 
wo-za 12-18»
• Jim Harris - schilderijen [ 15/11 tot 20/ 
12] • “Personal Structures” - Jae Ko, 
Thomazs Pihl, Rene Rietmeyer, Yuko 
Sakurai [10 tot 31/1]
■ Galerie Paul Andriesse 
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 
0020/623.6237-di-vr H-18uza 14-18» 
• Britta Huttenlocher [tot 13/12] • Jan 
Koster, Joke Robaard [20/12 tot 7Z2] 
■ 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”/ 
”ArsathRo’is.Eehveigetenfotograafuit 
het Gemeentearchief Amsterdam”/Rini 
Hutkmans[tot23/1 l]>“Lee Friedlander. 
At Work" [29/11 tot 22/2] ■ 
■ ILoerakker Galerie 
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam 0020/622.1732- wo-za 13-17u30 
•“You Are Always onMyMind”-Pieter 
Kusters, Petra van der Steen [22/11 tot 
20/12] • Wia Van Dijk, Tom Rosen- 
boom - sculpturen [-/l tot -/2] 
■ Mediamatic
Nieuwe Foeliestraat - Amsterdam 
@020/626.62.62 - vr-zp 14-18» 
• "Colabar" - Maurer United Architects 
[tot 23/11]

■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
@020/624.17.77-wo-zp 14-20»
• “Meisjes van 40” - Bob Bronshoff [tot 
30/11] > “Animal Farm” [4/12 tot 4/1]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
@020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zp 11-17»
• “Boeken om naar te kijken. Neder
landse prentenboeken 1890-1950” [tot 
15/2]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A - 1017GD Amsterdam 
@020/625.72.14 - di-za 13-18»
• Marthe Wéry [15/11 tot20/l 2]» Steven 
Aalders [10/1 tot 14/2]
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstraat 13 - 1071 CX Am
sterdam @020/573.29.11 
dagelijks 11-17»
> “3000 is samen één. Een project van 
Cornel Bierens” [tot 7/12] • “Revolution 
in the Air. De sixties en het Stedelijk” [tot 
31/12] • “Link. Voorstel tot gemeente
lijke kunstaankopen 2003” - fotografie 
[tot 31/12] •‘Tot zo ver. Een presentatie 
van de collectie bij wijze van afscheid. 
Door Rudi Fuchs” [tot 31/12]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amster
dam @020/570.52.52 - dagelijks 10-18» 
> “La Scala. De opera en de Oriënt, 
1780-1930”/”Van Kirchner tot 
Beckmann. Expressionistischetekenin- 
gen en prenten uit de Hamburger 
Kunsthalle" [tot 8/2]
■ W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amster
dam @020/622.94.34 - wo-za 13-18» 
» Katie Holten [22/11 tot 13/12] » 
"Grauzone" [29/11 tot 28/12]

Appingedam____________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10 A- 9901 CKAppingedam 
@0596/62.91.99 - wo+vr-zo 14-17»
• Willeke van der Meer, Ester Oegema 
[tot 30/11 ] » Wia van Dijk [7 tot 28/12]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
@026/442.69.00-di-zal0-17uzp  11-17»
• “Vet gedrukt! Grafische technieken 
nader bekeken” [tot 11/1]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
@026/351.2431-di-za 10-17uzo 11-17»
• Willeke Evenhuis, Peter Ewig, Ralph 
Merschmann, Thorsten Nass [tot 23/11 ] 
•“DebeeldhouwerHanWeælaar(1901- 
1984)” [tot 30/11] • “Negerplastieken en 
moderne meesters. Carel van Lier(1897- 
1945). Kunsthandelaar en wegbereider” 
[tot 1/2] • "Neverland. Van sprookjes- 
wereld totrealiteit"-Chikako Watanabe, 
Gerald van der Kaap, Mieke Gresnigt, 
Ben Benaouisse, Jennifer Tee [tot 29/2]

Beetsterzwaag___________________

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70-9244 CP Beetsterzwaag 
@0512/38.23.76 - za-zo 11-18»
> “Who’s Curating?’ [29/11 tot 4/1] •
Bert Kramer [18/11 tot 4/1]

Bladel_______________

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
@0497/3869.14 - vr-zp 13-17»
• Jan Martens - schilderijen, tekeningen 
[tot 23/11 ]• Helma Veugen, Han van de 
Ven - schilderijen, sculpturen, tekenin
gen[28/1 itot 4/1]

Boxmeer ______  

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat54 - 5831JG Boxmeer 
00485/57.22.91-do-za ll-17uzp 14-17» 
• “Secret Rooms" - Rolf A. Kluenter [tot 
1/12]

Breda__________________________  

■ Breda's Museum
Parade 12 - 4811DZ Breda 
0076/529.93.00-di-za 10-17»
• “Vincent van Gogh: Verloren vond
sten” [22/11 tot 1/2] • “Paul den Hollan
der. Fotografie 1972-2002” [tot 1/2] 
■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan8-4811 DKBreda 
0076/530.31.00- ma-za 13-18»
• André Goezu [tot 18/12]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat22-4811GH Breda 
0076/529.99.00
di-vr 10-17uza-zp 13-17»
• Michael Tedja - schilderijen, grafiek 
[tot 4/1] > “Boijmans in Breda. Van 
Manet tot Sarah Lucas” - grafiek-edities 
[16/11 tot 18/1]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138- 4811EE Breda 
0076/514.19.28-do-zp 13-17»
• “You Are At Home Here” - Emma 
Rushton, Derek Tytnan, Brighid Lowe, 
Paul Rooney [14/11 tot 21/12]

Den Haag_______________________

■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag 0070/33811.11 - di-zp 11-17» 
• “Hans van der Pennen, Ouborg Prijs 
2003” [6/9 tot 16/11] » “Prentenkabinet 
Oey Tjeng Sit" [tot 14/12] • “Johan 
BartholdJc»igkmd(1819-1891)”[tot 18/ 
1 ] • “Mart Visser Haute Couture” [tot 1/ 
2] • “Moskou” - Günther Förg - fotogra
fie [tot 1/2] • "True Life” - Ineke Hans 
[15/1 Itot 15/2]
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■ Fotomuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 43 - 2517 Den Haag 
<D0707338.11.40 ■ di-zo 14-22u
* "EmmyAndriesse (1914-1953). Een 
retrospectief’ [tot 7/12]
•

Korte Vijverberg 8-2513 AB Den Haag 
&070/302.34.56-di-za 10-17uw ll-17u 
I “Hans Holbein de Jonge (1497-1543): 
schilder aan het hof van Hendrik VIII" 
[tot 16/11]
■ Museum Hendrik Willem Mesdag 
LaanvanMeerdervoort7-2517AB Den 
Haag @070/363.54.50 - di-zo 12-17u
► “Antoon van Welie (1866-1956). 
Portrettist en symbolist’ [tot 16/11]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
•070/365.89.85 - ma-za 12-17m
• “Durée” - Job Koelewijn [tot 24/12]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
D038/427.34.70 ■ di-zo ll-17u 
>“WoodWorks”-Mari Shields [tot 25/1]

Dordrecht 

■ Centrum Beeldende Kunst 
Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
<D0787531.4689-wo-zal2-17udol2-21u 
► “Kunst & Wonen Festival” [tot 16/11] 
■ Centrum Beeldende Kunst 
Dordrecht
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
0O784531.4689-wo-zal2-17udol2-21u 
» Niek Kemps [22/11 tot 15/1]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931EVEgmond aan 
Zee 0072/506.71.51 - do-zo 15-19u 
► Anthonie Sas, Iginio Balden, Jean 
Mauboulès [tot 16/11] • “Expo 24. 
Overzichtstentoonstelling 2003-2004” - 
Ernst Hesse, Peter Jansen, Peter Royen, 
Roel Teeuwen, Riki Mijling, Rolf Fors
ter, Julian Gil, Anthonie Sas... [22/11 tot 
29/2 (gesl. 18/12 tot 29/1)]

Eindhoven

■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10- 5611 Eindhoven 
0O4O/2381O.OO-di-z011-17udoll-21u 
>"Nach Kippenberger'VJoe Scanlan [22/ 
11 tot 1/2] » MatthijsdeBruijne [22/11 tot 
14/3]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede 0053/435.86.75
“De kunst van het bewaren” [tot 1/1]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis 
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
0O182/5&84.4O-ma-zalO-17uzol2-17xi 
• “Nieuwe aanwinsten en eigen collec
tie” [22/11 tot 1/2] I “Gouda had ertabak 
van. Aspecten van een verdwenen cul- 
tuur" [tot 29/2]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
0050/366.65.55 - di-zo 10-17xi
• “Zilver” - Erwin Olaf - fotografie [tot 
30/11] > “Bont en blauw. Oosters porse
lein in Nederland” [tot 15/2] • “Het 
Russische landschap" [14/12 tot 18/4]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47 - 2011 EP Haarlem 
0023/534.05.84-di-za 12-17uzo 13-17xi 
• Frits van Dongen, Kas Oosterhuis [tot 
23/11 ] • “Samples #01" - Tom Frantzen 
[tot 30/11]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
0023/511.57.75 
di-zall-17uzol2-17u
• Ron Mueck/’Divorcée, arrivée”- Cees 
Krijnen/’SmakelijketenlFoto’svaneet- 
cultuur" [15/11 tot 18/1]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
0023/511.57.75
di-zall-17uzpl2-17u
• “Satire en Vermaak Het genrestuk in de 
tijd van Frans Hals 1610-1670” [tot 4/1]
■ Galerie De Schone Kunsten
Donkere Spaame 32 zw - 2011 DG 
Haarlem 0023/525.80.73
do-za 13-17xi
•‘FlowResolution"-FendryEkel[tot-/12]

■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 
0023/531.90.10
di-za 10-17u zo 12-17x1
• Willen den Ouden - tekeningen [tot 
16/11] » “Jacob Maris (1837-1899). 
Overzichtstentoonstelling van een Hol
landse impressionist" [15/11 tot 9/2]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48 - 8051 GC Hattem 
0038/444.28.97 
di-za 10-17x1
• “Broeden op een wolk’ - Jan Voerman 
[tot 10/1] • “Herman Willem Daendels 
(1762-1818). Beroemd Hattemer” [tot-/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen 
0045/577.22.10 
di-vr ll-I7u za-zo 13-17x1
► “Home Sweet Home” - Franck 
Bragigand. Mo Becha, Wapke Feenstra. 
Karin Arink.. /’Nabeelden”-Hans Aars
man, Tiong Ang, Maria Barnas, Jurriaan 
Benschop, Leo Divendal, Douwe 
Draaisma, Michel François, Ine Lamers, 
Arjen Mulder, Jan Rothuizen, Q.S. Sera
fijn... [tot 16/11]

Heiloo 

■ GGZ Noord-Holland-Noord 
Kennemerstraatweg 464 - Heiloo 
0020/625.84.39 ■ do-zo 13-17u
>“Deinrichting”-MarkBain, Christiaan 
Bastiaans & Natsja Straat, Ronald de 
Boer,FolkertdeJong,GabriëlLester,Els 
Vanden Meersch, Osnat Weiss, Jianren 
Zhao, Dirk Jan Jager... [tot 16/11]

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

■ Hannema-de Stuers Fundatie 
kasteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
0038/427.34.70-di-zo 11-17x1
• Antoine Berghs [tot 23/11]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1-Hoorn 00229/28.00.28 
- ma-vr ll-17u za-zo 14-17x1
• “De rode steen. Sociale realisten uit
Kaliningrad” [tot 23/11]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
0O35/539.39.39-di-zall-17uzo 12-17x1 
• “Evolution 2003” - Barbara Nanning 
[tot 14/12] • “Zadkine en zijn Neder
landse leerlingen” [tot 11/1]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turjmarkt 11 - 8911KS Leeuxvarden 
0058/255.55.00-di-zo 11-170 
• "Grensgangers. Moderne grafiek en 
multiples” [tot 7/12] • “Absolute Troth” 
-RemyJungerman [4tot 4/1] >“De Grote 
Kantshow"* [tot 4/1] • “No sa” - Ids 
Willemsma [tot 4/1] • “Personalities. 
Portretten uit eigen collectie” [tot 1/3]

Leiden

•LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden 
0071/512.48.90 
ma-za 10-22uzol4-17xi
• Babette Kleijn, Samantha Rees [tot 
21/11]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
0071/516.53.60
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “Foto’s van Vijftig uit het Prenten
kabinet van de Universiteit Leiden" [12/ 
12 tot 18/4]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
0043/329.01.90 - di-zo ll-17xi
• "Bonnefantopia" - Atelier Van Lies- 
hout/”Ensemble rond Stretch, 2003" - 
Joëlle Tuerlinckx [15/2 tot 30/12] » “De 
weg naar het paradijs in Romaans Maast
richt” [tot 11/1] • “The Vincent 2004” 
[tot 17/1]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
00118/65.22.00 - di-zo 13-17x1
I “Het Zeeuwse landschap” - Antoine 
Mes [tot 30/11]

■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg 00118/65.22.00 - 
di-zo 13-17x1
* “Drawings: Maps and Composite 
Actions” - Cameron Jamie [tot 30/11]
■ Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg
0O118/62.66.55-ma-zall-17uzol2-17xi 
> “Vorstelijk sieraad. Portretmedaillonin 
Zeeland” [tot 16/11]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen
0O24/36O.8&O5-di-vrlO-17uza-zol2-17xi
• Willen den Ouden - schilderijen, gra
fiek aquarellen [tot 16/1 l]>“JanToorop 
(1858-1928). Portrettist" [tot 23/11] » 
“Snelheid,erotiekengeweld”-Shinkichi 
Tajiri [7/12tot 4/4]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6572 AT 
Nijmegen 0024/360.17.46-do-zo 13-17x1 
• “Zucht Melancholie, vertraging en 
woede” - Jan Van Den Dobbelsteen, Ro 
Kyong Àe, Henk Visch, Erik Wesselo, 
Paul Donker Duyvis, Marnix Goossens, 
Marcel Meeuwsen,DeRealisten... [tot 7/ 
12]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss 
00412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30
* "Halflicht/Halfondker" - Dan Geesin, 
Natasja Kensmil, Helena van der Kraan 
[16/11 tot 15/2]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
00318/59.12.41 - di-zo 10-17u
• ‘ ‘Minimal” - Donald Judd, Carl Andre, 
Sol LeWitt, Dan Flavin [tot 23/11] • 
“Van Gogh 150. VincentenHelene. Van 
Gogh in de collectie Kröller-Müller” [tot 
4/1] » "Willem Rijets” [22/11 tot 18/1]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041 KD Roermond 
0O475/33.17.O4-do-zal3-17uzol4-17u 
>“Van Picasso totLucebertnr’-grafiek, 
tekeningen [tot 21/12] • Joop Vugs - 
schilderijen [4/1 tot 15/2]
■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
0O475/3334.96-di-vrll-17uza-zo  14-17x1
• “De schietsalon" - Fred van Eldijk/ 
’’Onder weg” - Paul Bogaers - fotografie 
[tot 1/2]

Rotterdam 

■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
0010/412.40.48 -wo-zo 13u30-17u30 
• “Between the Waterfronts” - Beril 
Anilanmert, Cana [tot 5/12]
■ Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam 0010/217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo 11-17xi
►“Gelukkige vrouwen. Reclameaffiches 
uit de jaren ’50 en ’60" [tot 28/2] • “100 
jaar Dolf Henkes” [16/11 tot 29/2] 
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam 0010/441.94.00 - di-za 10-17xi 
• “De Achilles-serie van Peter Paul 
Rubens” [tot 16/11] • "Schwarzsauer 
Knilch" - John Bock [tot 23/11] • 
“Rondom D rer. Duitse prenten en teke
ningen 1420-1575” [tot 7/12] » Dolf 
Henkes [tot 11/1] • Peter Fischli &David 
Weiss [7/12 tot 8/2] • “Baardmannen en 
puntneuzen. Pre-industrieel design in 
steengoed” [tot 21/3]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi)
Museumpark25- 3015 CB Rotterdam 
0OlO/44O.12.OO-di-zalO-17uzo 11-17x1 
► “De toekomst nabij. The Asymptote 
Experience” - Hani Rashid & Lise Anne 
Couture/”ConstnictivismeinLeningrad” 
[tot 18/1] • “Sculpturen in de stad. 12 
gebouwen van Neutelings Riedijk Ar
chitecten” [29/11 tot 29Z2]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63 - 3012BNRotter
dam 0010/213.20.11 
di-zo 11-17x1
* ‘Portretten” - Koos Breukel/’Photo’s 
by NicoJesse(1911-1976)” [tot 16/11] • 
“De wereld volgens Bob van Dam. De 
veelzijdigheid  vaneenreportagefotograaf 
in de jaren ’60 en ’70" [22/11 tot 18/1] • 
“De mooiste, dat ben jij. Schoonheid en 
glamour in het Italië van de jaren ’50" - 
Federico Patellani [23/11 tot 15/2]

■ Phoebus. Rotterdam
Eendrachlswegól - 3012 LG Rotterdam 
0010/414.51.51
wo-zo 13-17x1
► Tineke Bouma, Willy De Sauter [tot 7/ 
12]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 0 
010/476.76.44
do-zo 13-18x1
» “Small Works IX” [16/11 tot 11/1]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte deWithstraat50-3012BRRotter- 
dam 0010/413.54.98
di-zo ll-18xi
* Maarten van den Eynde/”Pendrecht 
Prijs; Ben Schof’ [tot 16/11] • Iris van 
Dongen [tot 7/12] • “Mijn plaats aan 
tafel” - Anna Verwen-Verschuure [21/ 
11 tot 7/12] • "Travel-Travail" - Otto 
Egberts [tot 7/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BRRotter- 
dam 0010/411.01.44
di-zo 11-18x1
► “Territories” - Eyal Weizman, Fafi 
Segal, Stefano Boeri [tot 4/1 ]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen 0070/358.58.57 
di-zo 11-17x1
► “Henneman objecten” - Jeroen 
Henneman [tot 15/2]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
0010/246.36.66
di-za ll-17u zo 12u30-17\i
► “7 jaar aankopen Stedelijk Museum 
Schiedam” [tot 1/1]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Artis
Boschveldweg471 - 5211 VK ‘s-Herto
genbosch 0073/613.50.52 
vr-zo 13-17x1
► “Willekeur en/of het goed geproportio
neerde lichaam”-MartijnSandberg,Terry 
vanDruten, JanMaarten Voskuil, Darko 
Fritz, Edward Dubbelaar.DiemutStrebe, 
Jan van der Ploeg... [tot 30/11] • 
"Moedern.ker" - Frans van Tartwijk, 

Jans Muskee, Trude van Assem, Frank 
Halmans, Simon Wassermann [13/12 
tot 1/2]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s- 
Hertogenbosch 0073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 1217u
► “In Search of Blue” - Hans Waanders 
[tot 30/11] • “Monsters en fabeldieren. 
2500jaargeschiedenis van randgevallen” 
[tot 4/1] • Sander van Deurzen [6/12tot 
25/1]

Sittard

■ Museum Het Domein 
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
0046/451.34.60
di-zo 11-17x1
► “Now That Part of Me Has Become 
Fiction”-SaskiaOldeWoIbers [tot23/l 1]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium
voor Hedendaagse Kunst 
Dunantstraat 1 - 5017KC Tilburg 
0013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-21\i
► “Spaans temperament in Tilburg. Het 
oeuvre van Bonell en Gil Architecten” 
[tot 16/11]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
0013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17\i
► “Metamorfosen in hedendaagse kant 
en broderie” [15/11 tot 29/2]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
0013/543.83.00
di-zo ll-17u
►“SecondNature”-Roxy Paine [tot 11/1]

Utrecht

■ BAK basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
0030/231.61.25
wo-vr 12-17u za-zo 13-17xi
I “Now What? Dreaming aBetter World 
in Six Parts. Part 1; On Hope and Other 
Misunderstandings” - Kamal Aljafari, 
Weronika Althamer, Yael Davids, Gerrit 
Dekker, Julius Koller, Deimantas 
Narkevicius,MariaPask,JaanToomik.. 
[tot 14/12]

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
0030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17x1
► “Sanctuary Mental Space” - Kaganof, 
Dick Tuinder [tot 24/11] • “Neo nu. De 
artdeco-serie”-HarmenBrethouwer[tot 
30/11 ] • “Neo mode. What You See Is I 
Wearing You Can’t Get” - Aico Dinkla 
[tot 30/11] • “Neo gotiek” [tot 7/12] • 
“Neo Leo, de fantastische wereld van 
Ludwig H. Tentoonstelling voor kinde
ren” [tot 4/1] • “Neo. Neostijlen in het 
Nederlandse interieur van de afgelopen 
250jaar” [tot 4/1]
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 
0030/231.38.35-di-vrl0-17uza-zo ll-17\i 
► “Pracht en praal van de Paus. Schatten 
uit het Vaticaan" [tot 30/11]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5-5911BX Venlo 
0077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17xi
► “Lithomania” - Hans Lernmen [tot 
22/2]
■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo0O77/351.34.57-di-vrlO-16u3O 
za-zo 14-17x1
► “Beeld van ik en jij” - Stijn Peeters/ 
"Melle meets Melle. Over heroïek, leu
gens en mystificatie” - Melle de Boer, 
Melle Oldeboerrigter [tot 30/11]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 00118/ 
41.55.05-do-zo 12-17x1
► Hans Wilschut, Dwight Marica [16/11 
tot 18/1]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239- 4381CG Vlissingen 
00118/41.55.05 - do-zo 12-17xi
►Petra Dubach, Mario van Horrik[16/11 
tot 18/1]

Zeewolde

■ De Verbeelding 
kunst landschap natuur 
De Verbeelding 25 - 3892 HZ Zeewolde 
0036/522.70.37
di-vr ll-17u za-zo 12-17x1
► “Look and Feel”-Lothar Baumgarten, 
AnyaGallaccio,AnnVeronicaJanssens, 
Natalie Jeremijenko, Mike Tyler, 
Lawrence Weiner [tot 16/11]

Zwolle

■ Galerie Het Langhuis 
Goudsteeg 8 - 8011PP Zwolle 
0038/421.52.68 - do-zo 13u30-17xi
► "Ikstrik" - Tiemen Voorhorst, Inge 
André [2 tot 28/11]

Oostenrijk

Innsbruck 

■ Kunstraum Innsbruck
Maria-Theresienstrasse 34 - 6020 
Innsbruck 00512/58.40.00 
ma-vr ll-18udo ll-20u za ll-17u
► Elke Kiystufek [tot 3/1]

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
An der Donau Au 1 - 3400 Kloster
neuburg 002243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21x1
► “Hermann Nitsch. A Retrospective” 
[tot 11/1]

Wien _________________

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
001/587.53.07- di-za 10-18xi
► Monica Bonvicini, Sam Durant [27/11 
tot 25/1]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
001/504.98.80
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo 11-16x1
► “Generali Foundation Collection” - 
Harun Farocki, Dan Graham, Hans 
Haacke, Sanja Ivekovic, Friedl Kubelka 
[tot 21/12]
■ KunsthalleWien,Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
001/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20xi
► Pascal Petignat- fotografie [tot 26/1 ]• 
“Saint Sebastian. Or a Splendid 
Readiness For Death” [tot 15/2] ► “Go, 
Johnny, Go! The E-Guitar - Art and 
Myth” [24/10 tot 7/3]

■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
001/525.00 - di-zo 10-18u do 10-21u 
► "X-Screen" - Andy Warhol, Vite 
Acconci, Dennis Oppenheim... [13/12 
tot 7/3]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
0093/306.41.00
► “Crossovers. New Avant-Garde De
sign Territories” [tot 14/12] ► “Holy 
Child” [17/12 tot 18/1] » “The City That 
Never Was. Fantastic Architectures in 
Western Art” [tot 1/2]
■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 ■ 08001 Barcelona 
0093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
► “Adrian Piper since 1965” [tot 11/1] ► 
Dias & Riedweg [20/11 tot 1/02]
■ Hangar
Passatge del Marques de Santa Isabel 
40 - 08018Barcelona 0093/308.40.41 
- ma-vr 9-14u 15-18x1
► "Exploracions" - Cecilia Bergeret, 
CarolinaCaycedo,AnnaCerda, Raimond 
Chaves, Jaume Parera, Marieke van der 
Lippe, Sophie Whetnail... [tot 4/1 ]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
00934/439.470
» Eduardo Chillida [21/11 tot 25/1]

Santiago de Cmnostela____________

■ Centro Galego
de Arte Contemporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n -15704 
Santiago de Compostela
0O981/57.79.26-di-zall-2Ouzo 11-14x1 
► “Camino” - Roland Fischer [tot 7/12] ► 
“Nothin Will GoWrong”-JoaoOnofre[tot 
10/12] » “IS, CGAC 2003” - Karin San- 
der/Vicente Blanco/”Eight” - Teresa 
Hubbard& Alexander Birchler [tot 14/12]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
0061/206.62.62 - di-zo 10-17xi 
► “Ernst Ludwig Kirchner. Bergleben. Die 
Friihen Davoser Jahre 1917-26” [tot 4/1]

Bern

■ Kunsthal Ie Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
0031/350.00.40
di 10-21UWO-ZO 10-17x1
► Martin Creed [tot 30/11]

Fribourg________________________

■ Fri-Art Centred’Art Contemporain 
Petites-Rames 22-1700 Fribourg 
0037/23.23.51 -di-vr 14-18uza-zo I4-17xi 
► “As a House That Moves” - Daniel 
Robert Hunziker, Anne Lacaton & Jean 
Philippe Vassal, Michel François, Ulrike 
Graber, Isabelle Krieg... [tot 22/12]

Zürich__________________________

■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich
0Ol/251.67.65-di-dolO-21uvr-zr>lO-17u 
» “Georgia O’Keeffe (1887-1986)” [tot 
1/2] ► Maria Lassnig [28/11 tot 29/2]
■ Museum fur Gestalltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
001/446.21.11 -di-vr 10-18uza-ZO 10-17x1 
► “Schwarz und Weiss” [tot 23/1] ► 
“Gottfried Semper (1803-1879). 
Architektur und Wissenschaft” [tot 25/1 ]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034Zurich 
001/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo 11-17x1 
• "Künstlerkeramik des 20. Jahrhundert. 
Von Picasso bis Penck” [tot 4/1]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 januari 2004. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 december 2003 op het postbus
adres: Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue qfDe Witte Raaf will 
be released on 15 January 2004. 
Please send your information before 
15 December2003to: Postbus1428, 
B-1000Brussel 1.
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3 het oude R-gebouw
Psychiatrisch Centrum St.-Norbertushuis
Stationsstraat 22
2570 Duffel

29 nov. t/m 14 dec. 2003 ARCHETYPE GALERIE

Info
Katrien Geysen 
015 30 48 43
katrien.geysen@emmaus.be

Expo: Kunst en Psychiatrie

aRt-gebouw

PAUL CASAER
27 november > 24 januari 2004 

opening: woensdag 26 november - 18 > 21 uur

Barthélémylaan 20 
1000 Brussel 
T+ 32 2 514 21 01 
E archetype. bxl®skynet. be 
www. archetype, be

open
woensdag > zaterdag 
14 > 18 uur 
en op afspraak 
gesloten
24 december > 4 januari
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■ 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
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■ 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 Bemd & 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-JUNI 2003

■ Aby M. Warburg Manets Déjeuner sur T 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 - JUU-AUGUSTUS 2003

■ Bart Verschaffel De peilende blik: Carracci, Balthus 
(& Vercruysse) ■ Margriet Schavemaker Eenzame beelden: over 
vormen van taal in de kunst ■ Rogier Schumacher Verlangen en 
vervreemding Over Anna Tilroes 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’ Over de marines van DirkBraeckman

NUMMER 105 - SEPTEMBER-OKTOBER 2003

■ Jouke Kleerebezem Stemmingmakerij ■ Jacques Rancière 
De esthetische revolutie en haar consequenties Scenario’s van 
autonomie en heteronomie ■ Sven Lütticken Import en assimilatie
■ Jeroen Boomgaard Een scheur in het weefsel van de werke
lijkheid ■ Norman Bryson Een wandeling omwille van de wan
deling ■ Dirk Lauwaert Stadsfotografie in het 
19de-eeuwse Brugge Deel II: De mentaliteit van de beelden ■ 
Paul Edwards Brugge en Bruges-la-Morte\ van stadsgezicht tot 
innerlijk landschap

AUTEURS

■ Hans Abbing Beeldend kunstenaar en econoom. Als 
econoom is hij verbonden aan de Faculteit der Historische 
en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit in 
Rotterdam.
■ Jennifer Allen Freelance auteur woonachtig in Berlijn. 
Publiceerde bijdragen in Artforum, Parachute en NU.
■ Jan Baetens Verbonden aan het Instituut voor Culturele 
Studies van de KU Leuven. Hij publiceert (voornamelijk in 
het Frans) over intermedialiteit, poëzie en stripverhalen. Hij 
is ook co-editor van de literaire tijdschriften Formules, 
revue des littératures à contraintes en FPC/Formes poétiques 
contemporaines.
■ Andrea Fraser Beeldend kunstenaar gevestigd te 
New York. Van 23 november tot 28 december is de overzichts
tentoonstelling Andrea Frasen Works: 1984 to 2003 te zien 
in het Institute of Visual Culture te Cambridge.
■ 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).
■ Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoor
dig over poëzie, politiek en popmuziek.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 
de essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst 
in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitge
ver). Onlangs verscheen Als in een donkere spiegel. Een in
leiding in de moderne filosofie van de kunst (SUN, 
Nijmegen).
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TENDENS E N I N

LUDION

M
VLAAMS E P 0 D I U M L A N D S C H A P

PIETER T’JONCK>CHARLOTTE VANDEN EYNDE 
DIRK PAUWELS>PASCALE PLATEL
MAARTEN DE POURCQ>PIETER DE BUYSSER 
HENDRIK TRATSAERT>HET MUZIEK LOD 
STANY CRETS>OLYMPIQUE DRAMATIQUE 
AN MERTENS>BART MEULEMAN 
ANNA LUYTEN>M0HAMED ‘BEN’ BENAOUISSE 
KOEN PEETERS>HETSPROOKJESBORDEEL 
PATRICK JORDENS>.PETER DE BIE/LAIKA 
JEROEN PEETERS>MEG STUART 
EDWIN CARELS>FILMFABRIEK 
ROEL VERNIERS>INNE GORIS 
JOSSE DE PAUW>ART BASICS FOR CHILDREN

CLARA VAN DEN BROEK>ENRIQUE VARGAS
BERNARD VAN EEGHEM>LES BAINS::CONNECTIVE
PAUL VERMEULEN>BSB(BIS)
MYRIAM VAN IMSCHOOT>P.A.R.T.S.
MARIANNE VAN KERKHOVEN>C0NCERTGEB0UW BRUGGE
KRIS MOTMANS>MUZIEKFORUM GENT
DAVID VAN REYBROUCK>CIRCUS RONALDO
MARIANNE BUYCK>BENJAMIN VERDONCK
ELLEN WALRAVEN>PAGNOLTRILOGIE
ERWIN JANS>HET MASKESMACHINE
STEVEN DE BELDER>9X9
WILFRIED EETEZONNE>ROYAL DE LUXE

MET ESSAYS VAN: RUDI LAERMANS, JORIS JANSSENS, MANU CLAEYS, VEERLE KEUPPENS EN MICHEL UYTTERHOEVEN

EEN NEDERLANDSE EN ENGELSE UITGAVE VAN LUDION EN HET VLAAMS THEATER INSTITUUT. VERSCHIJNT IN DECEMBER 2003.
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DEWEER 
ART 
GALLERY

Deweer Art Gallery presenteert de tentoonstelling

Panamarenko @ Deweer Art Gallery 
van Donderwolk tot Donnariet 
1983 - 2003
8 november - 21 december 2003
(van 22 december ‘03 tot en met januari ‘04 blijft de tentoonstelling alleen nog op afspraak open)

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6Af 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

CROWN GALLERY BRUSSELS

LOIS RENNER
26 november 2003 - 24 januari 2004

Open: donderdag tot zaterdag 14.30 - 18.30 uur 
(galerie gesloten van 22 december 2003 tot 8 januari 2004)

Hopstraat 7 1000 Brussel tel/fax 02 / 514.01.23 gsm 0475 / 52.18.72 e-mailjacques.vandaele@skynet.be www.crowngallery.be

Peter Fischli 
David Weiss
MIUSEUIN BOlJI/AIS

AIN BEUIN/IINGEIN
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DEZE TENTOONSTELLING IS 
MEDE MOGELIJK GEMAAKT
DOOR NAUTADUTILH EN 
PRO HELVETIA

OPENINGSTIJDEN:
DINSDAG T/M ZATERDAG 
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR 
ZONDAG EN FEESTDAGEN 
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR 
GESLOTEN OP MAANDAG, 
25 DECEMBER EN 1 JANUARI

IN 2004 IN BOIJMANS O.A.: 
YINKA SHONIBARE
RIRKRIT TIRAVANIJA 
CHARLOTTE SCHLEIFFERT 
PATTI SMITH
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