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Positieve censuur en prima-donnaprotest
Onder de pompeuze kop ICH WERDE NICHT MEHR IN DER SCHWEIZ 
AUSSTELLEN verscheen in die tageszeitung van 23 december een open brief van de 
kunstenaar Thomas Hirschhorn, waarin deze protesteert tegen het feit dat de rechtse 
populist Christoph Blocher deel is gaan uitmaken van de Zwitserse regering (de 
Bundesrat). Hirschhorn trekt een drastische en vooral dramatische consequentie: hij 
zal niet meer in zijn geboorteland tentoonstellen. De in progressieve kunstenaarstaai 
gestelde open brief begint met een typerende herhaling van het woordje ’ik’: “ich will 
unnachgiebig sein, ich will diesen heute von den volksvertretern gewahlten bundesrat 
nicht akzeptieren."

Tegenover de parlementaire democratie, met haar noodzakelijke compromissen 
en inherente gebreken, stelt Hirschhorn de kunst, die niet het mogelijke maar het onmo
gelijke wil: ‘ich will nicht das mögliche, ich will das unmögliche - die kunst will nicht 
das mögliche, die kunst will das unmögliche - ICH WERDE NICHT MEHR IN DER 
SCHWEIZ AUSSTELLEN - in der kunst triumphiert das unmögliche über das mögliche, 
das ist der triumph über den narzissmus, über die depression, über ressentiment und 
über die angst - ich will unbeugsam sein, denn kunst ist nicht konsensfahig, kunst ist 
nicht diplomatisch, man kann keine kunst mit faulen kompromissen machen.” De ro
mantiek leeft Maar wie bewijst Hirschhorn hiermee nu een dienst behalve zichzelf? 
Dit is een prima-donnaprotest dat vooral het ego van de kunstenaar en zijn street 
credibility in de kunstwereld een impuls zal verlenen. Hirschhorns offer stelt weinig 
voor: met zijn internationale carrière kan hij de Zwitserse afzetmarkt best missen.

Uiteraard is het voor kunstenaars zaak om niet door dubieuze regeringen als visi
tekaartje te worden gebruikt bijvoorbeeld op de Biënnale van Venetië. Jimmie Durham 
zegt nooit in het Amerikaanse paviljoen op de Biënnale van Venetië te zullen exposeren, 
maar terecht exposeert hij wel in de VS. Ook Nederlandse kunstenaars, architecten en 
vormgevers worden regelmatig gebruikt als progressief en hip uithangbord, in het ka
der van de internationale Hollandpromotie. De Rijke / De Rooij gaven daar recentelijk 
een ironisch commentaar op met het affiche voor hun tentoonstelling in de Kunsthalle 
Zürich: het affiche toonde het hoofd van premier Balkenende, ondersteboven. Op sim
pele en elegante wijze maakten de kunstenaars zo duidelijk dat hun Nederland een 
drastisch andere oriëntatie kent dan dat van de regeringsleider.

Overigens lijkt de bereidheid van kunstenaars om zich binnen de kunstwereld kri
tisch op te stellen op een dieptepunt te zijn beland. Waar de Art Workers Coalition in de 
vroege jaren zeventig nog protestacties organiseerde bij musea, overheerst nu een prag
matisch of opportunistisch stilzwijgen. Behalve een enkele jongere kunstenaar worden 
vooral de oude helden van de institutionele kritiek, zoals Daniel Buren en Hans Haacke, 
ingezet als symboolfiguren om aan te tonen dat de kunstwereld een kritische houding 

apprecieert In de rest van het veld bloeit een verschijnsel dat men zou kunnen aanduiden 
als ‘positieve censuur’. Deze term is afkomstig uit een tekst van Jan Vercruysse uit 1992 
(gepubliceerd in De Witte Raaf nr. 32), waarin deze zijn weigering toelichtte om mee te 
doen aan een door Jan Hoet georganiseerde tentoonstelling van de Belgische Documenta- 
deelnemers in Deurle, en in het verlengde daarvan aan de Documenta zelf. Vercruysse had 
principiële bezwaren tegen het feit dat de Belgische kunstenaars onder druk werden gezet 
om “als enigen uit de internationale selectie [...] eerst een speciaal nummerde in Deurle op 
te voeren. En dat bij geargumenteerde weigering, deze paternalistisch-autoritair afgewe
zen werd. Aldus heb ik mij teruggetrokken uit de documenta IX.”

Ondanks Vercruysses weigering werd in Deurle toch een werk van hem geëxpo
seerd. Dit bracht hem op zijn definitie van positieve censuur, namelijk “iemand tegen 
zijn wil in, of zelfs buiten zijn weten om, verplichten iets te zeggen dat hij niet zegt of dat 
hij niet wil zeggen. In deze context: door de aanwezigheid van een werk de suggestie 
wekken dat de maker van het werk het eens is met reeds het feit van de tentoonstelling 
en zijn aanwezigheid daarin.” Men kan de term positieve censuur nog verbreden door 
te stellen dat er ook positieve zelfcensuur bestaat: in de huidige netwerksamenleving 
lijkt er geen grotere ramp denkbaar dan ergens buiten te vallen, en zo slikten de andere 
Belgische deelnemers eventuele bezwaren tegen de machinaties van Hoet in. Het open
lijk kritiek geven op de ranzige context waarin men als kunstenaar terechtkomt, blijkt 
voorbehouden aan een handvol figuren wiens houding van verzet bijdraagt aan hun 
symbolisch kapitaal.

In die situatie bieden grote politieke kwesties een uitlaatklep; in beschaafde krin
gen is immers iedereen tegen extreem-rechts, dus dat valt altijd goed. Misschien is daar
bij ook sprake van een soort hysterische compensatie voor het feit dat kunstenaars, 
schrijvers en intellectuelen zich in de twintigste eeuw vaak niet of te laat hebben 
gedistantieerd van verwerpelijke regimes. Niet dat men zich terug zou moeten trekken 
in werk en privé-leven en de politiek de politiek laten, zoals Paul Klee dat, weliswaar 
met lucide ironie, heeft gedaan (zie de tekst van Dirk Pültau in dit nummer). Maar 
indien ergens nog geen boekverbrandingen plaatsvinden, en tegenstanders van de rege
ring niet mysterieus verdwijnen, is het dan voor oppositionele krachten niet geboden 
om zich juist wél in het betreffende land te manifesteren? Wat was Oostenrijk er na de 
regeringstoetreding van Haiders FPÖ mee opgeschoten als vooraanstaande kunstenaars 
en intellectuelen gepikeerd hadden verkondigd dat zij het land voortaan links zouden 
laten liggen? Haider en de Neue Kronen Zeitung hadden het land helemaal voor zichzelf 
gehad. En waar ligt voor Hirschhorn de grens? Wil hij nog wel exposeren in het Italië 
van Berlusconi, of in het Amerika van Bush? Of ligt de lat hoger voor het land dat de 
grote Thomas Hirschhorn zelf heeft voortgebracht?

Sven Lütticken
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Paul Klee in 1933
Dirk PÜLTAU
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Het oeuvre van Paul Klee verwijst zelden 
naar de maatschappelijke en politieke actua
liteit, het revolteert niet en slaat geen geën
gageerde toon aan. Slechts een paar keer, 
en dan nog allegorisch verhuld, alludeert 
Klee op wat in de wereld omgaat; zo etst 
hij in 1905, het jaar van de bloedig onder
drukte februarirevolutie in Rusland, een 
Greiser Phoenix, een enigszins verhakkelde 
vogelvrouw die haast al haar pluimen heeft 
verloren en waarmee Klee op een cryp
tische manier de vruchteloosheid van (so
cialistische) revoluties becommentarieert. 
Dat kunst een revolutionair potentieel heeft, 
en als dusdanig kan deelnemen aan maat
schappelijke omwentelingen, heeft Klee 
slechts één keer geloofd, namelijk in het zog 
van de Duitse novemberrevolutie (1918) 
vlak na de Eerste Wereldoorlog, als Duits
land even een communistische republiek 
lijkt te worden. Eerst bekijkt Klee de na
kende revolutie nog argwanend; maar wan
neer begin 1919 blijkt dat de Beierse raden
regering in zijn eigen stad München zelfs 
de zogenaamde Aktionsausschuss revolutio- 
niirer Künstler als adviesorgaan erkent, ziet 
de avant-garde haar stoutste dromen uitko
men, en Klee, die toch avant-gardist is en 
zichzelf dus een beetje revolutionair vindt, 
drijft mee in de euforie. Midden april aan
vaardt hij de uitnodiging om tot de Aktions
ausschuss toe te treden - een kunstenaars
comité dat nog in dezelfde maand zelfs 
voorstelt om alle Münchense standbeelden 
en alle kunstcollecties van de staat te ver
kopen, en de opbrengst te draineren naar de 
sociale welzijnszorg. Amper enkele dagen 
later wordt de stad echter door het leger 
bezet, en is het precaire verbond van maat
schappelijke en artistieke revolutionairen 
uiteengespat.

Kort na de euforie van april 1919 te
kent Klee Versunkenheit, een ijle potlood
tekening van een gezicht, frontaal, met ge
sloten ogen en stijf dichtgeknepen lippen. 
De trage, dunne potloodlijnen lijken dit ge
zicht bijna toe te naaien, en dat maakt 
Versunkenheit, al is het dan een beeld van 
introspectie, tegelijk hard en onsentimen
teel. De lijn van dit gezicht werkt als een 
seismografische naad, die in zijn sluiting 
datgene registreert waarvan het gezicht zich 
tegelijk afkeert - de vreselijke waarheid die 
het ‘met alle geweld’ niet meer wil zien. 
Alsof dat gezicht zich in een reflex voor de 
onvoorstelbaarheid van de wereld wil sa
mentrekken.

In de context van 1919 is Versunkenheit 
haast een programmaverklaring. Klee heeft 
zich even laten gaan, en dit mag hem nu 
nooit meer overkomen. Vanaf 1920 sluit zijn 
werk zich, meer dan ooit tevoren, tot een 
poëtisch universum dat alleen nog ‘inner
lijk resoneert’. Toch verraadt juist de span
ning op het verzonken gelaat dat het oeuvre 
in zijn geslotenheid nog met de wereld sa
menhangt, zelfs met de al te reële wereld 
die zich in de turbulente oorlogsjaren ma
nifesteert. In het oorlogsjaar 1915, een jaar 
na de Tunisreis waarin Klee naar eigen zeg
gen zichzelf ontdekt als schilder, verwoordt 
hij dat als volgt: “Je schreckensvoller diese 
Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die 
Kunst, wâhrend eine glückliche Welt eine 
diesseitige Kunst hervorbringt. [...] Man 
verlâsst die diesseitige Gegend und baut 
dafür hinüber in eine jenseitige, die ganz ja 
sein darf.” De ingekeerde kunst van Klee 
hangt met de wereld samen, zij het door 
middel van een negatie: naarmate de echte 
wereld reëler en dus verschrikkelijker 
wordt, raakt de kunst van de wereld los en 
wordt ze abstract. Het is de verschrikkelijke 
wereld die de kunst dwingt om abstract te 
worden en dus abstractie te maken van de 
wereld zelf. De wereld kan slechts ‘heel’ 
worden, haar breuken, tegenstellingen en 
antinomieën kunnen slechts worden opge
heven, wanneer men het radicaal onvoor
stelbare en dus het abstracte van die we
reld ten volle affirmeert - wanneer de kunst 
dus in zichzelf, in de abstractie van haar 
beeldende middelen verzinkt.

Klee zelf haalt de idee van deze 
Abstraktionsdrang, overigens net zoals zijn 
companen van de Blaue Reiter, uit Wilhelm 
Worringers Abstraktion und Einfühlung, dat 
sinds de eerste publicatie in 1908 ook in 
sommige artistieke milieus circuleert. In het 
verlengde van Worringer kan men Klees 
interpretatie van de abstracte kunst 'stijl-

psychologisch’ lezen, en het lijdt geen twij
fel dat zij dan een kleinburgerlijk, escapis- 
tisch kantje krijgt: de ongelukkige kunste
naar zoekt zijn toevlucht en geluk in een 
geestelijke wereld die tenminste nog ‘heel 
mag zijn’. Al die lelijkheid en verbrokkeling 
daarbuiten is toch niet om aan te zien... 
Maar tussen de regels door vertelt het 
Kleecitaat uit 1915 ons ook iets over het 
wereldse van de ‘wereldvreemde’ ontwik
keling die de moderne kunst in die jaren 
doormaakt. De kunst heeft het punt bereikt 
waarop zij haar wereldsheid inderdaad niet 
meer in de wereld zelf kan aanwijzen. Waar 
de wereld onvoorstelbaar verschrikkelijk 
wordt, kan de kunst niet meer doen alsof ze 
van de wereld is. De kunst moet zeker ten 
volle ‘van haar tijd zijn’, maar dit kan ze 
niet meer door het Diesseitige van de we
reld voor te stellen, zelfs niet in zijn gruwe
len en extremiteiten. Daarmee zou zij im
mers nog te veel suggereren dat er een 
empathische, zinvolle verhouding tot de 
wereld mogelijk is. Klees uitspraak lijkt te 
erkennen dat wat de kunst wereldvreemd 
maakt, namelijk haar abstract, enigmatisch, 
‘onherkenbaar karakter’, van de wereld zelf 
is. In haar verschrikkingen is de wereld zelf 
onherkenbaar en dus ‘abstract’ geworden. 
Maar heeft die wereld daarmee elk recht op 
een herkenbare voorstelling verloren?

Kunstenaars in 1933

We zijn tien jaar verder, eindjaren twintig. 
Paul Klee lijkt zich in het Bauhaus, waar

hij sinds 1921 lesgeeft, steeds minder thuis 
te voelen. Hannes Meyer, die in 1928 Walter 
Gropius als directeur is opgevolgd, vat de 
kunstenaar steeds meer op als een ontwer
per die functionele ontwerpen levert voor 
de nieuwe maatschappij, en in die opzet is 
het solipsistisch individualisme van Klee 
niet op zijn plaats. Ook af gezien daarvan 
voelt Klee zich steeds meer bedrukt door zijn 
verplichtingen aan het Bauhaus. In 1931 be
sluit hij een betrekking te aanvaarden aan de 
Staatliche Kunstakademie van Düsseldorf, 
waar hij als ‘autonoom werkend kunstenaar’ 
meer vrijheid krijgt.

Op 30 januari 1933 wordt Adolf Hitler door 
rijkspresident Paul von Hindenburg tot Rijks- 
kanselier benoemd, en amper twee dagen 
later, op 1 februari, publiceert de NSDAP- 
krant Die Rote Erde een agressief artikel 
waarin de kunstacademie van Düsseldorf 
wordt afgeschilderd als een ‘jodenburcht’ 
die verantwoordelijk zou zijn voor de de
generatie van de Duitse kunst. Genoemd 
worden directeur Walter Kaesbach, de man 
die Klee naar Düsseldorf had gehaald, en 
de kunsthandelaar Alfred Flechtheim. Het 
opruiende betoog culmineert in de beschim
ping van Klee als een 'galicische jood’ die 
de meest krankzinnige schilderkunst in het 
Rijnland heeft geïntroduceerd. Midden 
maart worden enkele moderne kunst- 
aankopen van de stad Dessau - waaronder 
vermoedelijk ook twee werken van Klee - 
in de etalage van de NSDAP-krant Der 
Mitteldeutsche - Anhaltische Tageszeitung

te kijk gezet; daarmee is de eerste van de 
zogenaamde Schandausstellungen van mo
derne kunst een feit. Rond dezelfde tijd, op 
17 maart 1933, doorzoeken leden van de 
Sturmabteilung het huis van het echtpaar 
Klee in Dessau. Op 21 april verneemt Klee 
dat hij door de kunstacademie met verlof 
wordt gestuurd. Een halfjaar later volgt zijn 
definitieve ontslag, en eind 1933 emigreert 
hij naar zijn geboortestad Bern.

Het zijn slechts een paar van de resem 
feiten die te lezen staan in de kroniek Paul 
Klee, Kunst und Politik in Deutschland 
1933. Eine Chronologie, afgedrukt in Paul 
Klee 1933, een boek dat verscheen bij de 
gelijknamige tentoonstelling die Klees 
productie uit het jaar 1933 belicht. Centraal 
in het boek en de tentoonstelling staat een 
merkwaardige groep tekeningen die aller
lei figuurtjes en komische taferelen tonen 
in een illustratieve, maar uiterst losse en 
vluchtige tekenstijl. Het is ongewoon werk 
voor Klee, en nog ongewoner is dat de 
‘apolitieke’ kunstenaar Klee in 1933 dit 
compleet andere werk gaat maken. Het roept 
meteen een aantal vragen op. Hangen deze 
bladen samen met de politieke realiteit? En 
indien ja, hoe ‘apolitiek’ is deze kunstenaar 
dan? Of wat doet een apolitieke kunstenaar 
wanneer de politieke realiteit niet meer te 
negeren valt, en zij zelfs de (bij Klee) zwaar 
bewaakte grens tussen het atelier en de bui
tenwereld doordringt? Het zijn vragen die 
opduiken bij het lezen van de drie essays in 
het boek: tentoonstellingscommissaris 
Pamela Kort bespreekt het geheel van de bla
den, de uiteenlopende verwijzingen naar de 
feiten in 1933 en de literaire bronnen die Klee 
gebruikte; Otto Karl Werckmeister vertrekt 
van één blad met de titel Haus-Revolution, 
om te betogen dat Klee het kunstpolitieke 
debat over moderne en conservatieve kunst 
ombuigt naar een artistiek debat over de 
kunstfiguur, zoals die aan het Bauhaus werd 
uitgewerkt door Oskar Schlemmer; en 
Osamu Okuda gaat ten slotte in op de rela
tie van enkele bladen met prenten van de 
door Klee bewonderde Honoré Daumier.

Om te weten wat deze bladen met de 
geschiedenis doen, moeten we echter de 
feiten kennen, en daarom bevat Paul 
Klee 1933 de genoemde kroniek. Die blijkt 
niet alleen interessant voor de studie van 
Klees tekeningen; hij vormt op zich fasci
nerend materiaal. Het is bijvoorbeeld ver
rassend om zien hoe divers de kunstenaars 
zich in 1933 gedragen, hoe dubbelzinnig of 
‘genuanceerd’ ze zich opstellen in het licht 
van feiten die zo onheilspellend en fataal 
lijken. Het discours van de ontaarde kunst 
is in 1933 al volop te horen, en de werken 
van de belangrijkste moderne kunstenaars 
worden in Schandausstellungen aan de hoon 
van het volk blootgesteld. Afdelingen mo
derne kunst in musea worden gesloten, in
stellingen worden doorzocht en de verant
woordelijke personeelsleden ontslagen of 
met verlof gestuurd. Uiteraard blijven ook 
de kunstenaars niet gespaard: op 8 april wordt 
Otto Dix door de kunstacademie van Dresden 
naar huis gestuurd; Karl Hofer en Edwin 
Scharff worden op dezelfde dag door de 
Vereinigte Staatsschulen für freie und 
angewandte Kunst (Berlijn) aan de deur ge
zet. Klee overkomt hetzelfde in Düsseldorf, 
net als Ewald Mataré twee maanden later, 
en Oskar Schlemmer ontvangt zijn verlof
brief in mei.

Wat alleen Klee al meemaakt - de aan- 
tijgingen en scheldtirades in de pers, de in
timiderende huiszoeking, het brutale ont
slag - is vreselijk. Men kan zich de agres
siviteit van het toenmalige discours en de 
grofheid van de maatregelen niet voorstel
len, tenzij als een ubueske farce, en toch 
gaapt er in onze waarneming een merkwaar
dige kloof tussen die onheilstijdingen en de 
brieven en handelingen van de kunstenaars. 
Eén droge mededeling in de kroniek kun
nen we wel rijmen met wat we over 1933 te 
weten komen: Heinrich Mann, Bertolt 
Brecht en de theatercriticus Alfred Kerr blij
ken al in februari 1933 te emigreren. Daar
naast zijn er natuurlijk de collaborateurs of 
zij die enigszins met het regime en zijn ide
ologie sympathiseren, zoals Emil Nolde. 
Dat zijn de heldere uitersten, die we op een 
historische lijn kunnen plaatsen: zij die 
‘meedoen’ aan de ene kant, en zij die besef
fen wat er gebeurt en hun politiek ‘juiste’ 
conclusie trekken.

Bij de rest van de kunstenaars lijken 
de feiten niet echt aan te komen, en hun 
handelswijze komt dan ook troebel en ver
dwaasd op ons over, ja lijkt bij momenten 
zelfs absurd. Zo zijn er de merkwaardige
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tactische manoeuvres en diplomatieke ini
tiatieven die sommige kunstenaars uit hun 
hoed toveren, om zichzelf en de zaak van 
de kunst te redden. Oskar Schlemmer, die 
tot 1929 het theateratelier van het Bauhaus 
heeft geleid en in 1933 aan de Vereinigte 
Staatsschulen für freie und angewandte 
Kunst in Berlijn lesgeeft, stuurt in april een 
brief aan propagandaminister Joseph 
Goebbels om te protesteren tegen de 
Schreckenskammem waarin de moderne 
kunst te schande wordt gemaakt. Een maand 
later wordt Schlemmer zelf in Berlijn aan 
de deur gezet, maar eind augustus doet hij 
nogmaals een toenaderingspoging en publi
ceert hij een ‘constructief’ artikel waarin hij 
de moderne kunst tracht voor te stellen als 
de ‘sterke’ kunst die het ‘sterke’ Duitsland 
nodig heeft. Ook de progressieve criticus 
Bruno E. Wemer probeert de avant-garde 
uit alle macht voor te stellen als dé artis
tieke partner van het nieuwe Duitsland. Nog 
onthutsender is het discursieve poker- 
spelletje dat deze diplomaten van de mo
derne kunst spelen. Eén woord, namelijk 
revolutie, treedt op als 'schakelterm' om de 
partijen dichter bij elkaar te brengen. Hadden 
Hitler en de zijnen immers geen nationaal- 
socialistische revolutie gepredikt? En wie 
waren de revolutionairen in de kunst? De 
avant-garde uiteraard! De conclusie is dui
delijk: nationaal-socialisme en avant-garde, 
één strijd.

Natuurlijk is dit doorprikbaar, en 
wordt het door de tegenpartij ook ontze
nuwd. Het is de hulpeloze logica van men
sen die ontwapend zijn door de tijd. Maar 
toch: spreekt het niet vanzelf dat men dit 
probeert? Waarom zouden mensen al met
een veronderstellen dat er in de meest fa
tale zin ‘niets’ mogelijk is, en dat er met 
niemand te praten valt? Zo veegt Alfred 
Rosenberg, nochtans de stichter van de in 
1929 opgerichte Kampfbund für Deutsche 
Kultur, de geciteerde toenaderingspogingen 
wel enkele keren van tafel, maar zonder 
steeds genadeloos af te geven op de mo
derne kunst. Zijn discours is doorspekt met 
de nodige aarzelingen. Dat Emil Nolde 
krachtige zeelandschappen heeft geschil
derd, staat voor hem buiten kijf - zo schrijft 
hij in de Völkische Beobachter van 6 juli 
1933 - en de beelden van Ernst Barlach 
beschikken ontegenzeggelijk over monu
mentaliteit. Rosenberg heeft weliswaar 
moeite met het mensbeeld van deze kunste
naars: “negroïde, piëteitsloos, ruw en zon
der innerlijke vormende kracht” bij Nolde, 
en “vreemd, helemaal vreemd” bij Barlach. 
Zo zijn mensen toch niet? Draconische con

clusies trekt hij echter niet; er is alleen nog 
werk aan de winkel. “Wir wollen ohne 
weiteres zugeben, dass ein Maler oder 
Bildhauer ganz grossen Stils, der wirklich 
Ausdeutung unserer Bewegung ist, noch 
nicht wirkt. Das sollte uns bescheiden war- 
ten lassen, das sollten wir schlicht zugeben.” 

Het tijdsbeeld dat deze kroniek geeft, 
bevat alle ingrediënten om tot een fatale 
diagnose en drastische conclusie te komen, 
maar wie in de tijd staat, zoekt de kleinste 
opening om zich een weg te banen. Ook 
Wassily Kandinsky, de schilder die tot 1933 
leraar is aan het Bauhaus en al vanaf zijn 
beginjaren in München (waar hij de Blaue 
Reiter mee opricht) een voortrekkersrol 
speelt, blijft de zaak van de moderne kunst 
in het nationaal-socialistische Duitsland 
bepleiten. In mei 1933 schrijft hij in een 
brief aan de schilder Willi Baumeister (die 
lesgeeft in Frankfurt en datzelfde j aar even
eens ontslagen zal worden), dat Bauhaus- 
leerlingen er goed aan doen om tot de reeds 
genoemde Kampfbund toe te treden. Hij 
insisteert dat men de moderne kunst aan de 
nieuwe machthebbers moet uitleggen. Kun
nen we hem tegenspreken? En kunnen we 
Kandinsky niet bijtreden wanneer hij zich 
in een brief (van 25 juli) aan de kunstenaar 
Otto Nebel al bij al verheugd toont dat er, 
ondanks alle strijd, in 1933 ten minste ge
discussieerd wordt over de moderne kunst, 
dat zij de mensen nu ten minste niet onver
schillig laat?

De hedendaagse kunst laat nu ten min
ste niemand onberoerd. Het is alsof het van
daag in de krant stond. Frappant is niet dat 
er een ‘extreme blindheid’ uit spreekt, of 
dat het getuigt van naïviteit, van een schok
kend opportunisme of van wat voor onge
looflijks dan ook, maar dat dit zo herken
baar, banaal en alledaags klinkt. Van het 
gescheld op de ontaarde kunst kunnen we 
huiveren, en de meegaandheid van Nolde 
weet ons te schokken; maar anderzijds zijn 
we tegen dergelijke mythische excessen van 
het culturele jaar 1933 maar al te goed be
stand: er bestaat allang een discours van de 
morele verontwaardiging voor, met zijn 
geijkte pathos en retorische plichtplegingen.

Wat we echter helemaal niet kunnen 
begrijpen, of waarvan we toch graag zeg
gen dat het ons begrip te boven gaat, zijn 
de banaal-menselijke gedragingen in deze 
‘onvoorstelbare’ en onmenselijke tijd. Hoe 
kon men zo aanmodderen in deze ongewone 
omstandigheden? Hoe is het mogelijk dat 
er kunstenaars ontslagen worden, dat hun 
kunst als gekkenwerk wordt afgeschilderd 
en te kijk gezet, en dat buiten enkele ver

lichte geesten niemand op de vlucht slaat? 
Dit laveren van mensen tussen opportu
nisme en goede bedoelingen, tussen princi
piële standpunten en tactisch conformisme, 
vinden wij onbegrijpelijk. Nochtans is dat 
het meest begrijpelijke: het is wat ‘ieder
een’ doet en wat wij vermoedelijk ook zou
den doen. Wat hier zichtbaar wordt, is dat 
mensen altijd opgesloten zitten in hun ei
gen tijd, en handelen vanuit een manifest 
gebrek aan overzicht en historisch perspec
tief; wat zichtbaar wordt, is hoe ze in die 
gegrepenheid door de tijd, met alleen de 
volgende dag als horizon, de wegen kiezen 
die zich aandienen, waarbij ze hun tijds
perspectief desnoods elke dag opnieuw uit
vinden. Zo leeft en handelt ‘iedereen’, en 
in ons onbegrip schudden we die anonieme 
geworpenheid van ‘iedereen’ van ons af. 
Om diezelfde reden menen we dat de ver
lichte Bertolt Brecht zoveel beter te begrij
pen valt. Hij lijkt immers te beslissen om te 
emigreren, hij geeft ons de illusie dat hij op 
de geschiedenis toekijkt, en appelleert daar
mee aan de soevereine blik op de geschie
denis die we ook aan onszelf toeschrijven. 
Maar waar mensen niet goed weten wat te 
beginnen en tussenwegen bewandelen, waar 
ze aanmodderen, daar ketsen we af op het 
dwaze en onbegrijpelijke feit dat zij in en 
niet tegenover 1933 stonden. In hun 
geworpenheid herkennen wij onszelf niet 
meer. En misschien is dat onvermijdelijk, 
want juist de geworpenheid die we allemaal 
delen, maakt ons tegelijk radicaal singulier 
en onverwisselbaar; juist in datgene wat ‘wij 
ook zouden doen’ zijn zij, die anderen, voor 
ons niet meer te volgen. Elke historische 
continuïteit valt hier achter ons uiteen.

In Italië hebben de moderne kunst en 
het fascisme elkaar gevonden, en in Duits
land had dat ook gekund, als het aan de kun
stenaars had gelegen. In onze ogen staan de 
ontaarde slachtoffers en de volksgezonde 
gezagsdragers en collaborateurs echter dia
metraal tegenover elkaar. Tussen die 
extremen ontvouwt de kroniek, met haar 
neutraliserende nevenschikking van feiten, 
een verhaal van gemiste ontmoetingen en 
verzameld onbegrip. Hoe nog richting te 
krijgen in dit totale beeld?

Klee in 1933

In 1933 denken de kunstenaars aan zich
zelf, aan de zaak van de kunst, of aan beide. 
Zij kiezen hoofdwegen of nevenwegen, slui
ten compromissen, collaboreren of vluch
ten. Paul Klee neemt hier een aparte plaats 
in. Hij denkt er niet aan de zaak van de kunst 

te gaan verdedigen, zoals Kandinsky, laat 
staan dat hij zoals Schlemmer in zijn pen 
kruipt. Tegelijk voorvoelt hij als geen an
der, en meer dan Kandinsky en Schlemmer, 
dat het helemaal de verkeerde kant op gaat. 
Klee maakt zich geen illusies, maar wat hij 
uitspreekt, lijkt hij slechts te willen fluiste
ren. Als hij iets neerschrijft, is het uitslui
tend voor de intieme sfeer bestemd. Een 
enkele cryptische frase—Hinkt Europa oder 
hinke ich? - noteert hij in zijn zakagenda. 
De brieven die iets meer vertellen, zijn in 
meerderheid gericht aan zijn vrouw Lily, die 
tussen 1931 en 1933 nog in Dessau verblijft. 
Deze brieven laten sporadisch iets los over 
de politieke orde van de dag, soms met een 
ironie en een luchtige scepsis die de feiten 
hun gewicht willen ontnemen. In een brief 
van 30 januari loopt het politieke nieuws 
speels en bijna ongemerkt over in huiselijke 
anekdotes en berichten uit het atelier. “Ik 
was bijna vergeten je te melden dat Hitler 
rijkskanselier geworden is,” schrijft Klee, 
en na de ondubbelzinnig sceptische opmer
king dat er volgens hem niets meer aan te 
doen valt - want “de mensen zijn dom” - 
begint hij over het regenweer en over de 
“tekeningen” die zijn kat Bimbo met haar 
vuile pootjes op het dak tekent - een 
"dakandantino" noemt hij ze. Hij eindigt de 
brief met de ironische mededeling dat hij 
“de redactie sluit”, om er “alleen voor 
[haar]” bij te zeggen dat hij aan “een flinke 
aanval van tekenkoorts” onderhevig is.

Aan het einde van de kroniek in Paul 
Klee 1933 zien we Klee steeds meer met de 
buitenwereld communiceren, maar dat ge
beurt uitsluitend om zijn zaken te beharti
gen, zoals blijkt uit de brieven aan mece
nassen, organisatoren van tentoonstellingen 
en galeristen - bij wie hij met het oog op 
zijn emigratie werken terugvordert. Klee 
communiceert met de tijd vanachter dikke 
muren, hij pareert de gebeurtenissen met een 
private scepsis die soms wat hautain over
komt, maar die tegelijk getuigt van een lu
cide, ironische geest. In zijn reactie op de 
feiten tast hij alles met fijne voelsprieten 
af, wat sommige van zijn uitspraken een 
ijlheid en ironische stilering geeft die ze stil
letjes doet opschuiven naar de inwendigheid 
van het wijdvertakte en complex resone
rende oeuvre. Hoe verschrikkelijker de bui
tenwereld, hoe meer zijn wereld in zichzelf 
verzinkt en samentrekt...

Eenzelfde distantie spreekt ook uit 
Klees passieve handelswijze in 1933. Hij 
reageert aarzelend op de feiten, of toch op
merkelijk geduldig. Begin april meent hij 
nog dat er met de nieuwe interimaris van
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de Staatliche Kunstakademie best te praten 
valt, en de afkondiging van zijn verlof mid
den april brengt hem nog altijd niet van het 
voornemen af om definitief van Dessau naar 
Düsseldorf te verhuizen. Ondertussen blijft 
hij vooral doorwerken. Niets verraadt dat 
de politieke actualiteit hem van zijn werk 
houdt, zelfs niet als deze hem persoonlijk 
raakt, door de huiszoeking en het ontslag. 
De enige zaken die Klee in 1933 uit zijn 
atelier weghouden, zijn de tragische dood 
van zijn pleegdochter Karla Grosch (begin 
mei) en de praktische beslommeringen die 
verband houden met zijn verhuisplannen en, 
aan het einde van het jaar, zijn nakende 
emigratie. Wanneer Klee na de dood van 
Karla Grosch zijn artistieke werkzaamhe
den hervat, begroet zijn intieme entourage 
dit als een gelukkig teken van herstel: “Er 
versucht leise wieder zu arbeiten,” schrijft 
Lily Klee bijna fluisterend aan Gertrud 
Grohmann. Of een ex-leerling van Klee aan 
zijn verloofde: “Zijn leven is nu erg terug
getrokken. Schilderkunst en muziek zijn nu 
alles.” En op het moment dat Klee in Parijs 
verblijft om een overeenkomst te sluiten met 
de kunsthandelaar Kahnweiler, nogmaals 
Lily: “Hij heeft nog tot zijn vertrek zonder 
ophouden gewerkt. Die ontspanning had hij 
nodig.” Klees productiviteit lijdt niet onder 
het jaar 1933; men krijgt eerder de indruk 
dat hij zich - volgens het bekende roman
tische keukenrecept - aan zijn kunst optrekt 
en er een vluchtheuvel of wat troost in vindt. 
Maar Klee mag dan productief blijven, het 
jaar 1933 zit hem toch behoorlijk op het lijf, 
ook wat de politieke ontwikkelingen betreft. 
Terwijl zoon Felix de nodige documenten 
opvraagt om de autoriteiten van zijn ‘chris
telijke geboorte’ te overtuigen, pruttelt Paul 
Klee tegen. Wat een vreselijk idee dat hij 
zijn arische herkomst moet bewijzen, 
schrijft hij aan Lily, dat is toch gewoon “be
neden [zijn] waardigheid”. Dat hij, Paul 
Klee, nog met zoiets moet bezig zijn. Am
per twee weken later stuurt hij een brief naar 
de burgerlijke stand van zijn geboortestadje, 
waarin hij om de benodigde documenten 
verzoekt...

Misschien is Klee dus inderdaad een 
apolitiek kunstenaar, maar is 1933 tegelijk 
te reëel, en zitten de gebeurtenissen hem te 
veel op de huid, raken ze Klee te zeer tot in 
zijn solipsistisch kunstenaarschap om he
lemaal weggefilterd te worden. Alle wan
den zijn doorlaatbaar in 1933, ook die van 
het atelier.

“Ik heb de nationaal-socialistische 
revolutie getekend”

In 1929 schildert Klee Hauptweg und 
Nebenwege. We zien hoe een veelheid van 
paden, bestaande uit rechthoekige cellen, 
perspectivisch naar de horizon vlucht. De 
hoofdweg, die bijna centraal gelegen is, 
loopt als enige recht naar zijn verdwijnpunt, 
tot aan de horizontale banden die het vlak 
aan de bovenkant over de hele breedte 
afboorden. De vele paadjes en paden naast 
de hoofdweg zetten die perspectivische rich
ting onder spanning. Ze splitsen zich op of 

worden samengevoegd, ze versmallen met 
de richting van het perspectief mee of ver
breden tegen de vluchtlijnen in, waarbij ze 
hier en daar zelfs tot de breedte van de 
hoofdweg uitzetten. Hoe smal de zijwegen 
echter ook worden, de rechthoekige facet
ten waaruit ze bestaan, zijn overal met de
zelfde microscopische scherpte uitgesne
den. Het is alsof de schilder elke hiërarchie 
tussen hoofdweg en nevenweg, en daarmee 
ook elke perspectivische synthese wilde 
opschorten. Zijn metafysische microscoop 
brengt alles even dichtbij. Ook de kleuren 
- oranje, blauw, groen en allerlei met wit 
gemengde tinten - markeren geen onder
scheid tussen hoofd- en nevenweg, maar 
verspringen voortdurend om slechts lokaal 
ritmische sequensen te vormen; het hele 
oppervlak is overspannen met eenzelfde 
gekwetste textuur, die de indruk wekt dat 
alle paden even druk bewandeld worden.

Het geheel van dit perspectivische ta
pijt lijkt een organisch ritme op te roepen, 
een groeisystematiek met vertakkende en 
zich samenvoegende cellen, maar de aan
dacht wordt zozeer op alle cellen afzonder
lijk gevestigd, op hun individuele vorm en 
microscopische ritmes, dat we nooit over 
de details heenraken. We moeten overal te- 
gelijk kijken. De idee van een voortgang in 
de tijd wordt opgeroepen, maar tevens, door 
de duizelingwekkende detaillering van het 
beeldveld, genegeerd, zoals ook het lineaire 
perspectief tegelijk opgeroepen én onder
drukt wordt. Daarmee wordt de ‘tijd’ als het 
ware in een synchronische massiviteit sa
mengetrokken. Wie dit beeld niet ‘orga
nisch’ zou lezen, maar als een allegorie van 
de historische tijd, herkent hier precies wat 
ook in de kroniek gebeurt, de kroniek die 
alle feiten even gedetailleerd naast elkaar 
plaatst. Ook de kroniek snijdt dwars door 
de geschiedenis, en legt in het opschorten 
van selectieve aandacht alle wegen en 
nevenwegen tegelijk open: alsof dé geschie
denis samen met alle mogelijke, fictieve en 
oningeloste geschiedenissen in één moment 
voor ons komt te staan.

Maar de kunstenaar die in de feiten van 
1933 staat, en die ze aan den lijve onder
vindt, verbeeldt de wetmatigheden van ge
schiedenis en groei niet. Hij maakt totaal 
ander werk.

Vermoedelijk eind juli 1933 toont Klee aan 
Alexander Zschokke en Walter Kaesbach 
- de eerste beeldhouwer en leraar, de tweede 
directeur van de Staatliche Kunstakademie 
van Düsseldorf - een map met tekeningen 
die hij volgens Zschokke introduceerde 
met de opmerking dat hij de “nationaal- 
socialistische revolutie getekend” had (zo 
getuigt de beeldhouwer in een tekst die pas 
in 1948 werd gepubliceerd en die ook in 
Paul Klee 1933 afgedrukt staat). In een 
losse, illustratieve stijl, met potlood of met 
vetkrijt op papier, heeft Klee komische en 
herkenbare figuurtjes getekend: mannen en 
vrouwen en kinderen, soms mensdieren met 
vogelkoppen, of ook dieren met menselijke 
trekken zoals we die uit dierenfabels of uit 
het circus kennen; en verder een heleboel 

wezens uit de mythische, historische of fan
tastische sfeer: nornen, heksen, góden, 
Karel V en Johannes de Doper... Er zijn per 
blad zelden meer dan een handvol figuur
tjes in het spel, waardoor alles de helder
heid behoudt van een tafereeltje of een sa
tirische prent. De handelingen hebben be
trekking op disciplinering, opvoeding, dres
suur, straf, geweld; maar ook al eens op 
kunst of seksualiteit. In veel gevallen is de 
handeling echter cryptisch en onuitgespro
ken, en ontbreekt een duidelijke context, 
waardoor de personages wat verloren lopen 
op het witte blad. Dat geldt ook voor de bla
den waarin slechts één figuurtje optreedt dat 
gewoon luistert, achteroverkijkt of op iets 
of iemand wacht. Het is alsof de tekenaar 
elk detail dat het tafereel zou kunnen situe
ren, in de snelheid van zijn notities heeft 
vergeten. De directe referenties aan de 
“nationaal-socialistische revolutie” die men 
zou verwachten, zijn dan ook zeldzaam, 
maar zeker niet afwezig: er treden een paar 
figuurtjes op met een gestrekte arm die ver
dacht veel op de Hitlergroet lijkt, en er ko
men geregeld militairen voor. Op één blad 
staat een bazig vogeldier dat naar een uit
roepteken wijst en dat auch “ER” Dictator! 
ondertiteld is.

De beeldhouwer Zschokke is de enige 
getuige die de bladen met het opkomende 
nazisme verbindt, en hij werd dan nog meer
maals tegengesproken. Lily Klee schreef al 
in haar (vanaf 1942 met de hand geschre
ven) herinneringen van 1933 dat Zschokke 
ongelijk had, en dat de bladen hoogstens 
uitdrukking waren “der chaotisch wirren 
Zeit”. Ook later hebben sommige kunsthis
torici (waaronder de Amerikaan Marcel 
Franciscono, die in 1991 een uitputtende 
studie aan Klee wijdde) de politieke strek
king van de bladen gerelativeerd. Het is 
nochtans niet gek om de tijd te lezen in bla
den die onder meer een driftig dictatortje, 
kreupele soldaatjes en geweld- of straf- 
scènes tonen, en die bevolkt worden door 
figuurtjes op de dool of op de vlucht, fi
guurtjes die achtervolgd of nagewezen wor
den, die verkrampte pogingen ondernemen 
om andere figuurtjes na te bootsen of zich 
in afgemeten houdingen wringen. Maar hoe 
kunnen we de impact van 1933 in rekening 
brengen, zonder de bladen vanuit de tijd te 
lezen en ze op te sluiten in hun status als 
‘commentaar’ ? In het boek Paul Klee 1933 
worden vooral pogingen ondernomen om 
letterlijke en synchrone koppelingen tot 
stand te brengen. Niet alleen wét de bladen 
tonen, ook hun schriftuur wordt er als re
pliek op de tijd gelezen: terwijl Pamela Kort 
in Klees humor “het snijdende zwaard van 
het komische” leest, en dat komische dus, 
als verzet tegen de tijd, aan de tijd bindt, 
wil ze in de wilde schriftuur van Klee de 
irrationaliteit en agressiviteit van het regime 
vertaald zien. De bladen interpreteren bete
kent in dat geval: ze doen verwijzen naar 
feiten en situaties van 1933. Men hoeft daar
bij niet van een kale reis thuis te komen, al 
is het bij ontstentenis van een exacte chro
nologie een precaire activiteit om dergelijke 
correlaties op te sporen. Maar dan nog, als 
we enkel graven naar een cryptische bood
schap die de kunstenaar in de tekeningen 
heeft verstopt, gaan we voorbij aan de spe
cifieke aard van zijn omgang met de tijd. 
Die kunnen we alleen vatten als we ook 
aandacht hebben voor de momenten waarop 
Klees werk niet naar zijn tijd verwijst, er 

abstractie van maakt, haar naast zich neer
legt of er ten minste de wetten van zijn 
oeuvre aan oplegt. Klees specifieke reactie- 
modus valt niet af te leiden uit de feiten, 
maar moet gedacht worden vanuit zijn 
oeuvre, dat zelf een geschiedenis meebrengt 
en dus nooit blanco op uitwendige druk rea
geert. Het oeuvre beluistert externe prikkels 
inwendig, om daarin een eigen potentieel 
te reflecteren en te ontvouwen. De vraag 
luidt dan: wat is dit voor een oeuvre, dat in 
1933 zo en niet anders ‘reageert’, dat de tijd 
op die specifieke manier in zichzelf beleeft, 
dat zo en niet anders met de tijd omgaat 
- zo abstract bijvoorbeeld, zo vanuit de 
verte en dus zo volledig anders dan de 
negentiende-eeuwer Daumier waarop Klee 
zich in enkele bladen van 1933 geïnspireerd 
heeft?

Die modus van Klee is zowel aan de 
scenografische inhoud (‘de tafereeltjes’) als 
aan de schriftuur van de bladen af te lezen. 
Wat tonen deze bladen?. Een herkenbare 
wereld, want je kunt personages herkennen 
— man, vrouw, leeuw, hond - en soms kun 
je ook begrijpen wat ze met elkaar uitrich
ten. Zoals gezegd kun je sporadisch ook 
‘1933’ herkennen, in de militairen en de 
personages met dictatoriale neigingen. Maar 
wie de tafereeltjes echt tegenover de tijd 
plaatst, ontkomt moeilijk aan hun vaagheid, 
hun abstrahering van de tijd tot de grootste 
gemene deler van vrouw en kind, man en 
vrouw, meester en slaaf; en evenmin 
ontkomt men aan de manier waarop de bla
den hun ‘tijd’ verdunnen tot fictie en alle
gorie - de wereld van circus en amusement, 
van mythe en dierenfabel, of van bijbelse 
en historische figuren uit prentenboeken. 
Klee mag dan op de tijd alluderen, hij doet 
dat in een private geheimspraak, alsof hij 
er plezier in schept alles in cryptische figu
ren te verstoppen. De bladen spreken de taal 
van een ‘kindse wijze’ die de wereld in het 
theater van zijn fantasie naspeelt zonder 
goed te weten wat hij aan het spelen is 
- alsof die wereld zelf maar spel was.

In het boek Paul Klee 1933 beschrijft 
Pamela Kort hoe Klee zich in de jaren 
1932-33 onderdompelde in literatuur die 
hem analogieën verschafte bij de eigen tijd, 
zoals de Römische Geschichte van Theodor 
Mommsen of Heinrich Heines Italienische 
Reisebilder. Klee las over Rome en 
Carthago, hij las Stendhal over Napoleon, 
alsof hij de opkomende dictatuur in een 
(meta-)historisch perspectief wilde plaatsen. 
Ook die lectuur lijkt in een strategie te pas
sen om de tijd weg te abstraheren, en een 
scherm op te trekken waar alles slechts als 
een allegorisch schimmenspel doorheen sij
pelt - vaag, fictief en verkleind tot een me
tafysische poppenkast. Het allegorische per
spectief van de kindse wijze heeft vooral 
het effect dat er verhaaltjes worden verteld 
die ‘zichzelf niet meer begrijpen’. Sprekend 
zijn bijvoorbeeld de tekeningen waarin “een 
kind gemeten wordt”, of een kind in de lucht 
wordt getild om te constateren dat “het al 
stijf is” (Schon steif!): deze taferelen kun
nen zeker verwijzen naar de lichaamscultuur 
van de nazitijd, maar het volstaat om ze 
naast prenten van Daumier te leggen - zo
als Osamu Okuda in Paul Klee 1933 doet— 
om de cryptische absurditeit van de hande
ling voelbaar te maken. Terecht merkt 
Okuda op dat het ontbreken van elke con
text Klees bladen een bevreemdend karak
ter verleent. Alles lijkt zich in een vacuüm
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af te spelen. Spreken over een bedekte sa
tire op de tijd is hier nog misleidend, omdat 
men dan de systematiek vergeet waarmee 
Klee elk volwassen gebaar van verwijzing 
uitbant en zijn wereld tot een solipsistische 
kinderwereld maakt. Elke handeling lijkt in 
deze wereld omwille van zichzelf te wor
den gepraktiseerd. Macht en geweld krij
gen de lichtheid van een spel of een ritueel: 
iets dat omwille van zichzelf wordt beoe
fend. De macht, het geweld, kortom alles 
wat van de wereld is, is voor deze kunst zo 
onherkenbaar, zo abstract geworden dat het 
alleen nog in de cryptische geheimspraak 
van een kinderallegorie kan worden gevat. 
Zó kan Klees oeuvre nog over de harde bui
tenwereld spreken, op het moment dat het 
nochtans ‘illustratief’ wordt en, zoals dat in 
satirische prenten gebeurt, een ‘herkenbare 
wereld’ neerzet.

‘Aan het lijntje houden’

Even ijl zijn deze tekeningen in hun reali
satie, in de schriftuur van het krijt of pot
lood. ‘Herkenbare’ figuurtjes en een sati
rische toonzetting kwamen al bij de vroege 
Klee voor, maar de dynamische schriftuur 
van deze bladen is zonder voorgaande. De 
figuren ontsnappen als nerveuze potlood- 
trekken aan de hand - soms zijn het bijna 
droedels. Wie van blad tot blad gaat, heeft 
de indruk dat de lijn geen moment stilstaat, 
alsof ze onophoudelijk figuren in de rook 
tekende. Het contrast met zijn ‘gewone’ 
werk is des te markanter: in Klees ander 
werk ontbreekt juist elke illusie van directe 
bewogenheid - de lijn is er niet los en vrij, 
maar koel en hard, het is een zelfbewuste 
lijn die precies weet waar ze naar toe gaat, 
en zich in dat bewustzijn lijkt op te span
nen als een snaar. Terwijl Klees overige 
werk de beweging opslaat in bewogenheid, 
en dus in de altijd latente gespannenheid van 
de lijn - zijn kunst is daarin een echte 
Nervenkunst - wordt de energie in deze te
keningen radicaal vrijgegeven. Slechts en
kele bladen met geometrische 'draad- 
figuurtjes’, getekend in het begin van het 
jaar, herinneren nog aan Klees stijl uit de 
Bauhausperiode - zoals blijkt uit de titels, 
Emeuerung der Mannszucht en Wenn die 
Soldaten degenerieren, behoren ze ook tot 
de bladen die het meest expliciet naar 1933 
verwijzen. Maar Klee lijkt in zijn ‘teken
koorts’ meteen naar deze vlugge schriftuur 
te zijn overgestapt. Kwam die zijn teken
koorts beter uit? Heeft de druk van de tijd 
zich in de urgentie van een lichte en illus
tratieve stijl afgedrukt?

De beeldhouwer Alexander Zschokke 
getuigt in 1948 van zijn onthutste reactie 
bij het bekijken van de bladen, vijftien jaar 
eerder: “[...] sie wurden immer wilder und 
wirkten wie die spaten Partituren des tauben 
Beethoven...” Zschokke overdreef mis
schien een beetje, hij was uiteindelijk al
lesbehalve een modernist, maar een goed
menend en conservatief kunstenaar die open 
wilde staan voor het vreemde. Maar laten 
we dit standpunt serieus nemen, het stand
punt van een academieleraar die niet zoveel 
gewend is. Zschokke zag hier iemand aan 
het werk die ‘figuratieve’ tekeningen 
maakte, tekeningen waarin hij, ondanks hun 
vrije schriftuur, iets kon herkennen en die 
dus enigszins bij zijn wereld aansloten 
- maar toch ook niet. Klees vrijheid is im
mers niet de gebonden vrijheid van een 
negentiende-eeuws kunstenaar die een voor
stelling concipieert en vervolgens ‘vrij’ in
vult - een kunstenaar die een gegeven mo
tief op een ‘gedurfde’ manier vertolkt, om 
zo de conventionaliteit van het motief of de 
voorstelling onder spanning te zetten. Voor 
Klee zijn conventies als die van de figura
tieve voorstelling allang niet meer gegeven. 
Zijn lijn heeft de emancipatie van de beel
dende middelen doorgemaakt en zich dus 
losgemaakt van de voorstelling. Een derge
lijke lijn kan niet op haar ‘onderwerp’ te- 
rugvalïen, zij is volledig op zichzelf aange
wezen en wordt dus in eerste instantie al
tijd aangetrokken door de afgrond van het 
lege blad. Wanneer zij toch nog ‘iets’ te
kent, dan als het ware omdat ze dit vanuit 
haar grondeloze soevereiniteit beslist. Een 
dergelijke lijn voltrekt zich niet binnen de 
voorstelling, maar gaat er haast aan vooraf 
en speelt er soeverein doorheen, als een uit
wendig spoor dat een vreemde, zeg maar 
autonome materialiteit behoudt tegenover 
wat het ‘betekent’.

Het bewustzijn van deze uitwendige 
verhouding tussen lijn en motief openbaart 
zich bij Klee in de ironie. Ook elders in zijn 
werk is een dergelijke ironie aan het werk; 
ze verschijnt doorgaans waar de lijn aan 
zichzelf ontsnapt en 'motivisch' wordt, zich 
tot een figuurtje oprolt - waar ze, als het 
ware vanuit zichzelf, plots iets anders wordt 

dan alleen maar een lijn. In de tekeningen 
uit 1933 is die ironie echter bijna de motor, 
het principium actionis van Klees tekendrift. 
De ironie wordt er geacteerd, ze blijft niet 
meer onderhuids, maar drukt zich uit in de 
tweespalt tussen de lijn en de figuur die ze 
tekent.

Het blad An Schnüren zouden we als 
motto naar voor kunnen schuiven. Deze 
vluchtig geschetste marionet in de gedaante 
van een vogelmens wordt letterlijk en fi
guurlijk aan het lijntje gehouden: vier fijn
tjes lopen van zijn handen naar boven, om 
in de leegte van het witte blad te eindigen. 
Doordat de draden nog voor de rand dood
lopen, hangt de figuur in het ijle en blijven 
we de draden als lijnen lezen. Draad en lijn 
komen op elkaar te liggen, waardoor de 
betekenis bijna letterlijk en materieel wordt, 
en het resultaat daarvan is dat de voorstel
ling niet meer dan een ironische speling, een 
secundair effect lijkt van de ‘fijn zelf’. Iets 
gelijkaardigs gebeurt in andere bladen die 
bevolkt worden door figuren met een wilde 
haargroei, dieren of enigszins verwilderde 
mensachtigen. De fijn blijft zo sterk in dat 
‘haar’ aanwezig, ze speelt er zo nadrukke
lijk en ‘autonoom’ doorheen, dat het lijkt 
alsof de harigheid een toevallig effect is van 
het soevereine lijnenspel. Het is alsof de fijn 
niet suggestief wordt ingezet, als beeldend 
middel, maar zélf soeverein beslist dat deze 
wezens wilde haren zouden dragen. Zijn 
grijze potloodlijnen immers niet van nature 
‘harig’? Moesten deze figuren niet daarom 
behaard, en dus wild en dierlijk zijn? Het 
lijnenspel dat aan zichzelf is overgeleverd, 
cirkelt rond zichzelf en krult op, en plots 
tekent de fijn krulletjes, plots wordt ze... 
krullend poedel- of vrouwenhaar. De lijn 
schiet uit, en in die ironisch-zelfbewuste 
ontsporing acteert ze een 'hitlergroet' of een 
‘wanhopig gebaar’. Daarbij is de bewogen
heid, de wildheid en de drukdoenerij van 
de figuurtjes altijd ook de bewogenheid en 
wildheid van de lijn zelf, die haar eigen 
activiteit omspeelt, erop toekijkt, en als het 
ware tegelijk over de wereld én over zich
zelf zegt: al die drukte voor niets...

Klees fijn is in wezen de vrij bewe
gende fijn van de abstracte kunst, en waar 
die lijn conventionele figuurtjes tekent, 
wordt die abstractie op een vreemde ma
nier tastbaar: zij verschijnt er in de vreemd
heid die de lijn behoudt ten aanzien van de 
‘conventionele’ voorstelling. Enerzijds 
wordt de betekenis bijna letterlijk, en zien 
we hoe de lijn als fijn figuurtjes acteert', 
maar juist in die letterlijkheid blijken lijn 
en voorstelling zich ook willekeurig tot el
kaar te verhouden, alsof de fijn eender wat 
kon hebben getekend en die lege soeverei
niteit, die onrust van ‘de lijn zelf’, op elk 
moment meetrilt. Deze figuurtjes zijn in
derdaad niets anders dan grillen van de lijn. 
Ze gebeuren nog slechts waar de lijn, on
verhoeds bijna, iets be-tekent en daarin van 
zichzelf verschilt. In deze tekeningen wordt 
de lijn zich meer dan ooit van dit spel 
‘bewust’ : daarom is de ironie hier zo expli
ciet. De fijn wordt hier ‘ironisch’ waar ze 
dat spel lijkt ‘door te hebben’, en in het 
voortbrengen van allerlei voorstellingen nog 
slechts haar eigen Drahtseilakt - men zou 
kunnen zeggen: haar differentiële spel - 
herkent en uitspeelt.

In die differentiële trilling van de lijn schuilt 
ook het lichtzinnige geweld van deze teke
ningen. Onder de bladen van 1933 zijn er 
enkele waarin één kronkelende ‘dradige’ lijn 
een figuurtje neerzet, zodat men de indruk 
heeft slechts aan de eindjes te moeten trek
ken om dat grappige misbaksel in een lood
grijs kluwen te versmoren. Niet de geweld- 
scènes in deze tekeningen, maar de soeve
reine onrust waarmee de fijn figuren schrijft 
en wegschrijft, is gewelddadig. Het geweld 
zit in het lijnenspel zelf, en in de tastbare 
manier waarop de lijn abstractie maakt van 
wat ze tekent. Wat abstracte, vrije lijnen in 
een figuratieve wereld voortbrengen, ver
slinden ze tegelijk, alsof het niets was. Ze 
‘spelen’ ermee zoals een kind dat per onge
luk dingen kapotmaakt omdat het, zoals de 
volwassenen dan zeggen, de waarde van 
dingen nog niet goed begrijpt. Dat lichtzin
nige geweld becommentarieert niets meer. 
Wat de lijn hier uitdrukt, is haar eigen ab
stractie, <fie in deze tekeningen als een blind
heid ten aanzien van elke herkenbare voor
stelling verschijnt. En misschien is die ab
stracte blindheid nog het meest van de tijd: 
in de uitdrukkingsloze, abstracte kramp van 
de lijn licht 1933 op als datgene wat elk 
recht op uitdrukking verloren heeft.

Hauptweg und Nebenwege

Auch “ER ” Dictator! toont een bazig vogel- 
mannetje dat naar de onderste bladrand 
wijst, waar een uitroepteken genoteerd staat. 
“HU” wil zich kennelijk van een uitroep
teken voorzien - het blad lijkt een satire op 
machtswellust als pure libidinale 'zelf- 
uitbreiding’.

Datzelfde uitroepteken keert ook te
rug in een ander werk uit 1933, een schil
derij met als titel Europa, maar hier is vol
strekt niet meer duidelijk wat er uitgeroe
pen wordt. Rond het uitroepteken zien we 
horizontale streepjes in een purper-blauwe 
aquarelzee, die water suggereert. In dat 
vloeibare veld, hier en daar opgebroken 
door zones die als een mozaïek in kleine 
geblokte accenten zijn verdeeld, wordt het 
bruinrode uitroepteken nog het meest in 
balans gehouden door een rode streep die 
de scheiding tussen de romp en de benen 
van een schriel lijnenfiguurtje markeert. 
Centraal zien we een witte verticale strook, 
afkomstig van de witte drager, en rechts
boven staat een onregelmatig Grieks kruis, 
als een fragment uit een plattegrond. De 
ruimte is opgebroken tot een cryptische 
tekenruimte, waarin alles ‘iets’ staat te be
tekenen - dit doen tekens nu eenmaal — 
maar zoals vaker bij Klee weet men niet wat. 
Eén narratieve sleutel is er wel: het schriele 
figuurtje staat op één been, het ‘hinkt’, en 
dat doet denken aan die zin die Klee in zijn 
zakagenda opschreef: Hinke Europa, oder 
hinke ich? Maar het werk wordt daar niet 
spraakzamer van; opvallend is eerder de 
manier waarop Klee bedenkingen over de 
tijd in raadselschrift omzet, alsof hij de il
lusie dat de tijd adequaat kan worden ge
vat, weg wil schrijven, door elke uitspraak 
naar de sterren te projecteren.

Klee maakt in 1933 veel tekeningen, 
maar hij blijft ook schilderen, en hoewel een 
beperkt aantal van die schilderijen samen
hangt met de tekeningen, zet hij in andere 

werken gewoon het spoor van vorige jaren 
voort. Zijn werk is altijd veelsporig geweest 
- Klee werkt vaak ook aan verschillende 
werken tegelijk - en ook in dit ‘fatale’ jaar 
produceert hij werk dat met zijn cryptische 
symbolentaal en romantische motieven niets 
verraadt van wat er hem allemaal overkomt. 
Deze veelstemmigheid, die trouwens een 
van de interessantste aspecten is van de ten
toonstelling Paul Klee 1933, maakt dat zijn 
productie uit 1933 geenszins kan worden 
gereduceerd tot een verhaal over de kun
stenaar die ‘geschokt’ of ‘verontwaardigd’ 
reageert op zijn tijd. “Het belangrijkste is 
dat mijn man verder kan werken, en dat er 
veel moois is ontstaan,” schrijft Lily in 
1933, en Klee denkt er net zo over: zolang 
we maar kunnen werken. Er is in 1933 dus 
iets dat hem te zeer op de huid zit, dat zijn 
bestaan als kunstenaar en mens te zeer raakt 
om te kunnen worden genegeerd, en dat zijn 
oeuvre daarom een zijpaadje opstuurt. Maar 
de hoofdweg wordt niet verlaten: je zou 
eerder zeggen dat de zijweg toelaat dat de 
hoofdweg wordt voortgezet.

Klee wordt door de ontwikkelingen 
geraakt, maar hij wil die geraaktheid licht 
houden; hij kan ze niet centraal stellen zon
der zijn positie op het spel te zetten als bur
gerlijk kunstenaar die de waarheid spreekt 
door zich af te keren van de wereld. Zijn 
omgang met 1933 kan dus geen ‘hoofdweg’ 
zijn, maar moet een marginale, haast ter
loopse vorm aannemen. Daarom eisen 
Klees ‘uitspraken’ over de tijd nauwelijks 
een plaats op in het oeuvre, en lijken de din
gen die Klee tekent nauwelijks te mogen 
duren: ze lossen op als figuren in de rook 
en glijden weg in de tekenmappen van de 
kunstenaar - op enkele bladen na, die hij 
als kerstgeschenk verstuurt naar de leden 
van de zogenaamde Klee-Gesellschaft (een 
groep verzamelaars die in ruil voor een 
maandgeld uit de eerste hand en aan voor
delige prijzen werk konden kopen). Het ge
baar van deze bladen is het kleinst moge
lijke gebaar om de tijd, waarmee de kunst 
eigenlijk geen debat meer kan aangaan, 
recht te doen, en ervoor te zorgen dat het 
antagonisme tussen de autonome kunstenaar 
en de blinde, dwaze tijd niet verhardt. Hoe
zeer de tijd de kunst ook sprakeloos laat, en 
tot abstractie dwingt, ook de idee dat elke 
realiteitsbetrokken uitspraak ónmogelijk is, 
wordt vals wanneer ze zich met zichzelf 
tevreden stelt. Maar omdat kunst niets meer 
in te brengen heeft, moet ze de herkenbare 
figuren die ze noteert, tegelijk uitwissen en 
uit de tijd wegschrijven. Het vluchtige van 
de tekeningen strookt dan ook met het ter
loopse van hun plaats binnen het oeuvre, 
én met hun private bestemming. Klees toe
gift aan de tijd is de ware flessenpost.

Illustraties Paul Klee

Pagina 2: an Schnüren, 1933
Pagina 3: Gewalt, 1933;

schon steif!, 1933
Pagina 4: Drama “Mensch und Tier”, 1933;

streitende Nomen, 1933
Pagina 5: freundliches Spiel, 1933

De tentoonstelling Paul Klee 1933 loopt 
nog tot 7 maart in de Hamburger Kunst- 
halle, GlockengieBerwall, 20095 Ham
burg (040/428.131.200; www.hamburger- 
kunsthalle.de). Het boek Paul Klee 1933 
bevat essays van Pamela Kort, Osamu 
Okuda en Otto Karl Werckmeister, naast 
een chronologie van Stefan Frey en 
Andreas Hüneke, en werd in 2003 uitge
geven door de Stadtische Galerie im 
Lenbachhaus (München) en Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Ehren- 
strasse 4,50672 Keulen (0221/20.59.6-0; 
www.buchhandlung-walther-koenig.de). 
De tentoonstelling Paul Klee - Tod und 
Feuer. Die Erfiillung im Spatwerk loopt 
tot 15 februari in het Sprengel Museum, 
Kurt-Schwitters-Platz, 30169 Hannover 
(0511/168.438.75; wwwsprengel-museum.de).
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Eeuwige schoonheid
Jeff Wall en de traditie

Jeff Wall

Morning Cleaning, Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999 .

Sven LÜTTICKEN

Als Jeff Wall niet bestond, zou hij uitge
vonden moeten worden; niemand lijkt zo 
soeverein verschillende facties van de 
kunstwereld met elkaar te verbinden als hij. 
Als kunstenaar die onze ‘honger naar beel
den’ bevredigt, maar zich tegelijkertijd kri
tisch verhoudt tot de huidige beeldcultuur, 
wordt hij bewonderd door de meest uiteen
lopende curatoren en theoretici, kunsthis
torici en galeriehouders. Walls teksten en 
interviews getuigen niettemin van een 
voortdurende behoefte tot zelflegitimatie, 
met name in historische termen. Anders dan 
bijvoorbeeld bij Dan Graham en Robert 
Smithson hebben Walls teksten doorgaans 
een vrij conventioneel kunsthistorisch ka
rakter. Waar de teksten van Smithson en 
Graham deel uitmaken van hun werk en 
(zoals Wall zelf ooit opmerkte) de discur- 
siviteit saboteren en de lezer in een 
borgesiaans labyrint binnenleiden, lijken 
Walls essays op het eerste gezicht vaak zelf
standiger te opereren, als kunsthistorische 
verhandelingen die op eigen benen kunnen 
staan. [1] Toch is het werk altijd op de ach
tergrond aanwezig, en is er met name sinds 
de tweede helft van de jaren negentig geen 
tekst van Wall die niet werkt aan de kunst
historische plaatsing van zijn eigen foto
werken. Dat de teksten niet zoals bij voor
noemde kunstenaars deel uitmaken van hef 
werk, betekent dus niet dat het verband los
ser is - integendeel. Net als het werk is het 
discours niet statisch, maar onderhevig aan 
revisies. De manier waarop Wall zijn werk 
middels zijn teksten kunsthistorisch situeert,' 
wordt de laatste jaren steeds meer reductio
nistisch, en deze ontwikkeling is voor een 
deel ook terug te vinden bij auteurs die deel 
uitmaken van de ‘discoursgemeenschap’ 
rond Wall. Weliswaar gedragen zij zich niet 
simpelweg als een spreekbuis voor his mas
ter’s voice, maar doorgaans reageren ze wel 
op aanzetten van de kunstenaar zelf om 
diens werk te interpreteren en te contextuali- 
seren. [2]

Dan Graham en Manet

Cruciaal voor de kunsthistorische legitima
tie van Walls werk is de interpretatie van de 
neoavant-garde van rond 1970, waarvoor 
critici als Benjamin Buchloh historische 
claims hebben gemaakt die ongunstig kun
nen uitvallen voor Wall. In het licht van deze 
kunst zou men zijn oeuvre als een terugval 

kunnen zien, en Buchloh doet het werk van 
Wall dan ook af als “a certain light-box 
photo-conceptualism” dat is bezweken voor 
de “powers of spectacle culture to permeate 
all conventions of perception and communi
cation”. [3] Wall zou de elementen van het 
traditionele picturale beeld uitleveren aan 
het spektakel, daar waar kunstenaars als 
Buren, Asher, Broodthaers en Dan Graham 
het spektakel en de beeldtraditie juist ana
lyseren en demonteren. Laatstgenoemde 
vormt als het ware een scharnierpunt tus
sen de opponenten Buchloh en Wall. 
Grahams Homes for America (1966/67) is 
voor Buchloh een radicale kritiek op de 
minimal art. Door de vormen van de mini
mal art in de sociale werkelijkheid aan te 
wijzen, ontmaskert Graham de minimalis
tische abstrahering en universalisering als 
een manoeuvre om typisch onthechte han- 
delswaar te produceren.

Jeff Walls belangstelling voor Graham 
leidde in de jaren tachtig nog tot complexe 
beschouwingen over de conceptuele kunst, 
al verraadde zijn nadruk op het falen van 
de conceptuele kunst een zekere neiging om 
haar als een afgesloten hoofdstuk weg te 
schrijven; meer recent staat de rol van de 
fotografie en Grahams dialoog met Walker 
Evans centraal, wat Wall de mogelijkheid 
biedt zichzelf in een kunsthistorische tradi
tie te plaatsen. [4] In zijn essay over de fo
tografie in de conceptuele kunst, “Marks 
of Indifference Aspects of Photography in, 
or as, Conceptual Art (1995), onderzoekt 
Wall hoe conceptkunstenaars als Graham, 
Ruscha en Smithson de fotografie omarm
den omdat zij - indien zij amateuristisch 
werd gehanteerd - de utopie van de non- 
kunst leek te belichamen. [5] Immers, de 
foto’s van Graham zijn qua onderwerp en 
Compositie wel aan Evans te relateren, maar 
het is duidelijk dat Graham in technisch 
opzicht geen ‘goede fotograaf’ is, volgens 
die criteria die de fotoscène in de loop der 
decennia had ontwikkeld. “Als ik echt na
dacht over fotografie als fotografie, óf over 
fotografie als kunst tout court, moest ik wel 
toegeven dat Evans, Atget and Strand beter 
waren dan Smithson of Ruscha,” aldus Wall 
in een recente terugblik op zijn ontwikke
ling in de jaren zeventig. [6] Toch maakte 
pas het werk van Graham en consorten, juist 
door de onprofessionele, de-skilled werk
wijze, de fotografie tot een valide medium 
voor de kunstenaar. De fotografie had 
decennialang geprobeerd kunststatus te ver
werven, soms door de schilderkunst te imi
teren (het pictorialisme), soms door een ei
gen esthetiek te ontwikkelen (Evans, 
Sander), maar toch was zij geen deel gaan 

uitmaken van ‘de moderne kunst’. Pas toen 
conceptuele kunstenaars de fotografie ont
dekten als een niet-esthetisch, louter 
documentair medium, werd de fotografie 
met een fraaie dialectische volte in de beel
dende kunst opgenomen.

De fotografie ondermijnde de ‘zuiver
heid’ van het conceptualisme: “Omdat zij 
de zware last van de afbeelding draagt, kon 
de fotografie het zuivere of linguïstische 
conceptualisme niet tot het uiterste volgen. 
Zij kan niet de ervaring van de negatie van 
de ervaring bieden, maar moet doorgaan met 
het aanbieden van de ervaring van de af
beelding, van het Tableau.” [7] Voor de le
gitimatie van Walls werk is dit het cruciale 
punt. Het klassieke tableau is terug, zij het 
in een fotografische vorm; dit is de histo
rische rol die de conceptuele kunst voor en 
volgens Wall heeft vervuld. “Zo bezien zou 
men kunnen zeggen dat het de rol en de taak 
van de fotografie was om zich af te wenden 
van de conceptuele kunst, weg van haar 
reductionisme en haar agressie. Foto- 
conceptualisme was zodoende de laatste 
fase in de prehistorie van fotografie-als- 
kunst, het einde van het Ancien Régime, de 
meest consequente en geraffineerde poging 
om het medium te bevrijden van zijn op
merkelijke, gedistantieerde verhouding tot 
het artistiek radicalisme en van zijn banden 
met het westerse Tableau. Door daarin te 
mislukken, transformeerde het fotoconcep- 
tualisme ons begrip van het Tableau en 
schiep het de voorwaarden voor de restau
ratie van dat begrip als centrale categorie 
van de hedendaagse kunst rond 1974.” [8] 
In feite reduceert Wall het belang van de 
fotografie in de kunst van begin jaren ze
ventig tot het mogelijk maken van zijn 
eigen werk. De prehistorie is ten einde; Jeff 
Wall verschijnt op het toneel.

Nu heeft de conceptuele kunst inder
daad, mede door Wall, een dialectische 
omslag geëffectueerd en het tableau weer 
een centrale plaats in de beeldende kunst 
gegeven; Wall analyseert die ontwikkeling 
in zijn essay briljant. Tendentieus wordt zijn 
tour de force echter door de houding die hij 
aanneemt tegenover alle kenmerken van de 
conceptuele fotografie die' niet passen bij 
het latere werk (inclusief het zijne) dat er
door mogelijk is gemaakt. Het is volgens 
Wall immers door het falen van de concep
tuele pogingen om de fotografie te bevrij
den van haar banden met het traditionele 
westerse tableau, dat ons concept van het 
Beeld is omgegooid. De conceptuele foto
grafie bracht het beeld opnieuw binnen, 
maar probeerde het nog te problematiseren. 
Als deze avant-gardistische moeilijk- 

doenerij is overwonnen en de foto eindelijk 
als waardige vorm van ‘the western picture’ 
is erkend, kan het klassieke tableau in foto
grafische vorm beginnen aan een triomf
tocht in de beeldende kunst, die nu einde
lijk van de kritiek op de representatie ver
lost is. Het werk van Graham en consorten 
wordt gereduceerd tot een moment, een 
omslagpunt dat zo snel mogelijk moet wor
den gepasseerd.

Toch wil Wall het evenmin stellen zon
der avant-gardistische legitimatie. Zijn werk 
mag niet simpelweg als een terugval wor
den gepresenteerd. Daarom brengt hij een 
andere avant-garde in stelling tegen de 
neoavant-garde van rond 1970, namelijk de 
schilderkunstige avant-garde van de tweede 
helft van de negentiende eeuw, met in het 
bijzonder het werk van Manet, dat zowel 
door Wall als door zijn exegeten steeds weer 
als voorbeeld wordt bezworen (al is Wall de 
laatste jaren wat huiverig voor een te grote 
nadruk op het schilderkunstige aspect van 
zijn werk). [9] In een recent catalogusessay 
presenteert Peter Bürger The Storyteller 
(1986) - een werk dat met zijn ‘kanslozen’. 
aan de rand van een bosje lijkt op een 
dystopische remake van het Déjeuner sur 
l’herbe - als het manifest van een alterna
tieve vorm van hedendaagse kunst, één die 
het klassieke tableau van binnenuit bekriti
seert in plaats van het te demonteren. Bürger 
vat de link met Manet samen met een voor 
hem typerend simplisme: “Eine alternative 
zur NeoAvantgarde: der Rückgriff auf die 
malerische Tradition”. [10] Waar Wall het 
over een andere avant-garde heeft, houdt 
Bürger het bij ‘de schilderkunstige traditie’. 
Wall zou het niet zo bot stellen, maar toch 
denkt ook hij steeds nadrukkelijker in ter
men van een traditie die moet worden voort
gezet, en dus in termen van continuïteit in 
plaats van breuken en herhalingen. De kunst 
komt in dienst te staan van een historisch 
verhaal, in plaats van in te grijpen in de ge
schiedenis en er iets ongekends (dat iets 
oerouds kan zijn) binnen te brengen.

Fotografie en de traditie

Wall is fotografen als Walker Evans en 
Robert Frank steeds meer gaan presenteren 
als erfgenamen van de peinturé de la vie 
moderne; en in zijn onlangs door Artforum 
gepubliceerde essay Frames of Reference 
rekent hij Dan Graham samen met Evans, 
ondanks het onprofessionele karakter van 
Grahams fotografie, tot de mensen die zich 
met de “serious aesthetic problems” van de 
fotografie bezighouden. Wall plaatst 
Graham dus eerder in de traditie van de ‘se-
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rieuze’ fotografie dan in de context van de 
conceptuele kunst van de late jaren zestig. 
Tegelijk wordt zijn benadering van de foto- 
geschiedenis ook gevoed door zijn belang
stelling voor auteursfilms van de jaren zes
tig en zeventig, en door zijn fascinatie voor 
Barthes’ essay over filmstills: “Dat maakte 
me bewust van het feit dat de technieken 
die we meestal met film associëren, in feite 
gewoon fotografische technieken zijn, en 
daarom (in ieder geval theoretisch) beschik
baar zijn voor iedere fotograaf.” [11] In het 
verlengde daarvan ontwikkelde Wall een 
vorm van fotografie die, net als het werk 
van Europese filmmakers van de jaren zes
tig en zeventig, het geënsceneerde met het 
documentaire vermengt. Het resultaat 
diende echter een min of meer conventio
nele foto te zijn, een beeld dat op zichzelf 
staat; kunstenaars die de fotografie integre
ren in installaties en multimediale werken, 
krijgen er van langs. “Helaas heeft deze 
vermenging van de fotografie met andere 
zaken, zoals schilderkunst, prentkunst en 
ruimtelijke kunstvormen, bijna onmiddel
lijk geleid tot de krachteloze hybriden die 
sindsdien zo tekenend zijn voor de kunst. 
Men zou dus kunnen betogen dat het ont 
snappen aan de beperkingen van de foto
grafie een heilloze weg was, omdat er in 
het intermediale domein geen geldige cri
teria zijn, en ook niet kunnen zijn.” [12] Dit 
laatste mag dan inderdaad een probleem 
zijn, de bureaucratische restrictie van legi
tieme kunstbeoefening tot een medium
specifieke kunstpraktijk is dat niet minder. 
Wall komt hier aardig in de buurt van 
Rosalind Krauss’ neomodemistische project 
van de laatste jaren, ook al behoort hij niet 
tot ‘haar’ kunstenaars.

Een directer verband is er met een an
dere ‘Greenberger’ uit de jaren zestig, 
Michael Fried. Wall memoreert hoe Fried 
zich in zijn “great essay” Art and Objecthood 
had afgekeerd van de tendens in de mini
mal art om “de fysieke aanwezigheid van 
het kunstobject te benadrukken en af te 
zonderen”. [13] Voor Wall was vooral van 
belang dat Fried (die hem blijkens de 
roddelrubriek van Artforum inmiddels heeft 
omarmd als een van de schaarse heden
daagse kunstenaars die zijraandacht waard 
zijn) pleitte voor illusionisme. [14] “Fried 
wilde met ‘illusionisme’ niet verwijzen naar 
de traditionele perspectivische illusie, maar 
naar de voortzetting ervan in de ‘optische’ 
kwaliteiten van wat hij als de beste abstracte 
schilderkunst van die tijd beschouwde. In 
mijn interpretatie refereerde öpticality aan 
de abstracte schilderkunst, zoals bij Fried, 
maar tevens aan de traditionele picturale 
illusie en, als onderdeel daarvan, aan het op
tische karakter van foto’s. Het fascineerde 
me dat Fried in de late jaren zestig plots zijn 
aandacht verlegde van de abstracte kunst 
naar de negentiende-eeuwse schilderkunst. 
Ik voelde aan dat er een belangrijke affini
teit was tussen zijn interessen en de 
mijne.” [ 15] Wall verdedigt de schilderkunst 
en haar inherente illusionisme omdat zij een 
traditie vertegenwoordigt waar hij zich mee : 
wil verbinden. In de twintigste eeuw wordt 
deze traditie enerzijds gecontinueerd door 
schilders die de voorstelling afwezen, maar 
met schilderkunstige middelen nog wel 
ruimte suggereerden, en anderzijds door 
fotografen als Walker Evans, waarmee Wall 
zich via Graham in kunsthistorisch opzicht ! 
verbonden voelt. in i ; '

Walls zwart-witfoto’s van de jaren 
negentig getuigen: steeds meer van een stre
ven om zijn werk in de geschiedenis van de 
fotografie te plaatsen, en de schilderkunstige 
referenties terug te dringen. De fotografie 
waarnaar Wall verwijst, wordt echter op 
haar beurt in de traditie van de grote 
(schilderkunst verankerd. De relatie tussen 
modernistische schilderkunst en foto- 
journalistiek, en het samenkomen daarvan 
in het werk van kunstenaars uit de jaren 
zestig, behandelde Wall in zijn essay 
Monochrome and Photojournalism in On 
Kawara ’s Today Paintings, waarin ook 
Warhol en Gerhard Richter een belangrijke 
rol spelen: in hun werk duikt de peinture de 
la vie moderne van Manet, de moderne erf
genaam van de historieschilderkunst, weer 
op in de context van de moderne schilder
kunst en het monochroom, en in relatie tot 
fotografische technieken. [16] Net als deze 
kunstenaars — in ieder geval Warhol en 
Richter - combineert Wall de schaal van de 
westerse schilderkunst met beelden die aan 
de fotojoumalistiek ontleend zijn of ernaar ■ 
verwijzen. Zijn poging om terzelfdertijd te 
profiteren van het klassieke aura van de 
zwart-witfotografie én van het prestige van 
grote ‘schilderkunstige’ formaten, pakt in 
de zwart-witfoto’s echter nogal doorzich
tig uit; de werken missen de spanning die 
de lichtbak creëert tussen schilderkunstige 
ambitie en banale reclameconnotaties.

Als Wall over de westerse traditie en 
haar schaalgevoel spreekt, klinkt hij als een 
Amerikaanse museumtrustee die lastige vra-

JeffWall
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gen afweert door zich op eeuwige waarden 
te beroepen: “Aan de westerse picturale tra
ditie die tot in de negentiende eeuw reikt, 
ontleende ik met name twee zaken: een 
liefde voor het beeld, die volgens mij tege
lijkertijd een liefde voor de natuur en voor 
het leven zelf is, en een maat- en schaal
gevoel dat hoort bij de beeldende kunst, en 
dus bij het ethische gevoel voor de wereld 
dat in beeldende kunst zijn uitdrukking 
vindt.” [17] Ondanks zijn waardering voor 
Fried is Wall ruimhartig: een werk van Carl 
Andre is qua schaal vergelijkbaar met Las 
Meninas, hetgeen hem tot een nogal bizarre 
fantasie inspireert waarbij hij kijkt naar Las 
Meninas terwijl hij op een Carl Andre 
staat. [18] Extremer kan decontextualisering 
nauwelijks zijn; de twee werken zijn gere- • 
duceerd tot pionnen om een historische con
tinuïteit te suggereren Waarin Wall zich kan 
inschrijven. De tolerantie voor de minimal 
art kent overigens haar grenzen, want ook 
zij vormt een historische weg die naar het 
teleologische eindpunt Wall leidt: zij helpt 
hem immers om toegang te krijgen tot de 
schaal van Grote Kunst.

Representatie

Terwijl Wall het modernisme van de jaren 
zestig als voorgeschiedenis bij zijn eigen 
werk inlijft, en daarbij de herintroductie van 
het tableau in het fotoconceptualisme én 
desnoods ook de minimal art integreert, 
heeft hij moeite met andere vormen van 
avant-gardisme uit de late jaren zestig en 
zeventig. Het is opmerkelijk hoe dereenzij- 
dige, maar niettemin ambitieuze betoogtrant 
van een tekst als “Marks of Indijférence”, 
in een onpretentieus stuk als de recente 
A rtforum-tekst plaatsmaakt voor klachten 
over de ideologische waandenkbeelden die 
men hem in de weg heeft gelegd: “Ik bestu
deerde altijd al de oude meesters en waar
deerde de kunst van het verleden. In de ja
ren zestig had ik het daarbij niet gemakké- 
lijk, omdat ik moest werken in en afreke- 
hen met een situatie waarin men aannam 
dat de kunst van het verleden ‘obsoleet’ was 
(om de leninistische terminologie van die 
tijd te gebruiken) en het enige serieuze ant
woord erin bestond het avant-gardistisché 
project opnieuw uit te vinden om voorbij 
de ‘burgerlijke’ kunst te raken.” [19] Het is 
de taal van de padvinder die, tevreden met 
zichzelf, vertelt over de slechte jongens die 
hem vroeger treiterden omwille van zijn 
goed gedrag, vanuit het besef dat zijn deugd
zaamheid gelukkig is beloond. In de jaren 
tachtig had Wall nog aandacht voor datgene 
wat de neoavant-garde onderdrukte, en 
droeg hij bij tot de herontdekking van ideeën 
en procédés uit het interbellum; maar in
middels is zijn visie even simplistisch als 
die van Peter Bürger: “De avant-gardes 
transponeren de gedachte van de revolutie 
naar de kunst. Hun principe is de breuk, 
en wel de volledige breuk met het be
staande.” [20]

Om te begrijpen hoe tendentieus een 
dergelijke bewering is, hoeft men maar te 
denken aan de oeuvres van Robert Smithson 
en Marcel Broodthaers, kunstenaars die juist 
voortdurend teruggrijpen op episodes uit de 
kunstgeschiedenis. Toch stellen Burger én 
Wall alles in het werk om juist deze 
neoavant-garde onschadelijk te maken 
- misschien minder de kunst zelf dan haar 

specifieke canonisering. In zijn tekst over 
Wall haalt Peter Bürger uit naar de Über- 
kanonisierung van neoavant-gardisten zo
als Buren door critici als Benjamin Buchloh 
en Hal Foster. “Critici zoals Buchloh wil
len niet inzien dat de grote maatschappe
lijke verandering die het denken en hande
len van de historische avant-gardes be
paalde, uiteindelijk niet is ingetreden, en dat 
de institutionele kritiek van de neoavant- 
garde zich bijgevolg heeft vernauwd tot een 
kritiek op het kunstbedrijf waarvan ze niet
temin afhankelijk is.” [21] Dit is nu juist wat 
iemand als Buchloh, maar ook Hal Foster, 
wél inziet en nadrukkelijk thematiseert; de 
reflectie op de kunstcontext in het werk van 
kunstenaars als Asher, Graham, Buren en 
Broodthaers wordt gewaardeerd als een her
bezinning op de eerdere avant-gardes in een 
veranderde context, hamelijk die’van een 

' steeds ; sterker wordende integratie van de 
kunst in de cultuurindustrie. Het probleem 
bij Buchloh is dat hij deze neoavant-garde 
enerzijds begrijpt in haar historiciteit (ten 
opzichte van eerdere kunst), en haar ver
volgens voor alle daaropvolgende kunst tot 
norm verheft. Waar Hal Foster nog heeft ge
probeerd om een historisch schema uit te 
werken dat de kunst van de jaren negentig 
aan de vroegere avant-gardes relateert, heeft 
Buchloh de neiging om de kunst van de late 
jaren zestig en vroege jaren zeventig te 
celebreren als een niet te overtreffen hoog
tepunt. .

Als Wall zich in alle ernst wil verzet
ten tegen het denken in complete breuken, 
dan zou hij juist een dialoog moeten aan
gaan met de kunstenaars die, parallel aan 
zijn eigen ontwikkeling, een oeuvre hebben 
uitgebouwd dat historische gelaagdheid 
verbindt met een kritische reflectie op de 
eigen positie in de kunstwereld en de cul
tuur: Broodthaers, de allegorist en zelf
kritische melancholicus, die schaakt met de 
brokstukken van de negentiende eeuw; 
Smithson, die een dialoog voert met het pit
toreske; Buren, wiens oeuvre in eerste in
stantie minder historiserend aandoet én die 
in de late jaren zestig inderdaad tot een ‘re
volutionaire’ breuk oproept, maar die in de 
loop der jaren nadrukkelijk gaat reflecteren 
Op de classicistische component in zijn werk 
en op de rol van het decoratieve in de mo
derne kunst. Een werkelijke confrontatie 
met deze kunst zou echter Ook de eenzij
dige kanten kunnen blootleggen van Walls 
project, dat steeds meer steunt op een ver
haal van continuïteit met de traditie van de 
Grote Kunst. Om die reden moet Wall de 
kunstenaars van de neoavant-garde ofwel 
wegpromovéren als voorlopers van een la
ter rappel à l’ordre, ofwel terzijde schui
ven als aberratie. Bij Daniel Buren gebeurt 
dat laatste. Buren kan niet met een dialec
tische list voor Walls karretje worden ge
spannen, zoals Graham, en dus wordt hij 
als een decorateur afgedaan: “Je schildert 
alleen nog strepen, altijd in dezelfde afstand 
en met enkele geselecteerde kleuren. Daar
mee kun je dan de hele wereld decoreren 
- het station, een heuvel, een museum. Dat 
is toch een ongelooflijke beperking van wat 
kunst vermag. Ligt daar nu werkelijk de toe
komst van de kunst?” [22]

Wat Wall bovenal dwars zit in de 
neoavant-garde, is haar kritiek en ontman
teling van de representatie. De latente re
presentatie die in de ‘optische’ ruimtelijk

heid van de modernistische abstractie werk
zaam is, kan Wall nog in zijn eigen voorge
schiedenis inpassen, maar een fundamen
tele kritiek op de representatie, zoals we die 
bijvoorbeeld bij de Situationisten of bij 
Marcel Broodthaers tegenkomen, stelt hem 
voor problemen. Net als de Situationistische 
Internationale ging Broodthaers ervan uit 
dat de kunst deel uitmaakt van de spektakel- 
cultuur; het kunstwerk is een van de sociale 
werkelijkheid losgezongen warenfetisj, een 
industriële representatie zonder binding aan 
de geleefde ervaring. Terwijl de Situatio
nisten om die reden de kunst uiteindelijk 
afzwoeren, zou Broodthaers dat inzicht op 
kritische wijze exploiteren. Zijn inventari
satie van adelaars, een project dat de ideo
logische impact van representaties in de 
kunst én daarbuiten onderzoekt, benadrukt 
de verwevenheid van kunst en spektakel, 
van schilderij en reclame -en ridiculiseert 
daarmee alle plechtstatige retoriek over de 
verheven traditie-van de kunst. Op dat vlak 
lijkt het werk van Wall minder weerstand te 
bieden, en het is dan ook verleidelijk om 
diens af keer van kunst die expliciet op haar 
relatie met het spektakel reflecteert, terug te 
voeren op zijn eigen gehoorzaamheid aan de 
spektakelcultuur. Zijn deze foto’s in hun 
reclamelichtbakken geen picturale koopwaar 
in optima forma, exclusieve commodities in 
een oplage van drie? Getuigen zij met hun 
uitgekiende'composities en koele licht niet 
al te vlekkeloos van de “powers of spectacle 
culture to permeate all conventions of 
perception and communication”? Zij zijn 
immers even perfect als een reclamefoto of 
een Hollywoodproductie, ook al willen ze 
meer op oude meesters lijken.

Toch is hun zwakke punt niet dat zij 
volgezogen zijn met spektakel - Buchlohs 
illusie dat de kunst zich daaraan kan ont
trekken, is veel problematischer dan Walls 
inzet. Bovendien bevatten Walls beste wer
ken genoeg weerstanden om te voorkomen 
dat zij zich volledig door het spektakel la
ten absorberen. Maar zijn wens om als erf
genaam van Manet het beste van de grote 
fotografen en van de modernistische schil
derkunst (de twee paden waarin de gróte tra- ’ 
ditie van de westerse kunst zich heeft opge- 
splitst) in zich te verenigen, leidt ook tót werk 
dat zich steeds meer opsluit in eeni kunst- 1 
historische teleologie en steeds minder oog' ' 
heeft vóór de cultuur waarin het functioneert. . " 
Recentelijk bagatelliseert Wall de commer- i. 
ciële Connotatie van de lichtbak; die zóu bijelodo 
zaak zijn. Terwijl Buchloh Wall veroordeelt 
omdat zijn werk het spektakel opzuigt, lijkt A 
Wall zelf deze verwevenheid te ontkennen.- - 
De gevolgen van die houding beginnen ook 
in het werk zelf zichtbaar te worden.

Pictures: Appropriating Wall

In zijn situering van Wall, wiens kritische 
dialoog mét de traditie langzamerhand een 1 : 
‘terugkeer naar de traditie’ begint te wor
den, stort Peter Bürger zich op de steeds 
prominentere conservatieve kant van diens 
werk. Men kan Wall echter ook in een an
dere context situeren, een context die zo
wel Bürger als Wall minimaliseren: die van 
de neoavant-garde en haar doorwerking in 
de appropriation art van de late jaren ze
ventig en vroege jaren tachtig. Zo is het. - 
verhelderend om Dead Troops Talk ’ 
(A Vision After an Ambush of a Red Army n 
Patrol Near Moqor, Afghanistan, Winter • 
1986) uit 1992, een hysterische grande 
machine annex grand guignol die de 
esthetiserende oorlogsfotografie van bin
nenuit opblaast, te beschouwen als een 
appropriation van dergelijke fotografie. De 
theatrale uitbarsting van een werknemer in 
een door Aziaten bevolkt naaiatelier 
{Outburst, 1989) doet dan weer denken aan 
Aziatische vechtfilms, al is het abrupte ge
baar van de man hier kennelijk te wijten aan 
slechte arbeidsomstandigheden of te hoge 
werkdruk.

Het is merkwaardig hoe stelselmatig 
Wall in teksten en interviews zwijgt over 
de kunstpraktijken en -theorieën die juist 
in de periode van zijn eerste lichtbak- 
werken de kritische herbezinning op de re
presentatie centraal stelden: de zoge
naamde pictures artists en de daarmee 
overlappende appropriation art, met hun 
kritische en theoretische begeleiding. Het 
is niet zo dat deze kunst en het bijbehorende 
discours naadloosop Walls praktijk aanslui
ten (het is nog maar de vraag of de praktijk 
en theorie van deze kunst rond 1980, en 
zeker later, op elkaar aansluiten). Toch is 
bijvoorbeeld het feit dat Crimp in 1979 de 
foto’s van Cindy Sherman bespreekt in ter
men van Barthes’ The Third Meaning, een 
tekst dié ook voor Wall een belangrijke rol 
speelde, een indicatie Van een gedeelde er
fenis én van een tot op zekere hoogte paral
lelle ontwikkeling. [23] De terugkeer naar 
de representatie en naar het (fotografische) 
beeld die deze kunstenaars effectueerden, 
treffen we ook aan bij Wall. De pictures



artists en appropriation-kunstenaars werden 
door critici als Douglas Crimp en Craig 
Owens echter gepresenteerd als erfgenamen 
van representatiekritische kunstenaars zoals 
Broodthaers, Haacke en Graham. De term 

pictures geeft al aan dat er weer beelden 
werden gemaakt, maar dat gebeurde niet van
uit de neo-expressionistische Hunger nach 
Bildem. Crimp koos de term pictures omdat 
hij ook een banale kant had; “plaatjes” zou 
een vertaling zijn die dat benadrukt. [24]

Dat het herfotograferen (rephotography) 
van foto’s rond 1980 zo’n cruciale rol 
speelde, hing enerzijds samen met een van 
de conceptuele kunst overgenomen verzet 
tegen de normen van de kunstfotografie, 
maar anderzijds ook met een streven om de 
verankering van beelden in gegeven 
representatiemodellen en visuele clichés te 
onderzoeken. De hergefotografeerde foto’s 
van Richard Prince of Sherrie Levine en de 
Untitled Film Stills van Cindy Sherman 
waren zelfkritische (meta)beelden. De 
vroege collages van Levine, met foto’s van 
vrouwen in clichématige rollen, uitgesneden 
in de vorm van de hoofden van Amerikaanse 
presidenten, boden voor Crimp, Owens en 
een jongere criticus als Hal Foster een 
ideale gelegenheid om te theoretiseren over 
representatie en macht. Nu kan men de be
treffende teksten van Crimp en (in mindere 
mate) Owens eenzijdig vinden vanwege hun 
pogingen om het revolutionaire potentieel 
van de appropriation art te benadrukken, 
maar zij namen de neoavant-garde van rond 
1970 serieuzer dan Wall deed. Voor hen was 
deze kunst meer dan een onbedoelde pro
loog tot de restauratie van de grote kunst 
van het verleden, en gaf zij, hoewel zij in 
sommige opzichten tijdgebonden was, be
langrijke aanzetten voor de omgang met het 
beeld in een industriële beeldcultuur die het 
visuele perverteert.

De appropriation art erkende de pro
miscuïteit en de alomtegenwoordigheid van 
het medium fotografie, ook waar zij beel
den niet direct overnam, maar er vrij op 
varieerde, zoals Cindy Sherman deed in haar 
Untitled Film Stills - die in dat opzicht dicht 
bij het werk van Wall staan. Critici als 
Crimp en Foster zagen ‘hun’ kunstenaars 
als barthesiaanse mythologen die media- 
beelden, opgevat als mythen die een ideo
logische 'diefstal' van beelden inhouden, op 
hun beurt weer stelen: “Aangetrokkén door 
beelden die de status van een culturele my
the hebben, legt Levine die status en de psy
chologische echo’s ervan bloot door mid- 
del van simpele strategieën. [...] Levine 
kaapt ze weg van hun gebruikelijke plaats 
in onze cultuur en ondermijnt hun mytho
logieën.” [25] Hal Foster maakt de referen
tie naar Barthes expliciet: “Aangezien de 
mythe ons berooft, waarom niet de mythe 
beroven?” [26] Het zou de appropriation art 
erom te doen zijn tweedegraads mythen te 
produceren die een ‘ware mythologie’ zou
den vormen. De vraag hoe men zich dit moet 
voorstellen, is nooit veel verder uitgewerkt. 
Zou de kunstenaar-mytholoog de kunst sim
pelweg als instrument voor een zuiver dis
cursieve analyse moeten gebruiken? Het 
lijkt erop dat de critici destijds, om begrij
pelijke redenen, de libidineuze investering 
van de kunstenaars in de gebruikte beelden 
hebben ondergewaardeerd. Een heden
daagse herbezinning op de appropriation 
art en haar theorie zou juist deze utopie van 
een ‘ware mythologie’, die al te schetsma
tig en vrijblijvend bleef, kritisch moeten 
opnemen, onderzoeken en uitwerken.

Het is evident dat de appropriation art 
geen funeste slag heeft kunnen toebrengen 
aan de spektakelmaatschappij. Dat laat ech
ter onverlet dat deze kunstenaars hun werk 
situeerden in een van beelden vergeven cul
tuur die weliswaar nog ruimte biedt voor 
een afwijkende productie, en dus voor werk 
zoals de appropriation art, maar geen vol
ledig isolement meer toeliet. Ook Wall on
derkent dit als hij conventies van bijvoor
beeld de oorlogsfotografie of de horrorfilm 
(The Vampires’ Picnic, 1991) ovemeemten 
manipuleert. Bovendien kan men zijn ge
bruik van genres als het landschap en zijn 
referenties aan Manet, Courbet, Caravaggio 
of Hokusai eveneens als een vorm van 
appropriation zien, vergelijkbaar met de 
geherfotografeerde klassiekers van Sherrie 
Levine - voor zover de genoemde schilder
kunstige voorbeelden niet gewoon dienen om 
het werk of het onderwerp een nobele glans 
te verlenen. Met name in de jaren tachtig en 
de vroege jaren negentig heeft Wall vaak een 
productieve clash tot stand gebracht tussen 
de ‘klassieke’ compositorische ingrediënten 
en beeldelementen die daarmee botsen. Door 
zich echter steeds exclusiever in een traditie 
van Grote Kunst te plaatsen - een traditie die 
thans nadrukkelijker dan in de jaren tachtig 
ook de twintigste-eeuwse fotografie omvat - 
raakt die historische frictie steeds meer op 
de achtergrond, ten gunste van een gerust
stellend traditionalisme dat alles toebereidt 
voor een welwillende contemplatie.

Jeff Wall

Volunteer, 1996

In zijn zwart-witwerken van de laatste jaren 
pleegt Wall niet zozeer een appropriation van 
de klassieke twintigste-eeuwse fotografie, 
die op de kunstmarkt intussen explosief in 
waarde.is gestegen en nostalgisch wordt ver
heerlijkt, maar onderneemt hij een poging 
zich in haar traditie in te schrijven - daarbij 
de foto’s tot ‘kunsthistorische’ proporties 
opblazend, zodat zij door een beschouwer 
staande op een Carl Andre kunnen worden 
gecontempleerd. Hoewel hij blijft spelen 
met de spanning tussen het geënsceneerde 
en het documentaire, komen de resultaten 
bij Volunteer en Citizen (beide 1996), of bij 
Office Hallway, Spring St., Los Angeles 
(1997), gevaarlijk dicht in de buurt van 
Sozialkitsch. Forest (2001) lijkt dan weer 
dé spanning uit B-films kunsthistorisch te 
willen veredelen? we zien een lichting in een 
kaal bos; er brandt een vuurtje. Links zien 
we door de bomen een kennelijk opge
schrikte langharige figuur (een man?) weg
lopen door de bomen. De foto heeft een hoog 
filmisch gehalte en herinnert aan een horror
film als The Blair Witch Project met zijn in
dustrieel geproduceerde suspense. Hier, en 
in wel meer recente werken van Jeff Wall, 
wordt het scheppen van meerduidigheid een 
bijna mechanische aangelegenheid. Het is 
niet toevallig dat dit allemaal zwart-wit
foto’s' zijn; de kleurendia’s met hun felle 
licht en vele details zijn weerbarstiger dan 
het werk in zwart-wit. Ondanks het symp
tomatische gegeven dat Wall de laatste ja
ren geneigd is de reclameconnotaties van 
de presentatie in lichtbakken te relativeren, 
is het felle kunstlicht nog altijd slechts ge
deeltelijk kunsthistorisch assimileer
baar. [27]

Toch gaat het ook met sommige kleu
renfoto’s mis: Morning Cleaning, Mies van 
der Rohe Foundation, Barcelona (1999), een 
foto die een schoonmaker in het Barcelona- 
paviljoen van Mies van der Rohe toont, is 
een tot monumentale proporties opgeblazen 
genretafereel dat doet denken aan de meer 
conservatieve elementen van de negentiende- 
eeuwse kunst. Het is alsof Wall een ‘huma
nistische’ benadering van de ‘gewone man’ 
heeft gedistilleerd uit de klassiek-moderne 
fotografie, die voor hem als continuering 
van de klassieke schilderkunst steeds be- 
langrijker is geworden. Toen Wall in 
The Storyteller (1986) de bohémiens en 
demi-mondaines van Manets Déjeuner ver
ving door not-so-white-thrash, kon men dat 
nog zien als een tweede actualisering van 
Manets modernisering van de klassieke 
fête champêtre - al is Walls compositie in 
feite anekdotischer en daarmee geruststel
lender: het groepje met de druk gebarende 
vrouw links in beeld en de voor zich uit sta
rende man rechts, heeft een retorische 
eloquentie die het werk van Manet vreemd 
is. Zeker vanaf de late jaren tachtig grijpt 
Wall vaak terug op het academische 
repertorium van gebaren waar Manet juist 
mee brak. Als hij dit drastisch op de spits 
drijft, kan het goed uitpakken, zoals in 
Outburst of, in een heel ander register, Dead 
Troops Talk. Maar zijn kunst rukt steeds 
meer naar het midden, het juste milieu. 
Werken als Morning Cleaning doen eerder 
denken aan Meissonier dan aan Manet. Sen
timenteel gebruik van traditionele elemen
ten, uitnodigend tot devote contemplatie, 
wint het van de actualiteit van het anachro
nisme. Door zich steeds exclusiever in een 

traditie van Grote Kunst en Eeuwige 
Schoonheid te plaatsen, accepteert Wall dat 
hij een producent van geruststellende my
then wordt - in plaats van een kunstenaar- 
mytholoog.

Noten

[ 1 ] Jeff Wall, Een architecturaal embleem 
van vervalste openheid: Dan Grahams 
Kammerspiel II, in: Museumjournaal nr. 6, 
1986, p. 368.
[2] Tom Holert heeft het over de ‘Diskurs- 
gesellschaft’ rondom Wall in: Interview mit 
einem Vampir. Subjektivitat und Visualitat 
bei Jeff Wall, in: tent. cat. Jeff Wall. 
Photographs, Wenen, Museum Moderner 
Kunst Stiftung Ludwig, 2003, pp. 140-152. 
[3] Benjamin H.D. Buchloh, Neo-Avant- 
garde and Culture Industry. Essays on 
European and American Art from 1955 to 
1975, Cambridge (MA)/London, MIT 
Press, 2000, p. xxi.
[4] Zie Dan Graham’s Kammerspiel 
(1984), in Nederlandse vertaling in afleve
ringen gepubliceerd in Museumjournaal, 
nr. 5, 1986, pp. 276-284; nr. 6, 1986, 
pp. 367-371; nr. 1, 1987, pp. 32-37; nr. 2, 
1987, pp. 94-97; nr. 3,1987, pp. 156-158.
[5] Jeff Wall, “Marks of Indifference”: 
Aspects of Photography in, or as, Conceptual 
Art, in: Ann Goldstein en Anne Rorimer 
(red.), Reconsidering the Object of Art: 1965- 
1975, Los Angeles, Museum of Contem
porary Art, 1995, pp. 247-267.
[6] “If I really thought about photography 
as photography, or about photography as art 
pure and simple, I had to admit that Evans, 
Atget, and Strand were better than Smithson 
or Ruscha.” Jeff Wall, Frames of Reference, 
in: Artforum 42, nr. 1, september 2003, 
p. 189.
[7] “By dragging its heavy burden of 
depiction, photography could not follow 
pure, or linguistic, Conceptualism all the 
way to the frontier. It cannot provide the 
experience of the negation of experience, 
but must continue to provide the experience 
of depiction, of the Picture.” Wall, op. cit. 
(noot 5), p. 266.
[8] “In this light, it could be said that it 
was photography’s role and task to turn 
away from Conceptual art, away from its 
reductivism and its aggressions. Photo
conceptualism was then the last moment of 
the prehistory of photography as art, the end 
of the Old Regime, the most sustained and 
sophisticated attempt to free the medium 
from its peculiar distanced relationship with 
artistic radicalism and from its ties to the 
Western Picture. In its failure to do so, it 
revolutionized our concept of the Picture 
and created the conditions for the restoration 
of that concept as a central category of 
contemporary art by around 1974.” Ibid.
[9] Zie onder meer Jeff Wall, Unity and 
Fragmentation in Manet (1984), in: Jeff 
Wall, London, Phaidon, 1996, pp. 78-89.
[10] Peter Bürger, Zur Kritik der Neo
Avantgarde, in: op. cit. (noot 2), p. 188.
[11] “That helped me focus on the fact that 
the techniques we normally identify with 
film are in fact just photographic techniques 

and are therefore at least theoretically 
available to any photographer.” Wall, op. cit. 
(noot 6), p. 192.
[12] “Unfortunately, this blending of 
photography with other things, like painting, 
printmaking, or three-dimensional art 
forms, almost immediately led to the 
unconvincing hybrids that are so sadly 
characteristic of art since then. An equally 
strong argument could hence be made that 
escaping the confines of ‘photography’ was 
a road to ruin because there were no valid 
criteria in the intermedia world, nor could 
there be any.” Ibid., p. 190.
[13] Ibid., p. 191.
[14] David Rimanelli, Entries, in: Artforum 
nr. 3, november 2002, p. 42.
[15] “Fried understood ‘illusionism’ to 
mean not traditional perspectival illusion 
but its subsequent form as the ‘optical’ 
qualities of what he thought to be the best 
abstract painting of his time. I understood 
opticality to refer to both abstract painting 
as Fried intended as well as traditional 
pictorial illusionism and, as part of that, the 
optical character of photographs. I was 
fascinated to watch Fried abruptly shift his 
focus at the end of the ’60s from abstract 
art to nineteenth-century pictorial art. I 
intuited that there was an important affinity 
between his interests and mine.” Wall, op. 
cit. (noot 6), p. 191.
[16] Jeff Wall, Monochrome and Photo
journalism in On Kawara’s Today Paintings 
(1993), in: Lynne Cooke en Karen Kelly 
(red.), Robert Lehman Lectures on Contem
porary Art, New York, Dia Center for the 
Arts, 1996, pp. 135-156. Nederlandse ver
sie in: De Witte Raafm. 91, mei-juni 2001, 
pp. 7-10.
[17] “I extracted two things, primarily, 
from the Western pictorial tradition up 
through the nineteenth century: a love of 
pictures, which I believe is at the same time 
a love of nature and of existence itself, and 
an idea of the size and scale proper to 
pictorial art, and so proper to the ethical 
feeling for the world expressed in pictorial 
art.” Wall, op. cit. (noot 6), p. 190.
[18] Ibid., p. 191.
[19] “I had always studied the masters and 
respected the art of the past. I had a bit of a 
hard time during the ’60s because I needed 
to work in and through a situation that 
simply assumed the art of the past was 
‘obsolete’ (to use the Leninist terminology 
of the time) and that the only serious 
possibilities lay in reinventing the avant- 
garde project of going beyond ‘bourgeois 
art.’” Ibid., p. 189.
[20] “Die Avaritgarden übertragen den 
Gedanken der Revolution in die Kunst. Ihr 
Prinzip ist der Bruch, und zwar der totale 
Bruch mit dem bestehenden." Bürger, op. 
cit. (noot 10), p. 189. Voor Walls vroegere 
visie op neoavant-garde en geschiedenis, 
zie: Zinnebeeldige procedures van verster
ving. Dan Graham ’s Kammerspiel, in: 
Museumjournaal nr. 5,1986, pp. 277-278. 
[21] "Kritiker wie Buchloh wollen nicht 
wahrhaben, dass die grosse gesellschaftliche 
Veranderung, in der die historische Avant- 
garden dachten und handelten, leztlich nicht 
eingetreten ist und dass aus diesem Grunde 
die Institutionskritik der NeoAvantgarde 
sich zwangslâufig auf eine Kritik am 
Kunstbetrieb verengt, von dem sie zugleich 
abhangig ist.” Ibid., p. 187.
[22] “Man malt nur noch Streifen, immer 
im gleichen Abstand, mit wenigen, aus- 
gewahlten Farben. Damit kann man dann 
eigentlich die ganze Welt dekorieren, den 
Bahnhof, einen Hügel, ein Museum. Das ist 
doch eine ungeheure Beschrankung dessen, 
was Kunst vermag. Liegt darin wirklich die 
Zukunft der Kunst?” Holger Liebs, Jeff Wall 
Uber Inszenierung, in: Süddeutsche Zeitung, 
24/25 mei 2003.
[23] Douglas Crimp, Pictures (1979), in: 
Brian Wallis (red.), Art After Modernism: 
Rethinking Representation, New York/ 
Boston, The New Museum of Contem
porary Art/David R. Godine, 1984, p. 181. 
[24] Voor recente analyses van Crimps 
Pictures-tentoonstelling in 1977 en de ver
schillende versies van het gelijknamige es
say, zie: David Rimanelli, Signs of the Time 
en Scott Rothkopf, Hit or Myth, in: Artforum 
40, nr. 2, oktober 2001, pp. 131-134.
[25] “Drawn to pictures whose status is that 
of a cultural myth, Levine discloses that sta
tus and its psychological resonances through 
the imposition of very simple strategies. 
[...] Levine steals them away from their 
usual place in our cultures and subverts their 
mythologies.” Crimp, op. cit. (noot 24), 
p. 185.
[26] “Since myth robs us, why not rob 
myth?" Hal Foster, Recodings. Art, Spectacle, 
Cultural Politics, Seattle/Washington, Bay 
Press, p. 169. Het gaat uiteraard omeen citaat 
uit Barthes’ Mythologies.
[27] Zie bijvoorbeeld het interview van 
Friedrich Tietjen met Wall in: Camera 
Austria nr. 81,2003, p. 18.
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De hondin van het dorp
Over Lars von Triers Dogvïlle

Marc De Kesel

Er was eens een gemeenschap van schurken, 
dit wil zeggen het waren geen schurken, 
maar gewone mensen. Zij bleven elkaar 
altijd trouw.
[Franz Kafka]

She could have kept her vulnerability to 
herself, but she had elected to give herself 
up to him at random. As ... Yes ...a gift. 
“Generous, very generous” thought Tom. 
[Dogville, Proloog, off-screen voice]

Dit zegt de Heer van de machten: “[...] Ruk 
dus uit en sla de Amalekieten neer en wijd 
alles wat hun toebehoort aan de vernieti
ging; spaar hen niet, maar dood iedereen, 
mannen en vrouwen, kinderen en zuigelin
gen, runderen en schapen, kamelen en

[1 Samuel 15, 2-3]

1. ‘Iets’ als een gift

Mensen die samenleven, hebben iets met 
elkaar. Ze hoeven daarom nog geen koppel, 
familie of clan te vormen. Ook als ze toeval
lig op dezelfde plek wonen, en een dorp 
vormen of een wijk, groeit er algauw ‘iets’ 
dat ze gewild of ongewild met elkaar delen. 
Neen, geen groots idee of verheven project, 
niet zoiets waar moraalridders zwaarwich
tig over doen, maar iets onbestemds dat 
nauwelijks wordt opgemerkt. Dit ‘iets’ doet 
zich ook voor als mensen elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen; ook dan is er iets dat hen 
bindt, al weet niemand precies wat. En op 
momenten dat het helemaal weg lijkt, is er 
altijd wel een onverlaat die het in herinnering 
roept: een wakkere dwaas die zich luidop 
afvraagt of zij niet ook iets gemeen hebben, 
‘iets’ dat misschien wat meer tot zijn recht 
zou moeten komen - daar zou de hele ge
meenschap alleen maar wel bij varen.

Zo’n wakkere dwaas is Tom, een in
woner van Dogville, het fictieve dorpje aan 

de voet van de Rocky Mountains uit de 
nieuwste film van Lars von Trier. We zijn 
vroege jaren dertig, in volle ‘depressie’. 
Niemand heeft het breed, en iedereen tracht 
zo goed mogelijk in te dommelen in de 
dagelijkse sleur van kommer en kwel. Al
leen Tom (Paul Bettany) heeft het breed 
genoeg om ook nog eens te mijmeren over 
het gemis van Dogville. Hij slaagt erin om 
zijn dorpsgenoten elke week samen te bren
gen in het mission house, om hen daar 
uitentreuren hun genus aan te praten. Iedere 
keer krijgen de dorpelingen weer te horen 
dat ze als dorp, als gemeenschap, iets mis
sen, dat ze aan ‘morele herbewapening’ toe 
zijn, dat ze nood hebben aan iets hogers dat 
hen boven de gesmoorde rust van Dogville 
doet uitstijgen. “De mensen van Dogville 
kunnen niet aannemen dat wat ze echt nodig 
hebben, iets is om aan te nemen, iets tast
baars, iets als een gift,” zo verzucht Tom in 
de proloog, tijdens het dagelijkse partijtje 
met zijn schaakvriend. [1] Iets als een gift, 
dat zou ons dorp doen herleven. Een waar 
godsgeschenk zou het zijn.

Even later verschijnt die gift op het 
toneel, al beloven de geweerschoten die net 
daarvoor in het verre avondlijke dal weer
klonken, niet direct een godsgeschenk. Tom 
gaat naar buiten en zijn aandacht wordt 
getrokken door het geblaf van de hond 
Mozes, die bij de oude mijn een mooie 
jonge vrouw (Nicole Kidman) in bedwang 
houdt; zij is kennelijk op de vlucht voor het 
wapengeweld en wil een doodlopende weg 
naar de bergen inslaan. Voor Tom staat het 
dan al vast: zij is het broodnodige ‘ge
schenk’. Hij houdt de voortvluchtige in 
Dogville, en haalt het hele dorp over om 
haar bescherming te bieden.

Grace, de beautiful fugitive, blijkt in
derdaad een geschenk te zijn voor Tom en 
de hele dorpsgemeenschap, een gift in alle 
betekenissen van het woord. Om te begin
nen is zij een gift omdat zij het dorp weer 
met zichzelf confronteert. Ook de bewoners 
van Dogville zijn immers vluchtelingen, 
gestrand op hun weg naar de Far West. Ooit 
moet in Dogville een vrije pioniers- 
mentaliteit hebben geheerst. In het begin 
van de film is die nog ver weg: de Ameri

kaanse droom van een vrije samenleving 
heeft met de crash van 1929 een ferme deuk 
gekregen; armoede, verveling, allerlei ge
schreven en ongeschreven regels hebben 
het leven in deze gemeenschap saai en be
krompen gemaakt. Maar in wezen is 
Dogville altijd vrij geweest, ondanks die 
regels, of misschien wel dankzij die regels. 
Om zijn vrijheid te kunnen beleven heeft het 
dorp voor die regels en gewoontes gekozen, 
en het geval Grace plaatst deze vrijheid 
terug op de agenda. Grace confronteert de 
mensen van Dogville met de vrije keuze die 
hen tot gemeenschap heeft gemaakt. Zij laat 
de dorpelingen de grond van hun gemeen
schappelijkheid nog eens beleven. Op die 
manier bekleedt zij drie seizoenen lang de 
positie van dat ‘iets’ waarrond de gemeen
schap van Dogville draait, een ‘iets’ dat 
deze gemeenschap sticht, maar dat de ge
meenschap tegelijk voor zichzelf tot pro
bleem maakt: juist datgene waardoor 
Dogville gegeven is, moet Dogville immers 
wel ontsnappen.

2. Vrijheid versus gift

Grace komt van buiten, ze komt uit het 
maffiamilieu, waarvoor ze op de vlucht is. 
Als Tom, op het moment dat hij Grace 
ontmoet, zo’n typische zwarte wagen met 
geblindeerde ramen het dorp ziet inrijden, 
begrijpt hij dat meteen: neen, hij heeft nie
mand gezien, zegt hij de heren maffiosi, en 
neemt beleefd hun kaartje in ontvangst. Zo 
weet Grace te ontsnappen, of toch voor een 
tijdje, want algauw schakelt de maffia de 
officiële instanties in. Overal verschijnen 
affiches met de foto en de naam van Grace: 
ze wordt door de politie gezocht en de prijs 
die op haar hoofd staat, is hoog genoeg om 
ook ‘de brave mensen van Dogville’ in 
verleiding te brengen.

Voortaan staat Grace echt overal bui
ten: buiten de wet én buiten het milieu van 
hen die de wet tarten. Wet noch misdaad 
beschermen haar. Nu ze vogelvrij is, kun je 
in principe in absolute vrijheid met haar 
omgaan; en zijzelf bestaat enkel nog voor
zover ze aan de absolute vrijheid van ande
ren is uitgeleverd - voorzover ze gratis ge

geven is. Zij is nu letterlijk een ‘gift’. Ze kan 
zich alleen nog maar weggeven en hopen 
dat het dorp haar ontvangt, in de wetenschap 
dat het dit evengoed niet kan doen, of dat het 
die rechteloze gift naar goeddunken kan 
gebruiken. In het begin van de film wordt 
het afgrondelijke van die situatie nog toege
dekt, en wordt het contrast tussen de soeve
reine dorpelingen en de gift ‘Grace’ getem
perd door een economische relatie te instal
leren. Voor wat de ene geeft, tracht de ander 
iets terug te geven. Nadat de verzamelde 
dorpelingen tijdens een eerste bespreking 
van het ‘geval Grace’ hebben beslist om 
haar een proeftijd van twee weken te gun
nen, volgt ze de raad van Tom op en pro
beert ze de mensen van Dogville zover te 
brengen dat ze iets van haar aannemen. Zij 
die haar hele leven nog geen dag heeft 
gewerkt, gaat op Toms aanraden bij alle 
inwoners langs met de vraag of ze niet iets 
kan doen. Ze zou even op Vera’s kinderen 
kunnen passen, bijspringen in de boom
gaard van Chuck, een bezoekje brengen bij 
Jack McKay (Ben Gazarra), de blinde die 
hardnekkig doet alsof hij niet blind is... 
Aanvankelijk lukt dat met moeite. Iedereen 
vertelt haar dat vooral de anderen hulp kun
nen gebruiken, niemand lijkt behoefte aan 
haar te hebben.

Maar het tij keert en binnen de kortste 
keren heeft Grace in elk huis van het dorp 
wel iets om handen. Twee weken later neemt 
het dorp unaniem de beslissing dat ze mag 
blijven. Zelfs de mensen die haar eerst niet 
mochten, zoals de nukkige Chuck, hebben 
voor haar gestemd. Ze betekent echt iets 
voor het dorp. Ze voelde het al vóór de 
beslissende meeting, toen ze haar spullen 
verzamelde voor het geval ze Dogville zou 
moeten verlaten. In haar bagage had ze toen 
tal van kleine attenties gevonden die haar 
van pas konden komen tijdens haar tocht. 
“Grace had zich blootgegeven aan het dorp 
en dat had geantwoord met een grote gift: 
met vrienden,” aldus de off-screenstem. [2] 
Iedereen in Dogville is gelukkig dat ze een 
van hen is geworden. Ze vervult haar dage
lijkse taken met steeds meer voldoening, en 
krijgt er voortaan zelfs een kleine vergoe
ding voor. Ook wanneer de politie een aan-
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plakbiljet met haar foto komt ophangen 
waarop te lezen staat dat ze gezocht wordt, 
kan dit het geluk van Dogville en van Grace 
niet verstoren. “Je hebt van Dogville een 
fantastische plaats om te leven gemaakt,” 
verklaart de blinde McKay in zijn jaarlijkse 
speech op het feest van de vierde juli - een 
speech die hij voor het eerst houdt zonder 
het papiertje in de hand waarvan hij vroeger 
zijn toespraak veinsde af te lezen. En op 
diezelfde dag verklaart Tom haar zijn liefde, 
een liefde die zij graag met de hare zal 
beantwoorden.

Grace is aan Dogville overgeleverd, 
en de dorpelingen dekken het radicale van 
dit ‘gegeven zijn’ toe door de gift op een 
positieve, humane manier in ontvangst te 
nemen. Dat verandert echter niets aan de 
grond van de zaak. Ook wanneer die gift 
gehumaniseerd wordt, ook wanneer ieder
een geniet van de warme menselijkheid die 
Grace in het verkilde dorpsleven binnen
brengt, doen de dorpelingen dat niet omdat 
het moet - Grace wordt immers door geen 
enkele wet gedekt - maar omdat het hen 
zint, omdat hun grillige soevereine wil daar 
behagen in schept. Dit was zoals gezegd 
haar eerste ‘gift’: dankzij haar beseft 
Dogville opnieuw dat het vrij is, meer be
paald vrij om iemand te ontvangen of te 
weigeren, of meer zelfs, iemand te redden of 
een gewisse dood in te sturen. En Grace 
beseft dit zo mogelijk nog eerder. Ze weet 
dat zij als vogelvrije is overgeleverd aan de 
vrijheid van Dogville en dat zij krachtig aan 
die vrijheid appelleert. Alles wat ze van het 
dorp krijgt, krijgt ze volledig gratis, buiten 
elke economie om, maar ze beseft tegelijk 
dat ze juist daarom nog meer in het krijt staat 
dan wanneer ze zou moeten of kunnen beta- 
len. En zelfs als zij haar gastheren met 
tegengiften zou overladen, is zij als rechte
loze nog altijd overgeleverd aan hun keuze 
om die gift te aanvaarden of te weigeren. 
Om die reden kan Grace zich ook niet voor
stellen dat de mensen haar zouden aanvaar
den. “Ik heb [immers] niets om hen terug te 
geven,” antwoordt ze helemaal in het begin 
op Toms voorstel om in Dogville te schui
len. [3] Zedenmeester Tom, op dat moment 
al compleet verliefd, ziet daarin een zoveel
ste ‘illustratie’ voor het ‘probleem’ dat de 
dorpsgemeenschap niet wil leren wat 
‘acceptance’ is: wat het is om te aanvaar
den, om aan te nemen. Wat het is om een gift 
te krijgen. [4]

3. Vrijheid ‘neemt’ wat ze krijgt

Na een tijd dringt de ware betekenis van 
zo’n gift maar al te goed tot Dogville door, 
al wordt men daar misschien minder ver
licht van dan Tom had gehoopt. Nog tijdens 
McKay ’ s ontroerende speech komt een agent 
de weg naar het dorp opgereden om een 
nieuwe affiche op te hangen. Grace vlucht 
nog maar eens de afgedankte mijn in, en de 
dorpelingen bekijken met verbazing het 
nieuwe aanplakbiljet met haar portret, dit 
keer vergezeld van de boodschap dat zij 
gezocht .wordt in verband met een reeks 
bankovervallen. Wanneer? wil Tom weten. 
Amper een paar weken terug, antwoordt de 
agent. Meteen is duidelijk dat de beschuldi
ging vals moet zijn, en toch is er vanaf dat 
moment iets gebroken. De wet mag zich 
immers vergissen, zij is nu eenmaal de wet. 
Wie haar niet volgt, is schuldig. [5]

Zoals steeds heeft Tom een oplossing 
paraat: als de balans door deze situatie ver
stoord wordt, dan is er gewoon wat ‘tegen
wicht’ nodig. Dat Dogville de vluchtelinge 
ook tegen de wet in blijft beschermen, maakt 
de vrijgevigheid nog groter; daarom moet 
ook de tegengift worden opgedreven. Grace 
moet dus harder en langer werken voor 
minder geld. Maar de stugge Chuck (Stellan 
Skarsgârd [6]), de man die zich tijdens de 
stemming pas als laatste voor Grace had 
uitgesproken, zit dichter bij de waarheid. 
Grace, zo zegt Chuck ongeveer, jij bent in 
Dogville de enige die zich voor mijn appels 
en mijn boomgaard interesseert, jij bent de 
enige die mij apprecieert en mij iets geeft 
om voor te leven, maar waarom geef je niet 
echt om mij, waarom geef je jezelf niet aan 
mij? Hij vraagt bijna letterlijk, waarom zij 
zich niet eens laat nemen, en zij ‘begrijpt’ 
hem: zij beseft dat ze hem alleen maar kan 
vergeven, en dat zij zelfs vergiffenis zou 
moeten vragen voor het feit dat ze hem zijn 
vraag kwalijk wilde nemen. [7] Chucks 
gedachtegang brengt de hele tragedie tot de 
kern terug. Grace heeft de gemeenschap 
zoveel gegeven, zoals Tom blijft herha
len [8]; zij maakt het leven voor iedereen 
een stuk aangenamer, en dankzij haar ‘gift’ 
is Dogville opnieuw een fantastische plaats 

om te leven. Maar waarom geeft ze zichzelf 
niet? Waarom onttrekt ze zichzelf aan die 
niet-aflatende stroom giften waarmee ze de 
dorpelingen verwent en verleidt? Waarom 
krijgen ze haar zelf niet? Zolang zij zichzelf 
buiten de gift houdt waarmee ze Dogville 
verleidt, zal ze nooit iemand van hen zijn, en 
heeft de politieaffiche gelijk. Als rechteloze 
vluchtelinge, die niet zoals de anderen in 
Dogville binnen de wet leeft, kan zij slechts 
tot de gemeenschap gaan behoren wanneer 
zij zichzelf volledig aan die gemeenschap 
geeft. Doet zij dat niet, dan moeten de ande
ren haar desnoods maar nemen. Ze hebben 
geen keus: desnoods moeten ze zich aan 
haar vergrijpen.

Ook de kleine Jason (Miles Purinton), 
het pientere en venijnige zoontje uit het 
zevenkoppige kroost van Vera (Patricia 
Clarkson) en Chuck, heeft dit goed begre
pen. Hij ziet maar al te goed dat Grace, als 
tegengift voor de gastvrijheid van het dorp, 
alleen maar goeds kan teruggeven. Wetend 
dat zijn moeder elke vorm van fysiek ge
weld in de opvoeding verafschuwt - al was 
het maar uit afkeer van de gewelddadigheid 
van haar man - geeft Jason zich over aan 
zijn ‘infantiel sadisme’ : onophoudelijk haalt 
hij Grace het bloed onder de nagels van
daan, in de hoop dat zij hem een pak slaag 
geeft. Hij gaat zelfs zover om aan de wieg 
van zijn jongste broertje Achilles te schud
den en vervolgens een pak slaag te eisen. Je 
hoort me een klap te geven, want ik ben 
stout, aldus het kind; als je me geen klap 
geeft, vertel ik mamma toch lekker dat j e me 
geslagen hebt en ik weet zeker dat ze het 
voor mij opneemt en dat jij de kop van jut 
bent. Jason kan Grace niet ‘nemen’, dus 
keert hij de rollen om: hij dwingt Grace hem 
te nemen, want hij weet dat Grace niets te 
nemen en alleen te geven heeft. Neem mij 
enje bent genomen, zo redeneert hij; Grace, 
radeloos, ziet geen uitweg en geeft Jason het 
gevraagde pak voor zijn broek.

Kort daarna komt zijn vader Chuck 
binnen. Nukkig en verward als altijd vertelt 
hij Grace dat de politie al in het dorp is, en 
dat hij ze een vreemd kledingstuk heeft 
aangewezen dat in het bos lag, met haar 
initialen erin; maar hij heeft het meegeno
men. Hij had, zo vertelt hij, natuurlijk ook 
Toms hoed aan de politie kunnen geven, 
want die was ook verloren gewaaid in het 
bos. En nee, Grace moet niet weglopen of 
gaan schreeuwen, hij kan het toch niet hel
pen dat zij zo listig was hem het gevoel te 
geven (eindelijk) iemand te zijn. Het is haar 
fout dat hij nu zo’n nood heeft aan respect 
van haar kant... [9] Chucks délirante, maar 
logische betoog eindigt in een brutale ver
krachting. Zij die niet onder bescherming 
van de wet staat, maar zich toch niet geeft, 
zal worden genomen - hij laat haar op de 
vloer van zijn huis achter en stuurt de politie 
met een smoesje wandelen.

Vanaf dan gaat het van kwaad naar 
erger. Chucks verkrachting wordt de eerste 
in een hele reeks. Door Jasons intriges valt 

Grace bij Vera in ongenade, en verliest zij 
alle geloofwaardigheid. Wanneer Chuck 
betrapt wordt op het moment dat hij zich aan 
Grace vergrijpt, legt Vera de schuld onmid
dellijk bij Grace: hoe durft ze haar stugge, 
maar brave man te verleiden. Uiteindelijk 
stopt Grace de trucker Ben (Zeljko Ivanek) 
geld toe om haar in zijn laadbak te verber
gen, zodat ze Dogville stiekem kan ont
vluchten - het geld leent ze bij die goede 
Tom die het naar eigen zeggen van zijn 
vader kon lenen. Na een tijdje stopt de 
vrachtwagen, en komt Ben melden dat ze 
onder zware politiebewaking op het markt
plein van Georgetown staan. Hij acht een 
‘risicopremie’ bovenop zijn gage noodza
kelijk, verkracht haar in de met appels ge
vulde laadbak, en rijdt haar vervolgens on
gemerkt terug naar Dogville.

Daar stapelen de vernederingen zich 
op. Grace wordt ervan beschuldigd Toms 
vader te hebben bestolen, en ze krijgt een 
heus ijzerwerk rond de hals, voorzien van 
een bel en een lange ketting die aan een 
molensteen is vastgemaakt. Zo blijft 
Dogville verzekerd van de dagelijkse klus
jes waaraan iedereen inmiddels gewend is 
geraakt. Elke nacht krijgt Grace bezoek van 
de mannen van het dorp die hun lusten 
komen botvieren. Zelfs de bel aan haar 
ij zetwerk houdt niemand tegen: wat zij doen 
met zo’n diep gevallen vrouw, zo’n hondin, 
kan toch bezwaarlijk een seksuele daad 
worden genoemd. [10]

4. Geven en vergeven

En nog is meester Tom niet ten einde raad. 
Natuurlijk was hij zo laf om de mensen te 
verzwijgen dat hij zijn vader heeft bestolen 
om Grace geld te kunnen lenen. Maar heeft 
dat zijn neutrale positie in het dorp niet 
gevrijwaard, zodat hij ook nu weer ongehin
derd voor haar kan opkomen? Hij brengt de 
dorpelingen opnieuw samen in het mission 
house, waar hij als ultieme redmiddel Grace 
naar waarheid laat vertellen hoe ze door 
Vera, door Jason, door Chuck, door Ben, en 
door zo vele anderen is zwartgemaakt, ver
nederd, misbruikt en verkracht. Het wordt 
een heuse waarheidscommissie, waar het 
slachtoffer in de aanwezigheid van haar 
beulen eindelijk vrijuit kan spreken, zodat 
de heilzame werking van bekentenis en ver
geving een kans krijgt. Maar tevergeefs: de 
rangen sluiten zich, iedereen wil van Grace 
af, en Tom wordt gesommeerd eindelijk 
eens te kiezen: voor ‘ons’ of voor die 
vluchtelinge.

Tom verlaat het mission house, be
zoekt Grace en verklaart dat hij kiest voor 
haar en hun liefde. Daarop geeft hij voor
zichtig te kennen dat hij haar ook wel eens 
wil bezitten, maar Grace reageert vriende
lijk en beslist: doe niet zoals de anderen, 
neem me niet geketend en onder dwang, 
wacht tot we vrij zijn. Dat kwetst hem 
harder dan hem lief is, en plots... kiest hij 
voor de andere kant. Als iedereen vindt dat 

Grace een gevaar is voor Dogville, dan is zij 
dat ook voor hem. Zijn ultieme project van 
collectieve vergiffenis is niet zomaar door 
de voltallige gemeenschap afgewezen. De 
beautiful fugitive die Dogville nieuw leven 
leek te geven, blijkt toch een vergiftigd 
geschenk te zijn geweest. Tom vist het naam
kaartje van de gangsters uit zijn schuif en 
belt hen.

Vijf dagen wacht het dorp in spanning. 
Als het zover is, wil Tom het hoge bezoek 
namens het dorp ontvangen, maar hij wordt 
door de maffiosi genegeerd. De meegereisde 
godfather eist dat Grace onmiddellijk van 
haar ketens wordt bevrijd, en laat het hele 
dorp onder schot houden. Hij blijkt de vader 
van Grace. Sinds zijn dochter was weggelo
pen, ziet hij haar voor het eerst terug; en niet 
om haar met alle geweld naar huis te sleuren 
- ze is vrij te doen wat ze wil - maar om met 
haar te praten, om het gesprek te beëindigen 
waarmee zij indertijd de deur had toe
getrokken. Het resultaat van dit nieuwe ge
sprek, dat zich achter de geblindeerde ra
men van de maffiawagen afspeelt, is ver
pletterend: op het einde stapt Grace uit, en 
beveelt ze in pure maffiastijl om het dorp 
volledig plat te branden en uit te moorden. 
Vera, de vrouw van Chuck, krijgt een voor
keursbehandeling: ze moet eerst toekijken 
hoe haar kinderen worden vermoord, alvo
rens ze zelf wordt afgemaakt. Ook voor 
Tom, die als laatste aan de beurt komt, heeft 
ze iets speciaals bedacht: hij krijgt van haar 
persoonlijk een kogel door de kop. Het 
enige wezen dat, eveneens op uitdrukkelijk 
bevel van Grace, aan de slachtpartij ont
snapt, is de hond Mozes.

Welk verpletterend inzicht deed Grace 
zo abrupt van gedachten veranderen? Maan
den eerder was ze kwaad uit diezelfde auto 
gestapt, om het gangstermilieu voorgoed de 
rug toe te keren. Natuurlijk was er sindsdien 
van alles gebeurd. Ze had het ware leven 
leren kennen, het leven van simpele mensen 
in een gewoon dorp, ‘goede mensen’ die 
hard moeten werken en die hun liefdes en 
ruzies niet met pistolen beslechten, hoe on
beholpen ze verder ook met elkaar omgaan 
- ook daar wist Grace intussen het fijne van. 
Misschien had ze dit alles moeten doorstaan 
om te kunnen begrijpen wat haar vader 
destijds had willen zeggen. Van zijn kant 
was hij toen pijnlijk getroffen door wat zij 
hem verweten had: zij had hem arrogant 
genoemd. Plunderen ‘als was het een door 
God gegeven recht’ is inderdaad redelijk 
arrogant.

Maar in de voortzetting van dat ge
sprek op het einde van de film keert de 
godfather de zaken om: zij is volgens hem 
arrogant. [11] Niet zozeer omdat zij over 
mensen oordeelt en zich daarin God waant 
- dat doet hij namelijk ook - maar omdat ze 
dat niet doet: omdat ze hen bij voorbaat 
vergeeft. Haar vergevingsgezindheid, haar 
goedheid, haar mededogen, haar menselijk
heid: dat is haar arrogantie. Dat ze het de 
mensen in Dogville nog steeds niet kwalijk
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neemt dat ze haar hebben misbruikt en ver
kracht; dat ze maar blijft wijzen op hun 
schamele bestaan ‘in moeilijke omstandig
heden’ ; dat ze hen de misdaden waarvan ze 
zelf getuige én slachtoffer is geweest, niet 
als schuld wil aanrekenen, dt is onnoeme
lijk arrogant. “In verkrachters en moorde
naars zie jij nog altijd slachtoffers,” zegt 
haar vader. [12] “Jij hebt dat vooringeno
men idee dat niemand [...] in staat is de
zelfde hoge ethische norm te halen als jij, 
zodat je hen ervan vrijstelt.” [13] Graces 
fout is niet dat ze mensen wel eens vergeeft, 
maar dat ze dit altijd en onvoorwaardelijk 
doet. Dat is het ergste en meest boosaardige 
watje mensen kunt aandoen, want zo ont
neem je hen elk normbesef. Omdat Grace 
iedereen al vergeven heeft, kan niemand 
nog over de schreef gaan en een misdaad 
plegen: dat is haar misdaad. Door hen alles 
te geven, door zichzelf aan hen te geven en 
hen in een moeite door te vergeven dat ze 
haar zo schandelijk nemen, neemt zij hen 
alles af. Elk gevoel voor wet en recht zij n die 
mensen nu kwijt, elke houvast hebben ze 
verloren om in een uitzichtloze wetteloos
heid rond te zwalpen. En, erger nog, zo 
betoogt de godfather, op die manier stel jij 
jezelf boven de wet, alsof je juist ongenaak
baar bent op het moment dat heel de wereld 
soeverein over jou denkt te kunnen beschik
ken.

Wat haar vader hier zegt, had ook 
Chuck al uitgesproken. Grace geeft en is één 
en al gift, maar ze geeft zichzelf niet. Ze 
geeft mensen weer iets om voor te leven, ze 
doet hen opnieuw zin krijgen om zich aan 
het leven te geven, en om zich aan haar te 
geven. Maar tegelijk blijkt dat de gever, 
juist waar zij volop geeft, zichzelf nooit 
geeft. In haar vergevingsgezindheid trekt ze 
zich uit haar gift terug, en zo blijft ze voor 
haar eigen gift immuun. Ze blijft de Maagd, 
de Immaculata, de Onbevlekte Ontvange
nis: op het moment dat jij je aan haar geeft 
en dat zij zich aan jou geeft, blijft ze in 
wezen onaangeroerd. Die arrogante 
ongenaakbaarheid brengt je natuurlijk bui
ten jezelf. Zij ontneemt je immers je 
verkrachtingsdaad nog voor je eraan begon
nen bent. Ze heeft je immers al vergeven. 
Chuck had nog een hele scène opgezet: hij 
had haar gechanteerd met dat kledingstuk, 
hij had de politie geroepen, en zijn eigen 
huis als plaats van de misdaad gekozen. 
Maar had hij beseft dat zijn misdaad hem bij 
voorbaat al vergeven was, dan was zijn hele 
plan nog ridiculer geweest. Toch zou dat 
hem niet hebben tegengehouden, het zou 
hem alleen tot een ‘wetteloze’ razernij heb
ben gebracht. Alleen zijn ongeletterde 
stugheid heeft hem (en haar) voor erger 
behoed.

5. Gegeven: Apocalyps nu

Is dat het inzicht waarmee ze uit de wagen 
stapt om het bevel tot de slachtpartij te 
geven? Heeft ze in de woorden van haar 

vader opnieuw de hulpeloze blik van Chuck 
gevoeld, en zich nu echt in zijn hulpeloosheid 
herkend? Is het omdat ze haar eigen 
hulpeloosheid herkent dat ze dit hele zootje 
niet meer kan vergeven, maar alleen kan 
straffen, om zich te wreken? Dit heeft zeker 
meegespeeld: ze heeft haar ‘begrip’ voor 
Chuck en de moeilijke omstandigheden 
waarin de dorpelingen leven, laten varen. 
Eindelijk is ze een van hen geworden, een 
mens onder de mensen, dat wil zeggen een 
‘schurk onder de schurken’. [14]

Maar dat is niet alles. Vóór ze die 
beslissing nam, had ze haar vader immers 
ook gevraagd of ze, zoals hij eigenlijk al had 
beloofd, in zijn ‘verantwoordelijkheden’ 
mocht delen, wat betekent: de absolute macht 
krijgen en dus tot nieuwe godfather worden 
gepromoveerd; niet in een verre toekomst, 
maar met onmiddellijke ingang, nu meteen. 
En hij had haar zonder aarzeling de macht 
overgedragen, een macht die zij meteen ten 
volle gebruikt, en wel door - naar een oude 
maffiagewoonte - de machtsoverdracht 
onmiddellijk met een transgressie te ver
krachten. Want zo had haar vader dat na
tuurlijk niet bedoeld. Hij had gezegd datje 
mensen hun normgevoel, hun standaard, 
hun wet niet mocht afnemen. Natuurlijk 
moetje bij momenten wreed zijn, maar voor 
de maffia is die wreedheid altij dook een ode 
aan de wet. De maffia overtreedt de wet 
weliswaar, maar niet zozeer om de mensen 
die wet te ontnemen, als wel om ze opnieuw 
te bevestigen. Zonder wet zou er immers 
geen misdaad zijn.

Die basisregels treedt de kersverse 
godfather zonder meer met voeten. Ze be
slist niet om het dorp te berispen en te laten 
voelen dat het zich op de meest ontoelaat
bare manier aan collectief sadisme heeft 
bezondigd; ze wil het dorp niet het standje 
geven waar het bij monde van de kleine 
Jason zelf om had gevraagd. Evenmin wil ze 
Dogville beter maken. Daarvoor is Dogville 
gewoon niet goed genoeg, beseft ze nu: “Als 
er één dorp is waar de wereld beter zou van 
worden als het er niet is, dan is het dit.” [15] 
Zoals Jahwe in het onverkwikkelijke ver
haal van 1 Samuel 15 het bevel geeft om 
“Amalek neer te slaan” en iedereen om te 
brengen, “mannen en vrouwen, kinderen en 
zuigelingen, runderen en schapen, kamelen 
en ezels”, zo spreekt Grace een bovenmen- 
selijke banvloek uit over Dogville. [ 16] Maar 
nauwgezetter dan de troepen van Saul, die 
eerder buit dan slachtoffers willen maken, 
voeren de troepen van Grace die banvloek 
onverkort uit. Het dorp wordt met de grond 
gelijkgemaakt, al wat rechtop staat brandt, 
en al wat leeft gaat dood. Behalve de hond 
van het hondendorp.

6. Gegeven: een buiten

Chuck had gelijk: Grace is nooit een van hen 
geweest Eén en al gift, heeft ze nooit zich
zelf gegeven. Ze blijft de dochter van een 
maffiabaas - maar is ze dan weer een van 
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hen geworden? Is ze tot de maffia terugge
keerd? Ook dat niet. Haar bevel tot deze 
‘holocaust’ druist al te zeer in tegen een 
logica die ook de maffia niet naast zich neer 
kan leggen. Met haar misdaad heeft Grace 
geen enkele wet gesteld of hersteld in 
Dogville, ze heeft het stellen van een wet 
alleen onmogelijk gemaakt. Aangezien de 
transgressieve macht van de maffia slechts 
bestaat bij gratie van de wet die ze over
treedt, ondermijnt ze ook het bestaansrecht 
van de maffia zelf. Grace behoort dus tot 
Dogville noch tot de maffia. Wat ze de 
dorpelingen weigert, weigert ze ook wan
neer ze zich tegen hen keert: ze weigert toe 
te treden tot de ‘cirkel van de schuld’.

Precies daarom is Grace zo vergevings
gezind. Door alles te vergeven, kan ze zich
zelf voor heilig blijven aanzien. En waar ze 
zich toch schuldig weet (wat in een bepaald 
opzicht altijd het geval is), wentelt ze zich al 
te zeer in het comfort van haar schuldbewust
zijn: ze weigert over die schuld ook schuldig 
te liegen. Net zoals de dorpelingen is ze 
trouw aan de bestaande wetten en regels, er 
vast van overtuigd dat die ten goede leiden, 
maar in tegenstelling tot Grace hebben de 
dorpelingen deel aan de wet vanuit een 
besef dat je nooit met de wet in het reine 
bent, en dat je daarom altijd, bewust of 
onbewust, moet schipperen tussen trouw en 
ontrouw aan de wet. Hoezeer je ook je best 
doet, je staat altijd al in de schuld. En des te 
beter, want het gesjoemel van mensen komt 
de wet ook ten goede. Omdat Grace echter 
het gesjoemel van Dogville verafschuwt, 
gaf ze zich niet aan Dogville en voelde 
Dogville zich terecht verraden; daardoor 
konden de dorpelingen bijna niet anders dan 
hun eigen verraad ten aanzien van haar 
opdrijven, waardoor ze nog duidelijker bui
ten de gemeenschap en haar ‘kring van de 
schuld’ kwam te staan.

Ook wanneer Grace naar de échte 
schurken terugkeert, gebruikt ze haar macht 
niet om de cirkel van de schuld te betreden, 
maar om die te doorbreken, en de wereld te 
zuiveren van misdaad en schuld. Ze wreekt 
zich niet, ze betaalt Dogville niet met ge
lijke munt; dat zou haar te zeer de gelijke 
maken van die mistroostige dorpelingen. Ze 
is inderdaad arrogant; ze veracht de mensen 
van Dogville omdat ze samenleven bij de 
gratie van een wet die ze heimelijk met de 
voeten treden. Om de wereld daarvoor te 
behoeden, zet ze letterlijk haar apocalyp
tische macht in. Ze keert dus alleen terug om 
Dogville als voorbeeld voor de wereld te 
kunnen uitroeien, en -een heilige wraak te 
voltrekken waar de maffia onvermijdelijk 
het ultieme mikpunt van moet worden.

7. Gegeven: een object

Grace staat overal buiten. Haar ‘buiten
positie’ is zo radicaal dat ze bijna niet men
selijk te noemen is. De film is daarin erg 
duidelijk, niet alleen omdat Grace met het 
onmenselijke wordt geassocieerd - onmen

selijk is zij als slachtoffer én als beul - maar 
ook doordat de film Dogville niet echt over 
Grace gaat. Als persoon is zij niet het onder
werp van de film. Elke toegang tot haar 
psyche wordt ons immers ontzegd. We we
ten niet wat ze denkt, voelt of wil - ze blijft 
al bij al een abstract personage.

Zij is geen subject- in de twee beteke
nissen van het woord: zij heeft geen speci
fieke subjectiviteit én zij is evenmin het 
onderwerp (‘subject’) van de film. Het on
derwerp is Dogville zelf, en de rol van 
Grace bestaat erin het ‘object’ van Dogville 
te zijn: ‘iets’ dat daar toevallig binnenkomt, 
en het voorwerp wordt van Dogvilles 
(gast)vrijheid. Niet door de karweitjes die 
zij opknapt, geeft Grace iets aan Dogville. 
Zij ‘geeft’ niet als een subject dat zich actief 
voor de gemeenschap inzet, maar als een 
object waarnaar het dorp kan verlangen. 
Anderzijds betekent dit niet dat Grace met 
dit object samenvalt; dat is juist haar drama. 
Grace belandt slechts toevallig op de plaats 
van dat object, op de plaats van dat reeds 
genoemde ‘iets’ - een ‘iets’ dat aan de sa
menleving ontsnapt, dat niemand goed kan 
plaatsen, maar dat de samenleving niette
min bindt doordat zij ernaar verlangt.

Omdat dit ‘iets’ van de orde van het 
verlangen is, komt het per definitie van 
buiten. Het is een ‘probleem’ dat mensen in 
beweging zet en hun leven weer zin geeft. 
Alleen geeft Grace die zin niet zélf. Zij is het 
niet die de mensen opnieuw iets geeft om 
naar te verlangen. Doordat zij op de plaats 
van dat ‘iets’ belandde, dat excentrische 
‘iets’ waarop een verlangen gericht is, heeft 
ze de mensen slechts aan dit ‘iets’ herinnerd 
en hun verlangen aangewakkerd. Haar tra
gedie begint op het moment dat de mensen 
zich inbeelden dat zij dit ‘iets’ zelf bezit, dat 
zij het dus kan geven, dat men het van haar 
kan eisen. Daarin berust de verwarring van 
Chuck en de rest van het dorp, en daarom 
verwijten zij haar dat ze, ondanks haar gren
zeloze vrijgevigheid, weigert om zichzelf te 
geven. Maar zelfs indien ze zichzelf zou 
geven, wat ze in zekere zin toch doet, zou ze 
nooit geven wat Chuck en de anderen écht 
willen. Zij willen immers datgene wat hen 
doet verlangen, ze willen het object dat de 
grond is van hun verlangen, want ze willen 
dat verlangen meester worden. En over dat 
ultieme object van verlangen is niemand 
meester, ook niet diegene die toevallig op de 
plek van het object terechtkomt. Dogville 
zal dus nooit tevreden zijn, ook al geeft 
Grace ‘zichzelf.

Het object van verlangen waarin 
Dogville zijn laatste ankerpunt vindt, valt 
per definitie buiten Dogville. Wat het dorp 
doet verlangen en waarvan het dus leeft, is 
een genade, een Grace; geen goddelijke 
genade die uitgaat van een bovennatuurlijk 
en oppermachtig subject, maar een onhan
delbare genade die uitgaat van een opwin
dend maar onbevattelijk ‘iets’. Dit ‘iets’ is 
een fantasma dat het dorp zelf opwekt, en 
dat zich toch buiten het dorp situeert. Het is 
datgene waardoor Dogville tot een gemeen
schap wordt, maar dan enkel door ernaar te 
verlangen en het dus niet te bezitten. Indien 
Dogville zich dit ‘iets’ zou toe-eigenen, zou 
het daar zelf het slachtoffer van worden. 
Waar het dorp zich de grond van zijn verlan
gen toe-eigent, houdt het op te bestaan.

En zo geschiedt: zodra de gemeen
schap zijn fantasma niet alleen in Grace 
herkent, maar ook letterlijk uit haar wil 
opdelven, ontvangt die gemeenschap geen 
nieuw leven, maar wordt ze ontwricht. Het 
dorp dat meester wil worden van de gift, zet 
zijn eigen verlangen en dus zichzelf op het 
spel. Dit verlangen toont zich nu als een 
doodsverlangen. Het tweede, sadistische 
deel van het verhaal brengt daar gedetail
leerd verslag van uit. Het toont de diverse 
pogingen van Dogville om de ‘zin’ en het 
‘verlangen’ dat Grace hen geeft, daadwer
kelijk te bemachtigen en meester te worden 
- door zich letterlijk aan haar te vergrijpen. 
Niet alleen voor Grace, ook voor Dogville 
wordt die gift nu een marteling: de dorpelin
gen ervaren immers dat ze alleen maar naast 
die gift kunnen grijpen, en dat maakt hen 
nog ongelukkiger. Hun onmacht reageren 
ze af op Grace.

Die onmacht treft Grace een tweede 
keer op het einde van de film, als zij haar 
wrede beslissing neemt. Dan blij kt dat zij de 
plaats van het objectvan waaruit zij Dogville 
deed leven en verlangen, onmogelijk als 
subject kan innemen. Deze plaats is immers 
een ‘abjecte’ plaats; op die plaats staat ze 
buiten Dogville én buiten de maffia. Nam ze 
die plaats als subject in, dan zou ze de ‘kring 
van de schuld’ binnentreden, een schurk 
onder de schurken worden, eender of ze
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voor de gewone mensen of voor de maffia 
koos. In plaats daarvan blijft Grace koppig 
op de plaats staan waar anderen haar hebben 
neergezet, en waar ze zich het ultieme ob
ject van hun verlangen fantaseren: de plaats 
waar hun verlangen buiten de cirkel van de 
schuld zou treden, buiten het compromis, 
om op te gaan in de geile onschuld van het 
genot. Staand op dat ultieme punt waar 
ieders verlangen naar uitgaat, en dat zich nu 
als de plaats van de soevereine almacht 
toont, krijgt ze de vrijheid te doen wat ze 
wil. Ze doet dit evenwel niet als het subject 
van haar verlangen, maar als het object van 
andermans verlangen, als het begeerde- 
tegelijk-abjecte ding waar de goegemeente 
zich door aangetrokkén voelt. In haar maca
bere beslissing wordt het punt zichtbaar tot 
waar het verlangen van de anderen reikt: tot 
de dood die elk verlangen opschort. Van dat 
object, van die dood was de gift afkomstig 
die Dogville tot een ‘fantastische plaats om 
te leven’ maakt. De dood is de ultieme naam 
voor de blinde ‘genade’ (grace) waar de gift 
van uitgaat.

8. Pasolini’s theorema

De plaats die Grace in Dogville bekleedt, 
komt in veel opzichten overeen met de plaats 
die de (naamloze) ‘gast’ bekleedt in Pasolini’s 
Teorema (1968). [17] Ook deze film draait 
rond een figuur die plots, door een genadig 
toeval, komt binnenvallen - deze keer in de 
beslotenheid van een Milanees bourgeois- 
gezin. Hij wordt er gastvrij ontvangen en 
dient aan elk van de familieleden een ‘injec
tie’ van nieuw leven toe: hij doet hen op
nieuw verlangen. Wanneer hij, even onver
wacht als hij gekomen was, weer vertrekt, 
laat hij ieder van hen volkomen ontwricht 
achter.

Zijn gift is dezelfde onhandelbare en 
desastreuze gift als die van Grace in Dogville, 
maar krijgt een andere ‘setting’. De leden 
van het gezin - een industrieel, zijn echtge
note, hun zoon en dochter, en de meid van 
het huis - raken allemaal in de ban van de 
innemende schoonheid van de jonge ‘gast’, 
die zich zonder voorbehoud aan hen geeft. 
Maar in dit geval zijn de ‘begenadigden’ 
niet zelf aan zet, zij nemen hem niet, zoals 
de mensen van Dogville Grace nemen: de 
gast neemt integendeel hen, ook seksueel en 
telkens met volle instemming van de be
trokkene. De gift is hier dus actiever en 
(letterlijk zelfs) mannelijker geënsceneerd 
dan bij Von Trier. Zij gaat niet uit van een 
object, maar van een actief subject dat zelf 
het initiatief neemt, dat ‘neemt’ en in dit 
‘nemen’ actief geeft. De ‘gast’ schenkt wat 
men van hem verlangt, en - wonder van de 
erotische gift - doet dit precies door hen te 
‘nemen’.

Religieuze reminiscenties zijn in de 
films van Pasolini nooit ver weg, en Teorema 
vormt daarop geen uitzondering. De ‘gast’ 
kun je probleemloos duiden als een 
geseculariseerde Christusfiguur. Ook de 
Messias gaf zich, als ‘openbaring’ van een 
goddelijk ‘buiten’, met een liefde die alle 
grenzen te buiten ging. Hij schonk de men
sen niet alleen een nieuw en eeuwig leven, 
hij schonk ook letterlijk zichzelf - niet in 
erotische zin, zoals de ‘gast’, maar lijfelijk 
en reëel. Hij liet zich voor hen afslachten. 
Die radicale gift, zo geloofden zij die ervoor 
openstonden, maakte de weg vrij naar een 
leven dat geen dood meer zou kennen. Wan
neer, na Christus’ radicale gift en ondanks 
zijn verrijzenis, de dood bleef heersen zoals 
tevoren, kon dit het verlangen naar een 
ander, eeuwig leven toch niet smoren, een 
verlangen dat zij die in hem geloofden meer 
kwelde dan hen lief was. Zelfs de lofzangen 
op hun verrezen Heer verraadden vooral de 
klacht dat hij van hen was weggegaan en, 
ondanks gedane beloften, nog steeds wei
gerde terug te keren.

De ‘intrusie’ van de gast in de Milanese 
familie kent een zelfde structuur. Hij valt 
het verkrampte bourgeoismilieu met zo’n 
ontwapenende onschuld binnen, dat de ge
ijkte coördinaten er alle geldigheid verlie
zen. Ook wanneer hij, tegen alle regels van 
fatsoen en moraal in, met elk van hen de 
liefde bedrijft, tast dat zijn onschuld niet 
aan. Integendeel, iedereen begint nu nog 
intenser naar een nieuwe onschuld te ver
langen. Bij de gezinsleden ontluikt meer 
dan ooit de hoop op een leven dat niet 
bezoedeld is door schuld en compromissen. 
Wanneer de gast is vertrokken, kantelt die 
hoop in ontreddering en wordt zijn openba
rende liefde een onuitputtelijke bron van 
kwelling.

De verheven metaforiek waarmee de 
religie die openbaring en haar effect be- 
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schrijft, is bij Pasolini vervangen door een 
aardse erotiek. Maar ook het monotheïsme 
was niet zonder erotische connotaties - denk 
maar aan de woorden van de profeet Jeremia: 
“Heer, U hebt mij verleid; ik ben bezweken, 
U was te sterk voor mij.” [18] Die bekente
nis lezen we ook in de blik van de vijf 
gezinsleden, op het moment dat ze voor de 
erotische charmes van de gast bezwijken.

Pasolini leest de monotheïStische reli
gie als de articulatie van het gevoel over
weldigd te zijn door een gift waaruit een 
mens weliswaar al zijn kracht put, maar die 
hem tegelijk weerloos maakt en ‘verkracht’. 
Als het bestaan een zin heeft, dan berust die 
in de genade van een alles overspoelende 
gift. In dat inzicht berust de intelligentie van 
de religie. Natuurlijk serveert de religie een 
fabel, maar haar kern ligt minder in die fabel 
zelf dan in de gift die er aan de orde wordt 
gesteld. Het leven is een gift, een gift die ons 
gegeven is door een god, maar daarmee zegt 
de religie ook altijd dat de mens die gift niet 
aankan. Welke tegengift hij ook verzint, 
door offers, gebeden of goede werken, te
gen de gift van God valt niet op te bieden: er 
blijft een discrepantie tussen de goddelijke 
gever en de menselijke ontvanger.

Dit geldt bij uitstek voor de mono- 
theïstische traditie. In een van de stichtings
verhalen van deze traditie wordt verteld hoe 
Jakob, de aartsvader van het joodse volk, 
door God wordt omgedoopt tot ‘Israël’ 
— wat ook de naam wordt voor het volk dat 
van Jakob afstamt én voor de oudste 
monotheïstische traditie. Jakob krijgt die 
naam na een nacht waarin hij, op de vlucht 
voor zijn broer Esau, alleen achterblijft en 
bezocht wordt door een “man” die met hem 
“vecht tot het aanbreken van de dageraad”. 
Het gevecht blijft onbeslist, en de man, die 
kennelijk de dageraad schuwt, stoot Jakob 
“boven tegen de heup [...] zodat die ont
wricht werd”. Vervolgens wil de man er
vandoor, maar Jakob, die merkt dat er iets 
vreemds aan de hand is, eist dat de man zich 
eerst bekendmaakt enhem zegent. Zijn naam 
geeft de man niet prijs, maar met de zegen 
die hij Jakob toedient, verandert wel de 
naam van deze laatste: “voortaan zul je niet 
meer Jakob heten, maar Israël, want je 
hebt met God en met mensen gevochten 
en je staande kunnen houden.” Pas nadat 
Jakob met de Naamloze - met God - ge
vochten heeft, krijgt hij diens zegen, om 
voortaan te leven van de genade van diens 
gift, en met zijn twaalf zonen de basis te 
vormen voor het twaalf stammen tellende 
‘volk van Israël’. [19]

Ook in het verhaal van Jakob en Israël 
verschijnt de mens als gegrepen door een 
gift die hem ontredderd en vragend achter
laat: de mens is een vraag waarop geen 
sluitend antwoord bestaat; hij is een bran
dend verlangen dat, net als het brandende 
braambos [20], alleen door zijn eigen vuur 
wordt gevoed. Elk religieus discours draagt 
deze negatieve, tragische grondstructuur van 
de mens in zich, maar verbergt deze tegelijk 

door er een positieve wending aan te geven. 
God is wel de naam voor een gift die ons 
‘verkracht’, maar dat die gift van hem uit
gaat, geeft ons ook altijd de garantie dat we 
door een heilzaam geweld worden over
speeld - een ‘geweldige’ goedheid. God is 
zo ‘geweldig’ goed omdat hij hetoergeweld 
waarop de mens berust, in bedwang houdt, 
en het transgressieve geweld van die gift 
met zijn nog grotere transgressieve macht 
ten goede doet keren. Vandaar ook zijn 
oneindige vergevingsgezindheid, die hem 
boven de wet verheft en dus in de buurt van 
de misdaad brengt. Omdat hij machtiger is 
dan de machtigste gangster, kan hij elke 
misdaad niet alleen bestrijden, maar ook 
vergeven. Omdat hij een God van de wraak 
is, is hij ook een vergevende god.

In Teorema ontdoet Pasolini dit ver
haal van de religieuze bovenlaag: hij articu
leert de grammatica van de gift in louter 
menselijke termen. Niet God geeft, maar de 
mens, en de liefde die hij geeft is menselijk 
en dus erotisch van aard. Net zoals de oude 
christelijke God geeft hij zich aan de men
sen, en daarbij laat hij alle wetten en regels 
achter zich; maar als mens beschikt hij niet 
langer over het vermogen om die transgressie 
ten goede te keren. Hij kan het gif in de gift 
niet meer transformeren tot het waarmerk 
van een almachtige goedheid; de omkering 
van de kruisdood in de verrijzenis en verlos
sing is niet meer mogelijk. Op de prozaïsche, 
zij het mysterieuze erotische overweldiging 
van de gast volgt slechts het onvermogen 
om daarmee in het reine te komen.

9. Lars von Triers theorema...

En toch, hoewel Pasolini die grondeloze gift 
van zijn religieuze aspect wil ontdoen, is 
zijn film religieuzer dan hem lief is. Dit 
heeft te maken met het humanistische res
tant van Teorema'. de liefdesgift gaat nog 
steeds uit van een mens, een mooie jonge
ling. Verbergt dit ‘humane’ beeld niet op 
zijn beurt de basale structuur van de gift? 
Gaat de gift die hier wordt blootgelegd, de 
gift die de mens leven geeft en hem tegelijk 
uit balans brengt, in laatste instantie wel uit 
van een mens? Is de alteriteit waarnaar de 
gift verwijst nog ‘humaan’ te noemen? Dit 
zou veronderstellen dat er een oorspronke
lijke menselijke onschuld bestaat, geïncar
neerd in een volmaakt schone mens, die aan 
ons bestaan zin geeft door ons te ‘nemen’ 
- al is die ‘zin’ dan een even onmisbare als 
onaanvaardbare gift.

Op dit punt zet Von Triers film een 
theorema neer dat voorbijgaat aan dat van 
Pasolini. Dogville suggereert dat achter het 
gevende subject een ‘object’ schuilgaat dat 
de ware bron van de gift is. Het sekse
verschil tussen de schenkers van Pasolini en 
Von Trier is hierbij niet zonder betekenis. 
Bij Pasolini gaat de gift uit van een ‘man’, in 
de traditionele zin van het woord: iemand 
die actief geeft en neemt. Von Trier laat de 
gift uitgaan van een ‘vrouw’, die eveneens 

in haar traditionele rol optreedt: iemand die 
genomen wordt en die, wanneer ze geeft, 
dat doet ondanks zichzelf, als een ‘bron’, 
om maar een klassiek beeld te gebruiken. 
Beide films zetten een stereotiep man- en 
vrouwbeeld in om hun theorema zo scherp 
mogelijk te formuleren. Wat Pasolini in een 
klassieke ‘mannelijke’ grammatica ver
beeldt, hertaalt von Trier in zekere zin in een 
klassiek vrouwelijke setting. De functie die 
beiden aan de schoonheid toedichten, is 
daarbij telkens revelerend.

Grace mag dan een ‘bloedmooie 
vluchtelinge’ zijn, haar schoonheid functio
neert op een andere manier dan die van de 
intrigerende ‘gast’ in Teorema. Neem bij
voorbeeld de scène uit Teorema waarin de 
gast bespied wordt door Pietro, de zoon van 
het gezin. De gast slaapt in de kamer van de 
zoon, en die laatste kan het niet laten om bij 
het bed te gaan staan en, na lang aarzelen, 
stiekem de dekens weg te halen om in volle 
bewondering naar het naakte lichaam te 
staren. Als de gast op dat moment ontwaakt, 
raadt hij onmiddellijk Pietro’s voyeuristische 
bedoelingen en ziet hij hoe de puber het 
besterft van schaamte. Maar in plaats van 
een verwijtende blik, zien we in de ogen van 
de gast “dat vaderlijke licht vol moederlijk 
vertrouwen”, en hij buigt zich over Pietro 
om zich aan hem te ‘geven’. [21] De gast 
‘stort’ zich in liefde over Pietro uit, zoals 
Jahwe’s geest zich over iemand uitstort, 
namelijk op een manier die overheerlijk en 
tegelijk ontwrichtend is. [22] De schoon
heid van de ‘gast’ verblindt, zoals Jahwe’s 
geest verblindt, of zoals de duisternis Jakob 
verblindde: de schoonheid reveleert niets, 
zij verhult de bron van de gift. Zij omarmt 
het overweldigende en ontwrichtende ge
beuren van de gift met een zachte en ver
blindende genade, waarachter de eigenlijke 
oorsprong van de gift verdwijnt.

De schoonheid van Grace is daarente
gen geen ontzagwekkende openbaring waar 
mensen uit angst of schaamte voor terug
deinzen. Het is Grace zelf die vol angst en 
schaamte voorde dorpsbewoners verschijnt. 
Haar schoonheid wekt het verlangen op, 
maar sluit dat verlangen niet genadevol in 
de armen. Of juister, Grace kan dat maar 
heel even - en ondanks haarzelf. In tegen
stelling tot de gast is ze niet in staat te geven 
wat de anderen verwachten, waardoor de 
plattelandsidylle niet alleen voor het dorp 
maar ook voor haarzelf in een hel ontaardt 
-daar waar Pasolini’s ‘gast’ aan de hel 
ontsnapt die hij achterlaat.

De lotgevallen van Grace tonen in 
zekere zin wat de ‘gast’ zou zijn overkomen 
als hij niet was vertrokken en zijn vijfvoudige 
erotische relatie had voortgezet. Het 
Messiaanse aura dat hem omgaf, zou niet 
lang overeind zijn gebleven. Van iemand 
die zo genereus is hen te ‘nemen’, zou hij 
iemand geworden zijn die, zoals Grace, 
door hen genomen werd. Ook de verbluf
fende onschuld die in zijn transgressies zo 
vorstelijk overeind bleef, zou binnen de



kortste keren in de banale molen van schuld 
en aflossing terecht zijn gekomen. De sub
versieve minnaar zou de alledaagse geliefde 
geworden zijn. Misschien was hij nog een 
bron van subversie gebleven, maar dan zon
der die subversie meester te zijn; eerder was 
hij er het slachtoffer van geworden.

Hier stoten we op de grenzen van 
Pasolini’s erotische metafoor. Die werkt 
slechts bij de gratie van de religieuze ver
wijzing waarvoor ze juist een alternatief wil 
bieden. De film toont hoe de mens in een 
overweldigende erotische ervaring wordt 
geconfronteerd met de gift waarop hij te
ruggaat, zonder dat hij haar kan toe-eigenen. 
De mens blijkt gegrepen door een verlangen 
dat hem ‘neemt’ en waar hij, hoewel het 
‘zijn’ verlangen is, toch nooit greep op 
krijgt. Dit is het theorema van Teorema. 
Maar Pasolini laat die erotische gift uitgaan 
van iemand die aan de paradoxen van eros 
en gift ontsnapt, doordat hij ze beheerst. 
Daarmee verliest de giftmetafoor haar sub
versieve kracht. De fatale onmogelijkheid 
die zich in de gift aandient, blijkt niet op te 
gaan voor de schenker. Als de rol van de 
‘gast’ die van een afwezige is (zelfs afwezig 
in de liefde die hij bedrijft), dan niet van de 
afwezige mens, maar van een afwezige god. 
Hij is diegene die sinds Gods dood niet 
langer mogelijk is: de bezitter en schenker 
van de gift waarvan de mens leeft; hij is het 
onmogelijke soevereine subject dat bewust 
en vrij, als een ware ‘Heer’, de gift die liefde 
heet - of de liefde die een gift is - uitdeelt en 
weggeeft zonder er zelf aan ten onder te 
gaan.

Die metafoor van een mannelijke, 
‘heerlijke’ schenker dringt niet door tot de 
kern van de gift. Dogville is op dat vlak 
strenger en preciezer. De gift die het dorp 
doet opleven, en waar de dorpelingen 
überhaupt van leven, is hen gegeven in de 
strikte zin van het woord: de gift komt van 
buiten, uit het niets, en is volkomen gratuit. 
Maar daarbuiten, waar die gift vandaan 
komt, is er geen sprake van een volmaakt
heid die genereus kan zijn. Dit ‘buiten’ is 
niets anders dan het ‘object’ van ons ver
langen. Ons bestaan is één en al verlangen; 
het wordt ons paradoxaal gegeven door 
datgene wat we niet hebben. We krijgen 
wat we zijn (we zijn niet zomaar wat we 
zijn), en we krijgen het van wat we verlan
gen, van wat we buiten onze wereld dro
men, van dat louter fantasmatische ‘iets’ 
waarvan we hopen dat het ons boven de 
sleur van alledag zal uittillen.

Eeuwenlang hebben we ons een on
sterfelijke god gefantaseerd die ons dit ‘iets’ 
geeft. Pasolini vindt een mooie sterfelijke 
god uit, een heerlijk goddeloze jongeling, 
om ‘het’ aan de bourgeois te geven. In Von 
Triers film is de gift even imaginair: de film 
verbeeldt dat de gift die van Dogville ‘een 
fantastische plek om te leven’ maakt, gege
ven wordt door ‘iets’ wat Dogville zichzelf 
verbeeldt. Maar die gift wordt nu niet meer 
vertegenwoordigd door een god of een god

delijke jongeling, maar door een vrouw. Zij 
is nu dit ‘iets’; niet omdat een vrouw niet 
‘iemand’ kan zijn, maar omdat zij hier enkel 
optreedt voorzover zij begeerd en genomen 
wordt: als het voorwerp van andermans 
verlangen. Enkel als object van verlangen 
geeft zij de mensen van Dogville hun leven 
en hun verlangen. Dat betekent dat deze gift 
in de meest strikte zin niet de hare is. ‘Haar’ 
gift is een leven, een verlangen, dat ze 
‘teruggeeft’ aan mensen die het echter nooit 
hebben bezeten, en het ook nooit zullen 
bezitten. En zoals gezegd: niet zij doet dit. 
Zij komt alleen per ongeluk op de plaats 
terecht waar Dogville dat ‘iets’ poneerde 
van waaruit het zijn verlangen gegeven weet.

Dogville is het eerste deel van een trilogie 
waarin Lars von Trier zijn kijk op de mo
derne ‘vrije’ samenleving zal geven. In dit 
eerste deel brengt hij de vrijheid terug tot 
haar vergeten fundament: haar ‘gegeven
heid’ . Wij definiëren vrijheid doorgaans als 
iets waarin we meester over onszelf zijn: als 
vrije mens staan we ‘op eigen poten’ en 
beslissen we zelf over wat we denken en wie 
we zijn. Dogville toont wat onder die popu
laire vrijheidsgedachte verborgen zit. Vrij
heid verschijnt in deze film als iets wat 
gegeven wordt, en wat zichzelf ook wil 
geven: vrijheid is wat we krijgen van iets 
waar we denken vrij over te beschikken; zij 
is een verlangen om ons tot voorbij ons 
zelfbehoud weg te geven.

Het is de kracht van Von Triers film 
dat hij die gift, nochtans een religieuze 
metafoor bij uitstek, volledig buiten de reli
gieuze sfeer heeft gehouden. In de traditie 
van de strengste verlichting (en niet toeval
lig is de toon van de film die van een 
laatachttiende-eeuwse roman), ontleedt hij 
de basale structuren en mechanismen onder 
het oppervlak van de religie. Dat hij daar
mee ook de structuur van onze allerrecentste 
fascinatie voor, en flirt met de religie heeft 
blootgelegd, zal wellicht nog duidelijker 
blijken uit het volgende deel van de trilogie. 
We kunnen er alleen maar naar uitkijken.

Noten

[ 1 ] Tom [tegen zijn schaakvriend die hem 
voor de zoveelste keer vraagt waarvoor die 
bijeenkomsten nu eigenlijk goed zijn] : “mmh 
... Idon’tknow. See if the people of Dogville 
have a problem with the acceptance. What 
they really need is something for them to 
accept, something tangible, like a gift” 
(scène 1).
[2] “Grace had bared her throat to the 
town and it had responded with a great gift: 
with friends” (scène 14).
[3] Grace: “But I have nothing to offer 
them in return” (scène 3).
[4] “And Tom had launched himself 
fearlessly into his endeavour to illustrate the 
human problem: to receive,” aldus de off- 
screenstem aan het begin van scène 4. Of, 

tijdens de meeting waar Grace voor het eerst 
ter sprake komt en Tom, net voor hij haar 
onaangekondigd introduceert, zegt: “But 
the whole country would be better served 
with a greater attitude of openness and 
acceptance” (scène 4).
[5] “Well, they couldn’t really argue that 
anything had changed. But by not telling the 
police they felt they were committing a 
crime themselves,” vertelt Grace aan Tom 
de avond van haar eerste werkdag na het 
feest (scène 21).
[6] Hij speelde Jan, de mannelijke hoofd
rol in Breaking the Waves.
[7] “You’ve really been alone up here, 
haven’t you? You haven’t had anyone to 
comfort you and I should ask you for 
forgiveness... Still friends?” (scène 23).
[8] Zoals bijvoorbeeld in de daaropvol
gende scène, wanneer Grace zich bij hem 
beklaagt dat de mensen van Dogville al te 
veeleisend worden en dat nu ook anderen, in 
casu de blinde McKay, erotische avances 
maken. Ach, zegt Tom, “I think you’re 
doing a wonderful job. You give us so 
much. What Mr. McKay said [in zijn 4" of 
July-speech], right on the button... right on 
the button.” “He tried to put his hand on my 
knee today,” repliceert Grace, waarop Tom 
antwoordt: “Oh, he is blind, after all. 
Probably an accident.”
[9] Chuck: “It wasn’t me who wanted you 
here. You are far too beautiful and frail for 
this place. You tricked me into feeling that 
I meant something to you. It’s your own 
damn fault I need your respect, Grace” 
(scène 25).
[10] “But since the chain had been attached, 
things had become easier for everyone: the 
harassments in bed did not have to be kept so 
secret anymore, because they couldn’t really 
be compared to a sexual act. They were 
embarrassing the way it is when a hillbilly 
has his way with a cow, but no more than 
that.” (scène 39)
[11] Grace: “So, what is it? What is it, the 
thing... the thing that you don’t like about 
me?” The big man: “It was a word you used 
that provoked me. You called me arrogant.” 
Grace: “To plunder as it were a God given 
right. I’d called that arrogant, daddy.” The 
big man: “But that is exactly what I don’t 
like about you. It is you that is arrogant” 
(scène 48).
[12] “You do not pass judgement, because 
you sympathize with them. A deprived 
childhood and a homicide isn’t necessarily 
a homicide, right? The only thing you can 
blame is circumstances. Rapists and 
murderers may be victims, according to 
you. But I, I call them dogs, and if they’re 
lapping up their own vomit, the only way to 
stop them is with a lash,” zegt de vader tegen 
zijn dochter in scène 48.
[13] Grace: “So I’m arrogant. I’m arrogant 
because I forgive people?” The big man: 
“My God, can’t you see how condescending 
you are when you say that? You have this 
preconceived notion that nobody, listen, 

that nobody can’t possibly attain the same 
high ethical standards as you, so you 
exonerate them. I cannot think of anything 
more arrogant than that. You, my child ... 
my dear child, you forgive others with excu
ses that you would never in the world permit 
to yourself’ (scène 48).
[14] Denk aan Kafka’s verhaal Een ge
meenschap van schurken (uit: De Chinese 
muur en andere verhalen), waarvan de twee 
eerste zinnen als motto aan het begin van dit 
essay staan.
[15] Grace: “If there is any town this world 
would be better without, this is it” (scène 48). 
[16] Zie een van de motto’s bij het begin 
van dit essay. Het bijbelverhaal is een frag
ment uit de verhalencyclus rond Saul, de 
eerste koning van Israël. Het vertelt de eer
ste van een reeks misstappen die ervoor 
zorgen dat Saul ten slotte zijn protectie van 
Jahwe verliest ten gunste van David, zijn 
opvolger. Merkwaardig is dat Sauls eerste 
misstap erin bestaat dat hij zijn troepen, bij 
de oorlog tegen Amelek, niet het bevel tot de 
‘holocaust’ heeft gegeven, en dat ze de stad 

jiiet aan de totale verwoesting (holocaustos, 
Grieks voor 'allesbrand') hebben prijsgege
ven. In plaats daarvan hebben ze geroofd, al 
was het maar om econo-mische redenen (sol
daten kunnen nu eenmaal niet zonder soldij 
of iets dergelijks). In het verhaal zal Saul het 
daarover aan de stok krijgen met Samuel, 
Jahwe’s profeet. Na diverse ontwijkende 
manoeuvres van Saul zal Samuel, op bevel 
van Jahwe, de hoofdtrofee uit de oorlogsbuit, 
met name de koning van Amelek, eigenhan
dig ombrengen. De bijbeltekst is hier maca
ber helder: “En Samuël hakte Agag in stuk
ken, voor het aangezicht van Jahwe in 
Gilgal” (1 Sam 15,33).
[17] Voor de romanversie in Nederlandse 
vertaling, zie: Pier Paolo Pasolini, Theorema, 
vertaald door Grazella Rais, Amsterdam, 
Meulenhoff, 1988.
[18] Jeremia20,7.Pasoliniciteertditbijbel- 
vers in Theorema, in een andere, minder 
expliciet erotische vertaling, die hij daarom 
van commentaar voorziet: “Heer, Gij hebt 
mij overweldigd (ook in lichamelijke zin [zo 
voegt Pasolini eraan toe]), ik kan niet tegen 
u op.” Pasolini, op. cit. (noot 17), p. 170.
[19] Genesis 32, 23-32.
[20] Exodus 3,2.
[21] Pasolini, op. cit. (noot 17), p. 33.
[22] “Dan zal de Geest des HEREN u aan
grijpen; gij zult met hen in geestvervoering 
geraken en tot een ander mens worden” 
( 1 Samuel 10,6). “En de Geest des HEREN 
greep hem aan: hij ging naar Askelon, sloeg 
daar dertig mannen dood, nam hun 
bovenklederen en gaf die aan hen, die het 
raadsel hadden opgelost. Maar zijn toom 
was ontbrand en hij keerde terug naar het 
huis van zijn vader” (Rechters 14,19). Of, 
in een meer apocalyptische sfeer, waarin 
Jahwe’s uitgestorte geest de wereld zal ver
anderen: “Daarna zal het geschieden, dat Ik 
mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en 
uw zonen en uw dochters zullen profeteren; 
uw ouden zullen dromen dromen; uw jon
gelingen zullen gezichten zien” (Joël 2,28).

Illustraties: stillbeelden gemaakt door 
Rolf Konow
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De verschijning van het documentaire

Tom Holert

1. Een dansend zakje

Een plastic zakje, dansend in de wind, tus
sen dwarrelende herfstbladeren, tegen de 
achtergrond van een gemetselde muur. Het 
is een beeld uit American Beauty, de speel
film van Sam Mendes die in 1999 enkele 
Oscars won en intussen wordt beschouwd 
als een geslaagde filmische (psycho)analyse 
van de Amerikaanse middenklasse rond de 
eeuwwisseling. Die eenvoudige, door een 
camcorder als toevallig opgevangen scène 
van een wereld zonder mensen, een wereld 
die uit licht, wind en gewichtloze voorwer
pen bestaat, wordt in de film tegelijk een 
mene-tekel en een belofte van geluk. De 
scène waarin de hoofdpersonages het ba
nale videobeeld van de schoonheid bekij
ken en becommentariëren, begint ermee dat 
een jongen zijn buurmeisje door de collec
tie wapens en naziparafernalia gidst die zijn 
vader heeft aangelegd. Om de irritatie of de 
angst van het meisje te verminderen, toont 
de jongen wat hij de ‘mooiste video’ noemt 
die hij ooit heeft gemaakt (want hij is een 
hartstochtelijk videomaker, met artistieke 
ambities): de beelden van de plastic zak in 
de wind tussen de herfstbladeren.

De dans van dat gewichtloze gebruiks
voorwerp belichaamt een gratie en een le
vendigheid waartoe mensen niet meer in 
staat zijn - zo ongeveer luidt een subtekst 
van deze beelden in de context van de film. 
Hooguit kunnen we nog een deemoedig- 
verstrooide blik door de zoeker van de 
camcorder werpen, die ons een eenvoudig, 
sober beeld van onvatbare lichtheid schenkt. 
Dat beeld onderbreekt de filmhandeling en 
de beeldenstroom, maar drijft die tegelijk 
ook aan. Het is het ‘andere’ van de speel
film; het staat voor het verlangen van de 
hoofdpersonages naar bevrijding uit het 
suburbane bestaan, maar ook uit de mecha
nismen van het cinematografische apparaat 
en zijn dramaturgie. Het wordt dan ook als 
een epifanie behandeld, als het document van 
een goddelijke of pantheïstische macht; een 
document dat plotseling uit het omvangrijke 
beeldarchief van de jonge videomaker is 
opgerezen om te getuigen van een andere, 
misschien wel betere wereld. Met een para
doxale formulering zou je kunnen spreken 
van de constructie van een acheiropoietisch 

beeld - een beeld dat niet is gemaakt, maar 
door God zelf is gegeven. [1]

Het dansende zakje in low resolution 
gunt ons een glimp van een volmaaktheid 
waar de mens blijkbaar (meestal vergeefs) 
naar streeft. Het is een therapeutisch beeld 
dat de angst moet verdrijven, maar tegelijk 
is het ook haast religieus, transcendent 
- overeenkomstig de logica of de ideologie 
van American Beauty, waarin de mensheid 
(voorzover het om de blanke, suburbane, 
Noord-Amerikaanse mensheid gaat) is aan
beland op een tweesprong, in een diepe psy- 
chosociale crisis waaruit alleen de dood, het 
voyeurisme of de illuminatie door de liefde 
voor de fragiel-verleidelijke medemens nog 
een uitweg biedt.

Maar het dansende zakje is nog om een 
andere reden een verschijning: het moet een 
technisch-esthetisch verschil markeren, dat 
ook het verschil tussen fictie en non-fictie 
is. Die zo demonstratief niet-geënsceneerde, 
ruwe, toevallige, documentaire video
beelden - die op hetzelfde moment door de 
jongen worden toegelicht en van betekenis 
voorzien - lijken de wereld te bekritiseren 
die de film ons voortovert, maar tegelijk de 
speelfilm waarin ze werden gemonteerd te 
becommentariëren en te corrigeren. Ze con
fronteren de film met zijn geënsceneerd- 
zijn, met zijn onechtheid, en ze doen vooral 
dienst als een teken van zelfreflectie - een 
deugd die zeer nauw verbonden is met 
kunst, en vooral met modernistische kunst.

Het videobeeld van het dansende zakje 
verwijst naar het complex van macht en ken
nis waarop speelfilms berusten, speelfilms 
die zelfs het documentaire videobeeld als 
poëtisch correctief kunnen inzetten. Het zo 
vluchtige moment is het moment van het 
autonome esthetische beeld in de functioneel- 
narratieve beeldenstroom van de speelfilm, 
waarvan de bevrijding eindigt op het punt 
waar het visuele ‘experiment’ begint. Dat 
betekent niet dat het beeld van het zakje in 
de wind van alle narratieve en ideologische 
functies is ontdaan. De documentaire en de 
artistieke functie vloeien in elkaar over in de 
modus van de verschijning, zodat de 
kwaliteitsfilm zichzelf presenteert als schuil
plaats waarin de werkelijkheid, bijna in de 
zin van Siegfried Kracauers filmtheorie, 
‘docupoëtisch’ kan worden gered. [2]

2. Het artistieke, het documentaire

Het op die manier tot een epifanie gesti
leerde documentaire beeld in American 

Beauty citeert (of simuleert) - door vrije
lijk formules uit de museale videokunst van 
de laatste decennia te gebruiken, met hun 
schilderachtige vaagheid en authentieke 
pixels - een beeld dat als ‘artistiek’ geco
deerd is. Het docupoëtische beeld van het 
genre ‘dansend zakje’ mikt op artistieke ef
fecten, het zendt modernistische signalen 
van zelfreflectie uit en gaat tegelijk - zoals 
de beschreven filmscène laat zien - op in 
een haast religieuze functionaliteit van het 
auratische.

De meditatieve concentratie op de 
structuur van het videodocument kondigt 
een passiviteit aan die de tegenhanger vormt 
van de activiteit waartoe het documentaire 
beeld eigenlijk net zo goed kan aanzetten. 
Anders gezegd: de gratie van het dansende 
zakje is in staat een verrukkende trance op 
te wekken die op haar beurt aanzet tot een 
vastbeslotenheid met (en dat wordt ook in 
American Beauty gesuggereerd) mogelijk 
existentiële gevolgen; omgekeerd kan het 
kijken naar documentaire livebeelden van 
gemobiliseerde massa’s, oorlogen of huma
nitaire rampen uitmonden in een trance
achtige verstarring. We moeten ons hier 
overigens hoeden voor generalisaties. Niet 
iedereen wordt door dezelfde beelden op 
dezelfde manier ‘geactiveerd’ of ‘passief 
gemaakt’. Videobeelden van een dansend 
zakje verwijzen niet altijd en overal zo plau
sibel naar een sociale en psychologische 
deficiëntie als ze dat in American Beauty 
doen. Hun begrijpelijkheid is onder meer 
technisch en ideologisch, dus: technologisch 
gefundeerd. De esthetica van de authenti
citeit en de esthetica van de controlerende 
blik versmelten in het videobeeld; de artis
tieke en politionele toepassingen ervan de
len dezelfde zichtbaarheidsruimte.

Niet toevallig is het beeld van het zakje 
in American Beauty het afvalproduct van een 
voyeuristische bewakingsactiviteit. De jonge 
kunstenaar die het heeft geregistreerd (of: wie 
het overkomen is), bespioneert zijn buren, 
in een mengeling van indiscretie, empathie 
en melancholie. Meteen is nog een andere 
actuele dimensie van de documentary mode 
aangesneden: de documentaire blik beweegt 
zich (voortaan) in de buurt van de controle
rende registratie. Zoals een vluchtige blik 
in de geschiedenis van ‘het documentaire’ 
aantoont, was het altijd al een geschikt me
dium voor het werk van de politie, de 
etnografie, de geheime dienst of de propa
ganda. Het is een onderdeel van sociaal- 
technologische dispositieven en neemt als 

zodanig deel aan de productie van kennis 
en macht.

De vragen die voortvloeien uit de ver
wantschap tussen een poëtisch 'presentisme' 
en de politionele panoptische blik, de ver
wantschap die in American Beauty zo evi
dent is, brengen ons regelrecht naar de pro
blematische kern van de documentaire stra
tegieën in de kunst. De raakpunten en 
overlappingen van kunst en documenta- 
risme als historisch-institutionele praktijken 
zijn sterk bepaald door de interesse om be
paalde, met ‘het documentaire’ verbonden 
vormen van kennisproductie te verschuiven 
in de richting van het fictionele en poë
tische. Anderzijds bestaat er in het artistieke 
veld een minstens zo grote interesse voor 
‘het documentaire’ als correctie op het ar
tistieke beeld. Dat laatste wordt vaak als 
werkelijkheidsvreemd en kunstimmanent 
beschouwd. Om die reden gaat men steeds 
weer op zoek naar mogelijkheden om an
dere sociale werelden visueel te ontsluiten. 
Die wederzijdse interesse berust op een 
wankele basis: op de noodzakelijke illusie, 
namelijk, dat het mogelijk is om het ‘artis
tieke’ en het ‘documentaire’ van elkaar te 
scheiden, teneinde ze vervolgens weer sa
men te brengen. Momenteel lijkt er een al
gemene noodzaak te bestaan - waarom dat 
zo is, zou moeten worden onderzocht - om 
het kunstbegrip onder druk te zetten met 
alternatieve begrippen zoals ‘visuele cul
tuur’, ‘onderzoek’, ‘wetenschap’ of the 
documentary, om het op die manier te 
reconfigureren, absorberender en omvatten
der te maken, en in elk opzicht opener.

3. Docu-displays

Net zoals de speelfilm is daarom ook het 
instituut kunst, met haar galerie- en 
museumarchitectuur en haar ideologische 
verdichtsels, een context en een container 
van het documentaire beeld geworden. In 
snel tempo hebben zich ruimtelijke conven
ties ontwikkeld die reageren op de boom van 
video en film - een boom die de jongste ja
ren steeds sterker met de documentary mode 
vervlochten is geraakt. De beroemde of be
ruchte black boxes, die in de white cubes 
van de kunsthallen worden geïnstalleerd om 
te voorzien in de projectie- en installatie- 
behoeften van film- en videokunstenaars (en 
om de auratisering van hun werk te onder
steunen), zijn in toenemende mate het to
neel van documentaire epifanieën - vooral 
ook van epifanieën die het soort inwendige
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ervaringen waarborgen waar de theorie van 
de documentary mode het over heeft.

Documenta 11 had een hele reeks van 
dergelijke Wunderkammer van het viscerale 
te bieden. Het prominentste voorbeeld daar
van was misschien wel Steve McQueens 
black-boxinstallatie Western Deep, die de 
bezoeker meenam voor een indrukwek
kende reis naar de diepten van een mijn 
- bijna zoals in een IMAX-bioscoop. Maar 
de black box is allang niet meer de enige 
displayconventie voor documentaire strate
gieën. In Ausstellungsorte, een officiële 
fotodocumentatie van Documenta 11 die 
nog tijdens de tentoonstelling als fotoboek 
is verschenen, staat een foto van Wemer 
Maschmann afgedrukt waarop de Dokumenta- 
Halle te zien is. [3] Die foto heeft zelf een 
documentair karakter, en je kunt zien hoe 
goed die documentaire functie past bij de 
modus van het idyllische: de jonge vrouw, 
zomers gekleed, in de klassieke pose van ie
mand die geconcentreerd en in gedachten 
verzonken is, zit op een houten bank, zonder 
kussens en zonder leuning; via haar koptele
foon is ze verbonden met een tv-toestel dat 
op een verhoging staat; het licht is niet echt 
ideaal om beelden op een scherm te kunnen 
bekijken - het daglicht breekt op het glas van 
de monitor; maar de geconcentreerde blik 
krijgt genoeg kansen om af te dwalen, bij
voorbeeld naar de andere tv-toestellen 
waarop eveneens documentaires te zien zijn.

De vrouw op de foto zit net naar A Trip 
to the Country (2000) van Jean-Marie Teno 
te kijken. De film duurt 75 minuten. Op de 
achtergrond is Johan van der Keukens Het 
oog boven de put (1988) te zien, die 90 mi
nuten duurt. Kennelijk hebben de tentoon
stellingsmakers er geen rekening mee ge
houden dat sommige bezoekers die films 
misschien wel helemaal wilden bekijken. 
De presentatie mikt op de vluchtige aanwe
zigheid van beelden aan de rand van het 
gezichtsveld, in het grensgebied van de 
waarneming, en daarmee, zou je kunnen 
zeggen, verdubbelt ze de ‘inhoudelijke’, 
door het beeld overgebrachte ‘rand’. Dat 
sprong bijzonder in het oog in de Binding- 
brouwerij, waar in een gang op grote hoogte 
beeldschermen waren bevestigd die video’s 
van de Iglooik Isuma Productions toonden. 
Wie de foto van die displaysituatie bekijkt, 
ziet dat het aanbod wel degelijk opgenomen 
werd, maar dan letterlijk en passant, in het 
voorbijgaan. Dat geldt ook voor een andere 
foto, waarop Hamdallaye! is te zien, een 
verzameling documentair werk van de 
groep Huit Facettes in verschillende media: 
de beelden worden bestudeerd in de meest 
diverse lichaamshoudingen en met de meest 
diverse gradaties van oplettendheid. In een 
andere ruimtelijke schikking zie je bezoe
kers die - dit keer op kussens en leunend 
tegen de muur - naar tv-schermen zitten te 
kijken waarop de documentaires van de 
Congolese Group Amos worden vertoond.

Deze voorbeelden tonen hoe docu
mentaire producties ruimtelijk worden 
geënsceneerd en gearrangeerd. En zoals al
tijd is in dergelijke arrangementen een spe
cifiek complex van macht en kennis aan het 
werk, dat uitmaakt hoe de ‘documenten’, 
de toeschouwers en de ruimte zich tot el
kaar verhouden; er is sprake van een speci
fieke modus van de aandachtseconomie, die 
door de verdeling van monitoren en mate
rialen in de ruimte een andere oriëntatie 
heeft dan in een black box of een projectie- 
zaaltje.

Deze open en terloopse uitnodiging 
om documentaire producties te bekijken is 
de uitkomst van een compromis tussen de 
conventies van de modernistische kunst- 
presentatie in de white cube, ‘ambient 
television’ in de publieke ruimte (stations, 
winkelcentra, luchthavens enzovoort) [4] en 
particuliere manieren om met beelden om 
te gaan. Het ‘diagram van de zichtbaarheid’ 
dat eraan ten grondslag ligt, vereist en sti
muleert een terloopse, gedecentreerde ma
nier van kijken, maar ook het vermogen om 
je aandacht flexibel te verdelen en de infor
matie individueel te verwerken. [5] De pre
sentatie lijkt het zonder autoritaire instruc
ties te kunnen stellen en de toeschouwers 
bewegings- en keuzevrijheid te gunnen. Je 
blik en je lichaam kunnen zwerven. Om te 
functioneren en effect te sorteren, zo wordt 
gesuggereerd, heeft het documentaire beeld 
geen tentoonstellingsarchitectuur nodig die 
de manier van kijken scherp oriënteert.

Anders gezegd: hoe kritisch, belang
rijk of schokkend de beelden en geluiden 
ook zijn, ze worden gearrangeerd en gepre
senteerd op een manier die geen rekening 
houdt met hun vermogen om te fascineren 
en te irriteren. Een andere mogelijkheid is 
natuurlijk dat de presentatie er zo sterk re
kening mee houdt dat een bijzondere, dwin
gende enscenering niet langer noodzakelijk 
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wordt geacht. De verschillende kijksituaties 
in de diverse Documenta-ruimten deden dan 
ook allerlei vragen rijzen: hoe kan de 
tentoonstellingsinrichting rekening houden 
met en reflecteren over de verschillende 
ontstaanscontexten en productievoorwaarden 
van de films en de video’s, de foto’s en de 
audiodocumenten, de papieren tekst
archieven en de internetpresentaties? Hoe 
willekeurig, contingent of doelbewust is de 
keuze van zitmeubelen, interfaces, monitor
types enzovoort? Hoe specifiek organiseert 
men de coördinatie van het kijken en de 
configuratie van tentoongesteld object en 
bezoekers? Hebben we hier inderdaad te 
maken met de "kunstethische werkplaatsen” 
waarover Sarat Maharaj, een van de cura
toren van Documenta 11, het heeft - met 
“epistemologische machines” dus, die “op
ties en potenties produceren, om zich actief 
in de loop der dingen te mengen”? [6] Of 
doelt de curator daarmee vooral op de ge
toonde werken, en niet op zijn eigen inbreng 
als curator?

Het importeren van documentaire 
producties in de context van de kunst is even 
succesvol als problematisch, omdat die im
port inderdaad “opties en potenties” bevat 
die in staat zijn om de ruimten van de kunst 
verregaand te recoderen. Maar de beheer
ders en ontwerpers van die ruimten zetten 
hun institutionele autoriteit in om de regie 
over de infrastructuur van de ‘inmenging’ 
en de ‘ontgrenzing’ te behouden. Die (on
vermijdelijke?) pogingen om de regie vei
lig te stellen nemen zeer verschillende vor
men aan, ook binnen een tentoonstelling als 
Documenta 11 - temeer omdat de kunste
naars weliswaar lang niet altijd, maar toch 
in veel gevallen mee hebben beslist over het 
ontwerp van de displays. Zowel tijdens de 
Documenta zelf als bij het bekijken van de 
fotografische documentatie kreeg je de in
druk dat het er vooral om ging effecten van 
‘het documentaire’ te organiseren in een 
vooraf vastgelegde institutionele en archi
tectonische container; een container die his
torisch gezien - in tegenstelling tot de tele
visie, het auditorium of de bioscoop - niet 
op de presentatie van ‘het documentaire’ 
was berekend. Daarom worden nu strate
gieën ontwikkeld om met de import van 
documentaire strategieën in de kunst om te 
gaan. Om het nauwkeuriger te zeggen: ei
genlijk zijn de institutionele strategieën al
tijd ook een elementair bestanddeel van de 
documentaire strategieën in de kunst (zo
dat ‘import’ een enigszins misleidende for
mulering is).

4. Index en fantastiek

Wie documentaire praktijken (en effecten) 
inlijfde, kreeg altijd het verwijt dat hij het 
documentaire beeld esthetiseerde, subjecti- 
veerde en depolitiseerde. Vanuit dat per
spectief heeft de ‘verkunsting’ van het do
cumentaire iets corrumperends. [7] Maar 
misschien kunnen we ons beter afvragen 
waarom de interesse en de bereidheid om 
‘het documentaire’ in de huidige kunst
praktijk in te bedden zo groot zijn - en of 
die interesse niet samenhangt met bepaalde 
eigenschappen en beloftes van het docu
mentaire beeld. Om die vraag te beantwoor
den en tegelijk ook het probleem van de 
documentaire epifanie verder uit te diepen, 
moet ik hier een kleine omweg maken. Ik 
wil enkele premissen van het spreken over 
‘het documentaire’ ter sprake brengen.

Een theoretische confrontatie met het 
discoursobject ‘documentaire strategie’ of 
‘documentair beeld’ beweegt zich op het
zelfde reflectieniveau (met betrekking tot 
dit epistemische object) als de audiovisuele 
ensembles waarin ‘documentaire strate
gieën’ worden gerealiseerd. Of het nu gaat 
om het uitgestrekte, door genrecodes gestruc
tureerde veld van de documentaire foto
grafie en de documentaire film, of juist om 
werken die in de institutionele distributie
kanalen van de beeldende kunst thuishoren 
- de greep naar de retoriek, de attitudes, de 
epistemologieën en de ambities van ‘het 
documentaire’ is niet meer voorstelbaar zon
der een metadocumentair discours dat die- 
greep thematiseert en problematiseert. We 
zouden nog verder kunnen gaan: het docu
mentaire beeld - als discursief object — is 
allang niet meer de erkende, geaccrediteerde 
registratie van een buitenfilmische of 
buitenmediale realiteit; het vormt juist een 
uitstekende aanleiding om twijfel uit te spre
ken over de voorwaarden van die accredi
tatie en van dat geloof in de representeer- 
baarheid van de werkelijkheid, en om na te 
denken over de status van het realistische 
beeld.

Je zou kunnen zeggen - en ik ben niet 
de eerste die dat verband legt [8] — dat de 
geschiedenis van het discours over ‘het do
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cumentaire’ een ontwikkeling herhaalt die 
Michel Foucault in Les mots et les choses 
heeft beschreven als de overgang van het 
vroegmoderne, op het principe van de ge
lijkenis berustende epistèmè, naar het klas
sieke tijdperk van de representatie: “In het 
begin van de XVIIde eeuw, in de periode 
dié terecht of ten onrechte de barokperiode 
wordt genoemd, houdt de gedachte op, zich 
in het element der overeenkomst te bewe
gen. De gelijkenis is niet meer een vorm 
van kennis, maar eerder een gelegenheid om 
zich te kunnen vergissen - een gevaar waar
aan men zich blootstelt, wanneer men de 
slecht-verlichte ruimte van de verwarringen 
niet heel goed beziet. In de eerste regels van 
de Regulae zegt Descartes: “Wanneer men 
enige overeenkomstigheden ontdekt tussen 
twee dingen, dan heeft men vaak de ge
woonte, om aan die beide dingen, aan het 
ene zowel als aan het andere, toe te schrij
ven wat men aan één van beide slechts waar 
heeft bevonden, en zelfs op de punten waar 
zij in werkelijkheid van elkaar verschillen.” 
[...] Overal tekenen zich spookbeelden van 
de gelijkenis af, maar men weet dat het 
spookbeelden zijn.” [9]

Dat de orde van de gelijkenis (ressem
blance) wordt afgelost door de orde van de 
representatie, impliceert meteen ook nieuwe 
afspraken over de relaties tussen dingen, 
woorden en beelden. Het cartesiaanse we
reldbeeld berust op het heldere onderscheid 
tussen subject en object, en op de niet- 
identiteit van het teken en datgene waarnaar 
het verwijst. Naarmate dat wereldbeeld zich 
doorzette, begon de gelijkenis, een relatie 
die altijd evident was geweest, onwaar
schijnlijk en duister te lijken. De analogie, 
de afdruk en het indexicale spoor werden 
hersenschimmen. Gelijkenis werd een ‘ge
legenheid om zich te kunnen vergissen’, een 
‘gevaar’ - onbetrouwbaar, mysterieus, on
waar.

Het historische lot dat de waarheids- 
regimes van de rariteitenkabinetten en an
dere voorbeelden van de barokke gelijkenis- 
rationaliteit te beurt was gevallen, trof in 
de twintigste eeuw ook het waarheidsregime 
van de gelijkenis, dat samen met de foto
grafie was ingetreden. Dankzij de pencil of 
nature leek het mogelijk om de uiterlijke 
werkelijkheid in het fotochemische proces 
letterlijk op de beelddrager af te drukken. 
De technologie raakte vervlochten met de 
discursieve constructie van de objectiviteit 
van het fotografisch verkregen beeld, of dat 
nu statisch was of bewoog. Dat discours 
bepaalde voortaan de inhoud van begrippen 
zoals waarheid en echtheid, visuele getui
genis en evidentie.
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Ook de constructie van de fotografische 
waarheid, die steunde op een als onwrik
baar beschouwde indexicale relatie tussen 
het beeld en zijn referent in de werkelijk
heid, werd gaandeweg onder druk gezet 
door de logica van de representatie. Het 
fotografische beeld ontpopte zich steeds ster
ker als een gevaarlijke ‘gelegenheid om zich 
te kunnen vergissen’. Zo groeide het door de 
fotografie gestutte documentarisme uit lot 
een ‘spookbeeld van de gelijkenis’, blootge- 
steld aan het scepticisme en het relativisme 
van een kritiek die de bevoorrechte waar- 
heidstoegang van de documentary mode 
krachtig in twijfel trok. Elk overzicht dat de 
theorieën van ‘het documentaire’ behandelt, 
vermeldt intussen dat een documentaire prak
tijk die niet nadenkt over de onhoudbaarheid 
van objectiviteitsaanspraken, onmogelijk is 
geworden. Dat het documentaire project we
zenlijk paradoxaal is en zelfs op een aporie 
berust, is een uitgemaakte zaak.

Enerzijds wordt dat project immers 
gedreven door de ambitie ‘dichter’ bij de 
waarheid te komen dan andere visuele gen
res - is het dus diep gekleurd door de 
waarheids- of kennisliefde (epistefilie) die 
het hart van de gedocumenteerde kennis
productie vormt. Anderzijds is het juist ken
merkend voor de geavanceerde documen
taire praktijk dat zij haar epistefilie voluit 
relativeert, in twijfel trekt en kritisch on
derzoekt. Een afscheid van de vroegere 
documentaire naïviteit, die immers ook een 
vorm van ideologische blindheid was, is dat 
kritische onderzoek echter niet: het vormt 
juist de overtreffende trap van de oude be
lofte van objectiviteit en transparantie. De 
aanhoudende fascinatie voor ‘het documen
taire’ wordt vooral ook verklaard door de 
metadocumentaire liefde voor de waarheid 
van de documentaire waarheidsliefde.

Het effect van ‘het documentaire’ 
wordt steeds meer beoordeeld volgens het 
zichtbare reflectieniveau waarop de beelden 
worden gepresenteerd. Dat het fotografische 
beeld in het tijdperk van zijn digitale simu
leer- en manipuleerbaarheid de aanspraak 
op indexicaliteit niet langer staande kan 
houden, behoort tot de liturgie van het post- 
fotografische discours, dat intussen ook in 
de mainstream media is ingeburgerd. Het 
is om gek van te worden: hoe sterker je het 
documentaire beeld en zijn productie
voorwaarden ‘inkadert’ - door media- 
kritische commentaren, door de objectivi
teit en het waarheidsgehalte van het ge
toonde ostentatief in twijfel te trekken en
zovoort - des te plausibeler het lijkt om 
zulke beelden voor waarheidsvinding te 
gebruiken. Zo draagt juist de kritiek op het



documentaire realisme ertoe bij dat de cul
tuur van ‘het documentaire’ snel uitbreiding 
neemt. Michael Renov onderstreept dat de 
jongste generatie onderzoekers het erover 
eens is dat de ‘representaties van het reële’ 
niet over minder, maar juist over meer 
macht dan voorheen beschikken om ‘onze 
wereld vorm te geven’, en dat het terrein 
van de productie en regie van historisch 
gefundeerde beeldenstromen uitgroeit tot de 
belangrijkste arena van maatschappelijke 
macht. Denk alleen maar, zegt Renov, aan 
al die nieuwe plaatsen en situaties waar we 
dag en nacht de documentary culture kun
nen aantreffen - de kabeltelevisie; de aan
plakborden en de reusachtige beeldscher
men in de steden; de musea en het inter
net. [10] Die enorme proliferatie van ‘het 
documentaire’ brengt ook een normalise
rende verspreiding met zich mee van de 
onzekerheid omtrent de status van beelden, 
hun werkelijkheidsgehalte, hun authentici
teit. Permanent wordt die authenticiteit te- 
gelijk beloofd en ontzenuwd, wordt het ver
langen naar ware beelden zowel gewekt als 
methodisch teleurgesteld.

De naturalisering van de twijfel zagen 
we het afgelopen jaar ook in de televisie- 
verslaggeving over de oorlog in Irak: de 
confrontatie tussen de publieke 'twijfel- 
televisie’ in Europa enerzijds en de wall- 
to-wall non-stopreportages van zenders zo
als CNN of BBC World anderzijds, gehoor
zaamt aan de logica van de voortdurend in 
elkaar grijpende constructie en decon
structie van authenticiteitssignalen. Men 
gebruikt een brede waaier van elkaar tegen
sprekende beeldtypes en beeldkwaliteiten 
- gepixelde videofoonbeelden in low 
resolution, de meer gangbare videobeelden, 
talking heads-ensceneringen, animatieclips 
met kaartjes en andere grafische gadgets - 
en men omlijst die beelden met min of meer 
nauwkeurige gegevens over hun herkomst, 
hun functie enzovoort. Het lijkt erop dat 
strategieën van de postmoderne, media- en 
representatiekritische kunst van de jaren ’70 
tot ’90 zijn gesedimenteerd in het discours 
van de massamedia. In wat Sarat Maharaj 
een "megaretinaal systeem” heeft genoemd, 
een systeem “waarin tv, reclame, mode, voe
ding, pop, cultureel erfgoed, alledaagse 
weetjes en lifestyle zich de ironie en de 
mimicry eigen hebben gemaakt die vroe
ger haast uitsluitend met artistieke kennis 
verbonden was”, is het niet alleen de plaats 
van het ‘artistieke beeld’, maar ook die van 
het ‘documentaire beeld’ die moet worden 
opgehelderd. [11] Wanneer de documen
taire ‘spookbeelden van de gelijkenis’ wor
den geproblematiseerd, vanuit een visie op 

het beeld als digitale ‘representatie’, dan 
gebeurt dat vooral om het vertrouwen in de 
diverse agentschappen van die beeld- 
productie te versterken. Hoe vaker media- 
kritische nieuwslezers de kijker aansporen 
om de getoonde beelden niette vertrouwen, 
hoe beter men die beelden kan bekijken 
zonder op de vraag naar hun eventuele 
‘waarheid’ nog een antwoord te verwach
ten. Het kritische inzicht in het retorische 
karakter van de beelden heeft plaatsgemaakt 
voor de affirmatieve instemming met dat 
gegeven. Het begrip waarheid is van zijn 
nadruk ontdaan (als het al niet is opgehe
ven), wat op den duur het einde kan bete
kenen van het spel van de waarheid.

Ondertussen komen de media hun 
ideologisch gestoffeerde zorgvuldigheids
plicht na doordat ze zichzelf met veel 
pathos ontslaan van elke verantwoordelijk
heid voor de beelden en van elke verplich
ting tot waarachtigheid - waarmee ze met
een ook de artistieke reflectie op de 
materialiteit en de historiciteit van de beel
den subtiel maar onherroepelijk beïnvloe
den. Toch is het nog altijd zo dat de realiteit 
‘achter’ de documentaire beelden sterker in 
twijfel wordt getrokken dan de beelden 
zelf. [12] De beelden vlokken uit tot iets 
soevereins en zelfreferentieels, dat echter 
probleemloos te verzoenen valt met het on
geloof en de onzekerheid die de beelden 
wekken over het statuut van de realiteit die 
ze selecteren en ensceneren. “In documentary 
mode wordt de werkelijkheid een attractie,” 
schrijft Jane Gaines, “niet omdat ze gewoon 
is, maar omdat ze plotseling vreemd wordt. 
Het object van het documentaire kan heel 
goed in het alledaagse leven verscholen lig
gen, maar zodra het, nog ongerept, door de 
camera wordt ontdekt, wordt het al snel een 
voorwerp dat bij de kijker ongeloof op
roept.” [13] Anders gezegd: hoe sterker een 
beeld als documentair, authentiek, ongefil
terd en ongemanipuleerd optreedt (of: ge
lanceerd wordt), hoe groter de culturele en 
psychologische abstractie van datgene wat 
het beeld ‘toont’.

Nu is ongeloof geen toestand die op 
zichzelf staat - het hangt altijd af van hoe, 
wanneer en waarom het wordt opgewekt. 
De technieken en methoden van het sus
pension of disbelief, de aan de theorie van 
het fantastische en de fantastische literatuur 
herinnerende opheffing van het onge
loof [14], zijn al evenmin neutraal en tijd
loos, maar historisch specifiek. Daarom is 
het niet zo productief om het over de fictie 
of over het document als zodanig te heb
ben. Eigenlijk zou het over fictionaliteit en 
-zoals Hito Steyerl voorstelt [15] — 

documentaliteit moeten gaan, dus over de 
discursieve productie van kennis over het 
fictieve en ‘het documentaire’ ; over de ana
lyse van de manier waarop steeds nieuwe 
realismen en surrealismen worden gecon
strueerd, en steeds nieuwe verschillen, zo
als het verschil tussen het fantastische en 
het realistische. Minstens sinds Chris 
Markers Sans Soleil (1982) heeft de 
filmessayistiek de grenzen van het genre 
geopend voor in elkaar overvloeiende ver
tel- en representatievormen, voor een 
"satori-bricolage" (Marker) die het ik en de 
filmische conventies tot aan de rand van de 
dispersie drijft - een dispersie die ook een 
concentratie kan zijn. [16] De theorie en de 
praktijk van het video-essay sluiten daarbij 
aan en gaan tegelijk verder dan het film
essay; op zijn beurt wordt het video-essay 
geconfronteerd met het probleem van een 
precair maar productief intermediair statuut. 
Vanuit zo’n tussenpositie kunnen echter 
esthetische strategieën worden ontwikkeld 
om met de randvoorwaarden van instituties 
en disciplines om te gaan, en om vooral ook 
het onderscheid tussen fictie en document 
irrelevant en reactionair te doen lijken. [17]

5. Experimenten met de waarheid

Tot slot wil ik een voorbeeld geven van de 
problemen die schuilgaan achter de bespro
ken kwesties van ‘het documentaire’ als 
verschijning, de architectuur van een 
documentair-artistiek zichtbaarheids- 
diagram en de de-realisering van het beeld 
in het teken van het neodocumentarisme.

Daarnet had ik het over de specifieke 
constructievoorwaarden van bepaalde vor
men van discours over het artistieke en ‘het 
documentaire’. In dat verband mag een ver
andering in de strategie van kunstenaars niet 
onvermeld blijven. In het zich momenteel 
openleggende en transdisciplinair uitbrei
dende artistieke veld wordt een subversief 
spel gesuggereerd met allerlei vervalste 
identiteiten en fantastische realismen. De 
persteksten voor een tentoonstelling over 
overlevingsstrategieën in het Amsterdamse 
SMART Project Space, in april/mei 2003, 
met Bartolomeo Pietromarchi als curator, 
is een paradevoorbeeld van dergelijke pre
tenties. Onder de titel SubReal. Reality 
Survival Strategies werd werk bijeenge
bracht van kunstenaars zoals Marc Bain, 
Marco Boggio Sella, Martin Creed, John 
Bock en Santiago Sierra, kunstenaars die, 
zoals de tekst zegt, gekozen hebben voor 
“transversale paden”. Daarom infiltreren ze 
de “plooien van de werkelijkheid” met stra
tegieën die worden gekenmerkt door "radi- 
cale houdingen”- zoals daar zijn: “heime
lijkheid, [...] parasitisme, negatie, exces”; 
het beeld wordt gedemonteerd en kort
gesloten tot de figuur van de kunstenaar 
onherkenbaar wordt; zo ageert hij als clan
destiene indringer in een omgeving die 
wordt beheerst door het spektakel en de 
waarden van het individu vijandig gezind 
is. [18]

Dit vaag antikapitalistische en rebels 
getinte programma mag zich momenteel in 
een grote populariteit verheugen. Het is de 
uitdrukking van een verstard kennis- 
relativisme en een cultureel aanvaarde, zelfs 
normatieve spektakelkritiek. Het parasitaire 
en het clandestiene, twee figuren uit de sub
versieve filosofie van de Franse rationali- 
teitskritiek uit de jaren ’70, hebben hun in
trede gedaan in het curatorendiscours. En 
de kunstenaars - typisch genoeg gaat het 
hier uitsluitend om mannen — bewonderen 
zichzelf in hun rol als onberekenbare 
beeldguerillero's; niet zelden werken ze 
vanuit een ‘realistische’ aanzet die ze - in 
een ironisch-activistische betekenis — als 
‘politiek’ begrepen willen zien.

Deze neorealistische fractie zou ik een 
artistiek project willen voorhouden dat in 
meer dan één opzicht vergelijkbaar is en dat 
met ogenschijnlijk gelijkaardige voorstel
lingen van subjectiviteit werkt, maar toch 
tot andere conclusies komt. Het werk van 
Walid Raad respectievelijk de Atlas Group 
en de Atlas Group Archive is een veel
gelaagde onderneming, die theoretische, 
historische, politieke en esthetische niveaus 
organiseert rond kwesties van autoriteit en 
authenticiteit. Het uitgangspunt wordt ge
vormd door de recente geschiedenis van 
Libanon en haar internationale context, 
maar ook door de pogingen om een ander 
perspectief te ontwikkelen op de mogelijk
heden om kunst te maken in een Arabisch 
land. Dat betekent vooral ook: een perspec
tief dat van het voorgeschreven antioriënta- 
listische perspectief afwijkt. Onder invloed 
van het werk van Edward Said heeft zich 
immers onder de meest geavanceerde 
Arabische kunstenaars een reflexmatige 
bemoeienis met de eigen geschiedenis en 

cultuur verspreid, die telkens opnieuw uit
gaat van de westerse blik en van de kritiek 
op het westerse oriëntalisme, wat de esthe
tische en politieke horizon natuurlijk aan
zienlijk beperkt.

Walid Raad emigreerde begin ja
ren ’80 vanuit Libanon naar de VS en pen
delt vandaag met groeiend succes als inter
national artist tussen Brooklyn en Beiroet. 
In zijn werk onderzoekt hij de obstakels en 
de mogelijkheden om de relaties met ‘de 
ander’ weer te geven. Daarmee bevindt hij 
zich in het hart van het documentaire pro
ject. De term ‘onderzoeken’, to research, is 
hier welbewust gekozen. Raad en zijn fic
tieve en werkelijk bestaande partners in fake 
instituten zoals The Atlas Group Archive 
verrichten parawetenschappelijke navor
singen op het gebied van de alledaagse ge
schiedenis en de alledaagse esthetica van 
Libanon. Een naam als Atlas Group verwijst 
al naar organisatievormen van visuele ken
nis zoals de collectie, de bibliotheek of de 
platenatlas, organisatievormen die in de 
twintigste eeuw oscilleerden tussen Aby 
Warburg en Gerhard Richter. De combina
ties van representatie- en documentatie- 
methoden genereren een catalogus van mo
gelijkheden om die kennis op te bouwen. 
Tegelijk worden die mogelijkheden in hoge 
mate verlegd naar de ruimte van de specu
latie en de verbeelding, van het bedrog en 
de vervalsing. De authenticiteit - van bron
nen, getuigen, enquêtes, beelden enzo
voort - wordt geclaimd, maar in die claim 
zelf voltrekt zich tegelijk ook al een 
epistemisch aarzelen en weifelen.

Die sluipende suspension of belief 
staat tegenover de logica van het fantas
tische, maar resulteert niettemin in een soort 
van documentaire fantasy. Als antwoord op 
het spektakel van het documentaire beeld 
wordt op een antispectaculaire en gewetens
volle manier gewerkt aan de fundamenten 
van de documentaire waarheidseffecten. 
Deze arbeid gaat altijd uit van de onwaar
schijnlijkheid en ongeloofwaardigheid van 
het documentaire getuigenis. Trinh T. Min
ha heeft “de productie van de ene irrealiteit 
na de andere en het spel van de onzin” zelfs 
naar voren geschoven als vluchtpunt van 
‘het documentaire’, omdat de referent in de 
voorfilmische realiteit op die manier van 
zijn functionalisering kan worden be
vrijd. [19] Op deze oproep tot irrealisering 
antwoorden Walid Raad en de Atlas Group 
met verschillende methoden en strategieën 
om waarheidsaanspraken te destabiliseren, 
door middel van allerlei vervalste of be
dachte identiteits- en authenticiteits- 
certificaten. Permanent proberen ze bewijs- 
voerings- en legitimatieprocédés te ont
wrichten - een zeer eigenzinnige variant 
van wat in de filmtheorie bekendstaat als 
het genre van de mockumentary.

De 16 minuten durende video Hostage: 
The Bachar Tapes (#17 and #31) English 
Version uit 2001 kreeg veel publiciteit, won 
verscheidene prijzen, werd meer dan eens 
op televisie vertoond en was vertegenwoor
digd op enkele tentoonstellingen. De video 
toont vooral opnames van een man, geïden
tificeerd als Souheil Bachar, die we te zien 
krijgen terwijl hij voor een muur zit en na
denkt over verschillende registers van zijn 
ervaringen tijdens een jaren durende gijze
ling. Bachar beweert dat hij in de jaren ’80 
en ’90 gegijzeld is geweest door de Jihad. 
Énkele weken lang zou hij zelfs een kleine 
kamer hebben gedeeld met vijf Ameri
kaanse gijzelaars, die in de nasleep van de 
beruchte Iran-Contra-affaire één voor één 
werden vrijgekocht, tot hij, de Arabische 
gijzelaar, als enige overbleef. Bachar blikt 
op die ervaringen terug en doet verslag van 
zijn gevoelens, analyseert de verschillende 
subjectposities in de gijzelingssituatie, be
klaagt zich erover dat zijn medegijzelaars 
beter werden behandeld, en klaagt over hun 
racistische opmerkingen, hun fascinatie 
voor zijn ‘abjecte’ Arabische lichamelijk
heid en hun seksuele toenaderingspogingen. 
Als je het narratieve kader gelooft, gaat het 
om herinneringen aan een voorbije gijze- 
lingsperiode. Toch hebben de opnames van 
dit zichzelf uitsprekende subject hetzelfde 
effect als die video’s waarmee gijzelnemers 
losgeld proberen af te persen. Dat beeld- 
genre, een documentaire basisvariant, dient 
er vooral toe om de buitenwereld een ge
loofwaardig teken van leven te geven van
uit de black box waar de gijzelaar wordt 
vastgehouden.

Andere authenticiteitssignalen ma
ken deel uit van een ander, technisch- 
bureaucratisch register. Het gaat om tijd- 
registratiecodes, archiefnummers, tussen
titels, technische inleidingen of beeld- 
onzuiverheden - bijvoorbeeld doordat het 
diafragma anders wordt ingesteld. Zo klimt 
de video van het ene metaniveau naar het
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andere; hij zakt weer weg in absurditeiten 
en dialectische flauwiteiten, in de meest on
behouwen vormen van zelfreferentialiteit, 
om vervolgens op te stijgen naar verbazing
wekkende poëtische momenten. Tegelijk 
krijgen we een staalkaart van technieken die 
in de meest geavanceerde, zelfbespiegelende 
vormen van ‘documentairekunst’ worden 
ingezet, en maken we een doorgedreven in
spanning mee om het materiaal niet langer 
te bekijken vanuit het perspectief van het 
transparante document dat de werkelijkheid 
staaft, maar om het als monument te zien, 
zoals Foucault in Archéologie du savoir heeft 
geschreven - als discours en als discursief 
object waarvan je de formatie en de func
tionaliteit zou moeten onderzoeken. [20]

Walid Raad en de Atlas Group thema
tiseren ook de manieren waarop een zoge
naamd document uit het archief opduikt, wie 
en wat het beschikbaar maakt en waarom. 
Alleen al de vermelding in de titel dat en
kel de nummers 17 en 31 van dat merkwaar
dige (en in 'normale' omstandigheden zo 
onwaarschijnlijke) dagboek werden uitge
kozen, verwijst naar een classificatie
systeem en een rationaliteitsmodel. Van de 
epifanie van ‘het documentaire’ worden, 
hier, enigszins paradoxaal en zelf ook fic
tief, de constructievoorwaarden onderzocht. 
In de shockerende beelden van de 
(achteraf?) lijdende en vertellende gevan
gene wordt de conventie van ‘het documen
taire’ zichtbaar gemaakt, maar tegelijk vra
gen die beelden ook dat men intensief op 
hun achtergronden zou ingaan. Zo raakt het 
beeld van de gijzelaar al snel zijn aanvan
kelijke spektakelwaarde kwijt;’in plaats 
daarvan exposeert het de technologie van 
de documentaire verschijning.

Het valt nog te bezien hoe lang Walid 
Raads manipulaties en exploraties van het 
archief en van ‘het documentaire’ hun ontre- 
gelende kracht zullen behouden. Er zijn ech
ter aanwijzingen dat die niet zo heel snel 
opgebruikt zal raken: Raads operaties lijken 
immuun tegen het risico dat ze wegzinken 
in de speculatieve productie van zogenaamde 
Libanese werkelijkheidsepifanieën; ook het 
brallerige gebaar van een als subversief ge
maskeerd sociaal-voyeurisme, zo typisch 
voor zelfbenoemde clandestiene en parasi
taire kunstenaars, ontbreekt hier (hoewel er 
ongetwijfeld overlappingen zijn, ook en 
vooral aan de kant van het kunstpubliek); 
en de fetisjering van reflexiviteit en van 
kritiek op het apparaat, zoals je die in zo
wat alle artistieke producties van de 
documentary mode zien kunt, countert Raad 
door de functies en de effecten van reflexivi
teit te problematiseren.

6. Index en institutie

Het succes van Walid Raads experimenteel- 
zelfreflexieve documentarisme of de ont
dekking van Harun Farocki en andere 
documentair werkende filmmakers en kun
stenaars kun je je eigenlijk alleen in het 
domein van de beeldende kunst voorstel
len. Links en rechts stuurt een discursieve 
en institutionele dynamiek erop aan om de 
competenties van het artistieke veld open 
te leggen en uit te breiden. In dat herschik- 
kingsproces van de culturele topografie is 
‘het documentaire’ zeer geschikt om aan
spraken op bevoegdheidsuitbreiding te le
gitimeren. Kunst in documentary mode be
looft immers een toegang tot het reële. Dat 
is een belofte die eigenlijk niet in te lossen 
valt, maar die natuurlijk wel een waarde

volle ondersteuning vormt voor de geloof
waardigheid van instituties.

Als gevolg van die nieuwe functionali- 
sering door het artistieke veld worden de 
parameters van ‘het documentaire’ verscho
ven. In de filmwetenschap heeft de crisis 
van het documentaire beeld een theoretische 
activiteit ontketend die nauwelijks een 
gangbare voorstelling of overtuiging intact 
heeft gelaten; tegelijkertijd is ‘het documen
taire’ uitgegroeid tot de bevoorrechte mo
dus van de massamedia en hun werkelijk- 
heidsconstructies.

Niet zo heel lang geleden heette het 
dat dë authenticiteit de documentaire film 
al lang genoeg in haar greep had gehad, ter
wijl de werkelijkheid alleen nog werd ge
consumeerd, en niet geproduceerd. Daarom 
moet, zegt men, “duidelijk worden dat ook 
de realiteit van het documentaire niet ach
ter het beeld moet worden gezocht, maar in 
het beeld.” [21] Toch moeten wé constate
ren dat de werkelijkheid ‘achter’ de beel
den blijft liggen, namelijk in de (historisch 
en cultureel specifieke) discursieve velden 
die de beelden omgeven, maar die er an
derzijds ook doör gevormd en veranderd 
worden. De beeldende kunst is zo’n dis
cursief veld; ‘het documentaire’ licht er 
steeds vaker in op zoals de plastic zak in 
American Beauty. De indruk ontstaat dat in 
die epifanieën van ‘het documentaire’ - als 
beeldtype, maar ook als stijl, als modus van 
de kunstproductie - de kansen en de risi
co’s elkaar in evenwicht houden. Enerzijds 
wordt ‘het documentaire’ als "indexical 
wham” (Bill Nichols) [22] begrepen en 
geïnstrumentaliseerd, hoewel het geloof in 
de overtuigingskracht van die indexicale 
dreun allang gedeconstrueerd leek. Hier kan 
het domein van de kunst een zekere onwe
tendheid of naïviteit aan de dag leggen, of 
ook simpelweg de ambitie om het complex 
van het documentaire ‘onverbruikt’ te be
naderen. Je zou dat kunnen vergelijken met 
de manier waarop‘een commerciële speel
film als American Beauty zich verhoudt tot 
de epifanieachtige en reële videobeelden die 
hij in zich opneemt en die hem injecteren 
met een niet-verhalende visualiteit.

De reflectie op de (inter)medialiteit 
van het beeld die op deze manier mogelijk 
wordt, verwijst anderzijds naar mogelijk
heden die nauw vervlochten zijn met de 
zelfreferentiële en mediumspecifieke ope
raties van de avant-gardekunst. Daarin ligt 
de wezenlijke belofte van de verbinding 
tussen kunst en documentarisme: de speci
fieke, historisch ontwikkelde reflectie- 
vormen van de kunsttheorie (en de praktijk 
van de beeldende kunst als specifieke vorm 
van kennisproductie) kunnen uitgroeien tot 
hulpbronnen voor het documentarisme, dat 
zich daardoor zou kunnen onttrekken aan 
de eis dat het als nederige dienstmaagd de 
hulpbronnen van het reële blijft ontsluiten. 
Een dergelijk documentarisme zou boven
dien in staat zijn om de docupoëzie van de 
verschijning, die op het documentaire beeld 
wordt geprojecteerd om het een ‘artistieke’ 
wending te geven, met succes aan de kaak 
te stellen.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens
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ONCE UPON A TIME...
Een blik op kunst in België in de jaren ’90
Herman Asselberghs, Sven Augustijnen, Orla Barry, Charif Benhelima, Dirk 
Braeckman, Wim Catrysse, David Claerbout, Anne Daems, Sergio De 
Beukelaer, Manon De Boer, Berlinde De Bruyckere, Jan De Cock, Anne 
Decock Van Raef, Peter De Cupere, Koen De Decker, Koenraad Dedobbeleer, 
Jos De Gruyter, Robert Devriendt, Els Dietvorst, Honoré ô‘O, Niels Donckers, 
Eric Duyckaerts, Christoph Fink, Pierre Gérard, Vincent Geyskens, Johan 
Grimonprez, Ann Veronica Janssens, Jan Kempenaers, Emilio López- 
Menchero, Sylvie Macias-Diaz, Valérie Mannaerts, Messieurs Delmotte, 
Willem Oorebeek, Hans Op de Beeck, Els Opsomer, Gert Robijns, Peter 
Rogiers, Johan Tahon, Pascale Marthine Tayou, Christophe Terlinden, Frank 
Theys, Koen Theys, Harald Thys, Sven ‘t Jolie, Ana Torts, Joëlle Tuerlinckx, 
Guy Van Bossche, Caroline Van Damme, Maarten Vanden Abeele, Koen Van 
den Broek, Patrick Van den Eynde, Jan Van Imschoot, Richard Ven let, Angel 
Vergara Santiago, Gert Verhoeven, Pieter Vermeersch, Rony Vissers
CURATOREN Guillaume Bijl / Bart De Baere PRODUCTIE Leen De Backer PRESENTATIE Guillaume Bijl 

Deze tentoonstelling vertrekt van de verzameling kunstwerken die Cera — A
Foundation de laatste vijf jaar heeft samengebracht. Cera Foundation was in
België in deze periode de stichting met het belangrijkste engagement voor --
hedendaagse kunst. Dit engagement werd dit jaar publiek voorgesteld in de 0 .
activiteitenreeks ‘Vlucht over België’, met als orgelpunten deze tentoon- « Cera Foundation 
stelling en de tegenhanger ervan in Luik.

MuHKA, 20.12.2003 - 29.02.2004

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen België 
tel. + 32/3/238.59.60 fax +32/3/216.24.86 
info@muhka.be www.muhka.be

INTERVENTIES 
IN DE COLLECTIE
MuHKA, 20.12.2003 - 15.2.2004

Inaki Bonillas 
“Little History of 

Photography”

Gabriel Kuri 
“start to stop stopping”

N ico Dockx,
Kris Delacourt, 

Michelle Naismith 
en Douglas Park
De presentatie van de MuHKA-collectie 

werd gevarieerd in samenspraak 
met de kunstenaars.

TEGEN TEGEN CONTRE CONTRE / AGAINST AGAINST
voorbij het crisisdenken in de kunst & over de actualiteit van de ervaring

Tolkenschool, Schilderstraat 41 - 2000 Antwerpen, 30.1.2004

COLLOQUIUM over de singuliere kunstervaring, in samenhang met het colloquium over kunst en maatschappij 
in Luik (Institut de Zoölogie Liège, Quai Van Beneden 22 - 4000 Luik, 31.1.2004) Simultaanvertaling van Engels 
en Nederlands naar Frans. KEYNOTE SPREKERS Dr. Paul Crowther, Prof. Kunst en Filosofie, International 
University Bremen Dr. Vivian Liska, Prof. Duitse Literatuur en Directeur van het Instituut voor Joodse Studies, 
Universiteit Antwerpen

Hans Magnus Enzensberger en Arthur C. Danto signaleerden respectievelijk in 1962 en 1987 reeds het einde 
van de kunst. Mensen als zij hebben gelijk, ten minste, als we dat einde begrijpen als de logische conclusie van 
een evolutie waarin zowel kunstenaar als kunstwerk steeds meer zelfbewust en autoreferentieel werden, steeds 
verder verwijderd van een concrete materialiteit en inhoudelijkheid die we als verrijkend, aangrijpend, kritisch of 
bewustmakend begrijpen. Kunst was, net als zoveel verschijningsvormen van onze laatmoderne wereld, aan de 
geschiedenis voorbijgegaan.
Waar de kunst gaat, volgt de kritiek. Het kunstendebat reageerde minstens dubbel op dit ‘einde van dè kunst’: 
enerzijds was er de ironische afstand en de berusting in de institutionalisering en commercialisering van kunst, 
anderzijds ontstond de hunker naar nieuwe grote verhalen. Wat deze beide strekkingen gemeen hebben, is de 
idee van crisis als uitgangspunt. Een crisis is niet enkel een toestand van onzekerheid en verwarring, maar 
markeert ook het keerpunt van een mogelijke kentering; deze kentering dient dan het debat over dekunst, en 
- een steile ambitie - mogelijk ook de kunst zélf, op dreef te houden.
Het probleem met de idee van de crisis als ‘dynamo’ is dat zij - zoals ook revoluties dat plegen te doen - van 
onverzoenlijk schijnende tegenstellingen uitgaat: in dit geval die tussen kunstenaar en criticus (waarin de criticus 
als gefrustreerd kunstenaar wordt ontmaskerd), kunst en maatschappij (waarin de kunst haar hermetisch karakter 
wordt kwalijk genomen), of criticus en publiek.
Is het niet zinvoller, en de hoogste tijd ook, om deze dialectische logica van vooruitgang-door-tegenstelling even 
opzij te schuiven, haar te verlaten, en opnieuw constructief te denken? Kan er niet opnieuw geconverseerd worden 
over een herziening, een heractivering en herwaardering van het hele begrippenapparaat van de geschiedenis van 
de kunst. De rijkdom van deze begrippen is ons te dierbaar. Ze vragen om een weloverwogen nieuw gebruik. Om 
te starten: wat mét de singuliere, individuele, “belichaamde” ervaring, wat met de beleving van de kunst? Wat met 
haar verantwoordelijkheid, wat met moraliteit?
Laten we deze manier van denken en werken - want denken is werken - maar voortgangsdenken noemen: 
voorbij de idee van vooruitgang door crisis, maar met dezelfde hoop - de hoop dat de kunst betekenisvol kan zijn
in verhouding tot de complexiteit van het hedendaagse leven. 2 1
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nieuw kunstenaarsboek 29x24 cm 3 volumes in foedraal 544 paginas 1159 kleurbeelden 1243 zwart-wit beelden essays van Marc De Kesel, 
Chris Dercon, Wouter Davidts en Luk Lambrecht grafiek in samenwerking met Luc Derycke uitgegeven bij Atelier Jan De Cock 79 euro 
verkrijgbaar in de betere boekhandel voor bestellingen contacteer Annelies Nagels, Atelier Jan De Cock Auguste Gevaertstraat 15,1070 
Brussel tel/fax 02 / 520 89 75 email atelier@jandecock.net Denkmal isbn 9080842419 verschijnt op 24 januari ter gelegenheid van de ten
toonstelling Denkmal 9 Henry Van de Velde Universiteitsbibliotheek, Rozier 9, Gent, 2004
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Bertini op papier (en celluloid)
Dirk LAUWAERT

Het strookje ingekleurde film van een rond- 
tollende ballerina verrukte hem zeer. De 
strenge projectiezaal is een mengeling van 
warm comfort en afstandelijke grandeur, 
typerend voor de Italiaanse anni trenta, en 
zo verschillend van de noordelijke knus
heid. Fausto Montesanti, de legendarische 
Romeinse filmhistoricus, is fetisjistisch ver
rukt over die ingekleurde vlinderdans (van 
de firma Edison?) die hij bijna letterlijk in 
zijn handen neemt. Dan gaan zijn handen 
open en leidt hij ons traag, stamelend en 
buigend naar een mythe: Francesca Bertini. 
Woorden schieten duidelijk tekort; zijn hoge 
stem is niet hoog genoeg. Hij spéélt het 
tekortschieten om Bertini nog groter te ma
ken. Hij zegt dat deze film van onze tijd is, 
nog steeds modem. Als hij haar als jonge
man op het scherm ziet, weet hij meteen dat 
hier niet meer met woorden, maar met een 
heel leven gerekend moet worden. Veertig 
jaar later vermoedt hij nog steeds dat dit het 
allermooiste is wat film hem ooit gegeven 
heeft.

Ze had zijn leeftijd toen hij haar als 
jongeman in Assunta Spina te zien kreeg. 
Ze had naast hem kunnen zitten in de zaal. 
Hij zou haar nooit vergeten. Veel later zou 
hij haar terugzien - toen hij haar te oude 
minnaar had kunnen zijn, of, in haar latere 
films, haar echtgenoot die ontzet haar gren
zeloze verwarring moet aanzien. Bovendien 
kon hij moeiteloos de plaats van het zoon
tje innemen dat in familiedrama’s het on
wetende instrument van haar verscheuring 
is. Haar lichaam genereerde het allemaal 
voor hem: de vriendin, de minnares, de 
moeder, de zuster, de echtgenote. Hij be
greep dat dit zijn ‘type’ was - met haar beeld 
konden alle Familienromane in zijn verbeel
ding opgevoerd worden.

Lichamen in de film resoneren in de 
duur en de diepte van een mensenleven. Een 
star is vooral een werkzaam beeld: geen 
object, maar een proces; geen substantief, 
maar een werkwoord. Het proces is als het 
insijpelen in een landschap van regen die 
dan gedurende maanden doordringt in on
zichtbare geologische lagen en daar stro
men, meren en moerassen creëert. Of zoals 
een lied dat je eenmaal gehoord hebt en la
ter opnieuw probeert te zingen, zoekend 
naar de eerste noot, tot plots de hele melo
die fors in je opklinkt. Wat ik hier beschrijf 
is een weerklank: die trage, onstuitbare na
galm van Francesca Bertini na zovele tien
tallen jaren.

Fotografisch / Cinematografisch

Er bestaan van Bertini twee beeldtypes: 
geprojecteerd op een scherm, bewegend, 
zonder klank, of gedrukt op papier, zonder 
beweging, in de hand te nemen. Zij stond 
niet alleen voor de film- maar ook voor de 
fotocamera; niet alleen in de film-, maar ook 
in de fotostudio. Het zijn verwante, maar 
toch ook erg .verschillende praktijken.

De film is de belangrijkste, maar wat 
na iedere voorstelling uiteindelijk blijft is 
een indruk die zich eerder conformeert aan 
de fotografie. In de herinnering verdwijnt 
de actuele beweging ten voordele van een 
globale indruk. De bewegende figuur wordt 
een geknede vorm in klei. De foto bakt de 
indruk tot een terracotta; een gietvorm voor 
die herinnering.

Het bewegen zelf kunnen we niet mee
nemen in het herinnerde, maar de intensi
teit, de energie ervan blijft wel bestaan. Die 
doorstraalt de statische herinnering zoals 
licht een glasraam, of een autochroom. De 
vorm laadt op, de pose gaat gloeien, de aan
trekkingskracht vult de povere foto op en 
jaagt hem als wolken langs de hemel van 
mijn innerlijk. Mijn werktafel is even een 
ligstoel van waaruit ik schrijvend naar 
Bertini kijk-ze zweeft door de zomerse 
lucht.

Niet de filmcamera, maar de fotocamera 
geeft aan de filmacteur het definitieve sta
tuut van diva of star. In de fotostudio wordt 
de glamour - die in de filmclose-ups reeds 
aan mij verschenen is - vastgelegd. De film 
verifieert het fotogenieke potentieel, de foto 
legt dat potentieel vast. In de film verschijnt 
het, in de foto wordt het een fetisj. De 
beweeglijkheid van de actrice op het scherm 
wordt de bewogenheid van de fan door de 
foto. De onbeweeglijkheid van de foto laat
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de magie van de fotogénie pas helemaal in 
werking treden. De foto laat het verschij
nen duren, rekt de fractie uit tot een einde
loos ogenblik.

De filmexploitatie onderkende dit snel 
en legde rond films en stars een fotogra
fisch strand aan, waar de golven van de be
wegende beelden en verhalen stilvallen in 
glooiende zandbanken, die zelf weer gol
vende vormen aannemen. Deze beelden lij
ken op het eerste gezicht marginalia die eer
der rond de film parasiteren, maar hem ze
ker niet kunnen vertegenwoordigen. Toch 
moet men aan het fotografische corpus een 
heel strategische plaats toekennen. Aan de 
ene kant omdat de fotografie zo goed het 
fetisjisme van het publiek activeert. Aan de 
andere kant omdat foto’s een geconcen
treerde versie van films en stars zijn, een 
economische reductie waarin het geraamte 
van verhaal en personage, van acteren en 
imago zichtbaar wordt. Die kernachtigheid 
laat toe deze foto’s te zien als een synop
tische lectuur van hun onderwerp: de films, 
de actrice, bekeken door de industrie via de 
fotograaf. De foto’s zijn veeleer een com
mentaar op de films dan een document er
van. Wat ze zeggen, is: zo moet je ernaar 
kijken, zo moet je ze herinneren. Deze 
maximalistische interpretatie van de rol en 
de betekenis van de foto’s laat toe ze met 
een prikkelende verwachting te bekijken, 
eerder dan met een slordige aandacht voor 
efemere trivia. De fotografische iconografie 
rond Bertini wordt dus niet als afgeleide be
keken, maar als een ‘éminence grise’ ach
ter de vele schermen van het filmische. In 
deze foto’s, zo luidt de hypothese, wordt 
Bertini ‘gedacht’.

Foto’s getuigen van films, zowel van hun 
materiële productie als van de productie van 
hun impact. De foto’s leggen het werk op 
de set vast - het werk van de acteur, maar 
ook de gevoelsarbeid die door de bewon
dering gegenereerd wordt. De keten van 
filmproductie, filmvoorstelling en film- 
begeestering kan men in de fotografische 
documenten scherp volgen. Ze staan immers 
buiten en komen na de films. Ze behoren 
tot de nazorg, wortelen in de publieke ver
beelding als de film reeds lang van het 
scherm verdwenen is. Ze voeden de herin
nering aan de film, verdichten de affectieve 
projectie. Ze geven de oude film historische
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densiteit, en zijn een van de beste getuigen 
van de complexe maatschappelijke en emo
tionele inzet van de film en zijn populari
teit.

Film op papier: de programmaboekjes

De verzameling Bertiniana waarop ik werkte, 
stamt uit de Cineteca di Bologna en de privé- 
archieven van Mingozzi en Martinelli. De 
verzameling is erg heterogeen. Ze laat slechts 
toe enkele suggesties te formuleren, zeker 
geen conclusies. Originele fotografische 
prints bevat ze bijna niet, alleen foto
mechanische drukken. Naast fotogrammen 
zitten er ook enkele rariteiten tussen zoals 
ingekleurde, Latijns-Amerikaanse choco- 
ladeprenten, die iets zeggen over haar popu
lariteit, maar ook geaquarelleerde portretten 
en snapshots. Brokstukken die doen hopen 
later en elders meer te vinden en zo een com
plex iconografisch kabinet van de diva te 
kunnen uitbouwen.

Het meest verrassend zijn de pro- 
grammabrochures. De vaak relatief zwakke 
kwaliteit van de fotomechanische druk 
wordt gecompenseerd door een zeer fraaie 
vormgeving, door bijhorende teksten en 
door getekende illustraties die samen een 
complete decoratieve filosofie rond Bertini 
weven.

Meteen voelde ik me geprikkeld om 
die grafische cultuur over de cinemato
grafische te schuiven. Opvallend vaak wordt 
het personage dat Bertini speelt, getekend, 
in een allegorische context gezet - erg art 
nouveau en vaag decadent. Later liet de 
20ste eeuw de grafische interpretatie van 
stars en films over aan afficheontwerpers 
en de schilders van callico’s. Maar in de 
beginjaren van de film is de grafische kun
stenaar met zijn instrumentarium veel na
drukkelijker aanwezig om films en stars te 
articuleren. Het is niet ondenkbaar dat stars 
toen als grafische entiteiten gelezen en 
gepercipieerd werden. Voor Sarah Bernhardt 
bijvoorbeeld lijkt die suggestie vanzelfspre
kend, maar de grafische documenten van 
Bertini suggereren iets gelijkaardigs. De 
verhouding tussen film en plastische kunst 
wordt steeds vanuit de avant-garde beke
ken, maar ze kan ook onderzocht worden 
vanuit de grafiek, de decoratie, de illustra
tie, kortom vanuit de commerciële toege
paste kunsten.

Ook de mise-en-page is een mogelijke bron 
van verwondering, aandacht en verduide
lijking. Deze brochures zien er uit als kleine 
fotoromans die het hart en het ritme van de 
filmervaring blootleggen. De combinatie 
van beelden met tekst en onderschrift ver
sterkt een dergelijke hypothese. Erg spec
taculair zijn enkele brochures waarin de 
foto’s in ingewikkelde fotocombinaties ge
monteerd worden tot zeer fraaie collages, 
die de tegenstellingen van het verhaal en 
de positie van de personages grafisch arti
culeren. Deze collages hebben niet alleen 
inhoudelijke referenties, maar steunen ook 
op plastische suggesties. De poses van 
Bertini en haar verhouding tegenover part
ners worden hier nadrukkelijk als vormen 
gelezen: links en rechts, liggend en staand, 
voor en achter - de beeldmonteur heeft het 
allemaal gezien en geëxploiteerd. Men kijkt 
verrukt naar zoveel formele intelligentie in 
de omgang met het melodrama en het spel 
van Bertini. Het maakt ook duidelijk met 
hoeveel luciditeit én acute esthetische aan
dacht naar deze films gekeken werd.

Van setfotografie naar portretfotografie

De foto’s in de programmabrochures zijn 
setfoto's. Ze worden in de filmstudio ge
maakt, nauw aansluitend bij de filmopname, 
maar met een fotocamera. Van een heel an
dere orde zijn de portretten van Francesca 
Bertini. Ze staan buiten de afzonderlijke 
film, ze construeren daarbuiten een visuele 
mythologie: het imago van de diva. Deze 
portretten tonen noch de persoon Bertini, 
noch een van de personages die ze speelt. 
Ze tonen de actrice: niet de burgerlijke per
soon, maar de fictionele rol. Het divaportret 
toont reeds fictie, een scène, een rol. Het is 
een beeld ‘in de loge’ gemaakt, in de 
coulissen. Virtueel is ze het personage al, 
maar actueel nog niet. In die tussenfase is 
ze ‘actrice’. Ze ontvangt de hommage van 
de kapper en de visagiste, de aanmoedi
gende blikken van de technici, de mede
plichtige blik van de regisseur. Zo neemt 
de star in haar portretten ook de hommages 
in ontvangst van het licht, van de fotograaf, 
van haar kledij. Het is het meest konink
lijke moment van de ster: al geen persoon 
meer, nog geen personage, maar een pure 
potentie die reeds volledig aan het ene kan 
ontsnappen en aan de arbeid van het andere 
nog niet onderhevig is. Een beeld van my
thische soevereiniteit. Een beeld van. de 
‘idee’ Bertini, los van de trivialiteiten van 
een biografie - zowel die van haar persoon 
als die van haar personage.

Van deze portretten zijn er in de col
lectie vooral prentkaartversies, foto
mechanisch gedrukte beelden, maar bedui
dend beter van kwaliteit dan de reproducties 
in de programmaboekjes. Er is weinig in
formatie over die portretten: datering, foto
graaf, distributiefirma zijn haast nooit ver
meld. Op enkele beelden staat de naam 
Pinto, vermoedelijk een Romeinse studio. 
Onbekend terrein is ook de exploitatie van 
zulke postkaarten in en buiten Italië. Tot in 
de jaren zestig behoorden deze prentkaarten 
tot de normale ondersteuning van het fan
schap.

In het studioportret van de diva instal
leert zich het idool en de specifieke verhou
ding eirond: de idolatrie. Het is een vernau
wing en een verdieping. De incidenten van 
het verhaal, van een gebeuren - onderwerp 
van de setfoto’s in de programmaboekjes - 
zijn er niet meer. Niets beweegt, alles is. 
Geen emotioneel proces in een uitdrukking 
of een gebaar, geen ruimtelijk traject van 
een blik of houding: het imago is geen 
narratieve eenheid, maar een mythische es
sentie. Het imago van een star is een cluster 
van semantische ladingen, die onder geen 
enkele druk staan. De star incarneert een 
serene, klassieke stabiliteit die nooit veraf 
is van de slaap. Haar onbewogenheid voedt 
het verlangen van de fan met alles wat mo
gelijk zou kunnen zijn, ongehinderd door 
enige werkelijkheid. Niets staat er ter dis
cussie, noch wat zij doet, noch wat er met 
haar gebeurt. Zij poneert, niet eens wie zij 
is, maar uitsluitend wat zij is.

In de portretfoto’s valt het decor weg, 
terwijl het in de setfoto’s juist zo fascine
rend aanwezig is. Zeker in de Italiaanse set
foto’s, waar net als in de filmopname na
drukkelijk genereuzer met het decor wordt 
omgesprongen dan in de Amerikaanse film, 
die reeds veel meer in het decor snijdt. De 
Italiaanse film verkiest een erg groot vo
lume, alsof men geen afstand kan nemen 
van de theaterscène, om het decor nauwer
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of losser rond de personages te schikken. 
Maar ook in historische doeken en genre
stukken is de ruimte steeds een breed veld 
geweest, nooit een strikt gesneden segment. 
In de Amerikaanse traditie is de geconcen
treerde ruimte van een compact kader reeds 
ingebouwd in het filmsysteem. In de 
Italiaanse filmregie geldt dat niet, daar is 
het contrast tussen setfoto en portretkader 
zonder decor des te groter. Het kader van 
het divaportret is trouwens geen formele 
spitsvondigheid, zoals zo vaak in de 
glamourportretten van Hollywood, maar 
een klassieke, degelijk burgerlijke presen
tatie.

De reductie van de star tot een verhaal
loos ‘zijn’ - door het weglaten van het de
cor en de strakke kadrering - genereert in 
de Amerikaanse standaardversie van het 
starportret glamour; bij de Italiaanse diva 
is er sprake van een warme, volle aanwe
zigheid. Het Amerikaanse starportret is es
sentieel vorm - en vorm door licht. Het 
schittert, vlijmscherp, maar kil. De star is 
één en al gerichtheid, een kale maar virtu
oze communicatiemachine. De vorm in het 
starportret is tegen het volume gericht. Niet 
zo bij Bertini, die geen slanke garçonne is 
en dat ook niet wil lijken. In haar beeld com
penseert het volume steeds de té kale lijn. 
Bertini is niet hoekig en gebald — zoals de 
art-decostar - maar warme, volle zindering 
die niet diepgevroren is door formele 
geometrie. De prijs daarvoor is een gerin
gere impact - haar lichaam en de vorm die 
het aanneemt zijn niet gestroomlijnd en op 
elkaar afgestemd. Ze is rijker, maar daar
door onduidelijker: ze klinkt voller, maar 
ook minder beheerst.

De Amerikaanse star wordt gedefini
eerd door de glamour. Daarin wordt iets 
essentieels van de vrouwelijkheid wegge
nomen: de reserve. De economie van de star 
is té expliciet - haar spel van onthullen en 
verhullen is mechanisch, een doorgetrainde 
koketterie. Daarentegen geeft het volume 
aan de divaportretten van Bertini een vorm 
van voorzichtigheid, maar ook doorleefde 
vrouwelijkheid. De star is steeds simplis
tisch dubbelzinnig, typerend voor deze 
moderne, Amerikaanse en dus puriteinse 
creatie; de diva is op een eenvoudige ma
nier complex. Haar semantisch ritme is 
traag, dat van de star is uiterst snel. Haar 
volume vertraagt haar, wat in de industriële 
beeldeconomie geen goede zaak is. Essen
tieel in het star- én divaportret is de torsie: 
middel, schouders, hoofd roteren op de as 
van de ruggengraat. De Amerikaanse variant 
is scherp en precies, gestroomlijnd econo
misch, maar ook droog. Enkele jaren na

Bertini manoeuvreren Dietrich en Bacall 
zich feilloos draaiend voor de camera. Maar 
ze draaien geen eigen lichaam: ze sturen een 
contactmachine.

De torsie / het lijf

In Bertini’s portretten zie je de basis
structuur van haar houdingen erg zuiver. Het 
is een cruciale variant op de klassieke torsie 
van het star- en divaportret. Bertini draait 
het lichaam, maar niet naar voor, naar de 
lens, de camera, de kijker, de klant, maar 
opvallend vaak naar achteren, achterover
hellend. Haar torsie is niet de zelfbeheerste 
manipulatie van de kijker, maar een passief 
gemanipuleerd worden. Ze domineert het 
beeld niet, maar zet er zich gedomineerd in. 
Haar manipulatie is niet actief (‘jij, kijk naar 
mij’), maar passief (‘kijk, ik moet gesteund 
worden’). Zo komt de kijker in de positie 
om haar in de rug te moeten ondersteunen. 
Ze wendt opvallend vaak het hoofd af, alsof 
de blik van de camera te agressief is. De 
star kijkt altijd in de camera en daar haalt 
ze haar kracht uit. Het ‘zijn’ dat in het 
divaportret geïnstalleerd wordt, is geen ka
pitaal van competenties, maar een som van 
weerstanden: te veel lichaam, afgeweerde 
frontaliteit.

Bertini is een forse vrouw; haar 
achteroverleunen, haar zwijmelende over
gave wordt daardoor ook echt inzet van 
zwaartekracht. Haar lijf speelt een rol in 
haar imago. Ze is niet alleen idee, niet al
leen een grafische vrouw, maar in eerste 
instantie een tastbaar volume. Die fysieke 
kwaliteit is voor mannelijke stars cruciaal, 
maar ongewenst in het imago van de vrou
welijke ster. Glamour is het wegnemen van 
het lijfelijke, het bezweren van de zwaarte
kracht in een lichtfiguur. Glamour maakt 
van de vrouw een tekening, een teken. 
Mannelijke stars zijn in die zin veel minder 
betekend dan vrouwen. De Italiaanse film 
heeft voor haar diva’s nooit zo’n extreme 
desincarnatie van de vrouw tot een schema 
nagestreefd.

Bertini installeert een heel ander sen
sueel dispositief dan de star. Ze genereert 
een ontroering rond de vrouw als lichaam, 
niet rond de vrouw als vorm. Ze is een tast
bare vrouw, geen tekenvrouw. Haar lichaam 
biedt weerstand aan elk schema dat haar op
gelegd wordt. Dat onevenwicht tussen vorm 
en lichaam, tussen teken en volume, die 
weerbarstigheid van het vlees tegenover het 
fantasme van de kijker maakt dat unieke 
klimaat dat men slechts in enkele stars te 
zien krijgt: ik denk aan Nielsen en Signoret, 
aan Valli en Magnani. Bij allen installeert 

het lichaam een materie die niet restloos aan 
het teken vrouw onderworpen kan worden. 
De onhandigheid die in die spanning ont
staat, is weergaloos ontroerend én sensueel.

Intimiteit / objectiviteit

Deze figuur genereert een ongeziene inti
miteit. De toeschouwer heeft handen te kort 
om haar in de rug te steunen, bij het middel 
vast te houden. Ze openbaart iets essen
tieels - over haarzelf? over mij ? - in de ma
nier waarop ze buigt en plooit - honderden 
keren maakt ze dezelfde figuur. Ze ontkleedt 
zich - niet visueel, maar emotioneel. Dit 
spel voelt niet beredeneerd aan, maar eer
der als een zelf ontwikkeld, huiselijk reper
toire waarvan ze het succes al te goed kende. 

. Als geen enkele andere actrice leek ze het 
verlangen van mannen naar bepaalde vrou
welijke bewegingen begrepen te hebben. 
Kleine aria’s van de kunst van de overgave 
zijn het, aangrijpende refreinen van de 
hulpeloosheid—tegelijk zo fysiek én zo be
heerst gespeeld. Haar zien spelen is wach
ten op die enkele passages waarin ze tel
kens weer datzelfde doet - in andere kle
ren, een ander decor, een ander verhaal. De 
intimiteit die gesuggereerd wórdt, merk ik, 
is vooral mijn zaak, die van de kijker. Ik 
geef evenveel prijs in mijn imaginaire hulp
vaardigheid als zij in haar gespeelde ritueel 
van hulpeloosheid. Het welluidend akkoord 
van haar beweging kan ik eindeloos in mij 
reproduceren. Ik weet perfect hoe het in mij 
klinkt. Het klinkt voller dan bij eender welke 
actrice die ik me kan herinneren.

Wie goed naar haar kijkt, ziet dat hier geen 
kwetsbare actrice speelt, maar een soeve
reine technicienne. Ze valt als actrice niet 
samen met de emoties van haar personage, 
maar speelt die, bespeelt ze. Geen spoor van 
de exhibitionistische obsceniteit die later 
steeds meer het hart van het filmacteren zal 
aantasten en ontwrichten. Bertini is een uit
voerende, geen inlevende actrice. Is zij niet 
de moeder en minnares die het verlangen 
erkent en sust door het ontnuchterend te 
benoemen? Als ze iets beleeft, dan toch 
vooral de activiteit van het acteren zelf. Met 
weergaloos plezier staat ze op de scène, voor 
de camera, tussen al die figuranten - want 
dat is naast haar iederéén, ook haar tegen
spelers zijn dat. Zoals een moeder voor het 
bal geen oog meer heeft voor haar kinde
ren, zo negeert ze haar partners in het spel. 
(Met zoveel plezier volg ik telkens hoe 
Gustavo Serena een eigen vorm schept in 
de schaduw van de diva). Haar plezier is 
tegelijk grote ernst. Zoals zoveel acteurs van 

de stille film speelt ze gedisciplineerd, 
plichtsbewust, zonder slordigheid en mis
prijzen. Het is alsof de latere klankfilm die 
professionele moraal onherroepelijk aan
tastte.

Stemloos kunnen deze acteurs terug- 
vallen op de onoverbrugbare kloof die hen 
scheidt van hun publiek. Die afstand laat 
Bertini toe direct én hautain, expliciet én 
geraffineerd, verfijnd én brutaal te zijn. Al
les baadt in een indrukwekkend besef van 
stijl: gave zonder overgave, schenken zon
der wegschenken.

Voor latere kijkers is juist die moraal 
en dat zelfbesef problematisch. Haar sterkte 
maakt haar nu kwetsbaar; haar professionele 
geloof klinkt nu naïef. Het is waar, de tech
nische ernst moedigt geen understatement 
aan. Integendeel, de actrice weet zich in een 
rituele positie en onderstreept die. Zo neemt 
ze haar populariteit als een ongecomplexeerde 
relatie. Zonder enige beschermende zelfspot 
dreigt ze snel misverstaan te worden - Bertini 
is geen Gloria Swanson; in haar oeuvre vindt 
men geen Sunset Boulevard, die handige li
quidatie van de stille film. Ze zet zich niet 
boven de welomschreven figuur die ze te 
spelen heeft. Die figuur is voor haar geen 
karikatuur, maar een omvattende synthese 
van vrouwelijkheid. De term ‘diva’ onder
streept te veel de uitvergroting, onderspeelt 
daardoor de ernst.

Vorm / Substantie

In tegenstelling tot de standaardoplossing 
van het starportret - economisch, maar ook 
formalistisch - is het portret van Bertini 
nadrukkelijk gevuld met dramatische in
houd. In de klassieke starportretten primeert 
de dwang van het contact; deze formule is 
vooral rond het ‘jij’ gebouwd, het appel aan 
de kijker, de fan, de klant. Wat de star dan 
te vertellen heeft, is meestal minimaal. 
Garbo is daarop een uitzondering, Dietrich 
niet; de Franse starfotograaf Roger Corbeau 
vertelt in één beeld een intens verhaal, de 
Amerikaanse fotograaf George Hurrell geen 
enkel. Deze laatste maakt van zijn stars plas
tische objecten en werpt over hun poses een 
verstenend licht. In de starportretten van 
Bertini daarentegen is de fotograaf veel 
minder aanwezig, de actrice en haar drama
tisch zelfbewustzijn des te meer. Het 
divaportret is geen creatie van licht, maar 
van haar spel.

Het glamourportret van stars geeft 
meteen prijs dat deze niet in de nuchtere 
realiteit te vinden zijn. Het portret van 
Bertini daarentegen is plaatselijk, ik zou 
haast zeggen ‘huiselijk’: het richt zich niet
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tot een wereldmarkt, maar tot een stad, een 
precieze gemeenschap van bewonderaars, 
met wie ze dezelfde cultuur en libido deelt. 
Ze impliceert een voorkennis, meer nog, een 
sympathie - de star is eerder een verbijste
rend verschijnsel dat abstracte fascinatie 
afdwingt. De star is een object, Bertini na
drukkelijk niet. De star impliceert een mi
nimale leescompetentie bij het publiek, 
Bertini genereert een veel complexere com
petentie, vol aandacht en inleving. Bertini 
staat voor de camera als zelfbewuste 
kunstenares, als auteur van haar figuren. In 
het glamourportret is de star juist geen 
interpreet, juist geen auteur, maar een lege 
vorm, zonder weerstand, waardoorheen het 
fantasme van het publiek stroomt. Bertini 
wordt in haar portretten niet tot beeld her
leid; dat is haar zwakheid in de internatio
nale concurrentie, maar ze vormt er een 
onschatbaar alternatief voor.

Trotse bewogenheid

Wat opvalt, is de nadrukkelijkheid waarmee 
ze zich voor de camera plaatst. Ze voert niet 
de verdoezelende schijnmanoeuvres uit 
waarmee glamourbeelden de fysieke direct
heid aftoppen. Nee, Bertini staat er meteen, 
helemaal voor zich. Terwijl de stars druk
doende over hun plaats onderhandelen en 
zich uitsloven in verleidelijkheid, laat 
Bertini zien waar ze staat en waarvoor; de 
toeschouwer wordt niet lokkend gecompli
menteerd. Zowel haar lichaam, haar pose 
als haar beeld zitten op één directe lijn: kor
daat en frontaal.

Daarin is ze heel onvoorzichtig. Ze is 
er helemaal voor een publiek waarvan ze 
de bewondering en het enthousiasme als 
gegeven beschouwt. Ze moet zichzelf niet 
verkopen, want haar beeld is onvoorwaar- 
delijk. Ze is gericht zoals het boegbeeld van 
een schip dat uit de haven vaart. Ze opent 
het hele beeld, met achter haar in het 
echoënde kielzog: mannen, het decor, de 
deur op het einde, soms dicht, soms open. 
Tegen de rechte lijn van die energie is niets 
opgewassen; het effect is helder als de mid
dag en overweldigend. Zij is daar voor ons, 
zonder bijgedachten, ongecomplexeerd, ef
ficiënt en genereus tegelijk. De liefde van 
het publiek moet ze niet verdienen, maar is 
haar, verschuldigd. Ze pleit niet voor zich
zelf, maar — zo lijkt het soms - voor ons, 
toeschouwers. Ze bemiddelt tussen haar ab
solute plaats en onze tekortkomingen.

Maar zoals een schip bij het uitvaren, 
net buiten de havenpier, plots wind vangt, 
een stroming capteert en langzaam heen en 
weer gaat wiegen, zo kantelt ook Bertini. 
Zelfs in foto’s is dat nog van het mooiste 
wat ik me kan herinneren. Zoveel kracht en 
helderheid die toch langzaam - zoals zeil
schepen in piratenfilms - naar links buigt, 
naar rechts en achterover. Je kunt haar set- 
foto’s en portretten in zo’n volgorde zetten 
dat je een vloeiende beweging krijgt van 
poses uit al haar mogelijke films.

Maar het buigen is nooit een breken, 
het wiegende schip kantelt niet helemaal: 
onderaan staat ze immers sterk op de grond, 
als een schip met grote diepgang. De brede 
sleep geeft onderaan een massieve sokkel. 
Haar buigen is nooit een twijfelen. De melo
dramatische situaties zijn massieve, eendui
dige entiteiten waarin we zonder complexen 
kunnen geloven, zodat zij ze standvastig kan 
spelen. Daar in de scène is ze veel stabieler 
dan alle mannen om haar heen. Die kunnen 
opvallend vaak zitten, steunen of soepel 
door de knieën gaan. Zij nooit: bewogen, 
dat is ze wel, maar altijd staat ze rechtop.

Hoe sterker haar sokkel, hoe meer haar 
bovenlichaam een antenne lijkt die zoveel 
mogelijk emoties opvangt, een rond
draaiende radar die iedere impact uit het 
verre verleden en de onbekende toekomst 
feilloos registreert.

Zoals alle actrices uit die periode speelt ze 
solistisch. Ondanks weinig close-ups en 
veel two-shots speelt ze alsof de camera- 
ruimte er alleen voor haar is. Zij alleen kan 
het beeld doen zingen. Haar spel is een 
monoloog ondersteund door haar partner, 
nooit gestuurd. Hij geeft aan, vangt haar spel 
op: hij is een ring waarin zij als edelsteen is 
vastgezet. Hij plaatst haar en maakt haar ge
loofwaardig. Dat leidt voor een groot deel 
de aandacht af van haar schaamteloos 
egotisme, van haar meedogenloze beheer
sing. We zien iets minder van haar kracht 
en duidelijker haar bewogenheid.

De dosering tussen kracht en gevoel, 
tussen autonomie en passiviteit, tussen hel
derheid en ondergaan is trouwens een pro
gramma van de belle époque. In de geschil
derde portretten van Boldini en Sargent zie 
je die geraffineerde combinatie van hautaine 
afstand en de ongereserveerde emotie. De

melodramatische emoties worden door 
Bertini niet beleefd, maar lees- en kenbaar 
gemaakt. De hysterie van het personage 
wordt nooit hysterisch gespeeld. Het hau
taine is nooit lege pretentie, maar de voor
waarde voor het dóórleven.

De luisterende Bertini

Als actrice speelt ze weliswaar voor zich 
uit, als personage wordt ze daarentegen ge
stuurd door partners die achter haar staan. 
Ze zien haar rug, spelen over haar schou
ders, richten zich niet tot haar ogen, maar 
uitsluitend tot haar oren. Wij zien telkens 
weer hoe ze luistert naar iets dat haar niet 
in het gezicht gezegd wordt, maar dat haar 
van achteren overvalt, achtervolgt, belaagt. 
Zij kijkt niet, maar luistert. Ze speelt niet in 
functie van wat ze ziet, van waar ze naar 
kijkt, maar van wat ze hoort, waar ze naar 
luistert. Dat luisteren genereert een intro
vert aspect in haar spel. Ook als ze alleen 
is, achtergelaten in een scène, in de portret
studio, lijkt het kijken ondergeschikt aan het 
horen, de visuele activiteit aan de auditieve. 
Juist in de stille film, waar het spreken on
mogelijk is, wordt het luisteren ontzettend 
sterk gebruikt.

Ze luistert niet echt naar wat haar ge
zegd wordt, ze luistert naar hoe ze zelf aan 
het luisteren is. Ze luistert niet naar buiten, 
maar naar binnen. In dat metaluisteren vindt 
ze de ruimte en de vrijheid voor een uit
vergroting, voor een spiegelende overdrij
ving waarin ze zich ziet luisteren naar de 
muziek die de stem, de verwijten, de ver- 
oordelingen in haar opwekken. In dat luis
teren esthetiseert ze alles. Wat haar van bui
ten overkomt, voedt de innerlijke melodie; 
daar is ze het eerste, extatische publiek van.

Het wit van het decor

De decors zijn opvallend breed. Rekwi
sieten worden daar helder in geplaatst. Meu
bels zijn steeds potentiële steunpunten. 
Stoelen, een sofa, een tafel zijn steeds stra
tegisch over de ruimte verdeeld. Altijd staan 
er enkele vooraan, aangesneden door de

onderrand van het kader. Het is daar, op het 
voorplan, dat Bertini bij voorkeur speelt; 
daarachter ligt steeds een brede open ruimte. 
Bertini speelt op een klein oppervlak, maar 
niet in een klein salon. De ruimte kent geen 
verkleinwoord. Die leegte achter haar 
maakt haar op het voorplan extra kwets
baar. Achter haar geen deur die ze snel kan 
dichttrekken om aan de belagende beschul
digingen te ontsnappen. Meteen herken je 
dat breed gebied achter haar als bedreigend 
en gevaarlijk. Haar groeiende verwarring 
maakt er een emotionele woestijn van waar 
ze steeds minder door kan. Niets stut haar. 
Hier kan ze alleen nog naakt en krijsend 
doorheen. In die lege ruimte woedt een 
orkaan van schuld en verwijten. Die moet 
ze door.

Geen enkele ruimte waarin Bertini 
speelt, heeft de kwaliteit van een thuis: de 
ruimte is steeds die van een ritueel. Zij staat 
er middenin. Dat geeft wijding aan het spel 
van de actrice, dat drijft ook het melodra
matische exces ten top.

Om haar heen is er een orkestratie van din
gen en hun richtingen. Men moet de ruimte 
- opnieuw - in theatrale termen lezen, veel 
minder in realistische. Salons, balzalen, 
inkomhallen. Haar spel krijgt geen intieme, 
noch een kleinburgerlijk herkenbare omge
ving. Dat zegt veel over de sociologie van 
haar personages, maar vooral over de 
stilistiek van haar spel. Die gezwollen 
ruimte is het volume dat voor haar spel no
dig is. De afstanden tussen de dingen zijn 
imperiaal. Het melodrama wordt ontdaan 
van zijn (kleinburgerlijke) sociale beklem
ming en krijgt minder sociale definitie, maar 
ook een abstracte afstandelijkheid. De ge
nereuze ruimte ontdoet het verhaal van rea- 
listische referenties en functioneert als een 
droomruimte die niet meer te lokaliseren is. 
Dat soort ruimte maakt haar melodrama
tische figuur en haar emotioneel parcours 
formeler. We kunnen helder de melodische 
lijnen zien van wat ze vertelt en hoe ze dat 
doet. De ruimte laat heel veel blanco toe 
waarin we haar als een perfecte lijn kunnen 
zien bewegen. Opnieuw grafiek.

Aangekleed

De decoratie van de divafilm verdient, net 
als zijn kostumering, een nauwgezet onder
zoek. Men weet daar momenteel even wei
nig over als over de fotografen die setfoto's 
en portretten maakten. De praktijk van de 
decoratie, de interpretatie van de gebruikte 
objecten, hun stijl verdienen een grondige 
studie.

Hoe dan ook behoort de aankleding 
van de diva én van de ruimte waarin ze 
speelt - steeds een echo van elkaar - tot de 
belle époque: de diva is triomfantelijk, het 
is de complexe art-nouveauvrouw, niet de 
snedige moderne vrouw. Drapering primeert 
op functionele constructie; de lyrische lijn 
op de instrumentele; de continuïteit op de 
discontinuïteit; de melodie op het ritme. 
Toch valt me op hoe zuiver die genereuze 
en ongestructureerd lijkende vormentaal 
wel is. Het textiel valt zoals het theater- 
gordijn: even mateloos en allesomvattend 
als helder in zijn effecten. De drapering is 
geen vrijbrief voor nutteloze complicaties, 
maar een uitnodiging tot helderheid, niet 
door een puur uitwendige functionaliteit, 
maar door de erkenning van de volheid van 
de innerlijke complexiteit.

Het functionele voorstel van de gemo
derniseerde kledij van de jaren twintig is 
toch een zeer ideologisch programma, dat 
de zeggingskracht van de geklede figuur 
niet vergroot, maar verstoort. De moderne 
vrouw spreekt uitsluitend haar bizarre ge
loof in functionaliteit uit. De premoderne 
kostumering - waarin we Bertini zien- 
exalteert de vrouw, herleidt haar niet tot een 
functie (zoals we ook al zagen in de 
glamourportretten), maar laat haar als bij 
een moiré-effect ondulerend het ene en 
meteen ook het complementaire ervan zien.

Het kledijtraject van Bertini doorheen 
de garderobe van haar personage is eento
nig. Ze waagt zich niet aan sprekende con
trasten tussen avondkledij en stadskledij, 
tussen thuis en het openbaar, tussen intiem 
en publiek. Bertini gaat ervan uit dat zij en 
haar personage enkel in de brede orkestratie 
van de spectaculaire salonkledij geschreven 
kunnen worden. Dat maakt het ook onmo
gelijk om kleine overgangsscènes en grote 
ariascènes tegen elkaar uit te spelen. Alles 
staat in hetzelfde extreme register. Dat 
wordt nochtans nooit eentonig door herha
ling. De variatie zit niet in kledij soorten, 
maar binnen die ene retorische salonkledij 
waarin alle emoties vertaald moeten wor
den. Met vaders - als moeder -, met min
naars - als echtgenote: steeds heerst de
zelfde vaag onkuise, heel narcistische, mas
sieve grandeur. Haar garderobe begeleidt 
haar als een groot orkest.

Eén uitzondering nochtans: de volkse kle
dij - zo mooi in Assunta Spina -, waarvan 
ze het dialect met een verrukkelijk naturel 
bespeelt. Daarin sleept ze niet, maar hup
pelt ze; haar bewegingstaal gaat uit van de 
heupen, niet meer van de schouders. In de 
‘schoudertaal’ waaiert ieder gevoel, iedere 
beweging uit, traag als in een waterballet. 
Als een zeeanemoon slingeren haar lede
maten heen en weer, terwijl ze met de voe
ten in de sleep aan de grond vastzit.

In het kledijdialect beweegt ze heftig, 
beheerst, en bespeelt ze de ruimte. Ze onder
neemt en argumenteert. Dan lijdt ze discus
siërend, niet verstomd. Vanuit de heupen 
speelt ze torso-met-sjaal en onderlichaam- 
met-rok tegen elkaar uit.

In de modieuze art-nouveaukledij van 
haar salonmelodrama's is alles gekuist, ver
taald, verschoven. Zwijgen moet ze - zo wil 
de melodramatische constructie -, zelfs 
over het grootste misverstand. Valselijk be
schuldigd kan ze niets rechtzetten. Haar kle
dij maakt het lijden aan dat niet op te hef
fen misverstand zichtbaar. Die kledij fs het 
misverstand.

++++

Kopies van enkele honderden beelden. Geen 
films die ik opnieuw heb gezien. Later zelfs 
geen beelden meer op mijn werktafel, maar 
herinneringen aan beelden en films. De 
beelden waren verhuisd, van het papier naar 
de verbeelding. Om die verbeelding is het 
allemaal te doen.

Illustraties (uit de Cineteca di Bologna)

Pagina 23: uit een programmabrochure van 
de fümAndreina, regie Gustavo Serena, 1917 
Pagina 24: setfoto van de film Andreina, 
regie Gustavo Serena, 1917
Pagina 25: Francesca Bertini, postkaart
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Hans Abbing stelt aan het eind van zijn ar
tikel Grote offers, vele slachtoffers (De Witte 
Raafm. 106, november-december 2003) dat 
“alleen een geleidelijke ontheiliging van de 
kunst [...] de armoede blijvend [zal] doen 
afnemen.” [1] Met armoede doelt hij op de 
inkomenspositie van kunstenaars. Is deze 
ontheiliging een juist en ook heilzaam stre
ven? Ik betwijfel dat.

Het is om te beginnen al lastig dat 
Abbing verzuimt aan te geven wat we on
der ‘ontheiliging’ moeten verstaan. Nauw
keurig spoorzoeken in zijn tekst levert wel 
wat aanwijzingen op. Zo schrijft hij: “Zo
lang 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 tot opof
fering houden.” [2] Het altaar waarop de 
kunstenaar zijn inkomen offert om zich vrij
willig over te geven aan de armoede, is op
getrokken uit romantische opvattingen over 
de kunst en het kunstenaarschap. Daar moe
ten we dan weer onder verstaan: “De toe
genomen 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 sa
menhangende ontstaan van het romantisch 
kunstenaarschap. De bohémien was de eer
ste zich opofferende kunstenaar.” [3]

Het is een merkwaardige redenering die 
in analoge versies onmiddellijk haar zwakke 
plekken toont. Wat te denken van het vol
gende pleidooi: de symfonieorkesten kosten 
de samenleving veel geld en de orkestleden 
hebben een schamel inkomentje; het is be
kend dat de liefde van de burgers voor klas
sieke muziek wortelt in het gedachtegoed van 
een aantal obscure negentiende-eeuwse 
filosofen; laten wij ervoor zorgen dat de on
waarheid van hun ideeën tot eenieder door
dringt, zodat de liefde voor de muziek dras
tisch afneemt, de orkesten niet meer hoeven 
te spelen en het financiële probleem is opge
lost. Flaubert schreef over zulke gedachten 
al spottend: “Het feit dat onze meloenkassen 
door de hagel zijn gebroken, is geen reden 
om de orkanen te willen opheffen.” [4]

Maar laten we de redenering van Hans 
Abbing vooral serieus nemen en de voor
genomen armoedebestrijding middels 
ontheiliging van de kunst van zoveel mo
gelijk kanten bekijken. Waar zou deze 
ontheiliging praktisch op neerkomen? Het 
leggen van bananenschillen op de weg van 
de authenticiteit, het onderuithalen van de 
toegenomen consecratie van de kunsten of 
het ironiseren van de romantische opvattin
gen over kunst en kunstenaarschap? En be
vinden we ons hier niet in vertrouwd gezel
schap? Parodiërende, ondermijnende en 
deconstruerende gestes hebben altijd deel 
uitgemaakt van de moderne kunst, zij wa
ren Der Geist der stets vemeint. Het werk 
van Duchamp, Broodthaers, de dadaïsten, 
of de oproep van de futuristen om de mu
sea in de fik te steken, kunnen als voorbeeld 
volstaan.

Abbings oproep tot debunking en 
ontheiliging is een echo uit het hoogge
bergte van de kunst. Dergelijke tactieken 
hoeven niet speciaal opgezocht of ingezet 
te worden, zij vormen de intrinsieke krach
ten die de kunst voortdrijven. Zij maken deel 
uit van het moderne iconoclasme. “The 
ideology of progress saw the tabula rasa as 
a prerequisite for the construction of a new 
purified world. In art, the criticism of 
tradition and conventions led to the 
metaphorical ‘iconoclasm’ of the avant- 
garde, which became a tradition in its own 
right while prompting an anti-modemist 
‘vandalism’ acting in die name of art.” [5]

Iconoclasme, zo beklemtonen verschil
lende auteurs in het vuistdikke boek van 
Bruno Latour en Peter Weibel, is een crea
tieve kracht die naar nieuwe wegen leidt en 
daarom door de modernisten stelselmatig is 
benut. Ook in onze tijd - of misschien schrij- 
ven we beter: juist in onze tijd - is de traditie 
van het iconoclasme, van de beeldenstorm 
tegen overgeleverde (denk)beelden, sterker 
dan ooit. Kunstenaars prefereren de neutrale 
benaming ‘werk’ boven het sacrale ‘kunst
werk’, zij zoeken vaak een niet-museale 
context voor hun werk op; het idee van 
authenticiteit is de laatste decennia op vele 
manieren door zowel kunstenaars als pu
bliek ter discussie gesteld (denk aan de op
komst van de fotografie, de multipel, de 
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uitwissing van het persoonlijke handschrift, 
het opgaan van het individuele in de samen- 
werking met anderen, de grensoverschrij
dende bewegingen van kunstenaars enzo
voort), en de nivellerende opvattingen over 
beeldcultuur maken de beeldende kunst tot 
een van de vele visuele talen.

Hans Abbing lijkt deze ontwikkelin
gen over het hoofd te zien en zich te verla
ten op bepaalde romantische kunstopvat
tingen uit de negentiende eeuw, toen kun
stenaars als Gauguin en Van Gogh het kun
stenaarschap nog in heroïsche en bijbelse 
proporties beleefden en verbeeldden, en 
dichters als Stefan George zich tot een 
kleine geestelijke elite van uitverkorenen re
kenden. De rol van de kunstenaar als mar
telaar en profeet transformeerde in de loop 
van de twintigste eeuw tot die van zaken
man, organisatiedeskundige, consultant en 
cultureel ondernemer. Alleen in een opvoe
ring van Puccini’s La Bohème wil de mee
slepende klank van die romantische visie 
nog wel ontroeren - in wat achteraf kenne
lijk de aria van een loser genoemd kan wor
den:

Wie ik ben? Ik ben een dichter.
Wat ik doe? Ik schrijf.
Hoe ik leef? Ik leef.
In mijn vrolijke armoede 
verbras ik als een grote heer 
verzen en liefdesliederen. 
Aan dromen, hersenschimmen 
en luchtkastelen
is mijn ziel miljonair. [6]

Het ouderwetse denken van Abbing staat 
niet op zichzelf. Het is opmerkelijk hoe 
hardnekkig de kritiek in algemene zin vast
houdt aan achterhaalde concepten en wei
gert mee te gaan met de ontwikkelingen van 
de kunst. In het leven van alledag blijkt de 
kritiek eerder de schoothond dan de jacht
hond van de kunstgeschiedenis te zijn. Zo 
schreef Rutger Pontzen in zijn bespreking 
van de Van Goghtentoonstelling: “Alle op
vattingen die wij, anno 2003, over kunst 
hebben - hoe het wordt gemaakt, getoond, 
beschreven en bekritiseerd - komen uit dat 
machtige, negentiende-eeuwse kunstdenken 
voort. [...] Het verklaart de moeizaamheid 
waarmee jonge kunstenaars en tentoon
stellingsmakers vandaag de dag kunst bui
ten het museum proberen te tonen. Omdat 
het indruist tegen opvattingen die zo’n an
derhalve eeuw geleden zijn ontstaan en een 
vast fundament zijn geworden in onze bele
ving van wat kunst is, moet zijn en hoe het 
ons wordt voorgeschoteld.” [7] Het regelma
tig terugkerende woordje ‘ons’ is veelzeg
gend. Het wijst de plaatsbepaling van de cri
ticus aan, die er vervolgens niet voor terug- 
deinst kunstenaars en de Nederlandse over
heid zoiets als een Van Goghsyndroom toe 
te dichten. Kunstenaars zouden volgens dat 
syndroom lijden aan de gedachte dat zij 
genieën zijn die na hun dood hun rechtma
tige onsterfelijkheid verwerven; daarom 
gaan zij stug door met het maken van be
roerde kunst. Voor de overheid houdt het 
syndroom de herinnering levend aan een 
traumatische periode uit haar geschiedenis, 
waarin zij een van haar grootste genieën niet 
herkende; zij lost haar zware schuld in door 
aan middelmatige kunstenaars subsidies te 
verstrekken. [8]

Het is in dit droge en uitgesleten spoor 
dat Hans Abbing zijn betoogtrant ontwik
kelt. Jammer genoeg blijft hij daardoor blind 
voor de veranderde rol en houding van de 
twintigste- en eenentwintigste-eeuwse kun
stenaar.

Hoewel Abbings pleidooi voor de ontheiliging 
van de kunst dus voorbijgaat aan de heden
daagse artistieke ontwikkelingen, sluit het 
in zijn geest wel aan bij een recente golf 
van stemmingmakerij ten aanzien van de 
kunst en haar beoefenaars. Rutger Pontzen 
zet de toon in de Volkskrant, en velen vallen 
hem bij. Je kunt geen krantenartikel meer 
lezen of de Nederlandse kunst wordt geken
merkt als “gemakzuchtig”, als “pseudo- 
geëngageerd", als “ideetjeskunst”, als “niet 
belangwekkend”. [9] Brengt iemand daar 
iets inhoudelijks tegen in, dan is het aan de 
straatretorica ontleende “bullshit” het 
ultieme, kritische weerwoord. [10] De 
stompe middelvinger van de criticus priemt 
vele kanten op, maar wijst nooit naar zich
zelf. In deze verhitte sfeer is allang geen 
sprake meer van het plaatsen van kunste
naars op een voetstuk of het consacreren van 
de authenticiteit; integendeel, kunstenaars 
zijn de vermakelijke schlemielen van onze 

tijd. Alleen zij weten niet dat hun kunst er 
helemaal niet toe doet en internationaal ge
zien niets voorstelt. “Want laten we wel 
wezen, de erfenis van Van Gogh heeft ook 
veel verknald: honderden, duizenden ener
giek voortwoekerende kunstenaars die on
danks een gebrek aan talent en erkenning 
menen door te moeten werken.” [11] En het 
koor zet weer unisono in: subsidies hebben 
de Nederlandse kunstenaars lui en verwend 
gemaakt, hun kunst is dan ook gemakzuch
tig, zielig zelfs. En zij worden als school
jongens gesommeerd ander werk te maken, 
omdat de criticus zich verveelt. [12] Op de 
achtergrond blazen inmiddels ook anderen 
hun partijtje. Politici nemen zich voor 
amateur-kunstenaars door gesubsidieerde 
kunstenaars te laten begeleiden - er mag 
tenslotte wel iets tegenover het gemakke
lijk verkregen geld staan. Bovendien, laten 
we wel wezen, er zijn toch veel te veel kun
stenaars. [13]

Ook Abbing tendeert naar deze opvat
ting: het grote aantal kunstenaars verklaart 
hun armoede en armoede is onwenselijk. 
“Het lijkt erop dat juist in welvarende lan
den zoals Nederland de gemiddelde inko
mens in de kunst het laagst zijn. Hoe is dat 
mogelijk? Het antwoord is simpel: omdat 
er zoveel kunstenaars zijn.” [14] De kun
sten worden dan ook vooral beoefend door 
losers: “Niet alleen in de ogen van de bui
tenwereld maar ook in eigen ogen zijn veel 
kunstenaars losers." [15] De stuitende 
woordkeus is niet alleen darwinistisch, maar 
ook nog eens ongegeneerd kapitalistisch: 
een loser is blijkbaar iemand die niet veel 
geld verdient.

Interessant is de vraag waar die 
stemmingmakerij, die onverholen afkeer 
van het kunstenaarschap, vandaan komt en 
waarom eraan wordt meegedaan door cri
tici, die toch beter zouden moeten weten. 
Naar mijn idee is dit verschijnsel een etappe 
in de lange geschiedenis van de spanning 
tussen kunstenaar en burger, tussen kunst 
en samenleving. Deze geschiedenis laat zich 
voor elke periode anders schrijven - in onze 
tijd is de genoemde afkeer sterk verbonden 
met de ogenschijnlijk buitenmaatschappe- 
lijke, vrijgestelde positie van de kunstenaar. 
Zijn weigering zich bij het bestaande neer 
te leggen, zijn keuze zich met andere din
gen bezig te houden dan de (ook door de 
kritiek) algemeen gewenste, en zijn onver
mogen zich te voegen naar het kapitalis
tische productieproces leveren hem de 
woede, hoon en geringschatting van de bur
ger op; maar dus ook die van de criticus, 
die zo zijn eigen opvattingen over de kunst 
en het kunstenaarschap heeft en van de 
kunstenaar verlangt dat hij het door hem 
voorgeschreven parcours volgt. In de af
gelopen jaren zijn er meer dan ooit semi- 
programmatische artikelen gepubliceerd 
over wat de kunst zou moeten zijn en wat 
de kunstenaars zouden moeten doen. Deze 
aansporingen vielen - al dan niet toevallig - 
samen met de dominantie van een politieke 
opvatting die aan de kunst een grote bin
dende kracht toeschrijft, en die haar om die 
reden tegen een uiteen vallende samenleving 
en vóór allerlei ‘hogere’ maatschappelijke 
doelen wil inzetten. [16]

Maar in die afkerige of moeizame 
verhouding tot de kunst speelt tegelijk nog 
iets anders, iets wezenlijkers misschien. In 
1953 noteerde de Poolse schrijver Witold 
Gombrowicz in zijn dagboek: “Alle kunst 
raakt aan het belachelijke, aan nederlaag en 
vernedering. De kunst is, zoals Boy-Zelenski 
terecht heeft gezegd, een kerkhof: van de 
duizend personen die zich niet wisten te 
verwezenlijken en in de sfeer van een pijn
lijke ontoereikendheid bleven hangen, sla
gen er nauwelijks een of twee in zich waar 
te maken.” [17] Kunst raakt inderdaad aan 
het belachelijke - wat haar grote maar pro
blematische kracht is. Kunst bestaat immers 
vooral in het streven, en maar zelden - en 
dan nog maar tijdelijk - in het bereiken. In 
de recente roman Sneeuw van de Turkse 
schrijver Orhan Pamuk lezen we: “Een 
goede dichter moet slechts cirkelen om de 
krachtige waarheden die hij juist vindt, maar 
waar hij niet in durft te geloven uit angst 
dat ze zijn gedicht bederven, en dat de mu
ziek die in deze omcirkeling verborgen is 
de ware kunst uitmaakt, had Ka mij al veel 
eerder verteld.” [18] Het gaat in de kunst 
niet om het winnen, maar om onafgebro
ken pogingen om persoonlijke betekenissen 
en inzichten te verbeelden - en het even 
onontkoombare mislukken daarin, want 
zelden is het precies, en bijna altijd naast 
de roos die daardoor, o wonder, wel zicht

baar wordt. “Dit kunstwerk is niet volmaakt. 
Je bent er maar voor een deel in geslaagd 
het werk te bezielen. De prometische fak
kel in jouw handen is meer dan een keer 
gedoofd. Te veel hoeken van het schilderij 
zijn niet door het goddelijke vuur verlicht,” 
aldus de meester uit Balzacs Het onbekende 
meesterwerk tegen de leerling, in bewoor
dingen die zich als exemplarisch laten le
zen. [19] Dit falen is niet voorbehouden aan 
de mindere góden, ook de grootste mees
ters scheren langs de afgrond die de toppen 
en dalen (!) van hun werk markeert. “Een 
dwaas ben ik,” zegt de grote meester ver
volgens over zichzelf, “een stomkop. Ik heb 
dus geen talent en geen scheppingskracht. 
Ik ben niets anders dan een rijk man die 
vooruitgaat als hij zijn benen beweegt. Maar 
niets, niets heb ik zelf gecreëerd.” [20]

Wie zich tot de kunst verhoudt en haar 
wil verstaan, is zich van de barst van haar 
falen maar al te zeer bewust. Het besef van 
dat onvolmaakte kan de liefde intensiveren, 
maar ook doen bekoelen. Ronduit slecht 
werk dat als het ware zijn innerlijk craquelé 
onverhuld prijsgeeft, kan ons een hevige 
fysieke afkeer bezorgen. Het herinnert ons 
op een pijnlijke manier aan het onvolmaakte 
van de kunst. In een tijd waarin het perfecte, 
het mediagenieke en het succesvolle de pla
tonische drie-eenheid van het schone, het 
ware en het goede hebben vervangen, is die 
confrontatie onverdraaglijk. Zeker als kun
stenaars deze positie ook nog eens bewust 
opzoeken en het onvolmaakte tot de inzet 
van hun werk maken.

De verbondenheid van de kunst met 
de mislukking en de nederlaag is een dui
vels pact voor de moderne mens die gelooft 
in de maakbaarheid van het succes, in het 
leven als een vergulde stairway to heaven. 
Zichtbare tekens van 'mislukking', zoals 
onaangepastheid, armoede en wanhoop om 
onvervulde verwachtingen, vervullen me
nigeen met afschuw en uiteindelijk met 
minachting. “Waarom hebben grote men
sen niet een even mooie zichtbaarheid in 
hun opgang en ondergang als de zon? Wat 
zou alle leven onder de mensen dan een stuk 
ondubbelzinniger zijn!” [21] Het denken 
over kunst zou vanuit dat alomvattende in
zicht in het ontstaan en de verwording van 
de kunst moeten beginnen. Maar het 
instrumentele denken prevaleert en dan is 
het veel gemakkelijker om over kunstwer
ken te praten als over welk product dan ook. 
Het is mooi of lelijk, het functioneert of het 
functioneert niet, en het is op elk moment 
inwisselbaar voor een ander ding.

Het beschouwen van kunst en kunste
naarschap in economische termen, zoals 
Abbing doet, maakt deel uit van het 
instrumentele denken. Nu de schetterende 
triomfmars van het vrijemarktdenken overal 
opklinkt, is de aanval op de kunst - als on
derdeel van de stemmingmakerij - ook op 
andere fronten ingezet. De afbraak van de 
verzorgingsstaat brengt het eind van de ver
antwoordelijkheid en de zorg van de over
heid voor kunst en kunstenaars met zich 
mee. Dit is een kameleontisch en verwarrend 
proces, omdat het niet alleen maar bedenke- 
lijk of negatief is. Binnen de orde van mijn 
vertoog wil ik hier eenzijdig wijzen op de 
verzelfstandiging van de musea, het primaat 
van het publieksbereik, de strategieën om een 
culture of giving te creëren, het absolute be
lang van het pleasure/leisure-moment. In 
eenzelfde beweging wordt van beeldend 
kunstenaars verwacht dat zij in hun eigen 
inkomen voorzien en dat zij de productie
kosten van nieuw werk met de verkoop van 
oud werk financieren. Subsidies passen daar 
niet bij en zijn volgens sommigen ook nog 
eens marktbedervend. Alleen op een wer
kelijk vrije markt wordt de waarde der din
gen bepaald, en gesubsidieerde kunst zou 
zich ten onrechte aan dat mechanisme ont
trekken. Zij zou kunstmatig in stand wor
den gehouden.

En ook hier laat de kritiek zich niet 
onbetuigd. Maar in plaats van het zegbaar 
maken van de verwarring, van omzichtige 
pogingen tot analyse of van het ‘gaan in 
onderzoek’, zoals Anna Tilroe doet, poken 
sommigen het vuur van de verdachtmakin
gen hoog op. Zij geven museumdirecteuren 
onder uit de zak en werpen zich ongevraagd 
op als publieke sollicitatiecommissie; zon
der enige aarzeling en zonder aanzien des 
persoons, worden reputaties in simpele 
oneliners of tendentieuze beschouwingen 
aan de publieke schandpaal genageld. [22]

Met de erosie van de verzorgingsstaat en 
het kunstenbeleid, en met het proclameren
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van de economische onafhankelijkheid van 
de kunstenaar, krijgt de idee van de kunste
naar als mislukkeling een nieuwe context. 
Deze context wordt getekend door wat Peter 
Sloterdijk “de productie van cynismen door 
de kapitalistische maatschappij” heeft ge
noemd, met “als morele toegift, de eigen 
opstand daartegen”. [23] Omdat succes de 
graadmeter van ons denken geworden is, is 
op het kleine podium slechts plaats voor 
succesvolle kunstenaars. Dit zijn de kun
stenaars die het gemaakt hebben, dat wil 
zeggen, die ‘ervan kunnen leven’, die in
ternationaal succes hebben en die de media 
weten te bespelen. Hun succes en onze be
wondering daarvoor bewijzen in één moeite 
door dat we kunst en cultuur nog steeds 
hoog hebben zitten. En voorzover we ons 
bewust zijn van het falen van de kunstenaar, 
is het succes van de enkeling het bewijs van 
zijn triomferende en eeuwige Wiederkehr.

Op welhaast subversieve wijze onder
mijnen subsidies dit denken in rechte lij
nen. Zij zijn als het hemelse brood dat le
ven schenkt. Volgens Abbing zal dat manna 
ongetwijfeld de honger vergroot hebben, 
omdat daardoor meer mensen in leven ble
ven. Maar voor wie minder cynisch of 
instrumenteel wil denken, moge het duide
lijk zijn dat subsidies mogelijkheden creë
ren en de rigide logica van de vrije markt 
ontregelen. Zij stellen kunst en kunstenaars 
- tijdelijk - vrij van een zorg die het leven al 
sinds de verdrijving uit het paradijs tot een 
materiële last maakt (“in het zweets des 
aanschijns zult Gij uw brood verdienen”). 
Het feit dat kunstenaars die subsidiegelden 
niet aanwenden om zich een plaatsje in het 
pseudo-paradijs van de consumptie te kopen, 
maar ervoor kiezen zich aan de rand van de 

armoede te wijden aan het immanente falen, 
maakt hen eerder tot bewonderenswaardige 
helden dan tot losers.

En de kunstenaar, wat doet hij in de 
klopjacht? “The assassin sings/In chaos and 
his song is a consolation ./It is the music of 
the mass of meaning.” [24]
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Tweede katern
Nieuws
—_____-_______ —____ —___—---------------------------- -—
TURNER PRIZE. IDe Britse keramist Grayson Perry ont
ving op 8 december 2003 de Turner Prize, goed voor een 
bedrag van 20.000 pond. De vijfkoppige jury, voorgezeten 
door Nicholas Serota, prees “his use of the traditions of 
ceramics and drawing in his uncompromising engagement 
with personal and social concerns”. De andere genomi
neerden waren de gebroeders Jake en Dinos Chapman, de 
Noord-Ierse filmer Willie Doherty en de Schots-Italiaanse 
beeldhouwster Anya Gallaccio. Naar aanleiding van de twin
tigste verjaardag van de prijs organiseerde Tate Britain ook 
een publieksprijs voor de beste Turner-winnaar ooit. Die ging 
naar beeldhouwer Anish Kapoor. Meer informatie op 
www.tate.org.uk/britain/tumerprize/2003. (David Nolens)

ARTEFACTFESTIVAL. De provincie Vlaams-Brabant en 
Kunstencentrum STUK organiseren van maandag 9 tot za
terdag 14 februari 2004 het Artefactfestival. Dit festival 
focust op het artistiek gebruik van actuele technologie in 
theater, dans, muziek en film. Het programma wordt aan
gevuld met een serie digitale installaties. Er zijn ook le
zingen en workshops gepland. Het festival vindt plaats in 
het STUK Kunstencentrum, Naamsestraat 96, Leuven 
(016/320.320). Het volledige programma kunt u raadple
gen op www.artefact.vlaamsbrabant.be. (D.N.)

PALAIS DE TOKYO. Begin 2002 werd in het Palais de 
Tokyo met veel luister de Site de création contemporaine 
geopend. Hiervoor was een deel van het gebouw door de 
architecten Vassal en Lacaton volledig ontmanteld, om er 
naar het idee van Jérôme Sans en Nicolas Bourriaud de meest 
hippe ontmoetingsplaats van hedendaagse kunstenaars te in
stalleren, een platform voor artistiek debat, een laborato
rium waar de grenzen tussen de verschillende disciplines 
(film, literatuur, muziek, architectuur, design en mode) on
dervraagd en afgetast zouden worden. In de praktijk had het 
succes van het Palais de Tokyo echter meer te maken met 
modieus entertainment dan met artistiek onderzoek.
Wanneer het mandaat van Jérôme Sans en Nicolas Bourriaud 
eind dit jaar afloopt, zal het volledige gebouw door de 
Délégation des Arts Plastiques (DAP) van het Franse minis
terie van cultuur worden overgenomen. Op initiatief van 
cultuurminister Jean-Jacques Aillagon werd Bernard 
Blistène, voormalig conservator van het Musée national d’art 
moderne (Centre Pompidou), aangezocht om hiervoor een 
studie te maken. Of de informateur ook formateur en direc
teur van deze nieuwe instelling zal worden, hangt af van 
deze eerste evaluatie.
Het Palais de Tokyo werd gebouwd voor de wereldtentoon
stelling van 1937 en heeft een oppervlakte van 20.000 vier
kante meter. Voor Site werden slechts 3.000 vierkante me
ter gerenoveerd. De ruimte die om veiligheidsredenen nog 
niet gebruikt werd, biedt enorme mogelijkheden om het 
volledige gebouw tot een prestigieus kunstencentrum te 
transformeren.
Wie volgens de rudimentaire principes van de marketing zijn 
markt wil vergroten, moet zijn producten diversifiëren. Uit
breiding van de ruimte betekent ook uitbreiding van de acti
viteiten. Voor Blistène bestaat de opdracht erin het Palais de 
Tokyo te ‘stabiliseren’ en te ‘ontwikkelen’. De notie heden
daagse kunst zal worden uitgebreid naar design, mode en 
grafische kunsten. Naast wisselende tentoonstellingen zal 
het Palais de Tokyo, dat geen eigen collectie bezit, ook ruimte 
ter beschikking stellen voor verzamelingen die van elders 
komen. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan de ver
zameling van de Fnac (Fonds National d’Art Contemporain) 
en van de Fracs; maar ook privé-verzamelaars zullen wor
den uitgenodigd. De regering hoopt daarmee het verzame
len (nog steeds de zwakke pijler onder de Franse kunst-
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wereld) te stimuleren en de nationale kunstmarkt te onder
steunen. Tegelijk zal het kopen van kunst in Frankrijk fis
caal aantrekkelijker worden.
Naast het volgen van recente ontwikkelingen in de heden
daagse kunst moet het Palais de Tokyo ooit de taak oveme- 
men van het Jeu de Paume, dat ondertussen is omgevormd 
tot een nieuw Centre de l’image. De overgangstentoon- 
stelling met werk van Nam June Paik is tegelijkertijd de 
laatste tentoonstelling van het Jeu de Paume en de eerste 
van het nieuwe centrum voor beeldcultuur. Dat de overheid 
hier niet alle kosten kan dragen is duidelijk. Naast het ren
dabel maken van de activiteiten wordt ook gedacht aan pri
vate concessies, zoals die reeds bij de heropening van het 
Grand Palais zijn uitgeschreven. Het recente voorstel van 
de minister om ook private galeries in hetzelfde gebouw 
onder te brengen, werd door de kunstwereld omschreven 
als een regelrechte provocatie - een strategie die volgens de 
krant Libération door de rechtse regering Raffarin systema
tisch wordt toegepast. Dergelijke extreme voorstellen kun
nen later worden ingetrokken, om de rest van de pil gemak
kelijker te doen slikken. (Lieven Van Den Abeele)

Lezingen

NAi. Van 11 februari tot 23 mei 2004 organiseert het Ne
derlands Architectuurinstituut de tentoonstelling De Grote 
Verbouwing. Daarin brengt curator Jacqueline Tellinga de 
recente en aankomende veranderingen in de naoorlogse 
woonwijken van Nederland in beeld. Naar aanleiding van 
deze tentoonstelling vindt op woensdag 11 februari 2004 van 
11.00 tot 17.30 uur, onder leiding van Bert Van Meggelen, 
een symposium plaats. De “idealen en ruimtelijke gedach
ten” van de naoorlogse periode worden vergeleken met de 
huidige visies op woningbouw. Aansluitend op het 
symposium zijn excursies gepland naar Pendrecht, Zuidwijk 
en Vlaardingen. Deelname kost 45 euro. Het symposium 
vindt plaats in het NAi, Museumpark 25, Rotterdam. Ver
plichte inschrijving via 010/440.12.00 of info@nai.nl. Meer 
informatie op www.nai.nl. (D.N.)

TEGEN TEGEN. Het MuHKA en de Cera Foundation or
ganiseren op vrijdag 30 januari 2004 het colloquium Tegen 
tegen. Voorbij het crisisdenken in de kunst & over de actua
liteit van de ervaring. Een greep uit de vragen die worden 
gesteld: “Kan er niet opnieuw geconverseerd worden, over 
een herziening, een heractivering en herwaardering van het 
hele begrippenapparaat van de geschiedenis van de kunst? 

Wat met de singuliere, individuele, 'belichaamde' ervaring 
van de kunst? Wat met haar verantwoordelijkheid en haar 
moraliteit?” Deelnemers aan het debat zijn: Dr. Paul 
Crowther, Dr. Vivian Liska, Tom Paulus, Bart De Baere, 
Paul Tanghe, Luc Tuymans, Dieter Roelstraete, Jurgen 
Pieters en anderen. In het programma zijn ook een 
performance van Messieurs Delmotte en een geleid bezoek 
aan het MuHKA opgenomen: daar loopt de tentoonstelling 
Once upon a time - Een blik op kunst in België in de jaren 
’90, met werken van een vijftigtal kunstenaars, afkomstig 
uit de collectie van de Cera Foundation. Deelname aan het 
symposium kost 20 euro. Het begint om 9 uur en vindt plaats 
in de Tolkenschool, Schildersstraat 41 te Antwerpen. Meer 
informatie op www.cerafoundation.be/nl/calendar. Inschrij
ven via e-mail: betty.mutton@cera-holding.be. (D.N.)

AUDITORIUM 04. Gedurende acht avonden presenteren 
evenveel nationale en internationale ontwerpers uiteenlo
pende scenario’s voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak 
van architectuur, stedenbouw en design. U kunt nog vier 
avonden bij wonen. De eerstvolgende lezing valt op donder
dag 19 februari, en wordt gegeven door de Zwitsere archi
tect Valerio Olgiati. Hij is de ontwerper van de betonnen 
school te Paspels en het cultureel centrum Gelbe Haus te 
Flims. Op donderdag 4 maart stelt Atelier Van Lieshout 
(AVL) zichzelf voor. Auditorium 04 is een coproductie van 
de vzw Stichting Stad & Architectuur, ASRO K.U.Leuven 
en Kunstencentrum STUK. De lezingen beginnen om 20 uur 
in het STUK Auditorium, Naamsestraat 94, Leuven. De in
kom bedraagt vijf euro, maar is gratis voor studenten. 
Reservatie via ticket@ticket.be of telefonisch (016/320.320). 
Meer informatie op www.stuk.be. (D.N.)

SMEULENDE KWESTIES. Smeulende Kwesties is een 
lezingenreeks onder redactie van het Instituut Culturele Stu
dies en het Centrum voor Cultuursociologie. Maandag 
8 maart om 18 uur vindt de laatste lezing plaats. Dan zal 
René Boomkens “Actuele problemen binnen de cultuur
sociologie (met nadruk op kwesties van populaire cultuur)” 
ter sprake brengen. René Boomkens (° 1954) is hoogleraar 
sociale filosofie en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. De inkom is gratis en de lezing vindt plaats in 
het STUK, Naamsestraat 94, Leuven (016/320.320). Deze 
lezing is gepland onder voorbehoud! Meer informatie via 
stuk@stuk.be, of op de kalender van www.stuk.be. (D.N.)

NIEUWE EENVOUD. Nueva Simplicidad/Nieuwe Eenvoud 
is een lezingencyclus in Brugge rond hedendaagse architec
tuur. Op zondag 15 februari om 11 uur spreekt Carlos Ferrater 
in het Cultureel Centrum Scharpoord, Meerlaan 32 te Knokke- 
Heist. Meer informatie over deze Spaanse architect is te vin
den op zijn persoonlijke website www.ferrater.com. Op maan
dag 8 maart om 20.30 uur geeft de Spaanse architect Javier 
Garcia Solera Vera een lezing in de Magdalenazaal, 
Magdalenastraat 27 te Sint-Andries-Brugge. De lezingen 
worden georganiseerd door vzw Archipel. De toegangsprijs 
bedraagt 7 euro. Reserveren is verplicht, en kan via 
info@archipelvzw.be (050/32.24.20). (D.N.)

SINT-LUKAS STICHTING. Dit academiejaar kunt u nog 
drie lezingen bijwonen in de reeks Het weefsel van de twin
tigste eeuw. Heelkunst nog een toekomst? Op woensdag 21 ja
nuari om 18 uur stelt kunstwetenschapper Wim Peeters zich 
de vraag: “Hoe diffuus werd de grens tussen utopie en enter
tainment?” Op woensdag 18 februari om 18 uur verdedigt 
kunsthistoricus Francis Smets de stelling dat “het huidige, vaak 
terecht aangeklaagd betekenisverlies van de kunst [samen
hangt] met de vervlakking van het begrip van het sublieme”. 
Op woensdag 17 maart om 19.30 uur zal kunstwetenschapper 
Rolf Quaghebeur een pleidooi houden “voor een doorgedre
ven en structurele dialoog tussen religie en kunst”. De toe-

Peter Rogiers
22 januari - 27 maart 2004

Josephine Pryde
22 januari - 27 maart 2004

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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gang is gratis. De lezingen vinden plaats in het Auditorium 
Hogeschool Sint-Lukas, Paleizenstraat 70, Brussel 
(02/250.11.66). Meer informatie via stichting@sintlukas.be. 
(D.N.)

PERFORMANCE. Binnen de studium generale van de 
Hogeschool Gent organiseert Stefan Hertmans op 18 februari 
een performance van de Belgische auteur Peter Verhelst en 
de Servische kunstenares Milica Tomic. Laatstgenoemde 
nam in het verleden onder meer deel aan de biënnale van 
Sao Paolo en de zomertentoonstelling van Watou. Haar werk 
gaat over problemen van identiteit in het voormalige Joego
slavië, en over het verwerken van oorlogstrauma’s. Tomic 
acteerde ook in een aantal Servische films en werkte samen 
met muzikanten en acteurs. In Oostenrijk veroorzaakte ze 
een rel nadat ze een affiche ontwierp waarop ze in de Porsche 
van Jörg Haider zit, naast de man zelf, terwijl ze gekleed 
gaat in een partizanenuniform. De performance begint om 
19 uur en vindt plaats in Theaterzaal Vooruit, Sint- 
Pietersnieuwstraat 23 te Gent. De toegangsprijs bedraagt 
5 euro. Reserveren is gewenst, via 09/266.08.54 of via 
studiumgenerale@hogent.be. Meer informatie op 
www.hogent.be/studiumgenerale. (D.N.)

Plastische kunsten

PEDRO CABRITA REIS. In de ruimte van de organisatie 
objectif_exhibitions in Antwerpen installeerde de Portugese 
kunstenaar Pedro Cabrita Reis twee bijzondere werken. Silent 
Around the Room bevindt zich in de achterste ruimte en be
staat uit drie losstaande delen van een stalen ribbenstructuur, 
respectievelijk geplaatst aan de ingang, tegen de rechtermuur 
en achteraan in de linkerhoek. Op de horizontale ribben zijn 
buislampen bevestigd, die een slordige streek witte verf heb
ben gekregen en de ruimte in een gelig licht doen baden. De 
zwarte kabels van de lampen lopen nonchalant naar een 
verdeelstekker in het midden van de ruimte. De structuur 
herinnert aan het indrukwekkende Lounger Journeys dat Reis 
tijdens de laatste Biënnale van Venetië in een loods op het 
Giudecca installeerde, en dat bestond uit een onregelmatig 
stalen geraamte van twee verdiepingen, bekleed met houten 
panelen en buislampen. In Antwerpen wilde hij trouwens 
eerst een kleine variant maken van dit werk. Hij had een 
stalen pergolastructuur met een glazen en een gerecycleerde 
deur ontworpen, maar ter plekke besloot hij om de hele con
structie te demonteren en te verdelen over de twee ruimtes 
van objectif_exhibitions. In de voorste ruimte vormen de 
gerecycleerde deur samen met een ordinaire schilderdeur 
het werk Altar Piece. De drie panelen hangen aan 
gebricoleerde deurlijsten op verschillende hoogte op de twee 
muren in de hoek boven het bordes van de inkom. Door de 
plaatsing en het materiaalgebruik bezitten beide werken een 
onmiskenbaar architecturaal appeal. Ze bevestigen het beeld 
van Reis als auteur van ‘architecturale installaties’.
Architectuur fungeert in het oeuvre van Reis tegelijk als 
metafoor en als medium. In een interview met Adrian Searle, 
opgenomen in een recent verschenen monografie, stelt Reis 
dat alleen de architecturale praktijk nog in staat is de wereld 
‘begrijpelijk’ te maken. Heel zijn oeuvre is een ‘oefening’ 
rond architectuur, opgevat als een ‘mentale discipline’. Daar
naast ‘bouwt’ Reis ook voortdurend allerhande constructies 
en heeft hij een voorkeur voor ordinaire en gerecycleerde 
(bouw)materialen als hout, baksteen, mortel, plaaster, glas, 
plakband, kabels, bitumen en buislampen. Reis maakt ech
ter geen architectuur. Zijn werken evoceren alleen de prak
tijk en de situatie van het bouwen: ze representeren het ‘ma
ken van’, het ‘bezig zijn met’ architectuur. Dat mondt al eens 
uit in een cultivering van de ‘werf’ en een fetisjering van 
een toestand under construction. Vaak zijn Reis’ werken net 
iets te proper onafgewerkt, te keurig in hun ruwheid. Die 
zorgzame esthetiek van het onafgewerkte bepaalt ook in hoge 
mate de receptie van het werk, dat ‘tot de verbeelding spreekt’ 
en geïnterpreteerd wordt als een bron van melancholie, her
inneringen, subjectiviteit, collectieve geschiedenis, en na
tuurlijk subversie en ambiguïteit. Men staart zich doorgaans

Pedro Cabrita Reis

Silent Around the Room, 2003, 
courtesy objectif_exhibitions, foto: Congo Blue

blind op de poëtische glans van de materialen, en vraagt 
zich enkel af wat het werk oproept, nooit waar het over gaat. 
Wat betekent het om te dromen dat iemands huis een lijn is 
(I Dreamt Your House Was a Line, 2003), wat betekent het 
om een huis in de muur te maken {Un Casa In II Muro, 
1999) of ‘blinde steden’ te bouwen {Blind Cities, 1999)? 
Meteen rijst de vraag hoe Reis zich verhoudt tot de vele 
andere kunstenaars die vandaag met stad, stedelijkheid, open
bare ruimte, en vooral met architectuur aan de slag gaan. 
Met zijn uitspraak over architectuur als model om de we
reld te begrijpen, signaleert Reis immers een belangrijke 
paradigmawissel. Waar architectuur in de jaren zestig vooral 
werd beschouwd als een discipline en praktijk die ‘het sys
teem’ - de instituties en de sociale orde - representeert en 
bestendigt, lijkt zij vandaag juist allerlei perspectieven te 
bieden. Zij wordt niet meer door de kunstenaars bestreden, 
doorboord of neergehaald, maar juist massaal toegeëigend. 
In tijden van globalisering lijkt de architectuur zelfs het uit
gelezen medium voor praktijken van weerstand en verzet. 
Door haar intrinsieke materialiteit weerstaat ze aan de alge
hele verijling en vervreemding van het leven. Het hele 
gamma aan architecturale objecten dat we vandaag op kunst
tentoonstellingen aantreffen - interieurs, shelters, woon- en 
gebruiksunits, (over)leefmodules of zelfs volledige neder
zettingen - moet ons toelaten een eigen plek te handhaven, 
een territorium te definiëren.
Op het eerste zicht vormt dit motief ook bij Reis een rode 
draad. Of het nu gaat om de configuraties met gipsen volu
mes van einde jaren tachtig, de meubel- en wandachtige 
sculpturen in wit geschilderd hout uit de jaren negentig of 
de recente staalskeletten met assemblages uit gerecycleerd 
afbraakmateriaal: telkens wordt een oppervlak bezet, 
afgelijnd en ‘bebouwd’. Toch gaat het in deze architecturale 
kunst om iets anders dan in pakweg de polyester caravans 
van Joep van Lieshout, de woonvehikels van Andrea Zittel, 
de interieurs van Jorge Pardo, of de woningen van Marjeta 
Pjotrc. Reis vertrekt nooit van een humanitair of maatschap
pelijk ‘project’; hij behoort tot.de generatie kunstenaars die 

in de jaren tachtig reageerden op het steriele en objectivis
tische karakter van de minimalistische en conceptuele kunst 
uit de vorige twee decennia. Het auteurschap en het per
soonlijke van de vormentaal komen terug op de voorgrond, 
en staan bij Reis ook nu nog centraal. Het bezetten van een 
terrein en de transformatie ervan tot een territorium is voor 
hem een persoonlijke en vooral esthetische geste, die in re
latie staat tot de sculpturale én de schilderkunstige traditie. 
Reis laat de betekenis van ‘territorium’ voortdurend schui
ven tussen het oppervlak van een schilderij en de ruimte 
van een sculptuur. Vroege werken, zoals de trappen die in 
de ruimte hangen {Antwerp Stairs, 1987) of de bordessen 
(A Casa do Silêncio Branco, 1990) komen over als tekenin
gen die uit hun beeldvlak zijn gehaald. De grootschalige 
vloersculpturen {True Gardens, 2001; The Ground, 2002) 
of de bouwsels {The Project, 2002; Longer Journeys, 2003) 
lijken anderzijds de schilderkunstige techniek van de col
lage te 'verruimtelijken' tot haar sculpturale variant, de 
assemblage. Reis bleef trouwens ook altijd ensembles van 
‘schilderijen’ maken, in de vorm van aluminium kaders 
{Black Monochrome /Triptych Landscape, 2002) of ruimte- 
vullende rekken met beschilderde glasplaten {Cabinet 
d’Amateur, 2001). Men kan zich dan ook afvragen of Reis 
wel in de eerste plaats de architectuur thematiseert. Gaat 
zijn werk niet veeleer over de betekenis van zoiets als een 
artistiek territorium, in schilderkunstige én in sculpturale 
termen? In de dubbele installatie van objectif_exhibitions 
wordt de architectuur eerder als een vehikel ingezet om pre
cies die vraag te articuleren. De ruimte van het werk staat 
hier niet meer op zichzelf. De werken bezetten geen eigen 
territorium ‘binnen’ de ruimte, maar gebruiken de hele ruimte 
als drager. Reis heeft waarschijnlijk beseft dat er tussen de 
stalen pergola en de tentoonstellingsruimte onvoldoende 
speling was om het werk als een zelfstandige sculptuur te 
laten functioneren. Door de structuur te ontmantelen en de 
ribben op de hoeken en randen van de tentoonstellingsruimte 
te monteren, ontbindt Reis het ‘territorium’ van zijn werk. 
De plaats van het werk bevindt zich niet meer ‘in’ het werk, 
maar ergens tussen de bestanddelen in. De grenzen liggen 
‘rondom’ de kamer. Het resultaat is een sculpturale ingreep 
die tegelijk Reis’ schilderkunstige preoccupaties verraadt. 
Silent Around the Room lijkt de ribbenstructuren van 
Sol Le Witt te combineren met Dan Flavins ‘schilderkunstige’ 
composities van buislampen op het ‘canvas’ van de galerie- 
ruimte. Tegelijk is alles doordrongen van Reis’ vormwil: de 
ribbenstructuur gehoorzaamt niet aan een strenge geome
trische logica en de buislampen hebben door de nonchalante 
laag witte verf hun coolness verloren.
Met Altar Piece creëerde Reis een triptiek dat refereert aan 
de werken van Jan Van Eyck in het nabijgelegen Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten. De panelen van het drieluik 
beelden echter niets af, ze zijn louter materiaal en waaieren 
als sculpturale elementen in de ruimte uit. Bovendien han
gen ze niet in hetzelfde muurvlak, maar zijn ze verdeeld 
over twee muren die een hoek maken in de ruimte. Deze 
‘architecturale oefening’ overstijgt de romantische en poë
tische associatie met een werfsituatie. De werken zijn meer 
kunstwerk dan architecturale constructie; daarmee tonen ze 
precies dat het potentieel en de betekenis van architectuur 
voor de kunst verder kan gaan dan de referentie naar 
(ge)bouwen alleen.
Pedro Cabrita Reis, nog tot 31 januari bij objectif_exhibitions 
(Coquilhatstraat 14, 2000 Antwerpen (0475/56.33.68; 
info@objectif-exhibitions.oig; www.objectif-exhibitions.org); 
in opdracht van objectif_exhibitions en in samenwerking met 
Air vzw werkt Reis ook aan een in-situproject dat in het voor
jaar van 2004 wordt gerealiseerd. In de loop van 2004 expo
seert hij tevens in het Middelheim Openluchtmuseum.
De monografie over Pedro Cabrita Reis (red. Michael 
Tarantino) verscheen in 2003 bij Hatje Cantz Verlag, 
Senefelderstrasse 12, 73760 Ostfildern-Ruit (0711/4405 0; 
www.hatjecantz.de). ISBN 3-7757-1373-5. (Wouter Davidts)

FISCHLI & WEISS. De tentoonstelling van Fischli & 
Weiss in Museum Boijmans Van Beuningen: één fenome
nale installatie tussen kant-en-klaar verzameld werk. Naar

Musical, turbine hall, 
bob hope, killing joke 
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Kunst
In Huis
kennen
is kunst
in huis
hebben
Kunstuitleen In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

KUNSTIIHUS

Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Diibeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorroad 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.

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

588815 11 - 2000
Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brobant ondersteunt Kunst In Huis in Diibeek en Leuven
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Peter Fischli en David Weiss

Fragenprojektion, 1981-2002, 19 diaprojectoren, foto: FBM Studio

oude gewoonte heeft het Zwitserse kunstenaarsduo in 
Rotterdam een presentatie gemaakt die is samengesteld uit 
een selectie van kunstwerken uit hun twintigjarige carrière. 
Hun projecten ontstaan in de eerste plaats in het atelier in 
Zürich en reizen dan gedurende jaren langs galerijen en 
musea. Drie van de zeven werken waren twee weken voor 
de opening nog in Londen te zien; een ander project won 
deze zomer een prijs in Venetië, maar is in feite al vijftien 
jaar oud. Fischli & Weiss assembleren telkens een selectie 
van hun werk, naargelang de expositieruimte die tot hun 
beschikking staat. In die assemblage worden de rondreizende 
kunstwerken aangepast, uitgebreid of verder afgewerkt, tot 
ze hun vaste vorm en inhoud krijgen. Door die aanpassin
gen ontstaat soms een bijzonder sterke relatie tussen een 
werk en een bepaalde tentoonstellingsomgeving. Dat is nu 
ook het geval in Rotterdam: tussen de verschillende werken 
die het duo kant-en-klaar in het Boijmans dropte, ontpopt 
de installatie fragenprojektion zich door zijn specifieke op
stelling tot een overweldigende ruimtelijke detailstudie van 
het Fischli & Weissuniversum.
Fragenprojektion beslaat een immense verduisterde zaal van 
ongeveer twintig bij twintig meter, vier meter hoog. Op de 
wanden van de ruimte worden vragen geprojecteerd, korte 
handgeschreven zinnetjes die als een slinger oplichten, even 
blijven hangen, weer vervagen en plaatsmaken voor andere 
vragen. De vragen verschijnen in het Nederlands, Engels, 
Duits, Italiaans, Japans, en worden soms begeleid door kleine 
tekeningen: een bloem, een huis, een auto. Sommige vragen 
zijn direct: “quanto fa 42 x 78?”; andere retorisch: “Does 
my car know who I am?” Het geheel ademt een aandoen
lijke onzekerheid, en balanceert op de rand van het kinder
lijke.
Fischli & Weiss hebben de verzameling vragen, die gedocu
menteerd is in het boekje Will Happiness Find Me, gedu
rende de laatste vijftien jaar bijeengebracht. Sinds enkele 
jaren worden de zinnen niet langer enkel geprojecteerd, maar 
ook als een ruimtelijke installatie gepresenteerd. Deze ruim
telijke installatie staat nu opgesteld in de linkervleugel van 
het Boijmans: middenin de grote zaal waarin de vragen op
lichten staat een spiegel van waarop negentien diaprojec
toren de zinnetjes op de wanden slingeren. Ergens op de 
tafel brandt een nachtlampje, er staat een platendraaier 
waarop geruisloos vinyl draait en een goedkope CD speler 
spuwt voortdurend naamloze popmuziek. Tussen al die wer
kende machines staat een leeg bed, op maat van een pop. De 
installatie toont een individu dat vermorzeld wordt door de 
schaal van de immense ruimte, de al even reusachtige vra
gen, de voortratelende machines en de oppervlakkige mu
ziek. Het opgedreven schaalverschil tussen het bed en de 
hersenspinsels, de dreigende dubbelzinnigheid van de 

projectoren en het gebruik van de modernistische museum
ruimte maken van dit werk een fenomenale synthese van 
wreedheid en aandoenlijkheid.
Fragenprojektion heeft door zijn ruimtelijke presentatie zijn 
titel overstegen, om uitdrukking te geven aan de visuele en 
emotionele relatie tussen individu en buitenwereld. Die re
latie vormt misschien wel de duidelijkste rode draad door 
het oeuvre van Fischli & Weiss; dat blijkt alleszins uit de 
andere installaties opgesteld in het Museum Boijmans Van 
Beuningen: een verzameling resten van een bouwwerf, haar
fijn nagemaakt in beschilderd polyurethaan; video’s met 
close-ups van een melk slurpende kat en een doodsbang 
hondje; een serie dubbel geprojecteerde dia’s. Bepaalde tech
nieken keren steeds terug (bijvoorbeeld het esthetisch uit
lichten van alledaagse details), en ook bepaalde thema’s 
worden herhaald (zoals de combinatie van esthetiek en gru
wel), thema’s die altijd eenzelfde soort vragen oproepen. 
Maar ondanks deze parallellen gaan de beelden en materia
len van de verschillende projecten in de tentoonstelling alle 
kanten op.
Precies op dit punt toont de idee om tentoonstellingen te 
assembleren haar zwakte. Fischli & Weiss maken kunst die 
het aandachtspunt van de bezoeker continu verschuift, maar 
eenmaal je het werk wat kent, kom je met dit soort 
assemblagetentoonstellingen niet veel verder dan nog maar 
eens een verschuiving van de aandacht. De vragen die de 
individuele werken oproepen, worden door de tentoonstel
ling als geheel niet uitgediept of in een ander licht geplaatst. 
Als bezoeker treed je binnen in de bekende esthetische 
Fischli & Weiss-wereld: een combinatie van Zwitserse 
schoonheid en alledaagsheid. Bijna altijd briljant mooi, maar 
een universum waar de emotionele intensiteit van 
fragenprojektion te zeldzaam is.
Fischli & Weiss, nog tot 8 februari in Museum Boijmans Van 
Beuningen, Museumpark 18/20, 3015 CX Rotterdam 
(010/441.94.75; info@boijmans.rotterdam.nl; www.boijmans.nl) 
(Dries Vande Velde)

MARC BIJL. De blikvanger van Mare Bijis solo- 
tentoonstelling in Casco is een ruiterstandbeeld. Dit genre 
is door Bijl letterlijk van zijn voetstuk gehaald: het paard 
staat met zijn benen op de galerievloer in plaats van buiten 
op een sokkel. Toch is de link met de straat gebleven, want 
het beeld is vanaf de Oudegracht door een grote etalageruit 
duidelijk te zien. Menige voorbijganger staart vanop die plek 
naar het macabere geval, een met glanzende pek overgoten 
polyesterbeeld van een paard, waarop een in zwarte kleren 
gehuld skelet zit - met een paarse capuchon over het hoofd - 
dat een vaandel omhoog houdt met de woorden “Such as I 
was you are and such as I am you will be”. Elders in de

Marc Bijl

One Living, 2003

galerie draait een video van Bijl, begeleid door een nummer 
van zijn band Götterdammerung, die recent weer bijeen is 
gekomen en bij de tentoonstelling een plaat heeft uitgebracht. 
De puike titel van de expositie luidt The nation had been 
flirting with forms of götterdammerung, with extremes of 
vocabulary and behavior and an appetite for violent 
resolutions. De band kwam begin jaren negentig voort uit 
de gothic subcultuur, en de ruiter zou deels zijn afgeleid van 
de bereden politie waarmee Bijl destijds bij een demonstra
tie in aanraking kwam.
Sinds enkele jaren positioneert Bijl zich nadrukkelijk als een 
activistisch kunstenaar. De politieke graffiti die hij tegen
kwam tijdens een langdurig verblijf in Berlijn, heeft hij in 
zijn kunst geïncorporeerd, en in Berlijn en elders heeft hij 
ook nieuwe graffiti, stickers en andere tekens toegevoegd 
aan de stedelijke ruimte. Zo doken tussen de namen van 
chique winkels in de Friedrichstrasse ineens borden op met 
de namen Georg Hegel en Martin Heidegger - ze waren 
nauwelijks van de andere borden te onderscheiden. Ook 
verschenen Nederlandse leeuwen op de oranje vuilophaal- 
wagens van Berlijn, en bij een ontvangst ter gelegenheid 
van het huwelijk van Willem-Alexander en Mxima 
Zorreguieta in Schloss Charlottenburg kregen bezoekers 
kaartjes uitgereikt met de tekst “Married to the Mob”, waarin 
Bijl de rampzalige economische gevolgen van het 
Argentijnse Videlaregime (waarin de vader van de bruid als 
minister diende) uiteenzette. Een al te nadrukkelijk geculti
veerde bad boy-attitude, al dan niet ironisch, ligt soms op 
de loer bij Bijl. Zo maakte hij in 2002 een catalogus in de 
vorm van een perfect geïmiteerd nummer van Flash Art, dat 
uiteraard geheel gewijd was aan Mare Bijl; enerzijds een 
geestige interventie in de aandachtseconomie van de kunst, 
anderzijds ook ongegeneerde Selbstinszenierung. Enkele 
Beuyscitaten verbazen dan ook niet. Niet alleen is in de Flash 
Art-catalogus een fotografisch zelfportret in de messia
nistische pose van Beuys’ La rivoluzione siamo noi te zien, 
ook een van Bijis beste werken refereert aan deze

ROOD VELD
ANN HUYBENS & PATRICK THOOFT / THE FLEMISH PRIMITIVES

Caermersklooster Gent /13 februari -18 april 2004

C
Provincie 
Oost-Vlaanderen

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

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

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag
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galerie c. de vos

F
11 januari - 8 februari 2004 
dominiq V.D. wall.
‘Vervolgens, opstaan en eten’

JEAN-BAPTISTE BERNADET ARIZTIA 
schilderijen 

15 februari - 28 maart 2004 
STEFAN ANNEREL 
schilderijen

LUC VANDERVELDE 
‘we are science’

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

open : do-vr-za 14-18 uur
zo 10.30 -13.30 uur
en na afspraak

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

SINT LUCAS ANTWERPEN

INFODAGEN 2004
zaterdag 20 maart > opencampusdag 

van 11 tot 16.30 uur
zaterdag 26 juni > eindeja arstento onste11 i n g 

van 14 tot 18 uur

TENTOONSTELLINGEN VAN AFSTUDEERPROJECTEN 
EN EINDEJAARSTENTOONSTELLING 2004 
vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 juni 2004 

van 14 tot 18 uur

ARTISTIEKE TOELATINGSPROEVEN 2004 
donderdag 1 en vrijdag 2 juli 2004 om 9 uur 
(uiterlijk op 25 juni 2004 inschrijven) 
woensdag 8 en donderdag 9 september om 9 uur 
(uiterlijk op 3 september inschrijven)

SINT LUCAS ANTWERPEN

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL ANTWERPEN 
CAMPUS SINT LUCAS
SINT-JOZEFSTRAAT 35, 8-2018 ANTWERPEN
T 03 223 69 70, F 03 223 69 89
> kunst, lichaam en object 

juweelontwerpen | zilversmeden 
keramiek

> kunst, vormgeving en media 
grafische vormgeving 
illustratieve vormgeving 
reclamevormgeving

CAMPUS CONGRES
KERKSTRAAT 45, B-2060 ANTWERPEN
> autonome kunst

beeldhouwen | ruimtelijke kunst 
foto I video
grafiek 
open atelier 
schilderkunst

GEZOCHT
MUSEUMDIRECTEUR
M/V
Eind oktober 2004 verstrijkt het 5 jarig mandaat 
van Edith Doove als directeur/curator van het 
MDD. Wij zoeken kandidaten voor haar opvolging.

— Je bent kunsthistoricus met een diepgaande 
kennis van de hedendaagse beeldende kunst 
en een ruime ervaring in het samenstellen en 
organiseren van tentoonstellingen.

— Je hebt ervaring in het leiden van een 
culturele instelling en het aansturen van een 
kleine ploeg medewerkers.

— Je bent nederlandstalig en vertrouwd met 
het private karakter van de stichting MDD 
en haar collectie.

— Je hebt een goede kennis van financiële 
rapportering en het dragen van budgettaire 
verantwoordelijkheid.

— Je hebt ervaring in de administratieve 
afhandeling van subsidieaanvragen en in 
contacten met sponsors.

— Je bent zelfstandig of in loondienst en vrij 
vanaf 1 oktober.

ZEND UW UITGEBREID CV NAAR 
Peter Rodrigues, voorzitter, Tertzweildreef 39, 
9820 Merelbeke of peter.rodrigues@museumde.be

museum Dhondt-Dhaenens
MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be — http://www.museumdd.be

www.kdg.be K d 
G

Curating the Library 
Interdisciplinaire lezingenreeks #3

Twee lezingen per avond
Tickets € 5
www.curatingthelibrary.be
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Do 04.03.2004 / 20 uur
Willem Oorebeek (NL) 
beeldend kunstenaar
Bart Verschaffel (B)
architectuurhistoricus

I

Do 18.03.2004 / 20 uur
Oscar van den Boogaard (NL)
schrijver
Matt Mullican (USA)
beeldend kunstenaar

■
Do 01.04.2004 / 20 uur
Anne Teresa De Keersmaeker (B) 
choreografe
Ann Veronica Janssens (B)
beeldend kunstenaar

© 
o

■ ■a■ ■■ ■

Do 13.05.2004 / 20 uur
William Forsythe (USA) 
choreograaf
Joëlle Tuerlinckx (B) 
kunstenaar
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desingel.be •0QI
|t»32 (0)3 248 28 28. Desguinlei 25 . B-2018 Antwerpen

deSingel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, 
de provincie en de stad Antwerpen.

De Standaard 6

■ -,
NN I
FI II najaar 2004 #4

onder meer Cerith Wyn Evans (kunstenaar, 
GB), Josse De Pauw (acteur, B), Luc 
Tuymans (kunstenaar B),...

http://www.artsite.be/c-devos
mailto:galcdevos@hotmail.com
mailto:peter.rodrigues@museumde.be
mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be
http://www.kdg.be
http://www.curatingthelibrary.be
desingel.be


Bernard F. Eilers
Bernard F. Eilers Bernard F. Eilers

Zwembad aan de Schinkel, 1920-1930
Koe voor slagerij K. Peet, Koninginneweg 69,1922-1929 Vijzelstraat bij de ingang Reguliersdwarsstraat.

Onder de arcade van het Carlton Hotel, ca. 1930-1935

Beuysicoon. Daarin is Beuys echter vervangen door een met 
teer bedekte sculptuur van Lara Croft, die er met sigaret en 
twee getrokken pistolen bij staat als een vogel na een olie- 
ramp. Op de wand achter haar is de tekst “La Rivoluzione 
siamo noi” gesprayd. Die ‘wij’ is duidelijk niet meer het 
geromantiseerde collectief van Beuys, maar wie dan wel? 
Met een omweg via Beuys wordt hier de traditionele sculp
tuur (een min of meer levensgrote, monochrome menselijke 
figuur) tot een vreemdsoortig en hilarisch mene-tekel ge
transformeerd. Hoewel hij traditionalist noch formalist is, 
zijn voor Bijl de confrontatie met historische vormen en het 
precieze gebruik ervan duidelijk zeer belangrijk - dat blijkt 
ook weer bij Casco.
Tot zijn repertoire van historische vormen behoren niet al
leen de conventies van de klassieke sculptuur, maar ook 
avant-gardistische en activistische strategieën. In de Flash 
Art-catalogus was een tekst over dë Situationistische Inter
nationale opgenomen, waarin ook de mythische link van de 
SI met punk (via King Mob en Jamie Reid) aan bod komt. 
Sommige werken van Bijl, zoals zijn interventies in de 
Friedrichstrasse en bepaalde toepassingen van graffiti, heb
ben duidelijk situationistische trekjes. Maar hoewel Bijl gras
duint in de protestbewegingen van de jaren zestig, is zijn 
werk vooral ook gevormd door de doorwerking en transfor
matie van die erfenis in de punk- en de postpunkcultuur. In 
een van zijn meest rake werken spoot hij de titel van een LP 
van The Smiths, The World Won ’t Listen, op een wand tegen
over de Frankfurter Kunstverein, op een plek die door het 
raam van een tentoonstellingszaal te zien was. Hier 
implodeerde de wereld van de graffiti; geen politieke slogans, 
maar melancholieke berusting. Waar punk nog anarchistisch- 
agressief was, voltrok zich bij postpunkbands als The Smiths 
een wending naar binnen, naar de geprangde ziel. Bijis werk 
in Frankfurt verbond dat moment in de popgeschiedenis op 
ingenieuze wijze met een reflectie op de relatie tussen 
tentoonstellingsruimte en buitenwereld; de graffiti zijn niet 
meer op de straat gericht, maar op een wereld binnenska
mers, die aan zichzelf twijfelt.
De video in Casco, bij een door Götterdammerung uitge
voerd nummer van The Sisters of Mercy, is gebaseerd op 
een verwante manoeuvre: gelijk oplopend met de zang ziet 
men de songteksten in beeld, gesprayd op diverse muren en 
reclameborden. Volgens Bijl is het nummer, Good Things, 
niet typisch gothic, omdat het te veel over de buitenwereld 
(in casu Noord-Ierland) gaat. De subcultuur van de ‘goths’ 
vergrootte de van bands als Joy Division en The Smiths over
genomen fixatie op weltschmerz en doemgevoelens immers 
nog verder uit; de agressie en woede van punk werden steeds 
meer verinnerlijkt en vergeestelijkt. Dat Good Things de 
gewelddadige buitenwereld contrasteert met een (mentaal?) 
‘in here’ grijpt Bijl aan om de teksten op plekken out there 
te sprayen, in de stad, en het geheel dan weer te monteren 
tot een muziekvideo die wordt vertoond in een kunstruimte 

waarin men door de etalage wordt bekeken door voorbij
gangers. Op een complexere manier dan bij The World Won ’t 
Listen speelt Bijl straat en binnenruimte zo weer tegen el
kaar uit. Vergeleken met de scherpe video is het ruiterstand
beeld nogal bombastisch, maar ergens past dat ook wel weer: 
het skelet te paard vertegenwoordigt immers de opzichtige 
flirt met de dood van de gothic-scène, maar kan ook worden 
gezien als allegorische, melancholieke reflectie op een sub
cultuur die (in elk geval voor Bijl) dood is. Hopelijk wordt 
Bijis werk geen ellenlang artistiek rouwproces. De retoriek 
van de doem is immers - zelfs als hij ironisch of kritisch 
tegen het licht wordt gehouden - een nogal beperkt stijl
middel.
Mare Bijl, tot 25 januari in Casco, Oudegracht 366,3511 PP 
Utrecht (030/231.99.95; www.cascoprojects.org).
(Sven Lütticken)

BERNARD EILERS. De overzichtstentoonstelling in het 
Amsterdamse Gemeentearchief Bernard F. Eilers. Kunst
en vakfotograaf te Amsterdam (1878-1951) en de bijbeho
rende. monografie vallen in het juiste jaargetijde. Januari, 
februari en maart warén Eilers’ favoriete maanden: vanwege 
de grijze luchten, en omdat de sneeuw de stad zo’n expres
sief zwart-wit uiterlijk kon geven. Ook als de bleke winter
zon de ochtendnevel niet op wist te lossen, stond Eilers met 
zijn camera in de aanslag, verzot als hij was óp “het zilveren 
licht dat détails verdoezelt, maar de vormen grootser doet 
zijn” (p. 62). Dat zilverlichte Amsterdam heeft zijn beroemd
ste foto opgeleverd, die ook gebruikt is voor het affiche van 
de tentoonstelling: Open Havenfront (1924-28), met het hoog 
oprijzende silhouet van de Sint-Nicolaaskerk, met zijn koe
pel en sierlijke hoektorens en zijn weerspiegeling in het wa
ter. De lichtgrijze, zwaar berijpte bomen op de kade zijn nau- 
welijks zichtbaar, ze vervloeien met de stoomdampen van de 
schepen. Op de voorgrond zien we de zwarte contouren van 
een steiger met een steigerhuis en -paal, waartegen een man 
leunt— schijnbaar in gedachten verzonken. Dit is het schil
derachtige Amsterdam, het Venetië van het Noorden.
De tentoonstelling en catalogus laten echter zien dat het 
oeuvre van Eilers veel meer omvat dan schilderachtige stads
gezichten. Zij vormen slechts een fractie van de duizenden 
foto’s die deze hardwerkende vakman maakte. Eilers groeide 
op in een uiterst arm, vaderloos gezin en werkte als schilders
leerling. Zijn tekentalent viel op en werd de uitweg uit het 
bestaan aan de onderkant van de samenleving. Van zijn 
twaalfde tot zijn achttiende financierde een liefdadigheids
vereniging ‘tot opleiding voor ambachten en beroepen’ een 
leerlingenplaats voor hem bij een lithografisch bedrijf en 
avondcursussen aan de 'Teekenschool voor Kunst
ambachten’. Eilers kreeg er les in de stijl- en ornamentleer, 
en zondags nam de docent zijn leerlingen mee naar het lan
delijk gebied aan de stadsrand om er te leren tekenen naar 
de natuur. De eerste vijftien jaar na zijn opleiding werkte 

Eilers voor verschillende bedrijven, als lithograaf, tekenaar 
en ontwerper. Hij bekwaamde zich in de autotypiefotografie, 
destijds een nieuwe fotochemische reproductietechniek. In 
1911, Eilers was toen begin dertig, getrouwd en vader van 
twee kinderen, begon hij voor zichzelf. De zaak ‘Bern. F. 
Eilers. Kunst- en Reproductiefotograaf. Inrichting voor Ar
tistieke Lichtbeeldkunst' was gevestigd aan de rand van de 
stad en presenteerde zich als het juiste adres voor portret
ten, reproducties en architectuur- en bedrijfsfoto's.
Van deze drie categorieën krijgt de laatste op de tentoon
stelling de meeste aandacht. Eilers fotografeerde talloze 
gebouwen in opdracht van bedrijven, architecten en de over
heid. Zijn foto’s van lettergieterijen, rijwiel- en conserven
fabrieken, drukkerijen, stoomververijen, de spoorwegen, 
bankgebouwen, automobielfabrieken en ‘modemagazijnen’ 
geven een gedetailleerd beeld van de modernisering van de 
Nederlandse samenleving aan het begin van de twintigste 
eeuw. Trotse ondernemers lieten hun nieuwe bedrijfspanden 
en productiehallen op foto vastleggen. We zien arbeiders 
kolossale machines bedienen, en rijen vrouwen met de hand 
conservenblikken vullen. De schilderachtige blik is hier ver
vangen door die van de rapporteur. Het meest ontroerend 
zijn de foto’s van de kleine familiezaken. Hun vernieuwde 
winkelpuien en verlichte etalages lijken achteraf te getui
gen van de onontkoombare strijd om mee te gaan met de 
moderne, tijd. Hoogtepunt is wel de glanzende etalageruit 
van ‘vleeschouwerij’ Peet die volledig in beslag wórdt ge
nomen door een manshoge koe. Het monumentale dier staat 
rustig op de stoep en wordt geflankeerd door de twee man
nen die haar leven en lot in handen hebben: de boer en de 
slager.
Zijn buurman en vriend, de architect Jan Gratama, introdu
ceerde Eilers vermoedelijk bij de jonge architecten Michel 
de Klerk, Jo van der Mey en Piet Kramer, die van 1915 tot 
1925 naam maakten met expressionistische baksteen
architectuur en bekendstaan als ‘de Amsterdamse school’. 
Eilers fotografeerde in 1916 hun eerste feeërieke meester
werk, het Scheepvaarthuis, en daarna de beroemd gewor
den uitbreidingswijken aan de west- en zuidoostkant van de 
stad. Voor deze foto’s ontwikkelde hij weer een nieuwe beeld
taal. Er schijnt een felle zon; heldere luchten met grote witte 
wolkenpartijen vormen een dramatische achtergrond voor 
de grillige daken en de golvende en verspringende gevel- 
wanden. Zijn foto’s werden afgedrukt in het architectuur- 
en vormgevingstijdschrift Wendingen - spreekbuis van de 
Amsterdamse School - dat vanwege de luxueuze vormge
ving de blikvanger van alle architectuurbladen was. Voor 
Wendingen maakte Eilers ook spectaculaire foto’s van schel
pen en kristallen, volledig in overeenstemming met de toen
malige interesse van kunstenaars en architecten voor de 
'wondervormen' van de natuur en hun mathematische lo
gica. Highlights benadrukken de rondingen en geometrische 
vlakken, de gitzwarte achtergrond laat de ragfijne contou-

argos EXHIBITION

Rosa Barba
14.02 - 10.04.2004

Wednesday - Saturday 
14:00 - 19:00

a roes argos editions NEW RELEASES

Jan Vromman - Voor een kleine prijs is veel te koop en al de rest is gratis [verhalen] 
Presque tout pour trois fois rien et le reste est gratuit [narrations] 
accompagnied with the DVD ‘De stoel waarop ik zit / La chaise sur laquelle je suis assis’ 
(56 titles) [english, dutch & french]
144 p., 17 x 22,5 cm, softcover, isbn 90-76855-18-8 [dutch], isbn 90-76855-17-x [french] 
(co-edition with EPO editions) 
€ 25

argosfestival 2003
With contributions by Yaël André, Christa Blümlinger, Jean-Michel Botquin,
Eric De Bruyn, Stoffel Debuyssere, Paul Hegarty, Chrissie Iles, Elena Feder, Astrid Mania, 
Nat Muller, Jean-Christophe Royoux, Claudio Pazienza, Ive Stevenheydens
504 p., 24 x 16 cm, softcover, english/dutch, isbn 90-76855-16-1 
€ 15
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Context K actuele kunst 2004
Context K is een nieuwe jaarlijkse publicatie over hedendaagse beeldende kunst.
Vanaf maart in de betere boekhandel ofte bestellen bij vereniging/galerie GAP.
GAP, Zuivelmarkt 44,3500 Hasselt, België
open:dit/m vr14-18u,za 14-17u
tel/fax +32 11 22 53 21
ciap@skynet.be / www.ciap.be

18.01 - 29.02.2004

Richard Venlet + (eure 11/7/73,
openingsuren museum: di-vr 13-17u/ za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten
structurele sponsors: Bank Degroof / C&A/ Europabank / Hulp der Patroons / UA Scania
met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap

museum Dhondt-Dhaenens
MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel.+32-9-2825123 - fax+32-9-281 08 53
info@museumdd.be - http://www.museumdd.be

BENOOT GALLERY KNOKKE BENOOT GALLERY Oostende

GUY VANDENBRANDEN
Belgian constructivist

30/1 t/m 23/2/2004

JEAN TIRILLY(F)
Paintings

14/2 t/m 4/4/2004

openingsuren dagelijks 10u00 -19u00 (woensdag gesloten) openingsuren dagelijks 10uOO -19u00
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37 Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

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

/KN Kunstgalerie KN10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

N

KN 10 - Korte Nieuwstraat 10 - 2000 Antwerpen -014 / 41 46 48 - don-zat-zon van 14 tot 17 uur
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4 KORAALBERG
ART GALLERY ARNO RONCADA - KRIS VAN NECHEL

Fotografie 11/12/2003 -07/02/2004

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

PIETER VERMEERSCH
Project Rooms ARCO Madrid 12/04/2004 -16/02/2004
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ren zien: perfecte cirkelbogen, golvende lijnen of scherpe 
hoeken. Zijn gave om een schelp of kristal in al zijn eigen
schappen optimaal te belichten, benutte Eilers ook in zijn 
reclamefotografie. Voor Philips fotografeerde hij nieuwe 
producten als gloeilampen, radio- en röntgenbuizen en luid
sprekers. Door de voorwerpen en hun schaduwen te arran
geren, veranderde hij een simpel artikel als kogellagers bijna 
in edelsieraden - net zoals André Kertész, die in 1928 met 
gelijkaardige middelen een simpele vork tot een kunstwerk 
wist te transformeren.
De tentoonstelling en catalogus zorgen niet alleen voor een 
completer beeld van het rijke oeuvre van Eilers, ze werpen 
ook een nieuw licht op de bekende Eilers, die van het schil
derachtige Amsterdam. Eilers ging consequent op zoek naar 
fotografische technieken en composities, die de essentie van 
de personen, gebouwen en steden die hij fotografeerde naar 
voren haalde. De essentie van het oude Amsterdam - hij sprak 
zelf van de ‘ziel’ - was voor Eilers zijn schilderachtigheid; 
de moderne stad fotografeerde hij bewust anders. Ook hier 
blijft de achtergrond vaag, maar op de voorgrond zien we 
bijvoorbeeld taxi’s of de enorme betonnen zuilen van de 
arcade van het Carlton hotel met, op de rug gezien, twee 
modem geklede zakenmannen. Amsterdam lijkt hier wel
haast een wereldstad.
In de catalogus wordt beweerd dat Eilers moderner was in 
zijn toegepaste werk dan in zijn vrije werk. Zo lezen We dat 
Amsterdam hem tot tijdloze foto’s inspireerde waarin “ver
wijzingen naar het eigentijdse en concrete zorgvuldig ont
breken” (p. 33). Zijn afschuw van de moderne tijd wordt 
ook gestaafd met het feit dat hij op een foto de bedrading 
van de bovenleidingen van de trams wegretoucheerde (p. 61). 
De schilderachtige stad is echter allesbehalve tijdloos: zij 
werd aan het eind van de negentiende eeuw uitgevonden 
door moderne kunstenaars als Willem Witsen en George 
Hendrik Breitner, die Eilers als belangrijke inspiratoren 
noemde. Eilers fotografeerde ook de moderne, grootscha
lige gebouwen die in de binnenstad waren verrezen, zoals 
de St. Nicolaaskerk (1887) en het hoofdpostkantoor (1899), 
omdat hun schilderachtige silhouetten net zo goed in zijn 
mistige stadsbeelden passen als de oude St. Nicolaaskerk en 
de grachtenhuizen. Het was Eilers denk ik in de allereerste 
plaats om de coherentie van het beeld te doen. Dit blijkt 
althans uit de twee opnamen die hij maakte van de Stro- 
markt in Amsterdam. Op de ene foto, gemaakt op een zon
nige dag met tegenlicht, retoucheerde hij een telefoonmast 
weg om de horizon rustig te houden. Op de andere foto, 
gemaakt toen er sneeuw lag, kon de mast blijven staan om
dat hij in het contrastrijke zwart-witbeeld paste. Eilers be
werkte zijn foto’s veelvuldig. De wolkenlucht boven een 
landschap werd met penseel geperfectioneerd, de lichtpunt
jes op een vervaarlijk omrollende golf werden aangestipt. 
Het waren kleine ingrepen die het beeld nog krachtiger moes
ten laten spreken.
Wat mij betreft kon Eilers’ voortdurende zoektocht naar de 
(verschillende uitdrukkingsmogelijkheden van de fotografie 
nog meer worden benadrukt, en had men nog duidelijker 
kunnen maken dat die zoektocht in alle onderdelen van zijn 
werk plaatsvindt. Waarom krijgen we wel foto’ s te zien van archief Amsterdam, Amsteldijk 67, 1074 VJ Amsterdam
de vele bedrijfsrapportages, maar geen van de 12.000 
standaardportretten die hij in zijn studio maakte? In de eer
ste zaal van de tentoonstelling hangen enkel de artistieke 
portretten van bevriende kunstenaars, en van personen uit 
de culturele elite van Amsterdam, alsof die kringen zijn sta
tus van kunstenaar-fotograaf moeten bevestigen. Er hangt 
ook een brief (waarvan de inhoud pas duidelijk wordt in de 
catalogus) die moet bewijzen dat de latere directeur van het 
Rijksmuseum in Amsterdam, F. Schmidt-Degener, Eilers’ 
reproducties van Rembrandts Nachtwacht hogelijk waar
deerde.
Eilers heeft zo’n kwaliteitslabel niet nodig, hij heeft zelf hard 
genoeg aan zijn loopbaan gewerkt. Hij mengde zich actief 
in het debat over de artistieke status van fotografie, hij was 
al lid van de Amateur-Fotografen Vereeniging en de Neder- Met de formele spitsvondigheden die zijn foto’s in een 
landsche Club voor Foto-Kunst vóórdat hij zich als foto- visueel mijnenveld omtoveren, wil hij niet alleen de rigide
graaf vestigde. In 1908 werd hij medewerker van het nieuwe 
fototijdschrift De Camera, en huurde hij de bovenzaal in 
gebouw Concordia om zijn werk tentoon te stellen. Bij kunst

■ ■

Lee Friedlander

Gund, Cleveland, Ohio, 1995

Eilers met alle goede fotografen van zijn tijd deelde. Hij 
hield zich met alles bezig: van filters tot papiersoorten, van 
lenzen tot de mogelijkheid van kleurgeving in de fotografie. 
Jarenlang experimenteerde Eilers met de driekleuren
fotografie om in 1935 een procédé te lanceren onder de naam 
‘foto-chroma eilers’. Ook in zijn kleurenfoto’s streefde hij 
minder naar een realistisch dan naar een kunstzinnig beeld. 
“Hoe kan iemand een kastanjetak in bloesem nu met bruinige 
bladen afbeelden?” vroeg een lezer van een fotografieblad 
zich af, waarop Eilers antwoordde: “Ik heb niet de bedoe
ling de natuur na te maken of te verschalken... In dezen heb 
ik geen richting té verdedigen, omdat ik meen gelukkig geen 
richting te hebben.”
Het is een herculesarbeid om van een ‘richtingloze’ foto
graaf die elk onderwerp met nieuwe stijlmiddelen benaderde 
en wiens nalatenschap vele duizenden foto’s omvat, een ten
toonstelling en monografie te maken die recht doen aan zijn 
veelzijdigheid. De enkele kanttekeningen laten dan ook on
verlet dat de tentoonstelling en de monografie hier wel de
gelijk in slagen en goed gedocumenteerd en vormgegeven 
zijn. De afdrukkwaliteit van de meeste foto’s is buitenge
woon. Op de tentoonstelling zijn enkele foto’s opgeblazen 
tot een wandvullend formaat, zodat de bezoeker zich ergens 
op een gracht waant, een eeuw terug, of even in de spiegel 
van Eilers’ ziel meent te kijken.
Bernard F Eilers. Kunst- en vakfotograaf te Amsterdam, 
1878-1951 is tot en met 29 februari te zien in het Gemeente- 

(020/572.02.02; www.gemeentearchief.amsterdam.nl). De 
catalogus vormt deel 12 in de serie Monografieën van Ne
derlandse fotografen: Anneke van Veen, Bernard F. Eilers 
(1878-1951), Focus Publishing (www.focusmedia.nl). ISBN 
90-72216-98-9. (Petra Brouwer)

LEE FRIEDLANDER. Wanneer Lee Friedlander (° 1934) 
aan het begin van de jaren zestig de fotografische scène be
treedt, doet hij dat als burleske iconoclast. Zijn chaotische 
straatfotografie breekt radicaal met het starre formalisme en 
de plechtige abstractie waarin de Amerikaanse fotografie 
gevangen zat. De noodzaak zich te bevrijden van overgeërfde 
vormen (zowel op esthetisch, maatschappelijk als politiek 
vlak) speelt een cruciale rol in zijn fotografische strategie.

vormen van weleer opblazen, maar ook een nieuwe levens
ervaring verbeelden. Zoals de gefragmenteerde ruimte van 
zijn beelden elke verankering mist, zo mist ook het moderne 

niet vastleggen, maar opties open houden, het gezichtsveld 
openbreken en verruimen.
Daartoe injecteert Friedlander zijn beelden met een fikse 
dosis ironie, een ironie die destabiliseert en die, door enga
gement en afstandelijkheid tegen elkaar uit te spelen, een 
bevrijdende dubbelzinnigheid creëert. Friedlanders spitse 
ironie is meteen ook de uitgelezen manier om het emotio
nele klimaat van de jaren zestig en zeventig te vatten. Niet 
de zwaarwichtige ernst van Richard Avedon (die altijd een 
kind is gebleven van de existentialistische jaren vijftig), maar 
de rebelse snaaksheid van Friedlander geeft het meest over
tuigende beeld van dit tegelijkertijd roerige en innemende 
tijdperk.
Een vroeg hoogtepunt van Friedlanders laconieke stijl is het 
in 1976 gepubliceerde boek The American Monument. In 
dit boek ontleedt Friedlander de soms hilarische, soms schok
kende onverschilligheid waarmee het Amerikaanse monu
ment wordt behandeld. Zijn aandacht gaat niet zozeer uit 
naar het monument zelf, maar naar de nieuwe rol die het in 
een plaatselijke context toebedeeld krijgt. Door de onmid
dellijke omgeving mee op te nemen, doorbreekt Friedlander 
de plechtige sereniteit waartoe monumenten oproepen. In 
één foto zien we het standbeeld van Father Duffy op Times 
Square, omsingeld door opdringerige reclameborden. Het 
beeld dat zijn betekenis ontleent aan zijn historische 
voorbeeldfunctie, wordt overschreeuwd door beelden die 
alleen de exaltatie van het moment kennen. Toch is The 
American Monument geen afrekening met de Amerikaanse 
geschiedenis, het boek viseert enkel de manier waarop zij 
doorgaans in beeld wordt gebracht. De foto’s van Friedlander 
trachten de historische diepte van een land op een andere 
manier te verbeelden, minder geborneerd en minder zelf
ingenomen. Ze counteren de plechtstatige ernst van de offi
ciële geschiedschrijving met een voorzichtige demystificatie. 
Ze willen het geliefde object niet vernielen, maar trachten 
het door ironie te bevrijden uit de steriele zelfgenoegzaam
heid van officiële herdenkingsplechtigheden.
Ook in de foto’s die momenteel in het Amsterdamse Huis 
Marseille worden getoond, is die bizarre mengeling van ernst 
en frivoliteit terug te vinden. De tentoonstelling heeft vooral 
aandacht voor Friedlanders omgang met de werkende mens. 
Zijn belangstelling gaat hier in de eerste plaats uit naar de 
impact van de mechanisering op het arbeidsproces. In alle 
fotoreeksen die Friedlander sinds het begin van de jaren tach
tig aan dit onderwerp heeft gewijd, staat het vaak hilarische 
duet tussen mens en machine centraal - een duet dat zich 
doorgaans laat lezen als een intieme en goed geoliede pas 
de deux. Mens en machine gaan in elkaar op: in één foto 
past een arbeidster haar lichaamshouding zodanig aan, dat 
ze restloos samenvalt met de machine die ze bedient. De 
koppeling van mens en machine krijgt echter nooit de posi
tieve betekenis die het prille modernisme eraan gaf. Mens 
en machine vormen geen heldhaftig koppel dat de mens
heid naar een glorieuze toekomst leidt. Omgekeerd vermijdt 
Friedlander ook elke opzichtige dramatiek: de beelden vor
men geen klacht over de teloorgang van het ambacht, zoals 
de Franse humanistische fotografie uit de jaren vijftig. Zij 
willen vooral inzicht geven in de ontwikkeling van de 
arbeidsverhoudingen tijdens de laatste decennia, en van de 
cruciale rol van de machine in dat proces.
Het verbeelden van zo’n culturele revolutie is niet vanzelf
sprekend, maar Friedlanders oplossing is van een geniale 
eenvoud. Hij keert hef camerastandpunt om: de fotograaf 
kijkt niet mee over de schouder van de arbeider, maar foto
grafeert vanuit het standpunt van de machine. Daardoor komt 
de arbeider in het verlengde van de machine te staan. Niet 
de arbeider maar de machine bepaalt het ritme van de ar
beid; zij legt de ruimtelijke structuur van de werkvloer vast 
en regelt het sociale contact tussen de arbeiders — of doet 
elk contact wijken voor een dwingende overgave aan het 
apparaat. De gemechaniseerde omgeving brengt de arbei
der in een soort trance. De ernst en de concentratie waarmee 
hij de moderne machines bedient, is niet zomaar een heden
daagse vertaling van de plechtige toewijding van de am
bachtsman. De arbeider is immers overgeleverd aan de lo
gica van de machine, die niet alleen gestandaardiseerde 
objecten maar ook gestandaardiseerde arbeiders produceert.
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FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING

■ «

EN BOUWKUNST

IEUWE
DEADLINES! ■

15 FEBRUARI 2004
BEMIDDELAARSSUBSIDIES
Een bemiddelaarssubsidie kan worden aangevraagd door curatoren, critici, theoretici en 
beschouwers. De subsidie is bestemd voor uiteenlopende plannen zoals het verrichten van 
(voor)onderzoek, het schrijven van een essay of publicatie, het opzetten van een manifestatie 
of het samenstellen van een tentoonstelling.

1 MAART 2004
INVESTERINGSSUBSIDIES

jean-pierre
scouflaire

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

Voor aanvraagformulieren en meer informatie:
tel 020 5231523/ post@fondsbkvb.nl / www.fondsbkvb.nl
Het aanvraagformulier is ook via de website van het Fonds BKVB te downloaden.

Deze subsidies kunnen twee keer per jaar tijdens door het Fonds BKVB vastgestelde rondes worden 
aangevraagd.

Aanvraagformulieren die na bovengenoemde data binnenkomen, worden niet in behandeling genomen. 
Het Fonds BKVB streeft ernaar de aanvragers twee maanden na de deadline op de hoogte te stellen van 
de uitslag.

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

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

tentoonstelling exposition 10101 >14102104
14h - 19h woensdag donderdag vrijdag 

mercredi jeudi vendredi
11h - 18h zaterdag I samedi
14h - 18h zondag I dimanche
feestdagen gesloten I fermé les jours fériés

■ galerie jacques cerami

Route de Philippeville, 140C à 6280 Loverval (Charleroi)
Téléphone 0032 (0)71 36 00 65 • gallery-cerami@belgacom.net 
www.gallery-cerami.com • www.artfacts.net/gallery.cerami

ondriaan Stichting kan financiële ondersteuning verlenen voor
Yr flSii

■
drachten en projecten • publicaties en tijdschriften • activiteitenprogramma s van kunstenaarsinitiatieven

• KunstKoopregeling voor particulieren • uitnodiging van buitenlandse curatoren • overname van'belang
wekkende internationale presentaties

• presentatie cultureel erfgoed • aankopen vooronder meer deCollectie Nederland • internationale museale 
samenwerking bij presentaties • kunsthistorisch onderzoek in kunstmusea

• presentaties van Nederlandse beeldende kunsten vormgeving e deelname van galeries aan internationale 
kunstbeurzen

I

B

Bât

De Mondriaan Stichting is een stimuleringsfonds dat jaarlijks honderden projecten voor beeldende kunst, vormgeving 1 
en musea in binnen- en buitenland ondersteunt. Zij financiert maximaal veertig procent van de projectkosten.Rechts-, 
personen zoals musea, overheden en kunstenaarsinitiatieven kunnen bij de Mondriaan Stichtingterecht voor bijzondere 
projecten met een nationale of internationale uitstraling.
De Mondriaan Stichting beheert twee lofts in New York voor kunstenaars, vormgevers en architecten en is verantwoor
delijk voor de deelname van Nederland aan de statelijke biënnales van Venetië en Sao Paulo.Zij voert de KunstKoop- 
regeling uit en draagt bij aan de deskundigheidsbevorderingvan hetveld doer het organiseren van discussiebijeen- 
komsten en het uitgeven van publicaties.
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Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

www.mondriaanfoundation.nl
voor uitvoerige informatie over de ondersteuningsregelingen, het bureau en de overige activiteiten.
Adres: Jacob Obrechtstraat 56,1071 KN Amsterdam, T +31-20-6762032, F +31-20-6762036, E info@mondriaanfoundation.nl
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holle ogen, dezelfde passieve lijven, dezelfde mentale af
wezigheid opduiken.
In de vroege beelden van Friedlander behoren mens en ma
chine nog tot twee gescheiden werelden; vandaag is zelfs 
die afstand verdwenen. De arbeider is nu een rechtstreekse 
extensie van het technologische medium. Hoe lichter en 
transparanter de technologie wordt, hoe indringender en fun
damenteler ze ingrijpt in het arbeidsproces en hoe meer ze 
alle faculteiten van de arbeider claimt - dus niet alleen zijn 
lichaam. In een van de meest recente reeksen, over 
telefonisten in een call-center, is de hoofdtelefoon het enige 
minieme contactpunt tussen arbeider en machine. Toch is 
juist hier de overgave aan de technologie totaal. De meeste 
telefoonoperatoren lijken hun werk met gesloten ogen uit te 
oefenen. Achter hun gesloten gezicht verbergt zich een men
tale wereld die op geen enkele manier verbonden is met de 
buitenwereld. Ze verdwijnen in hun activiteit; de machine 
eist hen volledig op, waardoor een bijna mystieke eenheid 
tussen arbeider en machine groeit. Men krijgt de indruk dat 
hier niet alleen neutrale informatie wordt uitgewisseld, maar 
ook een intens verleidingsspel in gang wordt gezet. Niet al
leen hun stem, ook hun intieme verbeeldingswereld hebben 
deze telefonisten aan de machine uitgeleend.
Lee Friedlander - At Work loopt tot 22 februari in Huis 
Marseille, Keizersgracht 401, 1016 EK Amsterdam (020/ 
531.89.89; www.huismarseille.nl). (Steven Humblet)

ARMANDO EN DE INFORMELEN. Het is voorspelbaar 
welke kunstenaar bij een tentoonstelling over de Nederlandse 
Informele Groep in het Armando Museum de meeste aan
dacht zal krijgen. Ook de titel Drijfveren - Armando en de 
informelen geeft aan waar de prioriteiten liggen, en van 
Armando zijn dan ook verreweg de meeste schilderijen te 
zien - een stuk of twintig. Armando was echter bepaald niet 
de drijvende kracht achter deze kunstenaarsgroep, waaruit 
later Nul voortkwam. De eerste manifestatie was de tentoon
stelling informele kunst die op 5 november 1958 in de mensa 
van de Universiteit Delft werd geopend, met werken van 
Armando, Bram Bogart, Kees van Bohemen, Jan Henderikse, 
Rik Jager, Henk Peeters, Jan Schoonhoven en Fred Sieger. 
Er volgden exposities in onder meer Den Haag, Dordrecht, 
Leiden en Munster. De organisator was Henderikse, die 
ruggensteun kreeg van Schoonhoven. In zijn openingswoord 
bij de eerste Delftse expositie plaatste Jak van der Meulen 
het getoonde werk in de traditie van het Amerikaanse 
abstract-expressionisme en het tachisme, waarbij hij tevre
den opmerkte dat de tijd voorbij was waarin schilderijen 
een herkenbare voorstelling moesten hebben. Er volgde een 
golf van opgewonden persartikelen, waarbij sommige cri
tici de informele kunst terzijde wilden schuiven als oude 
koek - zij zou gewoon aspecten van het tachisme verder- 
zetten - om vervolgens op te roepen tot een terugkeer naar 
de traditie.
Drijfveren-Armando en de informelen onthult feitelijk wei
nig over de drijfveren van de informelen, of over de context 
waarin hun werk tot stand kwam en werd gerecipieerd. Wel 
wordt er veel gesuggereerd. Bij binnenkomst wordt de be
zoeker door geluiden naar rechts getrokken. Een documen
taire film uit 1954 van Alain Resnais over medische experi
menten met gedetineerden in de oorlog vormt de sombere 
begeleiding bij drie belangrijke werken van Jan Schoonhoven: 
R 58-2, Vegetation en Grijs schilderij. Daarna volgen de 
werken De klare wind reinigt blanke hand en Zegening van 
Theo Bennes, een kunstenaar die in de informele context tot 
nu toe onbekend is, maar die volgens curator Yvonne Ploum 
bij de groep past vanwege zijn “existentiële onderwerpen" 
en de “oosterse kant” van zijn werk. Per slot van rekening, 
aldus Ploum, had ook Armando reeds voor zijn twintigste 
“de Nietzschebenadering in zijn geestelijke bagage”. Over 
de uitwerking van deze zware bagage op Armando’s schil
derkunst blijft Ploum vaag; bij een groot kunstenaar hoort 
nu eenmaal de naam van een groot denker.
De catalogus bevat naast een inleiding twee essays, waar
van met name het genuanceerde kunsthistorische stuk van 
Jonneke Fritz-Jobse aanzetten geeft om de kunst van de 
informelen opnieuw te bekijken. Voor het overige weet ook
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de publicatie haar titel niet waar te maken. Aan de Franse 
kunstenaars Georges Mathieu en Jean Fautrier wordt wel 
gerefereerd, alsook naar de Duitser Wols, maar welke im
pulsen van deze kunstenaars uitgingen wordt niet onderzocht. 
Ook de grote verschillen tussen het toenmalige Nederlandse 
kunstdiscours en het Franse en Duitse discours komen niet 
aan de orde. Net als Armando worden de diverse Neder
landse informelen verbonden met grote namen uit de 
Geistesgeschichte. We vernemen dat zij een grote interesse 
hadden voor filosofie en voor natuurwetenschappelijke theo
rieën, al bleken zij “niet in staat [deze] theorieën geheel te 
doorgronden” en was hun kennis over Marx, Sartre en Freud 
naar verluidt niet goed gefundeerd - zij worden dus eigen
lijk als de naïevelingen van de Geistesgeschichte opgevoerd. 
Toch zou je willen vernemen op welke oneigenlijke manie
ren ze die theorieën dan hebben verwerkt en wat dit voor 
hun werk heeft betekend.
De Informelen waren geen homogene groep maar veeleer 
een verzameling individuen, en het is daarom belangrijk dat 
de kunstenaars goed worden onderscheiden. In het geval van 
Armando kan men zich anderzijds afvragen of zijn indivi
duele drijfveren niet al te zeer zijn gemythologiseerd. Voort
durend wordt Armando’s werk als een verwerking van de 
Tweede Wereldoorlog opgevoerd. Natuurlijk verwijzen zo
wel zijn beeldend werk als zijn geschriften veelvuldig naar 
de oorlog, maar moet zijn hele productie daarom - met steun 
van de kunstenaar - tot één groot verwerkingsproces wor
den gereduceerd? Armando wil zeker een wereld van macht 
en geweld oproepen, zijn kunst wil luid, uitgesproken en 
gevaarlijk zijn - al zijn de fraaie grote doeken uit de serie 
Peinture criminelle (ca. 1955-59) naast de dynamische wer

ken van Bram Bogart en Kees van Bohemen vaak opval
lend tam. Maar de Armando-receptie zou er goed aan doen 
haar oorlogsfixatie af te leggen en wat meer aandacht te 
besteden aan de context van de jaren vijftig, aan de samen
leving en cultuur van Nederland waar het werk toch ook in 
hoge mate een reactie op was.
In dat opzicht werkt een bezoek aan een tentoonstelling el
ders in Amersfoort verhelderend: Licht, lucht en ruimte 
- wonen in de jaren vijftig in het centrum voor moderne kunst 
De Zonnehof is een sobere en informatieve presentatie die 
inzicht biedt in bepaalde aspecten van de maatschappelijke 
achtergrond van de informelen. Meubels zoals de mers- 
foortse stoel van Rietveld, foto’s van Cas Oorthuis en frag
menten uit het Polygoonjournaal leveren een context die voor 
het begrijpen van ‘informeel Nederland’ van wezenlijk be
lang is. De heldere interieurs van de duplexwoningen uit 
die tijd waren de tegenhangers van de kunst van de 
informelen. Nederland wilde qua look modem zijn, en mo
derniseerde dan ook in sneltreinvaart, maar de samenleving 
leek in veel opzichten terug te willen naar de vooroorlogse 
tijd. Zo was ook het werk van Armando net zomin als dat 
van andere informelen alleen maar een reactie op de 
traumatisering door het oorlogsverleden. Het reageerde min- 
stens evenzeer op de nieuwe tijd. De organische en tastbare 
verfstructuren van de informele kunst kunnen ook worden 
beschouwd als een vroege kritische reactie op de ontluikende 
consumptiemaatschapij met haar cultus van het design, dat 
op een behaaglijke manier moderniteit symboliseerde.
Drijfveren—Armando en de informelen tot 29 februari 2004 
in het Armando Museum, Langegracht 36, Amersfoort (033/ 
461.40.88; www.armandomuseum.nl). Licht, luchten ruimte 
- wonen in de jaren vijftig loopt tot 18 januari 2004 in De 
Zonnehof, Zonnehof 8, 3811 ND Amersfoort (033/ 
463.30.34; www.dezonnehof.nl). (Cathleen Haff)

CAREL VAN LIER, KUNSTHANDELAAR. Aan kunst
handelaars en verzamelaars wordt niet zo vaak aandacht 
besteed, en misschien komt dat omdat hun historische rol 
moeilijker valt in te schatten. Zij maken geen kunst en be
zetten geen duidelijke institutionele positie. Zolang ze ac
tief zijn, genieten ze vaak grote bekendheid, maar daarna 
blijkt het geheugen kort. Welke kunstliefhebber van de jonge 
generatie kent bijvoorbeeld nog Helen van der Meij en 
Art & Project? In de jaren zeventig en tachtig hadden deze 
Amsterdamse galeries een enorme aantrekkingskracht bij 
kunstenaars en verzamelaars, en hoefden ze qua status niet 
onder te doen voor de musea van moderne kunst die ze be
dienden. Maar vandaag kan de jonge kunstliefhebber zich daar 
nog weinig bij voorstellen. Toch vormen dergelijke galeries 
een onmisbare schakel in het proces van canonisering, en is 
hun invloed tot op heden onuitwisbaar: hoeveel kunstenaars 
en werken zouden de musea niet zijn misgelopen als de gale
rie ze niet had gepresenteerd en verdedigd?
Ook de Kunstzaal Van Lier, die vaak terloops ter sprake komt 
in teksten en catalogi over de Nederlandse kunst uit het in
terbellum, heeft een halve eeuw moeten wachten voordat ze 
zelf een keer het middelpunt werd van een tentoonstelling 
en een publicatie. In de jaren dertig werd in deze galerie aan 
het Rokin in Amsterdam dé meest in het oog springende 
actuele kunst uit Nederland getoond. De tentoonstelling 
- in het Arnhemse Museum voor Moderne Kunst - behan
delt verschillende aspecten van de kunst die Van Lier bracht, 
zoals expressief gedeformeerde middeleeuwse sculptuur en 
de Afrikaanse, Oceanische en Oost-Aziatische beeldhouw
kunst die Van Lier verzamelde en verhandelde, en die hij 
toonde in relatie tot de expressionistische schilderkunst. Er 
is een overzicht van zelfportretten door kunstenaars waar
van Van Lier werk verkocht; een serie foto’s van Erwin 
Blumenfeld (wiens werk hij in de jaren dertig exposeerde 
en zelf ook op grote schaal kocht), een selectie van werk 
van realisten en magisch-realisten als Willink, Hynckes en 
Van de Velde (die allen bij Van Lier exposeerden), en er 
worden tekeningen, grafiek, kasboeken en verdere documen
tatie getoond van en over de kunstzaal. Bij elk werk is ver
meld in welke collectie het zich vandaag bevindt, aan wie 
Van Lier het destijds verkocht en in welke presentaties het

Museum 230)152%0) AMSTERDAM
Keren Cytter - from 31.01.20041
MY BRAIN IS INTHE WALL

ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 FAX 31(0)20 6261730 / WWW.SMBA.NL / MAIL @SMBA.NL / OPEN DINSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

Jan Koster

13 december 2003 t/m 1 februari 2004

Joke Robaard 
Luisa Lambri
7 februari t/m 20 maart 2004

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon+31 20 6236237 Facsimile+31 20 6390038 E-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse
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MUSEUM VOOR MODERNE KUNST ARNHEM
12 DECEMBER 2003 - 14 MAART 2004

1 HE 17/18.01, 48 uur R e
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Final frontier
38 hours of massive endurance chaos challenge action centre fiesta 

experience confusion event. Starting at sat 17.0110:00 non stop 

until sun 18.01 24:00, Parallelweg 101

Jack Anderson, Cim Laugs, Ray Moon and Nulg, Armand 
Wachelder, Willem Witte, Bas Fontein, Paco Bermejo, 
Frank Kooien, Ruud, Sani Tatani, Lunf Kikonunna

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

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

tm 29/01/04
Marian Bijlenga, 

Gareth-Noel Williams 
en Beatrijs van Rheeden

01/02 t/m 27/02
Wim Borst

2 HE ::::: 30/31.01

t

■
■Wil 
ilfl Op schoot

Hedah’s filmfestival - parallel aan het IFFR 2004

Samengesteld door Gam Bodenhausen, kleinschaliger en 

intimistischer maar des te directer. De kunstenaars tonen

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

tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

persoonlijk hun werk aan de bezoekers van enkele kroegen 

in Maastricht en bieden ruimte voor gedachtenwisselingen. 

Registratie van de vrijdagse resultaten worden zaterdagavond 

vertoond in Hedah Brusselsestraat vanaf 22:00.

t/m 08/02 
Frank van der Salm

14/02 t/m 14/03 
Marjan Laaper

■
■

vr 19:00-23:00 / za 19:00-22:00 in diverse café’s in Maastricht

za vanaf 22:00 Hedah Brusselsestraat 114

voor een volledig programma: www.hedah.nl

PHOEBUS»ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam 

tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

HE 14.02 t/m 14.03
t/m 18/01 

Arjan Janssen, 
Loréne Bourguignon

(D

Simone van Dijken
Het hotel met de papieren muren
opening: za 14.02.04,17:00; Parallelweg 101; 21/22.02 gesloten

21/01 t/m 07/03
Joachim Bandau, 

Stefan Gritsch

HA

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 donderdag t/m zondag van 13:00 t/m 17:00 
www.hedah.nl, info@hedah.nl, t +31 0 43 3S1 01 75

Voor wie via e-mail op de hoogte gehouden wil worden, 
stuur een email naar: email@hedah.nl

HA

ORLA BARRY 30 JANV -7 MAR. 2004 GALERIE NADJA VILENNE
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RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak
18/01 t/m 07/03

Anne van Eek, Bert Loerakker, Patrick Merckaert, 
Arjanne van der Spek, John van ‘t Slot e.a., Eric de Nie, 

Anne van der Pais, Gijs Muller, Ralph Bakker 

“Videotraffic” ihkv filmfestival Rotterdam

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

20 januari tm 27 maart 2004

Harmen de Hoop
‘Specifieke Plekken

10 jaar werken in een stedelijke omgeving

3

4

5 G a e e s

■ I C
H

(D o expositieruimte Toussaintkade 55 
open wo tm zo 12-17 uur

2 9 januari tm 8 februari 2004

Q
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Henk Hubenet
3

3 Mark de Weijer
O

3
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‘The Brush and the Liquid
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Wilhelminapark 1 Tilburg

dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont.nl

schilderkunst in relatie tot Newton en Newman

Joëlle Tuerlinckx

SOLAR STAND
Madrid, Arco 04, project room

12.02.-16.02.04

Stroom haags centrum voor beeldende kunst
Spui 193-195
2511 BN Den Haag 
Nederland

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

www.stroom.nl
4 0

Kgalerie.nl
http://www.hedah.nl
http://www.hedah.nl
mailto:info@hedah.nl
mailto:email@hedah.nl
http://www.depont.nl
mailto:info@stroom.nl
http://www.stroom.nl


bij hem is getoond. Dankzij kunsthistorisch veldonderzoek 
zijn hier talloze werken uit Nederlandse particuliere en 
museumcollecties, maar ook uit Zwitserse en Duitse 
etnografische collecties en uit verschillende Duitse kunst
musea te zien. Daarnaast komen ook de relaties aan bod die 
Van Lier onderhield met expressionisten als Karl Lattner 
(van wie hier verrassend sterke schilderijen hangen, waar
onder een doek met een rode toren en een zelfportret met 
krankzinnigen) en Max Beckmann, alsook met de buiten
landse verzamelaars met wie hij contact onderhield. Op die 
manier wordt een netwerk zichtbaar van kunstenaars, han
delaars en verzamelaars die - door transfers van kunst- 
goederen van Afrika en Azië via Parijs en Brussel naar 
Amsterdam, en van daaruit naar Zürich, Wuppertal en 
Berlijn - een bepaalde smaak hebben helpen verspreiden. 
Hoewel de presentatie van dat intensieve verkeer best wat 
ruimer had gemogen - het materiaal werd samengepropt in 
zes zaaltjes op twee verdiepingen - valt het maken van ten
toonstellingen over dergelijke ‘onzichtbare’ facetten van de 
kunst en het kunstbedrijf alleen maar toe te juichen, zeker in 
een tijd waarin de inhoudelijke onderbouw bij het tonen van 
kunst steeds vaker ontbreekt - ook in de grotere Nederlandse 
musea van moderne kunst, die nog nauwelijks dergelijke 
onderzoekstentoonstellingen organiseren. Het mag enigszins 
ironisch en pijnlijk worden genoemd dat deze tentoonstel
ling, waarvan tot in de Amsterdamse Bijlmer affiches terug 
te vinden zijn, niet eens plaatsvindt in de stad waar Van Lier 
zijn zaak heeft uitgebouwd.
Bij de tentoonstelling verscheen een boek, geschreven door 
Bas van Lier, de kleinzoon van de kunsthandelaar. Het be
strijkt de hele geschiedenis van de galerie, die bestond van 
1924 tot 1954 en achtereenvolgens vanuit Laren, Amsterdam 
en Blaricum opereerde. De jaren van 1927 tot 1942, toen 
Kunstzaal Van Lier aan het Amsterdamse Rokin was geves
tigd, waren duidelijk de belangrijkste. Hoewel het financieel 
een moeilijke tijd was, toonde Van Lier in die periode veel van 
de beste Nederlandse kunst, waaronder Wim Schuhmacher, 
Herman Kruyder, Charley Toorop, Paul Citroen, Erwin 
Blumenfeld, Jan Sluyters, Edgar Fernhout, Hendrik Chabot, 
Eva Besnyö, Dick Ket, Carel Willink, John Radecker en 
Jan Wiegers. Naast Nederlandse expressionisten, realisten 
en magisch-realisten exposeerden ook uitgeweken kunste
naars zoals Georg Grosz (1936) en Max Beckmann (1938) 
bij Van Lier. Deze eigentijdse kunst werd gecombineerd met 
Afrikaanse beeldhouwkunst, Oosterse en Europese kunst
nijverheid en antiek, wat een eclectische praktijk lijkt, maar 
binnen de toenmalige visie op moderne kunst beslist geen 
anomalie was. Het boek van Bas van Lier brengt het pro
gramma van Kunstzaal Van Lier volledig in kaart. Terzelfder- 
tijd maakt het duidelijk dat er nog veel onderzoek te doen 
valt. Het zou bijvoorbeeld de moeite lonen om de 
Beckmanntentoonstelling te reconstrueren, en de receptie 
ervan te bestuderen, waarbij zeker zou blijken hoe uitzon
derlijk deze presentatie was en hoe weinig alert Nederland 
reageerde op Beckmanns langdurige verblijf in Amsterdam. 
Bas van Lier zet vooral een persoonlijk portret neer van zijn 
grootvader, een man met een gesloten persoonlijkheid, die 
met grote toewijding de zaken behartigde van bekende en 
minder bekende kunstenaars. Het kader waarbinnen Van Lier 
opereerde, komt in het boek echter minder uit de verf dan in 
de tentoonstelling. Het boek maakt bijvoorbeeld niet duide
lijk binnen welke esthetische traditie Van Lier zichzelf zag, 
en binnen welke context hij in Amsterdam kon uitgroeien 
tot een belangrijke kunsthandelaar. De strikt biografische 
aanpak en soms nogal huiselijke stijl doet vermoeden dat de 
auteur weinig besef heeft van de brede historische context 
waarbinnen Van Lier werkte. Hoe dacht Carel van Lier bij
voorbeeld over het gevaar vanuit nazi-Duitsland? Verwachtte 
Van Lier, die toch jood was en contacten had met gevluchte 
Duitsers, een inval? Dacht hij aan emigratie? Slechts ter
loops vernemen we dat Van Lier betrokken was bij verzets
activiteiten. Ook over hoe hij dacht over de familieleden die 
in zijn galerie bleven exposeren, terwijl ze NSB-sympathieën 
bleken te hebben, wordt met geen woord gerept.
Nederland had in de jaren dertig een andere positie in de 
wereld dan vandaag, en dat is van belang voor een begrip

Martin Kippenberger

San Carciano, 1984, © Estate of Martin Kippenberger, Cologne

van de condities waarbinnen Van Lier werkte. Dankzij de 
kolonie Nederlands-Indië kon hij bijvoorbeeld makkelijk 
Oost-Aziatisch antiek en moderne kunst uit Indonesië to

nen. Daarnaast was Nederland een internationaal belangrijk 
financieel centrum, en trok Amsterdam door zijn gerenom
meerde kunstveilingen veel handelaars en collectioneurs, die 
voor hun werk vaak toch al in de stad verbleven en mede 
daardoor geregeld zaken konden doen met Carel van Lier. 
Bas van Lier vermeldt wel verschillende contacten, onder 
meer met de Duitse bankier en verzamelaar Eduard von der 
Heydt, maar hij blijft vaag over de aard van deze contacten 
en slaagt er niet in het internationale netwerk van Van Lier 
uit te tekenen. Ook de internationale relaties die Carel van 
Lier zelf ontwikkelde, komen sowieso slechts summier aan 
bod, terwijl je graag zou willen weten hoe hij, al in de vroege 
jaren twintig, belangstelling kreeg voor Afrikaanse beeld
houwkunst. Hoe wist hij de handel in Afrikaanse kunst tot 
een specialisme te maken? Belangrijk is ook hoe frequent 
Van Lier zaken deed met buitenlandse handelaars in 
etnografica, wat hem dat aan materiaal opleverde, welke 
betekenis het voor hem had, wat hij verkocht en wat hij voor 
zichzelf behield. Verder heeft Bas van Lier weinig aandacht 
voor de verhouding tot andere progressieve kunsthandels in 
ons land en daarbuiten, zodat uiteindelijk vooral de lijst van 
exposities achterin de publicatie verduidelijkt hoe uitzon
derlijk het programma wel was.
Met de Duitse bezetting van Nederland veranderde Van Liers 
positie meer dan het boek prijsgeeft. Bas van Lier vertelt 
wel dat de kunsthandel stimulansen kreeg (de nieuwe macht
hebbers kochten graag en veel), maar hij geeft weinig toe
lichting bij de voorzichtige bezorgdheid die uit de geciteerde 
brieven van Carel van Lier spreekt. We lezen dat de Kunst
zaal midden 1942 onder druk van de bezetter werd overge
nomen door een Verwalter. Vanuit Blaricum moest Van Lier 
toezien hoe de bezetter hem steeds meer in het nauw bracht. 
Omdat hij getrouwd was met een niet-joodse vrouw werd 
hij aanvankelijk verder met rust gelaten, tot we plots en vrij 
terloops vernemen dat hij aan een vals paspoort probeerde 
te komen en wilde onderduiken. Even terloops volgt dan 
het begin van het einde. In april 1943 ontdekte de 
Sicherheitsdienst de naam van Van Lier in een adresboekje 

van Willem Arondeus, een gearresteerd lid van het Amster
dams kunstenaarsverzet die, samen met onder anderen Gerrit 
van der Veen en Stedelijk-conservator Willem Sandberg, 
betrokken was bij de aanslag op het Amsterdamse bevol
kingsregister op 27 maart 1943. De SD stelde vast dat Van 
Lier steun verleende aan kunstenaars die geweigerd hadden 
te tekenen voor de Kultuurkamer. Op 17 april 1943 werd hij 
gearresteerd, en via Amsterdam en het kamp Westerbork bij 
Amersfoort belandde hij op 23 maart 1944 in Auschwitz. 
Begin 1945 sleepten de Duitsers, met de Russen op de hie
len, Van Lier als dwangarbeider naar het Oostenrijkse 
Mauthausen, en vervolgens naar kampen nabij Hamburg en 
Hannover. In februari of maart 1945 is hij nabij Hannover 
van uitputting en honger gestorven.
Het is jammer dat de tentoonstelling en de publicatie niet 
helemaal op elkaar zijn afgestemd. De gegevens van de geëx
poseerde werken ontbreken bijvoorbeeld in het boek, dat 
geen catalogus bevat. Van Liers belangstelling voor goti
sche sculptuur komt enkel aan bod in de tentoonstelling, maar 
zijn aandacht voor minder bekende, deels ‘naïeve’ kunst uit 
Indo-China en Indonesië wordt in de expositie weer vrijwel 
overgeslagen.
De tentoonstelling en het boek leren in ieder geval dat Van 
Lier een gesloten en complexe persoonlijkheid moet zijn 
geweest. Ook zijn kunsthandel bleef tot op het einde een 
complexe onderneming. Na de oorlog werd ze twee keer 
gesloten: eerst in 1951, toen de weduwe Van Lier de sinds 
1946 in Blaricum voortgezette kunsthandel beëindigde, en 
vervolgens in 1954, nadat een Amsterdams initiatief uit 1950 
om de kunstzaal een doorstart te geven definitief mislukte. 
Dat die poging werd ondernomen door Leendert van Lier is 
een vreemde speling van het lot: hoewel hij net als zijn naam
genoot etnografica verzamelde en verhandelde, was hij geen 
familie van de oprichter.
Negerplastieken & moderne meesters - Carel van Lier 
(1897-1945) loopt tot 1 februari 2004 in het Museum voor 
Moderne Kunst, Utrechtseweg 87, 6812 AA Arnhem 
(026/351.24.31). De begeleidende publicatie van Bas C. van 
Lier, Carel van Lier. Kunsthandelaar, wegbereider1897-1945, 
verscheen bij Uitgeverij Thoth, Nieuwe ’s-Gravelandseweg 3, 
1405 HH Bussum (035/694.41.44; www.thoth.nl).
(Jan van Adrichem)

MARTIN KIPPENBERGER. Annotatie, commentaar, kri
tiek, bronnenstudie, receptiegeschiedenis, mythevorming, 
kunstenaarsbiografie: Martin Kippenberger organiseerde het 
allemaal zelf. Hij sleepte de resultaten daarvan, ongeacht 
hun rijpheid, zijn werk binnen en drukte er zijn stempel op 
(dat wil zeggen: vele stempels). Bij Kippenberger was de 
scheidslijn tussen het eigenlijke kunstobject en de aanloop 
of de nawerking ervan, altijd een voorlopige en veranderlijke. 
Diedrich Diederichsen noemt dit de ‘intertekstualiteit’ van 
Kippenbergers oeuvre. Hij wijst op diens neiging om in ieder 
werk in een of andere vorm de aanzetten, gedachtesprongen, 
dialogen en uitwisselingen op te nemen die aan de realisatie 
van het werk vooraf waren gegaan. Kippenbergers werk lijkt 
dan ook altijd in de eerste plaats over Kippenberger zelf te 
gaan. Hij was volgens Diederichsen een Selbstdarsteller, een 
kunstenaar die zijn eigen Ik in het middelpunt van de 
kunstproductie plaatste, maar tegelijkertijd het auteurschap 
nadrukkelijk tot een ‘rol’ maakte en daarmee de autoriteit 
van de maker toch weer ironiseerde en ondermijnde. In dit 
opzicht staat Kippenberger dichter bij een conceptuele kun
stenaar als Marcel Broodthaers dan bij de geweldenaar 
Picasso, in wiens stamboom hij zichzelf niettemin graag 
plaatste.
Het Van Abbemuseum in Eindhoven, dat vanouds goed thuis 
is in de conceptuele kunst, geeft met de retrospectieve ten
toonstelling Nach Kippenberger een goed geregisseerd en 
zelfs tamelijk klassiek beeld van de in 1997 overleden kun
stenaar, waarbij ‘klassiek’ moet worden verstaan in de tra
ditie van Broodthaers cum suis. Men wil Kippenberger niet 
‘alleen maar’ als een schilder presenteren, maar als een kun
stenaar die uitspraken doet over de plaats van het kunstwerk 
en de aard van het kunstenaarschap. Dat de tentoonstelling 
overtuigt, komt echter juist doordat de tegenstelling tussen
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Galerie de Expeditie Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20

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

“The human face is an empty force, 
a field of death”

Samengesteld door Angelblood, met o.a. Rita Ackermann, Harmony Korine en Inez van Lamsweerde

ARC0'04 Madrid
Projectroom met project door Carlos Amorales

The Armory Show

24 januari - 28 februari 2004

12-16 februari 2004

11 -15 maart 2004
annet gelinkgallery Laurierstraat 187-1891 NL -1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 651 annet.gelink@wxs.nl | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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24 januari - 28 februari 2004

Berend Strik
Freestyle

paysmmm

Annemarie de Haas 
en Jeroen Hensing 

fotografie

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

BONNEFAMT5

Vanaf 10 februari 2004

Cupola

Lily van der Stokker

Recente aanwinsten

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

Verder

Speciale aandacht voor Fons Haagmans, Suchan 

Kinoshita, Roman Signer en Franz West.

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
Avenue Céramique 250 - Maastricht Tel +31(0)43 329 01 90
Open dinsdag tot zondag 11 -17u

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

Run
Archive - endangered waters

25.01.04 tot 21.03.04

Serse
Astratto Naturale

25.01.04 tot 21.03.04

Ralf Cremers en Roy Cremers
. ' 6 'a '

25.01.04 tot 29.02.04
in de projectruimte van het museum

U bent van harte welkom bij de opening: 
zaterdag 24 januari om 17 uur!

Kapittelstraat 6 Postbus23O NL 6130 AE Sittard T+31464513460 F+31464529111 info@hetdomein.nl

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17 gesloten 22 tot 24 februari 2004

A country road. A tree.
Evening.

een tentoonstelling door 
Gerard Byrne

13 februari - 21 maart 2004

opening 12 februari 2004 
om 20.00 uur

bak
basis voor 
actuele kunst

postbus/po box 19288 
3501 DG Utrecht NL

info@bak-utrecht.nl 
www. ba k-utrecht. n I

bezoekadres/visiting address 
Lange Nieuwstraat 4 Utrecht

t: +31 (0)30 231 61 25
f: +31 (0)30 230 05 91

wo/wed—vr/fri 12:00—17:00 
za/sat—zo/sun 13:00—17:00
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‘alleen maar schilderen’ en ‘uitspraken doen over het kun
stenaarschap’ - een tegenstelling die we tot de krachtigste 
clichés uit de erfenis van de conceptuele kunst mogen reke
nen - voor de ogen van de bezoeker in elkaar klapt. De 
modernistische en de postmodernistische variant van zelf
reflectie en autoreferentie blijken opeens heel dicht bij el
kaar te liggen.
De kracht van Kippenbergers werk is dat het op een para- 
doxale wijze nergens over gaat. Enerzijds maakte hij werk 
uit niets; anderzijds was de ondergrond van het werk altijd 
al ‘bezet’. Dit laatste wordt door Diederichsen in de catalo
gus aangeduid als de ‘secundariteit’ van Kippenbergers 
oeuvre. Er valt geen primair ervaringsobject aan te wijzen: 
iedere vorm, ieder beeld, ieder begrip, iedere uitspraak is 
een bewerking van een vorm, beeld, begrip of uitspraak die 
reeds in Kippenbergers universum of daarbuiten circuleerde. 
Hij maakte tekeningen op restaurantnota’s en hotel- 
briefpapier, alsook op fotokopieën van schetsboekpagina’s 
van Géricault; hij ontwierp tentoonstellingsaffiches die 
voortborduren op reclamefoto's of ander gevonden mate
riaal; hij liet zijn eigen sculpturen figureren op zijn schilde
rijen. Zes tamelijk onbeduidende doeken uit 1982/1983 
voegde hij samen tot een sterk zesdelig werk met de titel 
Schade, dass Wols das nicht mehr miterleben darf. Betekent 
dit misschien dat Kippenberger zijn kunstenaarschap als een 
conceptuele, secundaire operatie ‘toepaste’ op zijn eigen 
schilderijenproductie? Met evenveel recht kan het omge
keerde worden beweerd.
Degenen die Kippenberger hebben gekend, beweren datje 
hem moet hebben gekend om zijn werk volledig te kunnen 
bevatten. Werk en biografie zouden volledig met elkaar ver
vlochten zijn. Is het toeval dat zoiets altijd over jong gestor
ven kunstenaars wordt gezegd - over Eva Hesse, Gordon 
Matta-Clark en hun lotgenoten? Waarschijnlijk niet, want 
de mensen die met de betreurde hebben gewerkt - bij 
Kippenberger waren dat er blijkbaar zeer velen - zijn op het 
moment van zijn of haar dood allemaal nog in leven en ac
tief, en dus in de positie om hun geprivilegieerde eerste- 
handskennis breed uit te meten. Zij verspreiden met veel 
toewijding de boodschap dat leven en werk van deze kun
stenaar volledig met elkaar samenhingen, deels omdat het 
belang van de kunstenaar daarmee ook een beetje op hen
zelf afstraalt.
De tentoonstelling in het Van Abbemuseum maakt een 
geserreerde, zelfs stijlvolle indruk. De lokale wortels van 
Kippenbergers vroege werk (de punkscène en de subcultuur 
van West-Berlijn in de late jaren zeventig) worden, behalve 
in de catalogus, niet aangestipt - terecht, want er zijn vele 
contexten denkbaar voor dit oeuvre, en de meest ‘oorspron
kelijke’ is niet per se de meest interessante. Bij het maken 
van een postuum retrospectief - zeker bij een Selbstdarsteller 
als Kippenberger - is een zekere mate van abstrahering en 
vervreemding onvermijdelijk en zelfs gewenst. In dit geval 
ontstaat daardoor de benodigde ruimte om de kunstenaar 
historisch te herpositioneren.
Kippenberger kan met recht worden voorgesteld als de 
ideale Duitse kunstenaar van de laatste vijfentwintig jaar. 
Zijn werk is intelligenter en beter tegen de tijd bestand dan 
dat van zijn generatiegenoten (Oehlen, Dahn, Dokoupil) en 
fungeert bovendien als een soort virtueel kanaal waarlangs 
de inzet van de oudere generatie (Polke, Richter, Baselitz, 
Kiefer, Penck) een productief Nachleben krijgt. Zijn oeuvre 
lijkt incoherent en anekdotisch vergeleken bij de semi- 
legendarische projecten van zijn voorgangers, maar heeft er 
toch enkele structuurkenmerken mee gemeen.
Dat de weelderige anekdotiek rondom Kippenbergers per
soon bijdraagt aan de artistieke betekenis van zijn werk, komt 
niet door de inhoud van de anekdotes, die nu al gedateerd 
aandoen, maar door de weerslag van het ‘anekdotisme’ op 
de structuur of onderliggende vorm. Zoals Polke, maar vaak 
geestiger en minder eenvormig, bouwt Kippenberger zijn 
schilderijen op volgens een gedeformeerd, maar in wezen 
klassiek figuur-grondschema, waarbij tussen figuur en grond 
een narratief-anekdotische relatie ontstaat. Daardoor is een 
abstracte droedel bij hem nooit alleen maar abstract en dient 
een figuratieve vorm ook als een voorstellingsloos fond. Zijn
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Small Robot
collected by Nelly

Brown Plastic Object 
collected by Kelly

Flower Bottle 
collected by Hector

B

Slide Projector 
collected by Gabi

A products as cell scree by castonercs of te Ten Banco, people from the suburbs of euencs Ares 
"° rende te garbage everyday. They collect paper, carton and beautifu objects In order to survvg 
'hodertoburmcedsnomemit tnenqudauo.oro teenc areicoun sod txesopaacoets.

Matthijs de Bruijne

Liquidacion.org, 2003

schilderijen lijken letterlijk een brein te hebben, waarmee 
ze nadenken over zichzelf en commentaar geven op hun 
maker.
De tentoonstelling Nach Kippenberger is nog tot 22 februari 
te zien in het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10,5611 NH 
Eindhoven (040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl). 
(Camiel van Winkel)

MATTHIJS DE BRUIJNE. In de nieuwe reeks journal pre
senteert het Van Abbemuseum kleine tentoonstellingen en 
projecten van jonge kunstenaars. Momenteel wordt in dit ka
der in vier kabinetten onder meer het project liquidacion.org 
van Matthijs de Bruijne voorgesteld. De Bruijne woont en 
werkt sinds een aantal jaren vooral in Argentinië, dat in 2001 
economisch volledig instortte. Het eerdere internetwerk 
A Similar Place (http://artengine.ca/asimilarplace) reflec
teerde dit al. De Bruijnes plan was oorspronkelijk om bij 
foto’s van plekken in Nederland Argentijnse equivalenten 
te vinden, maar de totale ontwrichting van Argentinië, met 
plunderingen, protesten en een explosie van werklozen, 
leidde tot een andere opzet, waarbij de foto van een plek in 
Nederland (een café, een bioscoop, een restaurant, een trein) 
wordt gevolgd door beeldloze ‘ondertitels’ op een zwarte 
ondergrond die, ondersteund door geluiden, een ongewoon- 
alledaagse situatie in crisistijd oproepen. Het resultaat is een 
suggestief filmisch werk waarin scepsis doorschemert over 
het vermogen van een individuele foto om complexe so
ciale situaties in beeld te brengen. Helaas wordt de Engelse 
versie - zoals meestal wanneer De Bruijne Engelse teksten 
gebruikt - ontsierd door zeer krukkig taalgebruik.
Ook het nieuwe werk is primair een website, www.liquidacion.org. 
Uitgangspunt zijn de cartoneros, armen die op straat karton 
en papier verzamelen. Soms vinden ze bij het vuil ook voor
werpen die De Bruijne op de site te koop aanbiedt; naast 
een foto van het object staat een kort verhaal over de her

komst. De opbrengst gaat naar de vinders. In een van de 
zalen worden de foto’s op de wand geprojecteerd, afgewis
seld met Engelse ‘tussentitels’ die duidelijk maken wat de 
cartoneros in het Spaans - op de soundtrack waarmee deze 
diashow wordt begeleid - over de objecten vertellen. Deze 
presentatie, die elementen van de website in een museale 
vorm recycleert, treedt duidelijk in de voetsporen van de 
conceptuele kunst, maar geeft er een meer sociaal-kritische 
en activistische draai aan. Terwijl Kosuth op technocratische 
wijze een woordenboekdefinitie van bijvoorbeeld een stoel 
combineerde met een ‘neutrale’ zwart-witfoto van een stoel 
en het object zelf (One and Three Chairs, 1965), combi
neert De Bruijne foto’s van gebutste en afgedankte voor
werpen met teksten die allesbehalve de neutraliteit van een 
woordenboekdefinitie ambiëren, maar een verhaal vertellen 
dat aan die specifieke voorwerpen vastzit. De kleine ten
toonstelling omvat ook twee Jeff Wall-achtige lichtbakken 
met reclame voor de site, waarop de ‘producten’ worden 
aangeprezen; in het ene geval zijn dat de genoemde objec
ten, in het ander geval de dromen van de cartoneros, die 
men op CD kan bestellen. Enigszins pathetisch maar conse
quent wordt zo de platitude dat deze mensen ‘alleen nog 
hun dromen hebben’ in klinkende munt omgezet.
De Bruijne gebruikt de kunstwereld als uitvalsbasis, en 
liquidacion.org wordt dan ook als kunstproject in het Van 
Abbemuseum gepresenteerd, maar hij weet vanuit de artis
tieke openbaarheid te interveniëren in politieke discussies. 
Met de website heeft hij vooral in Argentinië zelf de nodige 
publiciteit gegenereerd; met zijn kleine alternatieve econo
mie heeft De Bruijne duidelijk een snaar geraakt, waardoor 
liquidacion.org niet alleen op bescheiden schaal concrete 
hulp aan cartoneros biedt, maar ook een bijdrage levert aan 
het instandhouden van een kritische openbaarheid, die steeds 
meer onder druk komt te staan. In tegenstelling tot som
mige andere politiek geëngageerde kunstenaars valt De 
Bruijne niet ten prooi aan ongereflecteerd puritanisme; hij 
weert esthetische componenten niet uit zijn werk, maar voor
ziet het esthetische wel van voetnoten die er de verrader
lijke trekken van tonen. In een van de zaaltjes is een dia
reeks te zien van wanden met restanten van afgescheurde 
affiches. Deze beelden kunnen worden gezien als fraaie exer
cities in modernistische esthetiek à la Walker Evans, maar 
in de context van deze presentatie wordt hun sociale achter
grond inzichtelijk. De beelden verliezen daardoor overigens 
niet aan kracht, en het resultaat is complexer en overtuigen
der dan wanneer het om ‘gewoon mooie’ kunst zou gaan 
- kunst die aan het ideaal beantwoordt van diegenen die weer 
steeds luider roepen om ‘echte’ kunst, om pure ontroering 
en ongetroebleerd esthetisch genot.
Matthijs de Bruijne — liquidacion.org, tot 14 maart in het 
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven 
(040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl). (Sven Lütticken)

AUX ORIGINES DE L’ABSTRACTION 1800-1914. Het 
ontstaan van de abstracte kunst wordt vaak gezien als de 
uitkomst van een modem streven om de schilderkunst op
nieuw een geestelijk karakter te geven. Op het moment dat 
Kandinsky rond 1913 zijn eerste abstracte werken reali
seerde, schreef hij ook zijn beroemde traktaat Over het gees
telijke in de kunst. Het zwarte vierkant van Malevitch dat 
voor het eerst in 1915 in Sint-Petersburg werd getoond, was 
geïnspireerd op het orthodox-christelijke icoon, dat even
eens in de hoek van de kamer werd opgehangen. Het 
néoplasticisme van Mondriaan kwam niet alleen voort uit 
het kubisme - Mondriaan verklaarde dat de kubisten de lo
gische consequenties van hun eigen evolutie, de uitdruk
king van pure plastiek, niet konden aanvaarden - maar ook 
uit zijn belangstelling voor de theosofie.
De tentoonstelling Aux origines de I ’abstraction in het Musée 
d’Orsay, een museum dat volledig gewijd is aan kunst van 
de negentiende eeuw, brengt het ontstaan van de abstracte 
kunst vooral in verband met negentiende-eeuwse weten
schappelijke theorieën over licht (optica) en geluid (akoes
tiek). De impressionisten worden als belangrijke voorlopers 
van de abstracte kunst naar voor geschoven, en Robert en 
Sonia Delaunay treden op als grote pioniers. De nieuwe

Alice Evermore
The Resistance of Ether 10 januari >14 februari 2004

Netwerk GAL
Houtkaai z/n B-9300 Aalst
Open woensdag t/m zaterdag 14-18
T 0032(0)53/70.97.73
netwerk@easynet.be
www.netwerkgalerij.be
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thanwords. ...
MichielKLUITERS*AS: :::
VIDEOPROGRAMMA ’. 1. t/m 31.januari* opening donderdag .1 januari 17:00 i:: . . . .

Fikret ATAY * Rebels of the: dance, Fast and best; : :
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Olivier FOULON | Blind: Mari’s- Buff ;
VIDEOPROGRAMMA * •t/m 29-februar -opening zondag -1 februari 1700 uur..............

Deimantas NARKEVICIUS * Energy Lithuania, Scena, ..
The. Rölê óf à Lifetime, Légend coming trüe. : : :
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DMEEFLAANGEPAST HET HEDENDAAGSE LAND: 
Omms £ FOTOGRAFIE DIAPROJECTEEN

MARJJKEVAN
RENE JOLINK/ ... _
PETER VOS / GERTJAN KOCKEN/MI
THOMAS, BRUGGEMANN /' NANNA

102254072%1V0 g-ge-- ajienca h

DOROTHEE MEYER
8 FEBRUARI T/M 12 APRIL 2004

WWW
HSSSaISNE H

-
GEOPEND: 01T/M VRIJ VAN 1-7 U (00 TOT 20 0). ZATERDAG. ZONDAG EN FEESTDAGEN 13-17 U. GESLOTEN: 22. 23 EN 24 FEBRUARI ,

"3

• Allen Ruppersberg. The New Five Foot Shelf
‘The New Five Foot Shelf' bestaat uit een collectie van 44 foto’s en 50 boeken. De foto's 
tonen zijn met boeken volgepakt atelier op schaal 1 op 1. Op een tafel staat een dummy van 
Dr. Eliot’s 'Five Foot Shelf of Books’, de beroemde literatuur lexicon van Harvard University 
uit 1909-1917. Deel één is een facsimilé, het laatste deel bevat afbeeldingen van alle foto's. 
In de overige boeken zijn telkens 16 bladzijden gevuld met teksten van Ruppersberg. 
Hiermee is aan een bestaand object een nieuwe inhoud gegeven.
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...AAN HET WERK 3

CBK
DORDRECHT

18-02 T/M 13-03-04 
... AAN HET WERK 3

17 KUNSTENAARS EN VORMGEVERS UIT DORDRECHT 
LATEN ZIEN HOE ZIJ IN 2002 EN 2003 AAN HET 
WERK ZIJN GEWEEST MET SUBSIDIE VAN DE 
GEMEENTE.
TIJDENS DE TENTOONSTELLING IS ER EEN 
DISCUSSIEAVOND OVER BEOORDELINGSCRITERIA.

CENTRUM BEELDENDE KUNST 
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676 
F 078 6315343
E CBKODORDRECHT.NL 

www.cbkdordrecht.nl

12:
IJ. GLASPALEIS, NIVEAU I. BONGERD 18, HEERLEN 
IIUGHEERLEN.N WWW.STADSGALERIJHEERLEN.N 
7722 10 POSTADRES: POSTBUS1NL 6400 AA HE

20-02 T/M 21-03-04
DIEDERIK KLOMBERG

PRESENTATIE KUNSTOPDRACHT WIJK HET REELAND

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG T/M ZATERDAG 12-17 UUR
DONDERDAG 12-21 UUR
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12-17 UUR

MUSEUM BOIJIMIÂNS
VAINI BEUINIIGEIN

• Verworpenen en Zondagskinderen. Aanwinsten 2003
In de tentoonstelling is het werk te zien van: Theo Baart, Koos Breukel, Kirsten Geisler, 
Tom Hunter, Cees Krijnen, Sarah Lucas, Hellen van Meene, Paul McCarthy, Boris Mikhailov, 
Tracey Moffatt, Jocelyne Moreau, Julika Rudelius, Diana Scherer, Renate Schwarz, Martine 
Stig, Beat Streuli, Juergen Teller, Tessa Verder en Luuk Wilmering.

Grote Markt 16 / 023 511 5775 / www.dehallen.com

VERWACHT IN 2004

CBK
DORDRECHT

VERWACHT IN 2004:

TEUN HOCKS, TENTOONSTELLING EN OPLEVERING 
GLAS-IN-LOOD-RAMEN GROTE KERK

WERFHUIS, PROJECT VOOR DE DORDTSE STADSWERVEN 
VAN BIRTHE LEEMEIJER

PROEFTUIN, SAMENSTELLING IRENE FORTUÏN. JONGE
KUNSTENAARS MAKEN EEN WERK VOOR DE TUIN

FOTOMARATHON 1993-2007, JAARLIJKS TERUGKEREND PROJECT 
VAN HANS EIJKELBOOM

VORMGEVING: PIET HEIN EEK (VOORJAAR), 
RODERICK VOS (NAJAAR)

MIUSEUIMIIP/AMRIK II8/20
3015 CX ROTTTTERD/AM

Dordrecht

ISAAC JULIEN
23JAN/7FEB04
www.boijmans.nl

Installaties, foto's en een film. De tentoonstelling vindt plaats 
in het kader van het International Film Festival Rotterdam 2004. 
Met dank aan de Mondriaan Stichting.

+ 31 10 44'0475

CBKODORDRECHT.NL
http://www.cbkdordrecht.nl
http://WWW.STADSGALERIJHEERLEN.N
http://www.dehallen.com
http://www.boijmans.nl
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Joseph Mallord William Turner r
Light and Colour (Goethe’s Theory) - The Morning After the Deluge,

1843 ,5* V

-RA
perceptietheorieën worden echter toegepast door zeer verschil
lende kunstenaars over een langere periode: van Turner via 
Monet tot Kandinsky, Kupka, Delaunay, Léger en Picabia. 
Ondanks de wetenschappelijke benadering en het technische 
karakter van veel referenties is Aux origines de l’abstraction 
een zeer aantrekkelijke tentoonstelling geworden. Het be
twistbare uitgangspunt zorgde ook voor een originele keuze 
van stuk voor stuk belangrijke werken. De tentoonstelling 
begint vrij spectaculair met een indrukwekkende licht
installatie van Ann Veronica Janssens. In een witte kubus met 
afgeronde hoeken, waarin het licht gemakkelijk weerkaatst 
en de waarneembare ruimte verdwijnt, worden in verschil
lende ritmes uiteenlopende kleuren geprojecteerd. Het oog 
moet zich in dit bad van vibrerend licht voortdurend aanpas
sen aan de perceptiedrempel van de kleur. Het tastbare en het 
waarneembare raken elkaar in een atmosferische ervaring die 
herinnert aan de 'mistsculpturen' van Janssens, die in het ver
leden onder andere in het MUHKA (Antwerpen) en op de 
Biënnale van Venetië getoond werden.
Terwijl de spirituele belangstelling van de abstracten vooral 
draaide om wat zich buiten de zichtbare wereld afspeelde, 
gaat deze tentoonstelling, met thema’s als verblinding, mist 
en duisternis, over de grenzen van het waarneembare. Ze 
bestaat uit twee delen. L’Oeil solaire is opgebouwd rond de 
kleurentheorieën van Goethe, Chevreul en Rood, L’Oeil 
musical rond de ontwikkeling van de akoestiek. Aangezien 
zowel licht als geluid zich in de ruimte voortplanten in de 
vorm van golven, die grafisch voorgesteld kunnen worden, 
zijn beide hoofdstukken ook nauw met elkaar verbonden. 
Zo zou de zuivere schilderkunst zijn ontstaan vanuit een stre
ven om de muziek als meest abstracte kunstvorm te benade
ren. Als muziek de werkelijkheid niet hoeft af te beelden, 
waarom de schilderkunst dan wel?
In L’Oeil solaire wordt getoond hoe de weergave van het 
licht, van Turner tot Delaunay, de schilderkunst dwong om 
de traditionele weergave van de werkelijkheid te verlaten. 
De abstracte kunst komt hier niet voort uit een mystieke 
ingesteldheid, maar is het resultaat van visuele experimen
ten. Binnen dit verklaringsmodel liggen de kiemen van de 
abstracte kunst al in 1810, toen Goethe zijn kleurentheorie 
uitwerkte. Goethe stelde dat onze waarneming van vormen 
niet stoelt op een apriori. We herkennen een voorwerp niet

Sophie Calle

Une jeune femme disparaît, 2003, details, © AD AGP, 2003, Paris

omdat we het kennen. Vormen ontstaan niet uit lijnen die 
worden ingekleurd, maar uit het contrast van kleurwaarden. 
Het meest primitieve contrast is het clair-obscur of licht- 
donkercontrast. Daarnaast bestaan er meer gesofisticeerde 
kleurnuances van complementaire kleuren. Le Lendemain 
du déluge (1843) van Turner is een perfecte illustratie van 
Goethes theorie: de ondertitel luidt dan ook Lumière et 
couleur (la théorie de Goethe).
Onder de dubbele noemer obscurité en soleil wordt de 
problematiek van de onzichtbaarheid behandeld. Het ver
blindend licht en de duisternis maken ons bewust van de 
limieten van het zichtbare. Naast nachtelijke taferelen, zo
als de Sterrennacht van Van Gogh en de Nocturne van 
Whistler (de titel wijst al op de relatie met de muziek), wordt 
ook aandacht besteed aan meteorologische fenomenen als 
rook en mist. In Waterloo Bridge worstelt Monet met het 
lumineuze effect van de Londense fog, die de omgeving niet 
verduistert maar wel aan het zicht onttrekt. De verblindende 
confrontatie met het zonlicht in Le Soleil van Edvard Munch 
herinnert ons aan het experiment van Joseph Plateau, die zo 
lang in de zon keek tot hij blind werd. Futuristen als Giacomo 
Balla hadden dan weer meer aandacht voor de revelerende 
vermogens van het elektrische licht.
Het eerste deel wordt afgesloten met een hommage aan 
Robert en Sonia Delaunay, die via de kleurentheorieën van 
Chevreul en Rood tot hun theorie van het simultanéisme 
kwamen. In hun kunst wordt de kleur autonoom, maar de 
Delaunays gaan er tegelijk van uit dat kleuren elkaar beïn
vloeden. Complementaire kleuren (rood en groen of blauw 
en oranje) contrasteren bijvoorbeeld heviger dan niet- 
complementaire kleuren. Hoewel de Delaunays nog 
figuratieve elementen integreren, is de voorstelling bijzaak 
en wordt het schilderij in wezen een chromatische kaart met 
afwisselend warme kleuren (geel, oranje, rood) en koude 
(blauw, groen, violet).

In het tweede deel (L’Oeil musical) wordt aangetoond hoe 
de muziek, door haar abstractie maar ook door haar 
immaterialiteit, de schilderkunst heeft beïnvloed. Kandinsky 
en Kupka trachtten begrippen als compositie, resonantie, 
sequentie en ritme naar de schilderkunst te vertalen; ze streef
den naar een zuivere ‘muziek voor de ogen’. In dezelfde 
sectie hangen ook schilderijen van Léger, Boccioni en 
Picabia die verwijzen naar de beweging van de dans; maar 
het orgelpunt blijft hoe dan ook een historische film van een 
chromo-lumineuse dansperformance van Loïe Fuller, waar
bij het lichaam oplost in een uitbundige uitbarsting van zui
vere kleur.
Aux origines de l’abstraction loopt tot 22 februari in het 
Musée d’Orsay, Quai Anatole-France, 75007 Paris 
(01/40.49.48.14; www.musee-orsay.fr).
(Lieven Van Den Abeele)

SOPHIE CALLE. Sophie Calle (° 1953) debuteerde in de 
late jaren zeventig. Als een detective zonder opdrachtgever 
volgde ze onbekenden die ze toevallig tegenkwam op straat. 
Het resultaat van dit ‘schaduwen’ verzamelde ze in afzon
derlijke schriftjes. Zoals dit voor veel kunstenaars van de 
jaren zestig en zeventig gold, waren haar foto’s in eerste 
instantie slechts documenten: bewijsstukken van een erva
ring of gebeurtenis, een performance of een artistieke in
greep in de werkelijkheid.
Sophie Calle gebruikt foto’s om verhalen te illustreren, die 
steeds om haar eigen persoon draaien. Haar werk wordt 
daarom vaak autobiografisch genoemd, maar in feite is Calle 
eerder een personage op zoek naar een auteur, en zet ze haar 
leven en werk nauwgezet in scène. Haar belangrijkste thema 
is het gemis, allicht dé drijfveer om kunst te maken. In haar 
video Unfinished, die nu te zien is op haar retrospectieve in 
het Centre Pompidou, is ze daarover zeer duidelijk. Eind 
jaren tachtig kreeg ze van een Amerikaanse bank de opdracht
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een werk te maken over geld, maar ze wist het nooit te vol
tooien. In Unfinished vertelt ze hoe dat kwam: ze had geen 
enkele voeling met het onderwerp ‘geld’ omdat ze er geen 
gebrek aan heeft.
De tentoonstelling begint met Douleur exquise (1984-2003), 
een werk dat teruggaat op de pijnlijke ervaring van een schei
ding, die bijna twintig jaar later opnieuw in herinnering wordt 
gebracht. Het driedelige werk beslaat een derde van de ten
toonstelling. Het eerste deel Avant la douleur vertelt in 92 
foto’s en evenveel teksten de gelukkige dagen van de idyl
lische relatie. Alsof er wordt afgeteld naar het einde van de 
relatie en het begin van de pijn, draagt elke foto een stempel 
met de vermelding Douleur J-92 tot J-l. Le lieu de la douleur 
is kamer 261 van het Imperial Hotel in New Delhi, waar 
Sophie Calle het slechte nieuws vernam via een rode tele
foon (let op de kleurensymboliek!). In de tentoonstelling is 
een nauwgezette reconstructie van de kamer te zien. Après 
la douleur vertelt het verwerkingsproces. Gedurende 98 
dagen vertelt ze steeds hetzelfde verhaal, zij het met steeds 
minder woorden. In de eerste tekst krijgen we alles tot in de 
kleinste details te horen. “Il y a un jour l’homme que j’aime 
m’a quittée. C’était un ami de mon père...” De laatste ver
sie telt slechts enkele lijnen. “Il y a 98 jours, l’homme que 
j’aime m’a quittée. Le 25 janvier 1985, chambre 261. Hôtel 
Impérial. New Delhi. ”
De tentoonstelling eindigt met een tweede recent werk, dat 
merkwaardig genoeg een relatie heeft met de plaats waar 
het wordt tentoongesteld. Une jeune femme disparaît (2003) 
is gebaseerd op een fait divers. Bénédicte Vincens verdween 
na een brand in haar appartement. Ze was niet alleen een 
grote bewonderaar van Sophie Calle, ze werkte ook als sup
poost in het Centre Pompidou. Gefascineerd door deze merk
waardige samenloop van omstandigheden bezoekt Sophie 
Calle het appartement en ontmoet ze de familie van 
Bénédicte. Uit de half verbrande foto’s die in het apparte
ment werden teruggevonden maakt ze een werk (met een 
groot Boltanskigehalte) dat wordt tentoongesteld op de plaats 
waar Bénédicte Vincens voor het laatst werd gezien. Vlak 
voor ze verdween, bewaakte ze daar de tentoonstelling 
Le temps, vite.
De rest van de tentoonstelling zit geklemd tussen deze twee 
verdwijningen, die van de geliefde en die van de bewaker 
van de kunst. Ook M’as-tu vue draait dus om het verdwij
nen, de afwezigheid en het gemis. De thematiek van het 
verdwijnen komt verder aan bod in Last Seen (1991), waarin 
Calle aan de conservatoren en suppoosten van het Isabella 
Stewart Gardener Museum (Boston) een beschrijving vraagt 
van de uit het museum ontvreemde schilderijen.
Een van haar mooiste werken is nog steeds Les Aveugles uit 
1986, waarin Calle aan blindgeborenen vraagt om een beeld 
te geven dat in hun ogen de term schoonheid vertolkt. De 
antwoorden variëren van la mer en le vert via les cheveux 
tot le beau, j’en ai fait mon deuil. Ze worden vergezeld van 
het portret van de blinde en het gekozen ‘beeld van schoon
heid’, elementen die niet alleen overbodig, maar vooral 
gênant zijn. Ook het ontroerende verhaal over de mislukte 
opdracht van de Amerikaanse bank kreeg nog een minder 
geslaagd staartje. In 1988 kwam Sophie Calle in het bezit 
van een reeks beelden die door bewakingscamera’s van de
zelfde bank gemaakt werden van mensen die geld uit de 
muur halen. Vijftien jaar heeft ze deze beelden bekeken zon
der er iets mee te doen, tot ze na het realiseren van de 
Unfinished-video besloot om de beelden zonder tekst aan 
de muur te hangen. De onmogelijkheid om iets te doen 
met dit materiaal heeft deze keer niets te maken met het 
onderwerp (het geld), maar met de onmogelijkheid om 
plastisch te denken. In veel gevallen kan men zich ook 
afvragen in welke mate het aanbrengen van uitvergrote 
teksten op de muur bij draagt tot de betekenis van haar 
werk. Douleur exquise, de installatie die ze speciaal 
maakte voor M’as-tu vue, bestaat ook in boekvorm en 
dat mag ruimschoots volstaan.
Het werk van Sophie Calle is interessant als verhaal, maar 
mist de plastische kwaliteiten om aan de museummuren stand 
te houden - ook in M’as-tu-vue is de catalogus interessanter 
dan de tentoonstelling.

Danny Venlet

Bureaustoel ‘easy rider’, voor Bulo, 2002

Sophie Calle - M’as-tu vue loopt tot 15 maart in het Centre 
Georges Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).
(Lieven Van Den Abeele)

Architectuur en Vormgeving----------------------------------------------
ICONEN VAN DESIGN IN VLAANDEREN. Het Vlaams 
Parlement deed het voorbije jaar zichtbare inspanningen om 
zijn identiteit en die van Vlaanderen duidelijker te profile
ren. Vorige zomer nam een deel van de administratieve en 
logistieke diensten zijn intrek in een naoorlogs bouwwerk van 
de Belgische modernist Victor Bourgeois: het voormalige 
Postchequegebouw in Brussel. In de beschermde lokettenhal 
op het gelijkvloers van dit complex opende in oktober de ten
toonstelling Iconen van design in Vlaanderen, de eerste van 
een reeks presentaties die het Vlaams Parlement hier de ko
mende jaren wil organiseren. Door zijn deuren open te stel
len voor het grote publiek hoopt het parlement zijn 'open- 
huisbeleid’ kracht bij te zetten. De lokettenzaal ziet er 
vandaag uit als een klein museum aan de binnenkant van 
een institutionele ruimte. Naast de expositieruimte is er een 
onthaal, een cafetaria en een verkooppunt dat het midden 
houdt tussen een museumshop en een infobalie.
Iconen van design in Vlaanderen toont een verzameling van 
producten die in de loop van de laatste vijftien jaar door 
Vlaamse ontwerpers zijn vormgegeven. De tentoonstelling 
laat enkel objecten zien die ofwel reeds de status van een 
‘icoon’ hebben verworven, ofwel dit naar alle waarschijnlijk
heid zullen doen: de stoel .03 van Maarten Van Severen (Vitra, 
1997), de lamparmatuur square moon van Luc Vincent 
(Modular, 1998), de tafel HPO1 van Hans De Pelsmacker 
(el5, 1999) enzovoort. Het parlement ziet ‘design’ als een 
uiterst geschikt product om Vlaanderen internationaal op de 
kaart te zetten. “Een land zonder noemenswaardige grond
stoffen moet het op. de wereldmarkt hebben van zijn kennis 
en creativiteit,” stelt Norbert De Batselier in de inleiding van 
catalogus. Een tentoonstelling van Vlaamse designproducten 
met een internationaal kwaliteitslabel moet deze troeven in 
de verf zetten.
Het tentoonstellingsconcept werd uitgewerkt door een stuur
groep waarin verschillende externe deskundigen zetelen. 
Twee van hen zijn verantwoordelijk voor de selectie van de 
objecten: Johan Valcke, directeur van de Dienst Vorm
geving van het VIZO en Lieven Daenens, directeur van het 
Design museum Gent. Hoe zij precies te werk zijn gegaan is 
niet duidelijk. In de catalogus legt Valcke weliswaar uit dat 
het begrip ‘icoon’ hier als “kwalitatief symbool” en als 
“bouwsteen van een collectieve identiteit” wordt geïnter
preteerd, maar of ook meer specifieke selectiecriteria een 
rol hebben gespeeld, komen we niet te weten. Het resultaat 
is een verzameling meubels, verlichtingsarmaturen, voer
tuigen, valiezen en draagtassen, accessoires, elektronische 

apparaten, textielontwerpen en grafiek. Mode- en juweel- 
ontwerpen werden om organisatorische redenen - beveili
ging en mogelijke overlapping met toekomstige manifesta
ties - buiten beschouwing gelaten.
De ‘iconen van design’ worden op een verzorgde, klassiek- 
museale manier gepresenteerd. Ontwerper Danny Venlet 
- wiens bureaustoel easy rider (Bulo, 2002) in de selectie is 
opgenomen - bedacht een laag wit platform dat doorsneden 
is met wandelpaden en waarop een set van lage witte wan
den een cluster van kleinere expositieruimtes afbakent. In 
deze afzonderlijke vertrekken zijn telkens één of meerdere 
‘iconen’ opgesteld. De bezoeker wordt geïnformeerd via de 
bijschriften bij de producten, via een audiogids waarin de 
ontwerper in kwestie telkens iets vertelt over zijn of haar werk, 
en via een catalogus waarin elk product kort wordt toege
licht. De aard van de informatie is doorgaans erg uiteenlo
pend. Zo introduceert Mare De Jonghe zijn orso regenzuil 
(1997) op de audiogids met een korte filosofische beschou
wing over het fenomeen ‘water’, terwijl anderen hun tijd 
liever gebruiken om een kort overzicht van hun loopbaan te 
schetsen. De beknopte productbeschrijvingen in de catalo
gus zijn al even divers, al wordt steevast vermeld met welke 
nationale of internationale prijzen het desbetreffende product 
bekroond werd. Zoals Valcke in de inleiding verklaart, is de 
tentoonstelling in de eerste plaats als promotioneel evene
ment bedoeld. Andere ambities - bijvoorbeeld het 
thematiseren van de zichtbaarheid van designiconen - zijn 
er nauwelijks te bespeuren.
Iconen van design in Vlaanderen loopt nog tot 10 maart in 
het Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99,1000 Brussel. 
(Fredie Floré)

NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTEN. Wie naar een 
architectuurtentoonstelling gaat, verwacht doorgaans platte
gronden, foto’s en geveltekeningen, eventueel aangevuld met 
prikkelende oneliners van de architect zelf. Of misschien 
verwacht hij een Siedlungachtige openluchttentoonstelling? 
Op de tentoonstelling van het Rotterdamse bureau Neutelings 
Riedijk Architecten in het Nederlands Architectuurinstituut 
staat de bezoeker in elk geval een verrassing te wachten. Hij 
moet zware gordijnen opzijschuiven om een geheimzinnige 
ruimte te betreden waar in het schemerdonker slechts vijf
tien objecten op hoge voetstukken staan - er is geen foto of 
plattegrond te bekennen.
De opstelling refereert aan de manier waarop kroonjuwelen 
of oudheidkundige schatten worden geëxposeerd, en daar
door gaan de maquettes - want dat blijken de objecten te 
zijn - zich ook als kostbare kleinoden gedragen. Ze vragen 
om aangeraakt en bewonderd te worden. Door de manier 
waarop ze individueel zijn uitgelicht, gaan ze fonkelen en 
glitteren. Het prettige aan maquettes is dat men ze, in tegen
stelling tot echte gebouwen, langs alle kanten kan bekijken. 
Omdat er slechts een minimum aan informatie wordt gege
ven, is de bezoeker gedwongen zich geheel te richten op 
wat hij ziet: volume, silhouet, textuur, ritme, hier en daar 
een glimp van een interieur.
Maquettes geven echter weinig prijs over aardse zaken als 
de opdrachtgever of het bouwprogramma, en dat is vooral 
jammer wanneer het om maquettes van nog onbekende ge
bouwen gaat - sommige ontwerpen zijn nog niet eerder aan 
het publiek getoond. Het voor mij volkomen nieuwe ont- 
werp voor het Museum aan de Stroom in Antwerpen (MAS) 
staat op de tentoonstelling subtiel maar zwijgzaam te fon
kelen. Uit de maquette wordt duidelijk dat de route door het 
gebouw belangrijk is, want die is aan het exterieur te vol
gen. Maar wat gebeurt er dan achter de gesloten geveldelen? 
Is het gebouw uitgevoerd en glinstert het in werkelijkheid 
ook zo? Bekende gebouwen krijgen door de opstelling een 
heel ander karakter. Een miniversie van de IJ-toren uit het 
Amsterdams Oostelijk Havengebied verrast de regelmatige 
passant van dat gebouw. Hoe anders is die toren hier, zon
der het verkeer en het water, getoond op ooghoogte. Hij lijkt 
minder hard en onvermijdelijk, en verandert in een vriende
lijk stuk speelgoed.
Maar hoe charmant en prikkelend ook, de expositie roept 
veel vragen op. Gebouwen die uit hun context worden ge-
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Neutelings Riedijk Architecten

Gooimeerpromenade Huizen, foto: Jeroen Musch

rukt en als kroonjuwelen worden uitgelicht, veranderen in 
esthetische folly’s, in sculpturen. De opstelling benadrukt 
uitsluitend de rol van de architect als kunstenaar en negeert 
de minder romantische kanten van het beroep zoals de 
constructietechniek of het omgaan met veeleisende opdracht
gevers. Bovendien is een maquette maar een van de gereed
schappen van de architect, en geeft de tentoonstelling ook 
een eenzijdig beeld van wat zich binnen de muren van het 
architectenbureau afspeelt.
Gelukkig is er nog iets meer te zien. Aan het begin en het 
eind van de tentoonstelling staan monitoren waarop de ge
duldige bezoeker een film van Jord den Hollander kan zien 
— al moet hij daarbij wel blijven staan, want bankjes konden 
er niet af. Willem Jan Neutelings (° 1959) en Michiel Riedijk 
(° 1964) komen hier aan het woord over thema’s als de 
materiaalkeuze en de dienende kant van de architectuur (“De 
architect bouwt voor iemand anders met gèld van iemand 
anders”), en de bezoeker mag een blik werpen in de interne 
keuken van het bureau. Diepgravend is de video niet, maar 
op het moment dat de architecten het hebben over gebou
wen die robuust moeten zijn als vette, rubensiaanse figuren 
met wulpse uitstulpingen, zetten ze het juweelachtige van 
de maquettes kordaat in een ander licht. Vooral een opmer
king over volume verduidelijkt het belang van de maquette 
voor de werkwijze van Neutelings en Riedijk. De architec
ten vertellen dat ze werken vanuit een ‘initiële sculptuur’ 
met een eenvoudige hoofdvorm waar zij in gaan snijden en 
hakken, om uiteindelijk de gevel als een losse huid over het 
bouwvolume te vouwen.
De video maakt nieuwsgierig naar de werkelijke drijfveren 
en de beroepsopvatting van de architecten. Nog een stap 
verder gaat het boek. Aan het werk schreeuwen grote witte 
letters op de zwarte kaft van de lijvige monografie. In de 
inleiding schrijven Neutelings en Riedijk over het noeste 
ambacht van het ontwerpen, over de kennis en de kunde die 
nodig zijn om beelden op te roepen en een goed gebouw te 
maken. In thematische hoofdstukken doen de architecten 
toepasselijke statements en lichten ze hun werkwijze toe. 
Bij ieder hoofdstuk krijgt de lezer eerst een paar korte in
structies, net als in een kookboek. Dan volgt een korte inlei
ding en vervolgens komen telkens een paar projecten aan 
bod die het betreffende thema illustreren. Een overvloed aan 
plaatjes geeft de lezer wat hij bij de tentoonstelling miste, al 
zijn de plattegronden schaars en de klein afgedrukte ontwerp
tekeningen moeilijk leesbaar.

Op de foto’s staat de U-toren weer gewoon nors te wezen in 
het Oostelijk Havengebied en elders wordt duidelijk dat de 
architecten hem die eigenschap bewust hebben gegeven. 
“Onze gebouwen zijn nooit samenstellingen van wanden die 
lege ruimte omsluiten, ze zijn pure massa, zwaarte” (p. 11). 
Neutelings en Riedijk zoeken naar “een nukkig en robuust 
karakter” (p. 347). Daar slagen ze aardig in. Elders blijkt 
dat de routing van het publiek in het winnende prijsvraag
ontwerp voor het Museum Aan de Stroom inderdaad van 
wezenlijk belang is voor het ontwerp, en dat zich achter de 
gesloten geveldelen museumzalen bevinden. Zo beantwoordt 
het boek een deel van de vragen die door de tentoonstelling 
en de video waren opgeroepen.
De tentoonstelling Achter de Gordijnen is feestelijk en origi
neel maar eenzijdig, de video is inhoudelijk complementair. 
Maar ook samen zijn zij vermoedelijk te mager voor de 
architectuurliefhebber die het NAi bezoekt. Om een iets be
ter inzicht te krijgen in het oeuvre van Neutelings en Riedijk 
en hun ruwe, onderzoekende werkwijze, is het boek nodig. 
Met welk beeld blijft de lezende tentoonstellingsbezoeker ten 
slotte achter? De gebouwen van Neutelings Riedijk Architec
ten zijn nors, vreemd, ondoorgrondelijk en soms ongemak- 
kelijk, ook al worden ze gepresenteerd als kroonjuwelen.
Achter de Gordijnen, 15 gebouwen van Neutelings Riedijk 
Architecten loopt tot 29 februari 2004 in het NAi, Museum
park 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl). 
Het boek Aan het werk. Neutelings Riedijk Architecten ver
scheen in 2003 bij Uitgeverij 010, Watertorenweg 180, 
3063 HARotterdam (010/433.35.09; www.010publishers.nl). 
(Dorine van Hoogstraten)

JONGE ARCHITECTEN IN NEDERLAND. Twintig jaar 
geleden vond de eerste Biënnale Jonge Nederlandse Archi
tecten plaats. Van een bloeiend architectuurklimaat was toen 
nog geen sprake. Het land herstelde vaneen langdurige re
cessie en de meeste gebouwen kwamen tot stand in het ka
der van grote stadsvernieuwingsoperaties waarvoor weinig 
geld beschikbaar was. De troosteloze en goedkope sociale 
woningbouw uit die periode is inmiddels al enkele malen 
gemoderniseerd, maar blijft een lelijke eend in het straat
beeld. Architectuur werd door de overheid nauwelijks gesub
sidieerd en gestimuleerd. Aan die donkere periode in de Ne
derlandse architectuur kwam pas een einde in 1990, met de 
komst van de "Vierde nota ruimtelijke ordening extra (die de 
VINEX-locaties introduceerde en van kwaliteit een sleutel

woord maakte) en de oprichting van het NAi en het 
Stimuleringsfonds in 1993. Maar de opmaat was al gegeven in 
1983, door de toenmalige rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, 
die ervoor zorgde dat jonge architecten grote opdrachten 
kregen en die het initiatief nam tot de eerste Architectuur- 
biënnale. Conform aan het beleid van Dijkstra lag de na
druk hierbij op jonge architecten. De selectie van Hans van 
Dijk (toen van Stichting Wonen en de latere hoofdredacteur 
van het architectuurtijdschrift Archis), Hans Tupker (van 
SAM, de stichting die de komst van het Nederlands Archi
tectuur Instituut voorbereidde) en Dick van Woerkom (van 
het Nederlands Documentatiecentrum van Bouwkunst dat 
later zou opgaan in het NAi) omvatte 21 architecten. Een 
groot deel van deze selectie - waaronder Kas Oosterhuis, 
Frits van Dongen, Jo Coenen en Benthem & Crouwel - be
hoort twintig jaar later inderdaad tot de grote namen in de 
Nederlandse architectuur. Toeval? Een zeer goed geïnfor
meerde selectiecommissie? Het succes van deze architecten 
bewijst dat de jury over de nodige vakkennis beschikte, maar 
opdat een belofte een beroemdheid wordt is ook een flinke 
portie geluk en zakelijk inzicht nodig. Dergelijke prognoses 
zijn hoe dan ook riskant. Toch is het Architectuurcentrum 
Amsterdam (ARCAM) de uitdaging opnieuw aangegaan. In 
de tentoonstelling De elite van morgen? Jonge architecten 
twintig jaar later probeert ARCAM niet alleen het 
huzarenstukje te herhalen, maar wordt zelfs nadrukkelijk 
gerefereerd aan de roemruchte selectie van 1983.
Henk van der Veen (van stichting Archiprix, die afstudeer- 
plannen van architectuuracademies bekroont) en Roemer van 
Toom (docent aan de postdoctorale architectuuropleiding 
voor de ontwerpende elite, hetBerlage Instituut) selecteer
den samen met ARCAM-directeur Maarten Kloos 14 veel
belovende architectenbureaus. Net als in 1983 werd geen 
leeftijdsgrens vooropgesteld. Er werd gekeken naar winnaars 
van prijsvragen, startstipendia en andere subsidies. Ook het 
geven van lezingen, deelname aan discussies of onderwijs
activiteiten vormden een vereiste. Dat heeft geleid tot de 
verkiezing van Blue Architects, daf-architecten, Group A, 
Micha de Haas, K2, Kempe Thill, Krill, MADE Architecten, 
Maurer United, NEXT Architects, Onix, Pero Puljiz & 
Branimir Medic, S333 en Wingender Hovenier Architecten. 
Deze bureaus werken in een architectuurklimaat dat sinds 
1983 ingrijpend is veranderd. Aan het einde van een econo
mische bloeiperiode bouwen Nederlandse architecten over 
de hele wereld. Architectuur is een belangrijk exportproduct 
in de vorm van boeken, onderwijs, overheidsbeleid en ge
bouwen. Het NAi bestaat alweer tien jaar, het Stimulerings
fonds verstrekt jaarlijks zo’n 400.000 euro aan subsidies en 
een kleine 30 architectuurcentra stimuleren het debat op lo
kaal niveau. Met het vallen van de Berlijnse Muur en de 
economische welvaart is de ideologische grondslag waarop 
de vorige generaties zijn grootgebracht goeddeels verdwe
nen. De jonge architect wordt niet gehinderd door ideologie 
of godsdienst. Dat betekent overigens niet dat hij of zij niet 
betrokken is bij de maatschappelijke problemen van van
daag: veel van de geselecteerde bureaus zoeken concrete 
oplossingen voor bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing, 
de stagnerende mobiliteit en het verdwijnen van het land- 
schap. Ook bij de architectenbureaus zelf hebben zich grote 
veranderingen voorgedaan. Ontwerpen komen nauwelijks 
nog tot stand aan een tekentafel, maar worden gepresenteerd 
in geavanceerde computersimulaties. Veel bureaus hebben 
geen folders, maar een website. Door de toestroom van ar
chitecten uit alle werelddelen is geen sprake meer van ‘de 
Nederlandse architect’, maar alleen nog van ‘de architect in 
Nederland’. Een aanzienlijk aantal bureaus heeft een 
dependance in het buitenland, een ontwikkeling die in be
langrijke mate het gevolg is van Europan, een tweejaarlijkse 
architectuurprijsvraag in Europa die sinds 1989 bestaat.
Een inhoudelijke bespreking van de keuze van ARCAM blijft 
arbitrair zolang men geen volledig inzicht heeft in de selectie
procedure, en dus kan deze selectie best als een vaststaand 
gegeven worden beschouwd. Het eerste wat dan opvalt is 
dat de 21 individuen uit 1983 plaats hebben gemaakt voor 
13 architectencollectieven (en één individu), waarvan het in 
de meeste gevallen moeilijk vast te stellen is welke perso-
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nen erachter zitten. Het is een typisch hedendaags gebruik 
om fantasienamen, samenstellingen van voorletters, achter
namen en cijfers tot bureaunamen te verheffen. Verder be
staan, net als in 1983, flinke verschillen in leeftijd en erva
ring. Bureaus zoals Wingender Hovenier, S333 en Maurer 
United hebben al een aantal projecten gerealiseerd en soms 
zelfs een monografie in de boekwinkel liggen. Puljiz & 
Medic (beide partner bij de Architekten Cie.) zijn onderdeel 
van een bureau met meer dan honderd werknemers. Krill, 
Blue Architects, Micha de Haas en daf-architecten kunnen 
met recht starters worden genoemd. In de tentoonstelling in 
het spectaculaire nieuwe onderkomen van ARCAM kregen 
alle deelnemers een oppervlakte van anderhalve vierkante 
meter ter beschikking (die ze desgewenst tot aan het pla
fond konden benutten). De bureaus mochten de plek zelf 
kiezen. Deze aanpak zorgt voor een bonte mengeling van 
stijlen en technieken. De suprematie van de computer komt 
bijvoorbeeld tot uiting in de projecties van MADE. Maurer 
United (bekend van de houten skatebaan) kiest voor een 
nostalgische noot, met een vette knipoog in de vorm van 
bubble chairs en viewmasters. Dat Puljiz & Medic geen 
beginnelingen zijn, blijkt uit een stapel maquettes van vloer 
tot plafond. In de garderobekast van Micha de Haas en de 
‘tentoonstelling in een tentoonstelling’ van Blue Architects 
komt hun subtiele en genuanceerde kijk op de wereld tot 
uiting. Deze tentoonstelling is verplichte kost voor wie over 
twintig jaar wil kunnen meepraten over de juistheid van de 
selectie. Als we de statistieken van 1983 erbij halen zal zo’n 
71% beroemd worden; dat komt neer op tien bureaus. Wie 
wordt het? Doe een voorspelling in een gesloten enveloppe. 
In 2023 weten we het.
Jonge architecten in Nederland loopt tot 31 januari 2004 in 
ARCAM, Prins Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam 
(020/620.48.78; www.arcam.nl). (Indira van ’t Klooster)

Publicaties
■

NEO. Meer dan de meeste grote tentoonstellingscatalogi, 
die vaak redelijk veeleisende teksten bevatten, wil de 
publicatie bij de recente expositie Neo in het Centraal 
Museum zich richten op een breed publiek. Neo wendde niet 
voor een grondige historische tentoonstelling te zijn, zoals 
de tentoonstelling Der Traum vom Glück: die Kunst des 
Historismus in Europa die in 1996 plaatsvond in Wenen. In 
Utrecht kreeg men een door Peter Struycken kermisachtig 
belichte potpourri die zijn best deed om de verzamelde meu
bels, klokken, vazen en Tafelaufsdtze onder te laten sneeu
wen in een verstrooiend geheel waarin zich ook de nodige 
postmoderne kunst van het meest gemakzuchtige soort be
vond. Gastconservator Frans Haks ging het dan ook vooral 
om de voortzetting van zijn reeds als directeur van het 
Groninger Museum gevoerde strijd tegen de zuiverheidswaan 
in de kunst, en vóór een vrolijk en bont-barok postmodernisme. 
In de tijdbalk van het 'bijschriftenboekje' bij de tentoonstel
ling begint de geschiedenis van ‘neo’ met de ontdekking van 
Pompeï en Herculaneum in de achttiende eeuw, en eindigt zij 
met de opening.vanhet: Groninger Museum, ontworpen door, 
Alessandro Mendini. Neo is neo-Haks, een herhaling van 
zetten die uiteindelijk minder zegt over neostijlen dan over 
Haks’ eigen smaak. Kritiek wordt hierdoor bij voorbaat ir
relevant verklaard, temeer daar Haks zijn onvermogen om 
te conceptualiseren heeft verheven tot een mediavriendelijke 
deugd: de tentoonstelling als podium voor de fascinerende 
grillen van de Willem Oltmans van de kunst.
Het boek Neo bevat een catalogusdeel waarin een selectie 
van voorwerpen uit de tentoonstelling is afgebeeld, gekop
peld aan een interview met Haks. Daarachter volgt een uit
gebreid glossarium, dat soms sterk doet denken aan Flauberts 
Dictionnaire des idées reçues. Tante Mien uit Emmen heeft 
waarschijnlijk meer inzicht in punk dan het lemma ‘punk’ 
oplevert, en het stuk over Walt Disney begint met dit op
merkelijk staaltje logica: “Als postmodernisme een poging 
is om het verhaal in de film, architectuur en vormgeving te 
doen herleven, dan is Disney het ultieme voorbeeld van een 
succesvolle storyteller.” Deze volstrekt overbodige pseudo- 
encyclopedie had beter vervangen kunnen worden door een 
goede inleiding over de werkelijk belangrijke termen, zoals 
neostijl, historicisme en eclecticisme. Het deel met artike
len bevat naast een stukje van Haks over - uiteraard - 
Mendini onder meer twee adequate stukjes van Linda 
Boersma over artistiek hergebruik van de Mona Lisa en over 
de postmoderne abstracte kunst, en een stuurloos artikel van 
Albert Wulffers over de vraag of de film neostijlen kent. 
Hier wreekt zich de conceptuele vaagheid van het gehele 
project: gaat het over neostijlen, of ook over allerlei speci-

Frans Haks temidden van kunstobjecten uit collectie St. Huis Doom, 
foto: Erwin Olaf, 2003; concept: Kees Ruyter

fieke citaten, zoals de door Boersma besproken Mona Lisa- 
appropriations! Wulffers had de stijlkwestie beter kunnen 
laten varen om dieper in te gaan op de boeiende films die hij 
aanstipt, al is het gezien zijn kabbelende relaas de vraag of 
dat veel had opgeleverd. Waar Wulffers enkele losse opmer
kingen wijdt aan de benamingen Neorealisme en Nouvelle 
Vague, gaat Carel Blotkamp uit van Mondriaans curieuze 
term Neoplasticisme, hetgeen leidt tot een beschouwing over 
neogotische en classicistische elementen in de moderne 
kunst. Tot de betere bijdragen op het gebied van de beel
dende kunst behoort ook een essay van Antje von Graevenitz 
over het gebruik van mythische identificatiemodellen door 
kunstenaars.
Van de verschillende kunsten heeft de architectuur het in 
Neo echter het best getroffen. Ed Taverne weet de wisse
lende waardering voor vormen van historicisme in het Oost
blok, West-Europa en de VS vanaf de jaren vijftig soeverein 
met elkaar te verbinden; spijtig is wel de afwezigheid van 
kritische noten bij Venturi’s idolate visie op Las Vegas als 
het nieuwe Rome. Venturi is de ultieme semiocraat, een 
tekenmanipulator die alles best vindt zolang het verleidelijk 
oogt. Het zou interessant zijn om diens pseudo-hippe pop- 
visie eens te confronteren met die van Hunter S. Thompson, 
de schrijver die zijn alter ego bijna op hetzelfde moment 
een heel andere neo-epifanie liet beleven in Las Vegas: “The 
Circus-Circus is what the whole hep world would be doing 
on Saturday night if the Nazis had won the war. This is the 
Sixth Reich.” Een goede aanvulling op Tavernes stuk is het 
essay van Wouter Vanstiphout. Waar Taverne nogal verslin
gerd is aan het technocratisch-paternalistische populisme van 
Venturi, pleit Vanstiphout in tijden van Koolhaasidolatrie 
voor een herbezinning op een vergeten of verdrongen aspect 
van het postmodernisme in de architectuur: een populisme 
dat werkelijk rekening trachtte te houden met de behoeftes 
van bewoners en gebruikers. Hoe men ook tegenover 
Vanstiphouts discours moge staan, het is verfrissend cohe

rent en ambitieus in vergelijking met sommige teksten over 
beeldende kunst in dit boek.
Terwijl Vanstiphout probeert om in de recente architectuur
geschiedenis elementen te vinden die nog een aanzet bevat
ten voor hedendaagse ontwikkelingen, berijden Ghislain 
Kieft en Mariette Haveman, als waren zij secondanten van 
Haks, stokpaardjes van twintig jaar geleden. Winckelmann 
en het neoclassicisme zijn voor deze auteurs de grote boos
doeners die het feest van de kunst tijdelijk hebben bedor
ven; waar Haks Mendini koestert, verschijnt bij Kieft uit
eindelijk Sottsass als de Messias. Terwijl Haks de meer 
decoratieve manifestaties van het neoclassicisme nog kan 
inpassen in zijn visie op neo (naar twintigste-eeuwse maat
staven neigen die immers naar de kitsch), bestrijden Kieft 
en Haveman het kwaad aan de wortel. Deze neostijl aller 
neostijlen is in hun ogen diep verwerpelijk. Nu mogen din
gen best polemisch vereenvoudigd worden als het iets 
interessants oplevert, maar dat is hier niet het geval. Frank 
Reijnders trok in 1991 in zijn boek Metamorfose van de 
Barok op een veel overtuigender manier een lijn van het 
neoclassicisme naar het modernisme, waarvan hij het 
zuiverheidstreven contrasteerde met de barok. Terwijl 
Reijnders een alternatief kunstprincipe tegen het modernisme 
in stelling bracht, zoekt Mariette Haveman haar heil in het 
afschilderen van Jacques-Louis David als onbetrouwbare 
draaikont. Het is werkelijk verbijsterend dat een dergelijk 
stukje, dat geïnfecteerd lijkt door de Nederlandse columnisten
cultuur, wordt gepubliceerd. Uiteraard staat het iedereen vrij 
om Winckelmann of David te bekritiseren, maar als zij ook 
als tegenstanders volstrekt niet serieus worden genomen, slaat 
dat op de auteurs terug. Overigens is het curieus dat Reijnders 
niet enkel ontbreekt als auteur, maar zelfs nergens wordt ge
noemd. Ongetwijfeld is hij ‘te moeilijk’.
De doe-maar-gewoonfractie blijkt echter zelf moeite te heb
ben met het schrijven van leesbare teksten. Het stuk van 
Ghislain Kieft, dat stroef en zwalkend leidt van Winckelmann 
naar Sottsass, is een kwelling. Onderweg wijdt Kieft een 
genante passage aan het ‘duistere betoog’ van Walter 
Benjamin in Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit. Kieft bestaat het om de volgende para
frase te geven van Benjamins duistere taal: “Hij bedoelt te 
zeggen dat het kunstwerk in het ‘tijdperk van zijn technische 
reproduceerbaarheid’ zijn authenticiteit kan verliezen door
dat de argeloze kijker niet meer ziet wat echt en wat onecht 
is (niet meer in staat is te zien dat het betreffende kunst
werk, bijvoorbeeld, iets van het verleden is),” En, over 
Benjamins visie op film: “De speelfilm is niet echt, een imi
tatie van een serie gebeurtenissen, maar overrompelt de 
bioscoopganger op diens zwakke plekken, namelijk zijn 
emoties. Die valsheid van de film - ofwel: de valsheid van 
het spel - vindt Benjamin verdacht. Het is te meeslepend en 
laat de toeschouwer gemeten van een empathisch meeleven 
met het onwaarachtige.” Benjamins pleidooi voor de film 
en het revolutionaire potentieel ervan is Kieft kennelijk ont- 
gaan, en uiteraard is dat uitsluitend de schuld van die duis
tere tekst, en volstrekt niet van Kieft, die als gezonde Hol
landse jongen het volste recht heeft dat soort Duitse 
moeilijkdoenerij niet serieus te nemen, ij
Het is al heel wat dat Benjamin, zij het onherkenbaar ver
basterd, bij Kieft überhaupt voorkomt. Van auteurs uit an
dere disciplines dan de kunstgeschiedenis heeft men in dit 
Mendini-met-spruitjeslucht-universum kennelijk nog nooit 
gehoord. Van Benjamin weet men nog net dat hij wel eens 
iets duisters heeft beweerd over mechanische reproduceer
baarheid, maar dat de Benjamin van het Passagen- Werk en 
van de thesen over de geschiedenis wel ééns een cruciale 
auteur zou kunnen zijn als het gaat om de reflectie op 
neostijlen en eclecticisme, is bij niemand opgekomen. Het 
niet-specialistische karakter van de publicatie zal daarbij voor 
de samenstellers en auteurs wellicht als alibi functioneren, 
maar men hoeft daarom toch niet iedere inhoudelijke ambi
tie op te geven. Haks en zijn geestverwanten willen kenne
lijk niet gestoord worden in hun droomtijd, die veel weg
heeft van die van de negentiende-eeuwse burgerij die 
Benjamin analyseerde: de geschiedenis wordt een groot wa
renhuis waarin men naar believen kan shoppen in van hun 
historie ontdane dingen en tekens, zonder verder stil te hoe
ven staan bij betekenissen en functies. Diverse Neo- 
auteurs lijken zich in hun eigen Second Empire te bevinden, 
waarin het verleden enkel dient om motieven voor 
snuisterijen te leveren.
Het resultaat is populisme in zijn meest afgestompte en af
stompende vorm. Van het boek is dan ook alleen een 
Nederlandstalige versie verschenen; Hollands Jip-en- 
Jannekeproza is immers geen gewild exportartikel. Doordat 
de notie van ‘een breed publiek’ in Nederland een onweer-
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Rik Poot en Maria Gilissen met camera, foto: Marcel Broodthaers Marcel Broodthaers

Portrait de Maria avec statif, 1967

staanbaar excuus lijkt te vormen voor gemakzuchtig geklets, 
manipulatieve retoriek en oversimplificatie, functioneert het 
boek ondanks enkele geslaagde bijdragen net zoals de ten
toonstelling: als infantiliseringsmachine.
Neo (samenstelling en redactie: Jan Brand en Alex de Vries 
i.s.m. Dorine Duÿster en Frans Haks) is een uitgave van het 
Centraal Museum, Nicolaaskerkhof 10, 3512 XA Utrecht 
(030/236.23.62; www.Centraalmiiseum.nl). ISBN 90-5983- 
002-4. (Sven Lütticken)

MARCEL BROODTHAERS. Met de kloeke publicatie 
Marcel Broodthaers: Texte et Photos, verschenen bij de 
gelijknamige tentoonstelling in de Photographische 
Sammlung/SK Stiftung Kulturin Keulen, wordt een groot 
deel van Marcel Broodthaers’ fotografische activiteiten in
zichtelijk gemaakt. Het accent ligt op ‘straight photography’, 
en met name op vroeg werk dat in de context van de foto- 
journalistiek ontstaan is, nog vóór Broodthaers’ overstap van 
de poëzie naar de beeldende kunst. De massamedia bieden 
de moderne dichter mogelijkheden om een inkomen bij el
kaar te schrapen, en zodoende was Broodthaers actief als 
reporter. In dit kader maakte en publiceerde hij tevens fo
to’s. Daarnaast ontstonden ook al ‘vrije’ combinaties van 
foto’s met gedichten en andere teksten, die vooruitwijzen 
naar later werk. Naast reproducties van kranten- en 
tijdschriftenpagina’s uit de late jaren vijftig en vroege jaren 
zestig bevat Texte et photos ook reproducties van (doorgaans 
nieuwe) afdrukken van foto’s, alsmede teksten van 
Broodthaers die bij specifieke foto’s horen of op de fotogra
fie als zodanig betrekking hebben.
In de jaren vijftig had Broodthaers belangstelling voor ‘sub
jectieve’ fotografie, zoals die van Julien Coulommier, met 
wie hij het boek Les Statues de Bruxelles plande, waarvoor 
Broodthaers poëtische bijschriften leverde. Over veel van 
zijn eigen foto’s uit die tijd hangt de ‘humanistische’, licht 
betuttelende en vergoelijkende sluier die voor veel fotowerk 
uit de naoorlogse periode typerend was. Broodthaers bewon
derde de tentoonstelling The Family of Man, die doof Barthes 
juist werd neergesabeld omdat zij de conservatieve opvat
ting suggereerde dat ‘wij uiteindelijk toch allemaal hetzelfde 
zijn’ - want we worden allemaal geboren, zijn kind, werken 
en gaan dood. Cultuurverschillen verworden tot pittoreske 
specerij; economische en andere ongelijkheden worden on- . 
der tafel geveegd of als natuurlijk voorgesteld. Sommige 

van de foto’s die Broodthaers in het kader van de Expo 58 
maakt, ademen diezelfde geest. Maar zoals Chris Marker in 
zijn films uit die tijd de invoelende en poëtische benadering 
combineerde met het leggen van onverwachte verbanden die 
het ideologisch universalisme van The Family of Man door
breken, zo weet soms ook Broodthaers de dingen in een an
der licht te plaatsen. Zijn vroege reportages en foto’s getui
gen al van een anachronistische kijk op de wereld die later 
ook zijn kunst zal tekenen - ook al vertoont die aanvanke
lijk nog overeenkomsten met een in brede kring geliefde, 
vriendelijk-nietszeggende aandacht voor pittoreske 
oubolligheid.
Broodthaers beschrijft en fotografeert een carnavalstoet in 
een Limburgs dorpje, waarin mensen meestappen in kos- 
tuums'Uit zowat alle tijdperkensinds dé Romeinen; als hij 
in een andere reportage de lucht in gaat, neemt hij geen vlieg
tuig maar een ballon, die hem in één geval maar liefst tot 
Tilburg voert (het verslag verscheen in Germinal, 29 sep
tember 1957). Complexer is Broodthaers’ fraaie reportage 
over de Tour Saint-Jacques in Parijs, waarin de mythische 
status van deze toren - die mede door zijn connectie met de 
alchemist Nicolas Flamel de surrealisten en allerlei (andere) 
esoterici fascineerde - wordt uitgespeeld tegen zijn moderne 
gebruik als weerstation en milieukundig laboratorium. Het 
Statues de Bruxelles-project met Coulommier staat dan weer 
in de traditie van de surrealistische fascinatie voor de resul
taten van de laatnegentiende-eeuwse statuomanie. Zelfs het 
Atomium, dat Broodthaers nochtans in de trant van 
Rodchenko en Moholy-Nagy als onaards constructivistisch 
mirakel vastlegt, wordt met eën anachronistische blik bezien: 
onder de titel Un Autre monde combineerde Broodthaers in 
Le Patriote Illustré een van zijn Atomiumfoto’s met een prent 
van Grandville waarop een man jongleert met planeten, en 
een illustratie van de maanreis bij Jules Veme. Niet alleen 
rijmt het kleine (atoom) met het grote (planeet), ook blijkt de 
negentiende eeuw reeds de twintigste eeuw te dromen.
Voyage en pays lointain heet een geïllustreerde reportage 
van Broodthaers die in 1960 verscheen in Le Patriote Illustré. 
Zijn ‘pays lointain’ is niet het Siberië van Chris Marker, maar 
Nederland. Natuurlijk was Nederland voor een Brusselaar 
in 1960 geen ‘ver land’, maar het gaat bij Broodthaers om 
de dichterlijke waarneming van een andere cultuur, niet om 
de fysieke afstand of de reistijd. Zoals bij de ballonvaart 
vlucht hij van een als normaliteit gepresenteerde moderni

teit naar anachronistische regionen - wat overigens 
compatibel is met de logica van het moderne toerisme. 
Broodthaers’ tekst is dan ook een soort reflexief verslag van 
poëtisch toerisme: hij reist door Nederland met in het hoofd 
Baudelaires L’invitation au voyage, waarin Nederland wordt 
voorgesteld als exotisch paradijs, als droombeeld van luxe, 
calme et volupté. Maar als goede laatromanticus noteert 
Broodthaers ook het conflict tussen ideaal en realiteit, ge
tuige onder meer de weergave van een gesprek over nozems. 
Het ‘schematische karakter’ van Texel herinnert hem dan 
weer aan de imaginaire eilanden van Defoe en Stevenson. 
Een redelijk bande foto van het Texelse strand met daarop 
een aangespoelde kist en aan de horizon een schip wordt 
een talig-visueel kunstwerk door het bijschrift “Texel: Le 
ciel. La mer. Le bateau. L’épave: Le sable.” Mallarmé op de 
wadden.
Zoals in veel van zijn teksten uit die tijd duikt in de Voyage 
en pays lointain ook de kunstenaar Livinus van de Bundt 
op, die door Broodthaers met immens vertrouwen werd ge
presenteerd als een profeet vanwege zijn ‘fotoschilderkunst’, 
een soort van achteren belichte kleurenfotogrammen. Ook 
Magritte duikt natuurlijk op, en in 1963 de pop art. 
Broodthaers is dan klaar om de stap van dichter/fotograaf 
naar beeldend kunstenaar te maken, waarbij het object naast 
de fotografie komt te staan en haar voor een deel vervangt. 
Zowel bij readymades als foto’s is de kunstenaar afhanke
lijk van bestaande objecten. Een expliciete link tussen ready
made en fotografie legde Broodthaers in Portrait de Maria 
avec Statifu.it 1967, waarin een gespiegelde, uitvergrote en 
op doek afgedrukte foto van Maria Gilissen met fototoestel 
gecombineerd wordt met een echt statief. Maar zoals 
Broodthaers belangstelling had voor subjectieve fotografie 
die de dominantie van het object tracht te beteugelen en de 
input van de kunstenaar wil vergroten, zo hadden ook zijn 
objecten niet de ‘indifferentie’ die Duchamp zei na te stre- 
ven - al waren ze evenmin autonome scheppingen van de 
geniale kunstenaar, eerder het resultaat Van een clash tussen' 
de kunstenaar en de bestaande wereld van objecten, codes 
en instituties.
De tentoonstelling Texte et Photos was een van die exposi
ties waarmee de Photographische Sammlung/SK Stiftung 
Kultur geregeld aantoont meer waard te zijn dan alle Neder
landse fotomusea bij elkaar. De publicatie blijft daar niet 
ver bij achter, maar men heeft wel enkele steekjes laten val-

beweer HANS VANDEKERCKHOVE 
gallery stalking Hieronymus 
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van 7 februari tot 28 maart 2004 in Deweer Art Gallery fe Otegem en 
van 19 december 2003 tot 18 april 2004 in het Museum voor Moderne Kunst te Oostende

een rijkelijk geïllustreerde catalogus, met o.a. een essay van Dieter Roelstraete, is beschikbaar
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len wat het nederige redactiewerk en kunsthistorische hand
werk betreft. In de Duitse vertalingen staan soms ridicule 
fouten: Zo heeft men van “Feu Monsieur le Bourgmestre”, 
waarin ‘feu’ de betekenis heeft van ‘zaliger’, “Feuer, Herr 
Bürgermeister" gemaakt. Iets wat ernstiger afbreuk doet aan 
het boek is dat niet wordt aangegeven wanneer het om nieuwe 
afdrukken gaat, hetgeen in een boek moeilijker met het blote 
oog te controleren valt dan in een tentoonstelling. Ten slotte 
leidt de drang om gelijksoortig materiaal bij elkaar te plaat
sen tot foute suggesties wat de datering betreft: het is evi
dent dat een foto van hippies op de Dam niet uit 1961 kan 
zijn, en een tekst bij een foto van vogels die aan Zadkines 
Rotterdamse monument De verwoeste stad voorbijvliegen 
kan evenmin in 1960 zijn gemaakt (het ontstaansjaar van de 
foto), aangezien Broodthaers er refereert aan Hitchcocks The 
Birds (1962). Dat laatste is misschien niet zo’n miniem de
tail als op het eerste gezicht lijkt, aangezien hier een 
Broodthaers spreekt die zich al duidelijk aan het zalvend- 
poëtische van de jaren vijftig en The Family of Man heeft 
onttrokken: “Hitchcock nous abuse. On se sert d’ailleurs 
d’images comme d’artifices médicaux pour prolonger notre 
sommeil.”
Marcel Broodthaers: Texte et Photos (samenstelling Maria 
Gilissen en Susanne Lange) verscheen bij Steidl Verlag, 
Düstere Strasse 4, 37073 Gottingen (0551/496.06.49; 
www.steidl.de). ISBN 3-88243-852-5. (Sven Liitticken)

FRANÇOIS JULLIEN. Van de filosoof François Jullien, 
kenner van het Chinese denken en auteur van onder meer 
La valeur allusive (1985) en Le détour et l’accès (1995), is 
in de lente van 2003 een prikkelende studie verschenen over 
de aard en betekenis van de klassieke Chinese landschap - 
schilderkunst, en meer bepaald over de betekenis van de vele 
varianten van ‘het vage’ (het onduidelijke, het vormloze, het 
lege, de fond, de schets...). Jullien begrijpt zowel het maken 
van als het kijken naar deze kunst als een meditatieoefening. 
Elk werk herhaalt, beeldt uit én voltrekt steeds opnieuw de 
‘weg’ of Tao van de dingen. Een schilderij portretteert niet 
een plek maar “le procès des choses en son entier, tous le jeu 
infiniment divers de ses polarités”. Elk landschap - het 
Chinese woord betekent letterlijk: ‘water/berg ’-voorstelling - 
toont “de interactie tussen twee tegenpolen, tussen Hoog en 
Laag, tussen verticaal en horizontaal, tussen het compacte 
(massieve) en het vloeiende, tussen opaak en transparant, 
tussen onbeweeglijk en beweging, enzovoort” (p. 184). Het 
landschapsbeeld is geen synthese van deze tegengestelden, 
maar het gelijktijdig tonen van twee tegengestelde bewe
gingen'. het naar buiten komen of het ‘in het bestaan treden’, 
en het naar ‘binnen’ gaan en verdwijnen. Het is deze dub
bele beweging die ervoor zorgt dat de dingen er nooit hele
maal ‘zijn’ (nooit ‘substanties’ worden, nooit zeker zijn van 
hun bestaan en eigenschappen zoals in de westerse metafy
sica), maar ook nooit helemaal ‘niets’ zijn (nooit volledig 
genegeerd worden, opgeslokt worden door een absolute 
leegte). De kunst van de schilder bestaat erin deze dubbele 
beweging - deze ademhaling - in één stilstaand beeld te 
vatten: “En évidant le plein du tracé, le vide laissé vacant 
sur la soie ou le papier fait apparaître le fond(s) indifférencié 
des choses (en remontant au stade originaire de 1’ “il n’y a 
pas”); de même que, en s’actualisant en “il y a” à partir du 
vide foncier dont il émerge, le plein du tracé n’en continue 
pas moins, s’évasant en lui — au lieu de se figer et de se 
réifier- de se répandre et de se déployer” (p. 131). Schilder
kunstig vertaalt zich dit in beeldstrategieën die het beeld 
altijd enigszins in ‘suspens’ houden, het nooit tot een ‘einde’ 
brengen. La grande image heeft immers geen laatste ‘vorm’, 
en de schilder maakt met zijn beeld een non-objet, iets wat 
niet bestaat als een ‘ding’, wat nooit helemaal ‘volloopt’ met 
‘zijn’ of ‘betekenis’. Het is de kunst van de schilder om 
“à la fois remplir le vide et désaturer le plein” (p. 132). Van
uit de weerstand van de Chinese kunst tegen de verzelf
standigde ‘leegte’ van de zuivere abstractie, interpreteert 
Jullien het belang van het schetsmatige, de leegte en de 
onverzadigde kleur — het belang van het laten doorschijnen 
van de grond van het papier of de zijde - en de betekenis 
van landschapselementen als water, nevel en rotsen (elk met 
hun eindeloos gevarieerde vormen).
Jullien stelt de vooronderstellingen van deze landschaps-
traditie tegenover de westerse denk- en kunsttraditie, en 
maakt daarbij enkele opmerkingen over de betekenis van 
het vage in laatstgenoemde tradities. Het vage zou daar ge
heel geïdentificeerd worden met het ‘verre’, en dus met een 
optisch effect dat schilders kan interesseren, maar dat - aan
gezien het niets meer is dan een optisch effect dat in het 
denken gecorrigeerd wordt - geen betekenis krijgt voor het 
denken. “Het onbesliste, dat vaag en flou maakt, beantwoordt 
aan geen wezenlijke verwachting... Dit inhouden van de 
hand zodat de lijn onscherp wordt, blijft een kunstgreepje, 
dat de verbeelding van de kunstenaar aanspreekt en ergens 
wel uitdaagt, maar het effect reveleert niets, het suggereert 
niets en kan nauwelijks theoretisch uitgediept worden. In de 
klassieke westerse schilderkunst wordt het vage enkel ge
bruikt om de ‘verte’ voor te stellen” (pp. 66-67). Deze vaag
heid opent niet “sur un Fonds du monde comme de la 
peinture” (p. 67) - terwijl voor Chinese schilderkunst het
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vage geen natuurkundig epifenomeen is, maar tegelijk opent 
op de grond van de wereld én van de schilderkunst, en zo
wel de dingen als het schilderij laat ‘ademhalen’. De leegte 
van de wolkenhemel en van de nevel is niet enkel “l’au-delà 
indistinct dans lequel se perdent les formes à l’horizon” maar 
doortrekt ook “l’intérieur des formes, les ouvre, les aère, les 
libère, et les rend évasives”. Het vage is meer dan een 
perspectivisch effect, “son évidement décantant opère aussi 
dans l’intimité des choses pour en dégager la capacité 
d’aspiration” (p. 123).
De werking en betekenis van. verte binnen de klassieke wes
terse landschapschilderkunst zijn complexer en meer gela
den dan Jullien laat uitschijnen. Binnen de westerse kunst 
en esthetica is een omgang met en een verstaan van het vage, 
de schets en het non-finito ontwikkeld, waarop onder meer 
de romantische landschapsschilderkunst steunt, en die gron
dig verschilt van de Chinese traditie zoals Jullien ze in zijn 
studie voorstelt. Het vage en het halflege, bleke beeld in de 
moderne en recente schilderkunst staan dan weer voor 
representatiekritiek en twijfel aan de mogelijkheden van het 
beeld, en willen geen band met de wereld. Tegelijk zijn de 
visuele analogieën tussen de beeldstrategieën toch voldoende 
sterk om te begrijpen dat - in een wederzijds misverstand - 
de beide tradities zich verwant kunnen voelen en door el
kaar geïntrigeerd kunnen raken. Als interpretatie van de 
Chinese landschapskunst en als toetssteen voor de westerse 
esthetica is Julliens boek zeer interessant.

volgende tentoonstelling QUICKSAND opening 1 APRIL 18-20 uur samengesteld door: CTP '04

I

■ Anna (Verweij-Verschuure), Mijn plaats aan tafel, Stg. 
Kunstpublicaties Rotterdam, Rotterdam, 2003.
ISBN 90-808211-1-x
■ Diego Barajas, Dispersion. A Study of Global Mobility 
and the Dynamics of a Fictional Urbanism, Episode 
Publishers, Rotterdam, 2003. ISBN 90-5973-002-x
■ Gabriele Basilico, Bord de mer, Le Point du Jour Editeur 
- Pôle Image Haute-Normandie, 2003.
ISBN 2-912132-25-8
■ Jay David Bolter en Diane Gromala, Windows and 
Mirrors. Interaction Design, Digital Art, and the Myth of 
Transparency, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2003.
ISBN 0-262-02545-0
■ Marcel Broodthaers, Texte et photos, red. Maria Gilissen 
en Susanne Lange, Steidl - La Fondation Broodthaers - SK 
Stiftung Kultur, Gottingen - Brussel - Köln, 2003.
ISBN 3-88243-852-5
■ Marie-José Burki, Catalogue 1997-2003, La Lettre Volée 
- Mac’s, Brussel - Homu, 2003. ISBN 2-87317-189-8
■ James Coleman, red. George Baker, October Files, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2003. ISBN 0-262-52341-8
■ Jean-François Côté, Le triangle d’Hermès. Poe, Stein, 
Warhol, figures de la modernité esthétique, La Lettre Volée, 
Brussel, 2003. ISBN 2-87317-199-5
■ Anne Daems, Drawings, Merz, Gent, 2003.
ISBN 90-7697-910-3
■ Jacques Damez, Hans Hartung photographe. La légende 
d’une oeuvre, La Lettre Volée, Brussel, 2003.
ISBN. 2-87317-221-5
■ Louise de Noo, Waar een wil is... Een onderzoek naar 
het huidige educatiebeleid van beeldende kunstmusea, Mu
seum Jan Cunen, Oss, 2003. ISBN 90-6763-062-4
■ Nieuw engagement in architectuur, kunst en vormgeving, 
Reflect 1, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2003.
ISBN 90-5662-346-x
■ Pascal Gielen, Kunst in netwerken. Artistieke selecties 
in de hedendaagse dans en de beeldende kunst, Lannoo, Tielt, 
2003. ISBN 90-209-5559-4
■ Jacinto Lageira, L’image du monde dans Ie corps du texte, 
vol.l en 2, La Lettre Volée, Brussel, 2003.
ISBN 2-87317-229-0
■ Henri Maldiney, Art et existence, Kliecksieck, Paris, 
2003. ISBN 2-252-03425-4
■ Jean-Charles Massera, Sex, Art, and the Dow Jones, 
Lukas & Sternberg, New-York - Berlin, 2003.
ISBN 0-9671802-9-5
■ : Frederick H. Newman (1900-1964): Modernity and 
Architecture in New Zealand, red. Andrew Leach, A&S/ 
Books, Gent, 2003. ISBN 90-7671-417-7
• Gabriel Orozco, Trabajo 1992-2002, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2003.
ISBN 3-88375-613-x f .
■ Jacques' Rancière,Le destin des images, Editions La 
fabrique, Paris, 2003. ISBN 2-913372-27-9
■ Joke Robaard, Folders, Suits, Pockets, Files, Stocks, 
Valiz - Secession, Rotterdam - Wenen, 2003.
ISBN 90-808185-2-6
■ Annemarie Sauzeau Boetti, Alighiero e Boetti. Shaman 
- Showman, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 
2003. ISBN 3-88375-707-1
■ Allan Sekula, Titanic’s Wake, Le Point du Jour Editeur - 
Pôle Image Haute-Normandie, 2003. ISBN 2-912132-26-6
■ Roman Signer, Werkiibersicht 1971-2002, red. Peter 
Zimmermann, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
Köln, 2003. ISBN 3-88375-543-5
■ Herman van Bergeijk, De steen van Berlage. Theorie en 
praktijk van de architectuur rond 1895, Uitgeverij 010, Rot
terdam, 2003. ISBN 90-6450-516-0
• Jan Vromman, Voor een kleine prijs is veel te koop en al 
de rest is gratis. Verhalen, Argos Editions, Brussel, 2003. 
ISBN 90-76855-18-8
■ Paóla Yacoub en Michel Lasserre, Beirut is a Magnificent 
City. Synoptic Pictures, Witte de With - Fundacio Antoni 
Tapies, Rotterdam - Barcelona, 2003. ISBN 84-88786-69-7

La grande image n’a pas de forme, ou du non-objet par la 
peinture van François Jullien verscheen in 2003 bij Editions 
du Seuil (L’ Ordre Philosophique), 27 rue Jacob, 75006 Paris 
(01/40.46.50.50; contact@seuil.com; www.seuil.com). ISBN 
2-02-051816-3. (Bart Verschaffel)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Petra Brouwer, Wouter Davidts, Fredie Floré, 
Cathleen Haff, Steven Humblet, Sven Lütticken, David 
Nolens, Jan van Adrichem, Lieven Van Den Abeele, Dries 
Vande Velde, Dorine van Hoogstraten, Indira van ’t Klooster, 
Camiel van Winkel, Bart Verschaffel.
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____________ Tentoonstellingsagenda

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

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

België

Aalst 

■ Cultuurcentrum De Werf 
Molenstraat51 - 9300Aalst 
&053/73.28.11
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u
• ‘De utopie van de periferie” - Rineke 
Dijkstra PaulSmith, MargiGeerlinks, 
Dumas, Michel François,... [tot 15/2] 
■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
IS053/41.37.89
do-za 14-18u to 10u30-13u30 
•"Vervolgens,opstaaneneten"-Dominiq 
V.D.wall/Jean-BaptisteBernadetAriztia 

- schilderijen [tot 8/2] • Stefan Annerel - 
schilderijen/ WeAreScience”-LucVan- 
dervelde [15/2 tot 28/3]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
<D053/71.06.46do-ta 14-19a
• “Insight Supposed Rooms” - Luc 
Hoekx, Jochen Mura [tot 22/2]
• Galerij A4

Albrechtlaan4 - 9300Aalst 
<00497/50.71.24 ta-w 14-19u
• Nadine Lucas - mixed media [tot 4/4] 
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkool t/n - 9300Aalst 
®053/78.89.81 wo-ta 14-18a

► “The Resistance of Ether” - Alice 
Evermore, Andreas Brehmer, Ellen Ane 
Eggen, Sally Reynolds,ClementineRoy, 
Heidi Voet [tot 14/2]
■ Belfort Aalst
Grote Markt 3 - 9300Aalst 
0053/73.21.11
“filatures andUrbanFabric(s)”-Christian 
Kieckens, Peter Downsbrough [tot 15/2] 
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
0053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-w 14-17u
• “Utopie van de periferie” - William 
Engelen... [tot 15/2]

Antwerpen______________________  

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Aniwerpen 
003/216.30.28wœzal4-18u
> “Swimming Pool”-ErikN<3inckx[tot 7/2]
■ Antiquariaat Rossaert
Nosestraat 7- 2000Antwerpen 
003/216.30.47wo-vr 14-18uza 10-18a
• “One More into the Breach” [tot 31/1] 
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 
003/226.79.53wl4-18a
• “Vet goeie schilders” - Ruud van den 
Broek, Sander van Deurzen, Jeroen 
Krielaart [tot 15/2]

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
003/233.13.45do-zo 13u30-18a 
• “Een reis door Mugoland” - Mugo [tot 
28/3]
• deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen 
003/248.28.28di-zp 14-18a
I B-Architecten [13/2 tot 4/4] 
•Elzenveld

St-Jorispoort29 - 2000Antwerpen 
003/223.56.10do-w 12u30-17u30 
>“KJeurruimtBschrift”-Victor Ramirez 
[tot 22/2]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zrkstraat20 - 2000Antwerpen 
003/289.84.58di-zp ll-18a
► Katy Grannan [tot 6/2]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen 
003/231.90.56wo-zo 14-18a
• “Waking Up” - Ralph Groenen [tot 7/ 
2] * Philip Metten [12/2 tot 27/3] 
■ Galerie Baudelaire
Sint-Paulusstraat41 - 2000Antwerpen 
003/227.26.40za 14-18a
► “Kindergemoed addergebroed”-Wim 
Hardeman [tot 27/3]
■ Galerie Jos Jamar 
DeBurburestraat2A- 2000Antwerpen 
003/238.68.75 wo-za 14-18a
► Broodthaers, Panaramarenko, Henk 
Visch [tot 7/2]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
003/257.24.00wo-za 13-18uzp 14-18a 
► Changwon Lee[tot 8/2] • “I Was, I Am 
1999-2001"-CharifBenhelima[13/2tot 
28/3]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat14 - 2000Antwerpen 
003/237.11.27di-vr 10-18u za 12-18a 
► “White Walls (Mark Luyten) day by 
day by day” - Nico Dockx, Mark Luyten 
[tot 7/2] 
•IHAM-galerij
Paardenmarkt90-92 - 2000Antwerpen 
00496/20.68.23do-zp 14-18a 
► Kathelijne Carrein - schilderijen [tot 
8/2] • Zaza, Toon Thijs [14/2 tot 14/3] 
■ KN 10
Korte Nieuw straat10-2000Antwerpen 
0014/41.46.48 do+za-zp 14-17u 
► Daphne Parmentier [15/1 tot 15/2] 
■ Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats -2000Antwerpen 
003/238.78.09di-zp 10-17u
► "Freespace 13; Farenheit Around The 
Garden” - Carlos Navarrete [tot 25/1] • 
“Freespace 14” - Boris Rebetez [7/2 tot 
21/3]
■ Koraalberg Art Gallery 
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30do-za 13-18a 
► Amo Roncada, Kris Van Nechel - 
fotografie [tot 7/2] • “Arco Madrid” - 
kunstbeurs - Pieter Vermeersch [12 tot 
16/2]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Antwerpen 
003/238.40.34 ma-vr ll-13u 14-18a 
►WalthèreJamar,RenéeKummer,Gerrit 
deMoree,RuudNelissen,CeesRijppaert, 
Gerard Vanhove, Jos Van Veen [6/2 tot 
18/3]
"M&M Gallery

Pourbusstraat 3 • 2000Antwerpen 
003/889.61.95 wo-za 14-18a 
►“HangTenSunset”-KatarinaLöfström 
[tot 7/2] • Valie Export [12/2 tot -/4] 
■ MuHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60di-zp 10-17u
• “Little History of Photgraphy" - Inaki 
Bonillas/”StarttoStopStopping”-Gabriel 
Kuri/Nico Dockx, Michelle Naismith, 
Douglas Park, Kris Delacourt [tot 15/2] • 
"OnceUponaTime.. .Eenblikop kunst 
in België in de jaren ’90" [tot 29/2] 
■Objectif [,..]
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
00496/504.206do-za 14-18u 
► Pedro Cabrita Reis [tot 31/1] 
■ Roger Vandaele Editie 
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
003/237.20.19 vr-za 13-18a 
► Reinaard Vanhoe, Guy Mees [tot 7/2] 
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai21-22 - 2000Antwerpen 
003/248.08.45do-za 14-18a 
► ‘ Watte dost?’ -Marc Schepers [tot 7/2] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 
003/248.08.71 wo-za 14-18a 
•"Happiness"-Erik van Lieshout [tot 7/2] 

► Monika Sosnowska [12/2 tot 27/3]

■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17di-za 14-18a
► Setgio De Beukelaer [tot 31/1 ]► “Arco, 
Madrid” - kunstbeurs [12 tot 16/2] • 
“Birth Sex Death” - Dieter Appelt, Nan 
Goldin, Edward Lipski, Maryam Najd, 
Manuel Ocampo [5/2 tot 20/3]
■ T wenty/Sixty Vision Gallery
Lange Stuivenbergstraat88 - 2060Ant
werpen
003/226.26.20do-zp 14-18a
► "Tiergarten. A Fashionable Place for a 
Stroll” - Benet Spencer, Miranda Chall, 
Ann Marie Coxon [24/1 tot 14/2]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000 Ant
werpen
003/216.16.26wo-za 14-18a
► Kim Jones [tot 7/2]

Asse 

■ Galerij De Ziener 
Stationsstraat55 -1730Asse 
002/452.77.86
do 18u30-21u vr-za 15-18a
► Patrick Merckaert [18/1 tot 15/2]

Bierbeek 

■ Cultuurcentrum De Borre 
Speelpleinstraat 10- 3360Bierbeek 
0016/46.14.00di-vr 9-21u za9-12a 
►“LoVyrinthos”-VeraCammaer,Ioanna 
Psalti [20/1 tot 13/2] • “De ateliers van 
Alechinsky” [18/2 tot 12/3]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Bogardenkapel
(Cultuurcentrum Brugge) 
Katelijnestraat 86 - 8000 Brugge 
0050/44.30.40do-zp 14-18a 
► Jan De Vliegher - schilderijen [tot 8/2] 
■ De Bond (Cultuurcentrum Brugge) 
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
0050/44.30.40di-zp 9u30-17u30 
►“Onrusf’-JohanDeschuymer[17/l tot 
7/3]
■ Gruuthusemuseum
Dijver 17- 8000Brugge 
0050/33.99.11
“Uit het goede hout gesneden. Middel
eeuwse religieuze sculptuur” [tot 4/4]

Brussel 

■ Archetype
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
002/514.21.01 wo-za 14-18a 
► “Kiosk” - Paul Casaer [tot 24/1] • 
“Roodkapje” - Isabel Baraona, Lucile 
Bertrand, Marie-France & Patricia 
Martin, Harald Thys & Jos De Gruyter 
[29/1 tôt 13/3] 
■ argos 
centrum voor audiovisuele kunsten 
Werfstraat13 -1000Brussel 
002/229.00.03 wo-za 14-19a 
► Rosa Barba [14/2 tot 10/4] 
•Artiscope
St-Michielslaan 35 -1040Brussel 
002/735.52.12 
di-vr 14-18a
► ‘Laboratory” - Enrico Tommaso de 
Paris [tot 13/2] • "Accelerato Torino - 
Napoli” - Vincenzo Agnetti, Mauro 
Benetti, Domenico Bianchi, Sergio 
Cascavilla, Sandro Chia, Enzo Cucchi, 
Luigi Ontani, Giulio Paolini, Giuseppe 
Penone, Michelangelo Pistoletto... [20/2 
tot 20/3]
■ A tomium
Eeimfeestlaan -1020Brussel 
002.475.47.77
“Groenatomen2003”-BobVerschueren 
[tot 30/1]
■BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 -1000Brussel 
002/507.82.00di-zp 10-18a 
► “Een bijzondere renaissance. Het Hof 
van de Este te Ferrara” [tot 1/2] • “Rond 
het symbolisme. Fotografie en schilder
kunst in de 19de eeuw” [27/2 tot 16/5] • 
“Arthur Rimbaud (1854-1891). Een sei
zoen in de hel” [27/2 tot 16/5] • “Hans 
Arp (1886-1966). De uitvinding van de 
vorm" [5/3 tot 6/6] 
■ Camouflage
Centre of Contemporary Art of 
Southern and West Africa
Koninklijke Prinsstraat37-1050Brussel 
002/502.01.17 
wo-zo 14-19a
► “Observatorio#9”-Godfried Donkor, 
Mounir Fatmi, William Kentridge, 
Mashekwa Langa, Olu Oguibe, Yinka 
Shonibare [tot 30/1 ]

■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art
O.LV. Van Vaakstraat2 -1000Brussel 
002/502.69.12 
vr-zp 14-18a
• ‘Wallpaintings” - Jan van der Ploeg, 
Christoph Cuzin, Philippe Van Snick[tot 
8/2]
■ CIVA
Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat55 -1050Brussel 
002/642.24.80di-zp 10u30-18u30 
► “Henry Lacoste(1885-1968).Een fan
tasierijk art deco”/Emilio Lopez- 
Menchero, Hans Op de Beeck [tot 21/3] 
■ Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000Brussel 
002/279.64.21
“Hors champ” - Alain Bomain [tot 31/1] 
► “Racontoir du Nyl” - Alain GéronneZ 
[4/2 tot 15/3]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7-1000Brussel 
002/514.01.23 do-za 14u30-18u30
►Lois Renner[tot24/l]>Massimo Vitali 
[29/1 tot 14/3]
■ De Muelenaere & Lefevere

Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
0058/51.47.57di-vr 14-18a
► Léopold Plomteux [tot 13/3]
■ EspacePhotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
002/538.42.20di-zp 13-18a
•"Versionsoft"-HichamBenohoud[tot 
1/3]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
002/219.44.51 wo-za 14-18a
► “Experiment met 2 apen” [21 tot 22/1] 
► Freek Wambacq [7/2 tot 6/3]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
0 02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za 9u30-17a
► “4x4x4” - Michel Cleempoel, Thierry 
Gonze, Corinne Lecot, Chantal Talbot 
[5/2 tot 27/3]
■ Galerie Guy Ledune
Louizalaan 74 -1000Brussel 
002/514.09.99 
di-vr ll-18u30 za 14-18u30 
►“Photographies 1997-2003”-JeanLuc 
Tartarin [tot 13/3]
■ Galerie Jan Mot
Antone Dansaertstraat 190-lOOOBrussel 
002/514.10.10do-za 14-18u30
► “Two Works” - Ian Wilson [tot 28/2] 
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 - lOOOBrussel 
002/219.14.22 di-za 14u30-18a 
►SylvieEyberg[tot31/l]>RobertBany 
[5/2 tot 20/3]
■ Galerie Paolo Boselli

/SpoorrnakerSstraat 59 - lOOOBrussel 
00477/20.50.52za-zol4-18a
► “Young Italian Artists selected by T293 
Napoli” - Rossella Biscotti, David Casini, 
SimoneCesarini, Paolo Gonzato [tot 29/2] 
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
002/538.08.18 
di-za 14-19a
►“RodolpheJanssenfeatMichaëlJanssen” 
- Amano, Giehler, Griinfeld, Morrison, 
Strode, Zimmermann [tot 14/2] 
• 
Oude Graanmarkt 5 - 7000 Brussel 
002/512.34.25
di-zo 12-18a
► “Grens” - Annick Blavier, Felten- 
Massinger, MariaFlores/Boris Lehman, 
Helena Sidiropoulos, Peter Lemmens, 
Mark Luyten, David Tremlett, Bob 
Verschueren [tot 25/1] 
•Hallepoort
Zuidlaan - lOOOBrussel 
002/534.15.18di-zo 10-17a 
>‘PJ.G.(Polynesian Instand Geography). 
Het andere blauw” - Berend Hoekstra & 
Hilarius Hofstede [tot 25/1]
■ Huize Marijke Schreurs

Van Vobcemlaan475 -1190Brussel 
002/534.18.69 
wo-do+za 15-18u
► “You Said Erotic?” - Jean-Luc 
Bichaud, Wim Delvoye, Carina Die
pens, Michel François, Maurice 
Frydman,PeterHulsmans,EmilioLopez 
Menchero, Stéphane Schollaert, Maya 
Tell-Nohet, Sophie Whettnall [tot 1/2] ► 
“Extra Muros. Students of ERG Brus
sels” [27/2 tot 20/3]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
002/504.80.70 
ma-za 9u30-19a
► “De celle de l'eau" - Chantal Talbot - 
schilderijen [tot 31/1]

■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis 
Jubelpark 10-1000 Brussel 
002/741.73.00
di-zo 10-17a
► “Vietnam. Kunst en culturen van de 
prehistorie tot op het heden” [tot 29/2] ► 
“Verleden? Heden... 10 kunstenaars in 
de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis” [tot 29/3] ►“Kunst van de 
islam. Een keuze uit Belgische verzame
lingen” [tot 25/4]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België/Musées Royaux 
des Beaux-Arts de Belgique 
Regentschapsstraat3 -1000 Brussel 
002/50832.11 di-zo 10-17a
► “Retrospectieve Fernand Khnopff 
(1858-1921)” [tot 9/5]
■ KVS - De Bottelarij
Deiaunoystraat58 -1080Brussel 
002/412.70.40di-za 12-18a 
► "TableTalk 10.1. LastUpdate9/01/04” 
- Daniel Locus - foto- en videoinstallatie 
[tot 14/2]
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 - lOOOBrussel 
002/512.02.88 wo-za 14-18a 
► “Match” - Emilio Lopez-Menchero 
[tot 24/1]
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060Brussel 
002/537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30 
► “Le ballet du monde” - Dodeigne [tot 
20/3]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 - lOOOBrussel 
002/513.14.69
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18a
► ‘Transparences. Fragment 1. Entte 
présence(s)”-NoémieGoldberg,Hughes 
Dubuisson, Todor Todoroff, Isabel 
Almeida, Manuel Pérez Canteria, 
Dominique Rappez, Perlin Pinpin [tot 
31/1] ► ‘Transparences. Fragment 1. 
Espace kaléidoscopique Déplacemenf’- 
Didier Decoux, Mard Godts, Stéphan 
Gilles,NoémieGoldbergJsabelAlmeida, 
André Delalleau [6 tot 21/2] ► 
‘Transparences. Fragment 1. Temps 
accumulation superposition” - Hughes 
Dubuisson, Luc Stokart, Philibert 
Delécluse, Noémie Goldberg, Luc 
Coeckelberghs [27/2 tot 13/3]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
002/250.11.66ma-vr 10-17uzal3-17a 
► “La nouvelle saison est arrivée” - 
ChristianNoirfalise,SarahTheys,Renato 
Nicolodi, Ann Van Gompel [tot 24/1 ] ► 
Virginie Bailly [6/2 tot 13/3]
■ Stadhuis Brussel
örote Markt-lOOOBrussel 
002/279.45.10di-zo ll-18a
► Li Zhensheng - fotografie [23/2 tot 2/4] 
•Usagexterne
Oude Graanmarkt46-1000Brussel 
002/502.6809di-za 10-19a
► “Par la bande... Jame BD belge hors 
norme, hors format” [tot 31/1]
■ VIZO
Kanselarijstraat 19 - lOOOBrussel 
002/227.49.60
di-vr ll-18u za-zp 13-17a
► Henry Van de Velde & Hema Prijs- 
beesten 2002-2003” [23/1 tot 7/3]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel 
002/639.67.30di-za 12-18a
• Peter Rogiers, Josephine Pryde [22/1 
tot 27/3]

Charleroi 

■Musée de la Photographie
Avenue PaulPastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
0071/43.58.10di-zp 10-18a
►‘L’enchantemenf’-Florence Chevalier/ 
"Rêves de banlieue” - Beth Yamelle 
Edwards/'Entre tigre et trapèze” - Tatia 
Partie [tot 29/2]

Deurie 

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurie 
009/282.77.93do-zo 14u-18a
►Willy DeSauter, Etienne VanDoorslaer 
- schilderijen [tot 29/2] ► Robot Schad 
[14/3 tot 25/4]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurie 
009/282.51.23 di-vr 
13-17uza-zo ll-17a
» "MDDGRID" - Richard Venlet/ 
’Deurie 11/7/73" [tot 29/2] » Karel van 
de Woestijne [14/3 tot 25/4]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IKOB)
In den Loten3 -4700Eupen
0087/56.01.10
di-vr 10-18u za-zp 14-18a
>“Paintings:Collage-DécoUage”-Yves 
Zurstrassen [1/2 tot 4/4]

Gent

•
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
009/269.29.10di-zp 10-17a 
► “Exil de peintre” - Philippe Vanden- 
berg[tot25/1] ►“TheFlemishPrimitifs”- 
Ann Huybens, Patrick THooft [ 13/2 tot 
18/4]
■ Design Museum Gent
Jan BrevdeLstraat 5 - 9000 Gent 
009/267.99.99di-zp 9u30-18a 
► “100 jaar- 100 mensen- 100 objecten" 
[tot 29/2]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17- 9000 Gent 
009/222.00.33 
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30 
► “Favorites +” - Monica Bonvicini, 
Angela Bulloch, Brigitte Kowanz, Lisa 
Milroy,KikiSmith, Esther Sotcker,Milica 
Tomic, Anna Meyer... [tot 24/1] 
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat23 - 9000Gent 
009/233.01.91
“Singe a Crocodile (La doublure) côté 
cour/côté jardin” - Olivier Foulon [31/1 
tot 14/3]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent 
009/216.35.95
di-vr 10-17u za-zp 13-17u
► “Menselijk, al te menselijk. Fotografie 
& psychiatrie 1870-1940” [tot 30/5]
■ Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst 
Citadelpark - 9000 Gent 
009/221.17.03 di-zp 10-18a
► “Dream Extensions”-Eija-LiisaAhtila. 
Olaf Breuning, Lori Hersberger, Susan 
Hiller, Abigail Lane, Mariko Mori, 
Georgina Starr, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Jane & Louise Wilson [tot 
21/3]

Hamme 

■ Gaanderij Vercammen 
KapeUestraat70- 9220Homme 
0052/48.07.87za-ZP ll-18a
► “Best Before Ens: “ - Nozm [tot 22/2] 
► Christophe Malfliet [7/3 tot 18/4]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke
0 056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u za 10-I2u 
13u30-16a
► David Samyn - fotografie [-/I] ► “Een 
so<xtwetfcelijkheid”-AntoonDeQerck 
- schilderijen [-/2]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
0011/22.53.21 
di-vr 12-18u za 14-17u
► "Lederhard" - Pia Stockmans [tot 24/1 ] 
■ de Doos en deCirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 
0011/22.99.31 di-zp 10-17u 
► Willo Gonnisse, André Bertels, 
Fotografencollectief Starre [tot 29/2] 
■ Z33
Zuivelmarkt33 -3500Hasselt 
0011/29.59.60 
di-za 10-17u za 14-17u
► "SniffReceptor" - Peter De Cupere [tot 
25/l]>‘Toegepast8”-GeoflreyBmsatto, 
Luc Doucé, Leen Lisens, Pia Stock- 
mans [tot 14/3]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A -3550Heusden-Zolder 
0011/43.52.02 
vr-za 14-21u zp 14-18u
» “De Mijlpaal 1993-2003” [tot 1/2]

Hingene________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54-2880
Hingene 
003/889.57.05ma za-zp 14-19u
►LudoLacroix-schilderijen[8/2tot28/3]
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Hornu

■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communauté françaisede Belgique 
(MAC’S)
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu
D065/65.21.21 di-zo 10-18ü
• “Mais que pouvait bien raconter Saint 
François au oiseaux”-Marie-José Burki 
- video-installaties [tot 29/2]

leper___________________________

■ Flanders Fields Museum
Gmte Markt34-8900leper 
e057/22.85.84dageUjks 10-18u
• “Maurice Langaskens.Oorlogsgetuige 
1914-1918” [tot 18/4]
■ Stedelijk Museum
leperleestraat 31 - 8900 leper
D057/21.83.00
di-zp 9u30-12u 13u30-17u30
• “Maurice Langaskens. Peintre- 
décorateur 1884-1914/1918-1946” [tot 
18/4]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke
Z)050761.12.37w-ma I0u30-18u30
• “Black and White. Abstractions” [tot 
26/1]
■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300Knokke
<0050^8.8631
“Contemporary Art, Collector Art &
Masterpieces 20th Century”
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A-8300Knokke
<0050/62.93.63za-w 14-18a
• Ane Vester [tot 29/2]

Leuven

■ Stedelijk Museum Vander Kelen - 
Mertens
Savoyestraat6- 3000 Leuven 
<0016/22.69.06di-za 10-17u zo 14-17u 
• “Atlas der bewegingen: De Leuven- 
wandeling (#61), de Clevelandwande- 
lingen (#59) en andere fragmenten. Een 
wandeling door archieven” - Christophe 
Fink [tot 1/2]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat96 - 3000Leuven 
<0016/23.03.20ma-vrl0-18uzo 14-18u
• “Display (cadavre exquis)” - Ronny 
Heiremans/Katleen Vermeir[6/2tot 12/3]

Liège___________________________

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand5-4000 
Liège
<004/227.19.91
do-za 14-19u zo 11 -19a
• Orla Baity, Honoré S’O & Franciska 
Lambrechts [15/1 tot 29/2]
■Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
<004/221.41.91 wo-za 15-18a
• Pol Pierart [tôt 8/2]
■ Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain
Parc de la Boverie3-4020liège 
<004/343.04.03
di-za 13-18u zo ll-16u30
• “Kunst in Luik verandert elke minuut” 
- Marc Angeli, Michel Antaki, Jacques 
Charlier,PatrickCorillon,MichaelDans, 
Delmotte, Eric Duyckaerts, Benoit 
Roussel, Jacques Lizène, Benoit Platéus, 
Pol Piérart.... [tot 8/2]

Lier

■ De Voorkamer
Bril 14 - 2500lier 
<003/488.53.61 
vr-za 18-21u30
• “Publiekhuis” - WimCuyvers [tot 24/1 ]
■ Stedelijk Museum
Wuyts-Van Campen & Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 - 2500 Lier 
<003/480.11.96
di-do za-zo 10-12u 13u-17a
• “Visions, New York City” - Carlo M.
Rosa - fotografie [tot 9/2]

Loverval

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval
<0071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18a
• Jean-Pierre Scouflaire [tot 14/2]

Mechelen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen
<0015/33.63.36
vr-zo 14-18a
>“ChoiceCuts”-Paul deGuzman [tot 1/2]

Mons

■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000Mons 
<0065/40.53.06di-zo. 12-18u zo 10-18a
• “De jaren ’50 te Rome. Van neo
realisme tot het Dolce Vita” [tot 1/2]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
<0064/21.21.93di-zo 10-18a
• “Conduite externe” - Ghislain Olivier, 
ThienyTillier, Violante Crucifix [tot 24/1]

• "Livres d’artistes de la collection de 
Mariemont ’ [10/2 tot 20/3]

Namur

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur 
<0081/22.90.14 dageüjks 12-18a
• “Je est un autre” - Michel Clerbois/'A 
pleineslunes”-BettrandGobbaertsf "Ener
gie libre” - Kikie Crèvecoeur [tot 29/2]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthellingll -8400Oostende 
<0059/70.18.70
za-zo 10u30-12u3013u30-18u30
•Jan de Beus, Marie-JoséRobben[tot 25/1]
■ Galerie R53
Romestraat 53 - 8400 Oostende
<0059/51.94.44za-zo 14-18a
• Yves Beaumont, Jeroen Daled - schil
derijen [8/2 tot 14/3]
■ Museum voor Schone Kunsten
Vktpenplein - 8400 Oostende 
<0059/80.53.35
ma wo-zo 10-12u 14-17a
• “Marten Meisen (1870-1947). Bij de 
boeren" [tot 9/5]
■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
<0059/50.81.18di-zo 10-18a
• “Hemelpaleizen” - Anselm Kiefer/ 
’Wereldblik 1968-2002" - A.R. Penck/ 
’’Stalking Hiëronymus” - Hans 
Vandekerckhove [tot 29/2]

Otegem__________________

■ Deweer Art Gallery
TiegemstraatóA - 8553 Otegem 
<0056/64.48.93
wo-do za-zo 14-18u vr 9-12u 13-18a
• "Panamarenko. Van Donderwolk tot 
Donnariet 1983-2003” [tot 31/1] » 
“Stalking Hiëronymus” - Hans 
Vandekerckhove [7/2 tot 28/3]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal
Van Britsomstraat -9100 Sint-Niklaas
<003/780.36.77
ma-wo 19-21 u za-zo 10-12u 14-17u
•“SanderWijnantsenleerIingen”[totl/2]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 
<0080/86.42.94 vr-zo 14-19a
• Tony Cragg, Jannis Kounellis, Johan
Parmentier - tekeningen [25/1 tot 14/3]

Strombeek-Bever

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein4 -1853 Strombeek-Bever 
<002/263.03.43dagelijks 10-22a
• “Oord” - Hans Op de Beeck, Katrien 
Vermeire [tot/] WimCatrysse, Koen

Vanden Broek [20/2 tot 1/4]

Tielt

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt 
<0051/40.04.18
do-za 15-18u zo 10u30-13u
•“BabylonBabies”-Marie-JoLafontaine 
[tot 30/1]

Welle

■ Galerie EL
Drieseiken 38- 9473 Welle 
<0053/66.43.82
vr-za 14-18u zo 10-12u 14-18a
•“Dekamcrvan de conservator”-Patrick
Verlaak [tot 15/2]

Wevelgem_______________________

•Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n -8560 Wevelgem 
<0056/43.34.90 
ma-vr9-12u 14-17uwo9-12u 14-19a
• Michiel Goessens - fotografie [tot 5/2]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
<00241/180.71.04 di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo ll-17a
> ‘Wings of Art. Motiv Flugzeug" - 
Robert Adrian, Joost Conijn, Alighiero 
Boetti, Johan Grimonprez, S ven Kroner, 
Panamarenko, Nancy Spero, Boyd 
Webb... [tot29Z2]»“Farbechf’-Markus 
Baldegger,JuttaReucher,RitaRohlfing, 
Achim Zeman [tot 29/2]
■ Suermondt-Lud wig-Museum
Komphausbadstrasse19-52062Aachen 
<00241/432.44.20
• “Die Femme fatale im Tempo der 
Grossstadt. Meister-Designer Jupp 
Wiertz (1888-1939)” [tot 15/2]

Baden-Baden

■ StaatlicheKunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<007221/232.50di-zo ll-18a
• Stefan Ettlinger [tot 25/1] • “Multiple 
Râume. Konstruktion des innerlichen in 
der Kuns" [14/2 tot 18/4]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moy land
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau 
<002824/95100 zo-dol0-18uvr 10-21» 
• “Street Fighting. Grossflachenplakat 
und öffentlicher Raum 1979-2003" - 
Max Regenberg [tot 29/2] > “Graphische 
Arbeiten 1986-2002” - Jan Peter
Thorbecke [tot 25/4]

Berlin

■ Flux I bell Structurs
ImPostbahnhofam Ostbahnhof, Strasse 
des Pariser Kommune 2-4 - Berlin 
<0030/61879.35
ma-vr 12u45-19u za-zo 12-19»
• "... lautloses irren, ways of 
worldmaking, too...” - Emmanuelle 
Antilie, Marc Bauer, Hans Op de Beeck, 
Hartnen Brethouwer, David Claerbout, 
Diller & Scofidio, JODI, Aemout Mik, 
Nicolas Moulin, Yves Netzhammer, 
Pipilotti Rist, William Speakman, 
Susanne Weirich [tot 2/2]
■ Haus der Kuituren der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10-10557Berlin 
<0030/39.78.71.75di-zo 11-20»
• “Transmediale 04. There is Hope - Fly 
Utopia!” [31/1 tot 4/2]
■ Bauhaus-Archiv

Klingelhöferstrafle 13 -10785Berlin 
<0030/254.00.20wo-ma 10-17»
• “Mit Kunst leben. Hommage Philip 
Rosenthal” [tot 9/2]
■DAAD Galerie
Kuifiirstenstrasse 58-10785 Berlin 
<0030/261.36.40dageUjks 12u30-19u
• “Die Stadt, La Citta, The Mother” - 
Mathew Hale [tot 25/1]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg10-10557Berlin-Tiergarten 
<0030/39.07.64)
ma 13-19u di-zo 10-19»
• “Not Made by Hand” - Dorothee von 
Windheim [tot 8/2] • “Akte 1” - Fiona 
Tan [tot 15/2] • “Erich Mendelsohn 
(1887-1953). Dynamik und Funktion” - 
architectuur [29/2 tot 215]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zp 10-19»
• “Vluchtelingenkinderen. Kinder- 
portretten van Sebastiano Salgado” [tot 
1/2] • ‘Treasures of the Sons of Heaven. 
ThelmperialCollectionfromtheNational 
Palace Museum Taipei” [tot 15/2] • “Het 
Kremlin in Moskou weerspiegeld in de 
geschiedenis van zijn 800-jarig bestaan” 
[13/2 tot 9/5]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<00228/77.62.12 
di-zp 10-18»
• “Das Mallorca-Atelier. Von der 
Imagination zur Form zeitgenössischer 
Kunst aus Mallorca” [tot 15/2] • "Fluxus 
und Freunde. Sammlung Walter und 
Maria Schnepel" [tot 22/2]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
<00228/69.39.36
di-zo ll-17u do 11-19»
> “Unbuilt Cities" - Franz Ackermann, 
Yona Friedman, Olaf Nicolai, Corinne 
Wasmuth, Lois & Franziska 
Weinberger... [tot 8/2]

Duisburg

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg
<00203/28326.30di-zall-17uzpl0-18u 
DAnsgarNierhoff[tot1/2JDSchatztruhe" 
- Thomas Vimich [tot 21/3] • "Medardo 
Rosso (1858-1928). Skulpturen, 
Zeichnungen und Fotografien" [tot 28/3]

Düsseldorf

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213Düsseldorf 
<00211/83.81.130di-zpl0-18uvrll-18a 
• "Retrospektive Gerhard Altenbourg" 
[tot 7/3]
■ Kunstverein
fur die Rheinlande und Westfalen 
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
<00211/32.70.23 di-zo 14-21»
• “Art is Work is Art” - Arthur Kopeke 
[tot 7/3]
■ Stàdtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 - 40213Düsseldorf 
<00211/899.62.43di-za 12-19uzp 11-18» 
•“ReadytoShootFemsehgalerie/Video- 
galerie Gerry Schum (1938-1973)” [tot 
14/3]
■ K21 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen 
Stiindehausstrasse1 -40217Düsseldorf 
<00211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18»
> "Typologien industrieller Bauten” - 
Bernd en Hila Becher [tot 12/4]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Düsseldorf 
<00211/89.962.60
di-zp 11-18»
• “Secession Glass” [tot 15/2] • "Podai. 
Malereienaus Westafrika" [13/12tot29/2]

Essen

■ Museum Folk wang Essen 
und Stadtische Galerie 
Goethestrafie41 -45128Essen 
<00201/88.45.314 
di-zp 10-18u vr 10-24»
• “OfMilk and Honey”-Martin Gostner 
[tot 1/2] • “Naum Gabo und Fritz Winter 
1930-1940” [tot 15/2] » Reiner 
Ruthenbeck [tot 14/3]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wp-zo 11-18»
•Lois&Franziska Weinberger [tot 15/2]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo 11-19»
• “Dr. No’s Diamond Plantation” - 
Jonathan Meese [tot 12/4] • ‘Paintings 
1978-2003” - Julian Schnabel [29/1 tot 
25/4]
■ Portikus im Leinwandhaus
Schone Aussicht2-60311 Frankfiirtam
Main
<0069/605.00830
di-zp ll-18u wo 11-20»
•CildoMeireles [31/1 tot 7/3]
■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse10-60311Frankfurt-am-Main 
<0069/212.304.47
di-zp 10-17u wo 10-20»
• “Andy Warhol’s Time Capsules”/ 
"Kinderzimmer" - Rosemarie 'Trockel 
[tot 29/2]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43-60596Franlfurt-am-
Main
<0069/21.23.84.71
di-zp 10-17u wo 10-20»
• “Light Structures” - Jorg Schlaich, 
Rudolf Bergermann [tot 8/2]

Hamburg

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095Hamburg
<0040/32.10.30
di-zp 11-18»
• “A Clear Virion. Photographic Works 
from the F.C. Gundlach Collection” [tot 
25/1]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse2 - 30159Hannover 
<00511/32.45.94
di-zp ll-17u wo 11-21»
• “Die Sehnsucht des Kartografen" - 
Georg Winter, Richard Wentworth, At
las Group, Franz Ackermann, Andreas 
Siekmann... [tot 1/2]

Kassel 

fl Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18-34117 Kassel 
<00561/707.27.20
di-zp 10-18u do 10-20»
• “Die Abwesenheit der Welt’ - Jean 
Baudrillard-fotografie/’Portal IT’-Benoit 
Goupy, Germaine Kruip, Guillaume 
Leblon, LIGNA, Franz Pomassl, Kristy 
Trinier... [tot 29/2]

Kleve 

■Museum Kurhaus
Ewald Matare Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
<002821/75.010di-zo 10-18»
• Günther Zins [tot 29/2]

Köln

■ Museum fiir Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
<00221/221.23860 
di-zp ll-17u wo 11-20»
>“Der4-eckige Bliek. Design und Kunst 
im Dialog. Highlights einer amerika- 
nischen Privatsammlung” [20/1 tot 12/4]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrajie 1 - 50667Köln 
<00221/221.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18»
• "Cruel and Tender. Fotografie und das 
Wirkliche”-Robert Adams,LewisBaltz, 
Bernd und Hila Becher, Rineke Dijks
tra, William Eggleston, Martin Parr,Paul 
Graham, Thomas Ruff, August Sander... 
[tot 18/2] > “Location for Criticism” - 
Jorg Immendorf [7/2 tot 16/5] • “Steps 
from Work towards Action. Ex 
Argentina"P'The Wide World. New and 
Seldom Seen Acquisitions” - prenten, 
tekeningen [13/3 tot 16/5] • “Blauer 
Reiter” [13/3 tot 27/6]
■ Wallraf-Rich artz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln 
<00221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18»
> “Johann Barthold Jongkind. Ein 
Wegbereiter des Impressionismus" [7/2 
tot 9/5]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitiitsstrasse 100 - 50674 Köln 
<00221/940.518-0
di-zo ll-17u do 11-20»
• “Der goldene Faden. Textilien aus 
China, Korea und Japan” [tot 29/2]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
<002151/77.00.44di-zo 11-17» 
• “The Krefeld Project’ - Eric Fischl [tot 
25/1] » Lars Nilsson [15/2 tot 23/5]
■ Museum Haus Lange 
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld 
<002151/77.00.44 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] • “Redenraume 
und Betonikonen" - Harald Braun [15/2 
tot 23/5]

Ludwigshafen___________________

■ Wilhehn-Hack-Museum
Berliner Strafe23-67059Ludwigshafen 
<00621/504.34.11 di-zp 10-17u30 
> “Der Blaue Reiter. Die Befreiung der 
Farbe" [tot 29/2]

München

■ Neue Pinakothek
Barer Strasse29 - 80333München 
<0089/23.80.50
di 10-20u wo-zo 10-17»
• “LudwigRichter.ThePainter” [22/1 tot 
25/4]
■ Haus der Kunst
Prinz/egentenstrasse 1 - 8O538Miinchen 
<0089/211.27.115
“Partners” - Diane Arbus, James Cole
man, Hanne Darboven, Walker Evans, 
Luciano Fabro, On Kawara, Jeff Wall, 
Giulio Paolini, Bruce Nauman... [tot 15/ 
2] • “Strange Messenger” - Patti Smith 
[tot 29/2] • “The Seven Sacraments” - 
Abigail O'Brien [21/1 tot 12/4]

Münster

■ WestfalischesLandesmuseum
fiir Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143Münster 
<00251/59.07.01
di-zo 10-18»
• “Edvard Müncfr Das graphische Werk 
aus dem Berliner Kupferstichkabinet ’ 
[tot 1/2] • “Cremers Haufen. Alltag, 
Prozesse, Handlungen: Kunst der 60er 
Jahr und Heute” [13/3 tot 31/5]

Nordhorn

■ Stadtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 - 48529 
Nordhorn
<005921/97.11.00
• ‘Plastik, Plüsch und Politik” - Carol 
Bove, Gerdine Frenck, Susi Pop, Tobias 
Rehberger, Boerre Saethre, Jürgen 
Stollhans... [tot 25/1]

Nürnberg______ _________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafle 32 - 90402 Nürnberg 
<00911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20»
• “Fuckin’ Trendy” - Candice Breitz, 
DanieleBuetti,LutzFezer,SylvieFleury, 
Alicia Ramis, Olaf Nicolai, Kirsten 
Geisler... [tot 8/2] • Annika Larsson [4/ 
3 tot 25/4]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18»
• “Sand in the Vaseline. Artists’ Books 
1980-2002” [tot 29/2]

Siegen__________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
<00271/405.77.10
• Bernhard Fuchs - fotografie [tot 21/3]

Ulm

■ StadthausUlm
Miinsterplatz 50 - 89073 Ulm 
<00731/161.77.40
ma-vr 9-18u za-zo 11-18»
• "Horzont & Vertikal" - Marin Kasimir 
[tot 22/2]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
ChariesEamesstrafe1-79576VhilamRhein
<007621/70.22.00
di-vr 14-18u za-zo 11-17»
• “Marcel Breuer (1902-1981). Design
en architectuur" [tot 25/4]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
<005361/266.90 
wo-za ll-18u di-vzo 11-20»
>“Volkswagenwerkl953”-PeterKeet- 
man - fotografie [tot 22/2]

Frankrijk

Altkirch

■ Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
<003.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19»
• “Narcissus. New Virions on Self- 
Representation”-Gilbert&George,Piero 
Golia, Maurizio Cattelan, Erwin Wurm, 
Tony Matelli, Mat Collishaw, Sarah 
Lucas, MathildeterHeijne, Olaf Nicolai, 
Matthieu Laurette. .. [tot 22/2]

Amiens

■ Hors Bords - Maison de la Culture 
Place Léon Gantier - 80000Amiens 
<003.22.97.79.79
di+do-vr 13-18u30wo+za 9u30-12u30 
13u30-18u
• “On efface tout... et on recommence”
- Olivier Michel [tot 29/2]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivièr en Limousin
lie de Vassivière-87120BeaumontduLac
<005.55.69.2777
dageUjks 11-18»
• “Regarde, il neige (schizogéographie 
de la vie quotidienne)” [tôt 7/3]

Carquefou_______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou
<002.2801.50.00
wo-vr 12-18u za-zp 15-19»
• “Attraction” - Christelle Familiari [tôt 
15/2] • Nicolas Floc'h [42 tôt -Z3]

Delme

■ Centre d’art contemporain 
La Synagogue de Delme 
Rue Poincaré33 - 57590Delme 
<003.87.01.43.42 
wo-vr 14-18uza-zp 11-18» 
• Dan Walsh [tôt 1/2]
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Dijon

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic49 - 21000Dijon 
®03.80.67.18.18ma-w 14-18a 
>“Azimut”-GuillaumeLeblon [24/1 tôt 
27/3]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16- 21000Dijon 
®03.80.30.75.23 di-ta 14-18a 
► Mark Handforth [tôt 31/1]

Grenoble 

■ Musée de Grenoble
Place de Lavalette 5 - Grenoble 
©04.76.63.44.44 wo-ma ll-19a
> “Croisade”-Thomas Schütte [tôt 26/1] > 
“La collection Agutte-Sembat” [tôt 29/2]

Le Havre 

■ Le Spot Centred’art contemporain 
AvenueLucien Corbeaux- 76600LeHavre 
© 02.35.22.93.27wo-za 14-18u
• Mathieu Mercier [tôt 31/1]

Lille

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille 
© 03.20.06.78.00 wo-w 10-18u vr 10- 
19u ma 14-18a
» “Rubens 2004” [6/3 tôt 14/6]

Marseille

• Musée Cantini
Rue Grignon 19-13006Marseille 
©04.91.54.77.75di-zo ll-18u 
» “Auguste Chabaud (1882-1955). La 
ville de jour comme de nuit, Paris 1907- 
1912” [tôt -12]
■ Galeries contemporaines des 
Musées de Marseille
Avenue d’Haifa 69 -13008Marseille 
&04.91.25.01.07
“8’26” “ - Ann Veronica Janssens [tot 8/ 
2] * “Acquisitions 2002 Fonds National 
d’ArtContemporain”-Chantal Akerman, 
Pierre Bismuth, Jakob Burckhard, Stan 
Douglas,Krijn de Koning,WimDelvoye, 
Peter Friedl, Fabrice Gygi, Bertrand 
Lavier, Ugo Rondinone... [tôt 15/2]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret 
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux 
e04.93.75.71.50wo-ma ll-18a 
• Peter Do wnsbrough [tôt 29/2]

Paris _______________ 

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
®01.47.03.12.50dil2-21u30wo-vrl2- 
19u za-zo 10-19a
* “L’Œil de Simenon”/Kim Tschang 
Yeul[tot7/3]
■ Musée Carnavalet
Rue de Sévigné23 - 75003 Paris 
e01.42.72.21.13 di-zo I0-17u 
• “Shanghaï d’hier et de demain. 
Photographies du musée d’histoire de 
Shanghai 1911-1949etdeMarcRiboud 
1992-2002" [tôt 7/3] 
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
®01.44.78.12.33 
dagelijks ll-21xi
• “Prix Marcel Duchamp2003; Mathieu 
Mercier” [tôt 9/2] * “Architectures non 
standard” [tôt 1/3] • "L'invention du 
monde” [tôt 8/3] • “M’as-tu vue?” - 
Sophie Calle [tot 15/3]
■ Galerie Chantal Crousel
40, rue Quincampoix - 75004 Paris 
®01.42.77.3&87 
di-za llu-13u 14u-19u
• “Chalet Lost History” - Thomas 
Hirschhom [tôt 21/2]
■ Galerie Philippe Nelson
Rue Quincampoix40 - 75004Paris 
e01.42.71.74.56 
di-za 14-19u
• Gert Verhoeven [tot 21/2]
■ Maison Européenne 
de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 
®01.44.7875.00
wo-za ll-20a
DRenéBurri/‘Dahomey 1967" -Irving 
Penn/”Chine: génération vidéo” [tôt 
14/3]
■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15- 75006Paris 
e01.53.67.40.00
di-vr 10u-l 7u30 za-zo 10u-19u,
• “Ailleurs, ici” - Tino Sehgal, Jennifer 
Allora, Guillermo Cahadilla, Di diwFiiiza 
Faustino, Nick Relph, Oliver Payne [tôt 
29/2]

■ Centre National de la Photographie 
Rue Berryer 11 - 75008Paris 
e01.53.76.12.32 
wo-ma 12-19u
> Hugues Reip[totl6/2]IOmerFast[25/ 
2 tôt 15/3] • Philip-Lorca diCorcia [tôt 
15/3]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
®01.48.74.95.38 
di-za 10-17u40
• “Au cœur de 1’impressionisme. La 
famille Rouan” [3/2 tôt 13/6]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013Paris 
di-za I0-19u zo 12-19u
• “Les Goncourt” [tot 27/2]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014Paris 
®01.42.18.56.50 
di-zo 12-20a
• “Kelvin 40” - Marc Newson/”J’aime 
Chéri Samba” - Chéri Samba [24/1 tôt 
2/5]
■ Le Plateau-Frac d’Ile de France
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris 
®01.53.19.88.10 
wo-vr 14-19u za-zo ll-19u
•"+/-5,10,15,20.20ansd’unecollection 
Frac d’Ile de France” - Jean-Michel 
Alberola, Miquel Barcelo, Dirk 
Braeckman, Anne Deleporte, Raymond 
Hains, Suzanne Lafont, François 
Morellet, Albert Oehlen, Rita McBride, 
Franz West... [tôt 22/2]
■ Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
®01.47.23.38.86 
dagelijks 12-24u
• Daniel Pflumm [12/2 tôt 28/3] • 
‘Tlaylisf’-SâadaneAfif, Jacques André, 
John Armleder, Carole Bove, Angela 
Bulloch, Cercle Ramo Nash, Clegg & 
Guttmann, Sam Durant, Bertrand Lavier, 
Monk, Richard Prince, Allen 
Ruppersberg... [12/2 tôt 25/4]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
®01.40.20.50.50
do-zp 9-18u ma+wo 9-21u45
“Porphyre. La pierre pourpre des 
PtolémeésàBonaparte” [tôt 16/2]D"Jean- 
HonoréFragonard( 1732-1806). Dessins 
du Louvre” [tôt 8/3] • “La peinture 
grecque antique” [12/2 tôt 29/3] • 

“Primitifs français. Découvertes et 
redécouvertes” [27/2 tôt 17/5]

Rams ___  

■ Le Collège
PlaceMuseuxl-51100Reims 
®03.26.05.78.32 
di-zo 14-18u
• Abel Abdessemed [23/1 tôt 25/4]
■ Musée des Beaux-Arts
Rue Chanzy 8-51100 Reims
“Reims et Le Grand Jeu. La vraie 
dimension artistique d’un mouvement 
d’avant-garde” [tôt 29/3]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
®02.99.22.27.27ma-vr 13u30-20u wo 
9-20u za 10-12u 13u30-18a
• “Memento mori 1” - Lena Goamisson 
[tôt 28/2] • “Romeo is Bleeding” - 
Françoise Quardon [tôt 18/3] • “Cam
pagne japonaise” - Thibaut Cuisset [5/3 
tôt 30/4]
■ La Criée
Place Honoré Commentée -35000Rennes 
©02.99.78.18.20di-za 14-19u
• “Parade” - Wang Du [tôt 28/2]

Sète 

■ Centre Régional d’Art 
Contemporain Languedoc-Roussillon 
Quai Aspirant Herber26 - 34200 Sète 
®04.67.74.94.37wo-ma 12u30-19a 
• “L’endroit du regard” - Jean-Daniel 
Berclaz, Elie Cristiani, Marcel Dinahet, 
Filip Francis, Gael Peltier, Maciek 
Stepinski... [tot 29Z2]

Strasbourg______________________

■ Musée d’art moderne et 
contemporain
PlaceHansJeanArp1 -67000Strasbourg 
&03.88.23.31.31
“FrantisekKupka(1971-1957)”[tot 1/2]

Tourcoing __________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Dourner2 - 59200 Tourcoing 
©03.20.28.91.60wo-ma 13u30-18a
• "Rétrospective Marc Devade (1943- 
1983)” [tôt 16/2]

Valenciennes 

•L'H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300 
Valenciennes
©03.27.36.06.61 do-za 15-19a
• Dominique De Beir [tôt 22/2]

Villeneuve d’Ascq

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve
d’Ascq
®03.20.19.68.68 wo-ma 10-18a
» “Robert Filliou (1926-1987). Génie
sans talent’ [tôt 28/3]

Groot-Hertogdom Luxemburg 

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
®+352/22.50.45 wo-ma 10-18a
• “A 121/3 (and even more) Year Sur
vey” - Nedko Solakov [tot 7/3]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR261TG Cornwall
©01736/79.65.43 di-zo 10u30-17u30
I Karl Weschke, Gerard Quinn [7/2tot9/5]

Edinburgh______________________

■ National Gallery of Scotland
The Mound- Edinburgh
<D0131/33222.66ma-zal0-17uzol4-17a 
• “The Vaughan Bequest of Turner 
Watercolours” [tot 31/1] • ‘Degas and 
the Italians in Paris” [tot 29/2]
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
®0131/624.6200ma-zal0-17uzol4-17a 
» ‘William Gear (1915-1997)”/”Artist
Design Textiles” [tot 29/2] • “New 
Acquisitions”/”Christine Borland’s 
SelectionfiomthePermanentCollection”/ 
"Retrospectieve Cindy Sherman’TBill 
Viola [6/12 tot 7/3] • “Andy Warhol. 
Selfportraits" [12/2 tot 2/5]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
©0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21a 
• “Making History: Edinburgh 1845” 
[tot 9/2] • “Other Criteria. Sculpture in 
the 20th Century Britain” [tot 28/3] • 
“My Personal Museum. Ego Geometria 
Sum from the Helen ChadwickArchive” 
[6/3 tot 6/6]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
00151/709.32.23 di-zo 10-18a
I Jake & Dinos Chapman [tot 1/2] • “The 
Stage of Drawing” [tot 28/3] » “The 
Uncanny” - Mike Kelley [20/2 tot 3/5]

London 

■ Instituteoflntemational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3 BE London 
0020/77.29.96.16
Zarina Bhimji [tot 6/3] 
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
0020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18a 
» “Lynn Chadwick (1914-2003)” [tot -I 
3] • “The Unilever Saies; The Weather 
Project’ - Olafur Eliasson [tot 21/3] • 

“Donald Judd (1928-1994)” [5/2 tot 25/ 
4] * “Constantin Brancusi (1876-1957). 
The Essence of Things” [29/1 tot 23/5] 
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London 
0020/78.87.80.08dagetijks 10-17u50r.
• “Pre-Raphaelite Vision: Truth to Na
ture” [12/2 tot 3/5] • "In-A-Gadda-Da- 
Vida” - Angus Fairhurst, Damien Hirst, 
Sarah Lucas [3/3 tot 31/5] • Anthony 
Caro [tot 6/2]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
00171/439.74.38 
ma-zo 10-18a
• “Giorgio Armani. A Retrospective” 
[tot 15/2] • “Illuminating the Renais
sance. The Triumph of Flemish Manu
script Painting in Europe” [tot 22/2] • 
“The Art ofPhilipGuston (1913-1980)” 
[24/ltotl2/4]»“EdouardVuillard(1868- 
1940). From Post-Impressionist to Mo
dem Master” [31/1 tot 18/4]

■ British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG 
London
®020/7323.8000
• “Treasure: Finding Our Past’ [tot 14Z3] 
■ The Photographers’Gallery
Gt Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London
®0171/831.17.72
ma-za ll-18uzo 12-18a
• “Office. Group Show” - Michael 
Schmidt, DavidMoore,TimDavis, John 
PilsorçSofiaHultén, Thomas Demand... 
[tot 25/1] > “Citigroup Photography Prize 
2004” - Robert Adams, Peter Fraser, 
David Goldblatt, Joel Steinfeld [29/1 tot 

28/3]

Oxford 

■ Museum of Modem Art
30 Pembroke Street - OXI IBPOtford 
&01865/72.2733
di-zo ll-18u do ll-21u
• “Veil” - Faisal Abdu’Allah, Kourush 
Adim, AES art group, Jananne Al-Ani, 
Ghada Amer,FarahBajull,ShirinNeshat, 
Emily Jacir, Elin Strand... [tot 26/1]

Nederland

Almelo 

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhof2 - 7607ZD Almelo 
©0546/84.33.88
di-zo 13u30-17a
• “Minsk Moderne kunst uit Wit-Rus- 
land” [tot 15/2]

Ahnere

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 -1325ALAlmere 
0036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
I Yael Davids [tot 25/1]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36- 3811Amersfoort 
0033/461.40.88
di-vr ll-17uza-zo 12-17a
► “Drijfveren. Armando en de 
informelen”-Bram Bogart, Henk Peeters, 
JanHenderikse, Jan Schoonhoven, Kees 
van Bohemen, Theo Bennes [tot 29/2]

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
0020/547.50.50di-zo ll-17a 
• “Antonio Saura (1930-1998). Kruisi- 
gingen”/GerardVerdijk-schilderijen[tot 
18/4]

Amsterdam 

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
0020/320.92.42 do-za 13-17u30
• “Startsein. Wintertentoonstelling" [tot 
14/2]
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo ll-17a
• “Oost Amsterdamse buurt” [tot 29/2] 
• “Een keuze uit de kunstcollectie van 
Abraham Willet’ [14/3 tot 29/8]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX Am
sterdam
0020/620.48.78di-za 13-17a
> “Jonge architecten 20jaarlatef’[tot31/l] 
■ Art Affaire
Wittenburgergracht 313 -1018 ZL Am
sterdam
0020/620.64.33 wo-zo 13-18a
• Armando - schilderijen, tekeningen, 
sculpturen [tot 31/1]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
0O2O/625.77.64wo-za I3-17u30
• Milous Heunks - schilderijen [31/1 tot 
22/2]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
0020/624.24.36
ma-za 10-17u zo 13-17a
• “Het tweede gebod. Joodse en christe
lijke illustraties met bijbelse thema’s” 
[tot 7/3] • “Della Róbbia. Geglazuurd 
terracotta en beelden uit de Italiaanse 
Renaissance” [tot 9/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59-1016 NNAmsterdam 
0020/422.04.71
<ü-zpll-17a
• “We Show Art. 10 Jaar Stedelijk Mu
seum Bureau Amsterdam 1993-2003” 
[24/1 tot 14/3]

■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017DEAm- 
sterdam 
0020/625.5631 di-zo ll-18a
• Jane & Louise Wilson [23/1 tot 14/3] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
0OKR52Z9O.14di-zalO-2Ou3Ozpl3-17a 
• “Fast Affection Bear” - Rik Delrue [tot 
29/2]
■ De Burcht Vakbondsmuseum
H. Polaklaan 9 -1018 CP Amsterdam 
0O2O/624.11.66di-vrll-17uzol3-17a 
» “Kees Scherer (1920-1993). Holland 
zonder haasf ’ - fotografie [tot 28/3] 
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
0020/626.81.68 ma-zo 10-18ü 
• "Amor. Liefde uit de Hermitage” [tot 
18/4] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
0020/422.17.27di-za 13-18u 
> Aaron van Etp,Frank Peeters-schilde
rijen [tot 4/2] • “Art Rotterdam - kunst
beurs - Wouter van Ries sen, Matrijs van 
den Bosch, Rik Meijers [25/2 tot 1/3] * 
Kinke Kooi, Hans de Vries [7/2 tot 10/3] 
• Use Haller Baggesen, Armen Eloyan 
[13/3 tot 14/4]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HG Amster
dam 
0020/523.15.23 ma-vr 10-17u 
• “Twaalfdelig en meet” [tot 13/2] 
■ Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
0020/551.65.00dagelijks 10-17u 
• “Document Nederland: Forever 
Young” - Janine Schrijver [tot 8/2] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 - 1016 PL Am
sterdam 
0020/330.20.66di-za ll-18u
• “The Human Face Is an Empty Force, 
a Field of Death” - Rita Ackermann, 
Harmony Korine, Inez van Lams- 
weerde., ƒ The Bakety”-24/7:Alcanzar 
una estrella (Reaching Out For a Star)” 
[24/1 tot 28/2] I “The Armory Show” - 
kunstbeurs [11 tot 15/3] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18a
• Barbara Woutermaertens [24/1 tot 6/3] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 
0020/423.30.46di-za 13-17u30 
>“Freestyle”-BerendStrik/”Playstation” 
- Annemarie de Haas, Jeroen Hensing 
[24/1 tot 28/2] 
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
0020/418.70.03 wo-zo ll-17u30 
• Peter Schenk, Brigitta Höppner, 
Christian Hack [tot 4/2] • Gert Jan van 
Rooij, Geert van Fastenhout- fotografie, 
schilderijen [6/2tot3/3] • Walter van Oel 
- schilderijen [5/3 tot 14/4] 
■ Galerie Nanky De Vreeze
Lange Leidse Dwarsstraat 198-200 - 
1017 Amsterdam 
0020/627.38.08 wo-za 12-18a 
k“PasonalStmctures”-JaeKo,Thomazs 
Pihl, ReneRietmeyer, Yuko Sakurai [tot 
31/1] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
0020/623.62.37di-vr ll-18uzal4-18u 
• “De Ramen & Dutchscapes” - Jan 
Koster [tot 1/2] • Joke Robaard, Luisa 
Lambri [7/2 tot 20/3] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amster
dam 
0020/531.89.89di-za 11-17»
I “Lee Friedlander. At Work” [tot 22/2] 
• “Nederlandse bibliotheken” - Candida 
Höfer/'Retrospectieve Bert Nienhuis” 
[28/2 tot 23/5]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam 
0020/622.17.32 wo-za 13-17u30
• Wia Van Dijk, Tom Rosenboom - 
sculpturen [tot 7/2] • “Art Rotterdam” - 
Andreas Gefeller, Chantal Veerman - 
kunstbeurs [25/2 tot 1/3] • Robbie 
Cornelissen, BasEpker,PaulNassenstein, 
Bas Louter - tekeningen [14/2 tot 13/3] 
■ Mediamatic Supermarkt
Nieuwe Foeliestraat - Amsterdam 
0020/626.62.62 vr-zo 14-18a 
>“MyDesktop”-Jodi[tot25/l]l“Buiten- 
projecties”-JaspervandenBrink,Mieke 
Gerritsen, Cleudie de Cleen... [tot 29/2] 
■ Montevideo/IB A
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
0020/623.71.01 di-za 13-18»
• “My Story” - Emanuelle Antille, 
Susanne Berkenheger, Persijn Broersen 
&MargitLukaçs,OliaLialana,Tabaimo, 
Shahiyar Nashat... [tot 8/3]

■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo 11-17»
• “Boeken om naar te kijken. Neder
landse prentenboeken 1890-1950” [tot 
15/2]
■ SeARCH
Hamerstraat 3 -1021 Amsterdam 
0020/78899.00ma-vr 9-18» 
• “To Find A Henne” - Robert Adams, 
Bas Jan Ader, Edgar Arceneaux, 
Vincenzo Castella, René Daniels, Dan 
Graham, Cuny Janssen, Joachim Koes
ter, Aglaia Konrad, Jan Koster... [tot -/4] 
■ Sie we Galerie
Kerkstraat 105A-1017 GD Amsterdam 
0020/625.72.14di-za 13-18»
• Steven Aalders [tot 14/2] I Jerry Zeniuk 
[21/2 tot 27/3]
■ Upstream Gallery
Kromme Wal 11 -1011BS Amsterdam 
0020/42842.84 wo-za 12-18»
• Daniela Wolfer, Marc Bijl [tot 7/2] 
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071 CXAmster- 
dam
0020/570.52.52
dagelijks 10-18u vr 10-22»
> “La Scala. De opera en de Oriënt, 1780- 
1930”/”Van Kirchner tot Beckmann. 
Expressionistische tekeningen en pren
ten uit de Hamburger Kunsthalle" [tot 8/ 
2]>“DanteGabrielRossetti(1828-1882)” 
[27/2 tot 6/6]
■ W139
SKOR, Ruysdaelkade 2 -Amsterdam 
0020/622.94.34wo-zo 13-18»
• “Alien” - Heidrun Holzfeind [13/2 tot 
14/3 (o.v.)]

Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
Markstraat 24 - GLApeldoom 
0055/578.55.55 do-zo 13-17» 
• “Fantastic Voyage” - Tanja Smeets [tot 
1/2]

Appingedam____________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10A-9901 CKAppingedam 
00596/62.91.99wo+vr-zo 14-17»
• Ron Ritzerfeld - schilderijen [tot 1/2] I 
Rik Hagt - schilderijen [8 tot 29/2] • 
Magda Balvers - installatie [7 tot 28/3]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
0O26/442.69.OOdi-zalO-17uzo 11-17» 
• "Overkoffie. Een korte cultuurgeschie
denis” [24/1 tot 9/5]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg87-6812AAAmhem 
0026/351.24.31di-zal0-17uzo 11-17» 
• “Negerplastieken en moderne mees
ters. Carel van Lier (1897-1945). Kunst

handelaar en wegbereider” [tot 1/2] • 
"Neverland. Van sprookjeswereld tot 
realiteif’ - Chikako Watanabe, Gerald 
van der Kaap, Mieke Gresnigt, Ben 
Benaouisse, Jennifer Tee [tot 29/2] • 
“Where We Come From" - Emily Jacir 
[tot 14/3]

Bladel 

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan2 - 5531 Bladel 
00497/38.69.14 vr-zo 13-17»
• Jacomijn den Engelsen, Yvette 
Lardinois - schilderijen, keramiek [tot 
15/2] • Huub de Kort - sculpturen, teke
ningen [20/2 tot 28/3]

Breda 

■ Breda’s Museum
Parade 12 - 4811DZ Breda 
0076/529.93.00di-zo 10-17»
• “Vincent van Gogh: Verloren vond
sten” [tot 1/2] • “Paul den Hollander. 
Fotografie 1972-2002” [tot 1/2]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat22-4811 GHBreda 
0076/529.99.00
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
► ‘Crash Course”-Ritsaert ten Cate/”De 
vrouw van vert” - Florette Dijkstra/San- 
der van Deutzen [1/2 tot 4/4]
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 -4811 EE Breda 
0076/514.19.28do-zo 13-17»
» “Frigo” [tot 14/3]

Den Haag_______________________

■ Den Haag Film en Video Festival 
Haags Filmhuis, Spui 191 - Den Haag 
0070/365.60.30
► “See(h)ear 2004 #2. A Festival of 
Expanded Cinema” [14 tot 21/2]

•
Main (UK)+ Image Fatale (BE), Troum : 

(DE)+ Cyril Henry (FR), Fred Pelon (NL), 
? Cellule d‛ Intervention Metamkine (FR), 

BMB con(NL), Arnoud Noordegraaf (NL), 
Guerrilla News Network (US), Peter Bogers 

(NL), Lisa DeLillo (US), Candela 2 (DE), 
retrospectieve van visuele muziekfilms i 

(o.a. Oskar Fischinger) i

e
a festival of expanded cinema

Filmhuis Den Haag, Spui 191, 
2511 BN Den Haag 

; 070.365.6030 (reserveren) 1 
www.dhfvf.nl www.haagsfilmhuis.nl

14-21 februari 2004 nuis den la

, Een project van den haag film en video festival ; 
/ Met «eu» van ThuisKopie Fonds. Fonds 1818, 

Prins Bernhard Cultuurfonds sGravenhage,
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■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
<D0707338.11.40cU-w 14-22u 
•‘EdwardS.Curtis(1868-1952).Sacred 
Legacy"/‘Indiens d’Amérique” - 
Michelle Vignes [tot 21Z3]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
&0707338.11.11 di-w ll-17u 
>“Denieuwe realisten. De nieuwe Haagse 
School deel 2; dejaren’70"-Pat Andrea, 
Peter Blokhuis, Walter Nobbe, Jurjen de 
Haan, Maarten van Dreven [tot 25/1] • 
“Moskou” - Günther Förg - fotografie/ 
"Mart Visser Haute Couture” [tot 1Z2] I 
“Waar is hief’ - Mare Ruygrok [tot 8/2] 
I "True Life” - Ineke Hans/”Nothing 
Domestic” - Malachi Farrell [tot 15/2] » 
“Van dieren, dorpen en landschappen” 
[tot 14/3] • “Van Corot tot Cézanne. De 
natuur als atelier” [31/1 tot 9/5]
■ HCBK Stroom - dependance
Toussaintkade 55 - Den Haag 
®0707365.89.85di-za 12-17a
• “The Brush and the Liquid” - Henk 
Hubenet, Mark de Weijer [tot 8/2]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 2511BN Den Haag 
•070/365.89.85ma-za 12-17» 

► “Specifieke plekken. lOjaar werken in 
een stedelijke omgeving” - Harmen de 
Hoop [20/1 tot 26/3]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931 EVEgmandaanZee 
©072/506.71.51 do-zo 15-19»

► “Expo 24. Overzichtstentoonstelling 
2003-2004” - Ernst Hesse, Peter Jansen, 
PeterRoyen,RoelTeeuwen,RikiMijling, 
Rolf Forster, Anthonie Sas... [29/1 tot 
29/2]

Eindhoven______________________  

■ MU
Emmasingel20- 5611A/Z Eindhoven 
D040/296.16.63
ma-vr- 10-18u zall-17u zo 13-17»
► “Not How, What or Why But Yes” - 
Mike Mills [tot 29/2]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat5-7-5616RTEindiwven 
©040/252.90.93di-w 13-17» 

► “Ontmoeting van een particuliere col
lectie en de museumcollectie” [tot 7/3] • 
“Marten Meisen (1870-1947). Tussen 
de boeren”/”Herinneringen als leidraad. 
Ignace Schrelten" [13/3 tot 9/5] 
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
fö040/238.10.00di-zo U-17udo 11-21» 
* “Pay For Your Pleasure” - Joe Scanlan 
[tot 1/2] • “Nach Kippenberger" ’ [tot 22/ 
2] • Matthijs de Bruijne [tot 14/3] • JCJ 
Vanderheyden/' ’Posities in de schilder

kunst 1970-1985" [tot 23/5] » “Echo” - 
JulianoSarmento[22/2tot23/5]>“Joumal 
#5” - Lucy McKenzie [21/2 tot 12/9]

Gouda ______________

■ Museum het Catharina Gasthuis
Achter de kerk 14- 2801 PB Gouda 
<D0182/5884.40ma-za 10-17uw 12-17» 
► “Nieuwe aanwinsten en eigen collec
tie” [tot 1/2] • “Gouda had er tabak van. 
Aspecten van een verdwenen cultuur’ ’ 
[tot 29/2] • “De vier paddestoelen. Een 
aardewerkfabriek 1920-1950" [22/1 tot 
9/5] » “Rini Leefsma (1915-1995). 
Schilderes, tekenares en graficus in 
Gouda” [22/2 tot 23/5]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
0050/366.65.55di-zo 10-17» 
► “Bont en blauw. Oosters porselein in 
Nederland” [tot 15/2] • “Het Russische 
landschap” [tot 18/4]

Haarlem

■ ABC Architectuureentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
0023/534.05.84
di-zal2-17uw 13-17»
► “Industrieel erfgoed in en om het 
Hollands landschap” - Ed Toorenburg, 
Eduard Bergman [tot 8/2] • “Waar de 
muzehuist Schrijvers-en dichtershuizen” 
[tot 7/3]

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
0023/511.57.75di-za ll-17uzo 12-17» 
I ‘The New Five Foot Shelf’ - Allen 
Ruppersberg/'Verworpenen en zondags- 

kinderen. Aanwinsten2003"[31/1 tot 21/3] 
■ Galerie De Schone Kunsten
DonkereSpaame32zyv-2011 DGHaarlem 
00/23/525.80.73 do-za 13-17» 
► “A Room of One’s Own” - Pietsjanke
Fokkema [tot 31/1]
■ TeyIers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
0O23/531.9O.lOdi-za 10-17uzo 12-17» 
►“Jacob Maris(1837-1899). Overzichts
tentoonstelling van een Hollandse 
impressionist” [tot 8/2] ► “Extreem!
Overleven op Antarctica” [28/2 tot 13/6]

Heerlen ______________

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18- Heerlen
0O45/577.22.1Odi-vrll-17uzarZP13-17ü 
► “De dood en het meisje” - Aad de Haas/ 
"United Riders” - Donya Saed/”De 
inhuizing. Collectie-overwegingen" - 
Steven Aalders, Ben Akkerman, Daan 
van Golden, Fons Haagmans, Twan 
Janssen, Carla Klein, Rob Scholte, Jan 
Schoonhoven, Toon Verhoef, Roy 
Villevoye... [tot 25/1] ► "Dogpower" - 

Angelique van Wesemael [tot 8/2] ► 
“Geen uitzichtzo ver. Hedendaagse land
schappen” - Marijke van Warmerdam, 
KoenVermeule,RenéJolink,ArieSchip- 
pers. Peter Vos, Gertjan Koeken, 
Dorothée Meyer... [8/2 tot 12/4]

Helmond 

■ Galerie ID
Heistraat 86-94 - 5701 HR Helmond 
00492/52.39.32
di-do 10-18u vrl0-21u za 10-17»
► “In brons gegoten”-Marti de Greef [tot 
27/1]
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
00492/58.77.16 
di-vrl0-17uza-z/> 14-17»
► “J’aime la France. Franse fotografie 
1855-1985" [24/1 tot 12/9]

Laren_________________________

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
0035/539.39.39di-zall-17uzo 12-17» 
► “Collectie Simon. Meesterwerken van
Moderne Belgische kunsf ’ [24/1 tot 9/5]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turftnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
0058/255.55.00di-zo 11-17»
► “Avoir l'air" - Colonel [tot 22/2] ► 
“Personalities. Portretten uit eigen col
lectie” [tot 1/3] ► “Body Electric” - Be
rend Strik [25/1 tot 12/4]

Leiden __________________  

•LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden 
0071/51248.90 
ma-za 10-22u zo 14-17» 
► F.E. van der Weide [tot 6/2] 
■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
0071/516.53.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17» 
► “Foto’s van Vijftig uit het Prenten
kabinet van de Universiteit Leiden” [tot 
18/4]

Maastricht __________________ 

•
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
0043/329.01.90di-zo 11-17»
► “Cupola” - Lily van der Stokker [ 10/2 
tot -/9] ► “Vormen van verwantschap. 
Architectuur volgens Aldo Rossi (1931- 
1997)” [tot-/12]
■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
0043/327.02.07do-zo 13-18»
* “Rebels of the Dance, Fast and Best, 
Bang Bang!” - Fikret Atay [tot 31/1] ► 
“YourExampleWillSpeakLouderThan 
Words” - Gardar Eide Einarsson/”AS” - 
Michiel Kluiters [tot 22/2]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
0024/360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
► “Snelheid, erotiek en geweld” - 
Shinkichi Tajiri [tot 4/4]

Oss _____________________

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss 
00412/62.93.28di-zo 12u30-16u30 
► "Halflicht/Halfdonker" - Dan Geesin, 
Natasja Kensmil, Helena van der Kraan 
[tot 15/2]

Otterlo ____________

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6-6731AW Otterlo 
00318/59.12.41 di-zo 10-17»
► Gilbert & George/Christo [tot 29/2] ► 
“Wintercollectie” [tot 28/3] ► “De Italia
nen” - Luciano Fabro, Jannis Kounellis, 
Mario Merz... [17/1 tot -/4]

Roermond

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond 
0O475/33.17.O4do-za 13-17uzo 14-17» 
► Joop Vugs - schilderijen [tot 15/2] ► Ad
Gerritsen [29/2 tot 10/4]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
00475/33.34.96
di-vr ll-17u za-zo 14-17»
► “De schietsalon - Onder weg” - Fred 
van Eldijk, Paul Bogaers [tot 1/2]

Rotterdam ____

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
0010/436.37.13
di-vr ll-16u30 za ll-17u zo 12-17»
► “100 jaar Dolf Henkes. Naakten op 
papier en paneel” [tot 29/2]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
0010/412.40.48wo-zo 13u30-17u30 
►MarianBijlenga, Gareth-Noel Williams, 
Beatrijs van Rheeden [tot 29/1] ► Wim 
Borst [1 tot 27/2] ► “Between the 
Waterfronts" - Beril Anilanmert, Cana 
[tot 5/12]
■ Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011 GK Rotter
dam
0010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo 11-17»
►“Gelukkige vrouwen. Reclameaffiches 
uit de jaren ’50 en ’60’ƒ TOO jaar Dolf 
Henkes. Kunstenaarvan Rotterdam” [tot 
29/2]
■ Maritiem Museum Rotterdam
Leuvehaven 1 - 3011EA Rotterdam 
0010/413.26.80di-za 10-17uzo 11-17» 
► “100 jaar Dolf Henkes. De mooiste 
maritieme werken” [tot 1/2]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
0010/213.09.91 wo-zo 13-18»
► Frank van der Salm [tot 8/2] ► Matjan 
Laaper [14/2 tot 14/3]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
0010/441.94.00di-za 10-17»
► “Internationaal Film Festival Rotter
dam” - Isaac Julien [22/1 tot 7/2] ► Peter 
Fischli & David Weiss [tot 8/2] ► 
"Gebruikersgrafiek van negentig”/ 
"Engelse grafiek” [tot 14/3] ► “Baard
mannen en puntneuzen. Pre-industrieel 
design in steengoed” [tot 21/3] • Yinka 
Shonibare [21/2 tot 25/4] ► Charlotte 
Schleiffert [28/2 tot 9/5] » Co Westerik 
[6/3 tot 9/5] » “We Are the World” - 
Carlos Amorales, AliciaFramis, Meschac 
Gaba, Jeanne van Heeswijk, Erik van 
Lieshout [13/3 tot 23/5]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
0OlO/44O.12.OOdi-za  10-17uzo 11-17» 
► “Sculpturen in de stad. 12 gebouwen 
van NeutelingsRiedijk Architecten” [tot 
29/2] » “Europan 07” [23/1 tot 14/3] » 
“De Grote Verbouwing" [ 11/2 tot 23/5] 
► “Start De Rem Koolhaas/OMA Col
lectie in het NAi” [12/2 tot 23/5]

■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63-3012BN Rotter
dam
0010/213.20.11 
di-zo 11-17»
► “De mooiste, dat ben jij. Schoonheid en 
glamour in het Italië van de jaren ’50" - 
Federico Patellani [tot 15/2]
■ Phoebus.Rotterdam

Eendrachtswegól - 3012 LG Rotterdam 
0010/414.51.51 
wo-zo 13-17»
► Joachim Bandau, Stefan Gritsch [21/1 
tot 7/3]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
0010/476.76.44 
do-zo 13-18»
► “Art Rotterdam” - Co Westerik [25/2 
tot 1/3] ► Anne van Eek, Bert Loerakker, 
PatrickMerckaertArj arme van der Spek, 
John van t Slot, Anne van der Pais, Gijs 
Müller [18/1 tot 7/3]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012 BR Rotter
dam
0010/413.54.98di-zo 11-18»
► “Friendly Fire” - Cel Crabeels, 
Langlands & Bell, Anri Sala, David 
Cronenberg, Isaac Julien... [23/1 tot 
22/22]
■ Witte de With
Wittede Withstraat50-3012BR Rotter

dam
0010/411.01.44 
di-zo 11-18»
► “News from Teheran” - Nasrin 
Tabatabaie.a.[7tot29/2]HJlrikeOttinger 
[22/1 tot 21/3]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen
0070/35858.57di-zo 11-17»
► "Henneman objecten” - Jeroen 
Henneman [tot 15/2]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s- 
Hertogenbosch
0073/613.50.52 
vr-zo 13-17»
► "Moedern.ker" - Frans van Tartwijk, 
Jans Muskee, Trude van Assem, Rank 
Halmans, Simon Wassermann [tot 1/2]
■ Noordbrabants Museum 
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s- 
Hertogenbosch 
0073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
► Sander van Deurzen [tot 25/1] ► Judith 
Rozema [31/1 tot 14/3] ► “Bloemen van 
verlangen” [24/1 tot 9/5] ► Martin van 
Vreden [tot 6/6]

Sittard__________________________

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
0046/451.34.60
di-zo 11-17»
► " & a” - Ralf Cremers. Roy Cremers 
[25/1 tot 29/2] ► “Astratto Naturale" - 
Serse/”Archive. Endangered Waters” - 
Ruri [25/1 tot 21/3]

Tilburg_____________________

■ FAXX
Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
0013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17udo 10-21»
► ‘Tegenbeeld. De Interpolis kunst
collectie” [tot 25/1]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
0013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Nieuw design” - Reynoud Homan, 
Miriam van der Lubbe, Studio Job [tot 
15/2] » “Art of the Stitch” [tot 22/2] » 
“Metamorfosen in hedendaagse kant en 
broderie” [tot 29/2]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 
0013/543.83.00 
di-zo 11-17»
►TacitaDean/”AdditionalHiotos” - Dirk 
Braeckman [17/1 tot 16/5]

Uden 

■ Pronkkamer Uden
Museum Hedendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
00413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
► “40 jaar kunstenaarsschap” - Hans van 
den Krommenacker - schilderijen, teke
ningen [tot 8/2]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht366 - 3511PP Utrecht 
0030/231.99.95 wo-zo 13-18» 
► Marc Bijl [tot 25/1] 
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
0030/236.23.62di-za 10-17uzo 12-17» 
► “Vis Vitalis. Stillevens in de Neder
landen 1550-1700” [7/2 tot 9/5]

Venlo__________________________

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
0077/352.21.12 
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17» 
► “Aanwinsten 2000-2003. De keuze 
van Jo Joosten” [tot22/2] ►“Lithomania” 
-HansLemmen[tot22/2]>“WielKusters 
verbeeldt Jocus” [8/2 tot 29/2]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel6-5911 AD Venlo 
0077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17»
► “Verzamelingen” - Jan de Bie/”De 
monochromie naakt" - Lock Grootjans, 
H. van Boxtel [tot 20/2]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
AnderDonauAu1 -3400Klosterneuburg 
002243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21»
► “Neue Wilde. A Progression” [21/1 tot 
21/3]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
001/587.53.07di-za 10-18» 
► “Break It Fix ft” - Monica Bonvicini, 
Sam Durant/Joke Robaard [tot 1/2] ► 
“Body Display” [19/2 tot 18/4]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
001/504.9880 
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo 11-16» 
► “That Bodies Speak Has Been Known 
for a Long Time" [22/1 tot 25/4]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
0Ol/521.8933dagelgkslO-18udolO-2Oa 
• “Hell Fire Dining Club” - Paul Ren
ner, Medlar Lucan, Durian Gray [22/1 
tot 8/2] » Tony Matelli [25/2 tot 11/4] 
■ Kunsthalle Wien 
Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
001/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20» 
• “Saint Sebastian. Or a Splendid 
Readiness For Death” [tot 15/2] ► “Go, 
Johnny, Go! The E-Guitar - Art and 
Myth” [tot 7/3] ► Pascal Petignat- foto
grafie [tot 29/3 ] • Eva Hesse [5/3 tot 6/6] 
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
001/525.00di-zo 10-18u do 10-21» 
► “Mothers of Invention. Where Is 
Performance Coming Rom” [tot 1/2] • 
"X-Screen.FilmInstallationsandActions" 
- Andy Warhol, Vito Acconci, Dennis 
Oppenheim... [tot29/2]>“Archiv Wiener 
Aktionismus" [13/2 tot 25/4] ► "Vier 
Wande” - Max Weiler [21/1 tot 2/5]

Spanje

Barcelona

■ La Caixa, Sala Montcada
Carrer de Monicada14-08003Barcelona 
0 ma-vr ll-15u 16-20u zo 11-15»
► Lara Almarcegui, Adrian Schiess [tot 
22/2]

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
0093/306.41.00
► ‘The City That Never Was. Fantastic 
Architectures in Western Art” [tot 1/2] ► 
“Bamako. Contemporary African 
Photography” [30/1 tot 28/3] ► “The 
European Savage” [18/2 tot 23/5]
■ Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
0 093/412.08.10 wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15»
► “Possibly Talking About the Same” - 
Dias&Riedweg[totl/2]>“Retrospective 
Antoni Tapiès" [19/2 tot 25/4] ► Vito 
Acconci [29/1 tot 9/5]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona 
003/487.03.15 di-zo 11-20»
► Steve McQueen [tot 15/2]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
00934/439.470
► Eduardo Chillida [tot 25/1] ► “Behind 
the Facts. Interfunktionen" [20/2 tot 2/5]

Santiago de Compostela___________

■ Centro Galego
de Arte Con temporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n -15704 
Santiago de Compostela
00981/57.79.26di-za ll-20u zo 11-14» 
► Vik Muniz/Marcel van Eeden [tot 7/3]

Zwitserland

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
0041/226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18»
► “Schnee, Land und Leute. Gemalde 
von Anker bis Emmenegger aus der 
Sammlung” [7/2 tot 18/4] ► Minnette 
Vari [7/2 tot 9/5] » Rudolf Blattler [28/2 
tot 31/5]

Winterthur

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafte 52 - 8402 Winterthur 
0052/267.51.62
di 10-20u wo-zo 10-17»
► Vaclav Pozarek/'Skulptur" [tot 14/3] ► 
“Tage mit Gesichten und Höllen. 
Zeichnungen und Druckgraphik von 
Epper, Pauli, Schiirch, und anderen 
Schweizer Expressionisten” [tot 13/6]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270 - 8005 Zurich 
001/272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo 11-17» 
► Eva Rothschild [24/1 tot 21/3] 
■ Migres
Museum für Gegenwartskunst 

Limmatstrasse 270 - 8005Zurich 
001/277.20.50 
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
► “Plausible Deniability” - Gianni Motti 
[24/1 tot 21/3]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
001/251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17» 
» “Georgia O’Keeffe (1887-1986)” [tot 
1/2] ► Maria Lassnig [tot 29/2] ► 
“Ferdinand Hodler (1853-1918). Land
schaften” [5/3 tot 6/6]
■ Museum für Gestaltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
001/446.21.11 
di-vr 10-18u za-zo 10-17» 
► "Nominationen 2003” [tot 14/3]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2004. Gegevens voorde 
agendamoeten binnenzijn vóór!5 fe
bruari 2004 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue cfDe Witte Raaf will 
bereleasedonl5March2004.Please 
send your information before 
15 February 2004to: Postbus1428, 
B-1000Brussel 1.
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 101 ‘JANVARI-FEBRVARI2003 VOORAF UITGEVERIJ

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

NUMMER 102 - MAART-APRIL 2003

■ Bart Verschaffel Over pracht en moderne schoonheid ■ 
Ole Frahm & Friedrich Tietjen Kleine theorie van de zak ■ 
Sven Lütticken Estheten in het archief ■ Jorinde Seijdel 
“Wij hebben geen monument meer te verliezen” Industrieel 
erfgoed en de fotografie van 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 l’herbe ■ Sven 
Lütticken Enkele notities bij Warburgs Manettekst ■ Georges 
Didi-Huberman Warburg, ons spook ■ Sven Lütticken 
Planet of the Remakes ■ Steven Jacobs Interieur en intro
spectie Architectuur en huiselijkheid in de gothic romance film 
• Pascal Gielen Kunst als routine Over de ontwerptekst van 
het kunstendecreet

NUMMER 104 - JVU-AVGUSTUS 2003 

■ Bart Verschaffel De peilende blik: Carracci, Balthus 
(& Vercruysse) ■ Margriet Scha vemaker 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 ‘Zichtopzee’ OverdemarinesvanDirkBraeckman

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

NUMMER 106 - NOVEMBER-DECEMBER 2003 

■ Dirk Lauwaert Waar het allemaal goed voor is Over Sontag 
■ Andrea Fraser Plankenkoorts ■ Andrea Fraser Kunst muss 
hangen ■ Jennifer Allen Kippenburgerking ■ Bart Meuleman 
Op ware grootte Beschouwingen over Jan Fabre • Hans Abbing 
Grote offers, vele slachtoffers Waarom subsidies kunstenaars arm 
houden ■ Een gesprek over subsidies (Hans Abbing, Pascal 
Gielen, Bart Meuleman, Jerome Symons, Hans van Duiken, Bart 
Verschaffel, Camiel van Winkel) ■ Jan Baetens Waarom blij- 
ven schrijvers schrijven? ■ Frank Vande Veire Men neemt de 
kunst haar crisis af

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

MET DE STEUN VAN

De Vlaamse Regering De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

HOOFDSTEDELIJK «(WEST mrw
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE •3* MM

AUTEURS

■ Marc De Kesel Filosoof, is verbonden aan de 
Arteveldehogeschool (Gent), het Heyendaal Instituut 
(Nijmegen) en de Jan van Eyck Academie (Maastricht). Hij 
publiceert over cultuur- en ideologiekritiek, psychoanalyse, 
politieke filosofie en esthetiek. Zijn jongste boek Eros & Ethiek 
(Acco, Leuven 2002) biedt een kritische close-reading van 
Jacques Lacans seminarie over “de ethiek van de 
psychoanalyse”.
■ Tom Holert Freelance-kunstcriticus en cultuur
wetenschapper gevestigd te Keulen. Samen met Mark 
Terkessidis publiceerde hij in 2002 Entsichert. Krieg als 
Massenkultur.
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks 
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Do
ceert kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, 
waaronder Artforum, Afterimage en New Left Review. 
Redactielid van De Witte Raaf.
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Werkt samen met Koen 
Brams aan een alternatieve geschiedschrijving van de kunst 
in België sinds de jaren zeventig. Redactielid van De Witte 
Raaf.
■ Lex ter Braak Directeur van het Fonds voor Beeldende 
Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.
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www.nicc.be i.s.m.
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MUSEUM VOOR

SCHONE KUNSTEN

ANTWERPEN

07.02-21.03.2004 KMSKA Leopold de Waelplaats, Antwerpen

BORIS REBETEZ
INSTABILITY OF A LANDSCAPE

OPENINGZATERDAG/SATURDAY 07.02.2004 OM 14.00UUR/AT 2PM FreeSpace is een nieuw tentoonstellingsplatform voor one-man presentaties. Schriftelijke voorstellen kunnen ingediend worden op het postadres van het NICC. FreeSpace is a new platform for individual exhibitions. Proposals can be
OPEN DINSDAG/TUESDAY ZONDAG/SUNOAY 10 5 PM ' ' submitted in writing to NICC. NICC geniet de steun van/benefits the support of Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen. FreeSpace geniet de steun vanbenefits the support of Stad Antwerpen.
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Karin Hanssen Modern Living
Presentation of a book with an essay by Gregory Salzman 
and a text by Alain de Botton
19 09 900â R.Q nmI=U==UU-t U • Mill

objectif_exhibitions, Antwerp
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OTOBONG NKANGA - SERGIO PREGO - ERWIN WURM

21.03.2004 - 26.04.2004
opening reception 20.03.2004 2-6 pm
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CARLA AR0CHA - DAVID CLAERBOUT - NIELS DONCKERS - KARIN
HANSSEN - PHILIP HUYGHE - MARCO JACOBS - NARCISSE TORDOIR -
KOEN DE DECKER - GERT ROBIJNS - PASCALE MARTHINE TAYOU - 
MICHAEL VAN DEN ABEELE - ANNEMIE VAN KERCKHOVEN - 
VANESSA VAN OBBERGHEN - GERT VERHOEVEN

21.04.2004-26.06.2004
Krinzinger Projekte Vienna
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coquilhatstraat 14 2000 antwerp
t +32 (0)3 288 49 77

+32 (0)475 56 33 68
+32 (0)496 504 206

info@objectif-exhibitions.org
www.objectif-exhibitions.org
thu-sat 2-6 pm

objectif_exhibitions benefits the support of the Department of Culture of the Flemish Community
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