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Retroactieve kritiek
In de intellectuele geschiedenis van het 
moderne westen volgen de verschij
ningsvormen van de kritiek elkaar op: 
romantische rebellie, artistieke onaan
gepastheid, spotzucht en publieks- 
beschimping, existentialistische op
stand, burgerlijke ongehoorzaamheid, 
revolutionair engagement, demon
stratie en bezetting, politiek terro
risme en zelfmoord, hermetisme, 
cryptomessianisme. De motivaties en 

theorieën die deze vormen van kritiek 
en verzet gedragen en gerechtvaar
digd hebben, zijn de een na de ander 
in vraag gesteld, en werden vervan
gen door - zo meende men althans - 
meer lucide en meer radicale vormen 
van kritiek. Hierbij werden de onge
dachte (sociale, conceptuele, esthe
tische...) vooronderstellingen en in
consequenties van de voorgaande ac
ties en bewegingen blootgelegd, tot uit
eindelijk diverse varianten van decon
structivistisch denken de naïef- 
humanistische uitgangspunten van de 
naoorlogse, existentialistische en de 
neomarxistische kritiek ontmaskerd 
hebben: geloof in redelijkheid en in de 
representatie als vorm van kennis; 
consensus, identiteit, eurocentrisme, 
machisme, en - ten slotte - het geloof 
in de ‘kritiek’ zelf. De kritiek lijkt 
daarmee aan haar limiet gekomen. 
Zowel de waarden in naam waarvan 
een maatschappelijke kritiek beoe
fend werd, als de ‘normale’ middelen 
die daarvoor werden ingezet, zijn ver
dacht gemaakt. De stap ‘voorbij’ de 
humanistische kritiek houdt in dat 
men denkt ‘voorbij de representatie’ 
en het logocentrisme, buiten de codes 
van de klassieke ‘kritische’ redelijk
heid, zodat er plaatsgemaakt wordt 
voor 'alteriteit', en men om te begin
nen ‘anders denkt’ en/of subliem 
zwijgt. De vraag die zich opdringt is 
echter of deze radicale kritiek, die zich 
nog moeilijk - tenzij mediatiek en sym
bolisch - met een concrete sociale of 
politieke zaak kan verbinden, ook nog 
een vorm van verzet inhoudt Het is een 
open vraag: hoe ver reikt de verant- 
woordelijkheid van het denken en/of 
van de kunst? De inflatoire ‘radicale’ 
kritiek, zoals men die vandaag voor
namelijk aantreft in sommige vertak
kingen van de zogenaamde cultural 
studies, heeft nauwelijks nog maat
schappelijke impact of relevantie, de 
winst aan inzicht door het stereotiep 
ondermijnen van andermans vooron
derstellingen wordt steeds kleiner, en 
men ziet dan ook hoe de inzet ver
schuift naar de ‘andersheid’ van de ei
gen reflectie en dus van de eigen 
schriftuur. De denkervaring zelf, de 
esthetiek van de ‘andere schriftuur’, 
het problematiseren van de auteurs- 
instantie, het ‘in het bestaan brengen 
van de andere tekst’ enzovoort, wor
den daarbij opgevoerd als een beslis
send en kritisch moment in een geschie
denis met bijna messianistische allure. 
Wat met radicale kritiek wanneer die 
maatschappelijk irrelevant en intellec
tueel oninteressant wordt? Na de so
ciale kritiek blijft enkel wanhoop + 
ethiek - of opnieuw religie? Positief 
denken? In het licht van het debacle 
van de radicale kritiek verdienen de 
structureel naïeve vormen van ‘nieuw 
verzet’ aandacht, en dient tegelijk on
derzocht op welke manieren histo
rische en gedateerde vormen van intel
lectuele en artistieke kritiek - roman
tisch, expressionistisch, existentialis
tisch, neomarxistisch - meegedragen 
kunnen worden in het denken.

Bart Verschaffel

Een kleine twee weken voorde opening van 
zijn tentoonstelling MÖDGRID in Museum 
Dhondt-Dhaenens vroeg de kunstenaar 
Richard Venlet mij om, met drie anderen, 
een inleidende toespraak te houden. Ik nam 
deze opdracht aan omdat hier niet gevraagd 
werd om een klassieke inleiding, maar om 
een reflectie, binnen het werk zelf, over de 
status van de inleiding. De onderstaande 
tekst is het resultaat.

In een korte tekst over Venlets tentoon
stelling schrijft curator Edith Doove onder 
meer het volgende: “Met MDDGRID stelt 
Venlet een ruimtelijke constellatie voor die 
de verschillende ruimtes van het museum 
met elkaar verbindt; museale en perifere 
functies worden in een totaalbeeld opgeno
men. Hij inspireert zich hiervoor op het 
onderliggende rastermotief volgens dewelke 
het museumgebouw is opgebouwd. [...] Op 
en binnen dit raster worden elementen ge
plaatst die met de werking van het museum 
te maken hebben: vitrinekasten, een com
puter waarop de website bekeken kan wor
den, maar ook sculpturen uit de collectie 
van hetMDD. [...] Kleine opstellingen met 
podia, microfoons en stoelen verwijzen naar 
het houden van toespraken als opening van 
een tentoonstelling. Tijdens de tentoonstel
ling kan iedereen die behoefte voelt om een 
toespraak te houden dit doen. Aan de hand 
van de fotoarchieven van hetMDD maakte 
Venlet bovendien een video van alle toespra
ken die er in het verleden gehouden wer
den.”

Ik hield mijn toespraak op een duide
lijk zichtbaar podium in de grote zaal rechts 
van de inkomhal. Er waren op dat moment

Inleiding, Museum Dhondt-Dhaenens, 
Deurle, zondag 18 januari 2004,12 uur
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Zicht op de tentoonstelling MDDGRID, Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, 2004, foto: Richard Venlet

Frank Vande Veire
meer dan honderd aanwezigen. Ik werd niet 
aangekondigd of kort voorgesteld. Ik schat 
dat er een achttal mensen is komen aan
schuiven, waaronder niet de kunstenaar en 
evenmin de curator. Tussen hen bevond zich 
wel een vrouw die tot tweemaal toe werd 
gebeld op haar luid biepende telefoon. Ze 
praatte hardop zonder zich één meter te ver
wijderen. Toen de microfoon het naar het 
einde van mijn inleiding toe steeds meer liet 
afweten, was er geen assistentie.

De kunstenaar vroeg mij nadien met 
oprechte interesse wat mijn ervaring was. 
Ik wist niet meer uit te brengen dan dat er 
sprake was van “een quasi-volmaakte on
verschilligheid”. Dat was uiteraard naïef 
van mij. Ik had moeten weten dat deze on
verschilligheid tot het concept behoorde. De 
kunstenaar troostte mij door te zeggen dat 
er toch wel een paar mensen mijn toespraak 
hadden gevolgd, dat geïnteresseerden de 
tekst van mijn toespraak konden meenemen 
- en vooral: dat de toespraak was opgeno
men op video, voor het archief dus. Daar
mee gaf Venlet precies weer wat mijn erva
ring was: naarmate mijn toespraak vor
derde had ik steeds meer het gevoel dat ik 
al lichtjaren ver weg was, en dat daar ei
genlijk slechts een schimmig restant van 
mezelf stond, verstrooid en vluchtig beke
ken door enkele vertegenwoordigers van 
een toekomstige generatie - laat ons zeg
gen een achttal. Waarschijnlijk was dat de 
reden waarom ik zo onwezenlijk rustig was, 
en mij nadien zo gelouterd voelde.

ta
Een inleiding dus, en niet zomaar een inlei
ding, maar een door de kunstenaar geautori
seerde inleiding, een door de kunstenaar 
ondertekende inleiding, een tentoongestelde 
inleiding dus, en dus een inleiding voor een 

hypergeëmancipeerd publiek, een inleiding 
voor een publiek waaraan inleidingen niet 
echt besteed zijn, een inleiding in een tijd 
waarin de inleiding allang niets meer is dan 
een noodzakelijk kwaad, een zaak die men 
overlaat aan politici en andere officials', iets 
wat u zich ironisch laat welgevallen. U weet 
het allang, u wist het al vóór u hier kwam: 
deze inleiding is onwerkelijk. Het is een 
artistieke interventie, parodistisch of nos
talgisch, of beide tegelijk - in elk geval: 
onderdeel van het werk dat hier wordt ge
toond, of beter: van het ge toon waaraan hier 
wordt gewerkt. Zo’n onwerkelijke inleiding 
hoeft over niets specifieks te gaan, zeker niet 
over het werk waarin zij is ingeschakeld. 
Zo’n inleiding hoeft niets in te leiden. 
U schrikt hier niet van, u zou eerder schrik
ken van het omgekeerde, namelijk van een 
inleiding die plotseling over iets zou gaan. 
Zoiets zou bijna vulgair zijn, het zou getui
gen van een gebrek aan tact. Niets is dan 
ook normaler dan dat een kunstenaar mij 
vraagt om een inleiding te geven zonder dat 
hij van mij verwacht dat ik op de hoogte 
ben van wat er zal worden getoond of van 
zijn werk in het algemeen. Niets is norma
ler dan dat de kunstenaar mij zegt: geef een 
inleiding, waarbij ik een beetje beschaamd 
ben hem te vragen waarover het gaat, ook 
omdat in het algemeen de vraag ‘waarover 
gaat het?’ met betrekking tot kunst sinds 
lang misplaatst is. ‘Waarover gaat het?’ is, 
in relatie tot kunst, al geruime tijd een nogal 
kwezelachtige, filisterachtige of zelfs 
politionele vraag. Deze vraag verraadt al te 
zeer de wens het werk af te palen, in te per
ken, vast te nagelen.

Iedereen voelt het aan: een serieuze, 
inhoudelijk doortimmerde inleiding zou iets 
gênants hebben, om de eenvoudige reden 
dat zo’n inleiding er onvermijdelijk van uit
gaat dat het werk een inleiding nodig heeft.
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Er is een tijd geweest waarin men schaam
teloos doodernstige, lange inleidingen gaf. 
Sinds lang komt dit betuttelend op ons over, 
wijsneuzig, pedant, academisch. Ernstige 
inleidingen schaden de onbevangen erva
ring van-het werk, zij onderschatten de 
emancipatie van de toeschouwer en de au
tonome zeggingskracht van de kunst. 
Daarom wordt de inleiding achterwege ge
laten, opdat het werk geheel voor zichzelf 
kan spreken.

Maar misschien ligt het helemaal an
ders. Die ouderwetse, ernstige inleidingen 
hadden al bij al iets heel onbekommerds en 
nederigs. Ze gingen er juist van uit dat het 
werk oneindig verheven was boven alles 
wat men er over kon zeggen, of in elk ge
val: het werk was van een totaal andere orde, 
en in die zin onaantastbaar. Inleidingen kon
den destijds geen ergernis wekken omdat 
men ervan overtuigd was dat het werk in 
wezen geen inleiding nodig had. De inlei
ding was een ceremonieel moment, en soms 
op de koop toe interessant en behulpzaam, 
en niemand achtte zich te hoog om zich te 
laten onderleggen. Waarom is men de in
leiding dan gaan weglaten? Niet omdat men 
ervan overtuigd is geraakt dat het werk geen 
inleiding meer nodig heeft, maar omge
keerd: omdat men juist bang is dat het werk 
een inleiding nodig heeft. Misschien is het 
dat wel: men laat de inleiding weg uit angst 
dat zou blijken dat ze nodig is.

Iedereen is het erover eens dat een in
leiding de ervaring van het werk kan aan
tasten, waarmee wordt toegegeven dat het 
werk blijkbaar aantastbaar is: een verkeerde 
of platte of opdringerige interpretatie-op- 
voorhand kan maken dat het werk niet 
werkt, of verkeerd werkt, of zij kan in elk 
geval de werking van het werk wezenlijk 
beïnvloeden. Niet alleen de inleiding kan 
dit, maar alles wat bijkomstig lijkt: de aard 
van de ruimte, de wanden, de belichting, de 
drempels, de plaats van het werk. Maar de 
angst voor een mogelijke aantasting of 
bezoedeling verbergt nog een grotere angst, 
namelijk dat de inleiding het werk tot spre
ken zou kunnen brengen. Zo bekeken wordt 
de inleiding niet weggelaten opdat het werk 
voor zichzelf zou kunnen spreken, maar 
omdat men bang is dat zou blijken dat het 
werk niet voor zichzelf spreekt. Bedreigend 
is dus niet dat het werk door de inleiding 
zou worden platgewalst, doodgepraat; be
dreigend is dat het misschien al te zeer tot 
leven zou worden gebracht. Bedreigend is 
niet dat de inleiding het hart van het werk 
zou raken, bedreigend is dat ze dit hart zou 
helpen kloppen en zo de behoeftigheid van 
het werk zou laten voelen, zijn comateuze 
toestand.

Het is te begrijpen dat men zegt dat de 
inleiding haar protocollaire of dienstbare 
functie niet te buiten mag gaan, dat de in
leiding een soort gordijn moet blijven dat 
zichzelf wegtrekt — zowel eerbiedwaardig 
als nederig. Men wil immers vermijden dat 
de inleiding als een sluier over de blik blijft 
hangen en door de geest blijft spoken. Het 
is te begrijpen dat men niet wil dat de inlei
ding vraatzuchtig wordt, dat zij het werk 
opeet, het herleidt tot een element in het 
verhaal dat ze vertelt, tot een illustratie van 
een ‘problematiek’, waardoor het werk een 
exemplaar wordt tussen andere werken die 
allemaal even pijnlijk begrijpelijk zijn. Zo’n 
inleiding, die haar plaats niet kent, is gênant. 
Maar is het wel de inleiding die gênant is? 
Generen we ons niet voor het werk zelf, dat 
er vanuit zijn behoeftigheid op aanstuurt om 
door de inleiding aangezwengeld te wor
den? Men geneert zich in dat geval niet voor 
de inleiding, maar voelt plaatsvervangende 
schaamte voor het werk zelf, voor zijn on
vermogen om voluit en zonder gêne voor 
zichzelf te spreken. Men geneert zich voor 
het onvermogen van het werk om de aan
dacht te sturen en op te eisen. De irritatie 
omtrent het aanmatigende van een inleiding 
die het werk bedelft onder ideeën, verbergt 
misschien de angst dat het werk zelf alleen 
nog maar een idee over zichzelf is, zijn ei
gen belofte, dat het werk geen werk is maar 
een voorstel, een onderstel, een platform, 
een ruimte, een drempel, een podium, een 
verhoog, een scène, een werkplaats, een 
spreekkamer, een netwerk... Men wil de in
leiding weg om niet te hoeven zien dat het 
werk zelf niet meer is dan zijn eigen inlei
ding, omdat men bang is dat het werk niet 
meer is dan iets dat zegt: stel, veronderstel, 
verbeeld u, denk u in dat op een onvoor
stelbare plek en in een onvoorstelbare toe
stand iemand een gebaar maakt, een lijn 
trekt, een omtrek aangeeft, een ding fabri
ceert en dat dit gebaar, deze lijn, deze om
trek, dit ding aan u wordt voorgelegd of te
genover u komt te staan, zich duidelijk on
derscheidend van wat het niet is, ervoor 
uitkomend — zonder opdringerigheid, maar

Richard Venlet

MDDGRID, toespraak Frank Vande Veire, zondag 18 januari 2004, 
Museum Dhondt-Dhaenens, Deurle, foto: Richard Venlet

beslist - dat het er is, zich ervan bewust dat 
het aan de beurt is, weliswaar niet met de 
arrogantie van iets dat zijn bestaansrecht 
opeist, maar zich niettemin rustig presen
terend als iets wat er onmogelijk niet had 
kunnen zijn. Stel, veronderstel dat dit iets 
wordt getoond met het air van: ‘dit is het 
en niets anders ’, stel dat er wordt gezegd: 
‘kijk, neen niet daar, maar hier, neen niet 
zo, maar zó ’ — stel dus dat er iets wordt ge
toond, en dat iemand daarin niet afwezig 
blijft, dat hij niet achter dit gebaar, deze lijn, 
deze omtrek, dit ding verdwijnt, maar dat 
niemand anders dan hij zich daarin afte- 
kent, in iets dat dit is, in dit iets dat fluis
tert, helder als glas, dat iemand zich toont, 
niet uit behaagzucht, maar juist omdat hij 
niet zo vol is van zichzelf dat hij zichzelf 
verborgen houdt, omdat hij zichzelf heeft 
laten openleggen, zich in iets heeft losgela
ten. Ja, stel dat iemand zich in iets loslaat, 
zonder ijdele terughoudendheid, in geluk
kige onwetendheid over zichzelf, maar toch 
wel ironisch op de hoogte van de dwaas
heid die erin bestaat zich te geven... Stel, 
ga ervan uit, of neen: erken dat gij er hoe 
dan ook altijd van uitgaat dat hier, uitgere
kend hier, iemands gebaar, iemands lijn, 
iemands omtrek, iemands ding bij u aan
komt en uitgerekend bij u zijn getuige 
zoekt... dat hij of zij — zijn geslacht, haar 
geslacht, hét geslacht doet er niet toe, doet 
er wel toe, toch zeker de loutere aanwezig
heid van geslacht, want zou een wezen, als 
het geen geslacht heeft, ooit iets loslaten en 
hiervoor een getuige zoeken, omslachtig 
maar onverdroten? — maar ik bedoel: stel 
dat iemand, met een geslacht dus, een ge
baar, een lijn, een ding in uw richting heeft 
gestuurd, of toch in elk geval zo de wereld 
heeft ingezonden dat het onvermijdelijk in 
uw richting moest afdraaien, als een pro
jectiel dat niet naar uw persoon zoekt, maar 
enkel naar uw warmte, een warmte die gij 
zelf niet kent — stel dat het even lijkt alsof 
enkel dit projectiel weet heeft van die 
warmte die huist achter uw verloren, ver
veelde, eeuwig verkwiste blik.

Alsof we dus bang zijn dat het werk 
verloren zou gaan, zou uitglijden in zijn in
leiding, dat het werk niets meer zou zijn dan 
de droom, de verzuchtende veronderstel
ling, de melancholieke Idee over iets van 

iemand dat bij u is aangekomen en nu te
genover u staat, iets dat dit is en niets an
ders... - Maar waarom, waarom zouden we 
hiervoor bang zijn? We zijn toch super- 
geëmancipeerde spoken? Waarom zouden 
we ons ervoor schamen dat niets ons kan 
verwonderen, overrompelen, betoveren, dat 
wij in geen enkel kijk- of luisterapparaat, 
geen enkel ervaringsapparaat meer passen, 
dat voor ons het woord ‘tentoonstelling’ 
hopeloos oubollig klinkt, omdat wij toch 
allang geen mensen meer zijn voor wie iets 
moet worden ten-toon-gesteld, voor wie iets 
moet worden getoond en gesteld, ter lering, 
ter ontroering of ter contemplatie. Wat niet 
wegneemt dat daar het verlangen is, het 
verlangen naar overgave, verrukking, het 
verlangen platgeslagen te worden; we dek
ken ons enkel in tegen de teleurstelling door 
daar niet meer in te geloven. Maar waarom 
gaan we dan bijvoorbeeld nog naar 'ten- 
toon-stellingen’? Enkel om hooghartig van 
ons ongeloof, van onze illusieloosheid, onze 
emancipatie te getuigen, enkel om elkaar te 
bewijzen dat, zoals Hegel zei, de kunst onze 
hoogste behoeftes niet meer kan bevredi
gen? Neen, zo ijdel, zo bekakt zijn we niet: 
we gaan naar tentoonstellingen omdat, zo
als alle inleiders sinds jaar en dag zo 
schaamteloos pathetisch zeggen, kunst iets 
voor ons betekent, omdat we iets verwach
ten, omdat we aangeraakt willen worden 
door de waarheid, door een inzicht dat meer 
is dan inzichtelijk, omdat we, beter gezegd, 
de Idee met ons meedragen van zo’n aanra
king. Doordat we mensen zijn, dat wil zeg
gen mannen en vrouwen of iets dergelijks, 
geslachtelijke wezens, door het geslacht 
getekende wezens, kennen we allemaal de 
euforie van het wachten en verwachten, van 
de laatste uren die aan een feest voorafgaan, 
en kennen we ook dat weeë gevoel achteraf 
dat de tijd van het wachten en verwachten 
misschien gelukkiger, intenser was dan het 
feest zelf. Het is zoals met de nostalgie naar 
de jeugd, die geen gelukkiger tijd was, maar 
een tijd waarin alles nog belofte was, pure 
mogelijkheid. Sinds lang leven we in een 
tijd waarin de kunst het feest weigert. En 
opnieuw: dit is niet omdat de kunst er niet 
naar verlangt te feesten - dat verlangen was 
nooit zo groot als nu, en nooit leefden we 
zo in een tijd waarin we ons onophoudelijk 

laten aanmanen van ons leven een feest te 
maken - maar de kunst weigert het feest 
omdat ze het einde, de weeë nostalgie na 
het feest niet wil, maar vooral: omdat ze de 
onmogelijkheid van het feest niet wil. 
Daarom houdt ze zich eindeloos op in de 
belofte, in de mogelijkheid, in het ‘onder
zoek’, in het ‘project’. Daarom cultiveert 
ze de lucide euforie van een wachten en 
verwachten dat niets verwacht, een belofte 
die niets belooft, maar opnieuw: niet om
dat ze niets meer verwacht, omdat het ver
langen uitgeblust is, maar omdat ze niets 
minder verwacht dan alles, het totale. Wat 
anders dan zo’n groot verlangen zou kun
nen verklaren dat de kunst zich uitput in het 
doen van bijna-niets, in het klaarmaken van 
platformen, onderstellen, ruimtes, drempels, 
podia, scènes, onbestemde plekken. Wat 
anders dan de passie voor het absolute 
maakt begrijpelijk dat de kunst zich zo te 
buiten kan gaan in het aankondigen, 
inaugureren, bedenken, inluiden, inleiden 
van zichzelf.

Het is iets vreemds: of we het nu wil
len of niet, maar telkens als we het woord 
kunst uitspreken, klinkt daarin de Idee, de 
passie voor een evenement dat geen insti
tuut, geen platform, geen kader, geen sok
kel, geen titel nodig heeft, en zeker geen 
inleiding: de Idee dus van een volstrekt on
gehoord, door niets in te dammen evene
ment. Maar wat we altijd weer vergeten en 
wellicht niet anders kunnen dan vergeten, 
is dat het hier wel degelijk - en meer dan 
ooit — gaat om een Idee, een onmogelijke 
passie, iets dus dat heel veel inkadering, heel 
veel inleiding nodig heeft. De droom van 
een kunst zonder inleiding opent dus met
een de weg naar een soort kunst die ertoe 
neigt alleen nog haar eigen inleiding te zijn. 
En wat zou hierop tegen zijn, wat zou erop 
tegen zijn dat de kunst, onvermoeibaar en 
eindeloos, met lucide en scherpe melancho
lie, haar eigen inleiding is? Waarom zou
den we klagen dat het kunstwerk niets meer 
is dan iets dat zegt: stel, veronderstel, ver
beeld u, denk u in dat op een onvoorstel
bare plek en in een onvoorstelbare toestand 
iemand een gebaar maakt, een lijn trekt, een 
omtrek aangeeft, een ding fabriceert en dat 
dit gebaar, deze lijn, deze omtrek, dit ding 
aan u wordt voorgelegd of tegenover u komt 
te staan, zich duidelijk onderscheidend van 
wat het niet is, er voor uitkomend - zonder 
opdringerigheid, maar beslist — dat het er 
is, zich ervan bewust dat het aan de beurt 
is, weliswaar niet met de arrogantie van iets 
dat zijn bestaansrecht opeist, maar zich niet
temin rustig presenterend als iets wat er 
onmogelijk niet had kunnen zijn. Stel, ver
onderstel dat dit iets wordt getoond met het 
air van: ‘dit is het en niets anders ’, stel dat 
er wordt gezegd: ‘kijk, neen niet daar, maar 
hier, neen niet zo, maar zó ’ — stel dus dat er 
iets wordt getoond, en dat iemand daarin 
niet afwezig blijft, dat hij niet achter dit 
gebaar, deze lijn, deze omtrek, dit ding ver
dwijnt, maar dat niemand anders dan hij 
zich daarin aftekent, in iets dat dit is, in dit 
iets dat fluistert, helder als glas, dat iemand 
zich toont, niet uit behaagzucht, maar juist 
omdat hij niet zo vol is van zichzelf dat hij 
zichzelf verborgen houdt, omdat hij zichzelf 
heeft laten openleggen, zich in iets heeft 
losgelaten. Ja, stel dat iemand zich in iets 
loslaat, zonder ijdele terughoudendheid, in 
gelukkige onwetendheid over zichzelf, maar 
toch wel ironisch op de hoogte van de 
dwaasheid die erin bestaat zich te geven... 
Stel, ga ervan uit, of neen: erken dat gij er 
hoe dan ook altijd van uitgaat dat hier, uit
gerekend hier, iemands gebaar, iemands lijn, 
iemands omtrek, iemands ding bij u aan
komt en uitgerekend bij u zijn getuige 
zoekt... dat hij of zij - zijn geslacht, haar 
geslacht, hét geslacht doet er niet toe, doet 
er wel toe, toch zeker de loutere aanwezig
heid van geslacht, want zou een wezen, als 
het geen geslacht had, ooit iets loslaten en 
hiervoor een getuige zoeken, omslachtig 
maar onverdroten? — maar ik bedoel: stel 
dat iemand, met een geslacht dus, een ge
baar, een lijn, een ding in uw richting heeft 
gestuurd, of toch in elk geval zo de wereld 
heeft ingezonden dat het onvermijdelijk in 
uw richting moest afdraaien, als een pro
jectiel dat niet naar uw persoon zoekt, maar 
enkel naar uw warmte, een warmte die gij 
zelf niet kent — stel dat het even lijkt alsof 
enkel dit projectiel weet heeft van die 
warmte die huist achter uw verloren, ver
veelde, eeuwig verkwiste blik.

2
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Het onvermijdelijke museum
Over Topologie der Kunst van Boris Groys
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In de loop van de tweede helft van de jaren 
negentig, met uitlopers na de millennium- 
wende, voerde Thomas Knoefel meerdere 
lange gesprekken met Boris Groys. Ze ver
schenen in 2002 onder de licht enigmatische 
titel Politik der Unsterblichkeit en bieden 
een goed inzicht in het mentale universum 
van een van de toonaangevende Europese 
kunstdenkers. [1] De uitdrukking ‘kunst- 
denker’ is niet meteen ingeburgerd, maar 
ze past allicht nog het beste bij Groys’ in
tellectuele omgang met de hedendaagse 
beeldende kunst. Groys schrijft wel dege
lijk met enige regelmaat over het werk van 
individuele kunstenaars. Het gaat echter in 
de regel om beschouwende essays, eerder 
dan toegespitste kunstkritieken of uitdie
pingen van een oeuvre. Ze gaan ook haast 
altijd over relatief gevestigde, zo niet 
gecanoniseerde kunstenaars: Jeff Wall, 
Richard Prince, Ilya Kabakov... [2] Of 
Groys nu van hen één enkel kunstwerk of 
een reeks werken bespreekt, steevast betrekt 
hij ze op een meer algemene problematiek 
met een doorgaans sterk filosofische inslag. 
Toch is Groys evenmin een kunstfilosoof. 
Hij mag dan grossieren in vaak stellige uit
spraken over het hedendaagse kunstbedrijf, 
niettemin heeft hij géén afgeronde visie op 
de kunst sinds Duchamp. Bovendien situeert 
hij zijn eigen denken haast nooit binnen de 
kunstfilosofische traditie en haar actuele 
uitlopers, die Groys overigens goed kent. 
De titel van het boek Kunst-Kommentare, 
waarin hij een aantal van zijn kunstenaars- 
gerichte essays heeft bijeengebracht, typeert 
daarom het best de verhouding tussen 
Groys’ opstellen en de werken of oeuvres 
die hij beschrijft. [3] Kunstwerken geven te 
denken, ze resoneren binnen de mentale 
klankkast genaamd ‘Boris Groys’. Het re
sultaat zijn intellectuele melodieën die met 
het besprokene wel en niet te maken heb
ben, erop ingaan maar er ook los van staan. 
Wanneer Groys kunstwerken becom
mentarieert, mondt dat inderdaad niet uit in 
kunstcommentaren, wel in kunst-streepje- 
commentaar. De gedachten zingen zich ge
durig los van de concrete artistieke aanlei
dingen, ze gaan hun eigen weg en komen 
daarom geheid uit bij thema’s die in meer 
algemene zin het denken bezighouden.

Hoe gaat dat juist in zijn werk? In 
Topologie der Kunst, Groys’ meest recente 
bundel, zitten enkele korte essays die eer
der in tentoonstellingscatalogi versche
nen. [4] Ze handelen over werk van Douglas 
Gordon, Beat Streuli en Fischli & Weiss. 
Gordons installaties leest Groys als een “in
leiding in de heterochronie”, in de “radicale 
heterogeniteit tussen mathematische tijd en 
levenstijd”. Gordon manipuleert de filmtijd 
op zo’n manier dat de kijker zich bewust 
wordt van de indifferentie van de mecha
nische tijd tegenover eigen ervaringen en 
belevingen, aldus Groys. In Streuli's dia- 
en video-installaties ziet hij iets analoogs 
gebeuren. De gedurige opeenvolging van 
beelden van mensen in urbane settings zorgt 
voor een homogenisering, een herhalings
effect dat de eerst nog individueel beleefde 
kijktijd in een lege tijdsduur verandert. 
In Fragen Projektionen, de bekende dia- 
installatie van Fischli & Weiss, herkent 
Groys dan weer de alledaagse neiging om 
onbeantwoordbare metafysische vragen te 
stellen: “hoe zie ik eruit?”, “wat voor mens 
ben ik eigenlijk?", “ben ik een zonderling?”, 
“moet ik onderduiken?”... Hij besluit het 
essay met een meer algemene bedenking, 
die meteen ook de kerngedachte uit de twee 
vorige opstellen over Gordon en Streuli 
oprekt. De conclusie raakt aan het bespro
ken werk, maar springt daar ook vlot over
heen: “Die Kunst von heute scheint die 
Unendlichkeit neu entdeckt zu haben. 
Es handelt sich dabei allerdings keineswegs 
um die Wiederauflage der romantischen 
Àsthetik des Erhabenen - um die Vision 
einer Unendlichkeit, die im starken Kontrast 
zur menschlichen Endlichkeit steht, die über 
den Menschen plötzlich wie ein Sturm 
hereinbricht oder sich ihm wie die Schwei
zer Berge in den Weg steht. Eine solche 
gewaltsame, heterogene, unmenschliche
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Unendlichkeit ist die Sache Fischli und 
Weiss nicht. Vielmehr thematisieren sie die 
Unendlichkeit, die Hegel seinerzeit als 
schlechte Unendlichkeit bezeichnet [...] hat. 
[...] Diese Unendlichkeit ist unromantisch 
- sie ist vielmehr bürokratisch. Es handelt 
sich um die Unendlichkeit eines Projekts 
des Immer-Weiter-Lebens, das niemals 
vollendet, sondem nur verlassen werden 
kann.” [5]

Groys formuleert bijzonder helder, 
zelfs nogal eens op het spitante af, en houdt 
zich verre van de gangbare ‘filosofemen’ 
uit het actuele kunstdiscours, genre ‘het 
Reële’, ‘de/het Andere’ of ‘identiteit en 
differentie’. Zijn intellectuele pirouettes 
rond individuele werken of kunstenaars le
veren geen irritant, zelfgenoegzaam proza 
op. Groys is een kunstdenker, en vooral een 
‘zelfdenker’, daarvan getuigt ook het citaat 
van daarnet: dat verhoudt zich indirect tot 
het afkalvende discours over het sublieme, 
maar Groys is het in de eerste plaats om het 
poneren van een éigen idee te doen. Dat is 
een bewuste keuze, zelfs een strategie. Zo
als hij in een van de gesprekken met Knoefel 
uitlegt, bedrijft Groys letterlijk een “poli
tiek van de onsterfelijkheid”. Hij wedijvert 
met de Grote Namen, en hij wil met zijn ge
schriften even onsterfelijk worden als zij. 
Hegel en Kant, Kierkegaard en Wittgenstein, 
het zijn Groys’ naaste concurrenten, en te- 
gelijkertijd degenen door wie hij had wil
len gelezen worden. Dan ligt het uiteraard 
nogal voor de hand om afstand te houden 
tegenover tijdgenoten of, al blijft dat in 
Groys’ werk uitzonderlijk, zich enkel met 
de meest invloedrijke te meten. [6] Groys 
hanteert kortom consequent een lange- 
termijnvisie, ook trouwens in zijn 'kunst- 
commentaar’. Zijn denken is niet verkleefd 
met de actualiteit, maar opereert met een 
oneigentijds perspectief op de eigen tijd en 
bezigheden. Daarbij komt de prestatiedruk 
niet van de markt of, à la Bourdieu, van de 
andere bewoners van een cultureel veld. 
Want niet de levenden maar de doden rege
ren en fungeren als culturele ijkmaat, ja als 
te kloppen meesters. Tegelijkertijd staat ook 
het denken en publiceren van Groys zélf in 
het teken van de dood, aangezien hij zon
der blikken of blozen op onsterfelijkheid 
mikt. Of zoals hij tegen Knoefel zegt: “Was 
ich unter Genuss verstehe, ist die Möglich- 
keit, nachdem man ein Grab gebaut hat, 
darin ruhig zu liegen und dieses Grab zu 
geniessen, noch bevor man tot ist.” [7]

2.

Groys heeft zijn persoonlijke ‘politiek van 
de onsterfelijkheid’ in een meer algemene 
zin onderbouwd, en zo ook trachten te legi
timeren, via de ondertussen zeer en vogue 
geraakte notie van het archief. In Über das 
Neue, het boek waarmee hij na het brisante 
Gesamtkunstwerk Stalin definitief naam 
maakte, betoogt Groys dat de moderne cul
tus van het nieuwe in culturele productie- 

velden niet zonder historische vergelijkin
gen kan. [8] Het nieuwe oogt pas vernieu
wend in het licht van ‘het oude’, datgene 
wat ooit innovatief was, maar het al lang 
niet meer is. Daarom kunnen culturele in
novaties, zoals artistieke of filosofische, 
enkel worden vastgesteld aan de hand van 
archieven die het verleden bewaren en do
cumenteren. In de sfeer van de kunst is het 
museum uiteraard het prototypische archief. 
Groys beschouwt het museum primair als 
een historisch depot dat het artistieke ver
leden in materiële zin bijhoudt en zo een 
vergelijkingsbasis biedt om in het heden het 
werkelijk nieuwe van pseudo-innovaties of 
letterlijke historische citaten te onderschei
den. In de kunst is het nieuwe daarom in 
wezen een afgeleide van het museale, want 
zonder museumcollecties valt het gewoon
weg niet te herkennen. Die stelling heeft 
Groys na de publicatie van Über das Neue 
gedurig hernomen; ze duikt ook meermaals 
in zijn recentste essaybundel op. Zo maakt 
hij in het opstel Das Museum im Zeitalter 
der Medien een scherp onderscheid tussen 
de historisch lege tijd van de actualiteit 
- het nieuws, de mode - die de massacul
tuur ritmeert, en de op het archief geba
seerde observatie van artistieke vernieuwin
gen. “Und das bedeutet: Unsere heutigen 
Museen sind Maschinen nicht allein zur 
Sammlung, sondem zur Herstellung der 
Gegenwart mittels der Unterscheidung 
zwischen alt und neu, identisch und diffe
rent,” aldus Groys. “Es verhalt sich nicht 
so, dass der Prozess des Kunstschaffens 
zunachst in den Medien stattfindet, um dann 
in der musealen Sammlung reprasentiert zu 
werden. Vielmehr erkennen wir eine Kunst 
als eine aktuelle, gegenwârtige, d.h. 
‘wirkliche’ Kunst erst dadurch, dass wir 
merken, dass diese Kunst noch nicht 
gesammelt, noch nicht museal reprasentiert 
wurde. Nicht die Wirklichkeit ist primar 
- und ihre museale Reprasentation sekun- 
dr, sondern die museale Sammlung 
entscheidet darüber, was hier und jetzt als 
wirklich, aktuell, gegenwârtig geiten darf. 
Und das bedeutet: Das Museum der Gegen- 
wartskunst produziert erst die Kunst der 
Gegenwart, indem es definiert, was noch 
nicht gesammelt - und damit ‘gegenwârtig’ 
ist.” [9]

Conform een inmiddels welbekende 
poststructuralistische these - Lacan formu
leerde haar als eerste met verve in zijn Ecrits — 
gaat de betekenaar vooraf aan de betekende. 
De betekenis of boodschap van een talige 
mededeling is een performatief effect van de 
aaneenschakeling of ‘verketening’ van 
betekenaren binnen zinnen, paragrafen en
zovoort. Dat lijkt logisch, tenslotte valt de 
betekenis van de zin die u bezig bent te le
zen moeilijk los te haken van vorige én nog 
komende woorden en zinnen, van al neer
geschreven en nog aan te maken inscripties 
of betekenaren. Groys past dit inzicht op de 
moderne en hedendaagse kunst toe - de uit
drukking ‘postmodem’ bezigt hij overigens 

bijna nooit - en concludeert dat het nieuwe 
in de kunst een observatie-effect is van de 
vergelijking met museale verzamelingen. 
Bovendien, en dat was het hele punt van 
Über das Neue, gaat van het archief tevens 
een performatieve, zelfs performante druk 
om te vernieuwen uit. Verzamelingen van 
moderne of actuele kunst verbieden om wat 
al gedaan of gemaakt is klakkeloos te her
halen. Wie dat doet, verkleint immers de 
eigen artistieke kansen op onsterfelijkheid 
of musealisering. Deze vaststelling fundeert 
ook Groys’ persoonlijke denk- en schrijf- 
politiek. Hij wil als auteur herinnerd wor
den en probeert daarom nders te denken 
en te schrijven over kunst dan de auteurs 
die van het officiële filosofische archief deel 
zijn gaan uitmaken. Een van de ideeën die 
hij daartoe inzet, is precies de these dat het 
nieuwe een afgeleide van het oude, het he
dendaagse de performatieve uitkomst van 
het al gearchiveerde is. Met deze stelling 
kan Groys, in gestandaardiseerde Bourdieu- 
taal, alvast in het heden een groot distinctie- 
profijt of symbolisch kapitaal claimen. Ze 
druist immers in tegen de gemeenplaats dat 
de moderniteit in het teken staat van 
geheugenloosheid en amnesie, van een con
stante vernieuwingsdrang die zich spiegelt 
aan wat in het heden de toon zet en zich 
uitsluitend daarvan wil onderscheiden. Die 
laatste logica herkent Groys wel degelijk 
binnen de media (het nieuws) en de massa
cultuur (de mode). Dan hebben we het ech
ter over de tijdseconomie van de actuali
teit, niet over de innovatieve cultuur- 
economie van de kunst of het denken.

Hoe overtuigend is Groys’ archief- 
model, in theoretisch opzicht en als dia
gnose van de actuele kunstwereld? Wat dat 
laatste betreft valt op dat Groys zich nogal 
onzeker toont. Een eerdere essaybundel van 
hem, Logik der Sammlung, had als onderti
tel Am Ende des musealen Zeitalters. [10] 
Dat ruikt naar een geschiedenis van neer
gang en verval, maar zo’n perspectief ligt 
de nuchter denkende Groys niet écht. In 
Topologie der Kunst continueert hij dan ook 
meestal de basisintuïties uit Über das Neue. 
Kunst is hedendaags dankzij een waarneem
baar verschil met wat in de museale verza
melingen van ‘hedendaagse’ kunst zit; daar
zonder is er gewoonweg geen nieuwe kunst 
die contemporain kan heten en als zodanig 
ook verzamelbaar is. Maar onder meer in 
het slotopstel Kapital. Kunst. Gerechtigkeit 
schiet het betoog plots een heel andere kant 
op en kondigt Groys met veel stelligheid 
inderdaad het ‘einde van het museale tijd
perk’ af. Dat gaat zo: “Die Zeiten sind 
definitiv vorbei, in denen die Kunst in erster 
Linie für diejenigen gemacht wurde, die 
diese Kunst am besten verstehen konnten, 
weil sie in ihrem eigenen Kopf das grösst- 
mögliche Archiv an Vergleichsmöglich- 
keiten hatten. Die heutige Kunst braucht 
keine Hermeneutik - diese stort nur, weil 
sie im Ruf steht, die Kunst schwieriger, 
unzugânglicher und anspruchsvoller zu 
machen, als sie es eigentlich sein soil. Statt 
dessen braucht die heutige Kunst allein die 
Konsumenten, deren hermeneutisches 
Vermogen gegen Null tendiert. [...] Dabei 
werden übrigens nicht nur berüchtigte 
Kunstinsider, sondem im Gronde alle real 
existierenden Leser und Zuschauer vom 
heutigen Kunstsystem ungerecht und slecht 
behandelt, weil sie alle das ein oder andere 
persönliche Archiv an Erinnerungen im 
Kopf haben - und vom Ideal des absolut 
archivlosen unbekannten Konsumenten 
immer noch zu weit entfernt sind.” [11] 
Deze klacht klinkt bekend en bezit onge
twijfeld enige plausibiliteit. Groys kan ze 
echter niet van een context voorzien omdat 
hij het archief verwart met een sociaal of 
cultureel geheugen. [12]

Voor Groys, daarover laat hij nergens 
twijfels bestaan, is een archief een verza
meling van materiële relicten uit het verle
den. Een museum is dus effectief een col
lectie van artefacten, een depot van schil
derijen, sculpturen, installaties en derge
lijke. Die materialistische omschrijving 
- Groys beschouwt ze overigens zelf als een 
marxistische echo — negeert het verschil 
tussen het bewaarde en het getoonde. Dat 
evidente onderscheid doet ertoe, want ie
der museum van zowel oude als heden
daagse kunst ziet zich verplicht tot selecti
viteit in de publieke ontsluiting van de ei
gen collectie. Die is immers altijd veel om-



vangrijker dan wat de museumzalen kun
nen bevatten. Elk museum maakt dan ook 
voortdurend een onderscheid tussen wat wel 
en niet het tonen waard is. Hét archief, in 
de materialistische betekenis van depot, 
verschilt daarom van het publiek toeganke- 
lijke of observeerbare archief. Er zijn de 
kunstwerken die voorlopig worden verge
ten en in het depot blijven, en er zijn de ar
tistieke artefacten die een museum het her
inneren waard vindt en daarom exposeert. 
Precies dat verschil tussen vergeten en her
inneren is de basisoperatie van ieder geheu
gen. In een museum is het afleesbaar aan 
het onderscheid tussen het bewaarde en het 
getoonde, de eigen verzameling in toto en 
de uitgestalde collectie. Dat verschil wordt 
doorlopend gemaakt, en daarvoor oriënte
ren museumverantwoordelijken zich door
gaans op een canon. Ze kunnen daar uiter
aard van afwijken en het kunstgeheugen 
proberen te vernieuwen; maar ook dan ver
onderstellen ze het bestaan van een geconsa
creerde geschiedenis, een dominant collec
tief bewustzijn van wat er in het artistieke 
verleden wel of niet toe deed. Dat soort his
torisch bewustzijn veronderstelt ook Groys 
in de slotbeschouwingen van Topologie der 
Kunst. Zijn archiefnotie kan deze selectivi
teit echter niet thematiseren: daarvoor is ze 
te breed en negeert ze al tè sterk de 
betekenisgeladen omgang met ieder archief, 
die in het teken staat van een gemotiveerd 
vergeten en herinneren van al wat materi
eel wordt bewaard en bijgehouden. Over de 
‘goede redenen’ die men daarbij hanteert 
valt te twisten, en dat gebeurt vandaag ook 
steeds vaker. De recente culturele identi- 
teitspolitiek en, breder, de stilaan dominante 
anti-elitaire elitecultuur van politieke cor
rectheid zorgen ervoor dat elk sociaal of 
cultureel geheugen potentieel een arena 
vormt waarbinnen uiteenlopende claims 
over wat wel en wat niet het herinneren 
waard is, met elkaar botsen. Maar daar is 
Groys opvallend blind voor. Zijn ‘politiek 
van de onsterfelijkheid’ is geen politiek', zijn 
dodenrepubliek is een machtsvrije zone, 
zonder strijd over te vergeten en te herinne
ren filosofen of kunstenaars. Die strijd kan 
enkel dankzij archieven worden gevoerd, 
zoveel is zeker, maar die strijd grijpt ook 
op de archieven in. Verzamelen musea soms 
niet vooral wat ‘wij’ thans het tonen of het 
herinneren waard vinden? Bovendien ver
schilt het heden van de toekomst — ik laat 
dit punt verder onbesproken, maar toch: dat 
morgen misschien een ander verleden dan 
het huidige zal worden gewaardeerd, valt 
evenmin goed te rijmen met Groys’ mate
rialistische en daarom neutrale archiefnotie.

3.

Topologie der Kunst: de titel kondigt een 
oefening in geografisch materialisme aan, 
en dat is dit boek deels ook. In de ongepubli
ceerde, allicht dus achteraf geschreven in
leiding, tracht Groys het posthistorische 
museum alsnog te denken ‘voorbij’ de 
archiefnotie waar hij in andere essays op 
terugvalt. Daartoe veralgemeent hij het 
installatiebegrip, en wel vanuit de vaststel
ling dat thans culturele goederen ofwel cir
culeren richting verbruiker, ofwel vastzit
ten en daarom geïnteresseerden tot beweeg
lijkheid verplichten. In het eerste geval, dat 
van het verbreidings- of netwerkregiem, 
komen beelden, geluiden, teksten en goe
deren de huiskamer binnen. De menselijke 
verplaatsing beperkt zich dan tot een bezoek 
aan verkoopsruimtes waar draagbare 
cultuurgoederen worden verhandeld (maar 
niet altijd, denk aan de openbare bibliotheek 
of mediatheek). Liveconcerten, theater- 
opvoeringen of tentoonstellingen mobilise
ren daarentegen de potentiële geïnteres
seerden. Vandaar dat het commerciële 
verbreidingsregiem rond verkoopscijfers 
draait: de winkel- of websitepassanten die 
niets kopen, komen niet in de boekhouding 
voor en blijven letterlijk quantité négligable. 
In het culturele mobilisatieregiem worden 
de bezoekersaantallen juist wel nauwkeu
rig bijgehouden. Dit onderscheid in impact- 
meting, zo speculeert Groys, is misschien 
nog het enige steekhoudende criterium om 
lage van hoge cultuur te onderscheiden. Dat 
is een nogal boude bewering - tenslotte 
betalen kunstparticipanten immers in de 
regel een entreegeld. Maar passons, want 
Groys interesseert zich in de eerste plaats
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voor de nieuwe status van het museum bin
nen het huidige mobilisatieregiem (die term 
gebruikt hij overigens niet zelf). Het ver
lies van de historische functie proberen 
musea voornamelijk te compenseren door 
de eigen collecties zo inventief mogelijk te 
bespelen, los van canonieke of kunst
wetenschappelijke criteria. Volgens Groys 
verruilt het museum daarmee zijn rol van 
publiek archief voor de status van tijdelijke 
installatie, die dan een groot of minder groot 
aantal mensen weet te mobiliseren. Met 
deze interpretatie veralgemeent Groys het 
installatiebegrip nadrukkelijk tot een soort 
artistiek supermedium. Daar valt wel iets 
voor te zeggen. In de gangbare betekenis 
kan een installatie immers heel uiteenlo
pende mediale dragers tot één geheel com
bineren: objecten, videobeelden, foto’s, tek
sten, schilderijen... Nogal wat installaties 
zijn minitentoonstellingen binnen een gro
tere expositie. Het omgekeerde is volgens 
Groys dus eveneens waar. Deels door de 
inburgering van de curatorformule lijkt een 
toenemend aantal museale exposities op 
veelomvattende macro-installaties, met of 
zonder conceptuele onderbouwing en dis
cursieve omkadering. Daarbij wordt in de 
regel vrijelijk uit het depot geput; maar 
Groys stelt vooral belang in de immobili
serende kracht van de installatie als algemeen 
medium. “Die Installation zeigt gerade die 
Materialitat der Zivilisation, in der wir leben, 
denn sie installiert alles das, was in unserer 
Zivilisation sonst bloss zirkuliert," aldus 
Groys. “Die Installation demonstriert somit 
die zivilisatorische Hardware, die sonst hinter 
der Oberflache der medialen Zirkulation 
unbemerkt bleibt.” [13]

Nu oogt het materiële karakter van het 
museum als installatie nogal dunnetjes, 
want het gaat om weinig meer dan haar 
ruimtelijkheid. Daar is het Groys echter pre
cies om te doen in deze essaybundel, die 
niet toevallig de titel Topologie der Kunst 
draagt. “Strenggenommen können wir nur 
über Kunstorte - nicht über Kunstwerke - 
sprechen,” zo heet het in het openings- 
essay. [14] Deze categorie is in het meer
voud geformuleerd, maar Groys verengt 
haar zonder tekst of uitleg tot het museum. 
Andere kardinale kunstplekken, zoals de 
galerie en de kunsthal, blijven in zijn es
says volledig buiten beeld. Zonder dat met 
zoveel woorden te zeggen, maakt Groys 
bovendien twee volstrekt verschillende 
plaatsbepalingen van het museum aan. De 
eerste herneemt de archiefnotie en defi
nieert het museum als een bewaarplek van 
relicten uit het verleden, een omschrijving 
die zoals gezegd het verschil tussen archief 
en geheugen, tussen bewaren en tonen ne
geert. Juist die laatste activiteit, en dus het 
museum als tentoonstellingsplek, staat cen
traal in Groys’ tweede karakterisering van 
de museale ruimte als installatiemedium. 
Deze omschrijving is duidelijk een con
structie achteraf, blijft daarom onuitgewerkt 
en parasiteert in sterke mate op het alge

mene onderscheid tussen verbreidings- en 
mobilisatieregiem, abstracte netwerkruimte 
en plekgebondenheid. Maar belangrijker is 
dat Groys’ dubbele plaatsbepaling uit elkaar 
haalt wat in historisch perspectief lange tijd 
bij elkaar hoorde. Als nieuwe culturele 
ruimte was het moderne, negentiende- 
eeuwse museum van meet af aan een para
doxaal oxymoron dat archiveren en tentoon
stellen, bewaren en ontsluiten, in één enkel 
instellingsmodel verenigde. [15] Deze twee 
functies verwijzen naar uiteenlopende tij
den, het verleden respectievelijk het heden. 
Bovendien impliceren ze twee verschillende 
sociale referenties. Het bewaren gebeurde 
tot voor kort in naam van de mensheid, de 
natiestaat, de kunstgemeenschap, terwijl het 
tonen zich op een abstract collectief - op ‘het 
publiek’ - richt. Deze temporele en sociale 
verschillen bleven echter onzichtbaar zolang 
het museum binnen een 'historicistische' 
elitecultuur lag ingebed. [16] Daarbinnen 
kon het verleden, zoals de gearchiveerde 
geschiedenis van een volk, het heden col
lectief beleren. In het historicistische regiem 
bestond er dan ook altijd een minimale con
tinuïteit tussen vroegere en latere gebeurte
nissen, ook bij geobserveerde breuken of 
discontinuïteiten. Juist daarom waren de 
twee museale functies complementair. Het 
museum bewaarde het verleden met het oog 
op het heden, én exposeerde in het heden 
‘de lessen van het verleden’.' Kortom, bin
nen de context van een historicistische cul
tuur kon het museum effectief als een cul
tureel en sociaal geheugen functioneren. Die 
context is echter al enige tijd bezig te ver
dampen. Daardoor botsen binnen het 
museummodel de bewaar- en de toonfunctie 
steeds meer met elkaar. [17] Het thans toon
aangevende discours over cultureel erfgoed 
tracht de spanning alsnog toe te dekken, maar 
moet wel de claim opgeven dat het verleden 
zich op een pedagogische - belerende, 
instruerende, informerende — manier tot het 
heden verhoudt. Het koppelt de bewaring 
en ontsluiting van relicten uit het verleden 
primair aan hun ervaarbaarheid en legiti
meert zo de naadloze inschakeling van his
torische musea in de huidige belevenis
economie. [18] Groys noteert deze evolu
tie, maar hij doet dit vanuit een dualistische 
visie, die het museum eerst verengt tot de 
bewaarfunctie (het archief), en het vervol
gens laat imploderen in de toonfunctie (de 
tentoonstellingsruimte als installatie
medium). Dat is tweemaal discutabel, en 
vooral is het een weinig waarschijnlijke 
interpretatie, die nauwelijks een antwoord 
biedt op de vraag hoe thans een museum voor 
hedendaagse kunst op een hedendaagse ma
nier met kunst kan of moet omgaan.

Eén zaak staat voor Groys wél vast: 
het museum is een plek met een aura. Het 
betovert, ja is een magische transformator. 
Volgens Groys verandert alles wat in een 
museum wordt getoond per definitie in 
kunst - daarom juist doen kunstwerken er 
minder toe dan kunstplekken. Die stelling 

beargumenteert Groys in het essay Die 
Topologie der Aura, en hij doet dat natuur
lijk met verwijzing naar Walter Benjamins 
beroemde opstel over Het kunstwerk in het 
tijdperk van zijn technische reproduceer
baarheid. Het verschil tussen origineel en 
reproductie, aldus Groys, wordt gemaakt 
door het ‘hier en nu’ of de plaatsgebonden
heid van een artefact. Beelden zijn er in 
duizendvoud, maar enkel de schilderijen, 
sculpturen, foto’s en video-installaties die 
zich ergens bevinden, bezitten ook de aura 
van een origineel. Dit ‘ergens’ is voor Groys 
nog maar eens op een vanzelfsprekende 
manier het museum, niet de galerie of de 
kunsthal of een over meerdere ruimtes ver
spreide biënnale. “Die Unterscheidung 
zwischen Original und Kopie ist allein eine 
topologische und situative - und zwar 
gleichermassen in beide Richtungen,” zo 

concludeert Groys. “Und das bedeutet: Alle 
im Museum plazierten Dinge sind Originale 
— auch und gerade wenn sie sonst als Kopien 
zirkulieren. Kunstwerke im Museum sind 
Originale aus einem sehr einfachen topolo- 
gischen Grund: Man muss ins Museum 
gehen, um sie zu sehen. Das Museum ist 
- vor allem anderen -[...] ein Ort der Aura, 
der profanen Erleuchtung." [19] Of die laat
ste uitspraak zich effectief verankerd weet 
in Benjamins beschouwingen, valt te betwij
felen. Maar belangrijker dan die vraag is 
Groys’ veronderstelling dat het museum 
louter als plek een mediale werking heeft 
die alle artefacten kan transformeren in ori
ginelen en kunst. Dit ruimtelijke materia
lisme negeert, weerom, het bestaan van 
immateriële symbolische kaders. Groys’ 
definitie van het museum als een louter de
pot van materiële artefacten, zo betoogde 
ik reeds, is blind voor het betekenisgeladen 
onderscheid tussen wat wel en wat niet 
wordt bijgehouden enerzijds, tussen wat wel 
en wat niet wordt getoond anderzijds. Maar 
ook de auratische impact van een museale 
opstelling, en a fortiori de transformatie van 
bijvoorbeeld massaculturele artefacten tot 
artistieke originelen, brengt een symbolisch 
supplement met zich mee. Op de institutio
nele kunsttheorieën van Arthur Danto of 
George Dickie en de veldbenadering van 
Pierre Bourdieu valt ongetwijfeld heel wat 
af te dingen, maar Danto en Dickie hebben 
gewoonweg gelijk wanneer ze het belang 
van geïnstitutionaliseerde conventies en 
contexten benadrukken voor het gedurig 
onderscheiden van wat (hedendaagse) kunst 
is. [20] Het museum is zo’n primair sym
bolische context met definitiemacht. Het 
gaat daarbij helemaal niet om de museum
zalen als zodanig, wel over het onzichtbare 
vermogen van tentoonstellingsmakers om 
bindend te beslissen wat daarbinnen wel of 
niet zichtbaar wordt. Deze symbolische 
macht, dat heeft Bourdieu dan weer terecht 
beklemtoond, teert in laatste instantie op een 
gedeeld - maar niet al te wijdverbreid - 
geloof in zowel de Kunst als haar beheer
ders. [21] Men moet kortom al een hele of 
halve kunstgelovige zijn, wil de museale 
toonzaal überhaupt een auratische werking 
krijgen. Zonder dat geloof is een tentoon
stellingszaal simpelweg banaal.

Groys’ redenering overtuigt nog om 
een andere reden niet. Ze veronderstelt een 
radicale tweedeling tussen het verbreidings- 
en het mobilisatieregiem: de mediale 
netwerkruimte aan de ene kant en plaats
gebonden artefacten aan de andere. Dat 
onderscheid relativeert Groys enkel voor het 
internet. Want binnen het World Wide Web, 
aldus Groys, hebben alle tekens, woorden 
en beelden een eigen adres. Deze gesi- 
tueerdheid creëert bovendien een altijd spe
cifieke afhankelijkheid van hard- en soft
ware, dus van onverwisselbare materiële 
condities. Echter, een internetadres is enkel 
een symbolische plek, de hardheid van tech
nische artefacten (zoals programma’s) ver
schilt van de ontvankelijkheid van musea 
en andere gebouwen. De vergelijking met 
de materiële ruimtelijkheid van het museum 
loopt dus mank, en ze verduistert vooral 
cruciale vormen van verwevenheid tussen 
de mediale netwerkruimte en museale plek
ken. Groys zegt het zelf niet hardop, maar 
via Benjamins typering van de aura als een 
effect van het ‘hier en nu’ verbindt hij de 
magie van het museum in feite met de 
temporele en ruimtelijke aanwezigheid van 
artefacten. Museumzalen zijn in Groys’ 
visie presentatieplekken waar artefacten een 5
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verhoogde ‘presentie’ krijgen, als het ware 
méér gaan leven, omdat ze daar live of 
in situ kunnen worden genoten. Dat is geen 
materialistische opvatting, maar - om met 
Derrida te spreken - een pure “metafysica 
van de aanwezigheid”. Zeker als het over 
musea en tentoonstellingen van heden
daagse kunst gaat, komt zo’n ontologische 
optiek bijzonder vreemd over. Hedendaagse 
kunst is immers almaar meer actuele kunst 
geworden vanwege de sterk toegenomen 
vervlechtingen met het mediale actualiteits- 
regime. Deze 'mediatisering' is ook Groys 
niet onbekend, getuige het eerdere citaat 
waarin hij de gestage verdwijning van de 
historisch geïnformeerde kunstliefhebber 
ten faveure van de archiefloze consument 
gispt. Merkwaardig genoeg brengt dit hem 
echter niet op de gedachte dat ook museale 
tentoonstellingsplekken ‘gemediatiseerd’ 
(kunnen) zijn. Het blijven natuurlijk altijd 
ook materiële ruimten, maar zowel hun 
design als de getoonde objecten staan on
der de verschijningsdruk van de massa
media. Die zorgt binnen almaar meer musea 
voor artistieke schijngestalten - voor tentoon
stellingen en kunstwerken die zich niet aan 
een concrete plek, maar aan de mediale 
netwerkruimte committeren. Ze willen aan
dacht, jawel, maar- met een gechargeerde for
mulering — minder van reguliere bezoekers 
dan van journalisten en cameraogen. Dit ef
fect van ‘buiten’ op ‘binnen’, van de netwerk
ruimte op concrete plekken, kan men alleen 
negeren door zoals Groys strikt vast te hou
den aan een topologische omschrijving, die 
het museum als tentoonstellingsplek richting 
aanwezigheidsontologie duwt. Zoveel stellig
heid siert de auteur van Topologie der Kunst. 
Maar of ze ook overtuigt?

4.

Groys ziet de hedendaagse beeldende kunst 
als een verre uitloper van de avant-garde. 
Die term neemt hij in zijn essaybundel ner
gens apart. Maar ook zonder nadere bepa
lingen is het duidelijk dat Groys de avant- 
garde vereenzelvigt met de figuren van 
Kandinsky en Malevich enerzijds, en 
Duchamp en Warhol anderzijds. Met deze 
dubbele historische verankering sporen in 
Topologie der Kunst twee verschillende om
schrijvingen van de inzet van het twintigste- 
eeuwse avant-gardisme. Het opstel lm 
Namen des Mediums: Kunst und Politik der 
Avantgarde zoomt in op de eerstgenoemde 
traditie, in het bijzonder de denkbeelden van 
Kandinsky. Zoals de titel al aangeeft, ont
vouwt het essay de stelling dat de avant
garde ‘in naam van het medium’ spreekt. 
Zo beschouwde Kandinsky materiële vorm
en kleurcombinaties als hét medium van alle 
schilderkunst, ook de figuratieve. Deze 
abstrahering maakte dat medium zichtbaar 
en dwong daarmee tot een volstrekt nieuwe 
kijk op de héle geschiedenis van de schil
derkunst. Ze verplichtte tot een andere 
archivalische blik en eiste dat vergelijkin
gen tussen ‘vroeger’ en ‘nu’ vertrokken van
uit de nieuwe mediale waarheid van de ab
stracte schilderkunst. Spreken ‘in naam van 
het medium’ is dus een hard, ja totalitair 
waarheidsspreken. Voor Groys vormt het 
een gerede aanleiding om een levensgroot 
vraagteken te plaatsen bij iedere technische 
interpretatie van de notie ‘medium’. 
"Vielmehr ist der Begriff Medium ein stra
tegischer, ein politischer und, wenn man so 
will, ein kampferischer — und kein rein tech
nischer Begriff. Wer das Medium bestimmt, 
in dem ein Zeichen angesiedelt ist, der 
entscheidet auch darüber, in welchen 
Vergleich, in welchen Kontext dieses 
Zeichen gestellt wird.” [22] Dat is een 
hoogst interessante denkpiste. Consequent 
doordacht, impliceert ze echter ook dat 
Groys’ reeds aangehaalde typering van de 
installatie als een supermedium een strate
gisch manoeuvre is. Of krijgt het medium- 
begrip enkel een polemische lading binnen 
de context van de artistieke avant-garde? 
Wat er verder ook van zij, Groys’ karakteri
sering van de avant-garde als een discours 
van mediale representatie met monopo
listische aanspraken, sluit nauw aan bij 
Clement Greenbergs beroemde definitie van 
het modernisme. Groys claimt die defini
tie, zonder dat alweer hardop te zeggen, 
voor de Russische avant-garde en geeft er 
tegelijkertijd een politieke wending aan. 
Deze stelling legt overigens meteen ook dé 
blinde vlek binnen het gangbare moder- 
nismediscours bloot - met name het 
‘ Amerikanistische’ etnocentrisme ervan, dat 
in de geschriften van linkse Greenbergianen 
à la Rosalind Krauss ternauwernood wordt 
gecorrigeerd. [23]

De meeste essays in Topologie der Kunst 
gaan uit van een heel ander avant-garde- 
begrip. Groys distilleert het uit de inaugurale 
act — het woord performance is hier geens
zins overdreven — van Marcel Duchamp. 
Met diens Fountain werd de hedendaagse 
kunst readymade. Kant-en-klare objecten, 
ook industriële of massaculturele, konden 
voortaan voor Kunst doorgaan. Volgens 
Groys is dat niet zozeer een kwestie van 
behoedzaam zoeken en verlicht vinden. Het 
objet trouvé is een object approprié', zich 
dingen toe-eigenen is de elementaire basis
handeling van iedere doordeweekse verbrui
ker of consument. Duchamp zorgde zo voor 
een heuse artistieke paradigmawisseling. 
Kunst is na Duchamp niet langer een zaak 
van kunde, zelfs niet van produceren. De 
hedendaagse kunstenaar keurt en kiest, zijn 
auteurschap komt neer op het publiek zicht
baar maken van een aristocratische smaak 
in de omgang met ‘al wat is’. “Der Künstler 
[...] ist zum vorbildlichen Betrachter, 
Konsumenten und Verbraucher geworden, 
der die Dinge betrachtet, begutachtet und 
‘aufnimmt’, die von anderen produziert 
werden,” aldus Groys. “Der innovative 
Künstler ist heute nicht einer, der neue 
Dinge produziert, sondern einer, der 
bestimmte, immer schon bekannte Dinge 
âsthetisch reizvoll und interessant findet, die 
anderen vielleicht langweilig und uninte- 
ressant erscheinen." [24] Uit deze treffende 
typering spint Groys in meerdere essays 
interessant garen. Zo merkt hij op dat sinds 
de figuur van Warhol de consumerende kun
stenaar ook marktgevoeliger werd, en dat 
in een dubbele zin. De avant-gardist à la 
Warhol wil zélf ook graag geconsumeerd 
worden en heeft daarom een scherp oog 
voor de heersende consumptievoorkeuren. 
Deze looping tussen kunst en massacultuur 
bereikt volgens Groys in de huidige kunst 
een ongekend hoogtepunt. Enerzijds zijn er 
almaar meer kunstconsumenten. Zij kiezen 
en keuren uit wat kunstenaars hebben ge
kozen en goedgekeurd. Het contemporaine 
kunstgebeuren is daarom een vorm van dub
bele metaconsumptie: kunstenaars consu
meren wat wij consumeren, en wij consu
meren wat zij consumeren. Anderzijds komt 
dat consumentisme nogal wat kunstenaars 
bijzonder goed uit. Zij eigenen zich objec
ten, beelden en tekens uit de alledaagse leef
wereld toe en etaleren hun keuzes. Het 
waarom van hun selectie kunnen ze echter 
in het ongewisse laten - want de kunst- 
consument maakt zelf wel uit ‘wat hij ervan 
vindt’. Men is dus wel en niet auteur, men 
affirmeert wel en niet de verantwoordelijk
heid voor het eigen kunstenaarschap. Dat is 
een gemakkelijke want weinig riskante po
sitie. Maar er wordt ook een prijs voor be
taald; want feitelijk is ieder ‘artistiek voor
stel’ - die uitdrukking alleen al - een soort 
van marktonderzoek, een plebisciet dat 
angstig doet uitkijken naar het gevelde 
publieksoordeel. Groys trekt uit deze ob
servaties de voor de hand liggende, zij het 
ook allicht té radicale conclusie dat de 
kunstenaar-als-consument en de kunst- 
consument inwisselbare posities zijn. “Jeder 
Betrachter wird, indem er selektiert, 
nâmlich seinerseits zum Künstler - und hort 
somit auf, ein Betrachter zu sein,” zo schrijft 
hij in het inleidende essay Kunstwerk und 
Ware. “Wer selektiert, wird im Sinne des 
Readymade-Verfahrens zwangsweise als 
Künstler positioniert. Wer über Kunst 
urteilt, wird als Künstler beurteilt. Jeder is 
heute dazu verurteilt, ein Künstler zu sein, 
denn keiner kann es vermeiden zu selek- 
tieren.” [25]

De voorlopige uitkomst van de ver
algemening van de readymadestrategie si
tueert Groys, terecht, in de sfeer van video
kunst en fotografie. In deze kunstvormen 
worden geen alledaagse objecten, maar vaak 
banale beelden van banale situaties tot 
bezienswaardig gepromoveerd. Vooral de 
hedendaagse kunstfotograaf is dé artistieke 
evenknie van de flanerende consument, die 
op.het ritme van zijn idiosyncratische voor
keur en afkeer kiest, keurt en koopt. Maar de 
fotograaf is behalve een narcistische consu
ment van omgevingsbeelden ook een voor
beeldige bureaucraat, zo betoogt Groys in het 
essay Das Versprechen der Photographie. 
Fotografische opnames worden bijgewerkt 
en geredigeerd, net als dossiers, en tevens 
netjes geordend, tot series gecombineerd, 
of simpelweg verticaal geklasseerd. De fo
tograaf met artistieke ambities is een zelf
bewuste consument, en tegelijkertijd een 
manager van het eigen beeldverbruik. Hij 
schiet spontaan, ‘vanuit de buik’, en ver
volgens beheert hij met het oog op publieke 
bijval dat intuïtieve voyeurisme. Het neemt 

allemaal niet weg, aldus Groys, dat de ar
tistieke inburgering van de fotografie een 
terugkeer van het figuratieve beeld inluidde. 
In het schilderen stierf dat een langzame 
dood, waarna het decennia later alsnog een 
tweede leven kreeg dankzij de foto (en na
tuurlijk ook dankzij film en video). “Rück- 
blickend lasst sich vielleicht sagen, dass der 
langsame Übergang vom malerischen zum 
photographischen Bild das eigentliche 
Kunstereignis dieses Jahrhunderts war, 
wobei, wie bei jedem bedeutenden Wechsel, 
im Endeffekt alles beim alten blieb. Durch 
den Medienwechsel wurde das ‘normale’, 
traditionelle Bild gerettet und in die neue 
historische Zeit transportiert. Die Photo
graphie unserer Tage leistet in der Tat alles 
das, was im neunzehnten Jahrhundert die 
Malerei geleistet hat - worauf aber die 
Malerei spâter selbst verzichtet hat.” [26] 
Dat is weerom een gedurfde bewering van 
het soort waar Groys een patent op heeft.

Nu zijn sweeping statements eerder 
regel dan uitzondering in beschouwingen 
over hedendaagse kunst. Maar bij Groys is 
er meer aan de hand. Hij is zoals gezegd 
een ‘zelfdenker’, iemand die de vinger aan 
de intellectuele pols houdt, maar de eigen 
hartslag verkiest boven het ritme van de 
actualiteit. Groys kent de gangbare clichés 
en verhoudt zich er ook toe - door er zich 
impliciet tegen af te zetten. En tegelijk lijkt 
hij te grossieren in nog algemenere clichés. 
Dat de fotografie de retour van het klassieke 
beeld inluidt, dat kunstliefhebbers én kun
stenaars in loutere consumenten verander
den, dat het museum een magische plek is 
- lees het, en je knikt instemmend. Groys 
denkt fenomenaal, figuurlijk en letterlijk: 
hij verandert de lopende kennis van de beel
dende kunstwereld, dat ‘wat we allemaal al 
wisten’, in een expliciet weten. Daardoor 
worden meer dan eens de zwakke plekken 
in het als evident ervarene zichtbaar - of 
juister: observeerbaar. Zo ligt het voor de 
hand om het museum als een archief op te 
vatten. Groys denkt deze schijnbaar vanzelf
sprekende idee echter zo lijnrecht door dat 
ze welhaast per definitie onwaarschijnlijk 
wordt. Misschien ligt het gewoon aan zijn 
opleiding als logicus en wiskundige, maar 
Groys heeft een merkwaardig talent om 
schijnbaar simpele observaties tot ‘dichte 
beschrijvingen’ om te munten door er de 
consequenties van te tonen. Misschien vindt 
hij die zelf af en toe ook onhoudbaar? 
Groys’ afgekoelde denken suggereert im
mers meer dan ééns dat het niet meer is dan 
een experimenteren met gedachten, een ver
kennen van intellectuele mogelijkheden. 
Dat resulteert ook in Topologie der Kunst 
in een opvallend neutraal spreken over de 
wereld van de hedendaagse beeldende 
kunst. Groys doet vaststellingen die vaak 
evident klinken - maar dan zonder de on
telbare moraliserende voetnoten uit het 
modale kunstdiscours. Dat bijvoorbeeld de 
kunstenaar in een consument is veranderd, 
verontrust hem geen moment. Groys noteert 
het, en hij denkt er vooral de gevolgen bij, 
zonder negatieve of positieve gevoelens. 
Deze afstandelijke toon doet weldadig aan 
te midden van de zee van uitroeptekens en 
vraagtekens bij het actuele kunstgebeuren. 
Groys is een koele kunstminnaar, eerder een 
observator dan een gedreven liefhebber. 
Daardoor voelt hij zich nooit bedrogen door 
de hedendaagse kunst, wat alvast op klaag
zangen bespaart. Groys groeide op in ‘het 
reëel bestaande socialisme’ en beschrijft met 
een arendsblik ‘het reëel bestaande kunst- 
kapitalisme’. Op de inhoud van zijn be- 
schrijvingen valt vaak het een én ander af 
te dingen - zie hierboven. Maar de neutrale 
toon ervan, hun gevatheid en constaterende 
teneur blijven een ongeëvenaard voorbeeld 
van esthetische ascese.

Noten

[1] Boris Groys, Politik der Unsterblich- 
keit. Vier Gesprache mit Thomas Knoefel, 
München/Wenen, Carl Hanser Verlag, 2002. 
[2] Met Kabakov had Groys ook een lange 
tweespraak, die in boekvorm is gepubli
ceerd: Ilya Kabakov & Boris Groys, Die 
Kunst der Installation, München/Wien, Carl 
Hanser Verlag, 1996.
[3] Boris Groys, Kunst-Kommentare, 
Wien, Passagen Verlag, 1999.
[4] Boris Groys, Topologie der Kunst, 
München/Wien, Carl Hanser Verlag, 2003. 
[5] Ibid., pp. 114-115.

[6] Zie in het bijzonder het tweede deel 
van Boris Groys, Unter Verdacht. Eine 
Phanomenologie der Medien, München/ 
Wien, Carl Hanser Verlag, 2000, pp. 117- 
228. Daarin staat Groys uitvoerig stil bij het 
werk van Claude Lévi-Strauss, Jacques 
Derrida en Jean-François Lyotard (maar die 
laatste is ondertussen ook al ‘een dode au
teur’, net als de twee andere besproken 
Franse denkers, Marcel Mauss en Georges 
Bataille).
[7] Groys, op. cit. (noot 1), p. 51.
[8] Zie respectievelijk Boris Groys, Über 
das Neue. Versuch einer Kulturökonomie, 
München/Wien, Carl Hanser Verlag, 1992 
en Gesamtkunstwerk Stalin. Die gespaltene 
Kultur in der Sowjetunion, München/Wien, 
Carl Hanser Verlag, 1988.
[9] Groys, op. cit. (noot 4), p. 184.
[10] Boris Groys, Logik der Sammlung. Am 
Ende des musealen Zeitalters, München/ 
Wien, Carl Hanser Verlag, 1997.
[11] Groys, op. cit. (noot 4), p. 287.
[12] Over de begrippen ‘sociaal geheugen’ 
en ‘cultureel geheugen’ is de laatste jaren 
bijzonder veel gepubliceerd. Mijn kantte
keningen zijn deels geïnspireerd door Jan 
Assmann, Das kulturelle Gedachtnis. 
Schrift, Erinnerung und politische Identitat 
in jrühen Hochkulturen, München, Verlag 
C.H. Beek, 1999, en vooral door de 
systeemtheoretisch georiënteerde beschou
wingen van Elena Esposito, Soziales Ver- 
gessen. Formen und Medien des Gedacht- 
nisses der Gesellschaft, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 2002.
[13] Groys, op. cit. (noot 4), p. 27.
[14] Ibid., p. 23.
[15] Zie hierover bijvoorbeeld Tony Bennet, 
The Birth of the Museum, London/New 
York, Routledge, 1995.
[16] Over het negentiende-eeuwse histori- 
cisme, zie vooral Stephen Bann, The 
Clothing of Clio. A Study of the Represen
tation of History in Nineteenth-Century 
Britain and France, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1984 en idem, The 
Inventions of History. Essays on the 
Representation of the Past, Manchester, 
Manchester University Press, 1990.
[17] Vergelijk Karsten Schubert, The 
Curator’s Egg. The Evolution of the Museum 
Concept from the French Revolution to the 
Present Day, London, One-Off Press, 2000.
[18] Dat de erfgoednotie met het modern- 
klassieke geschiedenisbegrip breekt, wordt 
uitgebreid ‘betreurd’ in: David Lowenthal, 
The Heritage Crusade and the Spoils of 
History, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1996. Voor een meer afstandelijke dia
gnose, zie Barbara Kirshenblatt-Gimblett, 
Destination Museum, in: idem, Destination 
Culture. Tourism, Museums, and Heritage, 
Berkeley/Los Angeles/London, University 
of California Press, 1998, pp. 131-176, en 
François Hartog, Régimes d’historicité. 
Présentisme et experiences du temps, Paris, 
Seuil, 2003. Vgl. Rudi Laermans, Ine Vos 
en Pascal Gielen, Effets du patrimoine, in: 
Musées 24 (2003), pp. 50-55.
[19] Groys, op. cit. (noot 4), p. 40.
[20] Zie Arthur Danto, The Philosophical 
Disenfranchisement of Art, New York, 
Columbia University Press, 1986 en George 
Dickie, Art and Aesthetic. An Institutional 
Analysis, Ithaca, Cornell University Press, 
1975.
[21 ] Zie Pierre Bourdieu, Les règles de I ’art. 
Genèse et structure du champ littéraire, Paris, 
Seuil, 1992.
[22] Groys, op. cit. (noot 4), p. 226.
[23] Wie het bijvoorbeeld wél nadrukke
lijk corrigeert, is T. J. Clark in diens Farewell 
to an Idea. Episodes from a History of 
Modernism, New Haven/London, Yale 
University Press, 1999. In het vijfde hoofd
stuk, God Is Not Cast Down (pp. 225-298), 
staat Clark uitvoerig stil bij het werk van 
Lissitzky en Malevich.
[24] Groys, op. cit. (noot 4), p. 132.
[25] Ibid., p. 22.
[26] Ibid., pp. 118-119.
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“De bloedige mystificaties van de nieuwe wereldorde”
Over Homo Sacer van Giorgio Agamben

Lieven De CAUTER

Homo Sacer is een cyclus over en tegen de 
nieuwe wereldorde, waarvan we de geweld
dadige vestiging op dit eigenste moment 
meemaken. Eerst verscheen Homo Sacer I, 
le pouvoir souverain et la vie nu [ 1 ], vervol
gens verscheen deel drie, Ce qui reste 
d’Auschwitz, l’archive et le témoin [2] en 
recent verscheen deel H, 1 : Etat d’Exception. 
Deel II, 2 ontbreekt dus nog, en de auteur 
heeft nog een vierde en afsluitend deel 
aangekondigd: “Wat Homo Sacer betreft: 
het hele boek zal vier secties bevatten. De 
eerste is Homo Sacer ƒ (de soevereine macht 
en het naakte leven). Het tweede volume zal 
een serie genealogische onderzoekingen 
bevatten (over de uitzonderingstoestand, 
burgeroorlog, oikonomia, zoè, enzovoort). 
Daarvan is zopas het eerste hoofdstuk gepu
bliceerd in het Frans en het Italiaans (Stato 
di eccezione, Etat d’exception). De derde 
sectie is het boek over Auschwitz (over 
ethiek en getuigenis). Het afsluitende en 
vierde deel zal het pars construens van het 
werk bevatten, over levensvorm enzovoort, 
en het zal proberen een leven te definiëren 
dat onlosmakelijk is van zijn vorm.” [3] Het 
vierde en afsluitende deel over de onver
vreemdbare levensvorm wordt de sluitsteen: 
het pars construens of het ‘opbouwende 
deel’ van het werk dat staat tegenover het 
pars destruens, het destructieve of ontmas
kerende, kritische deel. Over de inhoud hier
van komen we iets aan de weet in een vorig 
boek, Moyens sans Fins (middelen zonder 
doelen), want het inleidende essay heet daar 
precies Forme-de-vie, een tekst uit 1993. [4] 
We kunnen dus niet anders dan ook Moyens 
sans Fins te beschouwen als deel van het 
geheel. Voorlopig laat het boek toe zich een 
idee te vormen van het geheel van Agambens 
gedachtegang. We moeten Moyens sans Fins 
dus wel lezen als een proloog tot de reeks 
van in totaal (wellicht) zeven boeken. [5]

Het is niet onbelangrijk erop te wijzen 
dat de cyclus zich nu al uitspreidt over tien 
jaar: de eerste tekst uit Moyens sans Fins, 
namelijk Forme-de-vie (het embryo van het 
eerste en van het vierde deel) is gedateerd op 
1993, en het meest recente boek over de 
uitzonderingstoestand verscheen dit jaar. 
Vele gedachten krijgen in het licht van de 
nieuwe Amerikaanse uitzonderingspolitiek 
iets profetisch. Al vanaf het instorten van de 
Sovjet-Unie in 1989 en de nieuwe wereld
orde die Bush senior begin jaren negentig 
heeft uitgeroepen, heeft Agamben zich ge
realiseerd dat we op een planetaire uitzon
deringstoestand afstevenen.

1. De soeverein en het naakte leven

Laten we een poging ondernemen om de 
denkbeweging van de Homo Sacer-cycXus 
anticiperend te (re)construeren; en onder
tussen onze stelling trachten hard te maken, 
die we bij deze nog scherper kunnen formu
leren: het doel van de hele cyclus is de 
nieuwe wereldorde te ontmaskeren als uit
zonderingstoestand.

Homo Sacer is inderdaad te beschou
wen als één lange commentaar bij Benjamins 
stelling dat de uitzonderingstoestand de re
gel wordt. Het voorwoord van deel 1 is 
daarover erg duidelijk: “Nu de grote Staats
structuren in verval zijn geraakt en de uit
zonderingstoestand, zoals Benjamin voor
spelde, de regel is geworden, is het tijd om 
het vraagstuk van de grenzen en de oor- 
spronkelijke structuur van de Staat in een 
nieuw licht weer aan de orde te stellen.” [6] 
Het kan niet genoeg benadrukt worden dat 
Homo Sacer een kritiek is van de staat (we 
komen daarop terug). In de laatste alinea is 
Agamben nog duidelijker: “Dit boek, dat 
aanvankelijk bedoeld was als antwoord op 
de dodelijke mystificatie van een nieuwe 
wereldorde moest daarom ingaan op vraag
stukken - ten eerste dat van de heiligheid 
van het leven - die niet meteen voorzien 
waren.” [7] De laatste regels van de inlei
ding zeggen dat alle begrippen van de mens
wetenschappen in dit domein moeten wor
den herzien - “in het licht van de aandrin
gende catastrofe”, “dans l’urgence de la 
catastrophe. ” Laten we het eerste boek en de 
hele cyclus herlezen vanuit die vingerwij
zing - het gaat uiteindelijk om een antwoord 
op de bloedige mystificaties van de Nieuwe 
Wereldorde - en vanuit die urgentie.

Het eerste deel over de soevereine 
macht en het naakte leven vertrekt van het 

onderscheid dat de Grieken maakten tussen 
zoè of het natuurlijke leven, en bios of de 
gekwalificeerde, culturele levensvorm. Te
genover het ‘ware’ gepolitiseerde leven in 
de polis of in een gemeenschap staat het 
feitelijke, animale functioneren van het le
vend organisme zonder meer. Tegenover 
het publieke, waarbinnen het leven beteke
nis krijgt, staat het ‘private’ - hier begrepen 
als datgene wat niet bestaat voor anderen en 
geen betekenis en waarde draagt. Met 
Foucault stelt Agamben dat biopolitiek 
- dat wil zeggen: het ingrijpen van de macht 
op het lichamelijke, biologische leven van 
mensen - de basisvorm is van de moderne 
politiek. Uit een scherpzinnige analyse van 
de paradox van de soevereiniteit in het eer
ste deel van zijn boek, leidt Agamben af dat 
de soevereiniteit uiteindelijk de macht is 
over het naakte leven: het recht over leven 
en dood van de onderdanen, wat in de uit
zonderingstoestand tot uiting komt. De soe
vereiniteit fundeert dus niet alleen de wet, 
maar is vooral het recht om de wet op te 
heffen en de uitzonderingstoestand af te 
kondigen. (Dat is wat de nazi’s deden toen 
ze in 1933 aan de macht kwamen, maar tot 
op heden is dit ook het recht van elke soeve
rein: het beschermen van de staatsorde door, 
indien nodig, grondrechten zoals vrije me
ningsuiting op te schorten). Daarmee her
leest Agamben (vanuit Carl Schmitt) de 
kern van de hele politieke filosofie van het 
westen: de natuurtoestand is geen toestand 
die aan het sociaal contract en de geregelde 
maatschappij voorafgaat. Het is de uitzon
deringstoestand die altijd latent aanwezig 
is, als mogelijkheid van de soevereine macht, 
in het hart van elk politiek systeem en elke 
staatsorde. De soeverein is dus de donkere 
instantie waarvan de wet uitgaat, die daar
door zelf boven of buiten de wet staat, en 
waarnaar de wet om zo te zeggen dus terug
keert - de soeverein is en blijft degene die, 
als ‘principe’ van de wettigheid, ook over de 
uitzonderingstoestand en dus over de op
heffing van de wet beslist. [8]

Aan de soeverein, die boven de wet 
staat, beantwoordt de banneling, die buiten 
de wet is gesteld. En hier, in een tweede deel 
van het boek, verschijnt de homo sacer. 
Sacer benoemt datgene wat uit de ‘gewone 
gemeenschap’ gesloten is en dus geen ‘ge
wone rechten’ en geen betekenis heeft: sacer 
is het leven dat gedood kan worden zonder 
een moord te begaan, en dat wel geliqui
deerd maar zelfs niet waardig geofferd kan 
worden. Agamben toont aan dat ‘de heilige 
mens’ aan de ban (een uitsluiting die tege
lijk een insluiting is: de afzondering van de 
uitzondering) is overgeleverd omdat hij uit 
zowel de menselijke als de religieuze rechts
orde is verstoten. De (politieke) vluchteling 
is de moderne figuur bij uitstek van deze 
archaïsche ban, de reductie tot rechteloos 
naakt leven. De vluchteling vertoeft in een 
zone waar het onderscheid tussen zoè en 
bios, tussen organisch leven en een mense
lijk bestaan is opgeheven. De illegalen en de 
asielzoekers zijn mensen die uit de toestand 
van burgerschap vallen, en gereduceerd 
worden tot levende organismen, tot naakt 
leven.

In een derde deel ten slotte gaat 
Agamben nader in op de moderne biopolitiek 
met als case de (extra)juridische structuur 
van de concentratiekampen. Het kamp is 
volgens Agamben precies die zone waar het 
onderscheid tussen zoè en bios, privaat over
leven en deel zijn van het publieke, is opge
heven. Het kamp staat buiten het recht. Het 
is geen gevangenis - men wordt gevangen 
gezet krachtens een wet en met de rechten 
van de gevangene - maar een soort enclave 
buiten het juridische territorium, zoals ook 
onze gesloten asielcentra nabij luchthavens 
eigenlijk transitzone zijn, en daarom buiten 
het nationaal territorium vallen, gezien er 
geen burgerrechten gelden. Dat in de kam
pen alles mogelijk werd kan men volgens 
Agamben niet begrijpen door morele ver
ontwaardiging (over Hitlers gewillige beu
len bijvoorbeeld): het is ingesloten in wat 
een kamp in wezen is. Sinds de moderniteit 
werd de geboorte de basis van de natie: men 
wordt burger van een staat door geboorte 
(natio). De Natie verkrijgt daardoor een 
biopolitieke basis. Voor ze naar de kampen 
werden gevoerd, werden de joden eerst van 
hun burgerrechten ontheven en ten slotte 
van alle rechten: ze werden gereduceerd tot 
naakt leven - leven dat ‘opgeruimd’ kon 
worden zonder dat het doden een moord 
was of een offer. [9]

Agamben komt na zijn bespiegelingen 
over de donkere ‘onderkanten’ van recht en 

maatschappij en over de grenzen van leven 
en dood tot drie boude stellingen: “1. De 
oorspronkelijke politieke relatie is de ban 
(de uitzonderingstoestand als zone waar 
binnen en buiten, insluiting en uitsluiting 
zich niet onderscheiden). 2. Het fundamen
tele werk van de soevereine macht is de 
productie van het naakte leven als oor
spronkelijk politiek element en als drempel 
tussen natuur en cultuur, tussen het orga
nische en het menselijke, tussen zoè en bios. 
3. Het kamp en niet de stad is tegenwoordig 
het biopolitieke paradigma van het westen.” 
Deze drie stellingen geven te denken, in de 
diepste betekenis van die uitdrukking. Na 
de lectuur van het boek is je blik op de staat, 
mensenrechten, orgaantransplantatie, op het 
statuut van buitenstaanders (politieke vluch
telingen en asielzoekers), kortom je beeld 
van de wereld, veranderd en verscherpt. 
Iemand noemde Agambens Homo Sacer 
terecht een contrastvloeistof die in het maat
schappelijke lichaam wordt ingespoten en 
dingen zichtbaar maakt die voorheen on
zichtbaar waren. [ 10] Vandaar dat men zich 
niet noodzakelijk moet vastpinnen op de 
epische overdrijving van de derde stelling, 
die de meeste lezers mateloos ergert.

Vanuit Moyens sans Fins kunnen we 
de derde stelling beter begrijpen. In een 
lucide maar deprimerend sluitstuk Dans eet 
Exil. Journal italien 1992-1994, stelt 
Agamben eerst dat de mensen in de kampen 
absoluut privaat bestaan (ze vallen samen 
met hun biologische identiteit) en ze tege
lijk geen enkel privé-domein meer hebben. 
Vervolgens stelt hij dat het ineenvloeien 
van privé-sfeer en publieke sfeer - en dus 
het verdwijnen van de privé-sfeer- een 
dagelijkse realiteit aan het worden is: “De 
fenomenen van corruptie, bijvoorbeeld, zijn 
het publieke of private gebeurtenissen? Ik 
geef toe dat ik het niet weet. En als het 
terrorisme werkelijk een reëel moment van 
onze recente politieke geschiedenis is ge
weest, hoe komt het dan dat het ons bewust
zijn slechts raakt via de innerlijke geschie
denis van enkele individuen, in de hoeda
nigheid van spijt, schuldgevoel, bekering? 
Aan dit verglijden van het publieke in het 
private beantwoordt de spectaculaire publi
citeit van het private: de borstkanker van de 
vedette of de dood van Ayrton Senna: zijn 
dat private of publieke histories? En hoe het 
lichaam van de pornoster aanraken, waar 
geen centimeter niet publiek is? Maar het is 
van deze zone van indifferentie, waarin de 
acties van de menselijke ervaring worden 
uitverkocht, dat we vandaag de dag moeten 
vertrekken. En indien we deze ondoordring
bare zone van het ononderscheidbare kamp 
noemen, dan is het steeds van het kamp dat 
we moeten vertrekken.” [11]

Agamben lijkt zich in Homo Sacer I 
misschien te verliezen in de analyse van 
archaïsche begrippen zoals sacraliteit en 
van archaïsche verhoudingen, maar in feite 
schrijft hij een archeologie van het heden. 
De aandachtige lezer blijft na zijn lectuur de 
illegalen die rondzwerven in onze steden en 
gemeenten zien als de incarnatie van het 
‘naakte leven’, kan niet vergeten hoe de 
reclame en de media ons privé-leven meer 
en meer binnendringen en het private meer 
en meer spectaculariseren. Een fenomeen 
als Big Brother is paradigmatisch: de 
gemediatiseerde vervloeiing van privé en 

publiek in wat bijna letterlijk een ‘kamp
situatie’ is. En dan is er nog Guantanamo: de 
naam van het nieuwe concentratiekamp en 
als zodanig het embleem van de uitzonde
ringstoestand die de regering Bush overal 
waar mogelijk instelt. Agamben heeft on
dertussen in dit verband zeer uitdrukkelijk 
naar Guantanamo verwezen.

2. De uitzonderingstoestand (Deel II, 1)

Etat d’Exception vertrekt van de vaststel
ling dat er van de uitzonderingstoestand tot 
nog toe geen coherente theorie bestaat, omdat 
de juristen deze beschouwden als een feite
lijkheid buiten het recht. Het gaat inderdaad 
om een paradox: de uitzonderingstoestand 
is een vorm van wettelijkheid die geen wet
telijke vorm kan hebben. De uitzonderings
toestand is de opheffing van de wettelijke 
orde om de wettelijkheid te redden, een 
desintegratie van de Staat om de Staat te 
verdedigen. De uitzonderingstoestand staat 
in nauwe relatie met de burgeroorlog, om
dat hij een antwoord is op extreme interne 
onrust. Het nazisme kan begrepen worden 
als een twaalf jaar durende uitzonderings
toestand, of zelfs als legale burgeroorlog 
(Wellicht een thema van het tweede of mis

schien derde volume van deel II). Agambens 
hypothese luidt dat “de uitzonderingstoe
stand er toe neigt meer en meer het domi
nante paradigma van regeren te worden in 
de hedendaagse politiek”. [12] Vervolgens 
geeft hij het voorbeeld van de patriot act en 
van Guantanamo. “De onmiddellijk 
biopolitieke betekenis van de uitzonderings
toestand als oorspronkelijke structuur waar 
het recht het levende insluit door zijn eigen 
opheffing, verschijnt duidelijk in de mili
tary order uitgevaardigd door de president 
van de Verenigde Staten de 13de november 
2001, die de indefinite detention toelaat [...] 
van niet-staatsburgers die verdacht worden 
van deelname aan terroristische activitei
ten.” [13] Daarmee wordt volgens Agamben 
het juridische statuut van het individu uitge
wist en wordt een “juridisch onbenoembaar 
en onklasseerbaar subject” gecreëerd. De 
detainees van Guantanamo zijn noch krijgs
gevangenen die onder de conventie van 
Genève vallen, noch beschuldigden die res
sorteren onder de Amerikaanse wet. [14] 
De situatie van de ingezetenen van 
Guantanamo kan alleen vergeleken worden 
met die van de joden in de Lager: als naakt 
leven buiten het recht. Daarmee trekt 
Agamben zijn hypothese van het kamp als 
paradigma samen met die van de uitzonde
ringstoestand. Men kan vermoeden dat, in 
de Homo Sacer-cyclxis, de hypothese van de 
uitzonderingstoestand als planetair para
digma die van het kamp zal verdringen, 
omdat ze beter verdedigbaar is en gemakke
lijker veralgemeenbaar.

De ‘staat van beleg’ (état de siège) is 
een andere naam voor de uitzonderingstoe
stand. Agamben legt er de nadruk op dat de 
moderne uitzonderingstoestand uit de 
democratisch-revolutionaire traditie komt 
en niet uit het absolutisme. Hij citeert uit de 
grondwet van na de Franse Revolutie 
(22 frimaire van het jaar VIII, art. 92): “In 
het geval van gewapende revolte of onlus
ten die de veiligheid van de staat zouden 
bedreigen, kan de wet, op de plaatsen en 
voor de tijd die zij bepaalt, de grondwet 
opheffen [suspendre l’empire de la 
constitution].” [15] Een van de basis
problemen in verband met de uitzonderings
toestand is het steeds verder binnendringen 
van de uitvoerende macht in de wetgevende 
macht. [16] Na een lange en onthutsende 
excursus “korte geschiedenis van de uitzon
deringstoestand”, waarin hij toont dat sinds 
de Eerste Wereldoorlog de uitzonderings
toestand niet alleen het fascisme en het 
nationaal-socialisme kenmerkt, maar dat ook 
in Amerika en Engeland elementen van de 
uitzonderingstoestand de normale regerings
vormen binnendringen, besluit Agamben 
met de volgende stelling: “Bush is bezig met 
een toestand te creëren waarin de nood de 
regel wordt en het onderscheid tussen vrede 
en oorlog (en tussen externe oorlog en mon
diale burgeroorlog) onmogelijk wordt.” [17] 
Agamben spreekt zich zelden zo expliciet 
uit. Inderdaad kan men de War on Terrorism 
beter begrijpen als een uitzonderingstoe
stand die is uitgeroepen over de hele pla
neet; en dit is mogelijk omdat de VS de facto 
de wereldsoeverein zijn en nu ook uitdruk
kelijk naar de macht grijpen door de interna
tionale wereldorde van de VN omver te 
werpen en preventieve oorlogen te voeren 
tegen zogenaamde schurkenstaten. [18]

Agamben ontwikkelt hier een ware 
archeologie van de uitzonderingstoestand 
aan de hand van historisch materiaal, voor
namelijk van het Romeins Recht, en com
mentaren, met Carl Schmitt en Benjamin als 
leidraden. Eerst behandelt hij de vraag of de 
uitzonderingstoestand nu een politiek of 
een juridisch fenomeen is, en dus of hij 
binnen of buiten het recht valt, en daarna 
gaat hij in op de categorie van de nood of de 
noodzaak die volgens de politieke theologie 
en rechtstheorie de uitzondering rechtvaar
digt (‘nood breekt wet’). Voor de Middel
eeuwen valt de uitzondering buiten de wet, 
terwijl de moderne theorieën pogen de uit
zonderingstoestand in het recht in te sluiten, 
waardoor ze een zone van onbepaaldheid 
creëren. Zo komt Agamben tot de wat 
maniëristische formule: Force-de loi (met 
gedachtestreepje en loi doorstreept met x- 
kruis): het woord van de soeverein/dictator 
heeft kracht van wet juist omdat de wet niet 
van kracht is.

Agamben begrijpt de uitzonderings
toestand in zijn moderne variant als gepro
duceerd door het moderne recht en de de
mocratische Staat (onder het teruggrijpen 
op het Romeins recht). Met betrekking tot 
wat hij “de machine van de uitzonderings-
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toestand” noemt, komt Agamben tot de vol
gende conclusie: “[...] wat wij hebben wil
len aantonen is precies dat zij bijna zonder 
onderbreking is blijven functioneren vanaf 
de Eerste Wereldoorlog, via het fascisme en 
het nationaal-socialisme, tot op onze dagen. 
De uitzonderingstoestand heeft vandaag 
zelfs zijn meest brede planetaire ontplooiing 
gevonden. Het normatieve aspect van het 
recht kan zo straffeloos worden vergeten en 
tegengesproken door regeringsgeweld, dat 
extern het internationaal recht miskent en 
dat intern een permanente uitzonderings
toestand creëert, en toch beweert nog steeds 
het recht toe te passen.” [19] Agamben 
spreekt duidelijk over de regering Bush 
zonder ze te noemen, over de illegale oorlog 
tegen en de bezetting van Irak, en over de 
Patriot Act die vele burgerrechten opschort. 
We kunnen onze interpretatie dus nog ver
scherpen: Homo Sacer is een project tegen 
de nieuwe Amerikaanse imperiale wereld
orde. Ze beschouwt die zeker als de gevaar
lijkste aanstichter van de planetaire uitzon
deringstoestand. Maar de cyclus in zijn ge
heel is vanzelfsprekend ook veel meer, juist 
door de detaillering van de microanalyses 
en door het alomvattende van de vlucht- 
lijnen waarop de hele denkbeweging is ge
richt.

Wat Agamben probeert te denken is 
onze nieuwe politieke conditie. Luidens een 
erg duidelijke formulering uit de filoso
fische dagboeknotities Dans eet exil, die 
Moyens sans Fins afsluiten, is de huidige 
politieke conditie alleen te begrijpen als een 
extreme verwarring tussen het politieke en 
het private: “Leven in de uitzonderingstoe
stand die de regel is geworden betekent dat 
het onderscheid tussen ons eigen biolo
gische lichaam en ons politieke lichaam 
vervalt, dat ervaringen die men vroeger 
politiek noemde onverhoeds naar ons biolo
gische lichaam worden afgeleid en dat pri
vate ervaringen zich plotseling aandienen 
buiten ons, als politiek lichaam. We hebben 
eraan moeten wennen te denken en te schrij
ven in deze verwarring van lichamen en 
plaatsen, van binnen en buiten, van wat 
stom is en wat taal heeft, van wat slaaf is en 
wat vrij is, van wat behoefte is en wat 
begeerte. Dit betekent - waarom het niet 
toegeven - de ervaring opdoen van een ab
solute onmacht, en telkens opnieuw gecon
fronteerd worden met eenzaamheid en z wij - 
gen precies daar waar we ons aan gemeen
schap en taal hadden verwacht. [...] Maar 
het is vanuit dit onzeker terrein, deze duis
tere zone van indifferentie, dat we vandaag 
de dag de weg moeten terug vinden naar een 
andere politiek, een ander lichaam, een an
der spreken. Ik zou onder geen beding deze 
indistinctie tussen publiek en privé, biolo
gisch en politiek lichaam, zoè en bios willen 
opgeven. [...] Alleen een politiek die ver
trekt van dit bewustzijn kan mij interesse
ren.” [20] Deze onmacht en deze wanhoop 
is de grond van Agambens herlezing van de 
messianistische traditie, die een traditie is 
van de hoop. Het is, volgens de messianis
tische traditie, juist vanuit en in de wanho
pige, meest ‘gevallen’ of gevaarlijke toe
stand dat voor de schepselen de redding 
onderweg is.

3. Het Messiaans antinomisme 
en de ware uitzonderingstoestand

Ce qui reste d’ Auschwitz, het derde deel 
van de cyclus, betoogt op basis van een 
analyse van ‘de muselman', of de ten dode 
opgeschreven levende doden van de kam
pen, dat de zogenaamde menselijke waar
digheid geen basis meer kan zijn voor een 
ethiek na Auschwitz. Dit boek is zo moge
lijk nog donkerder dan het eerste deel van 
Homo Sacer. Het vormt meteen ook een 
afrekening met het revisionisme, door juist 
de onmogelijkheid van een volledige ‘ge
tuigenis’ van de kampen aan te tonen. De 
muselman is voor Agamben een extreme 
figuur: het is de enige volledige getuige 
- die nochtans niet meer kan spreken. In een 
geheel benjaminiaanse, messianistische zin 
tracht Agamben te tonen dat precies daarin, 
in de extreme vernedering, de kiem zit voor 
een ethiek na Auschwitz. Het boek heeft 
ook al heel wat stof doen op waaien en heeft 
zelfs al een tegenboek uitgelokt: Giorgio 
Agamben à l’epreuve d’Auschwitz, van 
Philippe Mesnard en Claudine Kahan. [21]

De Homo Sacer-cyclus is ook een 
meditatie over het woekeren van het recht, 
over het opslorpen van het leven en de 
politiek door het juridische. En hier komt 
Agambens Messiaans antinomisme (tegen
wettelijkheid) boven. Wanneer hij medi
teert over de juridisering van alle maat
schappelijke verhoudingen schrijft hij: “[...] 
niets is meer obscuur dan deze on voorwaar
delijke kracht van de juridische categorieën 
in een wereld waarin ze geen enkele begrij- 
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len: hun kracht is werkelijk zonder beteke
nis [...].” [22] Deze dominantie van het recht 
toont volgens Agamben de definitieve af
gang van de christelijke ethiek van de liefde 
die de mensen verbindt. Hij lijkt daarmee te 
willen zeggen dat de corporatistische, soli
daire, caritatieve samenleving waar de reli
gie het sociale bindmiddel bij uitstek is, 
definitief achter ons ligt. Maar ook de kerk 
heeft het messianisme verraden. Want in het 
messianisme stoot de religie op het pro
bleem van de wet. Christus zegt: “ik ben niet 
gekomen om de wet te ontmantelen maar 
om haar te voltooien” en Sabatai Zevi, de 
joodse Messias, heeft gezegd: “de voltooi
ing van de wet is zijn overtreding.” Over de 
thora van de verlossing, die de verboden van 
de thora van de zondeval achter zich laat, 
vindt men bij Scholem nog de volgende 
kaballistische uitspraak: “waar alles heilig 
is, vallen de verboden af als schalen.”

Agamben herhaalt steeds dat de wet 
‘geldig’ is, maar tegelijk nergens op steunt. 
Zij n verzet tegen dit gelden van de wet is een 
van de kenmerken van de Messiaanse tradi
tie. Agamben bespreekt het Messiaanse 
antinomisme reeds in een ongepubliceerde 
lezing over de verhouding van de Messias 
totde thora bij Benjamin, Kafkaen Scholem, 
uit het begin van de jaren negentig: The 
Messiah and the Sovereign. Ook in Moyens 
sans Fins is het antinomische thema sterk 
aanwezig. “De taak die het messianisme 
toevertrouwd had aan de moderne politiek 
- een menselijke gemeenschap denken die 
geen (louter) wettelijke vorm zou hebben - 
wacht nog op de geesten die deze op zich 
zullen nemen.” [23]

Agambens boek over Paulus, Le Temps 
qui reste, is een duidelijke aanzet tot die 
taak, en staat duidelijk in verband met de 
Homo Sacer-cyclus, juist in de beschou
wingen over de wet. De wet moet volgens 
Paulus ‘voorbijgestreefd’ worden: tegelijk 
opgeheven en voltooid (cathargein) door 
het geloof en de liefde. [24] Wat Agamben 
op het oog heeft, lijkt op een catharsis van de 
om zich heen grijpende juridisering van het 
maatschappelijke, politieke en het dage
lijkse leven, een opheffing van de wet met 
het oog op een ware, messianistische uitzon
deringstoestand. “Een gerechtigheid zonder 
wet is niet de negatie, maar de realisatie en de 
voltooiing [...] van de wet.” [25] Het is een 
sprong in het mystieke oxymoron, de 
messianistische coincidentia oppositorum. 
Misschien heeft het hedendaagse denken die 
sprong weer broodnodig. Men kan hier de 
vergelijking maken met Derrida in zijn Prière 
d’insérer, het voorwoord tot Voyous, waarin 
hij ronduit zegt dat, als er schurkenstaten 
zijn, dan in de eerste plaats de Verenigde 
Staten van Amerika. Over de “force faible” 
(een duidelijke referentie naar Benjamins 
zwakke Messiaanse kracht die van genera
tie tot generatie wordt doorgegeven - en 
een begrip waarvan Agamben aantoonde 
dat het teruggaat tot Paulus) zegt hij: “Wat 
zich hier doet gelden, zou een Messiaanse 
geloofsdaad kunnen zijn - onreligieus en 
zonder messianisme (...) Op dit appèl rust 
alle hoop, zeker, maar dit appèl blijft, op 
zich, zonder hoop. Niet wanhopig, maar 
vreemd aan elke teleologie, aan de hoop en 
het heil van de redding. Niet vreemd aan het 
heil van de andere, niet vreemd aan het 
afscheid en de gerechtigheid, maar toch nog 
rebels tegen de economie van de verlos
sing.” [26] En toch heeft die messianistische 
uitzonderingstoestand of deze utopie zon
der blauwdruk zoals ze bij Agamben ver
schijnt iets beangstigends.

4. De eclips van de politiek

Voor we ons kunnen wagen aan een antici
perende reconstructie van Deel IV moeten 
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we stilstaan bij een onderliggend thema van 
de hele cyclus: de eclips van de politiek. De 
flaptekst van Moyens sans Fins (die onge
twijfeld door de auteur zelf geschreven is) 
stelt het zo: “Indien de politiek vandaag de 
dag een langdurige eclips lijkt door te ma
ken, waarin ze ondergeschikt lijkt aan de 
religie, de economie en zelfs het recht, dan 
is dat omdat ze, precies in de mate waarin ze 
haar eigen ontologische rang is vergeten, 
verzuimd heeft zich te confronteren met de 
transformaties die haar concepten en haar 
categorieën stelselmatig hebben uitgehold.”

Vandaar dat alles moet herzien en her
dacht worden. De staat en zijn ontbinding 
staan centraal, en ook het einde van de 
geschiedenis. Wat Agamben op het oog 
heeft is het denken van “une politique non 
étatique” - “een niet staatsgebonden poli
tiek”. [27] Want dat is de taak van het den
ken volgens hem: het denken niet alleen van 
een post-histoire met behoud van de staat of 
een postetatisme met behoud van de ge
schiedenis, maar een posthistorische én 
postetatistische politiek. [28] Met een refe
rentie naar Hegel en Kojève zegt Agamben 
daarover: “de toe-eigening van de historici
teit kan niet nog eens een etatistische vorm 
aannemen - de Staat is niets anders dan de 
vooronderstelling en de representatie van 
de arche van de geschiedenis voorzover die 
verborgen blijft - maar moet het veld rui
men voor een menselijk leven en een poli
tiek, die non-etatistisch en niet-juridisch 
zijn en die nog helemaal moeten uitgedacht 
worden.” [29] Dit alles is vanzelfsprekend 
nog niets meer dan een programma, maar 
het programma is wel duidelijk. Reeds in 
La Communauté qui vient (de gemeenschap 
die komt, uit 1990) luidde het zo: “[...] de 
nieuwigheid van de politiek die komt, is dat 
ze niet langer een strijd zal zijn voor de 
verovering of de controle van de Staat, maar 
een strijd tussen de Staat en de niet-staat (de 
mensheid), een onherstelbare disjunctie van 
de onbepaalde singulariteiten en de 
etatistische organisatie.” [30] Deze zin lijkt 
wel de kern te bevatten van de oppositie die 
Negri, samen met Hardt, zoveel jaren later 
breed heeft uitgewerkt in Empire: de finale 
politieke oppositie tussen “de multitude”, 
de menigte van creatieve producenten, en 
het drieledige imperium (als synthese van 
monarchie: VS, aristocratie: IMF, Wereld
bank, transnationale bedrijven, en demo
cratie: VN, pers, religies, publieke opinie, 
NGO’s). Ook voor Agamben is het de ko
mende gemeenschap (als verzameling van 
onbepaalde singulariteiten of van singularités 
quelconques) die het moet opnemen tegen 
het nieuwe gemilitariseerde kapitalisme. 
Hoe en wat blijft echter ongewis. Wel is 
duidelijk dat Agamben hiermee veel dichter 
zit bij de andersglobaliseringsbeweging dan 
hij misschien zelf vermoedt of zou willen 
toegeven. Wat bij hem de “onbepaalde 
singulariteiten” heet (de onvervreemdbare 
potentialiteit van de individuen) en bij Negri 
de “multitude”, heet bij de andersglobalisten 
de “civil society”, die veelvormig is maar 
wel gedragen wordt door de vredesbewe
ging, de vakbonden, activistische vereni
gingen allerhande en de door beide auteurs 
zo gewantrouwde NGO’s. [31]

Maar men kan vermoeden dat wat 
Agamben aan het eind van La Communauté 
qui vient schrijft over Tienamien, ook door 
de andersglobaliseringsbeweging zou 
worden herkend en erkend. “De onbe
paalde singulariteit die zijn ‘behoren-tot’ 
(l’appartenance même) zelf wil toe-eigenen, 
zijn eigen 'in-de-taal-zijn' en die van dan af 
elke identiteit en elk lidmaatschap (condition 
d’appartenance) verwerpt, is de voornaam
ste vijand van de staat. Overal waar deze 
singulariteiten hun gemeenschappelijkheid 
vreedzaam zullen manifesteren, zal er een 

Tienamien zijn en zullen, vroeg of laat, de 
tanks verschijnen.” [32] Misschien verklaart 
Agamben hier reeds, in 1990, het bijna 
onverklaarbare disproportionele geweld 
waarmee de manifestaties van de anders
globalisering intussen bestreden worden. In 
Agambens denken benoemt het begrip 
‘levensvorm’ de contouren van een 
postetatische en posthistorische politiek.

5. Levensvorm en potentialiteit (Deel IV)

Tegenover het onderscheid tussen zoè en 
bios, dat het essay Forme-de-vie uit 1993 en 
daarmee de hele Homo Sacer-cyclus opent, 
stelt Agamben het begrip levensvorm: een 
levensvorm (forme-de-vie) is de onlos- 
makelijkheid van het leven van zijn vorm. 
De levensvorm kenmerkt de mens, omdat 
het leven van een mens niet bestaat uit feiten 
maar uit mogelijkheden. Mensen zijn niet 
biologisch gedetermineerd tot een bepaald 
leven, hun levensvorm is altijd, ondanks 
conventie en sociale druk, pure potentialiteit. 
Hier keert een thema terug uit Agambens 
vorige boeken. De pure potentialiteit is ver
want met de singularité quelconque uit 
La Communauté qui vient, met de weige
ring om iets specifieks te doen uit Bartléby 
et la création, met de roeping als herroeping 
van alle roepingen uit het boek over Paulus.

‘Normaal’ is elk leven onlosmakelijk 
van zijn vorm, maar de uitzonderingstoe
stand maakt het leven los van zijn vorm, en 
reduceert het tot ‘naakt leven’. De politieke 
macht of de soevereiniteit steunt in laatste 
instantie op het naakte leven van de onder
danen (het recht over leven en dood) veeleer 
dan op een ‘algemene wil’. De functie van 
de uitzonderingstoestand is precies de 
productie van dergelijk naakt leven als basis 
voor de politieke macht. “Het leven in de 
uitzonderingstoestand die de regel is ge
worden is het naakte leven dat op alle do
meinen de vormen van het leven (les formes 
de vie) scheidt van hun cohesie binnen de 
levensvormen (formes-de-vie).” [33] Vol
gens Agamben is het marxistische onder
scheid tussen mens en burger vervangen 
door het onderscheid tussen “het naakte 
leven, als ultieme en opake drager van de 
soevereiniteit en de veelvoudige vormen 
van leven die abstract 'gerecodificeerd' zijn 
in juridisch-sociologische entiteiten: de con
sument, de kiezer, de student, de werkende, 
de vrouw, de seropositief enzovoort.” Het 
zuiver biologische leven, waarover de bio- 
ethiek en de wetenschap spreken, is volgens 
hem een geseculariseerd politiek concept. 
Een politiek leven of - geheel aristoteliaans 
en benjaminiaans volgens Agamben - een 
leven dat gericht is op geluk, kan alleen 
gedacht worden voorbij de scheiding tussen 
zoè en bios, en dus vanuit de “exodus uit 
elke soevereiniteit”. [34] Volgens hem kan 
dat alleen als we een leven kunnen denken 
dat onlosmakelijk is van zijn vorm: een 
leven van de potentialiteit (une vie de la 
puissance [35]). Hij schuift het denken als 
mogelijkheid, als pure potentialiteit naar 
voor. En in die potentialiteit van het recep
tieve denken kan iets ontstaan als een le
vensvorm waaruit het naakte leven niet kan 
geïsoleerd worden. [36] Deze ervaring is 
volgens hem altijd een gemeenschappelijke 
ervaring. Gemeenschap en potentialiteit 
overlappen elkaar helemaal: gemeenschap 
gaat niet over communauteit of over com
municatie maar over communiceerbaarheid 
als zodanig.

Hoe kunnen we dit begrijpen? InNotes 
sur la politique, het 'ondertitelessay' uit 
Moyens sans Fins, mediteert Agamben ver
der over deze ‘zuivere medialiteit', die al 
sinds Enfance et Histoire een bijna 
obsessioneel thema is in zijn werk, en die 
teruggaat op Benjamins taalopstel waarin 
de zuivere taal haar eigen taal-zijn meedeelt 
en niets anders. Dat is de ervaring van de 
taal, het experimentum linguae dat steeds 
weer opduikt in Agambens werk. Zoals we 
niet met de taal iets zeggen, maar aan haar 
deelhebben en talig zijn, zo zijn we ‘poli
tiek’: politiek is niet het domein van de 
middelen, maar van de deelname zelf aan de 
polis. De politiek is het medium van de 
polis: geen middel maar een midden, een 
milieu dat ons omvat. En elke nieuwe poli
tieke daad (zoals voor McLuhan elk nieuw 
medium) verandert de totale mens (zoals 
bijvoorbeeld de auto onze steden en ons 
landschap en ons leven helemaal heeft veran
derd). Van daaruit worden Agambens defini
ties van de politiek begrijpelijk: “De politiek 
is de sfeer van de zuivere middelen [...]”. [37] 
Of nog: “De politiek is de vertoning van een 
medialiteit, ze toont een middel als zoda
nig.” [38] Met andere woorden: de polis is 
doel op zich.

V ooralsnog blijven deze gedachten van 
Agamben, hoe alomtegenwoordig ook in 
zijn oeuvre, schimmig en wordt het verband 
ertussen nergens concreet. Hijzelf maakt



niet duidelijk of en hoe ze leiden naar con
creet politiek verzet. Als we, als voorbarige 
synthese, de derridiaanse maniërismen die 
in twee formules aan het licht komen (en die 
wellicht ook een beetje als parodie bedoeld 
zijn) als vingerwijzing mogen nemen, dan 
zou men kunnen zeggen: formes-de-vie, de 
grafische formule uit Moyens sans Fins (en 
uit Deel IV), is het antwoord op Force-de- 
toi uit Etat d’Exception. Het is op het mo
ment dat de kracht van de wet nog werkt en 
misschien meer dan ooit, maar de wet zelf 
niet (want opgeheven in de uitzonderings
toestand), dat we zullen moeten zoeken naar 
levensvormen die niet reduceerbaar zijn tot 
naakt leven, en dus naar een postetatistische 
en ook postjuridische politiek. [39] 
Agambens houding zelf lijkt die van een 
afkeer en inkeer, een bij na mystiek politieke 
houding van afwachting, een innerlijk anar
chisme tegen de instituties en de wet, meer 
dan die van een concreet verzet of acti
visme.

6. Homo Sacer: opus magnum (besluit)

Uit Agambens boeken kan men de hypo
these afleiden dat de regering Bush de 
planetaire uitzonderingstoestand heeft uit
geroepen. Het is duidelijk dat het nieuwe 
beleid van de VS dit uitzonderingsbeleid 
aan het opstapelen is: vele gevangenen van 
de oorlogen in Afghanistan en Irak worden 
vastgehouden op Guantanamo Bay (Cuba), 
een plaats die is uitgekozen omdat ze zich 
buiten het Amerikaanse grondgebied be
vindt. De Regering Bush claimt dan ook dat 
de Amerikaanse wetgeving op de behande
ling van gevangenen er niet van toepassing 
is. (Het optreden op Guantanamo is al door 
verschillende mensenrechtenorganisaties op 
de korrel genomen.) De reeds genoemde 
doctrine van ‘preventieve aanval’; het op
geven van de Kyoto-akkoorden over 
klimaatverandering; de afwijzing van het 
non-proliferatieverdrag voor kernwapens; 
de Patriot Act, waardoor vele basis
burgerrechten worden opgeschort (huiszoe
kingen zonder huiszoekingsbevel zijn weer 
mogelijk); de uitwijzing sedert 9/11 van 
duizenden immigranten die al jaren in de 
Verenigde Staten woonden; het volslagen 
aan hun lot overlaten van armen en werklo
zen (in getto’s zoals Skid Row in L.A.); en 
natuurlijk last but not least de afwijzing van 
het Internationaal Strafhof in Den Haag 
(kracht bijgezet door de The Hague invasion 
act - indien een Amerikaans staatsburger 
voor het ICC verschijnt wordt in Den Haag 
binnengevallen) - dit alles, deze hoogst on
rustbarende constellatie van grote en kleine 
feiten, van micropolitieke overtredingen van 
de burgerrechten (huiszoekingen zonder 
huiszoekingsbevel) tot macropolitieke over
tredingen van de internationale rechtsorde 
(het preventief aanvallen van als potentieel 
gevaarlijk bestempelde ‘schurkenstaten’ ), dit 
alles wijst duidelijk op het feit dat het 
Amerikaanse exceptionalism aan het afglij
den is naar een uitzonderingstoestand (ook in 
de Verenigde Staten zelf). [40]

De Homo Sacer-cycbis zou misschien aan 
duidelijkheid winnen als een van de delen 
concreter ingaat op het heden, op de zonet al 
te kort geschetste Amerikaanse imperiale 
politiek van de uitzondering. Met name de 
verhouding tussen de Staat, de afzonder
lijke (vazal)staten en de nieuwe imperiale 
Amerikaanse politiek (die het internatio
naal recht en ook de burger- en mensenrech
ten heeft omvergekegeld - geheel volgens 
de voorspellingen van Agambens planetaire 
uitzonderingstoestand, waarvan de basis
intuïtie uit 1993 stamt, dat is kort na de 
eerste Golfoorlog waarmee Bush senior de 
nieuwe wereldorde instelde) zou meer uit
werking moeten krijgen en concreter moe
ten worden in het vervolg van de cyclus. De 
nieuwe verhoudingen, de nieuwe contouren 
van staatsmacht en vooral postetatistische 
(neo-imperiale?) vormen van macht en ge
weld, blijven in de Homo Sacer-cyclns tot 
nog toe onderbelicht - wellicht moet dat 
onderzoek nog gevoerd worden en zullen de 
komende delen het heden meer en meer 
inhalen. Maar anderzijds is Agamben een 
filosoof en geen journalist of historicus. Hij 
moet geen politieke kronieken schrijven maar 
instrumenten aanreiken voor concrete poli
tieke analyse en kritiek. En daarin maakt de 
cyclus zijn belofte waar, getuige bijvoor
beeld de invloed van Agambens Homo Sacer 
op het urbanistisch vertoog. [41] Agamben 
heeft het heden in zekere zin voorspeld. De 
nogal orakelachtige uitdrukking “de bloe
dige mystificaties van de nieuwe wereld
orde” uit 1995, is pas sinds kort echt duidelijk 
geworden: ‘bloedig’ is in deze periode zeker 
geen stilistische uitschuiver of overspannen 
metafoor, en het begrip ‘mystificatie’ heeft 
onvermoede betekenissen gekregen en 
nieuwe hoogten bereikt - er zijn al ettelijke
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boeken en honderden webpagina’s gewijd 
aan de ‘web of lies’ dat rond de illegale 
invasie van Irak is geweven. Omdat 
Agamben steeds opnieuw het verband toont 
tussen de opkomst van de biopolitiek, van 
het naakte leven als de steeds verdergaande 
vermenging van het private en het publieke, 
de verwarring tussen ons biologisch lichaam 
en ons politiek lichaam enerzijds en de niet 
meer te loochenen planetaire uitzonderings
toestand anderzijds, is deze cyclus, die zon
der meer Agambens opus magnum aan het 
worden is, nu al een van de belangrijkste 
filosofische bijdragen tot een begin van 
inzicht in de politieke, militaire en dus ook 
de terroristische catastrofes die ons overko
men. De cyclus is daarom een essentieel 
object van studie om te begrijpen wat er met 
de wereld aan het gebeuren is, zowel op 
micro- als op macropolitiek niveau. En mis
schien zal de cyclus uiteindelijk ook een 
sleutel bevatten tot verzet; een strategie, hoe 
filosofisch of messianistisch ook, om het 
onheil dat ons overal omringt en daarom 
machteloos maakt, af te wenden.

Noten

[1] Giorgio Agamben, Homo Sacer, 
le pouvoir souverain et la vie nue, Paris, 
Editions du Seuil, 1997 (in 1995 in het 
Italiaans, in 1997 in het Frans, in 2002 in het 
Nederlands).
[2] Giorgio Agamben, Ce qui reste 
d’Auschwitz, Paris, Editions Payot & 
Rivages, 1999 (2003 in het Italiaans en het 
Frans).
[3] “As for Homo Sacer, the whole project 
will have four sections. The first one is Homo 
sacer 1 (the sovereign power and bare life). 
The second volume will contain a series of 
genealogical enquiries (on state of exception, 
civil war, oikonomia, zoè etc). Of this only 
the first chapter has just been published in 
French and Italian (Stato di eccezione, Etat 
d’ exception). The third section is the book on 
Auschwitz (on ethics and testimony). The 
final and fourth section will contain die pars 
construens of the work, on form of life, etc. 
and it will try to define a life inseparable from 
its form.” (e-mail van Giorgio Agamben aan 
de auteur, 4 november 2003).
[4] Giorgio Agamben, Moyens sans Fins. 
Notes sur la politique, Paris, Payot & 
Rivages, 1995. Het boek verscheen eerst in 
het Frans, tot Agambens eigen verbazing en 
ergernis - de Italiaanse uitgever durfde er 
zich volgens hem niet aan wagen. Omdat we 
weten dat de tekst Que est ce camp?, die 
Homo Sacer afsluit, daarin eerst verscheen 
en de uitdrukking ‘zuiver middel’ of ‘mid
del zonder doel’ terug opduikt in het deel 
over de uitzonderingstoestand, en het on
derscheid tussen zoè en bios het boek opent, 
en nu dus ook de embryonale gedachtegang 
bevat omtrent levensvormen dat het vierde 
deel zal vormen - om al die redenen (en er 
zijn er nog meer) kunnen we besluiten dat 
Moyens sans Fins een echte ouverture is, 
een soort miniatuur of voorpresentatie van 
de thema’s van de werken (de opera) die 
zullen volgen. In het voorwoord wordt dat 
inderdaad met zoveel woorden gesteld: “De 
teksten uit deze bundel verwijzen, op ver
schillende manieren en al naar gelang de 
gelegenheden die hen hebben voortgebracht, 
naar een nog open bouwwerf [chantier 
encore ouvert], soms geven ze daarvan 
vooraf de oorspronkelijke kerngedachten 
[les noyaux originaux] en soms bieden ze 
fragmenten en flitsen. Zelfs al zijn ze be
stemd om slechts hun volle betekenis te 
krijgen in het voltooide werk, het is niet 
uitgesloten dat dit laatste in hen zijn meest 
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gelukkige formulering vindt.” (Moyens sans 
Fins, p. 8). Dus echt en heel letterlijk een 
ouverture. En in die zin is het een proloog, 
de eerste schetsmatige presentatie, de ma
quette van de gehele cyclus.
[5] Dus: 0. Moyens sans Fins', 1. Homo 
Sacer I; 2. Etat d’Exception, Homo Sacer II, 1 ; 
3. ? [over de burgeroorlog]; 4. [oikonomia]; 
5. Ce qui reste d’Auschwitz (III); 6. [Forme- 
de-vie]. Verder zijn belangrijk voor onze lec
tuur: La Communauté qui vient, Paris, Seuil, 
1990; en Le Temps qui reste, un commentaire 
de l’Epître aux Romains (over Paulus), Paris, 
Editions Payot & Rivages, 2000. Maar ze 
behoren als zodanig niet tot de cyclus.
[6] Homo Sacer I, Franse versie, p. 20 / 
Nederlandse versie, Homo Sacer. De soeve
reine machten het naakte leven, Amsterdam, 
Boom/Parrèsia, 2002, p. 18.
[7] In het Frans staat er “les mystifications 
sanglantes d’un nouvel ordre planétaire”, 
dat ik zou vertalen als “de bloedige 
mystificaties van een nieuwe wereldorde”, 
en dit levert meteen de titel van mijn tekst 
(Homo Sacer, p. 20).
[8] Het is daarom dat volgens Agamben 
de politie, die de wet handhaaft, ook altijd 
aan de rand van de wet staat.
[9] ‘Holocaust’, dat een religieus-bijbelse 
oorsprong heeft, is volgens Agamben dan 
ook een verkeerd woord: men kan het afgrij
selijke van de uitroeiingskampen niet be
grijpen in religieuze termen.
[10] Henk Oosterling, in de discussie tijdens 
het colloquium op de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (11 november 2003).
[11] Agamben, op cit. (noot 4), p. 133.
[12] Giorgio Agamben, Etat d’Exception: 
Homo Sacer II, 1, Paris, Seuil, 2003, p. 12. 
[13] Ibid., p. 13.
[14] Een schandaal dat intussen ook de 
wereldpers heeft gehaald en door verschei
dene mensenrechtenorganisaties is aange
klaagd.
[15] Agamben, op. cit. (noot 12), p. 16.
[16] Ibid., p. 18.
[17] Ibid., p. 41.
[18] Dit is het programma dat openlijk be
leden wordt door de denktank The Project 
for the New American Century, met als 
ondertekenaars Cheney, Rumsfeld en 
Wolfowitz. Het gaat erom zowel intern als 
extern de “American pre-eminence” te ver
stevigen (een “benevolent hegemony”) en 
dit via “Multiple simultaneous Major thea
ter wars”; verder gaat het erom iedereen, 
zowel bondgenoten als vijanden, de “Pax 
Americana” op te leggen, wat mogelijk is 
geworden door de “catalysing, catastrofic 
event, a new pearl harbor”; en, zoals het 
rapport van de PNAC in 2000 stelt, is het 
erom te doen een exponentiële groei van het 
defensiebudget mogelijk te maken (een jaar 
later is die er gekomen - door 9/11) en het 
programma van werelddominantie uit te 
voeren. Zie daarover mijn tekst The Project 
for a New American Century. Naar een 
nieuwe imperiale wereldorde, in AS Media- 
tijdschrift, 166, april, mei, juni 2003, pp. 116- 
124; zie ook  of 

. Het BRussells 
Tribunal zal precies de PNAC en de nieuwe 
imperiale wereldorde onder de loep nemen. 
[19] Agamben, op. cit. (noot 12), p. 146.
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[20] Agamben, op. cit. (noot 4), p. 150.
[21] Ce qui reste d’Auschwitz is echter een 
echte microanalyse die voor onze gedachte
gang niet cruciaal lijkt en waaraan we dus 
wegens plaatsgebrek en ook - waarom het 
inderdaad niet toegeven - uit sprakeloosheid 
snel overheen gaan.
[22] Agamben, op. cit. (noot 4), p. 144.
[23] Ibid., p. 146.
[24] Giorgio Agamben, Le Temps qui reste, 
op. cit. (noot 5), p. 156.
[25] Ibid., pp. 169,171.
[26] “Ce qui s’affirme ici, ce serait un acte 

de foi messianique -irréligieux et sans 
messianisme [...] A cet appel se confient 
tous l'espoirs, certes, mais l’appel reste, en 
lui-même, sans espoir. Non pas désespéré 
mais étranger à la téléologie, à l’espérance 
et au salut de salvation. Non pas étranger au 
salut à l’autre, non pas étranger à l’adieu ou 
àlajustice, mais encore rebelle à T économie 
de la rédemption.” (Jacques Derrida, Voyous, 
Paris, Galilée, 2003, invoegblad zonder 
paginering)
[27] Agamben, op. cit. (noot 4), p. 19.
[28] Ibid., p. 122.
[29] Ibid., p. 124.
[30] Giorgio Agamben, La Communauté 
qui vient, Paris, Editions du Seuil, 1990, 
p. 88.
[31] Dit miskennen van de NGO’s (hoe
zeer ze ook zijn geïmpliceerd in het sys
teem) is parallel aan een andere contradictie 
die bij Negri virulent en bij Agamben latent 
is. Negri is tegelijk tegen de staat en voor de 
welvaartstaat, en dat is nogal moeilijk. 
Agamben spreekt niet over de welvaartstaat 
en heeft het misschien bij het rechte eind als 
hij ervan uitgaat dat de welvaartstaat samen 
met de staat zal ten onder gaan. Maar de 
welvaartstaat is de enige dam tegen het 
multinationale en rabiate kapitalisme die 
ons nog rest en is op de keper beschouwd het 
meest bevredigende sociale systeem uit de 
wereldgeschiedenis. Dus dat lijkt me een 
blinde vlek in het werk van Agamben en in 
dat van Negri.
[32] Agamben, op. cit. (noot 30), p. 90.
[33] Agamben, op. cit. (noot 4), p. 17.
[34] Ibid., p. 19.
[35] Ibid., p. 19.
[36] Ibid., p. 20.
[37] Ibid., p. 71.
[38] Ibid., p. 129.
[39] Alleen ben ik daar niet zo optimistisch 
in als Agamben (of Derrida): “de ruimte van 
de postciviele samenleving”, naar de ono
vertroffen uitdrukking van Fredric Jameson, 
is ook en vooral postpolitiek. Ik geloof niet 
dat de ware, messianistische uitzonderings
toestand zal groeien (of kan gepuurd wor
den) uit de uitzonderingstoestand die 
romdom ons aan het ontstaan is.
[40] Zie daarover mij n tekst The Project for 
a New American Century. Naar een nieuwe 
imperiale wereldorde, op. cit. (noot 18); als
ook het opiniestuk Welkom in de Nieuwe 
Imperiale Wereldorde, in De Standaard, 
26 juni 2003. (Het zal onder die titel gebun
deld worden met zes andere artikelen ge- 
schrevenna9/l 1 en, net als de eerstgenoemde 
tekst, opgenomen worden in The Capsular 
Civilisation (NAi Publishers, 2004).
[41] Territories. Island, Camps and Other 
States of Utopia (cat.), Berlin, K W - Institute 
for Contemporary Art, 2003. Deze tentoon
stelling was ook te zien in Witte De With 
(Rotterdam). Sommige bijdragen gaan ex
pliciet in op het werk van Agamben.
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Hua Xia Trip, 2002
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Deze tekst gaat terug op een lezing gehou
den op het symposium over Homo Sacer 
(deel 1) aan de Erasmusuniversiteit te 
Rotterdam op 11 november2003. De tekst 
kan niet los gezien worden van het 
BRussells tribunal, een onderzoeks
commissie over de Nieuwe Imperiale 
Wereldorde, en meer bepaald over ‘the 
Project for the New American Century’ 
(PNAC), de neoconservatieve denktank 
achter de oorlogslogica van de regering 
Bush. De PNAC pleit voor Amerikaanse 
hegemonie en ‘exceptionalism’. Cheney, 
Rumsfeld en Wolfowitz zijn mede
ondertekenaars van het PNAC-mission 
statement Het BRussells tribunal, waar
aan tal van internationale specialisten 
hun medewerking zullen verlenen, zoals 
Ramsey Clark, Scott Ritter, Michael 
Parenti en Immanuel Wallerstein, vindt 
plaats van 14 tot 17 april in de Beurs
schouwburg en Les Halles (voor alle in
formatie zie: www.brusselstribunal.org). 1 1
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Bin Laden als cartesiaan
Over de moderniteit van het fundamentalisme

Marc De Kesel

... Car, sans cela, que dira-t-on qu’est 
l’homme? Tout son état dépend de ce point 
imperceptible. Et comment s’en fût-il aperçu 
par sa raison, puisque c’est une chose 
contre la raison, et que sa raison, bien loin 
d’inventer par ses vois, s’en éloigne quand 
on le lui présente.
Biaise Pascal [1]

Osama Bin Laden is zonder twijfel het toon
beeld van wat wij vandaag ‘fundamenta
lisme’ noemen. Zijn ideeëngoed zagen we 
met afgrijzen gerealiseerd in de Taliban- 
terreur die Afghanistan meer dan een de
cennium in de greep hield. De gedachte dat 
hij een politieke orde als die in Saoedi- 
Arabië te ‘libertijns’ vindt, doet ons zo mo
gelijk nog meer huiveren. Hij verdedigt een 
politiek en religieus programma dat de be
langrijkste verworvenheden van onze mo
derne cultuur ongedaan wil maken. De vrije 
en open wereldburger die wij zijn, kan zich 
onder geen beding verzoenen met de ultra- 
traditionele islam waartoe hij ons wil beke
ren. Aan dergelijke reactionaire reflexen, zo 
denken we spontaan, moet ook de islam zelf 
op den duur ten onder gaan.

En toch, wie uit deze beknopte, maar 
correcte situering van de figuur Bin Laden 
besluit dat hij de traditionele moslim verte
genwoordigt, slaat de bal mis. Zijn politiek 
activisme is typisch modem, en zijn positie 
in de huidige wereld is die van een moderne, 
kosmopolitische burger. Meer zelfs: precies 
als hardline fundamentalist is de figuur van 
Bin Laden typisch westers en modem te 
noemen; juist in zijn fundamentalisme heeft 
hij alles met ons gemeen. Ik wil hier beto
gen dat onze strijd tegen het fundamenta
lisme (en die is nodig en dringend) er alles 
bij wint, wanneer we in Bin Laden eerst 
onszelf herkennen: wanneer we in hem eerst 
en vooral onze gelijke zien.

1. ‘Die man is grondig fout’

Maar moeten we om te beginnen niet dui
delijk stellen dat deze man grondig fout is, 
dat zijn plannen voor die zonnige ochtend 
van 11 september 2001 misdadig en verwer
pelijk waren, dat zijn terreur onder geen 
beding goed te praten valt? En hoe zouden 
we iemand kunnen verdedigen die mensen, 
enkel en alleen omdat ze vrouw zijn, uit het 
openbare leven bant en aan een discrimine
rend rechtsstelsel onderwerpt?

Is bovendien zijn ‘cultuurkritiek’ niet 
al even bedenkelijk? Uiteraard mag hij te
gen het westen zijn, en wat zijn betoog over 
het westerse imperialisme aangaat heeft hij 
zelfs nog een beetje gelijk. [2] Maar zijn 
argumentatie overstijgt zelden een vulgair 
en oppervlakkig moralisme: wij westerlin
gen zijn volgens hem, in moreel, politiek 
en religieus opzicht, decadent. We zijn elk 
authentiek contact met onze tradities en 
meteen ook elk waarachtig gemeenschaps
gevoel verloren. Ten prooi gevallen aan spi
rituele en sociale eenzaamheid, zijn we tot 
de perverse, wankele ongelovigen geworden 
waar de koran een banvloek over uitspreekt. 
Clintons affaire met Monica Lewinsky was. 
slechts het topje van de immorele afvalberg 
waar het westen op leeft. Kortom, het 
westen belichaamt het Kwaad. Door het 
westen zonder uitputten te diaboliseren tracht 
de cultuurcriticus Bin Laden de leegte van 
zijn machtshonger verborgen te houden. 
Zelfs belangrijke politieke problemen zoals 
de Palestijnse kwestie gebruikt hij enkel om 
de eigen zaak te legitimeren. Dat het 
Palestijnse volk daarmee allesbehalve gehol
pen is, is kennelijk zijn zorg niet.

Is ten slotte niet ook het politiek en 
religieus programma van deze man funda
menteel verkeerd? Waar is dit programma 
eigenlijk op gebaseerd? We weten onder
tussen dat zijn islamitische ideologie alles
behalve dé islam vertegenwoordigt. Het 
betreft hier één welbepaalde moslimcultuur, 
met name het wahabisme, een islam- 
hervorming op het Arabische schiereiland 
die op naam staat van de achttiende-eeuwse 
Mohammed Abd al-Wahab. Het wahabisme 
heeft van oudsher een sterke band met de 
Saoedi-familie die het land in 1924 heeft 
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ondemocratische manier regeert. Het vormt 
maar een van de vele moslimtradities die 
de islam rijk is, en verschilt bijvoorbeeld 
sterk van de Bosnische, Tsjetsjeense, 
Indonesische, Indische of Turkse islam
cultuur. Bin Laden en zijn al-Qaida zijn met 
name een duidelijke exponent van het im
perialisme dat het Saoedi-Arabische 
wahabisme kenmerkt. Bin Laden keert zich 
tegen de Saoedische leiders, omdat hij vindt 
dat ze nog te weinig wahabistisch en dus 
eigenlijk te weinig imperialistisch zijn.

Wat heeft deze Bin Laden dan in gods
naam met ons gemeen, als zowel zijn uto
pische project als zijn religieuze stelling- 
name op niets gebaseerd zijn? Is er über
haupt wel iets aan deze man waar wij ons
zelf in kunnen herkennen?

2. ‘Maar op welke grond?’

Maar laat ons de vraag omkeren: hoe zou
den wij over deze utopie en dit programma 
kunnen oordelen? Met welk recht en op 
welke grond zouden wij überhaupt kunnen 
oordelen over ‘juist’ en ‘fout’, goed en 
kwaad? Een dergelijk oordeelsvermogen gaat 
ons postmodernen toch allang te boven? Als 
goede postmodernen weten we vooral dat we 
niet goed meer weten wat in absolute termen 
‘juist’ of ‘onjuist’ is. Het enige wat we mis
schien nog weten, is hoe gevaarlijk waarhe
den en waarheidsaanspraken kunnen zijn. In 
de loop van de geschiedenis - ook en vooral 
de recente geschiedenis—heeft het spreken 
in naam van de waarheid zulke catastrofes 
veroorzaakt, dat we voorzichtig zijn gaan 
omspringen met de waarheid. Maar we rea
liseren ons evenzeer dat we hoe dan ook 
waarheidsaanspraken blijven produceren, 
dat wé onvermijdelijk blijven refereren aan 
het onderscheid tussen juist en onjuist, waar 
en vals - ook en vooral onbewust. Ook als 
we stellen dat er geen waarheid is of dat elk 
waarheidsspreken onmogelijk is geworden, 
claimen we nog altijd een waarheid, al is 
het dan de negatieve waarheid dat ‘er geen 
waarheid is’, of dat ‘we niet in de naam van 
de waarheid kunnen spreken’. Wellicht, zo 
dromen sommige postmodernen luidop, 
slaagden de oude heidense góden erin om 
geen waarheid te claimen [3] en kan een 
enkele moderne kunstenaar hen daarin vol
gen. Maar voor ons, moderne of post
moderne stervelingen, lijkt het ondoenlijk 
om niet in de naam van een waarheid te 
spreken, ook al beseffen we terdege hoe 
onmogelijk, ja hoe gevaarlijk dit is.

Niettemin, hoezeer dit waarheids
spreken ons ook in de ban houdt, dit hoeft 
ons niet te beletten om de grenzen van onze 
waarheidsclaim af te tasten en de impasse 
waarin zij ons brengt onder de aandacht te 
brengen. En juist waar we zicht willen krij
gen op die impasse, kan de blik op die an
dere ongerijmde waarheid helderheid schep
pen. In de grenzen waar die andere, 
fundamentalistische waarheidsclaim op 
botst, wordt iets duidelijk over onze eigen 
relatie met de waarheid.

3. Bin Laden modern

Precies op dat moment krijgen we de ver
rassende - maar ook lugubere - moderni
teit van Bin Ladens waarheidsaanspraak in 
het vizier. Bin Laden is wel degelijk het 
typevoorbeeld van de antimoderne funda
mentalist; hij is een overtuigde moslim die 
elke vorm van vernieuwing en moderni
sering verafschuwt en een hypertraditiona- 
listische versie van de islam verdedigt. En 
toch is hij geen traditionele moslim. Hij 
belijdt immers wel een traditionele islam, 
maar doet dit niet vanuit de islam. Op het 
meest fundamentele niveau steunt hij niet 
op zijn traditie, maar op zijn eigen soeve
reine keuze voor die traditie. Dat verschil 
is cruciaal, want het formele punt van waar
uit zo’n beslissing wordt genomen staat per 
definitie buiten de traditie. Dit punt veron
derstelt een moment van twijfel waarbij, al 
was het maar voor even, alle grond onder 
de traditie weg is. Pas na dit moment van 
fundamentele twijfel werd Bin Laden de 
traditionele moslim die we kennen. Hij is 
geen moslim omdat hij - uit hoofde van de 
traditie - altijd al een moslim is geweest. 
Het is niet de traditie die van hem een 
moslim heeft gemaakt; hij heeft zichzelf tot 
traditionalist omgevormd. Het was zijn vrije 
en zelfbewuste beslissing.

Die vrijheid vormt al sinds de zeventiende 
eeuw - en meer bepaald sinds Descartes - 
de kern van wat wij ‘moderniteit’ zijn gaan 
noemen. In die zin is ook Bin Laden 
‘modem’. In wat hij zegt en doet, staat hij 
diametraal tegenover ons; maar formeel ge
sproken is het punt van waaruit hij zich over 
de wereld uitlaat ook het punt van waaruit 
wij ons tot de wereld verhouden. Dit zuiver 
formele punt is het paradigmatische stand
punt waar Descartes het cogito situeerde. 
Alle uitingen van de moderniteit steunen op 
dit nieuwe standpunt, dat op termijn ook de 
doodsteek betekende voor het oude theolo
gische wereldbeeld. Overigens leefde ook 
Descartes nog volop in dat theologische 
wereldbeeld, dat aan het begin van de ze
ventiende eeuw nog niets van zijn impact 
had ingeboet. We moeten Descartes dan ook 
ernstig nemen wanneer hij, als antwoord op 
de verwijten van de theologen van zijn tijd, 
er steeds weer op hamerde dat hij een op
recht gelovig christen was. Descartes had 
enkel een nieuw uitgangspunt geformuleerd 
voor onze verhouding tot de werkelijkheid. 
Niet het door de traditie vergaarde weten, 
maar de mogelijkheid om aan dat weten en 
die traditie te twijfelen, vormde volgens hem 
de ware grond van de wetenschap; en omdat 
men toen nog geen scherp onderscheid 
maakte tussen geloof en weten, ging dit ook 
op voor onze relatie met God. Ook op dat 
vlak gold dat niet de traditie, maar de twijfel 
aan de traditie de enige ware basis vormde 
van het geloof in God of - in Descartes’ ogen 
is dat hetzelfde - voor de kennis van God. 
Enkel een consequent volgehouden twij
fel geeft toegang tot iets wat boven alle 
twijfel verheven is: namelijk de twijfel zelf, 
dit wil zeggen het feit dat de twijfel een 
‘zelf’, een substantie, een bestaansgrond 
heeft. Je kunt aan alles twijfelen, maar niet 
aan het feit dat er op dit eigenste moment 
een instantie bestaat die twijfelt. De twij
fel vindt in zichzelf - in jij-die-twijfelt - 
een ‘grond’, een subject. Je twijfelt/denkt, 
dus je bent.

Dit impliceert evenwel dat het punt 
van waaruit we ons tot de wereld verhou
den, niet tot die wereld behoort. De wereld 
is immers het object van twijfel, en het twij
felende subject staat daar per definitie bui
ten. In een ‘logisch’ eerste moment doen we 
alsof de wereld niet bestaat, alsof die niet 
verschilt van de fantasieën en waanbeelden 
uit onze dromen. En precies in dat punt van 
de ‘logos’, dat buiten alles ligt wat betwijfel
baar is, vinden wij onszelf als de onbetwij
felbare grond van ons bestaan. Daar vinden 
wij onszelf als ‘res cogitans’ - als cogito.

Vanuit de zekerheid die dat cogito in
stalleert, reconstrueerde Descartes de we
reld die zijn hyperbolische twijfel eerst ra
dicaal had 'gedeconstrueerd'. Inhoudelijk 
gesproken verschilde deze nieuwe wereld 
weinig van de oude. Descartes wilde niet 
per se een nieuwe wereld, integendeel zelfs, 
in zijn houding tegenover de cultuur van zijn 
tijd is hij ronduit conservatief. Maar de for
mele verschuiving die hij teweegbracht in 
onze relatie met de wereld, zou de zaken 
ook inhoudelijk overhoop halen en bijvoor
beeld de geboorte inluiden van het moderne 
objectivisme en het technische wereldbeeld, 
dat ook de wereld zelf ingrijpend veran
derde.

Voor ons is echter van belang dat de 
moderniteit van Descartes niemand ervan 
weerhoudt godsdienstig te zijn. Integendeel, 
Descartes voorzag de religiositeit, die sinds 
de Reformatie op een ‘vrij’ geloof stoelde, 
van een nieuw fundament. De Reformatie 
had een vrije religiositeit verdedigd, waar
bij wij zelf, in de singulariteit van onze twij
fel en ons geloof, en zonder de bemidde
ling van een kerk, de ‘grond’ (het ‘subject’) 
van onze relatie tot God konden zijn. De 
religie en het geloof waren eeuwenlang het 
fundament voor de vrijheid geweest; thans 
werd de vrijheid zelf het fundament voor 
religie en geloof. Terwijl de religie voor
dien altijd de instantie was geweest die de 
vrijheid begrensde en inperkte, werd de re
ligie met de Reformatie het domein bij uit
stek om je vrijheid te realiseren. We waren 
niet langer met metafysische ketens aan de 
wereld gebonden - bijvoorbeeld met de 
ketens van het (aristotelisch) thomisme dat 
ons tot een ‘essentiële’ aanpak van de din
gen verplichtte. Voortaan verhielden we ons 
tot de wereld vanaf een plaats die buiten de 
wereld lag, een soevereine en ongebonden 

plaats die we traditioneel voor God reser
veerden, maar die nu, terwille van onze 
onmiddellijke relatie tot God, de plaats werd 
van waaruit wijzelf opereerden. [4]

4. Fundamentalisme

Precies in die context is het fundamenta
lisme ontstaan. Immers, wat is fundamenta
lisme anders dan het geloof dat een traditie 
kan worden hersteld in haar ‘fundament’, 
in haar originele zuiverheid? Dat, met an
dere woorden, een traditie gemaakt kan 
worden en dat wij het zijn die dat kunnen 
en (dus) moeten? Fundamentalisme is het 
geloof dat het fundament van een traditie 
niet zozeer bij die traditie te vinden is, maar 
bij ons, in zoverre wij telkens opnieuw be
reid zijn als de nieuwe ‘gezuiverde’ dragers 
van de traditie op te treden. Een traditie 
steunt op diegenen die haar steeds opnieuw 
willen herscheppen in haar oorspronkelijke 
zuiverheid, en die daartoe ook zichzelf wil
len zuiveren.

Geen wonder dus dat, gelijktijdig met 
de Reformatie en de moderniteit, en als ant
woord op het afbrokkelen van de draag
kracht van de traditie, ook de eerste 
fundamentalismen de kop opsteken. Want 
hoe moeten we anders het grote project 
interpreteren van de ‘puriteinen’ die in de 
tijd van Descartes het land verlieten omdat 
ze vonden dat de Reformatie er had gefaald, 
en die, getooid met hun mayflower, koers 
zetten naar een radicaal nieuw, ‘wild’, nog 
onbezoedeld ‘Kanaan’, waar zij eindelijk de 
kans kregen om een zuiver — dit betekende 
inmiddels vrij - ‘Israël’ op te bouwen. In 
die zin is ‘Amerika’ te beschouwen als het 
eerste fundamentalistische project uit de 
geschiedenis. Let wel, Amerika is uiteinde
lijk geen fundamentalistische natie gewor
den: alsof de founding fathers het gevaar al 
voorvoelden, stelden zij een constitutie op 
die dat uitdrukkelijk moest verhinderen. [5] 
Veelzeggend is niettemin dat Amerika tot 
op heden een land blijft waar veel ruimte is 
voor fundamentalisme, zij het in een strikt 
religieuze vorm.

Het is verhelderend om een fenomeen 
als Bin Laden en het islamitisch fundamen
talisme van daaruit te bekijken. Net zoals 
de postreformatorische gelovige of de wes
terse rationalist gaat Bin Laden niet uit van 
de moslimtraditie zelf, maar van een stand
punt ertegenover. Weliswaar heeft hij de 
twijfel die dat impliceert nooit bij zichzelf 
toegelaten, maar hij moet er toch mee heb
ben geworsteld, al was het maar in en door 
het contact met andere moslims die er wel 
doorheen zijn gegaan. In elk geval beant
woordt zijn traditionalisme niet aan een 
‘roeping’ vanuit de moslimtraditie, maar 
vormt het een wapen tegen de paradig
matische twijfel van de westerse moderni
teit; zijn fundamentalisme is een reactie op 
de confrontatie met het westen, en hoe 
‘traditioneel’ dat antwoord ook lijkt, het is 
meer getekend door het westerse paradigma 
dan de man lief zal zijn. Bin Laden reageert 
op de crisis van de traditie als zodanig, op 
het feit dat de mens niet gedragen wordt 
door de traditie, maar zelf drager (‘subject’) 
van die traditie is. Die ommekeer veronder
stelt een nieuwe definitie van de mens, die 
voortaan getekend blijft door het hyper
bolische moment van twijfel dat zich aan
dient wanneer de traditionele grond - de 
grond van de traditie - onder hem dreigt 
weg te schuiven en de afgrond van zijn vrij
heid zich opent. De religie waaraan Bin 
Laden appelleert, is een antwoord op de 
angst die Blaise Pascal aan de moderne 
mens toeschrijft wanneer die beseft dat nie
mand nog een grond onder de voeten heeft, 
en hij tegelijk nog niet - of niet langer - 
bereid is de cartesiaanse oplossing te aan
vaarden dat die twijfel zelf voortaan zijn 
laatste zekerheid is. Deze typisch moderne 
angst kan iemand terug naar zijn traditie 
drijven en hem op het idee brengen haar 
eigenhandig te zuiveren. Pascals traditie was 
het christendom, maar dan gezuiverd van 
alle besmettingen door de filosofie. Bin 
Ladens traditie is die van de islam, meer 
bepaald de islam zoals die door al-Wahab 
werd gezuiverd van alle ‘historische’ smet.

Zoals gezegd ligt het punt van waar
uit Bin Laden naar de islam grijpt, formeel 
buiten de islam. Bin Ladens fundamenta- 
lisme vertrekt dus van een ‘subjectieve’ 
positie, in de strikt formele betekenis van



dat woord: een positie die geen andere grond 
heeft dan zijn eigen grondeloos appèl. Door 
die positie in te nemen, affirmeert de 
fundamentalist onbewust alle onzekerheden, 
twijfels, zonden, leugens, ‘perversiteiten’ die 
hij met zoveel ijver bestrijdt. In dat ene 
‘abstracte’ ogenblik heeft ook hij die 
grondeloze positie geassumeerd die hij de 
ongelovige westerling aanwrijft; maar in 
dezelfde beweging heeft hij het grondeloze 
van die positie ook geloochend. Het is deze 
loochening die zijn betoog de typische 
verbetenheid van het fundamentalisme 
geeft, en die hem telkens weer met klem 
doet stellen dat hij geen millimeter van de 
islam is afgeweken.

5. Luthers moderne dubbelspraak

In zekere zin doet de fundamentalist den
ken aan Maarten Luther, toen die op 18 april 
1521 in Worms de gelegenheid kreeg om in 
aanwezigheid van de hoogste autoriteiten 
zijn reformatorische stellingen te herroepen. 
De legende gaat dat Luther toen zei: “Hier 
sta ik, ik kan niet anders, zo helpe mij God, 
amen,” waarmee hij zijn weigering te ken
nen gaf om ook maar één van zijn stellin
gen te herroepen. In die legendarische re
pliek voelt men echter ook de dubbele, ja 
dubbelzinnige positie van het moderne sub
ject. “Ik kan niet anders,” oreert Luther, ter
wijl hij juist wél anders kon: hij kreeg juist 
alle vrijheid om te zeggen wat hij wilde. De 
autoriteiten stonden er garant voor, dat had
den ze Frederik de Wijze, Luthers vorst en 
beschermheer, verzekerd. Dit hield meteen 
in dat de autoriteiten voor het eerst erken
den dat vrijheid de basis van het geloof kon 
zijn. Luther was er in zijn optreden impli
ciet van uitgegaan dat het subject (de ‘dra
ger’) van het geloof niet langer de traditie, 
maar de vrije mens zelf was. En in feite er
kende ook het tribunaal dit uitgangspunt. 
Het tribunaal had weliswaar de intentie om 
de traditie te verdedigen, en het riep Luther 
op het matje omdat hij niet van de traditie 
en wel van de vrijheid was vertrokken; maar 
door Luther alle vrijheid van spreken te 
geven affirmeerde dit tribunaal impliciet, 
tijdens die ene zitting van 18 april 1521, het 
primaat van die vrijheid.

En wat antwoordt Luther? Wetend dat 
hij vrij kan spreken, zegt hij: ‘Ik spreek niet 
uit vrijheid, ik kan niet anders.’ Op het mo
ment dat hij wordt erkend in het formele 
standpunt van waaruit hij zijn reformato
rische eisen heeft geformuleerd, en dus in 
de vrijheid die het project van de reforma
tie mogelijk maakte, schrikt hij terug, alsof 
hij de onmogelijkheid van dat ‘vrije’ stand
punt aanvoelde. Want natuurlijk is hij zo vrij 
geweest om af te rekenen met een geperver
teerd en corrupt christendom, en op te ko
men voor de ware God. Natuurlijk is het 
papendom niet de drager (subject) van onze 
relatie tot God. Maar is hij, Maarten Luther, 
dat dan zelf? Is hij zelf het subject van zijn 
godsgeloof? Is de mens zelf de ‘drager’ van 
zijn relatie tot God? Hoe kan een eindig en 
schuldig bewustzijn het draagvlak vormen 
voor de oneindige wijsheid Gods?

Luthers vrije geloof kon blijkbaar niet 
anders dan die vrijheid onmiddellijk onder
schikken aan Gods almacht. Op het moment 
dat hij de vrijheid in de ogen kijkt die de 
reformatie mogelijk maakte, bezweert hij 
zijn reformatorische geloof om die vrijheid 
toe te dekken. In plaats van te affirmeren 
dat de vrijheid voortaan het subject is van 
de religie, installeert Luther opnieuw de 
religie als subject van de vrijheid. Ziehier 
hoe een moderne Luther kiest voor (de res
tauratie van) de middeleeuwse traditie.

Met Luther en zovelen na hem balan
ceren we nog steeds op hetzelfde koord. We 
blijven laveren tussen de fascinatie voor een 
grondeloze vrijheid en een verlangen om die 
vrijheid een grond te geven. Moderniteit 
moet waarschijnlijk zonder meer als die 
onmogelijke balans worden gedefinieerd. 
Zodra het verlangen naar een stabiele grond 
voor de vrijheid het wint van de fascinatie 
voor de grondeloosheid van de vrijheid, kan 
men restauratieve reacties verwachten. Con
servatisme en fundamentalisme zijn voor
beelden van zo’n symptomatische reactie op 
hetzelfde, inherent moderne probleem. 
Beide zijn manieren om de moderne onmo
gelijkheid van die balans te ontkennen. 
Beide verwerpen de fundamentele ambiguï
teit waar ze zelf het product van zijn. In alle 

vrijheid kiezen ze tegen de vrijheid die hen 
juist mogelijk maakt.

Deze structurele ontkenning verklaart 
ook de macabere kanten van het fundamen
talisme. Om zichzelf zuiver te weten, pro
jecteert de fundamentalist zijn fundamen
tele ambiguïteit op een ander, om haar ver
volgens daar te ontkennen, desnoods door 
alle ‘decadente’, ‘besmette’, ‘ontaarde’ dra
gers van die ambiguïteit uit te roeien. De 
fundamentalist verdringt zijn ambiguïteit, 
en dus de ongrond van zijn vrije subjectivi
teit, door ze te verhalen op een vijand en 
aldaar te verdelgen. Om die reden heeft het 
fundamentalisme nood aan vijanden en zal 
het die zo nodig uitvinden.

6. Gelijk tegen wil en dank

Dit alles werpt een beter licht op een van 
de meest markante ‘vijandschappen’ uit 
onze tijd, die tussen Osama Bin Laden en 
de Amerikaanse president George W. Bush. 
Wat hier in het geding is, is fundamenta
lisme, ook van de kant van Bush. Niet dat 
we beiden over dezelfde kam kunnen sche
ren. Er bestaat een groot verschil tussen de 
Amerikaanse president en de terroristen
leider, en als we moesten kiezen, kozen we 
ongetwijfeld voor eerstgenoemde, welke 
reserves we ook koesteren ten aanzien van 
zijn beleid. Je mag Bush immers vrezen, je 
deelt met hem je vrees voor Bin Laden. 
Maar precies daarom zou je willen dat de 
president zijn vijand niet alleen beschouwt 
als zijn andere, maar ook als zijn gelijke, 
als zijn naaste.

Want Bush en Bin Laden hebben wel 
wat gemeen. Een aantal gelijkenissen springt 
meteen in het oog. Zowel Bush als Bin 
Laden hebben een welomlijnd idee over de 
geglobaliseerde wereld die we in de komende 
eeuw moeten uitbouwen, en beiden verwij
zen daarvoor naar een monotheïstische God. 
Willen we een mondiaal rijk van vrede en 
rechtvaardigheid uitbouwen, dan moeten we 
vertrouwen stellen in de Ene God, zo zeg
gen zij elk op hun manier. En, nog frappan
ter: beiden stellen hun geopolitiek pro
gramma uitdrukkelijk ten dienste van de 
vrijheid. Dat ook Bin Laden in naam van 
de vrijheid spreekt, ligt voor Bush alvast het 
moeilijkst. Hoe kan deze fundamentalist, die 
een ideologie voorstaat die vrouwen aan het 
ergste apartheidsregime onderwerpt, het 
woord vrijheid in de mond nemen? Het ant
woord op die vraag is even verschrikkelijk 
als simpel: uit vrijheid. Bin Laden is een 
modem subject dat spreekt vanuit een punt 
dat zich buiten de wereld bevindt en dat wij, 
zonder er veel bij na te denken, ‘vrijheid’ 
noemen.

Ook Bin Laden spreekt dus de facto 
in naam van de vrijheid, en sporadisch laat 
hij dat zelfs doorschemeren. Maar altijd op 
een verhulde manier, want hij spreekt zich
zelf tegen en wijst erop dat hijzelf niet aan 
het woord is in de boodschap die hij ver
tolkt, maar God. Bin Laden zegt alleen wat 
God door toedoen van de profeet in de ko
ran en de traditie (Soena) heeft gezegd. Dit 
is zijn manier om de vrijheid van waaruit 
hij spreekt en waarvan zijn spreken ook 
getuigt, te verdonkeremanen. Maar zoals 
gezegd is die ambivalente verhouding tot 
de eigen vrijheid typisch modem, en is de 
moderniteit niets anders dan dit balanceren 
tussen de aanvaarding en de miskenning van 
de grondeloze vrijheid die onze enige grond 
is. Bin Ladens fundamentalisme zit niet in 
de inhoud van zijn ideeën, maar in het feit 
dat hij de vrijheid waarop die ideeën 'rus- 
ten’, hardnekkig negeert. En dat doet hij als 
iemand die niet op de traditie steunt, maar 
er zelf het draagvlak van wil zijn. Daarin 
berust de moderniteit van Bin Laden, en 
daarin is hij formeel onze ‘gelijke’. Als het 
westen dus één ding moet begrijpen, dan 
wel het feit dat Bin Laden niet de vreemde 
eend in de bijt van onze vrije, gemondiali- 
seerde wereld is: hij is tegelijk exponent en 
symptoom van die wereld; en wie zich blind 
staart op symptomen, werkt die juist in de 
hand.

Als Bush dit niet wil begrijpen, dan 
komt hij nog meer in de buurt van de Bin 
Laden die hij meent te bestrijden. Door hem 
niet als een politieke vijand te erkennen, 
maar hem te beschouwen als een misdadi
ger en terrorist, en door blind te blijven voor 
het politieke ‘punt’ dat Bin Laden maakt, 
glijdt Bush’ politiek niet alleen af naar het 

misdadige, maar vergrijpt hij zich ook aan 
de vrijheid zelf. Door Bin Laden te crimina
liseren, criminaliseert hij de ‘ongrond’ 
waarin de vrijheid op een paradoxale wijze 
gegrond is. Daarmee dreigt hij in de val
strik van de fundamentalistische ‘oplossing’ 
te trappen: hij draagt het ondraaglijke aspect 
van de vrijheid over op anderen - de vij
and, de crimineel, de terrorist, het monster - 
en denkt dat de vrijheid gered is zodra die 
ander is geëlimineerd - ‘uitgerookt’, zoals 
Bush zich wel eens liet ontvallen toen zijn 
troepen in de Afghaanse bergen jacht maak
ten op Bin Laden. In zijn drang om de vrij
heid te zuiveren van haar ambiguïteit, ont
popt die vrijheid zich als een criminele drijf
veer, die zich enkel nog kan uitleven door 
steeds weer nieuwe vijanden van de vrij
heid te zoeken en zo nodig uit te vinden. 
Kortom, door het ondraaglijke, maar onver
mijdelijke aspect van de vrijheid mordicus 
te willen elimineren, maakt Bush van de 
vrijheid iets dat inderdaad alleen nog on
draaglijk is.

7. Vrijheid: een kwestie van politiek

Het ondraaglijke van die vrijheid is ook in
zet van de politiek. Geen enkele politiek kan 
dit duistere aspect alle ruimte gunnen, en 
tegelijk kan geen enkele politiek het volle
dig onderdrukken. Politiek die haar naam 
waardig is, moet deze onhandelbare vrijheid 
op een of andere manier een plaats geven 
- doet ze dit niet, dan zijn de gevolgen niet 
minder catastrofaal dan wanneer ze de vrij
heid geen strobreed in de weg legt.

In Bin Laden de vrijheid onderkennen 
die we zelf verdedigen: dat is de uitdaging 
waar Bush voor staat, en met hem het wes
ten en de hele gemondialiseerde wereld. In 
Bin Ladens ontkenning van de vrijheid is 
de ondraaglijke vrijheid aan het werk 
waarop onze wereld steunt. We delen met 
hem onze vrijheid, en het moderne, tra
gische onvermogen om met die vrijheid in 
het reine te komen. Dit vormt de gemeen
schappelijke basis waarop Bush en Bin 
Laden met elkaar kunnen spreken. En het 
is van groot belang om dat gesprek op gang 
te brengen, niet noodzakelijk met de per
soon van Bin Laden, maar met het funda
mentalisme in het algemeen. Het komt erop 
aan ons conflict met het fundamentalisme 
weg te halen uit de sfeer van terreur en tegen- 
terreur, en op het niveau van het vertoog 
- van woord en tegenwoord - te brengen. Dit 
kunnen we alleen wanneer we inzien dat ons 
uitgangspunt niet wezenlijk verschilt van het 
fundamentalistische; dat met andere woor
den de ultieme communicatiemanager van 
onze tegenstander onze eigen Descartes is, 
en dat we de ‘onteigenende’ werking die dat 
op onszelf heeft niet uit de weg mogen gaan.

Het hoeft geen betoog dat het opzet
ten en onderhouden van een gesprek met 
de diverse vormen van fundamentalisme 
geen sinecure is. De hardste fundamenta
listen zijn immers gekant tegen de idee van 
communicatie op zich. Door naar je vijand 
te luisteren, zo stellen zij, laat je al toe dat 
zijn venijn bij je binnensluipt. Dit laatste is 
trouwens verre van onjuist, alleen hebben 
wij geen keuze: enkel communicatie op het 
politieke niveau kan het probleem van het 
fundamentalisme min of meer beheersbaar 
maken.

Bin Laden is onze vijand, maar we 
moeten beseffen dat hij ook onze politieke 
vijand is en dat we een politieke strijd met 
hem (moeten) leveren. We moeten hem dus 
‘verleiden’ zich in politieke termen tot ons 
te verhouden, en de taal van de terreur te 
laten varen. De politiek - of, wat op het
zelfde neerkomt, het discours, de “entretien 
infini” zoals Maurice Blanchot dat noemt - 
is het enige platform waar onderlinge vij
anden de kans krijgen om in elkaar de af
grond van de vrijheid te herkennen die ze 
met elkaar delen. Of, wat op hetzelfde neer
komt, het is de enige plaats waar ze in ei
kaars listige vertogen de verdringing van die 
afgrond kunnen herkennen.

In dit perspectief wordt ook duidelijk 
hoe gevaarlijk het is dat Bush een mondiaal 
politiek platform als de Verenigde Naties 
laatdunkend behandelt. In plaats van de 
Verenigde Naties om te vormen tot een in
strument voor werelddemocratie, lijkt hij 
juist alles in het werk te stellen om de poli
tieke rol van deze organisatie uit te hollen 
en haar tot een platform voor ‘humanitaire 

acties’ om te smeden. Zo verhindert hij dat 
de Verenigde Naties, naast een politiek 
forum voor soevereine naties, tot een forum 
evolueren waar in de politieke debatten over 
onze geglobaliseerde wereld andere stem
men dan die van ‘naties’ kunnen worden 
gehoord. De ‘supranationale vijanden’ van 
het westen kunnen langs die weg tenminste 
een ‘politiek’ statuut krijgen, waardoor ze 
ook politiek kunnen worden benaderd. Het 
komt er immers niet zozeer op aan om een 
geweldige strijd gewelddadig te beslechten. 
Wie zich daartoe beperkt, criminaliseert zijn 
vijand en raakt sneller dan hij zou willen in 
crimineel vaarwater. Het komt erop aan een 
politieke strijd te voeren. De ‘war against 
terror’ moet worden uitgevochten op het 
politieke toneel. De beelden uit Irak 
schreeuwen er dagelijks om.

Noten

[1] Blaise Pascal, Pensées, Texte établi 
par Léon Brunchwicg, Paris, Garnier- 
Flammarion, 1976 (Pensée n° 445).
[2] Op 7 oktober 1996 laat Bin Laden zich 
in een interview het volgende ontvallen: 
“The ordinary man knows that [Saudi 
Arabia] is the largest oil producer in the 
world, yet at the same time he is suffering 
from taxes and bad services. Now the people 
understand the speeches of the ulemas in the 
mosques: that our country has become an 
American colony. They act decisively with 
every action to kick the Americans out of 
Saudi Arabia. What happened in Riyadh and 
[Dhahran] when 24 Americans were killed 
in two bombings is clear evidence of the huge 
anger of Saudi people against America. The 
Saudis now know their real enemy is 
America.” Geciteerd in The Washington Post, 
23 augustus 1998.
[3] Dit is bijvoorbeeld de fascinatie die 
schuilgaat achter het late werk van Samuel 
IJsseling. Zie onder andere zijn Drie 
godinnen: Mnemosyne, Demeter, Moira, 
Amsterdam, Boom, 1999.
[4] Op die manier beschrijft Alexandre 
Koyré de omslag van het middeleeuwse, 
gesloten wereldbeeld naar het moderne en 
open wereldbeeld. Cruciaal hierbij is de in
vloed van de voluntaristische God, die door 
de Reformatie naar voren geschoven werd 
- precies de God die William van Ockham 
al in de veertiende eeuw in stelling bracht 
tegen de godsidee van Thomas van Aquino. 
Voor Ockham was God niet gebonden aan 
de ratio die hij in zijn eigen schepping aan 
de dag had gelegd. Hij kon evengoed een 
niet-logische of 'anders-logische' wereld 
hebben geschapen. Die godsidee onder
mijnde het essentialisme dat door het 
thomisme werd gehuldigd, en die de we
tenschap definieerde als een zoektocht naar 
essenties die op hun beurt verwezen naar 
hun goddelijke oorzaak, de Schepper. Het 
ockhamisme doorbrak de rechtstreekse band 
tussen kennis van de essentie en kennis van 
God en opende op die manier de weg naar 
de Reformatie én naar de moderne (niet- 
essentialistische) wetenschap. Zie onder 
meer A. Koyré, From the Closed World to 
the Open Universe, Baltimore, John 
Hopkins Press, 1957.
[5] Dit tonen Michael Hardt en Antonio 
Negri aan in hun magistrale Empire. On
danks de fundamentalistisch-puriteinse in
spiratie van een project als ‘Amerika’, heb
ben de founding fathers van de Verenigde 
Staten aldaar een uitdrukkelijk niet- 
fundamentalistische constitutie geschreven. 
Zie Hardt & Negri, Empire, Cambridge/ 
London, Harvard University Press, 2001, 
pp. 161-164.
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Dit essay werd in het Engels geschreven 
voor de openingsweek 2003 van de Jan 
van Eyck Academie, Maastricht, en aldaar 
gelezen op 16 januari 2003. De Nederlands
talige tekst werd ter discussie voorgelegd 
op een ‘expertseminar ’, georganiseerd door 
Heyendaal Instituut Nijmegen, Centrum 
voor Ethiek K.U.Nijmegen, Studiegroep 
Res Mixtae en Leerstoelgroep Sociale en Po
litieke Wijsbegeerte (Nijmegen, 13-14 no
vember 2003). 1 3
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Vivian Liska

Voorhoede en retroactieve werking: 
het oneigentijdse van het Duitse expressionisme

Niet de actualiteit van de historische avant- 
garde staat de jongste tijd ter discussie, maar 
haar oneigentijdsheid. [1] Terwijl het begrip 
actualiteit veronderstelt datje het eigen he
den kunt definiëren en kunt weten welke 
kunst ermee overeenstemt, aarzelt het dub
belzinnige criterium van het oneigentijdse 
tussen kritische afstand en anachronisme. 
De aanmatiging van het begrip actualiteit 
schuilt in de veronderstelling het ‘nu’ als 
maatstaf te kunnen hanteren of het zelfs 
maar te kunnen benoemen. Die aanmatiging 
zit ook wel in het oneigentijdse, maar tege
lijk vindt ze er tevens haar tegenpool in. Het 
oneigentijdse doet denken aan Nietzsches 
Unzeitgemasse Betrachtungen, waarin het 
vermoeden doorklinkt dat de “literatuur 
slechts de hoop mag koesteren tot haar ei
gen tijd te spreken, in de mate waarin ze 
niet tot haar tijd behoort”. [2] In dat begrip 
komt ook de avant-gardistische weigering 
tot haar recht om zich aan de temporaliteit 
van de moderne tijd aan te passen. Doordat 
het oneigentijdse beide aspecten van het 
avant-gardediscours - het verouderd-zijn en 
de weigering - omvat, vestigt het de aan
dacht op de speelruimte die de paradox van 
de avant-gardistische tijds- en moderniteits- 
kritiek openbaart als een zich afzetten te
gen de tijdsopvatting van de moderniteit. 
Het begrip van het oneigentijdse overstijgt 
zodoende het spreken over anachronisme en 
actualiteit, dat het discours polariseert en 
de avant-garde ofwel als een onherroepe
lijke mislukking naar het verleden verbant, 
ofwel haar zo verregaand aan het heden 
aanpast, dat ze wegzinkt in wat vandaag 
redelijk en acceptabel is. Gezien vanuit het 
perspectief van degenen die uitgaan van een 
posthistorische “lange Jetztzeif’, blijft de 
avant-garde met haar inherente toekomst- 
geloof gevangen in een modem vooruit
gangsdenken, dat in strijd is met haar eigen 
oppositie tegen de lineaire temporaliteit van 
de moderniteit. Die kritiek werd beantwoord 
met het argument dat de avant-garde zelf 
zo kritisch over deze inconsistentie reflec
teert, dat ze zichzelf opheft. Beide stand
punten blijven echter op een ongereflec
teerde manier eigentijds en pretenderen nog 
altijd de juiste ‘maat’ van de tijd te kennen. 
In het eerste geval verliest de avant-garde 
haar legitimatie: doordat ze zichzelf als 
voorhoede begrijpt, blijft ze immers deel 
uitmaken van een lineaire tijdsopvatting die 
ze zelf verwerpt, zoals dat ook vanuit een 
hedendaags perspectief gebeurt. In het 
tweede geval wordt de avant-garde welis
waar ook in het heden nog ‘eigentijds’ be
vonden, dankzij het feit dat ze zichzelf heeft 
opgeheven, maar die eigentijdsheid betaalt 
ze wel met haar zelfgeregisseerde ver
dwijning - in de verwachtingen van het 
heden. Terwijl het er juist om zou moeten 
gaan de avant-garde in-haar feitelijke 
vreemdheid te beschouwen, haar in de dub
bele betekenis van het oneigentijdse - als 
anachronistische uitdaging en als uitdagend 
anachronisme - tegemoet te treden en haar 
juist dr tot ons te laten spreken waar ze 
niet aan onze tijd gehoorzaamt.

Op grond van zijn traumatische 
moderniteitservaring en zijn emfatische 
bevrijdingsdromen, die vaak slechts gedeel
telijk samengingen met esthetische vernieu
wingen, beschouwen velen het Duitse 
expressionisme als de meest oneigentijdse 
van alle avant-gardestromingen. De gecon
denseerde nachtmerrieachtige taferelen; de 
kreten van schrik, waanzin en angst; de 
daaruit voortvloeiende visioenen van een 
nieuwe mensheid, een gedroomde gemeen
schap of nieuwe paradijzen; de enharmo- 
nische extasen en het grote gebaar - niets 
van dat alles kon het einde van de jaren 
twintig overleven. Het spreken over het 
Duitse expressionisme wordt ons dan ook 
overgeleverd als een palimpsest van 
necrologieën. Aanvankelijk ontstonden die 
in eigen kring, maar in de loop van de twin
tigste eeuw bleven die interne controverses 
zichzelf met kleine varianten herhalen, tot 
de dag van vandaag. Naar aanleiding van 
het expressionisme werd de reidans van 
totalitarismeverdenkingen en reddings
pogingen, een reidans die het hele avant-

Ludwig Meidner

Die Kirche ‘Zutn guten Hitten’ auf dem Friedrich-Platz in Berlin-Friedenau, 1913

gardediscours kenmerkt, op gezette tijden 
en met wisselende intensiteit voltrokken. 
Dat leverde niet eens consensus op over de 
vraag of het expressionisme wel een avant- 
garde is [3], en of het expressionisme 
- afgezien van literatuurhistorische catego- 
riseringsdrang en ideologische polemiek — 
eigenlijk wel bestaat. Precies omdat het 
Duitse expressionisme minder scherpe con
touren vertoont dan andere avant-garde- 
bewegingen en daarom sterk is overgele- 
verd aan discursieve constructies, kan men 
er die Nachtrüglichkeit in onderscheiden, 
die retrospectieve werking, die het verleden 
en de door het expressionisme nagestreefde 
‘toekomst’ vanuit het perspectief van het 
verschuivende heden omstructureert en her
haalt.

Nachtrüglichkeit moet hier worden 
begrepen in de betekenis van de door Freud 
geconstateerde en later door Lacan her
werkte structuur van het trauma. De eerste 
shockachtige ervaring van de moderniteit 
in Duitsland drukte zich in het expressio
nisme uit in een fundamentele aantasting 
van alle zekerheden, een ontwrichting die 
dadelijk weer werd ontkend en toegedekt. 
De angst dat achter de gladde veiligheid van 
de burgerlijke zekerheden de tremen van de 
bruggen storten en de mensen van de da
ken vallen, de aarde openbarst en de huizen 
op hun grondvesten daveren, die angst liep 
uit op collectieve geruststellingen en dog
matische consolidaties, om vervolgens aca
demisch onschadelijk te worden gemaakt en 
in de schoolboekjes te worden opgenomen. 
Toch blijven het expressionisme en de ver
wijten tegen zijn vermoedelijke totalitaire 
potentieel in de cultuurgeschiedenis van de 
voorbije eeuw rondspoken, als een welis
waar afgehandelde, maar onverwerkte 
nachtmerrie. Het expressionisme: een 
revenant, een spook?

Franz Kafka’s Gesprek met de biddende 
man [4], een vroeg, tussen 1904 en 1907

geschreven verhaal dat al de belangrijkste 
elementen van de expressionistische 
ondergangsiconografie bevat, ensceneert 
een dialoog waarin een spookachtige bid
dende man zijn aangepaste gespreksgenoot, 
de ik-verteller, de waanzin van de normali
teit wil laten ervaren. De verteller, die het 
stabiliteitsprincipe belichaamt, wordt door 
de verontrustende biddende man uitgedaagd 
om de veiligheidsillusie waarin hij zich 
wiegt en waaraan hij zich vastklampt, op te 
geven. De biddende man vertelt hem over 
een onschuldig, banaal gesprek tussen twee 
vrouwen: “ ‘Wat doet u daar? Het is zo heet’ 
[...] ‘Ik zit buiten een hapje te eten’[5] 
Dat gesprekje komt de biddende man voor 
als het summum van de illusie dat er een 
stabiele, alledaagse normaliteit bestaat. Te
genover zijn gesprekspartner beschrijft hij 
het als de openbaring van een fundamen
tele existentiële en ontologische twijfel. De 
biddende man besluit zijn relaas met een 
dringende, haast smekende vraag aan zijn 
gesprekspartner, die tot dan toe zelfverze
kerd en beslist zijn standvastigheid had be
klemtoond: “U gelooft niet dat mensen zo 
praten?” De verteller antwoordt ontkennend 
en stemt daarmee in met de waarnemings- 
wijze van de biddende man. Dat leidt tot 
een kort moment van harmonie, waarin de 
twee mannen elkaar vinden in het besef van 
de afgrondelijke waanzin van de normali
teit Daartoe aangemoedigd door de instem
ming waarvan zijn gesprekspartner blijk 
geeft, schetst de biddende man een reeks 
expressionistische visioenen van een vol
slagen wankele, bedreigende en bedreigde 
wereld, een wereld waarin de stormwind de 
ondergang aankondigt, het ik een schaduw 
wordt de vensterruiten luid trillen, lantaarn
palen knakken, hoge gebouwen instorten en 
de dood in de huizen woont. Wanneer, zo
als in Jakob von Hoddis’ expressionistische 
oergedicht Wellende, de wind op komt zet
ten, moeten de burgers “hun hoeden stevig

vasthouden”, zegt de biddende man, “maar 
hun ogen staan vrolijk, alsof het zacht weer 
was. Alleen ik ben bang...” [6] Daarop 
schrikt zijn toehoorder terug en herroept hij 
zijn eerdere instemming. Het verhaal ein
digt met de verheugde reactie van de bid
dende man, die juist in die herroeping het 
doorslaggevende bewijs ziet dat hij tot hem 
is doorgedrongen. De biddende man is te
vreden omdat hij beseft dat de angst de an
der ertoe heeft gebracht zijn instemming 
terug te nemen, en dat juist die angst aan
toont dat hij met zijn visie van een onze
kere wereld tot zijn gespreksgenoot is door
gedrongen. Zodra men door die ervaring is 
aangetast, is er geen weg meer terug naar 
de behaaglijke illusie van de standvastig
heid, tenzij als een verdringing die zichzelf 
met elke dreigende terugkeer van de trau
matische scènes vernieuwt en onder invloed 
van het verschuivende heden steeds nieuwe 
vormen aanneemt.

De ontwrichtende onzekerheid die aan het 
expressionisme ten grondslag ligt, werd al 
in het expressionisme zelf herroepen. Diverse 
vluchtmanoeuvres gingen in de richting van 
het religieuze, het Messiaanse, het utopische 
of het ‘kristal’ van de zuivere vorm, en later 
ook, zoals de radicaalste tegenstanders in het 
expressionismedebat hebben beweerd, in de 
richting van het fascisme. Zo neemt de la
tere geschiedenis van het expressionisme de 
vorm aan van een reeks doodsberichten. Een 
van de vroegste is Kurt Pinthus’ voorwoord 
bij zijn expressionistische bloemlezing 
Menschheitsdammerung. [7] Daarin loopt 
Pinthus vooruit op de verdenkingen van 
totalitarisme en op de conservatieve gerust
stellingen die op het expressionistische 
decennium zouden volgen. In zijn als een 
in memoriam geconcipieerde voorwoord bij 
de uitgave van 1919 vraagt hij ons - nu ja: 
misschien niet echt ons — nadrukkelijk om 
de expressionistische dichters welwillend te 
bejegenen: “Jongelingen, gij die in een 
vrijere mensheid volwassen zult worden, 
volgt hen niet na. De literatuur van onze tijd 
is tegelijk aanvang en begin. Laat de toe
komstige mensheid, wanneer zij in het boek 
Menscheitsdammerung zal lezen, deze stoet 
van verlangend verdoemden, die niets an
ders restte dan te hopen op de mens en te 
geloven in de utopie, niet verdoemen.” [8] 
Zijn smeekbede, die later meestal nogal bars 
werd afgewezen, werd in die tijd door ve
len minstens gedeeltelijk verhoord, en zo 
schrijft Iwan Goll in 1921 in een opstel met 
de titel Het expressionisme sterft [9] dat het 
in het expressionisme weliswaar “niet om de 
naam van een artistieke vorm, maar van een 
overtuiging” ging, en dat de gevolgen ervan 
niet op zich lieten wachten, evenwel 
“zonder dat de expressionisten er schuld aan 
hadden”: “de Duitse republiek 1920 ... Uit
hangbord. Pauze. Uitgang rechts a.u.b.” [10] 
Goll beschuldigt het expressionisme niet, 
maar hij maakt het wel belachelijk, ook toen 
al. “Broederlijke oproep, o expressionist, 
wat een sentimentaliteit, wat een 
pathos!” [ll]Toenhet ‘geloof in de utopie’ 
omsloeg in onvervalst afgrijzen, omdat het 
in de Nieuwe Mens en in Nieuwe Rijken 
verwerkelijkt zou worden, hadden de uit
wegen die aan de expressionistische nacht
merrie waren ontsprongen, voorgoed hun 
onschuld verloren. Sommigen ondernamen 
nog een reddingspoging in het teken van de 
droom. “Sinds 1922,” schrijft Ernst Bloch 
in 1937, “was het expressionisme verdacht 
gemaakt: het verlangen naar rust en orde, het 
plezier in inkomenskansen en een stabiele 
façade hebben het te gronde gericht Dat ple- 
zier droeg de naam ‘Nieuwe Zakelijkheid’: 
vanuit al te vermetele dromen bracht die ons 
soms weer naar de wereld terug, maar ze 
zweeg over de worm die in die wereld 
zat” [12] In de jaren zeventig, dus na de 
stabilisering van de naoorlogse jaren 
waarin men geen oren had gehad naar 
angstkreten en instortende huizen, werd de 
‘worm in de wereld’ een alsmaar dogma
tischer discursief centrum, en de literatuur
wetenschap ontfermde zich over het ma
teriaal om het op te bergen en te ordenen. 
Vragend of klagend liet ze het paradigma 
na van de avant-gardeaporie, een model dat 
het expressionismedebat - waaruit ook 
B lochs klaagzang over de verloren dromen 
komt - al in 1938 had ingevoerd. Dat mo
del — de tweespalt van ideële verwantschap
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met het totalitarisme bij gelijktijdige 
onverenigbaarheid met de reëel bestaande 
versies ervan - kan voor het expressionisme 
zeer beknopt worden geschetst. De door slo
gans van ontwaken en bewustwording 
gescandeerde voorstelling van de Nieuwe 
Mens, die in het fascisme en het commu
nisme miljoenen slachtoffers zou maken, 
was immers al een leidende gedachte van 
het literaire expressionisme geweest. Dat dit 
expressionisme als ‘ontaarde’ of als ‘deca
dente’ kunst op de brandstapel van de 
cultuurvernieuwing geofferd zou worden, 
is een van de gruwelijkste paradoxen van 
de kunst- en literatuurgeschiedenis. Die pro
blematiek kan niet helemaal worden ont
ward [13], maar er zijn redenen om te ver
onderstellen dat de anders zo vaak betwij
felde esthetische dimensie van het expres
sionisme, de dimensie die zich aan elke 
instrumentalisering onttrekt, het eigen 
gedachtegoed zowel overstijgt als contra- 
puntisch aanvult. Dat die receptiehistorische 
achtergronden nog altijd niet zijn opgehel- 
derd, wordt bevestigd door de blijvende 
geldingskracht van Richard Brinkmanns 
bevindingen. Al in 1980 stelde Brinkmann 
vast dat dit “dorre geraamte zo oud is als 
het expressionismeonderzoek en sindsdien 
con variazioni steeds weer wordt her
haald” [14], totdat het-zou men eraan kun
nen toevoegen - in het recentste onderzoek 
in zijn bestanddelen wordt ontleed en zo in 
de gereedschapskist van het heden terecht
komt.

Op tweeërlei wegen werd de jongste tijd 
geprobeerd om de ideologische aporie van 
het “dorre geraamte” — en daarmee meteen 
ook het oneigentijdse ervan - te overwin
nen en het expressionisme in het post
moderne heden een ereplaats te geven. Aan 
de ene kant zet men een inhoudelijke 
reddingsactie op en werkt men met analo
gieën tussen expressionistische en post
moderne filosofemen, bijvoorbeeld in ver
band met de relatie tot de maatschappelijke 
moderniteit, de kritiek op de westerse ra
tionaliteit en de houding tegenover de ont
binding van de overgeleverde ordeningen 
en zingevingen. [15] In die drie gevallen 
gaat het telkens om overeenkomsten tussen 
de ‘expressionistische moderniteit’ en de 
postmoderniteit, overeenkomsten die het 
traumatische en utopische aspect van het 
expressionisme overboord gooien. Dat 
wordt bijvoorbeeld duidelijk wanneer 
sprake is van een gemeenschappelijk “on
behagen tegenover maatschappelijke 
moderniseringsprocessen”. Om het expres
sionisme aan te passen aan een tijd die zich 
behaaglijk in de maatschappelijke moderni
sering heeft genesteld, moet blijkbaar ook 
het vocabularium eufemiserend worden bij
geknipt: met een term als ‘onbehagen’ kun 
je de apocalyptische ondergangs- en 
vervalsmetaforiek van het expressionisme 
nauwelijks bevatten.

De tweede poging volgt het spoor van 
een formele genealogie en ontdekt in rand
verschijnselen van het expressionistische 
proza aanzetten voor een postmodern ‘inzet
bare’ schrijfwijze. [16] Die geconstrueerde 
traditie stoelt op een lectuur waarin 
expressionistische teksten de antihermeneu- 
tische tendensen van het postmodernisme 
lijken te ondersteunen, zodat ze ondanks de 
contextuele en inhoudelijke verschillen in 
het heden kunnen worden opgenomen. In 
het geval van de esthetische actualisering 
worden de expressionistische angstdromen 
en utopieën niet impliciet verzwegen, maar 
expliciet uit het brandpunt van de lectuur 
verbannen, zodat de expressionistische tek
sten vervolgens dankzij het ‘primaat van de 
vorm’ en hun talige experimenteerlust onge
stoord in het heden kunnen worden inge
voegd. Meteen wordt het expressionisme ook 
nog het late eerherstel van de avant-garde 
ontzegd, dat Hans Magnus Enzensberger in 
1962 nostalgisch heeft verwoord: “De his
torische avant-garde is aan haar aporieën ten 
onder gegaan. Nooit heeft ze de veilige uit
vlucht gebruikt dat ze zich slechts met 
experimenten bezighield. Dat onderscheidt 
haar van die maatschappij met beperkte aan
sprakelijkheid die haar is opgevolgd.” [17] 
De ‘beperkte aansprakelijkheid’ van een 
louter esthetische appreciatie van het 
expressionisme geldt vandaag blijkbaar 
nauwelijks nog als een brevet van onver
mogen, maar juist als een entreekaartje in 
de betere kringen. Beide pogingen om het 
expressionisme voor het heden te redden 
laten de pathetische trauma’s en vermetele 
utopische dromen vallen.

Hoe verschillend - en tegenstrijdig - 
die twee constructies van een postmodern 
acceptabel expressionisme ook zijn, ze heb

ben toch iets gemeen: ze ontdoen het 
expressionisme van de elementen die niet 
in de continuïteit van klassiek modernisme 
en postmodernisme passen en die er mis
schien juist voor zorgen dat het deel wordt 
van een impliciet in diskrediet gebrachte 
avant-garde. In het eerste geval wordt de lans 
van de toenmalige voorhoede beroofd van 
zijn scherpe punt, en tegelijk wordt het post
modernisme meer antagonisme toegedicht 
dan het eigenlijk toekomt, om het expressio
nisme en het heden in een weldadige anar
chie met elkaar te kunnen verbinden. In het 
tweede geval worden inhoud en ideële oriën
tatie van het avant-gardistische programma 
gescheiden van de esthetische vorm; het 
gedachtegoed van de avant-garde wordt ge
degradeerd tot een aftands politiek feit en tot 
usurpator van nieuwe texturen, die sui 
generis zouden zijn ontstaan, dus niet uit het 
toenmalige crisisbewustzijn maar uit het ge
nie van de zuivere scheppende inventiviteit.

Het is opvallend dat beide actuali- 
seringspogingen de eigentijdsheid van het 
expressionisme proberen te redden in naam 
van zijn moderniteit en niet van zijn avant- 
gardisme, en dat ze daarbij tegelijk een con
tinuïteit tussen modernisme en post
modernisme tot stand brengen. Daarin ver
schillen ze van voorstellingen die juist de 
avant-garde - en dus niet het zogenaamde 
‘klassieke modernisme’ - als voorloper van 
het postmodernisme beschouwen (en daar
door het modernisme van zijn negativiteit 
ontdoen). Beide constructies associëren het 
avant-gardistische element van het expres
sionisme kennelijk met aspecten ervan die 
inhoudelijk te sterk gecompromitteerd en 
esthetisch te oververhit zijn om vandaag nog 
geapprecieerd te kunnen worden. De con
structie van analogieën tussen expressio
nisme en postmodernisme maakt komaf met 
de excessen van angst en het verlangen naar 
verlossing, en meteen ook met het schar
nier van moderniteitstrauma en bevrijdings- 
droom waaraan het expressionisme zijn uit
dagende oneigentijdsheid te danken heeft.

Het problematiseren van een op het 
heden toegesneden expressionisme verwijst 
echter naar een nog fundamentelere proble
matiek, die met het spreken over de avant- 
garde in het algemeen te maken heeft. Ideële 
en esthetische actualiseringspogingen, die te 
beschouwen zijn als een definiërende terug
blik vanuit hedendaags perspectief, verraden 
de fundamentele premissen van de avant-
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garde en verzanden in een door orde bezeten 
categoriseringsdrift die de avant-garde juist 
wilde ondergraven. Maar de gerechtvaar
digde scepsis tegenover de aanhoudende 
pogingen om het avant-gardebegrip af te 
bakenen moet zich hoeden voor al te snelle 
conclusies. Het kan best zo zijn dat het spre
ken over de avant-garde en vooral het defi
niëren ervan tot nieuwe vormen van beheer
sing leidt. Misschien klopt het ook wel dat 
dit spreken telkens opnieuw de onmogelijk
heid vaststelt om het begrip avant-garde te 
fixeren, en er zodoende vooral op bedacht 
is het eigen literatuurwetenschappelijke 
bedrijf voort te zetten. [18] Toch raakt die 
scepsis verstrikt in een eindeloze lus, door
dat ze de moeilijkheid om ‘nu’ te zeggen 
verabsoluteert. Het is natuurlijk verleidelijk 
om te geloven dat je - na het einde van de 
avant-gardes - ook een eind kunt maken aan 
het eindeloze spreken over de avant-garde, 
dat je dus zelf aan het eind gekomen bent, 
je misschien zelfs als eerste in de laatste 
rechte lijn bevindt. Als voorhoede? Dus toch 
“terug naar voren?” [19] Waar zou je an
ders heengaan, als de historiserende recon
structie is uitgeput en de continuïteit waar
borgende projectie vanuit het heden ver
dacht is geworden, als de handboekversies 
van de avant-garde uiterlijk sinds het ruim 
1200 pagina’s tellende tweeluik Les Avant- 
gardes littéraires du XXe siècle [20] al even
zeer afgehandeld zijn als het oplossen van 
het verleden in het heden, omdat noch het 
ene noch het andere op een noemer kan 
worden gebracht? De sporen die de avant- 
garde na die laatste oplossing voor velen 
nog achterlaat, fungeren alleen nog als 
contrastmiddel in definities van het heden 
waarin het postmodernisme een “pseudo
niem van het modernisme” is “dat zich van 
de avant-gardedwang bevrijd heeft”. [21] 
Het hoeft niet te verbazen dat dit avant- 
gardevrije postmodernisme overgaat in een 
“lang” [22], “uitgerekt” [23], kennelijk 
“(steeds) breder wordend” [24] en straks 
waarschijnlijk “eeuwig” heden. Als de 
avant-garde en vooral het apocalyptisch- 
Messiaanse expressionisme - na hun mis
lukking en na het mislukken van het spre
ken erover - het heden nog iets te zeggen 
hebben, hebben we behoefte aan een andere 
opvatting van dat nu en van dat spreken.

“Was hij er eenmaal zeker van dat hij zou 
mislukken,” schreef Walter Benjamin in 

1938 over Kafka, “dan lukte hem alles, als 
in een droom.” [25] Het mislukken van de 
avant-garde is gewaarborgd wanneer zij als 
afgesloten fase naar het verleden wordt ver
bannen, of wanneer ze alleen nog als be
vestiging van het heden te redden valt. Nu 
die mislukking een uitgemaakte zaak is, 
kunnen we er misschien in slagen om de 
avant-garde niet meer luidkeels af te we
ren, maar ze “als in een droom”, als 
onverwerkte en rondspokende retroactiviteit 
in de nuchter uitgedroomde postmoderniteit 
mee te dragen. Nadenken over het expres
sionisme moeten we niet wanneer het ons 
heden bevestigt, maar juist wanneer het ons 
heden verstoort, als een allang vergeten 
revenant - al was het maar opdat wij ons 
iets minder comfortabel in het heden kun
nen inrichten. Dan waren er misschien geen 
instortende torens nodig om de zo onwrik
baar gewaande normaliteit te verontrusten 
en ze te doen omslaan in die shockachtige 
angsten, die dan - zoals we ons nog van toen 
herinneren - door nog iets veel ergers ver
drongen kunnen worden. [26] We moeten 
daarom proberen om de onzekerheden en 
verwachtingen van het expressionisme als 
in een droom mee te dragen, opdat het zich 
niet als verdrongen retroactiviteit in nieuwe 
gruwel zou manifesteren. Zo’n poging is 
niet zover verwijderd van Blochs opvatting 
over de vermetele dromen van het expres
sionisme, die niet in vormen van totalita
risme uitgeleefd mochten worden, maar al 
evenmin met een nieuwe zakelijkheid 
mochten worden toegedekt. Al voor Bloch 
corresponderen die dromen “met dat aspect 
van de werkelijkheid dat niet bepaald is door 
het historische, door hetgeen zus en zo is 
geworden, maar dat zich aankondigt als iets 
wat nog maar net aanbreekt en te voorschijn 
komt”. Die aankondiging drukt zich uit in 
“dagdromen, vermoedens, visioenen die 
niet op een chaotische of regressieve ma
nier gestalte krijgen”. [27] Dat men zich van 
die dromen bewust wordt, betekent bij 
Bloch een “inpassen van het niet-meer- 
bewuste in het nog-niet-bewuste, van het 
allang voorbije in hetgeen nog niet versche
nen is.” [28] Bloch geeft vervolgens nog een 
derde definitie van de droom: hij hoopt via 
de droom het “archaïsch ingekapselde" te 
kunnen inpassen “in een utopische onthul
ling” [29] die het archaïsche “eindelijk recht 
doet wedervaren”. Die derde bepaling is ech
ter problematisch geworden: dat utopieën iets
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‘recht kunnen doen wedervaren’, kan men 
na het eind van de twintigste eeuw nauwe
lijks nog staande houden. De radicale dag
dromer Walter Benjamin had al paal en perk 
aan de dromen gesteld: hij wist maar al te 
goed dat dromen “oorlogen bevolen hadden, 
en dat oorlogen sinds onheuglijke tijden het 
recht en het onrecht, ja zelfs de grenzen van 
de dromen hebben bepaald.” [30] Aan dat 
inzicht hoef je niet noodzakelijk de conclu
sie te verbinden dat de vermetele, zowel van 
angst als van hoop op verlossing vervulde 
dromen van het expressionisme hun be
staansrecht hebben verspeeld. Veeleer dan 
ze met wortel en tak uit de dagelijkse wer
kelijkheid te verbannen, geeft Benjamins 
sententie in overweging dat — en vooral 
hoe - aan die dromen grenzen kunnen wor
den opgelegd. Daarmee snijden we meteen 
de voorwaarden aan waaronder de schijn
baar niet te redden angstdromen en visioe
nen van het expressionisme ook vandaag 
nog iets te zeggen hebben.

Aanzetten om de voorwaarden te be
palen waaronder het expressionisme ook 
vandaag nog een plaats te gunnen is, kunnen 
worden ontleend aan de toespraak die 
Jacques Derrida hield toen hij de Adomoprijs 
in ontvangst nam: “Ik spreek dus tot u in de 
nacht,” luidt het daar, “alsof aan het begin 
de droom stond. Wat is de droom? Wat is 
het denken van de droom? En de taal van 
de droom? Bestaat er een ethiek en een po
litiek van de droom die noch voor het ima
ginaire, noch voor de utopie het veld zou 
ruimen?” [31] Bij wijze van antwoord op 
die vragen beroept Derrida zich op Adomo’s 
hommage aan Benjamin, die hij verwoordt 
als de opgave “zich van de droom te ont
doen — zonder hem te verraden; datgene te 
overwegen wat de droom te denken geeft, 
vooral wanneer hij ons opdraagt de moge
lijkheid van het onmogelijke te denken”. 
Wat hier eerst lijkt vast te lopen in een 
onirische paradox, loopt uit op een aanspo
ring: “Het zou er dus om gaan,” zegt Derrida 
verder, “om, ontwakend, het niet moe te 
worden over deze droom te waken.” Dus 
misschien ook: niet moe te worden om over 
de oude, pathetische, onrustwekkende en 
gevaarlijke expressionistische dromen te 
waken. Dat waken heeft een drievoudige 
betekenis: het is een dodenwake die we moe
ten houden over deze schipbreukelingen, het 
is een vorm van waakzaamheid, opdat ze in 
het herroepen van hun onrustwekkende oor
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zaken niet verdrongen worden, en het is een 
bewaken van de verwerkelijkingsimpulsen 
die ze hebben gewekt, opdat die dromen de 
rede niet opnieuw terugroepen in de slaap 
die monsters baart.

Dat drievoudige waken over de droom 
heeft een opvatting van het nu nodig die zich 
de vrijheid toe-eigent om het voorbije wel
iswaar op te nemen, maar zonder de loop 
ervan te moeten herhalen. Een dergelijk nu 
beschrijft Hannah Arendt als “gat tussen 
verleden en toekomst” [32], als ruimtelijk 
interval dat de continuïteit van de vooruit
gang en het continuüm van heden en verle
den doorbreekt en zich toch niet buiten de 
tijd beweegt. Van daaruit zou je een andere 
oneigentijdsheid kunnen denken, een denk- 
ruimte waarin het expressionisme als be
vreemdende verontrusting en als gevaarlijk 
visioen ook vandaag nog voort kan leven. 
Vanuit zo’n interval zou het expressionisme 
afgedankt noch gactualiseerd hoeven te 
worden: het zou iets voorstellen dat voorbij 
is, dat, in Arendts woorden, in een nu “tot 
bewustzijn komt, dat weliswaar geheel be
paald is door dingen die er niet meer zijn 
en door dingen die er nog niet zijn” [33], 
maar dat toch ook overeind wordt gehou
den door een “standpunt-innemen tegen het 
verleden en tegen de toekomst”. [34] In die 
tussenruimte opent zich “een kleine niet- 
tijd-ruimte in het eigenlijke hart van de 
tijd” [35], waarin een onderbreking van het 
tijdscontinuüm mogelijk wordt. Arendt be
klemtoont dat zo’n opvatting van het heden 
een ruimte om te denken is, geen ruimte om 
te handelen. Juist daarom is die ruimte erg 
geschikt om de wake op te nemen over die 
expressionistische dromen, die noch mogen 
verdwijnen in het mislukte verleden, noch 
ongehinderd mogen worden losgelaten in 
een toekomst die aandringt op hun vervul
ling. [36] Het “gat tussen verleden en toe
komst” maakt een nu vrij, van waaruit de 
expressionistische erfenis kan worden op
genomen als trauma en als droom, zonder 
ze te verbannen in een positivistische his
toriciteit of ze telkens opnieuw aan een 
nieuw heden aan te passen. Om plaats te 
maken voor een heden dat het verleden met 
zich meedraagt zoals de vreemde dromen 
van de voorbije nacht, die zonder aanspraak 
te maken op de dag de ochtend kleuren.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens
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Kijken met de ogen toe
Dirk LAUWAERT

Zoveel aandacht voor het detail, zo weinig 
aandacht voor het concrete ! Het detail is hier 
niet het resultaat van een open blik op de 
wereld, maar van een obsederend insisteren.

Alle symbolisten stellen een accuraat, 
maar vooral een gedetailleerd kijken 
voorop. Men wil de dingen zo letterlijk 
mogelijk in beeld krijgen. Ieder ding wordt 
als een lokaal punt geprojecteerd op het 
doek. Het lijkt wel een fotografische beeld
vorming. Maar het resultaat voelt niet na
tuurlijk aan, eerder vervreemd. Een verhe
vigde detailperceptie verandert het actieve 
waarnemen in een passieve absorptie. Men 
kijkt niet, men wordt gekeken.

De toon van het symbolisme is plech
tig. De detaillering staat die niet in de weg. 
Details zijn hier niet ontluisterend zoals in 
de realistische esthetiek. Het detail in het 
symbolisme is eerder een edelsteen, een 
opeenstapeling van flikkerende kleinoden. 
Het detail heeft de intensiteit van een orna
ment, niet de slordigheid van het terloopse. 
De beelden zijn geijkt op een decoratieve 
logica. Ieder beeld van Khnopff is beladen 
met visuele kostbaarheden. Ieder beeld gaat 
gebukt onder hun gewicht.

Het tekenen primeert op het schilde
ren. De lijn wordt steeds nadrukkelijker de 
snaar waarop het werk gespannen wordt. 
Anatomie wordt ondergeschikt aan het 
tracé. Geen lichamen, maar vormen; geen 
locaties maar beelden ervan, geen model
len, maar (twee) types. Het gaat om een 
klein aantal motieven waar hij steeds naar 
terugkeert, waarvan hij steeds nieuwe af
leidingen maakt.

Dat afleiden is een obsederend repeti
tieve beweging. Het beeld is geen venster, 
maar een prisma. Zelfs foto’s zijn hier geen 
doorkijk, maar een scherm dat afdekt en 
waarop iets anders wordt geprojecteerd. Zien 
doen we niet met de ogen open, maar in een 
verduisterde kamer. We doen het niet via het 
netvlies, maar via het potlood. Het beeld is 
niet iets dat in ons wordt binnen gegoten, 
maar iets dat wij projecteren. Het beeld is 
een psychische energie, geen optische regis
tratie.

Wie het traject van de uitzonderlijk 
mooie Khnopfftentoonstelling volgt, voelt 
hoe het ‘scopische’ kantelt van een inko
mende naar een uitgaande hypothese. Wat 
er te zien is wordt van binnen naar buiten 
geprojecteerd en niet omgekeerd, zoals het 
paradigma van het realisme stelt. De mens 
is geen camera, maar een projector.

Het huis

Het fin de siècle ontwikkelt twee mytho
logieën van het huis. De eerste is het my
thische vakantiehuis, waar ramen en deu
ren wijd open staan, waar zon en wind door 
voiles gefilterd worden, waar kinderen in 
de verte roepen. Het huis waar de familie 
leeft en waar men niet meer werkt. Huis en 
werk zijn definitief gescheiden.

De tweede mythe is die van het geslo
ten huis, naar binnen gekeerd, gefixeerd op 
zijn deuren en niet op zijn vensters. Het 
spektakel zit niet meer tussen het raamko
zijn, maar binnen het kader van beelden aan 
de wand. Het behangpapier is een decora
tief landschap als achtergrond voor illustra
ties, waarin essenties worden getoond. In 
dit huis wordt het binnen-zijn gecultiveerd, 
de interioriteit geëxalteerd. Het intieme 
wordt intimisme: het intieme heeft in het 
publieke geen tegenpool meer, maar keert 
het resoluut de rug toe. Het binnen wordt 
niet meer door een buiten in balans gehou
den; er blijft alleen de (fatale) aantrekkings
kracht van het binnen. Tegenover het fami
liale thuis, het esthetische huis. Een huis als 
optisch en psychisch vergrootglas, als 
prisma voor alle ervaringen.

Khnopff werkt in en voor het esthe
tische huis. Zijn beelden zijn als fluisterende 
monoloog in een binnenruimte gedacht. Op 
geen enkel moment komt het in je op dat ze 
ontstonden als echo van de voordeur die hij 
bij een ochtendwandeling achter zich dicht
trok. Geen model heeft hem ooit gestimu
leerd omdat flarden Brusselse straat om haar 
heen hem zouden geprikkeld hebben. Geen 
spoor van die moderne nieuwsgierigheid 
naar de anonieme andere, geen enkele 
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alertheid, zelfs niet voor het kleinste onbe
kende, geen verslaving aan de veranderlijk
heid van het moment, aan de mode, het 
nieuws. Een beetje vervelend en verveeld 
leeft hij buitentijds, zoals de tijdgeest dat 
mogelijk maakte. Dit is een zeer tijds
gebonden experiment in tijdloosheid.

De muziek

Muziek bewoont dit huis. De ruimte is er 
een strijkinstrument. Het oog wordt tot luis
teren geforceerd; het visuele wordt op het 
auditieve geënt. Daarbij wordt nooit aan de 
hypothese van een voorstellingsloos vlak 
gedacht. Het komt erop aan om figuren en 
betekenissen muzikaal te lezen, niet om ze 
weg te vegen in een abstractie. Hij laat zien 
hoe een tafereel, een landschap, een stads
gezicht doordrongen kunnen zijn van klank
vormen.

Khnopff schildert geen melodieën, 
maar akkoorden. Samenklank is het mate
riaal, schikking is de kunst. Ieder spoor van 
een verhaal wordt uitgebannen. Niets volgt 
op elkaar, alles staat naast elkaar. Niets heeft 
de souplesse van beweging, alles de con
centratie van een pose. Alles is hier decora
tie. De spijker in de muur is het ultieme a- 
priori van deze wereld. Daaraan is letterlijk 
én figuurlijk alles opgehangen. Eenmaal 
opgehangen zijn repetities, geen variaties 
meer mogelijk.

En écoutant Schumann (1883) is een 
van de minst khnopffiaanse doeken, maar 
geeft reeds het centrale thema van het werk 
aan. Hier is de muziek nog letterlijk aan
wezig: een piano, een spelende hand, een 
luisterende vrouw, een titel, een componist. 
Muziek is er het onderwerp; heel snel wordt 
muziek het werkwoord van zijn doeken.

Het doek is althans voor mij de mooi
ste evocatie van een 19de-eeuwse muziek
cultuur waaraan ikzelf als kind nog deel had. 
Die naar binnen gekeerde houding heb ik 
vaak bij mijn grootouders gezien. Raadsel
achtige momenten van intensiteit: zoveel 
kon muziek met iemand doen.

Wat muziek deed, zag je juist niet in 
beweging, maar in bewegingloosheid. Ter
wijl muziek je lichaam bijna vanzelfspre
kend meeneemt in een melodie, in haar 
ritme, haar crescendo, en het lichaam uit 
zichzelf lijkt te moeten lokken, gebeurt hier 
net het omgekeerde: men beweegt niet meer, 
buigt het hoofd, sluit de ogen, beheerst ie
dere spier, een en al verinnerlijkte deelname 
aan de klank. Terwijl elders, van de wals 
tot de euritmie, van de Nieuwe Dans tot 
La Danse (Matisse) het lichaam nadrukke
lijker dan ooit het verlengde van muziek is, 
bestaat ook het tegendeel: de ontkenning 
van dat bewegende lichaam wordt de open
baring van een ander, een verinnerlijkt 
lichaam. Zoals men in stilte leest, zo wordt 
hier in stilte geluisterd. Het écoutant uit de 
titel zegt hier evenzeer dat er iets te beluis
teren valt, als dat het luisteren van stilte 
doordrongen is. Men kan maar naar muziek 
— naar deze muziek — luisteren als er com
plete stilte en eenzaamheid is. In het twee 
jaar eerder gemaakte doek Russische 
muziek van Ensor overheerst het paar met 
zijn verhouding - de een spelend, de andere 
luisterend - het doek. Twee jaar later toont 
Khnopff dat muziek geen verhouding ver
draagt. Muziek gebeurt niet tussen mensen, 
maar met mensen alleen. Tenminste, deze 
muziek.

De esthetiek van Khnopff wil deze 
verinnerlijking voor het beeld. Het veron
derstelt een geconcentreerd, versteend, 
opgespannen lichaam, des te nadrukkelij
ker aanwezig door een uitsluitend innerlijke 
bewogenheid. Hij wil een passieve kijker, 
waarvan de lust ligt in de overgave aan een 
heftige aanraking. Zoals bij strijkinstru
menten de snaren tot het uiterste in klem
men vastgezet en opgespannen worden, om 
zo de zuiverste klank te kunnen produceren, 
zo wordt het lichaam van deze esthetiek aan 
banden gelegd, in boeien gegooid, omdat het 
pas dan en in die mate esthetiseerbaar is.

Dit introverte luisteren naar het beeld 
als muziek is gebonden aan een tijd en een 
klasse. Het is een uitvinding van de 
19de eeuw en van de gecultiveerde bourgeoi
sie; zoals het wenen de uitvinding van die
zelfde klasse was in de 18de eeuw. Het zijn 
twee versies van passieve overgave aan een 
genot dat niet zonder ijdelheid en narcisme 
was. Het meest verraderlijke moment was 
de reactie na het beluisteren. Wat zei je, hoe 

keek je daarna? De schamelheid van de woor
den zei ook iets over de onwerkelijkheid van 
dat intense luisteren. Heel het werk van 
Khnopff is doordrongen van exaltatie en 
schaamte; alsof er een esthetisch pendant 
van het valse bewustzijn is, namelijk een 
valse esthetiek.

Horizontale fixatie

Ondulerende horizontalen - water, een 
dierenrug, haren - tegenover verticale rech
ten - boomstammen, strak rechtopstaande 
vrouwen en helden. De vormenwereld van 
Khnopff is eenvoudig, gepolariseerd. De 
aandacht voor de diepte van het beeld is 
zwak en wordt niet uitbundig geaccen
tueerd. Die afwezigheid van accenten ken
merkt het hele werk: kleurgebruik, ruimte
gevoel, aandacht voor betekenis. Het werk 
van Khnopff vibreert niet. Het is op alle 
vlakken wat ijl, kil, rigide en frigide. Het 
mist generositeit, breedte, doorleefde com
plexiteit. Het is wat arm.

Het water is een glazen oppervlak, 
geen tinteling, geen feeëriek vuurwerk van 
weerkaatsingen, zoals de sensuele avant- 
garde - Monet voorop - dat liet zien. Het 
water is gefixeerd. Fixatie - een psycholo
gische, erotische en fotografische term - is 
constitutief voor het werk. Onder het ver
harde oppervlak van het water schuilt een 
merkwaardige zuigkracht die alles op zijn 
plaats houdt. De energie die zo door de 
19de-eeuwse cultuur - literair meer nog dan 
schilderkunstig - jaagt is hier, nee, niet af
wezig, maar gefossiliseerd. Dril een gat in 
het verharde oppervlak en de ‘fossiele ener
gie’ barst zo naar buiten, dat is de indruk. 
Maar die krachtige energie wordt hier dus 
omgekeerd, ingezet tegen zichzelf, opge
bruikt om zichzelf tegen iedere uitbarsting 
te beschermen. Die uitbarsting wordt met 
de blik bezworen. De blik is hier de 
manometer van de energie. In de blik zien 
we een ingevroren explosie (de foto van een 
explosie dus). Versteende energie als horror- 
fantasie: tegelijk macaber lijk én archaïsche 
erectie. De medusa is alomtegenwoordig.
/ De horizon ligt hoog in deze beelden, 

het kader snijdt laag tegen de horizon bo
men en gebouwen aan. Het kleine, maar zo 
emblematische corpus beelden naar foto’s 
van Neurdein met Brugse motieven is zeer 
typerend voor die compressie tussen laag 
kader en hoge horizon. Opvallend vaak ge
bruikt Khnopff dat uitzonderlijke, eerder 
onhandige panoramische formaat. Hij ge
bruikt het formaat trouwens niet om er een 
panoramisch en weids overzicht mee te 
brengen, maar als het benauwend sluiten 
van een guillotine-diafragma. Verticalen 
bieden geen weerwerk, maar trekken de 
compressie verder aan, zoals de bedienings- 
koordjes van blinden toch alleen maar de 
horizontalen versterken: ze versterken het 
verstikkend samendrukken.

Fernand Khnopff

Solitude, 1890-91, middenluik van een triptiek

Het symbool is verticaal

Symboliek steunt niet op de dynamiek van 
het vertellen of denken, maar op de impact 
van één synthetisch beeld. Symboliek is 
geen werkwoord, verdraagt geen antwoord. 
Symboliek is als het fixerende oog in het 
werk van Khnopff: het domineert en 
immobiliseert.

Het symbool is minder een betekenis 
dan een bepaalde verhouding tot betekenis; 
het is minder inhoud, meer praxis. Er is een 
gestiek, een pose, een ritme dat tegelijk 
voorwaarde en gevolg is van het symbool.

De symboliserende houding negeert 
het concrete, creëert het niet-concrete, het 
niet meer aanwijsbare. Het symbool kan een 
abstracte operatie of een begrip aanduiden; 
bij Khnopff en bij het symbolisme staat het 
echter niet voor bijvoorbeeld wiskundige 
operationaliteit, maar creëert het integen
deel het onuitspreekbare dat zich aan iedere 
operationaliteit onttrekt. Ooit een religieuze 
categorie is het in de 19de eeuw eerder de 
aanduiding van onbenoembaarheid. Slechts 
via (esoterische) omwegen kan ernaar ge
wezen worden. Het symbool Is dat wijzen, 
dat verticaal en omhoog is gericht. Het ge
baar van het symbool is het oprichten, het 
aspirationele. Symbolisering tilt haar object 
en haar bestemmeling omhoog, boven het 
concrete, het diverse, het particuliere. Een 
houding die perfect navoelbaar is in een 
religieuze wereld, maar daarbuiten niet 
meer. Een ‘realistisch’ wereldbeeld bant die

aspirationele ‘postuur’ uit. De symbolis
tische kunst van de eeuwwisseling probeert 
het nog een keer in het esthetische register; 
poneert daarmee ook haar plastische en 
inhoudelijke structuur - respectievelijk de 
verticale aspiratie en de afwezigheid van 
uitdrukking waarmee het onzegbare gezegd 
wordt.

Neemt in een religieuze wereld de 
aspiratie een dynamische vorm aan - een 
extatisch ten hemel rijzen - in de symbolis
tische context is de aspiratie gelijk aan 
verstening, in een verticale, zuilachtige 
drapering. De figuur is geen wervelende 
massa, maar een strakke lijn. De figuur over
wint de zwaartekracht niet, maar is er tege
lijk ook niet aan onderhevig. De figuren 
staan als het ware buiten de zwaartekracht. 
Ze lopen ernaast: zijn noch eraan onderwor
pen, noch haar overwinnend. In die onver
schilligheid missen de figuren een van de 
belangrijkste determinaties van het westerse 
beeld sinds de Renaissance: hun aardse 
verankering. Wie goed kijkt, ziet in hoeveel 
beelden van Khnopff de bodem opvallend 
inconsistent aanvoelt, een poreuze korst, een 
verhard wateroppervlak, een optisch effect 
van spiegeling eerder dan het tactiel effect 
van materie. De basis voor de figuren lijkt 
minder consistent dan de figuren zelf.

De figuur is ook aan iedere inhoude
lijke zwaartekracht onttrokken. Geen dra
matische, emotionele trekkracht jaagt door



Fernand Khnopff

En écoutant Schumann, 1883

deze steriele, lege figuren. Ze missen daar
door de kwaliteiten die men aan lichamen 
toeschrijft, namelijk sensibel te zijn, ontvan
kelijk voor externe en interne stuwingen. 
Het naturalisme dat juist een extreem ma
terialistische studie van het doorstuwde 
lichaam maakte, is hier radicaal de rug toe
gekeerd.

Het doek als gelaat

Toch zijn deze figuren geen leeg en onver
schillig veld, maar een gelaat. Ze als mas
kers aanduiden is verleidelijk, maar funda
menteel onjuist. Ze drukken dan wel niets 
uit, maar ze zijn een en al gelaat: een schema 
dat herkenbaar is als iets dat zich expliciet 
zichtbaar maakt, zich aan de zichtbaarheid 
geeft, sterker nog, dat de plek zelf der 
zichtbaarheid incarneert. De realistische 
optie van de 19de eeuw die een triomf van 
de alzijdige zichtbaarheid lijkt, ziet er van
uit het standpunt van deze esthetiek juist 
verduisterd uit. We zien alles, maar niets 
openbaart zich nog (is dat niet dé ervaring 
van Manet?). Khnopff accentueert daaren
tegen de houding van het zich openbaren 
zonder te kunnen aangeven wat er geopen
baard zou kunnen worden. Het realisme laat 
de blik van de kijker domineren; die blik 
creëert het obscene, en daardoor blinde de
tail. Bij Khnopff primeert het zich tonen, 
dat wil zeggen de gelaatsmodus der dingen. 

Gelaat en dus geen masker, maar een 
onexpressief gelaat en dus toch gemaskerd. 
Het is dit broze evenwicht dat zijn beelden 
hun onverwisselbare kwaliteit geeft. Twee 
reële vrouwelijke modellen hebben hem 
twee schema’s geleverd die hij als harmo
nieën steeds weer doorspeelt. Hoe vaker hij 
dat doet, hoe meer we ze als stereotiepe 
vorm en hoe minder we ze als gelaat zien. 
In het stereotiepe sluit de harmonie zich: ze 
verbreedt zich niet meer, maar sluit zich af. 
Daar gaat het voor Khnopff over: hoe het 
beeld sluiten, hoe zijn openheid weg
schrapen? Abstracten zullen de figuurlijk
heid weghalen; Khnopff wil een vorm van 
abstrahering in de figuren zelf zichtbaar 
maken. Hoe een beeld maken dat het niet- 
zien, de niet-zichtbaarheid laat zien? Hoe 
een extreme discretie radicaal indiscreet 
laten zien? Hoe de pudeur zelf optillen tot 
een niveau van obsceniteit? Het werk zin
dert van die pornografische hypothese—een 
hypothese over het zijn van de dingen, de 
vrouw, het beeld, het symbool.

Het beeld wordt hier niet bekeken, 
maar kijkt, daarom wordt het bekeken. Het 
beeld verblindt ons kijken, wij slaan onze 
blik neer. Wat het beeld wil laten zien, is de 
kracht van zijn kijken over onze blik. Ieder 
doek van Khnopff is als een oog dat star en 
blind onze blik bedwingt. Dat is hier de 
kracht van het symbool: het opent niet, maar 
sluit.

Van het ene fin de siècle naar het andere

Khnopff en het symbolisme keerden op het 
eind van de jaren zeventig terug. Niet op de 
culturele agenda, maar als interessant ge
val. Een van de vele exotische beeldvormen 
waar men door de pop art en de vele nieuwe 
figuraties tolerant voor was en honger naar 
had. Bovendien, men kon het makkelijk le
zen als een doorzichtige code van tekens, 
van erotiek. Met het ‘teken’ kon men het 
‘symbool’ ontcijferen. Het verbergen werd 
uitgekleed en in dezelfde obscene circula
tie gebracht waartoe de beeldtaal uitno
digde. Het onzegbare was maar al te duide
lijk; het transcendente al te aards; het ab
stracte al te seksueel. Het symbool was een 
plaats in de maatschappij. Khnopff - ver
ouderd, erg Belgisch, grappig, citeerbaar. En 
waarom ook niet - een Magritte die het niet 
van zichzelf wist. In deze nonchalante vrij
postigheid werd het timbre, het ritme, de 
gedragen retoriek van de kunstenaar niet 
meer gehoord. Men wilde toch vooral niet 
zelf in het werk verstrikt geraken.

Vandaag lijkt de positie van Khnopff 
een andere. Hij is geen intrigerend geval 
meer waar een zelfzekere betekenisanalyse 
de geheimen van blootlegt. Het is niet meer 
zo duidelijk dat Khnopff voorbijgestreefd 
is door de gemoderniseerde kunst. Vandaag 
klinkt zijn stem voor het eerst niet meer 
archaïsch. De problemen - artistiek en ero

tisch - waarvoor je stond, zijn vandaag niet 
méér opgelost dan toen. We herkennen in 
zijn werk en houding eenzelfde verbeten
heid, zo verschillend van de overmoedige 
eigengereidheid van de jaren zeventig. De 
illusie van het weten toen maakte spraak
zaam en neerbuigend; de zekerheid van het 
weinig weten vandaag maakt zwijgzaam. 
Khnopff illustreert noch het een, noch het 
ander. Hij creëerde voor eigen genot een 
categorie apart, die van het onkenbare. Een 
vluchtplaats weg uit een al te zichtbaar, 
obsceen universum.

D
e W

itte Raaf 108 • m
aart-april 2004

De retrospectieve Fernand Khnopff 
(1858-1921) loopt nog tot 9 mei in de 
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België, Regentschapsstraat 3, 1000 
Brussel (02/508.32.11).
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OVER INITIATIEF
BEELDENDE KUNSTEN

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

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

WAT WE CONCREET DOEN / Initiatief Beeldende Kunsten is operationeel sinds januari 2002. Alle aandacht ging in dit eerste werkjaar uit naar het formuleren van de plaats 
en de doelstellingen van dit nieuwe steunpunt, naar gesprekken hierover met diverse stakeholders, naar de uitbouw van het draagvlak van dit steunpunt binnen de sector 
van de beeldende kunst, naar gerichte contacten met tal van potentiële partners, naar de concrete uitbouw (huisvesting, huisstijl) en werden de eerste projecten opgestart. 
Qua projecten ging in 2002 de meeste aandacht naar uitbouw van de eerstelijnshulp die werd opgestart binnen het NICO tot een Helpdesk Kunsten 
(een samenwerking tussen de verschillende steunpunten kunsten, onder impuls van IBK), opstarten van een veldbeschrijving/mapping, opstarten 
van het Digitaal Platform, opstarten van een website, initiëren van samenwerking met On Line vzw.

HELPDESK KUNSTEN EN KUNSTENLOKET
Op 27 januari 2004 bereikten de sociale partners en de kunstensteunpunten 
(Initiatief Audiovisuele Kunsten, Initiatief Beeldende Kunsten, Muziek Centrum 
Vlaanderen, Vlaams Architectuur instituut en Vlaams Theater instituut) overeen
stemming over de oprichting van een vzw Kunstenloket, het initiatief dat de 
werking van de Helpdesk Kunsten zal verder zetten en uitbreiden. Op vrijdag 5 
maart werden de statuten van de nieuwe vzw ondertekend door 7 vertegen
woordigers van de werkgevers, 7 vertegenwoordigers van de werknemers en 7 
leden voorgedragen door de kunstensteunpunten (namelijk Nikol Wellens, 
Katrien Vandermaliere, Walter Provo, Carlo Van Baelen, Johan Vansteenkiste en 
Danny Devos), waarbij de deskundigheidsinbreng van de steunpunten verzekerd 
blijft. De onafhankelijke / onpartijdige voorzitter is Marc Van den Broeke. De 
oprichters van de vzw Kunstenloket zullen alles in het werk stellen om de vzw 
zo vlug mogelijk operationeel te maken. Ondertussen verzekeren de steunpun
ten de continuïteit van de werking.
Doelstellingen vzw Kunstenloket
Het Kunstenloket is een gemeenschappelijk initiatief van de Vlaamse minister 
van Cultuur Paul Van Grembergen en de Vlaamse minister van Werkgelegen
heid Renaat Landuyt. De doelstellingen en activiteiten van de vzw Kunstenloket 
worden als volgt omschreven:
• De implementatie van het nieuw sociaal statuut van de kunstenaar begelei

den en opvolgen ;
• Informatie verstrekken en eerstelijnshulp bieden inzake juridische en zakelijke 

aspecten van de artistieke activiteit, met name de verdere ontwikkeling van 
de Helpdesk Kunsten ;

• Gegevens verzamelen, analyses en beleidsvoorbereidende adviezen 
formuleren inzake het tewerkstellings-, opleidings- en vormingsbeleid in de 
artistieke sector ;

• Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en stimuleren om een betere 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te creëren, duurzaam zelfstan
dig ondernemerschap te bevorderen en de cultuur van levenslang leren en 
competentiemanagement te stimuleren ;

• De verruiming van het sociaal overleg in de artistieke sector coördineren.

Blijf intussen www.helpdeskkunsten.be in de gaten houden:
• De online-FAQ volgt de actualiteit. Er is nieuwe informatie over het sociaal 

statuut van de kunstenaar en de vzw-wet met de recentste veranderingen in 
de wetgeving.

Initiatief Beeldende Kunsten vzw
Bijlokekaai 7d 
B- 9000 Gent 
09/267.90.40 
info@ibknet.be 
www.ibknet.be

IBK-NIEUWSBRIEF
Wenst u regelmatig op de hoogte te blijven van de activiteiten van het Initiatief 

- Beeldende Kunst schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief via www.ibknet.be of 
stuur een mail naar info@ibknet.be

— Via de nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van lopende onderzoeken in
• opdracht van IBK, beleidsthema's met betrekking tot de beeldende kunst en het
- bredere culturele domein, ontwikkelingen in het internationale veld van de 

beeldende kunst en de werking van het IBK in het algemeen. Tevens willen we u 
□ op de hoogte brengen van toekomstige lezingen, symposia, colloquia en work- 
M shops, evenals van tentoonstellingen van Vlaamse kunstenaars in het buitenland.

We informeren over subsidie-regelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden 
alsook over wedstrijden en prijzen, en van de resultaten daarvan, enz.

•

EEN OMGEVING VOOR ACTUELE KUNST
Reeds onmiddellijk na de opstart van het steunpunt Initiatief Beel
dende Kunsten werd duidelijk dat het opstellen van een degelijke 
veldbeschrijving tot een prioriteit zou gaan behoren van het jonge 
steunpunt.
‘Hoe zit het met de hedendaagse beeldende kunsten in Vlaanderen? 
Welke zijn de voornaamste spelers en hoe verhouden zij zich tot 
elkaar? Wat zijn de sterktes en zwaktes van deze sector? Biedt het 
beeldende kunstenbeleid van de Vlaamse overheid voldoende 
mogelijkheden om toekomstgericht tussen te komen? Welke positie 
wordt internationaal ingenomen en welke zijn de mogelijkheden om 
Vlaanderen internationaal verder op de kaart te zetten? Dit zijn 
vragen waarop tot op heden nog geen grondige antwoorden 
werden voor geformuleerd. IBK gaf aan het Centrum voor Cultuur
sociologie (CCS, KULeuven) opdracht om het beeldende kunsten- 
landschap vertrekkende vanuit hoger geformuleerde vragen in kaart 
te brengen en op basis hiervan een mogelijk beleidsgericht scenario 
te ontwikkelen.
Het onderzoek liep van september 2002 tot juni 2003 en werd 
uitgevoerd door Pascal Gielen en Rudi Laermans.

Eind maart 2004 verschijnt het eindrapport van dit onderzoek bij 
uitgeverij Lannoo onder de titel: Een omgeving voor actuele 
kunst. Een toekomstperspectief voor het beeldende-kunst* 
landschap in Vlaanderen

Een omgeving voor actuele kunst neemt het gevoerde cultuur
beleid in Vlaanderen onder de loep. Niet alleen het beleid dat op 
gemeenschapsniveau wordt gevoerd, maar ook, exemplarisch, dat 
van de provincie en stad Antwerpen en de provincie Limburg en 
stad Hasselt. In het tweede luik van dit boek komen de verschillende 
spelers in beeld en detecteren de onderzoekers de voornaamste 
problemen binnen de beeldende-kunst-sector. Volgens Gielen en 
Laermans bestaat er een spanning tussen tonen en collectioneren, 
tussen instellingen en netwerken en tussen private en publieke 
initiatieven. Hoe moeten de verantwoordelijken op een interessante 
manier omgaan met deze spanning? In hun besluit formuleren de 
auteurs een reeks suggesties om de beeldende-kunstsector in 
Vlaanderen sterker te internationaliseren en het bestaande potentieel 
beter te ontwikkelen.

z 
LU 
O 
_i 
LU 
LU 
m
L 
LU 
— 
< 

E 

z

U vindt ons in het oude Bijlokeklooster 
waar we gehuisvest zijn samen met 
Initiatief Audiovisuele Kunsten, 
Gent Cultuurstad en Kunstwerk[t], 

INITIATIEF BEELDENDE KUNSTEN vzw 
Coördinator Johan Vansteenkiste 
Van maandag tot vrijdag 
open van 9 tot 17 uur.
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info@ibknet.be / www.ibknet.be

Met deze publicatie is het werk echter niet af, integendeel. Het was 
zeker niet de bedoeling om van het eindrapport een statenbijbel te 
maken voor het veld van de Beeldende Kunst in Vlaanderen maar 
wel om deze mapping te gebruiken als basis voor gesprekken met 
de sector. Dit zal dan ook een belangrijk gegeven worden voor de 
werking van het steunpunt tijdens 2004 en 2005.

Een omgeving voor actuele kunst 
door Pascal Gielen en Rudi Laermans (in opdracht van IBK). 
Uitgeverij Lannoo, Tielt (www.Lannoo.com) 
Isbn 90 209 5643 4

Het boek wordt voorgesteld op vrijdag 26 maart in het SMAK, Gent. 
Meer info www.ibknet.be
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Cozimnot
Radiohead in twee bewegingen

Bert BULTINCK

I jumped in the river, what did 1 see? 
(Radiohead - Pyramid song)

In de vierde aflevering van The Most Gigantic 
Lying Mouth of All Time, de TV-show van de 
Britse popgroep Radiohead, zit een kort film
pje van Mike Mills. Gedurende een volledig 
nummer zie je niets dan een meisjesgezicht in 
close-up. Het gezicht vertoont de trekken van 
iemand die meegesleurd wil worden door de 
muziek. Het meisje zingt luidop mee, spert haar 
ogen wijd open en lacht af en toe verzaligd, 
maar wordt ook voortdurend gestoord door de 
mensen om haar heen. Een elleboog verschijnt 
voor haar gezicht, soms ook wat okselhaar, ze 
wordt weggeduwd en af en toe uit het kader 
getrokken. De fan komt duidelijk in de ver
drukking. Daarin is ze echter niet anders dan 
degenen die haar omringen: ze is aanwezig bij 
een optreden van Radiohead en wil de groep 
goed kunnen zien. Aangezien duizenden an
deren dat ook willen, staan er te veel mensen 
te dicht opeen, zodat ze het moeilijk heeft om 
zich op de muziek te concentreren en weg van 
deze wereld te geraken, volledig vervoerd te 
worden door haar favoriete muziek. Het is een 
paradox waaraan de schrijvers van de song 
Packt like sardines in a crushd tin box niet 
kunnen ontsnappen.

Het is er zelfs één die ze in hun muziek 
trachten in te bouwen. De nummers zijn zeer 
consumeerbaar, laten identificatie toe, verdrin
ken het bewustzijn zoals gepland. De transfer 
van luisteraar naar muziek kan vlekkeloos ver
lopen: hij wordt voor de duur van de luister- 
beurt ontslagen van de verplichting om over 
zijn eigen verantwoordelijkheid na te denken. 
Maar tegelijk blijft er een foutenrest achter 
- een bliepje waarvan de oorsprong niet te ach
terhalen lijkt, een plotse tempowisseling die 
pas later wordt opgemerkt, of een echo die, 
geïsoleerd van de rest van de song, onbestemd 
blijft hangen. Het is vooral de combinatie van 
de muziek met de teksten die bij Radiohead 
afstand creëert. Niet alleen de muziek is ge
laagd, ook de lyrics laten meerdere luister- 
beurten toe. Het is pas wanneer men ze ach
teraf een plaats wil geven, dat de eigen
zinnigheid ervan zich tegen de luisteraar keert 
- als een elleboog die het zicht op de ultieme 
extase belemmert.

Arrangeren

Bepaalde passages in interviews met Radiohead 
duiden aan waar het hen om te doen zou zijn: 
verhalen over depressies, vervreemding in een 
urbane omgeving, het ongebreidelde kapita
lisme, technologische bemiddeling en authen
ticiteit, de ondergang in een tekort of een over
schot aan input. De hele voorraad aan 
modernistisch-nostalgische clichés passeert de 
revue, in geüpdate vorm en met een sterke aan
trekkingskracht. Het heet dat Radiohead rouw
muziek maakt, troost biedt zonder te zeggen 
dat het wel goed komt, en zelfs maatschappij
kritiek verschaft zonder in een manifest te ver
vallen. Maar die woorden zijn te grof, gaan 
voorbij aan de muziek zelf; ze springen met
een van naam en titel naar interpretatie en mis
sen in hun haast de muziek én de teksten van 
de songs.

Hail to the Thief, de cd die de groep vo
rig jaar uitbracht, begint met het nummer 
2+2=5, waarvan de titel verwijst naar Orwells 
1984. Winston Smith, het hoofdpersonage van 
die roman, zal uiteindelijk zijn strijd tegen het 
regime opgeven en zijn logica plooien naar de 
dictaten van de Partij. Het is niet gemakkelijk 
te geloven dat twee plus twee vijf is, men moet 
daarvoor kunnen improviseren: “It needed also 
a sort of athleticism of mind, an ability at one 
moment to make the most delicate use of logic 
and at the next to be unconscious of the crudest 
logical errors. Stupidity was as necessary as 
intelligence, and as difficult to attain.” [1]Maar 
voordat de doublethink van zanger Thom 
Yorke op gang komt, sputtert een gemanipu
leerde machine eerst nog vrij uitvoerig tegen. 
Het is raden naar de oorsprong van het geluid: 
het inpluggen of aanswitchen van een gitaar- 
versterker, de geregistreerde interferentie op 
een geluidsontvanger of gewoon een gepre
pareerde (bas)gitaar? De jongste Radiohead- 
cd wil in elk geval niet verbergen dat er stevig 
aan de knoppen is gezeten. Radiohead en ze
ker ook producer Nigel Godrich doen hun best 

om de productie van de muziek naar voor te 
halen. Het is alsof ze de brok steen willen la
ten zien waaruit later de vorm te voorschijn 
zal komen. Geen creatie uit het niets, maar een 
ordening van de chaos. De openingssequens 
is een kennismaking met de substantie; ze legt 
de nadruk op het werk dat er in deze plaat is 
gekropen: het slijpen, verplaatsen, herhalen en 
manipuleren. Naast de gebruikelijke zwaar
moedigheid suggereert het een ambitieus werk
stuk van een bovenmatig soortelijk gewicht.

De aarzelende start wordt gevolgd door 
een bastoon in een loop, die zich in twee trap
pen versnelt. De gekopieerde klank doet den
ken aan een wiskundige reeks, die op 
exponentiële wijze naar de oneindigheid reikt 
Anders dan bij andere muzikale vormen met 
een gelijkaardig oneindigheidseffect (toonlad
ders op de piano), is er hier geen verandering 
in toonhoogte: het is één aanslag op een gitaar 
die een aantal keer wordt herhaald. Bij de 
exponentiële reeks is het startgetal één: de 
vlucht naar het onbekende zal verlopen langs 
het pad der herhaling. De machine betreedt het 
proscenium en zal al een eerste keer een 
overkill van hetzelfde genereren, als opmaat 
voor wat gaat komen. En in wat komt zal een 
stem het surplus binnen de perken trachten te 
houden.

Tijdens die eerste tien seconden van de 
cd is er nog meer geluid: een kort gesprek dat 
naar de achtergrond is gemixt. Wat er gezegd 
wordt is niet te verstaan, maar er is duidelijk 
een interactie, wellicht een vraag en een ant
woord. In elk geval een verstandhouding. Het 
moment waarop de muziek van Radiohead 
interessant werd, grofweg vanaf hun derde 
langspeler OK Computer, valt samen met de 
tijd waarin de groep zich begon toe te leggen 
op het vermengen van organische met synthe
tische klanken. Vooral de stem zal met de elek
tronica in de clinch gaan. ‘Vermengen’ dan wel 
‘in de clinch gaan met’ : het is moeilijk te be
palen wat precies de relatie is tussen de klas
sieke songstructuur en de bliepjes en kille beats. 
In sommige nummers worden ze zonder meer 
ingepast, als waren ze afkomstig van een 
vreemde gitaar of een kapotte cimbaal; op an
dere momenten botsen ze met de stem van 
zanger Thom Yorke. Soms is het vechten, va
ker is het opgaan in. Anders dan bij enkele van 
hun muzikale voorbeelden krijgt de elektro
nica meestal geen kans om de songstructuur 
te breken. Muzikanten als Autechre en in min
dere mate Aphex Twin nemen veel meer af
stand van de normale rockstructuur: het strofe- 

sü'ofe-refrei n-str< jfe-ref'rei n patroon is daar vaak 
onherkenbaar, en in het geval van Autechre 
bijna altijd afwezig. Radiohead houdt daaren
tegen vaak vast aan die structuur, ook al doen 
de langere, zonder meer ‘episch’ te noemen 
tracks (met als bekendste voorbeeld Paranoid 
Android op OK Computer) eerder aan een 
muzikale collage dan aan een rocksong den
ken. De afzonderlijke stukjes van die collages 
zijn echter onmiddellijk herkenbaar als flar
den popmuziek. Ook bij de zogenaamd ‘moei- 
lijkere’ of ‘experimentele’ platen (met name 
Kid A en Amnesiac) blijven de fijnen van de 
bestaande popformats een referentie.

Hail to the Thief houdt 56 minuten lang 
de metafysische vlieger aan een koordje. Zo
als gezegd is Radioheads popmuziek ideaal om 
mee te versmelten voor het onbehaaglijk 
wordt: hun muziek kadert niet, maar wekt 
empathie op. Ze vraagt verschrikt wat er toch 
aan de hand is. Nog voor de omheining be
reikt is van wat ons ontsnapt, ligt ze al te hui
len in het gras. Hail to the Thief is een poging 
om de impasse niet alleen te bezweren, maar 
er bovendien genot uit te halen - uit de im
passe zelf, en niet uit diepere inzichten over 
de impasse. De plaat tast de grenzen van 
woede, verdriet en eenzaamheid af en arran
geert de pijn van het zijn. Soms zelfs met vio
len. Het zijn pas de echo’s die aan het denken 
zetten.

Elleboog

Dat is ook zo bij song één, een fout tegen de 
wiskunde. 2+2=5 bestaat uit vier verschillende 
stukken muziek die op elkaar passen. De 
meditatieve, ritmische inleiding verbeeldt een 
fait accompli', een broze synthesizerbeat ver
leent enige kracht, maar de tokkelende gitarist 
begeleidt de nederlaag. Yorke praat met een 
tweede persoon en stelt de wereldverbeteraar 
in vraag: “Are you such a dreamer? I To put 
the world to rights?” Zoals vaak bij Yorke blijkt 
de betekenis van de tekst complexer dan aan
vankelijk gedacht het lijkt te gaan over iemand 
die ervan droomt de wereld rechtvaardiger te 
maken, maar dat is niet wat er staat De vraag 
is of de jij-persoon “zo iemand” is (een van 
die dromers) - of hij zijn wezen op een speci
fieke manier tracht te bepalen - opdat dit recht
vaardigheid zou kunnen brengen. De vraag is 
niet of de persoon in kwestie droomt van recht
vaardigheid, maar of hij een dromer is ter wille 
van die rechtvaardigheid. Het verschil is sub
tiel maar wezenlijk: in de eerste interpretatie 

gaat het over iemand met een specifieke uto
pie, in het tweede geval gaat het om een onbe
paalde utopie (welke vorm of inhoud die dan 
ook moge hebben), of zelfs alleen maar om 
een droom (alles wat anders is dan de reali
teit), waarbij de suggestie is dat louter het heb
ben van zo’n droom tot een maatschappelijke 
verandering zal leiden. De melancholieke, lief
lijke melodie herbergt ondertussen een vol
wassen cynisme, dat ook menselijk en her
kenbaar is. De ik-persoon debiteert absurdi
teiten of verwarrende statements (“January 
has April’s showers”), die bijna even expli
ciet absurd zijn als de botte slogans uit 
Orwells boek (“Ignorance is strength”). Al zou 
het ook een teken kunnen zijn: the time is out 
of joint. Hij is daar rouwig om - bijna alle songs 
op Hail to the Thiefzijn min of meer elegisch - 
maar doet toch mee aan de taalspelen die de 
kapotte wereld in stand houden. De rouw fun
geert hier als een negatief sentiment, als een 
ingedikte status quo waaruit de mens zich moet 
trachten los te maken, en uiteindelijk als een 
stok om zichzelf mee te slaan. Hij trekt zich 
terug (‘1’11 stay home forever”), maar door het 
benadrukken van de aftocht en het verstoppen 
(“forever”) komt ook zijn eigen lafheid in 
beeld. De mauvaise foi groeit aan tot een ge
zwel dat openbarst in het derde deel.

Voordat het zover is wordt de spanning 
nog wat opgedreven. De meest prominente 
beat valt weg - er blijft nog iets schilferen - 
de toon gaat nog iets meer de hoogte in en er is 
sprake van de duivel. De muziek is echter ethe
risch, zij het zonder al te veel enthousiasme. 
De onzalige berusting uit het eerste deel komt 
tot een zelfbewustzijn: men bevindt zich op 
weg naar de verdoemenis en “there is no way 
out”. Ondertussen is het spel met de wisse
lende identiteiten al op gang gekomen: nog 
steeds lijkt het alsof de idealist door het ik- 
personage op de vingers wordt getikt om zo
veel naïviteit, maar de woede die op uitbar- 
sten staat zal in het slotdeel kantelen.

Bij de climax van het nummer wordt de 
synthesizerdrum vervangen door een klassieke, 
stomende rockdrum en verschuift de zang iet
wat naar de achtergrond, zodat het lijkt alsof 
de boodschap “YOU HAVE NOT BEEN / 
PAYING ATTENTION" slechts met moeite 
de wereld in kan worden geschreeuwd. Maar 
geschreeuwd wordt ze, ook al blijft Yorke zin
gen: de zin staat niet toevallig in hóófdletters 
op het tekstvel afgedrukt. Het effect is dat van 
een eruptie, een woede-uitval, met als doelwit 
de jij-figuur, die blijkbaar niet goed heeft op
gelet. De boodschap verwijst naar de autori
taire kracht, die geheimzinnig en grotendeels 
onbepaald blijft, maar die, zoals vaker bij 
Radiohead, wel dienst kan doen als universele 
vijand. Niet ongelijk aan de they uit Thomas 
Pynchons Gravity ’s Rainbow - een mysterieus 
conglomeraat van machtige derden, die alle 
touwtjes in handen lijken te hebben - is het 
nooit in kaart te brengen systeem manipulatief 
én repressief tegelijk. Als we nog kunnen aan
nemen dat de jij-persoon - de obstinate dro
mer uit het eerste deel - hier dezelfde persoon 
aanduidt, dan wordt dat al een stuk moeilijker 
voor de ik-persoon. In het eerste deel is er de 
tegenstelling tussen de dromer die de wereld 
wil verbeteren en de conformistische dubbel- 
denker die zandzakjes inzet tegen de stroom 
van ellende. In deel twee is het nog steeds de 
bange, zich verstoppende conformist die de 
uitzichtloosheid van de dromer beweent Het 
is echter onzeker of de daaropvolgende woede- 
uitbarsting ook van hem of haar is. Eerder lijkt 
het dat het systeem zelf de vermaning uit
spreekt, via een of andere spreek- of beeld
buis, als was het een correctief voor de dro
mer van staatswege. De kordate, virulente be
risping lijkt in eerste instantie niet te rijmen 
met het angstige karakter van de ik-persoon 
uit het eerste deel. De beschuldiging komt na
melijk niet voort uit ressentiment (‘ik had je 
toch gezegd niet zo naïef te zijn’), maar neemt 
de vorm aan van pure repressie: men wordt er 
niet van beschuldigd een regel te hebben ver
waarloosd, maar geen aandacht te hebben ge
had voor de regels zelf. Het is voor de autori
taire spreker ondenkbaar geworden dat men 
de regels niet zou naleven. Als er toch iets fout 
is gegaan, dan moeten de regels niet goed door
gedrongen zijn.

De identiteitsverwarring wordt compleet 
in het laatste deel. Na de woede-uitbarsting is 
het geweld weer verminderd, maar de song 
vervalt niet in een melancholische coda. De 
volgepropte muzikale lijn wordt voortgestuwd 
door eenzelfde drumpatroon als in het derde 
deel en een al even frenetieke gitaarriff, maar

D
e W

itte Raaf 108 • m
aart-april 2004

2 1



As

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
08

 • 
m

aa
rt

-a
pr

il 
20

04

ook een zoemende stoorzender dringt zich op 
de voorgrond. Bovendien zijn er nog wat zeur
derige backing vocals: geen woorden, maar 
een tweetonig geneurie. Yorkes stem zit daar
boven, in hoge regionen, gevangen in een reeks 
van relatief snel na elkaar uitgesproken syllaben 
die uitmonden in een langgerekte en steeds her
haalde ontkenning — not. De ik-persoon is nu 
iemand anders geworden: in plaats van zich 
terug te trekken binnen de lijnen van wat men 
voorschrijft, is hij kennelijk niet langer in staat 
om aan de voorschriften te beantwoorden. Het 
gaat niet langer om het verdringen of 
ridiculiseren van revolutionaire dromen; de 
wereld is zo complex geworden dat hij er zelfs 
niet meer in slaagt te doen wat behoorlijk is: 
“I try to sing along / I get it all wrong / 
Cozimnot." De grondtoon is nu de paniek, 
angstig verweer. In het tekstboekje worden 
bepaalde regels van aanhalingstekens voor
zien, waardoor er opnieuw een soort gesprek 
wordt gesuggereerd, dat ook in de zanglijn 
doorklinkt. Vooral de sequens ‘“All hail to the 
thief’ / ‘But I’m not!’” doet een interactie ver
moeden, maar wie er aan het spreken is, valt 
niet meer uit te maken. Eerder figureerde ook 
al de anonieme derde persoon meervoud: 
“I swat em like flies but / like flies the buggers 
/ keep coming back.” Uiteindelijk komt er nog 
een “king” op de proppen, die een van de spre
kers bezweert hem niet op de beklaagdenbank 
te zetten (“Don’t question my authority / or 
put me in the dock”) en wordt er getwijfeld of 
de hemel al dan niet gaat instorten (“The sky 
is falling in / when it’s not / maybe nof 3. De 
autoriteiten worden steeds preciezer benoemd 
- in een wijdverspreide interpretatie zou “the 
thief’ voor de Amerikaanse president George 
W. Bush staan, die zijn verkiezingsover
winning heeft gestolen — maar ze staan ook 
ter discussie, kunnen misschien wel voor de 
rechtbank worden gedaagd.

Het nummer sluit af in volslagen 
onduidelijkheid en halfzachte, verlammende 
onzekerheid. Identiteiten worden enkel nog 
negatief gedefinieerd (“Cozimnot” - de 
gemutileerde spelling van “(be)cause I’m 
nof’), en dan nog: het is onmogelijk om pre
cies te bepalen waartegen men zich afzet. De 
ontkenningen blijven komen, zodat ze in een 
pingpongspel van elkaar opheffende mintekens 
alleen maar kunnen worden stopgezet (het laat
ste nummer van de cd zal besluiten met “get 
up go over & turn this / tape off”). Het num
mer wordt bruusk afgeknipt, de exponentiële 
reeks van allemaal eendere onbeslisbaarheden 
afgeknot Dit heeft toch geen zin. De start was 
moeilijk, maar hoopvol: het begon met een 
alleenspraak van een wereldwijze, dociele 
burger tegen een niet nader bepaalde dromer 
met politiek potentieel. Maar het effect van 
de naar een climax opgebouwde reprimande 
is niet de verdrukking van de dromen, als wel 
de instelling van een staat van ontbinding. De 
van zichzelf al schimmige personages slagen 
er hoe langer hoe minder in zich uit te spre
ken, de dialoog is er een die geciteerd wordt. 
De hersenatletiek bereikt hier haar dieptepunt 
intelligentie en stupiditeit komen samen in het 
zich doldenkende individu, dat enkel nog 
“misschien niet’’ kan tegenwerpen. Ex negativo 
toont 2+2=5 dat de uitweg uit de impasse niet 
via het verstand verloopt, en zeker niet via de 
dialoog: er is altijd wel een tegenstem die de 
autoriteit ondermijnt, een stem waarvan de 
autoriteit op haar beurt weer ondermijnd kan 
worden.

Dat zit ook in het ‘art work’ van Stanley 
Don wood, dat niet alleen op de cd-verpak
king en in het tekstboekje, maar ook in de 
TV-uitzendingen figureert: muren en grond

plannen zijn opgebouwd uit netjes gerang
schikte, gekleurde rechthoekjes met woorden 
en zinnen die Thom Yorke onder meer uit 
radio-uitzendingen oppikte: “nothing”, 
“succubus”, “dragging”, “survival”, “honey
moon”, “cannon fodder”. De juxtapositie 
van economische termen (“shareholders”, 
“0% finance”, “venture capitalism”, “funding”, 
“deals”, “options”, "money") en beelden van 
verval (“worm”, “dead body”, “avalanches 
kill 15”, “mayhem”, “dead”) herneemt de 
basistegenstelling tussen systeem en utopie uit 
het openingsnummer. Maar de tegenstelling 
zit stevig ingemetseld tussen woorden als 
“opinion”, “blame”, “fault”, “pretend” en 
“lies”: er is geen transcendentie mogelijk ten 
aanzien van de tegenstelling, omdat de termen 
die gebruikt worden om de discussie te eva
lueren (de opinies van de beoordelaar, de uit
spraken die hij als leugens wil ontmaskeren, 
de fouten die hij aanrekent) op het niveau van 
dezelfde tegenstelling zitten. De nivellering 
van de taal zorgt ervoor dat alles muurvast 
blijft De implosie van objecttaal en metataal 
cementeert de status quo. De veroordeling van 
de wildgroei aan opinies staat zelfs in de on
dertitel van dit nummer: The Lukewarm. Een
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brui stablet cynisme, een lepeltje woede en een 
flinke zetpil radeloosheid. Het koelwater van 
de verontwaardiging zal misschien een beetje 
warmer worden, maar nooit heter dan lauw. 
Ook de titels van de nummers van Hail to the 
Thief zitten in de muur verwerkt.

Zelfbediening

Het zou voorbarig zijn om te denken dat met 
deze close reading de volledige en ware bete
kenis van de muziek van Radiohead is vastge
legd. De kwaliteit van hun muziek heeft wel 
degelijk met de zonet omschreven weerbar
stige betekenissen te maken; dat verklaart 
waarom Hail to the Thief niet vervelend wordt. 
Waar veel andere popmuziek weinig echte 
aandacht verdraagt, wordt deze plaat er alleen 
maar rijker op. Maar vóór die analyse is er al
tijd de emotie, het popmanna for the millions. 
Voordat het nog in de gehoorgang nazinde
rende nummer zijn kritisch potentieel kan rea
liseren, zal de luisteraar altijd eerst verleid zijn. 
Als velen, waaronder schrijver dezes, zich van
daag moeilijk nog een wereld zonder pop
muziek kunnen voorstellen, dan is dat niet 
omdat een groep als Radiohead ons op pijn
lijke wijze herinnert aan onze verantwoorde
lijkheid om de wereld te bewerken, maar om
dat hun nummers substantie aandragen voor 
ons zelfbeeld, en dat zelfbeeld weerspiegelen. 
Het basisschema van het popgenot is het ge
sloten circuit van projectie naar herkenning en 
terug, waarbij het ritme het zelfbedrog in mooie 
melodieën doet verdrinken. Cruciaal daarbij 
zijn het keuzemoment en de herhaling.

Een van de belangrijkste aspecten van 
popmuziek is de vorm waarin ze tot ons komt: 
als een handzaam stuk plastiek dat in kleine 
partjes is onderverdeeld. Een drager wordt in 
een speler gestopt en gaat de sonore atmosfeer 
bepalen. Voordat Yorke uit het behang springt, 
wordt hij in het design ingepast. Meer dan li
teratuur, theater of film kun je popmuziek la
ten aansluiten bij je stemming van het moment. 
Natuurlijk houdt de beslissing om een bepaalde 
roman te lezen ook altijd een verwachtings
horizon in, maar omdat de leestijd doorgaans 
langer is dan de duur van één stemming zullen 
de gedachten en emoties van de lectuur vaker 
de grenzen van het gemoed overschrijden. De 
lezer is dan overgeleverd aan de emotionele 
spankracht van het kunstwerk, en zal beïnvloed 
worden door personages en verhaalopbouw. 
Van On the Road zal hij misschien vitalistisch 
willen reizen; Van de koele meren des doods 
zal hem misschien in een zware somberte doen 
vervallen. Popsongs duren meestal niet veel 
langer dan drie, vier minuten en een volgend 
nummer kan alweer een heel andere sfeer in
stalleren. Dat is vaak te kort om een heuse
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moodswing te veroorzaken. Maar het is vooral 
de bediening van het audiopaneel die de pop
song ondergeschikt maakt aan de verlangens 
van de luisteraar. Omdat luisteren naar pop
muziek fundamenteel herbeluisteren is, weet 
de consument zeer goed wat hij doet als hij 
een schijfje in de lade legt In de popwereld is 
‘een sfeervol muziekje’ een pleonasme.

Men kiest dus voor herhaling, men se
lecteert wat men wil herbeluisteren. Natuur
lijk gaan popliefhebbers steeds weer op zoek 
naar nieuwe cd’s, nieuwe groepen, nieuwe 
geluiden, en is er in die zin altijd een ‘eerste 
keer’, een nog niet door eerdere draaibeurten 
bemiddelde ervaring van de muziek. Maar ook 
dan zal het zaak zijn om de nieuwe songs een 
plaats te geven door ze steeds opnieuw te spe
len. “Deze cd is een groeier, die zijn pracht 
slechts na herhaald beluisteren openbaart” is 
een typische zin uit muziekrecensies. Het is 
ook het uiteindelijke antwoord op Peter 
Sloterdijks scherpe vraag: “Hoe is het moge
lijk dat ik voor miljarden boodschappen een 
rots ben waartegen ze zonder weerklank te plet
ter slaan, terwijl bepaalde stemmen en instruc
ties mij ontsluiten en in trilling brengen, als 
was ik het uitverkoren instrument voor hun 
verklanking, een medium en mondstuk, slechts 
geschapen voor hun aandrang om op te klin
ken?” [2] In zijn analyse van de homerische 
sirenen brengt Sloterdijk de bouwstenen aan 
van een “theorie van de geëmotioneerde com
municatie in grote samenlevingen”, waarbij 
ook hij de nadruk legt op de herhaling. Maar 
waar hij in zijn evolutionair-biologische 
sprookjes het sireneneffect herleidt tot “het 
auditieve tegemoetkomen van het foetale oor 
aan de voldoende goede moederstem” [3], kan 
men voor de homogeniserende aantrekkings
kracht van popsongs - mens en muziek wor
den één in een tot een thuis gemaakte audi
tieve sfeer—volstaan met op de repeattoets te 
wijzen.

Bij de selectie van groep of plaat is her
kenbaarheid het belangrijkste criterium: zijn 
er aanknopingspunten te vinden in de muziek, 
in de teksten, misschien zelfs in de beelden 
die het cd-doosje meelevert? Zijn er opstapjes 
die ik als luisteraar kan gebruiken om de nog 
vreemde rest te verkennen? Zegt deze muziek 
mij iets over mijn leven? Als dat helemaal niet 
zo is, gaat men niet over tot aankoop. Als het 
een radiogevoelige cd betreft, kan de repeti
tieve en halfbewuste invloed van een playlist 
de liefhebber alsnog van gedachten doen ver
anderen. Vrienden die de muzikale voorkeu
ren kennen of delen, kunnen met superlatieven 
deze of gene cd een tweede kans gunnen. Zo
dra er wél herkenning is, kan het mechanisme 
van het geëmotioneerde autisme in werking 
treden: steeds meer akkoordenschema’s, 

soundscapes en tekstflarden worden opgela
den met elementen die voor het psycholo
gische huishouden van de luisteraar belang
rijk zijn. De muziek wordt toegeëigend door 
ze te injecteren met de eigen gevoelens. Bij 
een volgende luisterbeurt vergeet men de pro
jectie en geniet men van de resultaten ervan. 
Daarom voelt men zich medium en mondstuk 
van de popsong, en lijkt het alsof de tracks van 
een geliefde cd op bijna geniale wijze de 
uniciteit van de condition humaine van de luis
teraar weten te capteren. De gefascineerde luis
teraar valt samen met zijn zelfbeeld, waarvan 
hij vergeten is dat hij het zelfheeft gecreëerd.

Barsten

Zoals ik met het nummer 2+2=5 heb probe
ren aan te tonen, heeft de beste popmuziek, 
hoe plooibaar en ontvankelijk in haar onbe
paaldheid ook, eveneens zélf een substantie, 
die de autistische plannen van de luisteraar 
geheel of gedeeltelijk in de war kan sturen. De 
kracht van een groep als Radiohead is dat de 
barsten in het projectiescherm zo ruw worden 
dat ze na talloze herhalingen een eigen impact 
kunnen uitoefenen. De bliepjes en tempo
wisselingen, maar vooral hun samenspel met 
de lyrics brengen een eigen inhoud aan, die bij 
nader inzien niet zomaar voor de psycholo
gische stabiliteit van de luisteraar te recupere
ren valt De elleboog voor het naar extase hun
kerende gezicht is de kritiek na het zelfbedrog. 
Na, niet van: als geen ander medium doet de 
popmuziek beseffen dat de meest indringende 
manipulaties diegene zijn die men zelf heeft 
geënsceneerd. De muziek van Radiohead is 
niet demystifiërend in de zin dat ze haar eigen 
emotiemachine zou blootleggen. De popmu
ziek van Hail to the Thief is niet deconstructief, 
maar maakt dankbaar gebruik van de homo
geniserende effecten van de sirenenmythe. De 
luisteraar maakt het andere aan zichzelf gelijk 
in de bekende beweging die men wel eens 
‘interpretatie’ noemt.

Maar dat is slechts één helft van het ver
haal. De toe-eigening impliceert niet dat de 
popmuziek elk kritisch potentieel verliest Ook 
al leent de popmuziek zich uitstekend om de 
contouren van een geconstrueerde identiteit te 
weerspiegelen, toch kan ze eigenhandig ver
anderingen in die identiteitsbepaling teweeg
brengen. Deze dubbele beweging zit vervat in 
de kernlijnen van 2+2=5: “Don’t question my 
authority / or put me in the dock / Cozimnot!” 
Aanvankelijk zal goede popmuziek geen vra
gen stellen aan het subject dat naar stabiliteit 
zoekt maar hem de illusie gunnen dat zij het 
is die hem die stabiliteit verleent. Maar in laat
ste instantie zal haar eigenzinnigheid met de 
projectie botsen: want ik ben het niet. Ik ben 
niet wat jij zegt dat ik ben. Luister nog maar 
eens, cozimnot.

Noten

[1] George Orwell, Nineteen Eighty-four, 
London, Penguin, 1990 [1949], pp. 291-292.
[2] Peter Sloterdijk, Sferen, vertaald door 
Hans Driessen, Amsterdam, Boom, 2003 
[1998], p. 312.
[3] Ibid., p. 330.

Het genoemde filmpje van Mike Mills is te 
bekijken op www.radiohead.tv.
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JAN DE COCK
DENKMAL ISBN 9080842419
nieuw kunstenaarsboek 29 x 24 cm 3 volumes in foedraal 557 paginas 1243 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
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Tweede katern
Nieuws

CULTUURNET VLAANDEREN. Als aanloop naar de 
realisatie van een cultuursite voor Vlaanderen realiseerde 
CultuurNet Vlaanderen, in samenwerking met het 
bureau 2Mpact, www.cultuurlink.be: een site met ruim 
1300 links naar cultuur in Vlaanderen en Brussel. Uitein
delijk moet dit alles uitmonden in een cultuurdatabank, een 
‘open technisch platform’ waarop alle basisinformatie over 
het cultuuraanbod in Vlaanderen en Brussel wordt opge
slagen, met links naar andere databanken. De ambitie is 
dat culturele actoren hun aanbod makkelijker, ruimer en 
via tal van kanalen zullen kunnen communiceren. Dit moet 
onder meer leiden tot een betere dienstverlening.
(David Nolens)

FOTOFESTIVALKNOKKE-HEIST.Van4apriltot31 mei 
vindt in Knokke-Heist het Internationaal Fotofestival plaats. 
Dit festival presenteert werk van amateurfotografen naast dat 
van professionele fotografen. Op verschillende locaties wordt 
werk getoond van onder andere Christophe Mourthé (F), Britta 
Jaschinski (D), Konrad Götz (D) en Priscilla Bistoen (B). In 
het Cultuurcentrum Scharpoord, de Lagunahal en diverse 
kunstgaleries vindt u ook de winnende foto’s van een Interna
tionale Fotowedstrijd, alsook van een wedstrijd georganiseerd 
door de lokale fotokring Knokke-Heist en van de World Press 
Photo Awards 2004. Meer informatie via 050/63.04.30, 
beeldende.kunsten@knokke-heist.be, www.knokke-heist.be. 
(D.N.)

FILMMUSEUM ANTWERPEN. Het Filmmuseum is niet 
langer ondergebracht in het Koninklijk Paleis (het voorma
lige ICC) in het centrum van Antwerpen. Het heeft voortaan 
een onderkomen in het vernieuwde FotoMuseum op 
Antwerpen Zuid, Waalsekaai 47. Het FotoMuseum werd 
door architect George Baines heringericht, met op het ge- 
lijkvloers twee auditoria die als filmzaal kunnen dienen, naast 
een museumcafé, een bookshop en een tentoonstellings
ruimte. In de zaal van het Filmmuseum worden een heel j aar 
door, zeven dagen op zeven, films vertoond die de hele film
geschiedenis overspannen. Het programma wisselt maande
lijks. Sinds kort maakt het Antwerpse Filmmuseum deel uit 
van het Museum voor Hedendaagse Kunst (MuHKA). 
Voortaan wil het Filmmuseum het relatief jonge filmmedium 
confronteren met de artistieke context waarbinnen het (ten
minste gedeeltelijk) ontstond. De nieuwe zalen openen op 
20 maart. Meer informatie op www.antwerpen.be/cvb. (D.N.)

CULTUURPRIJZEN VLAANDEREN 2003. Op maan
dagavond 1 maart 2004 werden in de Bourlaschouwburg te 
Antwerpen de laureaten bekendgemaakt van de Cultuur
prijzen Vlaanderen 2003. Vlaams minister van cultuur Paul 
Van Grembergen reikte de volgende prijzen uit: kritiek en 
essay (onderzoeker en dichter Geert Buelens); toneel
literatuur en podiumkunsten (schrijver en beeldend kunste
naar Eric De Volder); cultureel erfgoed (Tinne Vandensande 
van de Koning Boude wijnstichting en Mare Jacobs, direc
teur van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur); beeldende 
kunst (Anne-Mie Van Kerckhoven); film (Jan De Clercq van 
Cinema Novo); muziek (Kris Defoort); algemene culturele 
verdienste (Frie Leysen van KunstenFESTIVALdesarts). Op 
de website www.cultuurnet.be/cultuurprijzen vindt u meer 
informatie over elk van de laureaten en genomineerden. 
(D.N.)

RIJKSMUSEUM AMSTERDAM. Van december 2003 
tot 2008 verbouwt, restaureert en vernieuwt het Rijks- 
museum Amsterdam. Tijdens deze verbouwing is het mu-
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Priscilla Bistoen

La Douloureuse

seum gedeeltelijk open met een presentatie van topstukken 
uit de Gouden Eeuw onder de titel De Meesterwerken. 
Vanaf februari 2004 presenteert het Rijksmuseum in tien 
musea in Nederland, België en Duitsland delen van zijn 
collectie in langdurige bruikleen onder titels als Rijksmu
seum aan de Maas, Rijksmuseum aan de Schelde of Rijks
museum op de Veluwe. De bruiklenen lopen in de meeste 
gevallen voor de duur van de verbouwing. Het volledige 
programma vindt u op www.rijksmuseum.nl. (D.N.)

AMSTERDAMPRIJS VOOR DE KUNSTEN. Op 11 ja
nuari werd de Amsterdamprijs voor de kunsten 2003 uitge
reikt aan schrijver Hafid Bouazza, architectenbureau MVRDV 
en aan de tentoonstellingsruimte W139. De Amsterdamprijs 
voor de kunsten vestigt de aandacht op ontwikkelingen in de 
kunst in Nederland. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
(AFK) kent de prijs toe aan drie kunstenaars of organisaties 
die op dat vlak een belangrijke en actuele bijdrage leveren. 
Zij ontvangen ieder 35.000 euro. Het juryrapport kunt u nale
zen op www.amsterdamprijs.nl. (D.N.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Kunstenaars, ontwerpers 
en theoretici kunnen voor 15 april 2004 projectvoorstellen 
indienen voor een één- of tweejarige onderzoeksperiode 
aan de Jan van Eyck Academie, met ingang van januari 
2005. De Jan van Eyck Academie is een postacademisch 
instituut dat kunstenaars, ontwerpers en theoretici tijd en 
ruimte biedt om onderzoek op te zetten en producties te 
realiseren. CIRCLE FOR LACANIAN IDEOLOGY 
CRITIQUE. De Circle for Lacanian Ideology Critique 
(CLiC) brengt onderzoekers bijeen die in de lacaniaanse 
theorie niet zozeer een gesloten systeem zien, als wel een 
instrument om onze cultuur te bekijken vanuit een 
ideologiekritisch perspectief. Daartoe wil CLiC de psycho
analytische achtergronden activeren die doorwerken in de 
oeuvres van onder meer Zizek, Badiou, Rancière, Laclau, 
Mouffe, Jameson, Zupancic, Agamben, Negri en Nancy. 
CLiC groepeert onderzoekers verbonden aan de Jan van

Eyck Academie en externe onderzoekers uit binnen- en 
buitenland. De organisatie wil studieprojecten, seminaries 
en colloquia opzetten, en daarnaast ook publicaties ver
zorgen. Momenteel zoekt CLiC onderzoekers die aan de 
Jan van Eyck Academie voor één of twee jaar willen wer
ken op Lacan of een lacaniaans thema. Deadline voor de 
beursaanvraag is 15 april 2004. Voor meer informatie zie 
www.janvaneyck.nl. (D.N.)

MONOGRAFIEËN VAN NEDERLANDSE KUNSTE
NAARS. Tamelijk onopgemerkt, maar met een gestage re
gelmaat werkt het Prins Bernhard Cultuurfonds in samen
werking met Waanders Uitgevers aan een reeks monogra
fieën van Nederlandse kunstenaars. Het gaat hierbij om een 
serie die het fonds in 1992 heeft overgenomen van de SDU, 
maar die in haar oudste vorm teruggaat op een initiatief van 
de stichting Openbaar Kunstbezit uit 1986. Van deze reeks 
kwam afgelopen jaar het zeventiende deel uit, gewijd aan 
Erik Andriesse en geschreven door Robert-Jan Muller. Eer
der verschenen monografieën over Wessel Couzijn, Jaap 
Nanninga, Ben Akkerman, Bas Jan Ader, A.D. Copier, Edgar 
Femhout, Pieter Ouborg, Jan Schoonhoven, Shinkichi Tajiri, 
Hildo Krop, Dick Ket, Ben d’Armagnac, Jaap Wagemaker, 
Klaas Gubbels, J.H. Moesman en Jan Roeland. In voorbe
reiding zijn delen over Jacob Bendien, Erich Wichman, 
Jacoba van Heemskerck, John Râdecker, Willem van 
Konijnenberg en Willem Reijers.
Wat deze namen met elkaar gemeen hebben, lijkt niet di
rect duidelijk. Probeert de redactie van deze reeks om wel
overwogen een alternatieve canon te ontwerpen, die de on
vermijdelijke eregalerij van de Nederlandse twintigste- 
eeuwse kunst ter discussie stelt, of kiest men uit pragma
tische overwegingen voor kunstenaars ‘waar nog niks over 
bestond’?
Mieke Rijnders, lid van de redactie, laat desgevraagd we
ten dat dat laatste het geval is, hoewel de motieven niet 
uitsluitend pragmatisch van aard zijn. Het gaat steeds om 
kunstenaars die weliswaar belangrijk worden geacht, maar 
waarvan het oeuvre nog niet eerder serieus in kaart is ge
bracht. De belangrijkste doelstelling is dan ook om het 
oeuvre zo volledig mogelijk te documenteren; daarnaast 
laat men een auteur - meestal iemand die het werk al kent - 
een biografische tekstschrijven. Het is deze dubbelformule 
die het ‘format’ van de serie bepaalt. Volgens Jeanine 
Perryck, medewerker van het Prins Bernhard Fonds, be
oogt het fonds met de reeks monografieën om specialis
tische kennis beschikbaar te maken voor een breder pu
bliek. Lag het accent aanvankelijk vooral op de visuele 
documentatie, tegenwoordig stelt men meer eisen aan de 
auteur. Er moet serieus inhoudelijk onderzoek worden ge
daan.
Robert-Jan Muller, die in 1986 voor Metropolis M al eens 
over het werk van Erik Andriesse schreef, is voor deze mono
grafie inderdaad flink in de archieven gedoken; daarnaast heeft 
hij uitgebreid gesproken met vrienden, familieleden, docen
ten en collega’s van de kunstenaar. Andriesse, broer van 
de Amsterdamse galeriehouder, overleed in 1993 op 
35-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hersenbloeding. 
Zijn technische virtuositeit heeft in de kunstwereld altijd 
een zekere weerstand opgeroepen. Begonnen als wonder
kind, met een eerste solo-expositie als 15-jarige, be
schouwde hij zichzelf ook later nog als een buitenbeentje 
en een miskend talent. Met zijn gelijkgestemde vrienden 
Guido Geelen en Mare Mulders verzette hij zich tegen het 
dédain voor ambachtelijkheid in de hedendaagse kunst. 
Andriesses tekeningen en schilderijen zijn achteraf wel 
omschreven als “elegante postmoderne memento mori’s, 
die hun impact te danken hebben aan het samenvallen van 
de AIDS-crisis met de dood van de signifié”.

ART Brussels
1 april - 5 april 2004

Martin Maloney
2 april - 29 mei 2004

Alessandro Pessoli
2 april - 29 mei 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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FotoMuseum

HEROPENING 21 MAART 2004
SHORT STORIES - VERHALENDE ASPECTEN IN DE HEDENDAAGSE FOTOGRAFIE

21/03-31/05
LIEVE BLANQUAERT & ANNEMIE STRUYF - INSJALLAH, MEVROUW

21/03-02/05
PROJECT: COVERS 1910 - 2004

21/03 - 31/05
BIBLIOTHEEK VAN DE FOTOGRAFIE I

21/03-31/05

Departement Cultuur

FotoMuseum
PROVINCIE
ANTWERPEN

Waalse Kaai 47
B-2000 Antwerpen, Belgium

tel.+32 3 242 93 00
fax.+ 32 3 242 93 10
www.fbtomuseum.be

E-mail: info@fotografie.provant.be

s ■ ■
Matt Mullican (USA) 
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permanent kunstwerk
'The highway is the audience'
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Mullers levensbeschrijving is levendig en empathisch, met 
veel aandacht voor de omgeving van de kunstenaar, maar 
zijn analyse van Andriesses werk is nogal braaf en levert 
weinig verrassende inzichten op. De beperkingen van het 
format worden gaandeweg storender. De lezer gaat zich de 
vraag stellen of een biografische tekst wel het meest inte
ressante perspectief op een artistiek oeuvre biedt. Verschil
len kunstenaarslevens dan zoveel van elkaar?
Op de vraag naar het kunsthistorische belang van 
Andriesses werk komt niet echt een antwoord, afgezien 
van het belang dat geïmpliceerd wordt door de uitgave van 
dit boek zelf. Maar in een ongelijksoortige reeks 
kunstenaarsmonografieën, waar de culthelden Bas Jan Ader 
en Ben d’Armagnac staan ingeklemd tussen vignetten
grossiers als Klaas Gubbels en Jan Roeland, vormt zelfs 
dat geen evidentie.
Anders dan bij de bekende internationale reeks monogra
fieën van Phaidon Press, kiest het Prins Bernhard Fonds 
niet uitsluitend voor hedendaagse kunstenaars; men geeft 
eerder de voorkeur aan historische, afgesloten oeuvres, of 
- als de kunstenaar nog leeft - aan oeuvres die hun piek
moment reeds achter zich hebben. Waar de commerciële 
doelstellingen van Phaidon gediend zijn met een keuze voor 
uitsluitend bekende namen en rijzende sterren, kent het 
selectieproces van de Nederlandse serie een geheel andere 
logica. Door te kiezen voor kunstenaars waarvan het werk 
nog niet of nauwelijks beschreven en geïnventariseerd is, 
heeft men een excuus om teksten te publiceren die welis
waar degelijk zijn, maar een scherp inhoudelijk profiel 
missen.
Erik Andriesse door Robert-Jan Muller werd in 2003 uitge
geven door Waanders Uitgevers en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds (www.waanders.nl; www.cultuurfonds.nl; 
ISBN 90-400-9682-1). Als achttiende deel in de serie 
Monografieën van Nederlandse Kunstenaars verscheen on
langs Han Wezelaar door Jan Teeuwisse. Overigens bestaat 
er een identieke reeks Monografieën van Nederlandse 
Fotografen, gepubliceerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds 
in samenwerking met uitgeverij Focus (www.focusmedia.nl); 
daarin zijn tot nu toe delen verschenen over Jacob Olie, 
Eduard Asser, Emmy Andriesse, Paul Citroen, Pieter 
Oosterhuis, Sanne Sannes, Jan Versnel, Koen Wessing, Piet 
Zwart, Eva Besnyö, Nico Jesse en Bernard F. Eilers. In 1997 
is het Prins Bernhard Fonds tevens gestart met een serie over 
Nederlandse vormgevers. Een oudere reeks architecten
monografieën wordt als afgesloten beschouwd.
(Camiel van Winkel)

Wissels

Erik Andriesse, Fort aan de Drecht, Uithoorn, 1986 
illustratie uit het boek ‘Erik Andriesse’ door Robert-Jan Muller

Kunst te München. Sjarel Ex (1957) is sinds 1988 artistiek 
en zakelijk directeur van het Utrechtse Centraal Museum, 
het Rietveld Schröderhuis, de Rietveldhuizen en Landhuis 
Oud-Amelisweerd. De circa 47.000 collectiestukken van het 
Centraal Museum werden tijdens zijn directeurschap onder
zocht, geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt in een 
bestandscatalogus waarvan het zevende deel in de zomer 
van 2004 wordt gepresenteerd. In het Centraal Museum was 
hij verantwoordelijk voor ruim driehonderd tentoonstellin
gen. Meer informatie vindt u op www.centraalmuseum.nl. 
(D.N.)

presentatie plaats van de Filmfabriek, een kunstenaars
collectief dat zich specialiseert in digitale kunstprojecten. 
Het collectief bestaat uit Peter Misotten, Bram Smeyers, 
Wies Hermans en Kurt d’Haeseleer. Meer informatie vindt 
u op www.filmfabriek.com. De inkom bedraagt 8 euro. 
Plaats van het gebeuren: de Beursschouwburg, A. Ortstraat 
20-28, Brussel. Reserveren kan op het nummer 02/ 
550.03.50 of via tickets@beursschouwburg.be. (D.N.)

TRIALOOG URBANISTIQUE. De Beursschouwburg en 
Studio Open Stad organiseren ‘trialogen’ waarbij telkens 
drie urbanisten, architecten, onderzoekers en/of kunstenaars 
worden samengebracht om hun visie op de verhouding tus
sen stad en maatschappij toe te lichten. Op dinsdag 20 april 
(20 uur) zijn dat cultuurfilosoof Dieter Lesage en de archi
tecten Lieven De Boeck en Jochen Becker. Hun trialoog 
zal handelen over “de rol van architectuur en stedenbouw 
in het politieke en ideologische bedrijf en de nieuwe wereld
orde”. Meer informatie vindt u op www.studioopencity.org. 
De toegang is gratis. Het debat heeft plaats op de zolder- 
zaal van de Beursschouwburg, A. Ortstraat 20-28, Brus
sel. (D.N.)

AUDITORIUM 04. In het STUK Auditorium 04 presen
teren (inter)nationale ontwerpers uiteenlopende scenario’s 
voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak van architectuur, 
stedenbouw en design. Op donderdag 18 maart om 20 uur 
is het de beurt aan de Belgische binnenhuisarchitecten 
Claire Bataille en Paul ibens - het duo stelt zichzelf voor 
op www.bataille-ibens.be. De inkom bedraagt 5 euro. De 
presentatie heeft plaats in het STUK Kunstencentrum, 
Naamsestraat 96, Leuven. Meer informatie via 016/ 
32.03.00, stuk@stuk.be of www.stuk.be. (D.N.)

SINT-LUCAS GENT. Dit academiejaar begeleidt Thierry 
de Duve in Sint-Lucas Gent het project Vlees/Huid/Kleur. 
Aan dit project wordt ook een lezingenreeks gekoppeld. Op 
donderdag 18 maart spreekt Els Vanden Meersch over het 
ontstaan, de structuur en de behandeling van haar fotoarchief. 
Aansluitend bespreekt Isabelle de Visscher-Lemaïtre het 
werk van Vanden Meersch. Op woensdag 24 maart spreekt 
Ingrid Van Hecke (K.U.Leuven) “over zinnelijke schoon
heid en abjecte haren, over verleidelijke vrouwen en mon
sters, over identiteit en lichaamscultuur”. Op woensdag 
31 maart vertelt Machteld Van Schandevijl over het portret 
van Tognina van Lavinia Fontana uit 1583. De lezingen zijn 
vrij toegankelijk en vinden telkens plaats om 18.15 uur in 
Sint-Lucas, Auditorium 2, Zwartezustersstraat 34, Gent (tel. 
09/225.42.90; info@kunst.sintlucas.wenk.be). (D.N.)

VAN ABBEMUSEUM. Het Eindhovense college van 
Burgemeester en Wethouders heeft de Schot Charles Esche 
benoemd tot nieuwe directeur van het Van Abbemuseum. 
Esche volgt op 1 augustus 2004 Jan Debbaut op, die in 
september 2003 vertrok naar de Londense Tate Gallery om 
er Director of Collections te worden. Charles Esche (1962) 
is momenteel directeur van het Rooseum Center for 
Contemporary Art te Malmö. Daarnaast is hij redacteur voor 
het kunstmagazine Afterall en adviseur bij de Rijks- 
academie van beeldende kunsten te Amsterdam. Hij zetelt 
ook in het bestuur van de Emanuel Hoffman Stiftung in 
Basel. In het Rooseum was Esche verantwoordelijk voor 
de eerste omvangrijke tentoonstellingen van onder andere 
Surasi Kusolwong, Superflex, Sture Johannesson en 
Michael Auder. Aan het NRC Handelsblad vertelde hij dat 
het Van Abbemuseum over vijfjaar de meest vernieuwende 
kunstruimte van Europa moet zijn. Meer informatie vindt 
u op www.vanabbemuseum.nl/pers. (D.N.)

MUSEUM BOUMANS VAN BEUNINGEN. Begin juni 
2004 gaat Sjarel Ex van start als nieuwe directeur van het 
Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen. Hij volgt 
er Chris Dercon op, die in juni 2003 vertrok naar Haus der

Lezingen

CURATING THE LIBRARY. In de interdisciplinaire 
lezingenreeks Curating the Library nodigt Kunstcentrum 
deSingel persoonlijkheden uit het internationale culturele 
landschap uit om hun favoriete boeken toe te lichten. Op 
donderdag 18 maart kunt u gaan luisteren naar schrijver 
Oscar van den Bogaard (NL) en beeldend kunstenaar Matt 
Mullican (VS), van wie die avond een werk op de gevel 
van deSingel wordt onthuld. Op donderdag 1 april spreken 
Koen Brams (directeur Jan van Eyck Academie) en beel
dend kunstenaar Ann Veronica Janssens (B). Op donder
dag 13 mei lichten choreograaf William Forsythe (VS) en 
fotograaf Dirk Braeckman (B) hun keuze toe. De lezingen 
starten telkens om 20 uur in deSingel, Desguinlei 25, Ant
werpen. De inkom bedraagt 5 euro. Voor informatie en 
reservering: www.curatingthelibrary.be of tel 03/248.28.28. 
(D.N.)

SHAPELIFTERS. Binnen het project Shapelifters orga
niseert de Beursschouwburg presentaties over de interac
tie tussen ‘grafische kunst’ en ‘grafisch ontwerpen’. Op 
woensdag 17 maart om 20.30 uur vindt in de Feestzaal een

NEWS FROM TEHRAN. In de tentoonstellingsruimte 
Etablissement d’en face projects loopt van 6 tot 13 mei het 
project News from Tehran van de Iraanse kunstenares Nasrin 
Tabatabai. Daarin onderzoekt zij onder meer hoe sociale, 
politieke en culturele representaties de artistieke praktijk in 
Iran mee bepalen. Er zal zowel reeds bestaand werk worden 
getoond als nieuw werk worden ontwikkeld. Er worden 
performances gepland van de ARTA-groep, die bestaat uit 
de kunstenaars Foad Mokhberi, Sahar Dowlatshahi en Ayat 
Najafi. Ook wordt het tweede nummer van het magazine 
Pages voorgesteld, waarin Iraanse schrijvers en kunstenaars 
een platform krijgen. Op donderdag 9 mei om 17 uur is naar 
aanleiding van dit project een lezing van Catherine David 
voorzien. Het volledige programma kunt u nalezen op 
www.etablissementdenfaceprojects.org (ets_den_face@skyneLbe; 
02/219.44.51; A. Dansaertstraat 161, Brussel). (D.N.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE - ENDING UP WITH 
RELIGION AGAIN? De Jan van Eyck Circle for Lacanian 
Ideology Critique (CLiC, zie ook de nieuwsrubriek in dit 
nummer) organiseert op 10, 11 en 12 mei het symposium 
Ending up with religion again? Christianity in Contemporary 
Political and Psychoanalytical Theory. Het doel van het 
symposium is de aanwezigheid van de christelijke religie

Knowhow, cashflow, 
feedback, nasdaq 

blackjack.
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bouwkundig plan voor het Java-eiland en over de vernieu
wing van het centrumgebied Amsterdam-Noord. Deze le
zing wordt gehouden in theater de Brakke Grond, Nes 45, 
Amsterdam. Voor meer informatie over het programma of 
voor reservatie: 020/620.48.78, arcam@arcam.nl, 
www.arcam.nl. (D.N.)

Plastische kunsten
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Alison & Peter Smithson

House of the Future, Daily Mail Idea Home Exhibition, maart 1956

en haar (her)bevestiging in hedendaagse politieke en 
psychoanalytische theorie te ondervragen. In plaats van ant
woorden te geven, wordt ernaar gestreefd om nieuwe vra
gen te formuleren en strategieën te ontwikkelen om he
dendaagse problemen te articuleren. Het internationaal ge
oriënteerde symposium vindt plaats in samenwerking met 
de California Psychoanalytic Circle (US) en het Heyendaal 
Instituut (Nijmegen). Locatie symposium: Jan van Eyck 
Academie, Academieplein 1, Maastricht. Inschrijven voor 
15 april bij Madeleine Bisscheroux (madeleine. 
bisscheroux@janvaneyck.nl of 043/350.37.29). Meer infor
matie op www.janvaneyck.nl/clic. (D.N.)

WITTE DE WITH. In het weekend van 5 en 6 april orga
niseert Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, 
lezingen en debatten naar aanleiding van de tentoonstel
ling [based upon] TRUE STORIES, met de kunstenaars 
Chantal Akerman, Alejandra Riera en Efrat Shvily. Op 
14 mei vindt in Witte de With een symposium plaats over 
het werk van Alison en Peter Smithson. Sprekers zijn on
der anderen Beatriz Colomina, Ben Highmore, Louisa 
Hutton en Dirk van den Heuvel. Het symposium wordt 
gehouden naar aanleiding van de tentoonstelling Alison and 
Peter Smithson —from the House of the Future to a house 
of today die van 4 april tot 13 juni in Witte de With is te 
zien. Nog niet alle praktische informatie was voorhanden 
- u kan daarvoor www.wdw.nl bezoeken. Adres en con
tact: Witte de With, Witte de Withstraat 50, Rotterdam, 
010/411.01.44, info@wdw.nl. (D.N.)

CULTUREEL GOED! In samenwerking met Stichting 
InterArt organiseert kaAp (studium generale ArtEZ hoge
school voor de kunsten) de presentatie van de bundel 

Cultureel Goed! Op vrijdag 2 april tussen 13 en 17 uur 
vinden dertien gesprekken plaats over het thema cultureel 
erfgoed en culturele identiteit. Er zal worden ingegaan op 
de culturele, sociale en politieke implicaties van het be
grip cultureel erfgoed. Daarnaast komen diverse personen 
uit de wereld van politiek, cultuur en onderwijs spreken 
over hun persoonlijke confrontatie met de problematiek. 
Cultureel Goed! vindt plaats in Theater Oostpool, Nieuwe- 
straat 58-64, Arnhem. Meer informatie op www.artez.nl. 
(D.N.)

KUNSTENAARSBOEKEN. Gedurende de hele maand 
mei organiseert kaAp (het studium generale van ArtEZ ho
geschool voor de kunsten) tentoonstellingen, symposia, 
publicaties, lezingen en workshops rondom typografie en 
het kunstenaarsboek. KaAp doet dit in samenwerking met 
het Museum voor Moderne Kunst Arnhem, het Centrum voor 
Beeldende Kunst Gelderland, het Apeldooms Museum en 
de Werkplaats Typografie en opleiding Vrije Kunst van 
ArtEZ. Voor meer informatie zie de agenda op www.artez.nl. 
(D.N.)

DAG VAN IJBURG/ARCAM. Op vrijdag 19 maart or
ganiseert Architectuurcentrum ARCAM voor de laatste keer 
de “Dag van Uburg”. Op deze dag wordt aandacht gevraagd 
voor de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelin
gen op en rond Uburg. Hoe zal Uburg zich ontwikkelen? 
En welke positie krijgt Uburg in de ontwikkelingen van de 
Noordvleugel van de Deltametropool? Vooral de plannen 
voor een verbinding tussen Uburg en Almere zijn onder
werp van discussie. Het symposium vindt plaats op een 
boot. Op maandag 19 april om 20.15 uur organiseert 
ARCAM een lezing van Sjoerd Peters over het steden

TACITA DEAN. Nederlandse kunstinstellingen voelen 
zich vanouds het meest op hun gemak met kunst die - te
recht of ten onrechte - als zuiver esthetisch verschijnsel 
kan worden gecontempleerd, zonder opdringerige sociale, 
theoretische, cultuurkritische of popculturele component: 
liever Long dan Smithson, liever Judd dan Warhol. De les
sen van kunstpedagoog H.P. Bremmer (leermeester van 
mevrouw Kröller-Müller) zitten diep ingebakken, en 
Stichting De Pont in Tilburg zet de traditie met meer dan 
gemiddelde bijbelvastheid voort. Naast driedimensionale 
natuurpoëzie (Laib, Long, Penone) en werken die hun best 
doen om De Schilderkunstige Traditie te continueren, bleek 
ook een deel van de film- en videokunst goed in deze be
nadering te passen. Na onder meer een tentoonstelling van 
Fiona Tan, met als dieptepunt haar gênante poging om de 
messcherpe portretten van August Sander te herhalen in 
de vorm van nostalgische zwart-witfilmpjes, is het nu 
(weer) de beurt aan Tacita Dean.
Het enige in de tentoonstelling dat werkelijk overeind blijft 
zijn de oudste werken: de film, krijttekeningen en aanver
wante objecten die Dean in 1994 maakte rond een verste
keling die in 1928 op een schip zou zijn meegereisd (Girl 
Stowaway). De klein geprojecteerde film (afwisselend in 
zwart-wit en kleur) is een onpretentieus element in een 
minitentoonstelling die virtuoos speelt met feit en fictie 
- zo zijn er ‘dubbing sheets’ te zien van een Holly woodfilm 
die in 1929 over het voorval gemaakt zou zijn, en doen de 
krijttekeningen aan overgrote storyboards denken. In ver
gelijking hiermee is het recente werk schrijnend. Het gaat 
al mis bij Disappearance at Sea I (1996, minstens voor de 
derde keer in Nederland te zien, wat men van heel wat be- 
langrijkere werken van de jaren negentig niet kan zeggen), 
een film die een vuurtoren toont terwijl de duisternis in
valt. Van het verhaal ‘achter’ de film, de verdwijning van 
de legendarische zeezeiler Donald Crowhurst, is niets te 
zien. Potentieel is een dergelijke breuk tussen het beeld en 
de achterliggende motivatie wel interessant, maar de breuk 
wordt dichtgesausd door het kalme, verleidelijke beeld, dat 
zich dusdanig overtuigend als netvlieskunst presenteert dat 
andere aspecten irrelevant lijken. In sommige vroege wer
ken, in Girl Stowaway en met name ook in The Martyrdom 
of St Agatha (In Several Parts) uit 1994, slaagde Dean er 
nog wel in om op een overtuigende manier een relatie tus
sen het visuele en de verhalende achtergrond tot stand te 
brengen. In The Martyrdom of St Agatha worden stemmige 
filmbeelden gecombineerd met een stem die het wonder
lijke verhaal van de borsten van de heilige Agatha vertelt. 
Beeld en tekst sluiten niet perfect op elkaar aan; interes
sant is juist dat ze dat niet doen en dat het woord in zekere 
zin de naadloosheid van het beeld doorbreekt.
Het meest ambitieuze nieuwere werk in de tentoonstelling 
is de filminstallatie Boots (2003), die in drie versies (Duits, 
Engels, Frans) een oude man toont die door de Casa 
Serralves loopt, een villa die nu deel uitmaakt van het 
museum voor moderne kunst in Porto. In drie talen mom
pelt de man - fictieve - verhalen over een relatie die hij 
vroeger zou hebben gehad met een vrouw die in de villa 
woonde. Veel levert het niet op. Het spel met feit en fictie 
(de man is in feite een kleurrijke familievriend van de Deans 
die nooit eerder in deze villa was geweest) is hier op zich
zelf beschouwd niet bijster interessant. Als men zich be
perkt tot de rol die de man speelt, is er potentieel een inte
ressant contrast tussen het vroegere leven van de man in 
de villa toen deze nog bewoond was - al lijkt het pom-
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met dank aan 
NICC Bruxel en het 

Paleis voor Schone Kunsten Brussel

NICC geniet de steun van Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap,Provincie Antwerpen,Stad Antwerpen.
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Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

KUNSTInHUS

Ps.trtÈmë

mmüIn Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Waregem-waar u, uiteen grote voorraad recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor oltijd... 
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

■ galerie jacques cerami
Route de Philippeville, 140c
6280(Charleroi)
Téléphone 071 3600 65 
gallery.cerami@belgacom.net J
www.gallery-cerami.com Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 

Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

{

eclips
tentoonstelling rond het verdwijnen

kunstenaars
Klaus Baumgartner / Robine Clignett / Vaast Colson 

Anton Cotteleer / Jan Delestinne / Leen De Waele 
Bart De Zutter/ Mekhitar Garabedian / Joris Ghekiere 

Geert Goiris / Pat Harris / Gauthier Hubert 
Nick Hullegie / Gudny-Rosa Ingimarsdottir 

Ben Kockelkoren / Marc Maet / Mash
Luc Matthijs / Wesley Meuris I Fien Muller 

Chris Musgrave / Baudouin Oosterlynck 
William Ploegaert / Geert Saman / Mette Steincke 

Antoine Stemerding / Jan Stremes 
Mulugeta Tafesse / Ante Timmermans 

Stefaan Van Biesen / Patrick Van Caeckenbergh
Ria Verhaeghe / Katleen Vermeir

tentoonstellingsmaker
Stef Van Beilingen

18 april tot 30 mei 2004
open: do - vr - za - zo (10-18u)

locaties
bornem - cultuurcentrum ter dilft
puurs - tuin hof van coolhem
willebroek - voormalig zwembad de schalk

elke zondag om 14u gratis rondleiding, met gratis 
busvervoer naar de andere locaties en terug
(info: tel 03 890 69 30)

organisatie
cultuurcentrum ter dilft, bornem
cultuurcentrum de kollebloem, puurs 
gemeenschapscentrum de ster, willebroek 
open culturele centra - provinciebestuur antwerpen
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Tacita Dean
Dirk Braeckman

Boots, 2003, filmstill
zonder titel, ca. 1986, collectie Gemeentemuseum Den Haag

peuze gebouw daar amper geschikt voor - en de huidige 
status van het pand als onderdeel van een museum waarin 
de man ronddoolt. Deans neiging tot gladstrijkende 
Schönfilmerei verhindert echter volkomen dat dit uit de verf 
komt.
Helemaal teleurstellend zijn kleinere werken als Baoab 
(2002), een veredeld toeristenfilmpje van pittoresk belichte 
apenbroodbomen in Afrika (uiteraard zijn er ook bijbeho
rende foto’s - de kunstmarkt wil gevoerd worden), en 
Bubble House (1999), een soortgelijke exercitie over een 
futuristische ruïne op een van de Kaaimaneilanden. Dro
merige lichtval en langzaam tempo benadrukken mecha
nisch dat het om high art gaat. Stelselmatiger nog dan Fiona 
Tan verkitscht Dean de hedendaagse film-kunst; het ge
bruik van lange en verstilde takes wordt een kunstje dat 
niet, zoals bijvoorbeeld bij De Rijke/De Rooij, wordt ge
compenseerd door een scherp uitgangspunt en een precieze 
regie. In een film als Bantar Gebang van De Rijke/De Rooij 
is er een pijnlijk contrast tussen de Claude Lorrainachtige 
atmosfeer van het landschap en het feit dat het om een slum 
op een vuilstort gaat; op die manier zet de film aan tot 
reflectie over een tendens waar Dean onbekommerd in 
zwelgt, namelijk de neiging het esthetische te beschouwen 
als een soort saus die over eender welk onderwerp gegoten 
kan worden teneinde er kunst van te maken. Deans werk 
glijdt daardoor steeds meer af naar een soort filmisch 
pseudo-impressionisme.
Tekenend hiervoor is de (niet in Tilburg getoonde) film 
The Green Ray (2001), waarvan in 2003 ook een soort flip- 
boekje met stills verscheen. De groene straal of flits uit de 
titel is een verschijnsel dat soms wordt waargenomen op 
volle zee bij ondergaande zon; Jules Veme wijdde er in 
1882 zijn roman Le Rayon-Vert aan, waarin een vrouw en 
twee mannen op zoek gaan naar het mysterieuze verschijn
sel. Veme ensceneert aan de hand van het drietal een strijd 
tussen kunst en wetenschap, tussen poëtisch-mythologische 
en natuurwetenschappelijke verklaringen van de groene 
straal. Vermoedelijk inspireerde dit Marcel Duchamp tot 
zijn installatie Le Rayon vert (1947) op de tentoonstelling 
Le Surréalisme en 1947. Door een soort patrijspoort in de 
muur had men uitzicht op een foto van de zee met daarbo
ven een foto van de lucht, en daartussen een gleuf waarin 
af en toe een groen lichtje opflikkerde. Duchamps con

structie met kunstlicht herschept het effect als fictie en laat 
zo het mysterie van de groene flits intact; Dean maakt er 
een bewegende ansichtkaart van. Maar natuurlijk hoeft 
zoiets voor een hedendaagse blue chip-kunstenaar geen 
negatieve consequenties te hebben - integendeel.
Tacita Dean, tot 16 mei in De Pont, Wilhelminapark 1, 
5041 AE Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl).
(Sven Lütticken)

DIRK BRAECKMAN. Momenteel lopen in Nederland 
twee tentoonstellingen met werk van Dirk Braeckman 
(°1958). In het Fotomuseum van Den Haag wordt een reeks 
portretten uit de late jaren tachtig gepresenteerd, terwijl 
De Pont in Tilburg een selectie uit zijn meest recente foto
werk toont. Beide tentoonstellingen zijn echter niet van 
hetzelfde niveau.
De tentoonstelling in het Haagse Fotomuseum had door 
haar retrospectieve ambitie tot een beter inzicht in de spe
cificiteit van Braeckmans fotografie kunnen leiden. Maar 
ze stelt teleur. Om te beginnen wordt het werk van 
Braeckman onder een erg vage noemer gecombineerd met 
werk van twee andere fotografen: het luidt dat zij alle drie 
in zwart-wit werken, de portretfotografie genegen zijn en 
hun beelden zelf ontwikkelen en afdrukken. Dit magere 
uitgangspunt volstaat natuurlijk niet om een zinvolle dia
loog tussen de drie oeuvres op gang te brengen. Als deze 
tentoonstelling al iets bewijst, dan wel dat de hier verza
melde fotografen niets met elkaar te maken hebben. Zo 
vertonen de hysterische portretten van Michaël Ackerman 
(° 1967) - clandestien gemaakte opnames van mannen
hoofden - slechts oppervlakkige gelijkenissen met de por
tretten van Braeckman; de halfnaakte vrouwenlichamen 
van deze laatste hebben niets gemeen met de uitzinnig 
intense en rauwe, door eenzaamheid en passie verwron
gen hoofden van Ackerman. Zijn de foto’s van Ackerman 
te intens, dan zijn de vlakke beelden van de Nederlandse 
fotografe Awoiska van der Molen (° 1972) te ingetogen. 
Haar statige portretten en kraakhelder uitgelichte inte
rieurs missen de bewogenheid van Braeckmans beelden. 
Hoe sober en gedempt de foto’s van Braeckman ook mo
gen lijken, ze blijven emotioneel beroeren. De transpa
rante helderheid van Van der Molen daarentegen wiegt 
de kijker in slaap.

Verder wordt deze tentoonstelling nog geteisterd door tech
nische mankementen. De kleine foto’s van Braeckman han
gen niet aan de muur maar liggen in kijkkasten. Tot zover 
geen probleem, maar de helwitte TL-verlichting doet de 
precieuze zachtheid van de fotografische print volledig 
teniet. Op die manier wordt het onmogelijk om de ambach
telijke subtiliteit waarmee Braeckman zijn beelden kneedt 
en manipuleert te waarderen. Het superieure spel van to
nen en toedekken dat zo cruciaal is in dit oeuvre, is niet 
meer navoelbaar, en het enige wat overblijft is de drama
tische confrontatie met een naakt lichaam. Daardoor zijn 
we geneigd om de gespannen lichaamstaal en de 
onwelvoeglijke poses van de modellen psychologisch te 
gaan interpreteren. De foto’s worden het voorwerp van een 
voyeuristische kijkact, wat totaal haaks staat op de teder
heid waarmee de fotograaf zijn modellen benadert.
Gelukkig maakt de tentoonstelling in De Pont, waar onder 
de titel Additional Photos zo’n 25 recente foto’s van Dirk 
Braeckman getoond worden, niet zo’n slordige indruk. De 
meeste foto’s hebben een plaats gekregen in een kleine 
enclave binnen de ruime tentoonstellingshal. Het gesprek 
met de vaste collectie wordt uit de weg gegaan, zodat alle 
aandacht gaat naar de wijze waarop de beelden met elkaar 
communiceren. Een ander verschil met de tentoonstelling 
in Den Haag is dat de menselijke figuur, op één portret na, 
in De Pont quasi volledig afwezig is. Er zijn hooguit spo
ren van menselijke aanwezigheid - een paar schoenen, een 
hemd dat achteloos op een fauteuil werd geworpen. Het 
ene vrouwenportret in De Pont is overigens opmerkelijk 
sereen. Elke verhalende suggestiviteit is uit het beeld ge
weerd: de vrouw lijkt in dit late portret net zo’n stom ob
ject als de voorwerpen die haar omgeven.
Een tweede opmerkelijk verschil met het oudere werk is 
het formaat. Met de keuze voor grote formaten sluit 
Braeckman aan bij de groeiende groep kunstenaars die het 
artistieke potentieel van de fotografie radicaal willen bij
stellen. Reusachtige formaten vormen een eerste indicatie 
van hun tomeloze ambitie: hun fotografische beelden kun
nen, althans qua dimensie en visuele impact, met de schil
derkunst concurreren. Toch is er een belangrijk verschil 
tussen Braeckman en deze nieuwe ‘kunstfotografen’: in 
tegenstelling tot veel imposante beelden - denk aan de 
Duitse documentaire fotografie van Thomas Ruff en
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argos EXHIBITION

Uri Tzaig, Avi Shaham
24.04 - 19.06.2004

Wednesday - Saturday 
14:00 - 19:00

argos EVENT

Rosa Barba - Buckle & Jitter | concerts and music videos
06.04.2004 - 20:30 - Beursschouwburg, A. Ortsstraat 22-28, 1000 Brussels 

live music by So, Microstoria and Lithops — visuals by Rosa Barba

for further information please contact
argos werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels t + 32 (0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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vanabbemuseum
21 februari - 23 mei 2004

Juliâo Sarmento — 
Echo

21 februari - 12 september 2004

journal # 5 
Lucy McKenzie - 
Death Watch

Bilderdijklaan 10, 5611 NH Eindhoven 
Tel: +31 (0)40 238 1000 
lnfo@vanabbemuseum.nl

www.vanabbemuseum.nl
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de ateliers biedt een eigen atelier, 
• stipendium en wekelijkse begeleiding 

door kunstenaars...
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stadhouderskade 86 * •

. 1073 at amsterdam• tel. 020- 673 9359 •
fax. 020- 675 5039 • e
office@de-ateliers.nl

0 www.de-ateliers.nl •

• • aanmelden elk moment mogelijk

6 maart -10 april 2004

Gé-Karel van der Sterren
Skinnydipping

plavsmmom 
Karoline Walther 

Silbersee

17 april ■ 22 mei 2004

Daniel Roth
plazsmmom
Zugzwang

groepstentoonstelling met o.a. 

Jeroen Jongeleen, Magnus Monfeldt, Anne Pöhlmann

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

Winnaar r Fritschy-prijs

Ni Haifeng 
video - installaties en fotografie 

16.05.04 tot 04.07.04

U bent van harte welkom bij de opening: 
zaterdag 15 mei om 17 uur!
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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

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

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17 gesloten Ie Pinksterdag, 30.05.04 open 2’ Pinksterdag, 31.05.04
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Dirk Braeckman

A.D.F.-S.B.1-3,2003

Andreas Gursky - blijven de foto’s van Braeckman rela
tief intiem. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de keuze 
van het onderwerp: hier geen helder uitgelichte weergave 
van verbluffende architectonische hoogstandjes, maar ba
nale, anonieme, groezelige ruimtes die daarenboven nog 
in een vaag schemerduister gehuld zijn. Ze overbluffen de 
toeschouwer niet met hun weergaloze precisie, maar trach
ten hem te verleiden met een suggestieve vaagheid.
Ook de formele gestrengheid van Braeckman heeft bij na
der inzien maar weinig uitstaans met de secure en afstan
delijke beeldopbouw van de hedendaagse documentaire 
fotografie. Braeckman wil geen structurele analyse van een 
ruimte bieden, hij wil zijn emotionele betrokkenheid met 
de gefotografeerde ruimte vormgeven. De precisie waar
mee hij zijn onwrikbaar kader inzet, moet ervoor zorgen 
dat die emotionele verhouding niet in een hysterische lec
tuur omslaat (zoals wel eens gebeurde in zijn vroegere zelf
portretten). De doordeweekse plaatsen die Braeckman fo
tografeert zijn dan ook tegelijkertijd leeg en overvol: leeg 
omdat elk hard contrast oplost in doffe grijswaarden, waar
door alle objecten lijken te zweven in één grote, onbestemde 
ruimte; vol omdat deze ruimtelijke kaalslag de aandacht 
vestigt op een andere en meer persoonlijke dimensie. Het 
voortdurende bijstellen van zijn foto’s in de donkere ka
mer zorgt ervoor dat het beeld zich conformeert aan de 
ervaring van de ruimte zoals die zich in zijn herinnering 
heeft genesteld. Dit zijn droombeelden, geen historische 
documenten.
De complexe fotografische strategie van Dirk Braeckman 
bestaat uit het inzetten van een reeks elkaar neutraliserende 
tegenstellingen. Zo wordt het imposante karakter van het

grote formaat genuanceerd door de onbeduidende banali
teit van het onderwerp, wordt de gedempte zichtbaarheid 
een aanleiding om de zintuiglijke ervaring juist aan te scher
pen en wordt de formele strengheid een springplank voor 
een emotionele reactie op deze beelden. Dit superieure spel 
lijkt er uiteindelijk op gericht een visuele ervaring in een 
tactiele ontmoeting om te zetten. De algemene verduiste
ring waaraan het fotografische beeld wordt onderworpen, 
speelt hierin een belangrijke rol. Door zware grafische ac
centen af te botten en de foto om te toveren in een modulatie 
van grijstinten, wordt de blik gestremd en wordt een snelle 
consumptie van het beeld onmogelijk. De beelden van 
Braeckman zijn als drijfzand waarin het oog van de toe
schouwer langzaam maar onherroepelijk wegzinkt. In die 
vertraging van het kijken wordt de kanteling voorbereid 
van een visuele toe-eigening naar een tactiele exploratie. 
Maar Braeckman maakt nog andere paradoxale keuzes. Zo 
is zwart-witfotografie bij uitstek geschikt om harde textu
ren weer te geven: met behulp van strijklicht kan men im
mers zeer goed de ruigheid van oneffen oppervlakken zicht
baar maken. Braeckman fotografeert echter vooral gladde 
oppervlakken, iets waar zwart-witfotografie nauwelijks vat 
op heeft. Hier en daar zijn de muren weliswaar wat ver
weerd of ten prooi gevallen aan slijtage, maar nooit voelen 
ze onaangenaam ruig aan. Het zijn zachte oppervlakken, 
waar een strelende hand zich nooit aan kan bezeren.
Heel de formele complexiteit van deze fotografische stra
tegie bereikt zijn hoogtepunt in de dubbelzinnigheid van 
het weerkaatsende flitslicht. Enerzijds is het een duidelijk 
teken van de aanwezigheid van de fotograaf in het beeld 
(het is haast letterlijk de handtekening van de fotograaf), 
anderzijds markeert het de plaats in het beeld waar het ge
fotografeerde object zijn radicale materialiteit manifesteert. 
Door de weerkaatsing van het flitslicht merken we dat het 
hier geen spookbeeld betreft, maar een object met een ei
gen densiteit, een eigen gewicht. Waar het flitslicht nor
maal gebruikt wordt om een interieur open te gooien voor 
de blik, wordt het hier paradoxaal genoeg een instrument 
om de ondoorzichtigheid ervan te benadrukken. Mét de 
flits botst onze blik voortdurend op muren, stoelen, ban
ken, raamstijlen. Opnieuw wordt een visuele ervaring om
gezet in een tactiele. Deze omslag maakt de beelden ook 
zo beklemmend: Braeckman confronteert de kijker met de 
beperkingen van zijn gezichtsvermogen. In de plaats van 
een helder uitlichten van de werkelijkheid, stelt hij een 
voorzichtig tasten in duisternis. Enkel het directe contact 
van een (zachte) aanraking biedt enig zicht op een werke
lijke ontmoeting met de wereld.
Additional Photos van Dirk Braeckman loopt tot 16 mei in 
De Pont, Wilhelminapark 1,5041 EATilburg (013/543.83.00; 
www.depont.nl); Michaël Ackerman, Dirk Braeckman en 
Awoiska van der Molen, nog tot 11 april in Fotomuseum Den 
Haag, Stadhouderslaan 43, 2517 Den Haag (070/338.11.40; 
www.fotomuseumdenhaag.nl). (Steven Humblet)

YINKA SHONIBARE. Over succesvolle kunstenaars doet 
al snel een soort officieel standaardverhaal de ronde waar
mee hun werk aan het publiek kan worden verkocht - een 
instantverklaring die het consumeerbaar maakt. Bij Yinka 
Shonibare draait alles om zijn confrontatie in de jaren tach
tig met het Engeland van Margaret Thatcher, die de 
Victoriaanse tijd zou hebben verheerlijkt. Shonibare be
sefte dat hij als zwarte man geen reden had om terug te 
verlangen naar dat tijdperk, en daarmee was zijn oeuvre 
geboren. Inderdaad grijpt Shonibare voortdurend terug naar 
de negentiende, maar ook naar de achttiende eeuw. Het 
meest geslaagd zijn de fotoseries waarin hijzelf de hoofd
rol speelt. Diary of a Victorian Dandy (1998) bestaat uit 
kleurenfoto’s die een dag in het leven van Shonibare als 
zwarte dandy tonen, van het opstaan omringd door dienst
meisjes en een butler tot een nachtelijke orgie. Op alle fo
to’s zien we de hoofdpersoon strak voor zich uitkijken 
- hij is het onbetwiste middelpunt van zijn wereld. Eerder 
dan negentiende-eeuwse schilderkunst lijkt het werk van

Yinka Shonibare

boven: Gallantry & Criminal Conversation - Threesome, 2001 
onder: Diary of a Victorian Dandy - Dandy 17 hours, 1998

Hogarth model te hebben gestaan voor de composities; 
andere werken van Shonibare - zoals de sculptuur 
The Swing (after Fragonard) - geven eveneens blijk van 
een belangstelling voor de achttiende eeuw. Het blijft echter 
onduidelijk of Shonibare de twee eeuwen als één continue 
periode beschouwt; de met het Ancien Régime geassocieerde 
rococo van Fragonard is toch zo’n beetje de tegenpool van 
het Victoriaanse Engeland, tenminste in zijn officiële ver
sie. Hoogtepunt van de tentoonstelling is de tweede foto
reeks, de Dorian Gray-serie die al tijdens Unpacking Europe 
in het Boijmans te zien was, met Shonibare als zwarte Dorian 
Gray. Elf zwart-witfoto’s en één kleurenfoto tonen hoe de 
arrogante dandy, wiens uitspattingen alleen op zijn portret 
sporen achterlieten, na de vernietiging van het schilderij uit
eindelijk als monster sterft.
Het aardige van deze fotoseries is dat Shonibare met ken
nelijk genoegen een soort geschiedvervalsing beoefent, dat 
hij oneigenlijke beelden produceert met zichzelf in een rol 
die destijds niet voor hem zou zijn weggelegd. Problema
tischer wordt het als Shonibare - zoals zijn apologeten 
suggereren - de hypocrisie van de stijve Victoriaanse maat
schappij bloot wil leggen, alsof dat een revolutionaire daad 
zou zijn. Wat ten tijde van Wilde’s roman nog ophef ver-
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Yinka Shonibare
Double Dutch
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+ 31 10 4419475
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HET WERK VAN YINKA SHONIBARE (LONDON, 1962) 

STELT OP SPEELSE, IRONISCHE EN VISUEEL 
OVERDONDERENDE WIJZE BELANGRIJKE ISSUES 
VAN DE HUIDIGE MULTI-CULTURELE MAATSCHAPPIJ 

AAN DE ORDE.

DE TENTOONSTELLING MET INSTALLATIES, 
FOTOGRAFIE EN SCHILDERKUNST IS GEORGANISEERD 

IN samenwerking met de kunsthalle wien.
BIJ DE TENTOONSTELLING WORDEN
ACTUELE DEBATTEN GEORGANISEERD IN HET 
MUSEUM. MEER INFORMATIE HIEROVER OP 

www.boijmans.nl

VRIJDAG 12 MAART 2004: 15.00UUR, LEZING 
JAAP GULDEMOND, SAMENSTELLER VAN DE 
TENTOONSTELLING. €3,50 (EXCLUSIEF ENTREE)

OPENINGSTIJDEN: DINSDAG T/M ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR, ZONDAG EN FEESTDAGEN
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR. GESLOTEN OP MAANDAG.

DEZE TENTOONSTELLING IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT 

DOOR:

DÓEN Qncdo vBto M
•SPONSOR LOTERU 361070 Mondriaan Stichting
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horizontal programme; exhibitions

DE HALLEN HAARLEM feuilleton, part four

Hinrich Sachs
KAMI, COOKIEMONSTER, BERT AND ERNIE (ALL TOGETHER NOW) 

1 April-23 May

■
Jeremy Deller™”” 

THE BATTLE OF ORGREAVE 
1- 30 April

Opening 1 April 20:00 hrs

Wearing feuilleton, part three

»
Family Portraits

Peter Moller 
dewberry: nipplewort 

until 25 April

5 s 
H

Q

Gillian Wearing, winnaar van de prestigieuze Turner Prize (1997), is gefascineerd door de 
enorme discrepantie tussen het uiterlijk en het innerlijk van een mens. In haar werk 
probeert Wearing deze kloof te overbruggen door mensen te laten vertellen wat voor 
hen wérkelijk belangrijk is, over wie zij echt zijn. Op de tentoonstelling zijn twee video
films te zien: Trauma (2000) en Prelude (2000).

Tracey Emin
Why I Never 
Became a Dancer

Tracey Emin heeft haar persoonlijke levensverhaal tot onderwerp van haar kunst gemaakt. 
De inhoud van haar werk is zijzelf. Ze geeft op een zeer directe manier, die soms tragisch, 
en soms buitengewoon humoristisch is, uitdrukking aan haar verwachtingen, vernederin
gen, mislukkingen en successen, zoals in de videofilm Why I Never Became a Dancer.

3 april t/m 20 juni
Grote Markt 16 / 023 511 5775 / www.dehallen.com

ONNEFANTEP
Cupola

Lily van der Stokker
Oom Jan, tante Annie

Prentenkabinet
Kim Zwarts, fotografie
Recente aanwinsten

Peter Doig
Girl in White with Trees, 2001/2002

Ferdi
Dragon Fly, 1967

Verder
Speciale aandacht voor Marien Schouten, 
Jo He Tuerlinckx, IMI Knoebel

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

Ben Brack 
DANNY IN CAMDEN "50 

until 31 March

vertical programme; lectures and events

Hans Aarsman 
4 April 20:00 hrs

Marres

Capucijnenstraat 98 Maastricht nl mailing address P.O. Box 275 6200 AG Maastricht nl 
opening hours tuesday until sunday 13:00 - 18:00 hrs 
+ 31 (0)43-3270207 info@marres.org wwwjnarres.org
Maires thanks: Municipality of Maastricht, Mondriaan Foundation.

amicalement
Tourcoing 6 mars - 24 mai 2004
Des artistes belges, français, 
et bien d’autres encore, mais 
avant tout des amis. Ici, ce ne 
sont pas les commissaires 
d’exposition qui choisissent 
les artistes, mais les artistes 
eux-mêmes qui se choisissent.

Karl Gerstner
Dieter Roth

Daniel Spoerri
André Thomkins

à

I

■

gil

■

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing 
2 rue Paul Doumer - 59 200 Tourcoing

Galerie Commune
29/31 rue Leverrier - 59200 Tourcoing

36 bis, la galerie de l'école
36 rue des Ursulines - 59200 Tourcoing

Hospice d’Havré, Maison Folie 
100 rue de Tournai - 59200 Tourcoing

Iille2004/ille
CAPITALE EuropéENNE

DE LA CULTURE

votre
Orla Barry
Stéphane Benault 
Corinne Bertrand 
Caroline Boucher 
Pascal Broccolichi 
Lucia Bru 
Stéphane Calais 
David Clément 
François Ourlet 
(featuring : Michel François, 
Frank Scurti, Michael Dans, 
Stéphane Calais, J. Bernard Koeman, 
Pierre Huyghe, Marie Legros, 
Thomas Bauer, Marco Brambilla) 

Olivier Desmet
Robert Devriendt
Noël Doha
Lionel Estève
Benoit Eugène
Dominique Figarella 
Christoph Fink
Jacques Fournel 
Michel François 
Emmanuel Guise 
Rembrandt Van Rijn 
Ann Veronica Janssens 
Jacques Julien 
Aglaia Konrad 
Patrick Lebret
Emilio Lopez-Menchero
Erwan Maheo
Stéphane Magnin
Philippe Mayaux
Guy Mees
Elodie Moreau 
Didier Mouton
Willem Oorebeek
Ria Pacquée
Pascal Pinaud
Christophe Pokrywiecki
Philippe Ramette
Hugues Reip 
Paul Sztulman 
Sven t Jolie 
Walter Swennen 
Pierre Tatu 
Mathieu Thibaut 
Joëlle Tuerlinckx 
(+ collection d'œuvres d'amis) 

Richard Venlet
Angel Vergara
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oorzaakte, namelijk het blootleggen van de Doppelmoral, 
is al lang een open deur. Vooral de sculpturen van Shonibare 
hebben daaronder te lijden, en niet alleen daaronder. 
Shonibare’s beelden(groepen) tonen meestal etalagepoppen 
met een bruine huidskleur, zonder hoofd en uitgedost in 
negentiende-eeuwse kostuums die zijn uitgevoerd in 
Afrikaanse stoffen. In feite worden die stoffen in Nederland 
en Engeland met ‘Afrikaanse’ dessins bedrukt en vervol
gens naar Afrika geëxporteerd - een boeiend naspel van 
de koloniale geschiedenis, maar hoewel dit feit in vrijwel 
alle teksten over Shonibares werk wordt gememoreerd, 
gebeurt er in artistiek opzicht weinig mee. Het op 
Documenta 11 getoonde groepssekstafereel Gallantry & 
Criminal Conversation (2002), waarin poppen zonder kop
pen het op alle mogelijke manieren met elkaar doen, tus
sen de koffers en terwijl een kleine koets aan het plafond 
bungelt, is extreem gratuit en armoedig. Wil Shonibare 
hiermee werkelijk de hypocrisie van de negentiende- 
eeuwse westerse maatschappij aan de kaak stellen, of iro
nisch onderuithalen? Deed Oscar Wilde dit - zoals 
Shonibare met zijn fotoreeks impliciet toegeeft - niet al 
op een onovertroffen manier aan het einde van de negen
tiende eeuw? Het enige ruimtelijke werk waarin Shonibare 
enige subtiliteit aan de dag legt, is Big Boy (2002), een qua 
sekse en kledij ambigue figuur. De overige werken zijn 
niet meer dan krampachtige exercities in een signature 
style. Als leverancier van elementen waar curatoren en cri
tici hun discours aan op kunnen hangen, functioneert 
Shonibare’s werk wonderwel, maar het geheel is niet meer 
dan de som der delen.
Double Dutch van Yinka Shonibare loopt tot 25 april in 
Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 
3015 CX Rotterdam (010/441.94.00; www.boijmans.nl). 
(Sven Lütticken)

ULRIKE OTTINGER. Onder de titel Bild Archive geeft 
Witte de With een indruk van het werk van filmmaakster Ulrike 
Ottinger, hetgeen mogelijk is doordat Ottinger bij het filmen 
gebruikmaakt van een soort collage-draaiboeken en op de 
set foto’s maakt die filmstill en autonoom werk in één zijn. 
Deze media domineren dan ook op de tentoonstelling, die 
echter ook drie films presenteert. Vooral in de late jaren 
zeventig en de jaren tachtig werd Ottingers universum be
volkt door bizarre, al dan niet allegorische personages. 
Zoals Jack Smith ooit deed voor Flaming Creatures, zoekt 
Ottinger acteurs en inspiratie bij het flamboyante deel van 
de homoscène - in 1977 maakte zij met Madame X - Eine 
absolute Herrscherin een soort lesbische, filmische pen
dant van de extremistische homo-utopieën in sommige 
werken van William Burroughs. In Witte de With hangt 
een foto van mannen die op kolenbergen staan; het neu
trale Manner van de Duitse titel op het bijschriftenbordje 
wordt in het Engels vertaald met leatherboys en in het 
Nederlands met leemichten. Zoals bij de meeste foto’s op 
de expositie wordt aangegeven in welke context het materi
aal thuishoort en dus aan welk filmproject het is gerelateerd 
- in dit geval gaat het om Freak Orlando ( 1981 ), het middelste 
deel van een filmtrilogie die ook Bildnis einer Trinkerin (1979) 
en Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse (1983-84) 
omvat. Freak Orlando - dat in de titel de film van Tod 
Browning koppelt aan de roman van Virginia Woolf - 
ensceneert op industriële terreinen in en om Berlijn een 
onorthodoxe wereldgeschiedenis door middel van tableaus 
met curieus gevormde en/of geklede acteurs. Naast een 
archiefje van zwart-witfoto’s en ingelijste (kleuren)foto’s 
die aan de film zijn gerelateerd, wordt op een monitor 
Usinimage (1987) vertoond, waarin scènes uit Freak 
Orlando worden afgewisseld met nieuwe opnames van de 
locaties uit die film. Op een gegeven moment vindt een 
dubbelzinnig ritueel plaats tussen gashouders van de soort 
die we uit de foto’s van Bemd en Hilla Becher kennen, 
maar bij Ottinger spoken in en rond dergelijke industriële 
structuren wezens als dwergen, oudjes in vreemde kos
tuums en monniken. In betonnen (riool)buizen die als in

Ulrike Ottinger

Usinimage, 1987, zwart-witfoto

een foto van Moholy-Nagy opgestapeld liggen, verschij
nen meerdere mensen, waaronder (in de bovenste buis) een 
indiaan. Op een van de opmerkelijkste foto’s uit de Freak 
Orlando-context rust een vrouw zonder ledematen, gehuld 
in elegante draperieën, op een sokkel voor een stedelijke 
skyline.
Uit enkele archieffoto’s van dwergen die worden ingezet 
als variétéact - een ‘Liliput Revue’ - blijkt dat Ottinger 
zich bewust is van het gevaar dat ze haar acteurs exploi
teert. Voor haar is het uiterlijk of de aard van een acteur 
echter slechts een springplank voor een rol, of in ieder ge
val een verkleedpartij die de betreffende persoon transfor
meert tot fictie. Ottinger mythologiseert: Narzistischer 
Hermaphrodit in Begleitunghcet een foto van een groten
deels naakte jongeling die in een plasje tuurt. Veel van haar 
wezens zijn mythologisch, sprookjesachtig of gewoon gro
tesk. Voor Ottinger lijken outcasts en de bevolking van sub
culturen zich tot de mainstreamcultuur te verhouden als 
fabelwezens tot de dagelijkse wereld - als een mythische 
Ander. In plaats van te normaliseren, te integreren (dwer
gen zijn ook maar gewone mensen), drijft Ottinger het af
wijkende op de spits, tot het sprookjesachtige gedaanten 
aanneemt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Matthew 
Barney en dienst steriele en hermetische privé-mythologie 
kenmerkt het werk van Ottinger zich door een zekere open
heid en een verbrokkelde structuur - de collage- en 
montagecomponent van haar draai- of plakboeken is wat 
dat betreft tekenend. Barney zuigt uiteenlopend materiaal 
op - mythische wezens, vrijmetselarij, sport, seksuele sym
boliek, beroemde acteurs - om werk te creëren dat in laat
ste instantie alleen maar een oneindige complexiteit en 
diepzinnigheid suggereert. Door de smetteloze en naad
loze uitvoering krijgt het oeuvre de aura van een roman
tisch universum dat, hoewel het gaat om een monde mort 
die bevolkt wordt door zombies, toch een enigmatische 
samenhang bezit. Ottinger streeft allesbehalve naar 
naadloosheid: door de spanning tussen de fantastische ele
menten en de alledaagse decors en imperfecties blijft het 
werk een disparaatheid behouden. Het oeuvre van Ottinger 
heeft daardoor eerder het karakter van een dialoog dan van 
een barneyeske, autoreferentiële monoloog.
In Superbia - der Stolz (1986) worden beelden van een 
barokke, carnavaleske parade onder leiding van de Trots, 
een van de zeven hoofdzonden, afgewisseld met archief
beelden van allerlei (militaire) parades. De triomftocht van 
de Trots is bovendien gefilmd voor een geschilderde ach
tergrond die elke vorm van naturalisme uitbant. Toch is 
Ottinger, hoewel zij als schilder begon, niet iemand die 
probeert ‘met de camera te schilderen’ door alle onvol
maaktheden die de camera registreert weg te werken. Het 

is essentieel dat die figuur met vreemde puntmuts werke
lijk voor het Olympiastadion staat, op een wat grijze dag, 
en dat het niet gaat om een (ouderwets of digitaal) schilde
rij. Juist hierdoor groeit een dergelijk beeld uit tot een kleine 
triomf over de omgeving, een infiltratie van een triest de
cor met iets ‘buitengewoons’.
In het werk van de jaren negentig raken deze erupties van 
het fantastische wat op de achtergrond. Waar Johanna d’Arc 
of Mongolia (1989) een fictieve vertelling met de bekende 
Ottingerelementen in het land Mongolië situeerde, was 
Taiga (1991-92) een gewone (en ook voor Ottingers be
grippen extreem lange) documentaire over de nomaden in 
dat land. Misschien vond Ottinger dat deze wereld op zich 
al fantastisch genoeg was. Toch lijkt in de foto’s die Witte 
de With uit de Taiga-context presenteert iets verloren te 
zijn gegaan. Dat geldt ook voor de (eveneens extreem 
lange) film Südostpassage (2002) waarin Ottinger het 
nieuwe Oost-Europa verkent. De afwisseling van zelf
gemaakte filmbeelden met oud beeldmateriaal en een 
vertelstem vermag maar matig te boeien. In de aan dit pro

ject gerelateerde film Zwölf Stühle, die op het recente film
festival in Berlijn in première is gegaan, dolen naar ver
luidt echter weer ottingereske figuren rond - schimmen uit 
de jaren twintig in de hedendaagse GUS-staten.
Bild Archive van Ulrike Ottinger loopt tot 21 maart in 
Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam 
(010/411.01.44; www.wdw.nl). (Sven Lütticken)

JOHAN BARTHOLD JONGKIND. JACOB MARIS. 
WILLEM WITSEN. Na de grote overzichtstentoon
stellingen over De Haagse School in 1983 (Londen, Den Haag, 
Parijs) en De schilders van Tachtig in 1991 (Amsterdam) 
brak in Nederland een tijd aan waarin de kunstenaars die on
der deze noemers vallen vooral in monografische tentoon
stellingen werden belicht. Zo vonden in de jaren ’90 tentoon
stellingen plaats van uiteenlopende kunstenaars als de 
stadsimpressionist George Hendrik Breitner (1857-1923), de 
vader van de Haagse School Jozef Isfaëls (1824-1911) en 
de succesvolle salonschilder Sir Lawrence Alma Tadema 
(1836-1912). Bij deze tentoonstellingen verschenen kloeke 
catalogi met bijdragen van specialisten die vaak niet al
leen de kunstenaar maar ook verschillende aspecten van 
het 19de-eeuwse kunstenaarschap behandelden. Met de 
exposities over Johan Barthold Jongkind (1819-1891), 
Jacob Maris (1837-1899) en Willem Witsen (1860-1923) 
- die alle openden in de laatste maanden van 2003 - wordt 
de reeks thans vervolgd. Ook deze tentoonstellingen wer
den begeleid door lijvige catalogi.
De drie kunstenaars vertegenwoordigen evenzovele gene
raties. Witsen is de jongste en hoewel de tentoonstellingen 
in het Dordrechts Museum en het Gemeentearchief 
Amsterdam het kortst liepen, is de publicatie het meest uit
voerig, best gedocumenteerd en fraaist vormgegeven van 
de drie. Witsen was een veelzijdig kunstenaar die niet al
leen schilderde, tekende, aquarelleerde en etste, maar ook 
fotografeerde. Dat laatste deed hij hoofdzakelijk in huise
lijke kring, maar wel op een bijzonder originele wijze, het
geen zich vooral uitte in zeer directe, subtiel uitgelichte 
portretten van zijn vrienden. Petra Maters belicht in de 
catalogus op heldere wijze hoe Witsen als autodidact in de 
fotografie de technische en compositorische aspecten van 
het medium verkende. In het fotoportret van Willem Kloos 
met zijn pokdalige gezicht en woeste haardos voel je de 
aanwezigheid van een dichter ‘die een God was in het diepst 
van zijn gedachten’. De catalogusbijdragen, die verdeeld 
zijn over zes hoofdstukken, zijn erg informatief en geven 
een goed inzicht in Witsens ontwikkeling, zijn kunst
opvattingen, zijn relatie met de kunstmarkt en zijn sociale 
positie. Van belang is bijvoorbeeld dat Witsen goed be
vriend was met diverse schrijvers, dichters en schilders van 
zijn generatie, de zogeheten Tachtigers. Het laatste hoofd
stuk bevat een compleet overzicht van Witsens grafisch 
werk, samengesteld door Irene M. de Groot. Haar lijst met 
224 nummers grafiek houdt een serieuze verbetering in
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tegenover de oude, 214 nummers tellende lijst van K.G. 
Boon uit 1947. Van elk gravure is een afbeelding opgeno
men en worden de verschillende staten kort besproken. 
Bijzonder bruikbaar zijn de bijlagen over het voor- en na
geslacht van de kunstenaar (van een voorvader geboren in 
1605 tot een nazaatje uit 2001), de uitvoerige tentoon- 
stellingslijst (hoewel die niet verder gaat dan 1933) en 
vooral de uitputtende bibliografie, waarin ook ongepubli
ceerde bronnen zijn opgenomen. Het boek is een degelijke 
monografie over Witsen, maar bevat geen catalogus van 
de werken die te zien waren op de tentoonstellingen.
Wat dat betreft is de publicatie bij de tentoonstelling van 
Jacob Maris traditioneler: vijf essays worden gevolgd door 
een catalogus waarin de 63 werken van de tentoonstelling 
in Haarlem en Oss worden besproken. De informatie is 
beknopt en niet altijd even sprekend. We krijgen bijvoor
beeld veel opsommingen van kunstenaars die van invloed 
waren op Maris of door hem werden beïnvloed (bij één 
werk staat een toelichting van acht zinnen waarin maar liefst 
negen verschillende kunstenaars worden genoemd). Min
der traditioneel zijn de bijdragen van enkele hedendaagse 
beeldend kunstenaars aan de catalogus en de tentoonstel
ling. Zij maakten werken in verschillende media als video, 
fotografie en schilderkunst, waarbij ze telkens uitgingen 
van Maris’ oeuvre. Dit aardige experiment moet ons ervan 
overtuigen dat de thema’s van Maris nog niet uit de tijd 
zijn, al lijkt het er vooral op dat men vreesde met een stof
fige publicatie over een ouderwetse schilder in de maag te 
zitten.
Jacob Maris, de oudste van de drie schilderende broers, is 
een van de belangrijkste schilders van de Haagse School. 
Al tijdens zijn leven genoot hij de reputatie van een krach
tige en sfeervolle componist van ruig geschilderde land
schappen en stadsgezichten. Voor diverse schilders van 
bijvoorbeeld Witsens generatie was hij een belangrijke in
spirator, en net als Jozef Israëls verdiende hij het om eens 
met een overzichtstentoonstelling en monografische 
publicatie te worden geëerd. Dat was immers al honderd 
jaar geleden - sindsdien werd Maris steeds samen met zijn 
broers of binnen een bredere artistieke context gepresen
teerd. Dat de tentoonstelling slechts zestig werken toonde 
(waaronder een handvol aquarellen en een tweetal portret
ten in brons), lijkt erop te wijzen dat men de schilder al
leen van zijn beste kant wilde laten zien. Jeugdwerk en 
kopieën - een interessant aspect van Maris, die niet alleen 
bewonderde oude meesters maar ook eigentijdse kunste
naars kopieerde - waren minimaal vertegenwoordigd; te
keningen en schetsen waren er helemaal niet. Het is goed 
zich te beperken, maar het resultaat was vreemd genoeg 
een wat saai overzicht, althans in het Teylers Museum 
(Haarlem) waar ik de tentoonstelling vorig jaar zag. Of is 
Jacob Maris toch iemand die je naast andere kunstenaars 
moet zien? Zijn onmiskenbare virtuositeit komt wellicht 
beter tot zijn recht als je vergelijkingsmateriaal hebt.
De catalogus geeft een meer afgewogen beeld van de schil
der, hoewel er af en toe wat te enthousiast uit 19de-eeuwse 
tentoonstellingskritieken wordt geciteerd, die bijna zon
der uitzondering irritant positief van aard zijn. Ook dit boek 
heeft veel aandacht voor de contacten met de kunsthandel, 
die bij Maris intens waren en hem een fortuin opleverden. 
Maris schilderde exclusief voor de bekende winkel van 
Goupil. Over één aspect van zijn praktijk had ik meer wil
len weten: hij corrigeerde bij de kunsthandel regelmatig 
werk van andere kunstenaars om de verkoopbaarheid er
van te vergroten. Dit gebeurde veelal met permissie van 
de maker en leverde Maris zelfs de bijnaam ‘de dokter’ 
op. Hoewel er de laatste tijd steeds meer aandacht is voor 
de rol van de kunsthandel in de 19de en vroege 20ste eeuw, 
is deze praktijk volgens mij nog niet echt onderzocht.
In het hoofdstuk Ik denk in mijn materie gaat Yvonne van 
Eekelen in op de werkwijze van Maris. Een fascinerend 
onderwerp - over de meer technische aspecten van het 
schildersvak lees je zelden iets in tentoonstellingscatalogi - 
dat bovendien een voorbeeldige behandeling krijgt. Van

Ei

Johan Barthold Jongkind

Schepen in de haven van Honfleur, 1863

A 
hi.

Taa

)

Willem Witsen

—

Turfschepen in de Oude Schans, 
ca. 1903-1904, ets en aquatint, derde staat

Eekelen beschrijft de academische traditie waarin Jacob 
Maris opgroeide, en toont hoe hij zich hieruit losmaakte om 
al experimenterend tot een eigen ‘vette’ en losse schilderwijze 
te komen. Die techniek suggereert een snelle manier van wer
ken, maar is feitelijk heel erg bedacht; hij lijkt impressionis
tisch maar is het eigenlijk niet. Maris had een hekel aan bui
ten schilderen en componeerde zijn doeken bij voorkeur in 
het atelier aan de hand van schetsen.
Een bijdrage als deze zou niet misstaan hebben in de cata
logus over Jongkind, de Nederlandse kunstenaar die het 
grootste deel van zijn leven werkzaam was in Frankrijk. 
Jongkind ontwikkelde zich daar tot een soort proto- 
impressionist en maakte onder andere indruk op de jonge 
Claude Monet. Ook Jongkind werkte bij voorkeur in het 
atelier, aan de hand van waterverfschetsen, terwijl zijn 
schilderijen de indruk wekken ter plekke te zijn geschil
derd. Hoewel Jongkind zijn leven lang Hollandse onder
werpen bleef schilderen (die deden het goed in de kunst
handel, een feit waaraan de catalogus overigens geen aan
dacht besteedt), kun je hem moeilijk als een Hollandse 
schilder beschouwen; hij is eerder een Franse kunstenaar 
met een Hollandse achtergrond, een beetje zoals Vincent 
van Gogh. Een belangrijk deel van de catalogusbijdragen 
is dan ook geschreven door Franse specialisten. John 
Sillevis van het Gemeentemuseum Den Haag nam de meer

biografische stukken en het etswerk voor zijn rekening. 
Achteraan is een catalogus van de tentoongestelde werken 
opgenomen.
Hoewel de publicatie is opgedragen aan Victorine Hefting, 
die in 1975 een belangrijk naslagwerk over de kunstenaar 
publiceerde en bij leven als de grote Jongkindexpert werd 
beschouwd, vrees ik dat het nieuwe boek haar geen recht 
doet. Onthutsend is bijvoorbeeld de bijdrage van Jacques 
Foucart, die als voormalig directeur van het Louvre toch 
een grote reputatie geniet. Zijn essay over de Parijse stads
gezichten van Jongkind - die Foucart terecht tot de beste 
werken van de schilder rekent - bestaat voor het grootste 
gedeelte uit een eindeloze opsomming van deze werken, 
die hier en daar vergeleken worden met werk van oudere 
kunstenaars of tijdgenoten. Met Heftings publicatie in de 
hand en verwijzend naar haar nummering, bestaat het Foucart 
om in één alinea een loutere opsomming te bieden van bijna 
dertig schilderijen van Jongkind met Parijse bruggen als 
onderwerp. Enkele daarvan zijn in de catalogus afgebeeld, 
maar helaas, de tekst verwijst nergens naar het betreffende 
plaatje. Dit gebeurt overigens nergens in de catalogus, ter
wijl de hele tijd schilderijen worden genoemd of behandeld 
die ergens in het boek afgebeeld staan. Van de werken die 
Foucart als vergelijkingsmateriaal gebruikt, wordt dan weer 
niets afgebeeld, op twee Corots na. Daardoor kan alleen de 
erudiete lezer die uit een eeuwenomspannende beeldbank 
kan putten het relaas volgen. Was het tijdgebrek of had de 
auteur er geen zin in? Hoe anders kun je een zin als deze 
opschrijven: “In dit opzicht is Jongkind, broer van de schil
ders van dingen en materie zoals Hervier, Couture en 
Bonvin, of zelfs een Courbet, een voorloper (laten we de 
wat makkelijke term pre-impressionist maar niet gebrui
ken) die landschapschilders van Parijs als Lépine, 
Guillaumin, Guillemet of Cicéri aankondigt (bekijk maar 
zijn Seine à Paris, die zo dicht ligt bij die van Jongkind 
door de levendigheid van de kaden, een mooi schilderij 
dat in oktober 2002 werd verkocht bij Boetto in Genua, en 
dat op de Gazette de l’Hôtel Drouot van 28 oktober 2002 
werd afgedrukt (op de achterpagina van het betreffende 
nummer)).” Als het zo’n mooi schilderij is, dat zich zo goed 
laat vergelijken met een Jongkind, waarom wordt het dan 
niet afgebeeld? Sylvie Patin, de auteur die een bijdrage 
schreef over Jongkind in Normandie, heeft dan weer de 
vervelende gewoonte dat zij eerst iets uitlegt om het ver
volgens met een overbodig geworden citaat te illustreren. 
En zij citeert er lustig op los, vooral om aan te tonen hoe 
geweldig Jongkind wel niet is en hoezeer zijn eigen tijd 
daarvan overtuigd was. In een brief schrijft Jongkind: “de 
lucht is nogal bewolkt en geeft mooie effecten, maar vaak 
met zulke regenbuien datje niet buiten kunt blijven.” Patin 
concludeert dat de schilder grote waardering had voor “het 
bijzondere weer aan de Normandische kust”. Je gaat toch 
niet in Normandie schilderen omdat je het er vreselijk 
vindt? Om Jongkinds verknochtheid aan Normandie nog
maals te onderstrepen, citeert Patin uit een brief aan Eugène 
Boudin: “Ik houd veel van de cider en het lekkere brood 
van Normandie...Jongkind hield van een borrel, hij was 
zelfs alcoholist. Dat dit zijn latere werk beïnvloedde, wordt 
wel ergens gezegd, maar helaas niet verder uitgewerkt. 
Jongkind stierf overigens in een plaatsje ten zuiden van 
Lyon.
Zo is er wel meer aan te merken op deze catalogus. De 
bijdragen van John Sillevis over Jongkinds vroege en late 
periode bezitten gelukkig enige degelijkheid, en het essay 
van Götz Czymmek over Onderwerp en beeldopbouw bij 
Jongkind is het enige dat de middelmaat ontstijgt. Nog een 
ander minpunt is de vertaling van de Franse bijdragen. Waar 
een barok taalgebruik in het Frans nog enigszins elegant 
kan zijn, is een al te letterlijke Nederlandse vertaling daar
van potsierlijk. Een strakkere redactie was hier aangewe
zen - dan was het stilaan klassiek wordende 'd/t' -foutje 
meteen opgeruimd (“In januari voltooid Jongkind ....”, 
p. 222). De middelmatige catalogus hoeft echter een be
zoek aan de tentoonstelling niet in de weg te staan. Die
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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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PAUL GRAHAM
American Night
18 maart - 8 mei 2004

Open: donderdag tot zaterdag 14.30 - 18.30 uur 
vernissage 18 maart 18-21 uur

Hopstraat? 1000 Brussel tel/fax 02 / 514.01.23 gsm 0475 / 52.18.72 e-mailjacques.vandaele@skynet.be www.crowngallery.be

Ricardo BREY I Etienne BRUNEEL | Peter BUGGENHOUT j Christine CLINCKX j Sergio DE 

BEUKELAER | Berlinde DE BRUYCKERE j Louis DE CORDIER | Peter DE CUPERE 

Enk DE KRAMER Ronny DELRUE I Gery DE SMET | Tine DEWEERDT j Cynthia JACOBS 

Didier MAHIEU | Maryam NAJD ; Veerle ROOMS | Piet STOCKMANS ] Johan TAHON j Hans 

VANDEKERCKHOVE I EricVANDE PITTE I KoenVANMECHELEN I Pieter VERMEERSCH

■
Opening 23 april | I9u23 door Schepen Sas Van Rouveroy

Hedendaags kunstproject

Locatie Hal 23, Dok Noord, 9000 Gent | voormalig ACEC-complex

Organisatie Rotary Club Gent-Prinsenhof Project Autisme De opbrengst van de verkoop van 

de kunstwerken gaat integraal naar het project Autisme

Tentoonstellingscommissaris Christa Vyvey

Openingsuren zaterdag en zondag 10u- 18u Gratis toegang

DEWEER “Matthieu Laurette
GALLERY Commodities”
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een rijkelijk geïllustreerde catalogus zal beschikbaar zijn

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / wo., do., za., zon.: 14-18 u. en vr.: 9-12/13-18 u. en op afspraak 
Tel.: +32.(0)56.644893 / Fax.: +32.(0)56.6476851 Email: deweer@artsite.be / www.artsite.be/deweer
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biedt een goed en afwisselend overzicht van Jongkinds 
werk, al moet je inmiddels wel naar Keulen of tijdens de 
zomer naar Parijs. Voor wie de tentoonstelling in Den Haag 
niet gezien heeft, is Parijs de beste optie, want alleen daar 
zijn een heleboel schitterende aquarellen uit het Louvre te 
zien - werken die niet uitgeleend mogen worden en der
halve in Den Haag en Keulen ontbraken.
Johan Barthold Jongkind werd in 2003 uitgegeven door 
Waanders Uitgevers in samenwerking met het Gemeente
museum Den Haag. Het boek bevat bijdragen van John 
Sillevis, Jaques Foucart, Sylvie Patin, Götz Czymmek, 
Marie-Pierre Salée. Contactadres: Waanders Uitgevers, Post
bus 1129,8001BC Zwolle (038/465.86.28; www.waanders.nl). 
ISBN 90-400-8860-8.
Jacob Maris (1837-1899). Ik denk in mijn materie werd in 
2003 uitgegeven door Waanders Uitgevers in samenwer
king met Teylers Museum (Haarlem) en Museum Jan 
Cunen (Oss). Het boek bevat bijdragen van Marjan van 
Heeteren, Yvonne van Eekelen, Edwin Jacobs, Sandra 
Kisters, Willemijn Lindenhovius, Marjolein Menalda, Carel 
van Tuyll van Serooskerken, Chris Stolwijk. Contactadres: 
Waanders Uitgevers, Postbus 1129, 8001 BC Zwolle 
(038/465.86.28; www.waanders.nl). ISBN 90-400-8859-4. 
Willem Witsen. Schilderijen, tekeningen, prenten, foto ’s 
(met bijdragen van Irene M. de Groot, J.F. Heijbroek, 
Moniek Peters, Jenny Reynaerts, Petra Maters, Jessica 
Voeten) verscheen in 2003 bij Uitgeverij Thoth, Nieuwe 
‘s-Gravelandseweg 3, 1405 HH Bussum (035/694.41.44; 
www.thoth.nl). ISBN 90-6868-330-6.
De tentoonstelling over Jacob Maris is tot 12 mei 2004 te 
zien in Museum Jan Cunen, Molenstraat 65, 5341 GC Oss 
(0412/62.93.28; www.museumjancunen.nl). De tentoon
stelling van Johan Barthold Jongkind loopt tot 9 mei 2004 
in het Wallraf-Richartz Muséum-Fondation Corboud in 
Keulen en van 6 juni tot 19 september in het Parijse Musée 
d’Orsay. (Teio Meedendorp)

PALAIS DE TOKYO. PLAYLIST. De verhouding tussen 
kunst en cultuur wordt hoe langer hoe vager. Van het inte
ressante spanningsveld tussen beide domeinen schiet haast 
niets meer over. Stelde Jean-Luc Godard dat la culture c ’est 
la règle, l’art c’est l’exception, dan lijkt de kunst vandaag 
meer en meer de regel die de uitzondering bevestigt.
Met Playlist maakte Nicolas Bourriaud voor het Palais de 
Tokyo een tentoonstelling met kunstenaars die de cultuur 
gebruiken als basismateriaal voor hun werk. Films, kunst
werken en boeken worden gerecycleerd. Kunstenaars to
nen ons nieuwe manieren om informatie te verwerken en 
te interpreteren. Het resultaat van zijn tentoonstelling lijkt 
dan ook meer op een ‘remix’ dan op een ‘playlist’.
Het denken van Nicolas Bourriaud is doordrongen van het 
situationisme, en de radicale maatschappijkritiek van de 
situationisten vertrekt steeds van de culturele waarden die 
de maatschappij zelf produceert: zo primeert in de 
spektakelmaatschappij de afbeelding boven de realiteit en 
werkt de consumptie de algehele vervreemding in de hand. 
Uitgangspunt van Bourriauds tentoonstelling is dan ook 
een citaat van Guy Debord. “Tout peut servir. Il va de soi 
que l’on peut non seulement corriger une oeuvre ou intégrer 
divers fragments d’oeuvres périmées dans une nouvelle, 
mais encore changer le sens de ces fragments et truquer de 
toutes les manières que l’on jugera bonnes ce que les 
imbéciles s’obstinent à nommer citations.” (Mode d’emploi 
du détournement in Les Lèvres nues, 1956).
Playlist is geen thematische tentoonstelling, maar de de
monstratie van een werkwijze. Bourriaud spreekt over 
cultural navigation, de kunstenaar als zoekmachine die 
tussen de culturele tekens manoeuvreert. Daarmee ligt 
Playlist in het verlengde van GNS - Global Navigation 
System, Bourriauds vorige tentoonstelling voor het Palais 
de Tokyo (zie De Witte Raafw. 104), waarbij hij de kun
stenaar eveneens definieerde als iemand die de cultuur 
beschouwt als een chaotisch veld waarin hij navigeert. Ook 
hier hangt de betekenis van het kunstwerk samen met de
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Dave Muller

A-2, 2003, acrylverf op papier

manier waarop men het ‘gebruikt’. “Pourquoi le sens d’une 
oeuvre ne proviendrait-il pas de l’usage qu’on en fait, autant 
que du sens que lui donne l’artiste?” De leidende gedachte 
van de in Playlist getoonde werken is “l’usage du monde à 
travers l’usage des oeuvres du passé et de la production 
culturelle en général.”
Zo realiseert Bertrand Lavier een werk van Frank Stella in 
neon, hermaakt Bruno Peinado een kleurrijke expansion 
van César, schildert John Armleder in de stijl van Larry 
Poons, reconstrueert Sam Durant een werk van Robert 
Smithson en maakt Jonathan Monk een cinematografische 
versie van een aquarel van Sol Le Witt. Hier gaat het niet 
meer om een citaat, maar om het innemen van een kritisch 
standpunt. In de catalogus staat een reactie van Gus van 
Sant. Toen hij Hitchcock’s Psycho scrupuleus verfilmde, 
kreeg hij het verwijt zich met Hitchcock te willen meten. 
“I don’t know how I would challenge him if I’m using his 
own material.”
De Nurse Paintings van Richard Prince zijn gebaseerd 
op omslagen van doktersromans, Rémy Markowitsch laat 
voorlezen uit Bouvard et Pécuchet van Gustave Flaubert 
en The Singing Posters van Allen Ruppersberg zijn een 
typografische interpretatie van Allen Ginsbergs beroemde 
gedicht Howl. De tentoonstelling wordt aangevuld met 
een bibliotheek en een videoprogramma met onder an
dere werk van John Baldessari, Kendell Geers, Pierre 
Huyghe en Mark Lewis.
Eerder dan een ‘playlist’ of een ‘remix’, als men dan toch 
een vergelijking zou willen maken mét de muziek, lijken 
deze ingrepen op improvisaties uit de jazz, waarbij de geci
teerde of geappropieerde kunstwerken kunnen worden be

schouwd als een ‘standard’- wat de werken van Smithson, 
Stella en zeker Marcel Duchamp zonder twijfel zijn.
Maar de cultuur hoeft niet per se gerecupereerd en getrans
formeerd te worden; een eenvoudige verzameling van infor
matie, “la production des formes par collecte d’information”, 
volstaat om kunst te definiëren als “une activité permettant 
de se diriger, de s’orienter, dans un monde de plus en plus 
numérisé”. Zo fotografeerden Clegg & Guttmann hun ei
gen bibliotheek, die hier als een soort driedimensionale 
dummy gereconstrueerd werd, en schilderde Dave Muller 
de ruggen van zijn 3500 vinylplaten.
Bourriaud ziet kunst als een evenement: “l’oeuvre d’art 
est un événement qui constitue la réplique d’une autre ou 
d’un objet préexistant; éloignée dans le temps de 
T’original’, auquel elle est liée, cette oeuvre appartient 
toutefois à la même chaîne d’événements.” De ‘playlist’ is 
dan niet alleen een ‘cartografie’ van culturele gegevens, 
maar ook een ‘parcours’ dat door anderen gebruikt en ge
wijzigd kan worden. Volgens Bourriaud zou hierdoor de 
grens tussen productie en consumptie oplossen, en ook het 
fetisjkarakter van het kunstwerk onherroepelijk verdwij
nen. “Devenant génératrice de comportements et de 
réemplois potentiels, l’art vient contredire la culture 
‘passive’, opposant des marchandises et leurs consomma
teurs, en faisant fonctionner les formes à l’intérieur 
desquelles se déroulent notre existence quotidienne et les 
objets culturels proposés à notre appréciation.” (Nicolas 
Bourriaud, Postproduction, Presse du Réel, 2004)
Zoals de meeste tentoonstellingen van Nicolas Bourriaud 
is ook Playlist een interessante denkoefening, maar helaas 
blijken zijn theoretische modellen niet bevestigd te wor
den door wat er wordt getoond. De complexe problema
tiek van toe-eigening, participatie en auteurschap (om maar 
enkele aspecten van zijn veelzijdig onderzoek te vermel
den) die Bourriaud al bezighoudt sinds L’esthétique 
rélationnelle, en die in de catalogus slechts summier wordt 
aangehaald, komt in deze tentoonstelling niet uit de verf. 
Het intellectuele plezier situeert zich op het niveau van 
een gezelschapsspel dat erin bestaat om als eerste te raden 
welk kunstwerk hier toegeëigend of afgebeeld wordt.
Playlist loopt tot 25 april in het Palais de Tokyo, 13 avenue 
du Président Wilson, 75116 Paris (01/47.23.38.86; 
www.palaisdetokyo.com). (Lieven Van Den Abeele)

CY TWOMBLY. WERKEN OP PAPIER 1953 - 2003. 
Schrijven, tekenen of schilderen. Voor de Amerikaanse 
kunstenaar Cy Twombly maakt het allemaal weinig uit. 
Gedurende vijftig jaar ontwikkelde hij zijn originele schrif
tuur binnen verschillende disciplines tegelijk. Daarom is 
het overzicht van zijn werken op papier in het Centre 
Pompidou representatief voor zijn volledige oeuvre.
Cy Twombly (Lexington, Virginia, 1928) studeert begin ja
ren vijftig samen met Robert Rauschenberg aan het Black 
Mountain College (North Carolina). Hij ontmoet er zowel 
Franz Kline en Robert Motherwell als Merce Cunningham 
en John Cage. Vertrekkend vanuit het abstract-expressionisme, 
zoekt hij, in tegenstelling tot zijn Amerikaanse tijdgeno
ten, vrij snel aansluiting met de Europese cultuur. Terwijl 
de Europese kunst haar geschiedenis ervaart als een op
eenvolging van breuken, vat Twombly ze eerder op als een 
continu proces en verzoent hij de Europese traditie met de 
Amerikaanse vernieuwingsdrang. In 1957 vestigt hij zich 
definitief in Rome. De invloed van de Latijnse cultuur en 
het mediterrane klimaat zullen zijn werk voor een groot 
deel bepalen.
De tekeningen van Twombly worden gekenmerkt door een 
grote directheid in de uitvoering. Zijn krassen en krabbels, 
vegen en overschilderingen, staan formeel dicht bij de 
graffiti. Uit esthetisch oogpunt zijn ze dan weer verwant 
met Dubuffets principiële pogingen om de regels ‘af te le
ren’ of de artistieke codes te negeren. Het onderscheid tus
sen schrijven, tekenen en schilderen vervaagt, en de te
genstelling tussen figuratie en abstractie wordt opgeheven. 
Het schilderij of de tekening valt samen met het gestuele

Antonietta Peeters
aquarellen en schilderijen

27 maart t/m 1 mei 2004 - opening op 27 maart: 17-19 uur

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

Stedelijk 
Museum BUREAU AMSTERDAM

MARCBAUER2ME
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
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GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

tel/fax 4124048 wo-zo 13.30 -17.30 en op afspraak
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07/03 t/m 11/04
Danielle Henger van Rijssen

18/04 Um 30/05
Claire Verkoyen

Ln - 
m

m

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

tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00
Um 14/03 

Marjan Laaper

18/03 t/m 02/05 
Friederike Feldmann, 

Gerco de Ruijter

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

21 april tm 29 mei 2004

Ingekomen 
Stukken

beeldend kunstenaars én vormgevers 
presenteren documentatiemateriaal 

met plannen en concepten voor 
kunst in de openbare ruimte

een presentatie i.s.m. SKOR 
Stichting Kunst en Openbare Ruimte 

www.skor.nl
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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 /
INFOGHEDAH.NL / T +31 [o] 43 3SI 01 75

PHOEBUS-ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam 

tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

t/m 07/03
Joachim Bandau, Stefan Gritsch 

14/03 t/m 02/05
Toine Horvers, Michel Roux

Ladenkastproject: Julian Dashper, Jan van der Ploeg, Sami Tatani, 
Petra Morenzi, lenke Kastelein, Elaine Vis, Kostana Banovic, 

René Eicke, Tanja Smeets, Meta de Vries, Greetje Opheij, Ora Avital

RAM
Blekerstraat 10 3011 OH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak
14/03 t/m 18/04 

Marjolijn van den Assem, Hendri van der Putten, Luc Deleu, 
Josephine Sloet, Ahmet Polat, TTTVO

25/04 t/m 30/05 
Luc Deleu, Belu Simion, Thomas Sâckl

G a e e s

voorjaar tm december 2004

De Zee, 
Het Strand 

en De Haven 
een manifestatie over Noordzee-cultuur

actuele informatie: 
www.stroom.nl/zee

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

www.stroom.nl

■
■ EDGAR ARCENEAUX

FIKRET ATAY
■

APRIL 2 - MAY 23. 2004 YAEL BARTANA |
CURATED BY CTP ‘03- 04

8

Boschveldweg 471 
’s-Hertogenbosch 
T: 073 613 50 52 
F: 073 689 07 53 
www.xs4all/~artis
artis@xs4all.nl

nadjaVilenne galerie

Christoph Fink
STICHTING DE APPEL 

Nieuwe Spiegelstraat 10 
NL-1017DEAmsterdam

~ T +31 20 6255 651 : L 
E ctp@deappel.nt 
. www.deappel.nt i . ? 7 j ;

O

JOTA CASTRO

MIRCEA CANTOR

SUEKI CHOI I

HUBERT CZEREPOK

RENAUD AUGUSTE-DORMEUIL

AMEL IBRAHIMOVIC

JEPPE HEIN

ERIK VAN LIESHOUT

YOKOMONO
STAALPLAAT SOUNDSYSTEM
Geert-Jan Hobijn en Carsten Stabenow

Opening: 14 feb 17-19 u met concert 
Expositieduur: 14 feb t/m 28 mrt 
Open: vrijdag t/m zondag 13-17 u

de expositie is in het kader van het EARATIONAL 2004 festival

Atlas of Movements

april - may

■ 3EAN-LUC MOULENE

* 3ENNY PERLIN
A I

Volgende tentoonstelling:

Floor of heaven

$

c
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- SEBASTIAN ROMO (Photography about Photography)

8 TILMAN WENDLAND
10 april t/m 6 juni 2004

Cecil Beaton .
Robert Flaherty
Lewis W. Hi n
Arnoud Holleman
Laton- A. Huffman

met o.a.:

Jack Jaeger
Klaas Kloosterboer
Kinke Kooi

M. Lavoy
Bruno Serralongue
Elise.Tak
Weegee
H.W. Werther

B. Wurtz J'

Curator: Jack Jaeger

Association 
Art 

Promotion 
La Collection

may-june

5, rue commandant marchand, 4000 Liège 
04.227,19.91 - 0475.90.52.26 - nadia.vilenne@skynet.be

Kgalerie.nl
http://www.skor.nl
http://WWW.HEDAH.NL
INFOGHEDAH.NL
http://www.stroom.nl/zee
mailto:info@stroom.nl
http://www.stroom.nl
http://www.xs4all/%7Eartisartis@xs4all.nl
mailto:ctp@deappel.nt
http://www.deappel.nt
mailto:nadia.vilenne@skynet.be


Cy Twombly

Bolsena, 1969, © Cy Twombly

traject waardoor het werd voortgebracht én met de herin
nering daaraan.
De kunst van Twombly is duidelijk verwant met de écriture 
automatique van de surrealisten en de action painting van 
Pollock, maar zijn subjectivisme is tegelijk beladen met brede 
cultuurhistorische referenties. Zijn krabbels, letters, woorden 
en cijfers verwijzen naar de individuele psyche, maar doordat 
ze ook personages verbeelden als Orpheus en Virgilius, Pan 
en Venus, Apollo en Mars, overstijgen ze het strikt persoon- 
lijke en krijgen ze een mythische betekenis.
Een van de mooiste teksten over Cy Twombly is van de 
hand van Roland Barthes: ‘Tl se tient, il flotte, il dérive 
entre le désir - qui, subtilement anime la main - et la 
politesse, qui lui donne congé.” Met een citaat van Tao Tô 
King relateert Barthes Twombly aan de oosterse traditie: 
“Il produit sans s’approprier. Il agit sans rien attendre. Son 
oeuvre accomplie, il ne s’y attache pas, et puisqu’il ne s’y 
attache pas, son oeuvre restera.” Het werk van Cy Twombly 
kan dus zowel op een mythisch als op een persoonlijk, ni
veau worden gelezen - dat geldt zowel voor de picto
grammen, de seksuele symbolen en de botanische referen
ties, als voor de landschappelijke en architecturale evoca
ties en de verwijzingen naar mythologische figuren.
De werken van de tentoonstelling zijn geselecteerd door 
de kunstenaar en komen hoofdzakelijk uit zijn eigen ver
zameling. In de jaren vijftig staat zijn werk nog sterk on
der invloed van het abstract-expressionisme. In de jaren 
zestig duiken hier en daar geometrische figuren op. De ja
ren zeventig worden dan weer gedomineerd door de 
collagetechniek, en de jaren tachtig markeren door het ge
bruik van pastel en kleurpotloden een terugkeer van de kleur 
en de materie. Tegelijk krijgt zijn werk een culturele di
mensie door het citeren van kunstenaars als Malevich en

Tatlin, of schrijvers als Montaigne, Mallarmé, Valéry, 
Keats, Shelley en Rilke. Universele thema’s als dood en 
heropstanding, oorlog en geweld, strijd en rouw, passionele 
liefde en schaamteloze seksualiteit ontleent Twombly dan 
weer aan de Griekse mythologie. De laatste jaren werkt hij 
vooral met verf, die hij op dezelfde manier gebruikt als 
vroeger zijn kleurpotloden en pastels; daarbij vergroot hij 
zijn tekeningen tot monumentale proporties.
De retrospectieve tentoonstelling in het Centre Pompidou, 
die vergezeld wordt van een degelijke catalogus (in 
coproductie met de uitgeverij Gallimard) met teksten van 
Jonas Storsve, Simon Schama en Roland Barthes, is een 
unieke gelegenheid om kennis te maken met het oeuvre 
van een radicale kunstenaar, die zijn artistieke keuzes uit 
de jaren vijftig tot op de dag van vandaag wist door te trek
ken, zonder daarom achterhaald te zijn.
Cy Twombly. Cinquante années de dessins loopt nog tot 
29 maart in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).
(Lieven Van Den Abeele)

Architectuur

maten en soorten: eengezinswoningen, (sociale) woning- 
bouwcomplexen, scholen, culturele centra, bibliotheken... 
Er is ook nog een buitenbeentje: de bijdrage aan het mode- 
evenement Mode 2001, Landed/Geland in Antwerpen. Voor 
die gelegenheid ontwierp het bureau niet alleen de archi
tectuur van de verschillende tentoonstellingen, maar voor
zag het de Antwerpse landmarks — zoals de Boerentoren 
of de Politietoren - van reuzenletters of reusachtige kleur
vlakken die de bezoekers van ver op weg hielpen. Van de 
ambitie om op grootstedelijke schaal te opereren, getuigen 
ook de voorstellen voor het Brusselse Jubelpark en de 
Abdijstraat in Antwerpen, en ten slotte ook I have a dream, 
een utopisch voorstel voor een nieuwe stedelijke woon- 
typologie.
De tentoonstelling van B-architecten die nu in deSingel 
loopt, bestaat uit een dwingende opeenvolging van twee 
ruimtes. Achter een pikdonkere sluis, afgesloten met zware 
industriële lamellen, wordt een animatiefilm vertoond 
waarin een camera over het axonometrisch perspectief van 
een virtuele stad zwerft. We krijgen een feeëriek landschap 
te zien van kraaknette wegen en kaarsrechte tram- en trein
sporen, bevolkt door legomannetjes. Alle gebouwen zijn 
B-ontwerpen of werden, zoals de Antwerpse politietoren 
tijdens Mode 2001/landed-geland, even geraakt door de 
B-toverstaf. Dromerige new-agemuziek versterkt de on
werkelijke geluksstemming. Na deze kennismaking met 
‘B-city’ volgt een heuse coup de théâtre. In het tweede 
deel van de tentoonstelling worden de projecten afzonder
lijk gedocumenteerd, maar dat gebeurt niet door de gebrui
kelijke presentatie van plannen, foto’s of maquettes. Alle 
documentatie werd afgedrukt op driehonderd vellen op 
posterformaat die - zoals posters - in rekken zitten en al
leen blad per blad kunnen worden geconsulteerd. De lec
tuur verloopt moeizaam, de plannen zijn kaal en haast ama
teuristisch getekend, zonder detaillering, en de foto’s zijn 
zo groezelig dat het bijna onmogelijk is om 3D-simulaties 
van niet-gebouwde ontwerpen - ongeveer de helft van de 
productie van het bureau - te onderscheiden van foto’s van 
bestaande gebouwen. Ook de kwaliteit van de materialen 
is niet meer te achterhalen, terwijl de interieurprojecten 
van het bureau - zoals de Antwerpse winkel van Walter 
Van Beirendonck— nochtans uitpakken met de visuele en 
tactiele kwaliteiten van materialen als kunststof, onbewerkt 
hout of kunstleder. De verleiding, de kwintessens van elke 
boetiekinrichting, wordt weggemoffeld.
Toch passen de groezelige foto’s en de posterrekken in de 
esthetiek van het bureau. De B-architecten flirten immers 
met banaliteit en kitsch, zowel in de materiaalkeuze 
(spaanderplaten en multiplex, kunstleder, verf in schrille 
kleuren) als in de ruwe detaillering. Zij combineren prag
matisme - liever zoeken ze naar nieuwe toepassingen van 
courante en goedkope materialen dan iets nieuws te ont
werpen - met een voorkeur voor poppy nonchalance. Naast 
de posterbakken op de tentoonstelling is er bijvoorbeeld 
nog de toog met bierbakken die B-architecten in BSBbis 
installeerde - het tijdelijke onderkomen van de Beurs
schouwburg. De B-architecten steken de draak met de pre
tenties van ‘goede vormgeving’, en exploiteren de ‘fris
heid’ en hippe banaliteit van de popcultuur.
De posters bevatten echter nog een andere boodschap. Alle 
projecten dragen een label dat de schaal aangeeft, van 
“37,5 m2” voor het decor van de theatervoorstelling Lucia 
smelt tot “33.474 m2" voor het Vlaams Administratief Cen
trum in Leuven. Zo suggereren de B-architecten dat hun 
werkwijze toepasbaar is op elk terrein en op. elke schaal, en 
imiteren zij de modernistische pretentie van universaliteit. 
Terloops brengen ze meteen hun versie van Rem Koolhaas’ 
cultboek S/M/L/XL - hét toonbeeld van architecturale 
mystificatie. Het relatiediagram tussen medewerkers en 
projecten dat het boek over B-architecten opent, is zelfs 
een onverholen eresaluut aan Koolhaas’ boek. Het biedt 
ook een eerste verklaring voor de ongewone versatiliteit 
van het team. De B-architecten ‘netwerken’ dat het een 
lieve lust is; zij leveren de gedachte en anderen de

B-ARCHITECTEN. B-Architecten, dat zijn Evert Crois, 
Dirk Engelen, Sven Grooten en een trits medewerkers. Het 
oeuvre van dit zeven jaar oude bureau is ongewoon veelzij
dig. Het omvat kleine, vaak tijdelijke realisaties - theater
decors, tentoonstellingsdesign of winkelinrichtingen - naast 
grootschalige projecten, zoals het wedstrijdontwerp voor 
het Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Leuven of 
de zopas voltooide renovatie van de Brusselse Beurs
schouwburg. Tussen die uitersten liggen ontwerpen van alle

» Galerie de Expeditie
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Galerie de Expeditie Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58 wo tm vr 11.00 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com
■ zsa-zsaEyck 1016 GT Amsterdam F 020 624 62 20 za 14 00 - 18 00 uur www.de-expeditie.com

‛ -

CARLOS AMORALES 6maart-10april
The Nightlife of a Shadow

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL- 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink0wxs.nl | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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NIEUWE VLAAMSE SCHILDERKUNST 
opening: vrijdag 16 april 2004 om 20u00

Wouter Roelstraete 
Eva Nauwlaerts 

Lydie Vandermeersch 
Griet Vanhumbeek

Peter Joye 
Stef Martens

Vadim Vosters 
Anton Boon 

Jurgen Duyck 
Thomas De Baets 

Daphne Parmentier

galerie c. de vos

F
SINT LUCAS ANTWERPEN

INFODAGEN 2004
zaterdag 20 maart > opencampusdag 

van 11 tot 16.30 uur
zaterdag 26 juni > eindejaarstentoonstelling 

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)

openingsuren:
17 april tot 9 mei 14u00 tot 18u00 

gesloten op maandag

6 maart -11 april 2004
‘BRENGEN-GEBRACHT’
in C.C. DE DOOS in Hasselt

1-5 april 2004
ART BRUSSELS
stand 3A11

18 april -16 mei 2004
IGNACE VAN INGELGOM
‘Knowhow, cashflow, feedback, 
nasdaq blackjack.’
MICHAËL AERTS

SINT LUCAS ANTWERPEN
KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL ANTWERPEN 
CAMPUS SINT LUCAS
SINT-JOZEFSTRAAT 35, B-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

www.kdg.be

HEFELLTDE- 
HImEEËEEI 
HErTrIH 

frijkGroeningeabdij I Groeningestraat I 8500 Ko

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

7777737nN •8) 271 X1?

Nieuw te Kortrijk “ Kunstgalerie”
nodigt u vriendelijk uit op de tentoonstelling van

Anne-Sofie Morelle 
Jan De Brabandere 

Knut Kersse 
tot eind maart

Erwin Vaes

vanaf 02 april

Galerie CELLAAR, Hoveniersstraat 13 - 8500 Kortrijk 
Tel. : 056/329088

Openingsuren :
donderdag van 14.00 tot 19.00 u
vrijdag en zaterdag van 10.30 tot 18.00 u

E-mail : cellaar@hotmail.com
Stuur ons een E-mail en wij houden u 
op de hoogte van nieuwe initiatieven.

BENOOT GALLERY KNOKKE BENOOT GALLERY OOSTENDE
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Ulrike Bolenz, Daniël Daniël, Erick Derac, 
Didier Mahieu, Sam Rousseau, 

Scrivo, Patrick Van Roy

3/4 t/m 28/4/2004

JEAN TIRILLY(f)
t/m 4/4/2004

DENMARK & JACQUES VERDIER
10/4 t/m 30/5/2004

4 2

open zaterdag t/m maandag 10u30 -18u30 open zaterdag & zondag 10u30 -18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37 Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • FAX 050-61 01 89 • 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,...

http://www.kdg.be
http://www.artsite.be/c.devos
mailto:galcdevos@hotmail.com
mailto:cellaar@hotmail.com
mailto:benoot.gallery@skynet.be


knowhow. Die praktijk heeft iets dubbelzinnigs: terwijl de 
architect zich bescheiden lijkt op te stellen, als een 
facilitator, loert ook de mythische figuur van de architect- 
demiurg om de hoek.
In zijn bijdrage aan het boek stelt Dries Vande Velde dat de 
B-architecten een ‘stedenbouwkundige’ kijk op architectuur 
hebben. Hun plannen voor woonhuizen zijn inderdaad in 
hoge mate ‘onderbepaald’ - de bewoners of gebruikers moe
ten zelf veel invullen, net zoals in stedenbouwkundige ont
werpen waar ook veel factoren onbekend zijn. Ook in dat 
opzicht is de houterigheid van de plannen bewust gekozen. 
Deze aandacht voor de eigen inbreng van de bewoners door 
de keuze voor het ‘onaffe’ is niet nieuw, het doet bijvoor
beeld denken aan Nederlandse brutalisten en structuralisten 
als Aldo Van Eyck of Herman Herzberger. Overigens we
melt het werk van B-architecten bij nader inzien van ver
wijzingen naar de hele moderne traditie of naar andere 
hedendaagse architectuur. De woning Van Hoof lijkt haast 
een citaat van huis Botte van bOb Van Reeth, een woning 
die met zijn grote open ruimte op de begane grond en de 
‘huisjes’ die op de etage in de hoogte verspringen, bijna 
stedenbouw op schaal van het gezin bedrijft. Doordat de 
woning Van Hoof alleen bestaat uit functionele ruimtes - 
er zijn geen gangen - kunnen er heel wat conflicten ont
staan, net als in een echte stad.
Wat de B-architecten echter ook citeren, alles wordt stee
vast door een B-molen gehaald. Ingeval het om modernistische 
referenties gaat, blijft van de oorspronkelijke maatschap
pelijke of filosofische inzet nagenoeg niets over. 
Modernistische elementen worden in een ‘grunge’-pakje 
gestoken of louter strategisch ingezet. De problematische 
aspecten van het modernisme, bijvoorbeeld de reductie van 
stedelijke complexiteit, worden genegeerd en blijven dus 
zonder oplossing. Tekenend hiervoor is de B-versie van de 
stedenbouwkundige utopie, het manifest Euthanasie voor 
de gebouwde omgeving en het bijbehorende steden
bouwkundig project I have a dream. In het manifest stel
len de B-architecten dat het oplappen van oude stads
woningen een pleister op een houten been is. Om de 
stadsvlucht te stoppen dient men nieuwe woningen te bou
wen die beantwoorden aan de wensen van de mensen. Het 
theoretische stadsontwerp 1 have a dream moet bewijzen 
dat het kan. Op luttele bladen toveren de B-architecten een 
stad ‘nieuwe stijl’ te voorschijn: een pragmatische combi
natie van het ideaal van de gezellige tuinstad, de eis om 
ecologisch verantwoord te bouwen, de eis van afdoende 
privacy en de mogelijkheid om de eigen woning smaakvol 
te individualiseren - met nog een vleugje grootstedelijke 
ambiance erbovenop. Het resultaat is een spanningsloos, 
perfect te consumeren beeld, een stad voor legomannetjes. 
I have a dream is geen ideale stad, met de reducties die dat 
inhoudt, maar - zo onderstrepen de architecten zelf - een 
perfect marktconform ontwerp. “Er zijn bouwfirma’s geïn
teresseerd om dat te bouwen”, zo vernemen we in een in
terview in De Standaard (19 februari 2004), en in datzelfde 
gesprek merken de architecten “hartelijk lachend” op dat 
ze streven naar “de utopie in een light-versie”. We moeten 
dit alles vooral niet te ernstig nemen. Je zou bijna vergeten 
dat niet iedereen past of wil passen in dit verhaal van gladde 
middelmaat.
De gebouwde werkelijkheid rijmt niet altijd met mooie en 
hippe verhalen. Dat bewijst ook de verbouwing van de 
Beursschouwburg, die de B-architecten als een geslaagd 
voorbeeld van hun werkwijze naar voor schuiven. De be
langrijkste ingreep in het gebouw heeft opnieuw een steden
bouwkundige dimensie: een binnenstraat, waar alle gebrui
kers van het gebouw elkaar kruisen en ontmoeten. In één 
opzicht is deze ingreep briljant: door uitgekiende zicht
lijnen en een precieze organisatie van de circulatie maakt 
het ontwerp de complexe verhoudingen zichtbaar die in 
een theater bestaan tussen toeschouwers, acteurs en theater
personeel. Maar de ingreep is ook problematisch. De straat 
wordt immers niet als straat gebruikt - dat zou tot com
plete chaos leiden - waardoor hij iets krijgt van een 

B-architecten

Huis Tyteca-Peeters, Brecht, 1999, © Jan Kempenaers

overmaatse hall die bijna heel de rest van het gebouw tot 
testruimte of circulatieruimte reduceert. De twee nieuwe 
theaterzalen bieden nauwelijks meer mogelijkheden dan 
voor de verbouwing. De architecten legitimeren dit door 
te verwijzen naar een trend bij theatermakers om buiten de 
gevestigde zalen te opereren, maar dat is een wel hoogst 
vreemde manier om de kar voor het paard te spannen. Wat 
echter het meest irriteert is de aankleding van het gebouw. 
Flirten met banaliteit en een brute detaillering kunnen leuk 
zijn voor een discotheek of een boetiek. Maar een theater 
is nu eenmaal geen discotheek. Het hippe gedoe slaat hier 
om in dwingelandij: gelet op de investeringen in dit ge
bouw, zullen gebruikers nog decennia moeten leven met 
een grap die het jaartal 2004 draagt.
B-architecten, nog tot 4 april in deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.28.28; www.desingel.be).
(Pieter T’Jonck)

START. Zelfs de meester in beeldcollages en -manipula
ties had ooit slechts een Pritt-stift en een typemachine. Dat 
is de eerste verrassing van de tentoonstelling over het 
vroege werk van Rem Koolhaas in het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi). De tweede is dat de tentoon
stelling eigenlijk niet over Rem Koolhaas gaat, maar over 
het archief dat het NAi van hem bezit. De collectie van het 
NAi omvat ruim vijfhonderd archieven en het OMA-archief

is een van de tien grootste. Gelabeld met de code OMAR 
herbergen honderden dozen, ordners, kokers en portfolio’s 
duizenden schetsen en tekeningen van in totaal 44 projec
ten uit de periode 1978-1995. Het bijzondere van deze ten
toonstelling is dat Ze allemaal te raadplegen zijn. De 
tentoonstellingsruimte valt uiteen in twee delen: het archief 
(105,51 meter) en een ruimte met maquettes. In een spe
ciaal daarvoor ontworpen database kan de bezoeker zelf 
op zoek gaan naar een archiefstuk: niet alleen schetsen en 
plattegronden, maar ook artikels, correspondentie, finan
ciële stukken en zelfs agenda’s van Rem Koolhaas. Met 
witte handschoenen aan, is het door een archiefmedewerker 
opgezochte materiaal daarna te bekijken. De nadrukkelijke 
plaats van het archief in de vormgeving van deze tentoon
stelling stelt de scheidslijn tussen depot en tentoonstelling 
letterlijk ter discussie. Dat wordt nog onderstreept door 
een uiterst summiere toelichting bij de tentoongestelde 
ontwerpen aan de wanden (meer informatie kan de 
beschouwer tenslotte zelf uit het archief halen) en het ont
breken van een algemeen kader waarbinnen de projecten 
kunnen worden geplaatst. De wandexpositie is onder
verdeeld in vier thema’s.
Het eerste deel gaat over de volledigheid van archieven. 
De essentie van het ontwerp kan alleen worden bestudeerd 
als ook alle zijsporen bekend zijn. De ontstaansgeschiede
nis van het Nederlands Danstheater (1987) is daar een mooi 
voorbeeld van. Een smal, relatief hoog gebouw met voor
hof in Scheveningen werd uiteindelijk een brede, recht
hoekige doos met golvend dak en toneeltoren in Den Haag. 
Schetsen met verschillende uitgangspunten, schema’s en 
polaroids van bühnes, kleedkamers en technische ruimten 
laten zien hoe het eindresultaat vorm heeft gekregen. De 
begeleidende tekst meldt zakelijk de bijzonderheden en 
klinkt aanzienlijk minder doorleefd dan Koolhaas’ eigen 
relaas over de bouwperiode: “The experience to build the 
Den Haag Dance Theater was crucial. It was like a black 
hole for years, completely exhilarating, nightmarish. An 
absolute lack of money and a client who at one point 
became completely overworked and in a period of six 
months divorced, fired the acoustical engineer, the 
structural engineer, the mechanical engineer, and finally 
our office in the middle of building. For some months we 
were almost illegal leading this work.” (Alejandro Zaera, 
Finding Freedoms: conversations with Rem Koolhaas, 
oma/rem koolhaas 1987-1993, Madrid, El Croquis, p. 8) 
Het NDT was niet alleen cruciaal voor zijn vuurdoop als 
bouwend architect (daarvoor genoot Koolhaas voorname
lijk bekendheid als de schrijver van het wereldberoemde 
boek Delirious New York), het is ook het eerste gebouw 
waarin zijn voorliefde voor zichtbare bouwstructuren tot 
uiting komt.
Het tweede thema betreft het archief als bron voor nieuwe 
ontdekkingen. De waardering van critici bepaalt in grote 
mate of een ontwerp als bijzonder of origineel wordt ge
zien, en dat maakt de status van een gebouw altijd in zekere 
mate tijdgebonden. Een archief daarentegen is tijdloos en 
minder gevoelig voor smaak- en perceptieveranderingen. De 
conservator kan het in zijn geheel en in retrospectief bekij
ken. Dat leidt soms tot de ontdekking of de herwaardering 
van een voordien onbekend plan. Als voorbeeld noemt het 
NAi een multifunctioneel recreatiecentrum in Groningen uit 
1987. Het bevat een zwembad en squash- en tennisbanen, 
verbonden door een rechthoekige ijshal die in de zomer als 
openbaar plein functioneert. Het complex wordt overdekt 
door een ellipsvormige ijsbaan op een hoogte van negen 
meter. Het zijn met name de dynamiek van de diverse acti
viteiten en de transparantie van het gebouw die ook in het 
latere werk van Koolhaas terugkomen.
Als derde thema worden twee prijsvraaginzendingen behan
deld onder de titel Innovatie. In de periode 1978-1995 is het 
overgrote deel van de projecten van OMA in Nederland ge
realiseerd. Door deelname aan diverse prijsvragen kreeg 
Koolhaas vanaf het eind van de jaren tachtig ook in het bui
tenland voet aan de grond. Zijn verstandhouding met
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Robert SCHAD Christophe DENYS

staalsculpturen & lakpanelen
8 maart - 25 april

new paintings
9 mei - 27 juni

OPEN : DO. VR. ZA. Z0. 14_18U MUSEUMLAAN 16_B 9831 DEURLE TEL 09 282 77 93_WEB www.grusenmeyerart.be

rm Kunstgalerie KN 10 promoot jonge getalenteerde kunstenaars

Eva Nauwelaerts
tot en met 04/04/2004

KN10 - Korte Nieuwstraat 10 - 2000 Antwerpen - 014 / 41 46 48 - don-zat-zon van 14 tot 17 uur
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DANIEL LOCUS table talk 10.2
photographic works

THE ZOOM GALLERY 29.01 - 30.04.2004
BOULEVARD CHARLEMAGNE 19 B1000 BRUSSELS - MONDAY TO SUNDAY -10 TO 20H TEL.32 2 231 09 09

PHILIPPE VANDENBERG
20 maart - 25 april 2004
“Exil de peintre” - “In Memoriam, etc.” - “L’esprit est voyageur, l’âme est vagabonde” - Job XIII, 12” - “Les sentences de cendre”

Galerie Gabriel Van De Weghe - Wortegem
Open op zaterdag & zondag van 11 tot 19 uur / weekdagen na afspraak
Anzegemseweg 11 - 9790 WORTEGEM - groups.msn.com/galerievandeweghe - Tel. & Fax. 056 688 691 - gsm 0478 25 80 44

tekeningen
vernissage vrijdag 2 van 18.00 tot 21.45 uur ■van

april t/m 15 mei 2004 I april t/m 5 april 2004

e _ - _ — _ - - - _ - e e -— J — » » —— INI L, Paleizenstraat 74 - B-1030 Brussel - tel (32)2/250 I I 66 - fax (32)2/250 II IIG I N I _ III K A G G I I — I I N Ç open: dinsdag tot vrijdag van IO tot I7u, zaterdag van I3 tot 17u
• II.N I — • I/—— I I %— Il I II %— gesloten alle maandagen en op de zaterdagen 3, 10, 17 april en I mei

HE KOHHMVIMTAE lV BOPOHV
GALERIE DENISE VAN DE VELDE, Tragel 7, 9300 AALST 
tel. 053/70 04 65 - 0475/554 665 
e-mail: denise.vandevelde@skynet.be

RIERA I ARAGO
Eilanden

Recente sculpturen, foto's, schilderijen en etsen

12 maart - 8 mei 2004
open van donderdag t/m zaterdag van 14.30 tot 18 uur of na afspraak. 
(gesloten op 1, 2 en 3 april, deelname ArtBrussels)

Opening op 12 maart om 19 u. met voorstelling van het boek "Iconography1' over Riera i Aragó 
door de Heer W. VAN DEN BUSSCHE, Hoofdconservator PMMK Oostende, in aanwezigheid van de kunstenaar.
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In de lente van mijn land - Karel van de Woestijne en Latem
dialoog: Sven’t Jolie, Ploegwerk

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten
structurele sponsors: Bank Degroof / Europabank / HDP Sociaal Secretariaat
met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap

museum Dhondt-Dhaenens
MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be — http://www.museumdd.be
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Nederland is altijd moeizaam geweest. “Here in Holland our 
work is considered a complete failure. Critics say the detail 
of the projects is simply bad, and I say there is no detail. 
That’s the quality of the building. No money, no detail, just 
pure concept. We work in finding solutions: every traditional 
problem is avoided or evaded or transcended in some way. 
They completely refuse to invest in the future: pride and 
cheapness combined with the pretension of culture.” Hoe 
‘pure concept’ eruit ziet, is te zien in de ontwerpen voor het 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in 
Karlsruhe en Deux bibliothèques de Jussieu in Parijs. Het 
NAi noemt het de zoektocht naar een nieuwe esthetiek met 
behulp van grootschaligheid en complexiteit. Het principe 
van de hellingbaan of de hellende verdiepingsvloeren (dat 
in diverse ontwerpen terugkeert, bijvoorbeeld in de Kunst
hal en de Nederlandse ambassade in Berlijn) is in beide pro
jecten terug te vinden. Hoewel het detail volgens Koolhaas 
in het ZKM wel degelijk belangrijk was, is dat moeilijk na 
te gaan, want dit gebouw werd nooit gerealiseerd.
Het laatste thema is op en top museaal: de topstukken. Tij
dens de recessie in de jaren zeventig en tachtig besteedden 
architectenbureaus veel aandacht aan de uitwerking van de 
ontwerpen en dat ‘artwork’ was soms erg geliefd en dus 
waarde vol. Voor OMA was het in de beginjaren een belang
rijke bron van inkomsten. Juist van deze presentatie- 
tekeningen heeft het NAi relatief weinig in huis. Een deel 
van het getoonde werk is in bruikleen uit andere archieven. 
De schetsen zijn onder andere van Madelon Vriesendorp 
(medeoprichter van OMA en partner van Koolhaas) en 
Willem-Jan Neutelings (ex-medewerker) en markeren ook 
in dat opzicht een tijdperk. In 1995 verscheen immers het 
boek S,M,L,XL, dat de samenwerking met grafisch vorm
gevers Bruce Mau en Irma Boom inluidde, en aldus het be
gin betekende van een periode waarin de collage en de beeld
manipulatie belangrijke instrumenten werden - wat ze nog 
steeds zijn.
Het paradoxale van deze tentoonstelling is dat zij wel vol
ledig, maar niet compleet is. De stem van Koolhaas is ge
heel en al uitgebannen. Nergens een prikkelend citaat, een 
wilde uitval. Het is Koolhaas gebalsemd en opgebaard. De 
centrale plaats van het archief laat de flamboyante, scherp
zinnige persoonlijkheid die Koolhaas is geheel buiten be
schouwing. Het is een ronduit bevreemdende ervaring om 
deze architect en zijn oeuvre zo strikt van elkaar geschei
den te zien.
Start. De Rem Koolhaas/OMA Collectie in het NAi is nog 
tot 31 mei 2004 te zien in zaal 1 van het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00; www.nai.nl). (Indira van ’t Klooster)

DE GROTE VERBOUWING. Jaarlijks worden in 
Nederland zo’n 7.000 woningen gesloopt. Voor elke hon
derd gesloopte woningen worden slechts 65 woningen 
teruggebouwd. Het grootste deel van deze sloop- en 
nieuwbouwoperatie speelt zich af in de wederopbouwwijken 
die werden neergezet tussen 1945 en 1970. Dat maakt twee 
miljoen woningen (eenderde van de nationale woning
voorraad) tot potentieel sloopobject. Wat is hier gaande? 
Hieruit kunnen twee tendensen worden afgeleid: de 
wederopbouwarchitectuur is in rap tempo aan het verdwij
nen en er vindt verdunning van de woningvoorraad plaats, 
terwijl de ruimte toch al beperkt is. Voor het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) was dit reden voor een diepgaand 
onderzoek, resulterend in een boek, een tentoonstelling en 
een symposium.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland ruim 
een half miljoen woningen verwoest of beschadigd. De 
wederopbouw werd voortvarend aangepakt. Al in 1949 
werd de 50.000ste woning opgeleverd, in 1955 was de 
500.000ste woning gereed en de miljoenste woning stond 
er in 1962. Het doel van deze ongekénde bouwactiviteit 
was tweeledig: op snelle en goedkope wijze veel wonin
gen produceren, en tegelijk de grondbeginselen van de 
Nederlandse volkswoningbouw respecteren. In de eerste

OMA

Televisiestation en hoofdkantoor, Beijing, China, aanvulling 2008, beeld: OMA

helft van de 20ste eeuw hadden architecten als De Klerk, 
Berlage en Stam woningbouwprojecten gerealiseerd die zin 
voor nuance en identiteit combineerden met grote gebaren 
en aandacht voor de openbare ruimte. De naoorlogse ge
neratie van Van Tijen, Merkelbach, Stam-Beese en Zanstra 
verdedigde soortgelijke uitgangspunten, maar koos nieuwe 
technieken, nieuwe architectuur en nieuwe vormen van 
stedenbouw. Gaandeweg echter werd de variatie beknot 
door normeringstelsels en rigide bouwsystemen, hetgeen 
resulteerde in eenvormigheid.
De naoorlogse inspanningen hebben onder andere geleid 
tot wijken als Kanaleneiland in Utrecht (1956-1964) en 
Pendrecht in Rotterdam (1948-1965). Het concept voor 
Pendrecht in Rotterdam werd nadien voor veel wijken over
genomen. De urbanistische bouwsteen van architect Lotte 
Stam-Beese was de ‘repeterende gedifferentieerde een
heid’, bestaande uit open rechthoeken rond gemeenschap
pelijk groen in een mengeling van laagbouw en stroken- 
bouw in drie of vier woonlagen. Kanaleneiland in Utrecht 
(1956-1964) is dan weer opgebouwd uit basiseenheden met 
middelhoge flats en laagbouwwoningen, omringd door 
hoogbouw. Het autoverkeer krijgt veel ruimte ten koste van 
openbaar groen - het aanwezige groen bestaat hoofdzake
lijk uit privé-tuinen. De woningen zijn aanzienlijk groter 
dan die in de gemiddelde wederopbouwwijk. Lange tijd 
was men zeer tevreden over de nieuwe wijken en een groot 
deel van de wederopbouwwijken functioneert nog altijd 
uitstekend, maar gedurende de tweede helft van de 20ste 
eeuw is de Nederlandse samenleving ingrijpend veranderd. 
Er wonen nu veel meer mensen met veel meer verschil
lende nationaliteiten; verzuiling en groepsdenken hebben 
plaatsgemaakt voor individualisme, en de welvaart is sterk 
toegenomen.

Kanaleneiland kent momenteel problemen van verloede
ring, verpaupering en onveiligheid. In een plan van 
Mecanoo wordt getracht een nieuwe as te vormen die aan
sluit op de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn. Van de 8100 
woningen worden er in de eerste fase 550 gesloopt en 1300 
nieuw gebouwd. Hier vindt dus een vorm van verdichting 
plaats die, behalve in Amsterdam, bijna nergens anders 
voorkomt. De woningen die moeten worden gesloopt, zijn 
echter pas verkocht aan de huidige eigenaren. Veel sociale 
huurwoningen worden omgezet in koophuizen. Er is dan 
ook veel verzet tegen de plannen. Terecht stelt het NAi de 
vraag: “Waarom niet de kracht en identiteit van de zittende 
bevolking erkennen en trefzeker tot inzet maken van het 
stedenbouwkundig denken?” In Pendrecht gaat men sub
tieler te werk. De wijk is niet alleen voorbeeldig in haar 
stedenbouwkundige en architectonische opzet, maar ook 
in de problemen die er heersen. De middenklasse verdwijnt, 
kansarmen komen ervoor in de plaats, het draagvlak voor 
voorzieningen daalt en de sociale structuur wordt uiterst 
kwetsbaar. Van de 6300 woningen worden er 1750 gesloopt 
en 1600 teruggebouwd. De plannen worden gekenmerkt 
door een uitgebalanceerde mengeling van vakkundige re
novatie (Bureau van Schagen) en gerichte sloop gebaseerd 
op grondige cultuurhistorische analyses van wijk en be
woners. De in architectonisch opzicht meest waardevolle 
delen zijn prachtig gerenoveerd; de oorspronkelijke opzet 
voor het gemeenschappelijk groen is het uitgangspunt voor 
het huidige groenbeleid; en de nieuwbouw (eengezins
woningen en woongebouwen) concentreert zich rond het 
centrale plein in de wijk, waardoor de in verval geraakte 
middenstand een nieuwe kans krijgt.
Dat de woonomgeving zich aan de nieuwe tijd moet aan
passen, staat vast voor het NAi. Het verval van een deel
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Sloop van een portieketageflat, foto: WFA/Peter van Rijswijk

van deze wijken en de schaal waarop dat gebeurt, maken 
een daadkrachtige aanpak noodzakelijk. Maar het NAi stelt 
wel vragen bij de manier waarop. Waarom is er zoveel haast 
bij het opruimen van deze belangrijke episode uit de 
Nederlandse woningbouwgeschiedenis? Is er wel vol
doende respect voor het architectonische en steden
bouwkundige erfgoed? Wordt er naast de economische as
pecten ook aandacht besteed aan de sociale gevolgen van 
deze operatie? Zijn architecten wel voldoende gedocumen
teerd en krijgen zij voldoende tijd en vrijheid om onder
zoek te doen? Ondanks het beperkte tijdsbestek waarin de 
woningen zijn gebouwd, hebben architecten als Van Tijen 
en Dudok in hun bouwprogramma rekening gehouden met 
uiteenlopende gegevens, bijvoorbeeld bevolkings
prognoses. Ook in de huidige bouwopgave is een actieve 
rol van de architect van groot belang. De wederopbouw- 
wijken worden in toenemende mate een laatste toevluchts
oord voor de sociale onderklasse. Om de stad vitaal en aan
trekkelijk te houden, is het belangrijk dat ook architecten 
zich in de strijd om de stad engageren. De enorme bouw
opgave biedt veel kansen voor het creëren van nieuwe ste
delijke milieus, met een diversiteit aan voorzieningen en 
een kwaliteitsvolle openbare ruimte. Die ingrediënten zijn 
in de naoorlogse wijken al overvloedig aanwezig, en 
daarom pleit het NAi voor een heroverweging van de op
tie voor renovatie. Dat doet het instituut op welhaast harts
tochtelijke wijze in de vorm van een fascinerend boek, 
waarin 160 (!) projecten en 13 wijken zijn gedocumen
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teerd, een inzichtelijke tentoonstelling en een symposium 
waarin alle actoren in het proces op hun verantwoordelijk
heden worden gewezen. Het mooie is: ze waren er ook al
lemaal. En dat is precies waarvoor een nationaal 
architectuurmuseum is bedoeld: het initiëren van een na
tionaal debat over een onderwerp van nationaal belang. 
De Grote Verbouwing loopt nog tot 23 mei in het NAi, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; 
www.nai.nl). (Indira van ’t Klooster)

WAT HEET HOOG? In Nederland hoort hoogbouw bij 
Rotterdam en heeft Amsterdam op architecturaal gebied de 
reputatie een wat ingeslapen monumentenstad te zijn. Maar 
dat beeld klopt niet meer. Veel Amsterdammers hadden het 
al gemerkt: er verrezen wolkenkrabbers aan de zuidoost
kant van de stad op de weg naar IKEA, aan de westkant 
rond Station Sloterdijk, op de Zuidas nabij de Vrije Univer- 
siteit, op de as van de Amstel. Ging het beginjaren negentig 
nog om uitzonderingen, de laatste jaren gaat het steeds snel
ler en steeds hoger. Het altijd alerte Amsterdamse 
architectuurcentrum Arcam had het ook gezien. Bijna tien 
jaar geleden al publiceerde Arcam ter gelegenheid van een 
congres over hoofdstedelijke hoogbouw een pocket geti
teld Amsterdam ’s High-Rise, met de toen gloednieuwe so
litaire Rembrandttoren (135 meter) nabij Station Amstel 
op de kaft. Het boekje bevat een overzicht van de lokale 
hoogbouwgeschiedenis, een update van de stand van za
ken in 1995 en een verhandeling over de technische aspec

ten van hoog bouwen op drassige grond. Amsterdam stond 
onvermijdelijk aan de vooravond van een hoogbouwgolf 
- en het is natuurlijk al veel langer duidelijk dat het dicht
bevolkte Nederland ooit de hoogte in zal moeten. Het func
tionele programma van de hoogbouw doet er daarbij wei
nig toe, zowel het werken als het wonen zal steeds vaker 
worden gestapeld.
Toch had hoogbouw hier tot voor kort nog een slechte re
putatie. Als er al hoog werd gebouwd, klaagden bewoners 
over flatneurose, stak het sick building syndrome bij werk
nemers in kantoortorens de kop op, kwamen flats leeg te 
staan of vertoonden ze bouwtechnische gebreken. Bij de 
opening van de tentoonstelling Wat Heet Hoog? in Arcam 
op 13 februari jongstleden memoreerde architect Carel 
Weeber de oprichting van de Stichting Hoogbouw in 1984. 
De stichting had als doel de weerzin van de Nederlanders 
te overwinnen en het bouwen van torens te bevorderen. 
Hoewel de stichting volgens Weeber inmiddels is verwor
den tot een “corrupte, duffe club wethouders”, is de men
taliteit van de Amsterdammers mede dankzij de stichting 
in de laatste twintig jaar sterk veranderd en lijkt de angst 
voor hoogbouw grotendeels verdwenen.
In Amsterdam stonden tot ver in de twintigste eeuw wei
nig gebouwen van hoger dan zestig meter, wat in de defi
nitie van Arcam het minimum voor hoogbouw is. Kerkto
rens domineerden de skyline van de stad, met de toren van 
de Westerkerk uit 1638 als hoogtepunt (85 meter). De hoge 
gebouwen die de stad rijk was, werden door de bewoners 
veelal als storende maar op zichzelf staande architecto
nische ongelukjes ervaren. De trage omwenteling kwam 
volgens Weeber aan het eind van de twintigste eeuw op 
gang met een fase waarin telkens een strategisch geplaatste, 
geïsoleerde toren als oriëntatiepunt in een steden
bouwkundig plan functioneerde. Inmiddels is Amsterdam 
in de volgende fase van de omwenteling beland en verrij
zen vooral clusters hoogbouw, wat een interessanter beeld 
oplevert dan de individuele wolkenkrabbers. In de volgende 
fase zal hoogbouw, aldus Weeber, at random worden ge
plaatst zodat er in navolging van het Wilde Wonen sprake zal 
zijn van het Wilde Torenbouwen. Om ruimte te maken voor 
dat Wilde Torenbouwen zal een en ander gesloopt moeten 
worden, zoals dat in Den Haag gebeurt. Daar moet het woon
complex De Zwarte Madonna van Weeber (1982-1986) wij
ken voor hoogbouw, en Weeber zegt dat een prima beslissing 
te vinden. Over tien jaar, bij de dertigste verjaardag van de 
Stichting Hoogbouw, wil hij graag dat Amsterdam is getrans
formeerd tot een hoogbouwstad à la Sao Paulo.
Maar de tentoonstelling in Arcam schept een ander toe
komstbeeld voor Amsterdam. Daarbij blijkt dat van wille
keur nog lang geen sprake is; de gemeentelijke diensten 
bepalen nog altijd de stedenbouwkundige situering en pro
grammering van hoge gebouwen. In de overzichtelijke 
nieuwe expositieruimte van het architectuurcentrum is voor 
een instructieve opstelling gekozen waarbij een min of meer 
volledig beeld van hoog Amsterdam wordt geschetst. De 
presentatie is het resultaat van Arcams eigen inventarisa
tie van de hoofdstedelijke hoogbouw, die nu bezig is en de 
komende jaren verdergezet wordt. Er komen vooral clusters 
hoogbouw aan bod; wolkenkrabbers groeien inderdaad niet 
meer eenzaam. De tentoonstellingsmakers onderscheiden 
zeven locaties rond de binnenstad waar hoog wordt ge
bouwd. De hoogbouw van iedere locatie is afgebeeld en 
toegelicht op een aparte koker die aan het plafond hangt. 
Als tegenwicht van dat verticale accent is in de expositie
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en wereldwijd gaat de strijd- weinig verrassend - tussen Azië 
en de Verenigde Staten. Een wolkenkrabber in Taipei voert 
sinds 2003 de wereldranglijst aan met 508 meter, maar dat 
kan New York natuurlijk niet over zijn kant laten gaan: bin
nen een paar jaar zal daar de Freedom Tower verrijzen van 
609 meter hoog. In dat Babylonische geweld is Amsterdam 
maar een beginner, alle omwentelingen en inspanningen 
van de Stichting Hoogbouw ten spijt.
Wat heet hoog? is nog tot 3 april te zien in ARCAM, Prins 
Hendrikkade 600, 1011 VX Amsterdam (020/620.48.78; 
www.arcam.nl). Het Engelstalige boekje Amsterdam’s 
High-Rise werd geschreven door Maarten Kloos en uitge
geven door Architectura & Natura, Leliegracht 22, 1015 
DG Amsterdam (020/623.61.86; info@architectura.nl). 
ISBN 9071570606. (Dorine van Hoogstraten)

Aanwinsten
--__ .___ —

Wiel Arets

Arena Woontoren Amsterdam (simulatie), 
hoogte 150 meter, afwerking gepland in 2007

een centrale middenas gecreëerd waar maquettes, lucht
foto’s en schetsen worden getoond. Liggende tekstbordjes 
verstrekken droge feiten. Al met al werkt de opstelling 
helder, informatief en beeldend.
Opvallend is, als je al die torens zo bij elkaar ziet, hoe 
lastig het voor projectontwikkelaars blijkbaar is om een 
ontwerp voor hoogbouw van enige kwaliteit te verkrijgen. 
Op de kokers staan maar weinig wolkenkrabbers af geheeld 
die het stadsbeeld werkelijk verrijken. Veel van de gebou
wen zien er uit alsof achter de opzichtige gevel van roze 
marmer en/of spiegelglas akelig fantasieloze kantoren of 
standaardappartementjes schuilgaan. Met name de kantoor
torens in de clusters Zuidoost en rond Sloterdijk zijn in 
architectonisch opzicht nogal schraal. Op dat vlak valt voor 
Amsterdam nog veel winst te boeken.
Tot slot is op een hoge zijwand onopvallend maar onver
mijdelijk het ludieke, jongensachtige aspect van het on
derwerp verbeeld. Wie heeft de hoogste? De uitslag: met 
zijn 135 meter is de Rembrandttoren de hoogste van 
Amsterdam, maar die zal in 2007 gepasseerd worden door de 
Arena Woontoren van 150 meter. In Nederland is de 
Rotterdamse Delftse Poort nog altijd de baas met 151 meter

AANWINSTEN VAN GOGH MUSEUM 2002-2003.
Een aantal kunstenaars onder de ‘klassieke modernen’ uit 
de negentiende en twintigste eeuw hoort inmiddels thuis 
in de categorie der onbetaalbaren - tenminste voor de 
Belgische en Nederlandse musea die hen willen aanschaf
fen. Alleen op het Amsterdamse Van Gogh Museum lijkt 
deze categorie voorlopig geen vat te hebben. In 2001 kocht 
het Van Gogh nog twee ‘Hollandse’ schilderijen van Claude 
Monet - Molens in het Westzijderveld bij Zaandam uit 1871 
en Gezicht op de Prins Hendrikkade en de Kromme Waal 
te Amsterdam uit 1874. Het hoogtepunt van het aankoop- 
jaar 2002 werd een schilderij uit 1868 van Edouard Manet, 
een strakke ‘marine’ die zeilschepen aan de pier van 
Boulogne-sur-Mer toont. Het werk van Manet was niet al
leen de opvallendste aankoop van 2002, het was meteen 
het enige schilderij dat in dat jaar werd aangeworven. Ook 
in 2003 beperkte het Van Gogh zich tot één ‘opvallend schil
derij’: Gustave Caillebotte's Uitzicht vanaf een balkon uit 
1880. Wat we vanaf dat balkon te zien krijgen, is een wa
zig straatbeeld in de diepte met een koets -Caillebotte 
schilderde het doek vanaf zijn eigen balkon op de Parijse 
Boulevard Hausmann. Doordat het decoratieve traliewerk 
van de balkonbalustrade echter het hele beeldvlak beheerst, 
verdwijnt dat straatbeeld naar de achtergrond en wordt het 
balkon zelf tot onderwerp van het schilderij. De aandacht 
voor de vlakke, decoratieve structuur van de balustrade doet 
modem aan; toch is het beeld niet ‘plat’ en rigide. Twee 
groene tongen, afkomstig van planten die op het balkon 
staan, dringen het beeldvlak binnen en geven het terloopse 
en alledaagse van de setting aan. De balustrade loopt bo
vendien net niet parallel met het beeldvlak, zij draait er 
lichtjes van weg, waardoor de kadrering van het beeld los
ser wordt en je het gevoel hebt dat het beeld opgenomen is 
in een zwenkende camerabeweging die de blik maar tijde
lijk achter het balkon gevangen zet - omdat de schilder 
bijvoorbeeld op een laag stoeltje zat.
Eén opvallend schilderij per aankoopjaar, zo lijkt de regel 
voor 2002 en 2003. Daarnaast heeft het Van Gogh Museum 
echter ook een aantal ‘kleinere’ aankopen gedaan van wer
ken op papier. In 2002 werd onder meer een landschap- 
tekening verworven van Charles-François Daubigny: 
Kudde schapen bij maanlicht, een afgewerkte krijttekening 
die in de verzameling twee kleine schetsen kómt vervoe
gen die destijds in het bezit waren van de gebroeders Theo 
en Vincent van Gogh. Ook François Bonvin, 19de-eeuws

WTC aan de Zuidas, Amsterdam (simulatie), 
architecten: Kohn Pedersen Fox Associates in samenwerking met 

Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten

auteur van genretaferelen in de stijl van Chardin en/of de 
Nederlandse genreschilders van de 17de eeuw, was al met 
een schilderij in de collectie vertegenwoordigd; en ook van 
hem kwam er een tekening bij: een vrouw gezeten bij het 
fornuis uit 1857. Het museum kocht ook twee ontwerp
tekeningen voor muurpanelen met boeddhafiguren, gemaakt 
door de Nederlandse kunstenaar Hendricus Jansen en bestemd 
voor de ‘stijlkamer’ van het Museum Mesdag (Den Haag) 
- dat onder het beheer van het Van Gogh Museum valt. En 
ten slotte bevat de aankooplijst van 2002 nog het blad 
Les fortifications le soir (1884) van Jean Béraud, een schil
der die als “chroniqueur van het Parijse leven” kan worden 
omschreven en die in zijn dagen vooral bekend was voor zijn 
illustratiewerk. Het blad toont een ietwat kalenderachtig tafe
reel van mensen die na een zware dag in de richting van het 
station tsjokken.
De aankoop van Caillebotte wordt in 2003 onder meer ver
gezeld door de tekening Cor cordium (1891) van Jan 
Toorop. Het werk toont een processie van veertig mensen 
die een brug oversteken. Van de figuren zijn alleen de 
omtrekken weergegeven, waardoor hun verschijning licht 
en onsubstantieel aandoet, en contrasteert met de compacte 
duisternis in de bovenste helft van het tafereel, waar sinis
tere vrouwenfiguren door gitzwarte mist tussen de gevels 
van de huizen zweven. Het blad is gebaseerd op een ge-
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Corcordium, 1891

dicht van de symbolist Albert Verweij die met Toorop be
vriend was, en die het werk in 1899 verwierf. In de collec
tie vervoegt de tekening een schilderij en zeven prenten. 
Op de aankooplijst 2003 vinden we ook nóg grafisch werk 
van Emile Bernard, Henri Rivière, Théophile-Alexandre 
Steinlen en Antoine Vollon - bij Steinlen gaat het om een 
poster uit 1896 met als titel Tournée du Chat Noir, avec 
Rodolphe Salis: “een sterk en populair beeld”, zo laat 
hoofdconservator Sjraar van Heugten weten.
De schilderijen en tekeningen worden systematisch voor
gesteld en besproken in de (Engelstalige) jaarboeken van 
het Van Gogh Museum, waarvan het laatste (Van Gogh 
Museum Journal 2003) zopas verschenen is. In de toelich
ting bij de aanwinsten valt op dat erg vaak naar Vincent 
van Gogh wordt verwezen, ook bij werk dat niet zo met
een aan hem doet denken: zo wordt bij het aquarel van 
Jean Béraud opgemerkt dat ook Van Gogh meerdere teke
ningen en aquarellen wijdde aan het leven bij de Parijse 
vestingwerken; en de tekening van Toorop zou dan weer 
in 1898-1899 te zien zijn geweest op een tentoonstelling 
van werken van Toorop en Van Gogh uit de collectie van 
Johanna van Gogh-Bonger. Tegelijk koopt het Van Gogh 
Museum echter ook werk aan van de 19de-eeuwse sleutel
figuren van de moderne kunst; het combineert aldus een 
monografisch perspectief — weliswaar met veel aandacht 
voor de mentale en historische omgeving van de kunste
naar - met het vogelperspectief van een ‘museum van de 
negentiende eeuw’. (Dirk Pültau)

Publicaties ________________
MIJN PLAATS AAN TAFEL - ANNA. De Rotterdamse 
kunstenares Anna Verweij-Verschuure (1935-1980), die 
actief was onder de naam Anna, behoort tot degenen die in 
de jaren zestig traditioneel ‘vrouwelijk’ handwerk en tex
tiel de kunst binnenbrachten. De monografische studie die 
Henriette Heezen aan haar wijdde, brengt met uitgebreid 
bronnenonderzoek de ontwikkeling van het werk chrono
logisch in kaart, van de expressionistische wandkleden die 
zij rond 1960 maakte tot haar vroege dood. Heezen plaatst 
Anna met name in haar onmiddellijke omgeving, die van 

de kleine Rotterdamse kunstwereld, waar ook haar man 
Hans Verweij deel van uitmaakte. Helaas is zij wat de ana
lyse van Anna’s positie in die kring betreft enigszins ti
mide. Heezen noteert dat Anna in 1962 bij een tentoon
stelling van abstract-expressionistisch werk in galerie Delta 
van de negen Rotterdamse kunstenaars de enige vrouw was, 
en dat haar werk werd gezien als een “textielen equivalent 
van wat haar mannelijke collega’s maakten”. Dat is for
meel gezien niet verwonderlijk; maar zou het haar positie 
misschien hebben vergemakkelijkt dat zij een ‘vrouwen
kunst’ beoefende en niet in het ‘mannelijke’ strijdperk van 
de schilderkunst trad, waardoor zij geen directe concur
rent was?
Vanaf het midden van de jaren zestig maakte Anna zich 
snel los van dergelijke wandkleden en werd haar werk ruim
telijker. Zij ontwikkelde echter bepaald geen eenduidige 
signature style, en Heezen brengt de diverse, soms sterk 
van elkaar verschillende reeksen en werktypes goed in 
beeld - afgezien van een enkele iconologische uitglijder 
(van de kleur wit stoomt zij in één geval meteen door naar 
Maria’s maagdelijkheid en de dood en verrijzenis van 
Christus) en soms nogal formalistische vergelijkingen. Zo 
lijkt het me dubieus om Mijn plaats aan tafel 1 (1972-73) 
met een bepaald werk van Marinus Boezem te vergelijken 
enkel omdat in beide werken een schaduw wordt gesimu
leerd. In Anna’s geval gaat het om een slagschaduw die 
met kruissteken is aangebracht op een wit tafellaken dat 
over een tafel is gedrapeerd; het spel met aanwezigheid en 
afwezigheid heeft hier een psychologische lading die in 
Boezems spielerei met licht ontbreekt. Iconische status 
binnen Anna’s oeuvre heeft het aanverwante Mijn plaats 
aan tafel 2 (1972-73), weer een wit tafellaken, nu met aan 
de rand geborduurde guirlandes die aan een van de smalle 
kanten van het kleed muteren in wilde, gewelddadige 
zwarte steken - in regressieve vormeloosheid. De knusheid 
en huiselijkheid wordt wreed verstoord. Het boek en de 
tentoonstelling die onlangs in Rotterdam te zien was tonen 
aan dat Mijn plaats aan tafel 2 geen toevalstreffer was. 
Zeker het werk van de jaren zeventig, met bijvoorbeeld de 
aandoenlijke en grappige Verdwijnplastieken en de wer
ken waarin sierlijke kronkels uit imitatiegobelins zijn weg
gesneden, maakt van Anna een van de interessantere 
Nederlandse kunstenaars van de jaren zestig en zeventig. 
Opmerkelijk is overigens dat het werk in de jaren zeventig 
opnieuw picturaler wordt; Anna maakte weliswaar geen 
textielen equivalenten meer van abstracte schilderijen, maar 
het werk lijkt vaak een dialoog met schilder- en tekenkunst 
aan te gaan, eerder dan dat het zich als sculptuur of ‘ruim
telijk werk’ gedraagt.
Hoe verdienstelijk dit boek in veel opzichten ook is, Heezen 
laat de lezer in de steek als het gaat om een wat verder 
reikende plaatsing en duiding van het werk. Meer context 
hoeft niet te betekenen dat het werk ondergesneeuwd raakt 
- integendeel, het zou er meer reliëf door kunnen krijgen. 
Heezen schrijft bijvoorbeeld dat Anna in de jaren zeventig 
geen aansluiting zocht bij het feminisme, ook al getuigt 
haar werk van een drang tot zelfontplooiing en is het nauw 
verbonden met haar ‘vrouwzijn’. Je kan er echter niet om
heen dat haar werk gelijk opging met de tweede feminis
tische golf en met het ontstaan van een feministisch kunst- 
discours en dito kunstpraktijk; dat Anna daar geen aan
sluiting bij zocht, ontslaat een auteur nog niet van de ver
plichting om haar werk ten opzichte van die verschijnse
len te plaatsen. Heezen laat zelf tussen neus en lippen door 
blijken dat ze niet geheel irrelevant zijn. Zo vernoemt zij 
een tekst van Lucy Lippard uit 1966 waarin het toekom
stige boegbeeld van de feministische kunstbeschouwing 
het over ‘eccentric abstraction’ heeft - onder meer aan de 
hand van Eva Hesse en Louise Bourgeois. Dit leidt Heezen 
alleen tot de opmerking dat Anna niet zou hebben mis
staan in dit artikel. Als dat alles is, had het artikel net zo 
goed niet genoemd kunnen worden; het was nochtans de 
moeite geweest om hierop door te gaan en Lippards in
strumentarium als het ware op Anna los te laten, als een

Gustave Caillebotte

Uitzicht vanaf een balkon, 1880

soort historisch experiment om een gemiste kans goed te 
maken. Dat Anna niet in een dergelijke tekst opdook, is 
natuurlijk geen onbelangrijk detail, en Heezen benadrukt 
dat Anna, doordat zij op de grens van de wereld van de 
toegepaste kunst en de autonome beeldende kunst ope
reerde, in beide contexten een vreemde eend in de bijt was. 
De vraag dringt zich dan op of andere kunstenaars duide
lijker voor het een of het ander kozen, en hoe Anna’s werk 
en andere oeuvres dit soort keuzen weerspiegelen.
Curieus is dat Heezen in de inleiding hedendaagse met 
naald en draad werkende kunstenaars als Rosemarie 
Trockel, Antonietta Peeters en Berend Strik aanhaalt, en 
dat een aantal van die namen ook worden genoemd op de 
achterflap - kennelijk om de actualiteit van Anna’s tech
niek als verkoopargument te gebruiken - maar dat hier
mee verder niets gebeurt. Teleurstellend is dit met name 
omdat Heezen al sinds jaar en dag over dergelijke bordu
rende, breiende en hakende kunstenaars publiceert; ze zou 
de fase van namedropping toch ontstegen moeten zijn. 
Niettemin heeft zij belangrijk werk verricht, en hopelijk 
de zichtbaarheid van Anna’s werk vergroot. Hier ligt ech
ter vooral ook een taak voor musea. In de inleiding memo
reert Heezen dat het afgelopen decennium diverse gast
conservatoren van Boijmans Van Beuningen Mijn plaats 
aan tafel voor hun tentoonstellingen uit het depot hebben 
gehaald; te hopen valt dat ook de vaste conservatoren van 
het museum zich eens rekenschap geven van hun taak om 
het werk van kunstenaars als Anna of (om een andere 
Rotterdammer te noemen) Daan van Golden meer dan in
cidenteel te tonen in de context van de internationale kunst 
van de jaren zestig en zeventig - al is dat met de gang
kasten en opberghokken die Robbrecht en Daem aan het 
museum hebben toegevoegd geen gemakkelijke opgave. 
Mijn plaats aan tafel-Anna van Henriette Heezen werd in 
2003 uitgegeven door Stichting Kunstpublicaties Rotterdam, 
Nieuwe Binnenweg 75, 3014 GE Rotterdam. ISBN 90 
808211 1 x. (Sven Lütticken)

JAY DAVID BOLTER & DIANE GROMALA. 
WINDOWS AND MIRRORS. De Amerikaanse media-
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Anna

Mijn plaats aan tafel 2, 1972-73, detail, 
collectie Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

theoreticus Jay David Bolter is de auteur van onder meer 
Writing Space: The Computer, Hypertext, and the History 
of Writing (1991), een invloedrijk boek waarin hij de tech
nologie van het lezen en schrijven onderzoekt, van de 
papyrusrol tot en met de elektronische tekst. In 1999 ver
scheen Remediation. Understanding New Media, door 
Bolter geschreven in samenwerking met Richard Grusin, 
een boek dat eveneens een prominente plek in de media- 
theorie, verwierf. Met ’remediatie’ doelen beide auteurs op 
een proces waarbij oude en nieuwe media voortdurend ei
kaars formele en sociale structuren beïnvloeden en naboot- 
sen. Door media te beschouwen als deel van technische, 
sociale en economische netwerken, die onderling verbon
den zijn, wordt gebroken met de modernistische mythe van 
het nieuwe, waarin vaak juist de lineaire opeenvolging en 
de vermeende exclusieve eigenschappen van het nieuwe 
médium centraal staan.
Met name vanwege deze niet-teleologische interpretatie van 
de evolutie van media wordt het begrip remediatie, bij na
dere beschouwing overigens geen onproblematisch con
cept, inmiddels niet alleen als instrument in praktische 
media-analyses ingezet, maar ook als denkfiguur in meer 
experimentele mediatheorie. Geen wonder dat het onlangs 
verschenen Windows and Mirrors. Interaction Design, 
Digital Art, and the Myth ofTransparancy, ditmaal tot stand 
gekomen door een samenwerking van Bolter met digitaal 
kunstenaar en ontwerper Diane Gromala, verwachtingen 
schept. Het boek is nadrukkelijk niet geschreven als theore
tische exercitie, maar vanuit een preoccupatie met de meer 
vaktechnische aspecten en dilemma’s van digitale kunst en 
vormgeving. Het is dan ook gericht aan ‘professionals’.
Windows and Mirrors is opgezet als een denkbeeldige rond
leiding door de Art Gallery van SIGGRAPH 2000 
- SIGGRAPH is een jaarlijkse internationale conferentie 

over computer graphics en interactieve technieken die sinds 
1974 plaatsvindt in de Verenigde Staten; Gromala was voor
zitter van de SIGGRAPH 2000 Kunstcommissie en hoofd
verantwoordelijke voor de tentoonstelling in de Gallery. 
Aan de hand van zeven besprekingen van in de Art Gallery 
tentoongestelde digitale kunstwerken ontvouwen Boiter en 
Gromala hun visie op digitale vormgeving en kunst. De 
begrippen ‘window’ en ‘mirror’ spelen hierin een cruciale 
en metaforische rol. Ze staan voor respectievelijk 
transparantie (door het medium heen kijken) en hyper- 
medialiteit (kijken naar het medium zélf), begrippen die 
ook in Remediation essentieel zijn: enerzijds het effect van 
realisme, anderzijds het opwekken van ‘ervaring’. De grote 
boodschap waar de auteurs in Windows and Mirrors tel
kens weer op hameren luidt simpel gesteld dat zowel 
digitale kunst als digitale vormgeving (interfaces, typo
grafie) slechts werkzaam en doeltreffend kunnen zijn, en 
een reflectieve ‘ervaring’ teweeg kunnen brengen, als ze 
terzelfdertijd functioneren als venster én als spiegel. Keer 
op keer verwijzen Bolter en Gromala naar de controverse 
die bij digitale vormgevers heerst tussen ‘structuralisten’ 
en ‘designers’ - aan de ene kant degenen die menen dat 
alle vormgeving ten dienste moet staan van de inhoud en 
leesbaarheid van digitale media, en aan de andere kant 
degenen die vinden dat er tegelijkertijd gestreefd moet 
worden naar een visuele en mentale ervaring. De digitale 
kunst op SIGGRAPH dient bij dit alles als richtsnoer voor 
de ontwerpers. De besproken kunstwerken vertonen alle 
kenmerken die goed digitaal design ook zou moeten om
vatten: reflexiviteit, remediatie, diversiteit, embodiment en 
culturele context.
Het pleidooi voor een mix van venster en spiegel, van 
transparantie en reflexiviteit in digitaal vormgeven, is op 
zich legitiem, maar op den duur levert het ook een verve
lend en drammerig betoog op. Irritant zijn vooral de kri
tiekloze en overenthousiaste besprekingen van de kunst
werken, die al te naadloos ten dienste staan van het dictaat 
van het schrijversduo, en de slordigheid waarmee kunst en 
vormgeving aan elkaar gerelateerd worden, ja soms zelfs 
inwisselbaar lijken te zijn. Nergens ook problematiseren 
Bolter en Gromala het verlangen naar of opwekken van 
‘ervaringen’ in kunst of cultuur, zodat je geen enkel beeld 
krijgt van hun positie ten aanzien van de belevingscultuur. 
De zo verheerlijkte ‘ervaring’ of een notie als ‘reflexiviteit’ 
blijven daardoor lege begrippen. Ook de uitwerking van 
de verworvenheden van digitale kunst op de digitale vorm
geving wordt niet geïllustreerd. Dit laatste gebeurt hoog
uit even in het laatste hoofdstuk, gewijd aan een digitaal 
dynamisch lettertype genaamd Excretia dat ook bij de aan
kondigingen van de hoofdstukken in het boek gebruikt is. 
Excretia is ontworpen door Gromala en heeft het vermo
gen om te veranderen door via een biofeedback device te 
reageren op de hersengolven van de gebruiker. Tot daar 
aan toe, maar het is op zijn minst idioot dat een letter ont
worpen voor computerschermen in een papieren boek als 
voorbeeld moet dienen voor de theorie van Gromala en 
Bolter.
Een werkelijk verleidelijke of uitdagende theorie is in 
Windows and Mirrors niet te lezen, daarvoor is het boek te 
zeer gebaseerd op een versimpeld stramien, een nauw ven
ster op de werkelijkheid, waarbij bredere implicaties van 
de digitale cultuur uit de weg worden gegaan. Het boek is 
dan wel niet specifiek bedoeld voor theoretici of theore
tisch geïnteresseerden, je vraagt je ook af wat vormgevers 
of kunstenaars aan dit dwingerige relaas hebben. In het 
laatste hoofdstuk staat nog een pagina’s lange, plichtma
tige opsomming van mediakunstenaars, van wie het werk 
niet op SIGGRAPH te zien was. Zo doen de auteurs na
tuurlijk geen recht aan de theorie en praktijk die ze bespre
ken. Wellicht functioneert Windows and Mirrors, belerend 
als het is, deels als studieboek, ook vanwege de uitweidin
gen die het hier en daar omvat aangaande de geschiedenis 
van computerdesign, waarin dan steeds weer die tegenstel
ling tussen vensterontwerpers en spiegelontwerpers terug-

Het lettertype Excretia, 
illustratie uit het boek ‘Windows and Mirrors’ 

van Jay David Bolter en Diane Gromala

keert. Maar eigenlijk kun je alleen maar gissen waarom dit 
boek geschreven is...
Windows and Mirrors. Interaction Design, Digital Art, and 
the Myth ofTransparancy van Jay David Bolter & Diane 
Gromala werd in 2003 uitgegeven door The MIT Press, 
Fitzroy House, 11 Chenies Street, London WC1E7EY 
(020/73.06.06.03; www.mitpress.mit.edu).
(Jorinde Seijdel)

TEMPLES OF SOUND. INSIDE THE GREAT 
RECORDING STUDIOS. Overzichtsboeken van de po
pulaire muziek uit de twintigste eeuw volgen vaak het 
model van de kunstgeschiedenis, in zoverre zij een chro
nologie geven van elkaar opvolgende stijlperiodes. Dat er 
andere opties zijn, tonen de producer Jim Cogan en de 
schrijver William Clark. Samen brachten ze een boek uit 
dat de Amerikaanse muziekgeschiedenis van 1940 tot 1970 
onder de loep neemt — niet vanuit noties als ‘stijl’, ‘genre’ 
of zelfs ‘artiesten’, maar door te kijken naar de plekken 
waar muziek werd opgenomen. Het betreft dus in de eng
ste zin van het woord een ‘topologische’ studie van de 
opnamestudio als klank- en werkomgeving. Meteen biedt 
het boek ook een verfrissende kijk op de muziek die in de 
naoorlogse période werd gemaakt, met vooral aandacht 
voor de verregaande impact van de toenmalige opname
en reproductietechnieken.
Na de Tweede Wereldoorlog wijzigde het profiel van de 
opnamestudio drastisch. Tot dan toe was de studio vooral 
een plek geweest waar muzikanten hun muziek ‘inblikten’, 
zodat deze buiten de reguliere club- en concertcircuits kon 
worden genoten, via de radio of op plaat, in de privé-sfeer 
van de huiskamers. Opnames moesten in één trek gebeu
ren, liefst in zo weinig mogelijk takes. Maar met de komst 
van de taperecorder (aangetroffen in een Duitse bunker en 
naar Amerika gebracht) kon een producer de muziek ook 
editen en een breder gamma aan klanken en bewerkings
procédés aanspreken. Hierdoor werd de studio, met zijn 
arsenaal aan microfonen, taperecorders, speakers en mixers, 
niet alleen een plek van preservatie maar ook van creatie, 
met de technologische apparatuur als een nieuw muzikaal 
instrument. Opnemen was voortaan niet louter een extensie
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van bestaande praktijken, maar bracht ook nieuwe klank- 
regimes voort en riep nieuwe muzikale allianties in het le
ven, los van de concertpraktijk, tussen musici, producers, 
klanktechnici en studio-uitbaters.
Met de economische boom na de Tweede Wereldoorlog 
werden platen het hart van de muziekproductie in plaats 
van een eindstadium. In 1877 had Thomas Edison voor het 
eerst geluid weten te capteren op een externe drager en dat 
had een scheiding teweeggebracht die nu geradicaliseerd 
werd. Muziek kon zich niet alleen losmaken van zijn oor
spronkelijke klankbron, het was een product geworden, 
‘vrije’, circulerende koopwaar, die zijn logistieke, artis
tieke en economische bestaansvoorwaarden dankte aan een 
technologische cultuur van mediatie en massaconsumptie. 
De groeiende populariteit van radio en vooral televisie 
droeg bij tot de vorming van een geheel nieuwe, lucratieve 
afzetmarkt en een nieuw belevingssubstraat, dat de live- 
cultuur van nabijheid tussen performer en publiek zoniet 
verdrong dan wel secundair maakte. Optredens waren er 
nog wel (denk aan de megarockconcerten van de jaren zes
tig) maar zij gingen steeds meer dienen als ondersteuning 
van de platenverkoop.
De auteurs van Temples of Sound. Inside the Great 
Recording Studios beschouwen deze verschuivingen slechts 
in vogelvlucht. Cultuurkritische bedenkingen zijn aan hen 
niet besteed. Hun hoofddoel is immers veel praktischer van 
aard: portretten maken van vijftien opnamestudio’s en hun 
op de ‘next hit’ jagende bezielers, met oog voor de speci
fieke uitrusting en werkmethodes. Het voordeel van hun 
belangstelling voor het schimmige werkvolk in deze 
‘sonotopen’ is dat zo een genuanceerde tegengeschiedenis 
tot stand komt voorbij iedere fixatie op de ster of rock
artiest. Het nadeel echter is dat de auteurs de hagiografische 
toon, zo eigen aan literatuur over pop en rock, niet opge
ven maar simpelweg overhevelen van ‘artiest’ naar plek. 
Temples of Sound (de titel alleen al) sacraliseert de opname
studio als een vluchtoord voor creativiteit, op het moment 
dat deze niet langer of niet enkel meer op het concertpodium 
gedijt. In zekere zin wordt de studio nu zelfs de ultieme 
plek voor muzikale creativiteit. Improvisatie, toeval en 
opportunisme waren in de studio immers schering en in
slag. De technieken verzekerden weliswaar een grotere 
controle, maar bleven toch onbehouwen genoeg om fout
jes (en dus authenticiteit) te garanderen. Met veel panache 
evoceren de auteurs toevalstreffers, incidenten en de ge
boorte van talrijke hits alsof ze er zelf bijstonden. In dat 
opzicht geeft Inside the Great Recording Studios, de onder
titel van het boek, uitdrukking aan hun intense verlangen 
naar die performatieve nabijheid met het ‘artistieke moment’, 
net wanneer het uit de publieke ruimte verdwijnt.
Niet eens zo verrassend voor een project met een nostal
gische opzet, zou Temples of Sound eerst een fotoboek 
worden - de foto is immers bij uitstek een relict van een 
ooit genoten nabijheid. Maar uiteindelijk werd het een mix: 
een onderhoudende combinatie van veelal zeldzame foto’s 
en met weetjes en anekdotes gelardeerde teksten. Voor de 
muziekliefhebber is dat al heel wat. Wie een meer indrin
gende analyse wil, laat de lectuur best vergezellen door 
recent werk van Allen Weiss, die in Breathless. Sound 
Recording, Disembodiment, and the Transformation of 
Lyrical Nostalgia ingaat op de epistemologische breuk die 
de opnametechnieken tot stand brachten. Philip Auslander 
behandelt in Liveness de problematiek van live versus 
gemediatiseerde cultuur. En Frank Kofsky biedt tegenwicht 
voor het soms al te harmonieuze multiraciale samen
werkingsmodel dat Cogan & Clark schilderen. Hij bekriti
seert in Black Music, White Business de monopolisering 
van de productiemiddelen (en dus ook de opname- 
technologie) door een blanke kaste op de kap van de zwarte 
muzikanten. Zijn marxistische lezing laat dan ook geen 
plaats voor nostalgie. In dat licht zou het boeiend zijn in
dien Cogan & Clark binnenkort een boek zouden wijden 
aan de eigentijdse opnamestudio, nu digitale innovaties, 
de privatisering en democratisering van de opnamestudio

Nieuwe Publicaties

Chet Atkins en Bill Porter, Nashville, 1962, 
uit het boek ‘Temples of Sound’ van Jim Cogan en William Clark

(heel het instrumentarium kan in een laptop) en de komst 
van het internet het hele plaatje weer veranderen.
Temples of Sound. Inside the Great Recording Studios ver
scheen in 2003 bij Chronicle Books, 85 Second Street, San 
Francisco, California 94105 (www.chroniclebooks.com). 
ISBN 0-8118-3394-1. Andere vermelde boeken: Allen 
Weiss, Breathless. Sound Recording, Disembodiment, and 
the Transformation of Lyrical Nostalgia, Middletown, 
Conn., Wesleyan University Press, 2002. Philip Auslander, 
Liveness. Performance in a Mediatized Culture, London/ 
New York, Routledge, 1999. Frank Kofsky, Black Music, 
White Business. Illuminating the History and Political 
Economy of Jazz, New York, Pathfinder, 1998.
(Myriam Van Imschoot)

Door een fout bij de afwerking van het vorige nummer 
(De Witte Raaf ta. 107) is op p. 37 de onderste regel tekst 
weggevallen. Daarvoor ons excuus. Er had moeten staan:

In de linkerkolom (over Bernard Eilers):
“Bij kunstzinnige fotografie hoorde perfectionistisch vak
manschap, dat Eilers met alle goede fotografen van zijn 
tijd deelde. ”
In de centrale kolom (over Lee Friedlander):
“Zoals de gefragmenteerde ruimte van zijn beelden elke 
verankering mist, zo mist ook het moderne bestaan elke 
vorm van stabiliteit. Fotografie moet dan ook niet vastleg
gen, maar opties open houden, het gezichtsveld openbre
ken en verruimen. "
In de rechterkolom (over Lee Friedlander):
“Telkens weer zien we in de foto ’s van Friedlander dezelfde 
holle ogen, dezelfde passieve lijven, dezelfde mentale af
wezigheid opduiken. "

Uiteraard kan u ook alles nalezen op www.dewitteraaf.be.

■ 10 Years SMBA. We Show Art, red. Martijn van 
Nieuwenhuyzen, Artimo, Amsterdam, 2004.
ISBN 90-75380-76-3
■ Giorgio Agamben, Image et mémoire. Ecrits sur I ’image, 
la danse et le cinéma, Desclée de Brouwer, Paris, 2004. 
ISBN 2-220-05062-9
■ B-architecten, Ludion, Gent, 2004.
ISBN 90-5544-500-2
■ Dominique Baqué, Pour un nouvel art politique. De l’art 
contemporain au documentaire, Flammarion, Paris, 2004. 
ISBN 2-08-210284-x
■ Robert Bevan, The Destruction of Memory. Architecture 
and Cultural Warfare, Reaktion Books, London, 2004.
ISBN 1-86189-205-5
■ Gerard Byrne, Books, Magazines, and Newspapers, 
Lukas & Sternberg, New York - Berlin, 2004.
ISBN 0-9726806-6-7
■ Jean-François Côté, Le triangle d’Hermès. Poe, Stein, 
Warhol: figures de la modernité esthétique, La Lettre Volée, 
Brussel, 2004. ISBN 2-87317-199-5
■ Decennium II. België en de jaren na Documenta IX, 
Ludion - Cera Foundation, Gent - Leuven, 2004.
ISBN 90-5544-499-5
■ Les fables du visible et l’esthétiquefictionelle de Gilbert 
Lascault, red. Françoise Coblence, La Lettre Volée, Brus- 
sel, 2004. ISBN 2-87317-222-3
■ Maurice Fréchuret, Le mou et ses formes. Essai sur 
quelques catégories de la sculpture du XXè siècle, Editions 
Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004. ISBN 2-87711-273-x 
■ Peter Friedl, Four or Five Roses, Lukas & Sternberg, 
New York, 2004. ISBN 0-9726806-8-3
■ Dario Gamboni, Potential Images. Ambiguity and 
Indeterminacy in Modem Art, Reaktion Books, London, 
2004. ISBN 1-86189-149-0
■ Karin Hanssen, Modem Living, Objectif_Exhibitions, 
Antwerpen, 2004.
ISBN 90-80849-31-6
■ Nathalie Heinich en Jean-Marie Schaeffer, Art, création, 
fiction. Entre sociologie et philosophie, Editions Jacqueline 
Chambon, Nîmes, 2004.
ISBN 2-87711-271-3
■ Ilya Kabakov, Installationen 1983-2000 Werkverzeichnis, 
2 delen, red. Toni Stooss, Richter Verlag, Düsseldorf, 2003. 
ISBN 3933-807247
■ Mike Kelley, Minor Histories. Statements, Conversations, 
Proposals, red. John C. Welchman, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), 2004. ISBN 0-262-61198-8
■ Marshall McLuhan, Understanding Me. Lectures and 
Interviews, red. Stephanie McLuhan en David Staines, MIT 
Press, Cambridge (Mass.), 2004. ISBN 0-262-13442-x
■ Jacques Rancière, Le destin des images, La Fabrique 
Editions, Paris, 2003. ISBN 2-913372-27-9
■ Berend Strik, Body Electric, Valiz, Amsterdam, 2004. 
ISBN 90-808185-3-4
■ Paul Tanghe, Toetemietoe. Zin, onzin en waanzin van de 
hedendaagse beeldende kunst, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 
2004. ISBN 90-209-5623-x

Coördinatie: Dirk Pültau

Medewerkers: Steven Humblet, Sven Lütticken, Teio 
Meedendorp, David Nolens, Jorinde Seijdel, Pieter T’Jonck, 
Lieven Van Den Abeele, Dorine van Hoogstraten, Myriam 
Van Imschoot, Indira van ’t Klooster, Camiel van Winkel

1 Kunstenaarsinitiatief Duende 20 jaar 
www.duendeopen.nl

6 maart- 10 april 2004 Carlos Amorales
The Nightlife of a Shadow

, 14. 15. 16. mei 2004
- )P, info@duendeopen.nl
- ©} Tamboerstraat 9 Rotterdam

the bakery annet gelink
Laurierstraat 187-189 | NL-1016 Pl Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax:+31.20.330 20 65 | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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Marc Bijl
Music edition vinyl picturedisk

Nakitu Minayashi
Book edition 1000 pages 1000 poems
For details on all editions and our upcoming programme 
please check our website www.cascoprojects.org

30 euro

150 euro

Dirk Vermeulen
; > Lauriergracht 96 • 1016 RN Amsterdam <

3 januari tol »n 4 febnari 2004

Aaron van Erp - schilderijen 

Frank Peeters - schilderijen

7 februari tot en mat 10 maart 2004

Kinke Kooi - Tekeningen en Fotowerken

Hans de Vries - Jongetjesmythologie.l‛Eirst,are you .our sort of a person?'

OUDEGRACHI 366 3511 PP UTRECHT - THE NETHERLANDS 
T/F+31(0130 2319995
INFO@CASCOPROJECT8.ORG WWW.CASCOPROJECTS.ORG

13 maart tôt en met 14 aoril 2004

Lise Haller Baggesen
Armen Eloyan —

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

“w www.depraktijk.nl
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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 perjaar 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 

■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297 - 9300 Aalst
<D053/41.37.89
do-za 14-18u zo 10u30-13u30
> “Levend grijs”-Stefan Anncrel-schilde- 
rijen/‘WeAreScience"-LucVandervelde 
[tot28/3] >“AitBrussels”-kunstbeurs[l tot 
5/4] • “Knowhow, Cashflow, Feedback, 
Nasdaq, Blackjack"’-Ignace VanIngelgom/ 
Michaël Aerts [18/4 tot 16/5]
■ Galerie Denise Van De Velde
Tragel 7 - 9300 Aalst
®053770.04.65wo-?a 14u30-18u
• ‘Eilanden” - Riera I Agaro [tot 8/5]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300 Aalst 
10053/71.06.46do-za 14-19»
• ‘In Between” -Franck Bragigand [tot 18/4]
• Galerij A4

Albrechtlaan 4 - 9300 Aalst 
00497/50.71.24w-zd 14-19»
• Nadine Lucas - mixed media [tot 4/4] 
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkaai z/n - 9300 Aalst 
0053/78.89.81 wo-za 14-18»
• “Pistes” - Koenraad Dedobbeleer, Vin- 
centMeessen. Clementine Roy [tot 10/4] 
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 -9300 Aalst 
0053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17»
• “Op bezoek. Beelden uit Afrika" - Karei 
Kieckens-fotografie,tekeningen[tot21/3] 
■ Stedelijke Academie
voor Schone Kunsten
Capucienenlaan 8 - 9300 Aalst 
0053/73.24.70di-vr 10-21u zo 10-16» 
»“Urak”[tot2/4]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 
003/216.30.28wo-za 14-18»
• “Gilding the Lily” - Andrew Webb [tot 
27/3]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24-2018 Antwerpen 
003/226.79.53 zo 14-18»
> Caroline Coolen, Fred Schurink[tot 28/3] 
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000 Antwerpen 
003/233.13.45 do-zo 13u30-18a
• “Een reis door Mugoland" - Mugo [tot 
28/3]
• deSingel Internationaal kunst- 

centrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018 Ant
werpen 
003/248.28.28di-zo 14-18»
* B-Architecten [tot 4/4] • Abalos & 
Herreros [30/4 tot 20/6]
•Elzenveld

St-Jorispoort29 - 2000 Antwerpen 
003/223.56.10do-zo 12u30-17u30
• Weidenbaum/Jacky De Maeyer [tot 
28/3]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000 Antwerpen 
003/289.84.58di-zo 11-18»
• “Transit’ - Daido Moriyama [tot 27/3] 
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000 Antwerpen 
003/231.87.51 zo-di 14-18udo 14-20»
• “Kijk!” - Tarja Tuulikki Hiltunen [29/ 
4 tot 23/5]
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47- 2000 Antwerpen 
003/242.93.00di-zo 10-17»
>“Insjallah,mevrouw”-LieveBlanquaert 
&AnnemieStruyf[21/3tot2/5]>“Short 
Stories. Verhalende aspecten in de he
dendaagse fotografie"/'Project: Covers 
1910-2004"/”Bibliotheek van de foto- 
grafie I”[21/3 tot31/5]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 Ant
werpen
0O3/231.9O.56wo-za 14-18»
► Philip Metten [tot 27/3]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000 Antwerpen 
003/234.21.60 ma-vr 10-16u30
• Luc Brusselmans, Jan de Wetyha- 
Wysoczaski [tot 8/4] 
■ Galerie Baudelaire
Sint-Paulusstraat41 - 2000 Antwerpen 
003/227.26.40za 14-18»
• “Kindergemoed addergebroed” - Wim 
Hardeman [tot 27/3]
■ Galerie Het Vijfde Huis 
Reyndersstraat5 - 2000 Antwerpen 
003/232.11.19za-zo 11-18»
• Stanzadeiritrattiestanzad‛architettura" 
- Peter De Koninck [tot 12/4] • Simone 
Blom - schilderijen [29/4 tot 25/5]
■ Galerie Jos Jamar
DeBurburestraat2A -2000Antwerpen 
003/238.6875 wo-za 14-18»
• Daniel Weinberger [tot 27/3] 
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000 Antwerpen 
0O3/257.24.OOwo-za 13-18uzo 14-18» 
» “I Was, I Am 1999-2001” - Charif 
Benhelima [tot 28/3 ] • Amitla Cuacuas - 
schilderijen [1/4 tot 15/5] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
003/237.11.27di-vr 10-18u za 12-18» 
• Christopher Wool [tot 20/3] Hef Geys 
[-/4 tot -/5] 
■ IHAM-galerij
Paardenmarkt 90-92-2000 Antwerpen 
00496/20.68.23 do-zo 14-18»
• Sonja Vereecken - sculpturen, grafiek 
[20/3 tot 18/4] • Pol Lefevre, Nicole 
Bynens - schilderijen, sculpturen [24/4 
tot 23/5]

■ KN10
Korte Nieuwstraat10- 2000 Antwerpen 
0014/41.46.48
do+za-zo 14-17»
• Eva Nauwelaerts [tot 4/4]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000 Antwerpen 
003/238.78.09di-zo 10-17»
• "Freespace 14; Instability of a Land
scape” - Boris Rebetez [tot 21/3]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000 Antwerpen 
003/226.06.30do-za 13-18»
• Joris Ghekiere [tot 30/4]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat71 -2018 Antwerpen 
003/238.40.34 ma-vr ll-13u 14-18»
I Salvatore Gucciardo-schilderijen[9tot 
29/4] • Ema Van Craen - schilderijen, 
tekeningen, sculpturen [7 tot 27/5] 
"M&M Gallery
Pourbusstraat3 - 2000 Antwerpen 
003/889.61.95 wo-za 14-18»
• Valie Export [tot 27/3] 
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen 
003/470.27.70
• “Goddess. The Classical Mode” [8/5 
tot 22/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 
003/238.59.60di-zo 10-17»
• “Alles onder de hemel. Kunst, kun
stenaars, China en Antwerpen” [20/3 
tot 30/5]
■ Objectif Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
003/288.49.77do-za 14-18»
• “Close Reading #3 (different locations 
in Antwerp)” - Otobong Nkanga, Sergio 
Prego, Erwin Wurm [21/3 tot 26/4] 
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai31 - 2000 Antwerpen 
003/237.20.19 vr-za 13-18»
• ‘The Lost Tribe” - Daniel Weinberger 
[tot 27/3]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000 Antwerpen 
003/248.08.45 do-za 14-18»
• "Boring Boogie-Woogie” - Mamik 
Neven, Ante Timmermans [tot 27/3] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
003/248.08.71 wo-za 14-18»
• Monika Sosnowska [tot 27/3] 
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen 
003/257.14.17di-za 14-18»
• "Birth Sex Death” - Dieter Appelt, Nan 
Goldin, Edward Lipski, Maryam Najd, 
Manuel Ocampo [tot 20/3] * “Dark 
Universe” - Bojan Fajfric [1/4 tot 15/5] 
■Window Gallery
Sint-Antoniusstraat12-2000Antwerpen 
“Close Reading #3” - Otobong Nkanga 
[21/3 tot 26/4] 
■ Zeno X Gallery
LeopoldDe Waelplaats 16 - 2000 Ant
werpen 
003/216.16.26wo-za 14-18»
• Noritoshi Hirakawa [tot 27/3]
■ Zilvermuseum Sterckshof
Provincie Antwerpen
Hooftvunderlei 160 - 2100 Deume 
003/360.52.50di-zo 10-17u30 
• “Duits zilver na Bauhaus. De verzame
ling Vic Janssens"P'De zoete verstrooi- 
ing: Franse suikerstrooilepels uit de 18de 
en 19de eeuw” [tot 13/6]

Asse 

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat55 -1730 Asse 
002/452.77.86
do 18u30-21u vr-zo 15-18» 
»JanWiels[tot4/4]

Beersei 

■ Dominium
Schoolstraat 71 -1650 Beersei 
002/378.17.60vr 14-22u za 10-18u zo 
14-18»
• Pierre Forgeur, Bob van Damme - 
sculpturen, schilderijen [tot 28/3]

Bomem 

■ Cultuurcentrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 
Bomem
003/890.69.30 wo-zo 14-19»
• “Eclips. Tentoonstelling rond het ver
dwijnen”-VaastColson,AntonCotteleer, 
Leen De Waele, Marc Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [18/4 tot 30/5]

Bree

■ Cultuurcentrum De Breughel
Kloosterstraat 13 - 3960 Bree 
0089/46.94.15za-zo 14-18»
• Fred Eerdekens, Masato Kobayashi 
[tot 28/3]

Bragg_________________________

■ De Bond
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
0050/44.30.40di-zo 9u30-17u30
• Koen Wastijn - sculpturen, video [8/5 
tot 27/6]
•

Dijver 12 - 8000 Brugge 
0050/33.99.11 dagelijks 9u30-17»
• “Modellen” - Ludwig Vandevelde - 
sculpturen [10/4 tot 30/6]
■ Gruuthusemuseum

Dijver 17- 8000 Brugge 
0050/33.99.11
“Uit het goede hout gesneden. Middel
eeuwse religieuze sculptuur” [tot 4/4] 
■ Hans Memlingmuseum
Mariastraat/Zonnekemeers - 8000
Brugge 
0050/44.66.44 di-zo 10-17» 
• Silvia Schreiber [3/4 tot 30/5]

Brussel 

■ Aeroplastics Contemporary 
Blanchestraat32 - 7060 Brussel 
002/537.22.02 wo-za 13-19» 
• Carrie Yamaoka/’Paranormal” - Gas
ton Bertin, Jeremy Blake, Pol Bury, 
Charley Case, Katharine Dowson, 
Barbara Kruger, Fiona Rae, Carrie 
Yamaoka [tot 4/4]
■ Aliceday
Dageraadstraat62 -1000 Brussel 
0O2J646.31.53wo-vrl3-19uzal4-19a 
I "Swallowing the World” -Barthélémy 
Toguo [tot 3/4] 
■ Archetype
Barthélémylaan 20-1000 Brussel 
002/514.21.01 wo-za 14-18»
• Els Opsomer [17/3 tot 8/5] 
■ argos centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werjstraat 13 -1000 Brussel 
002/229.00.03 wo-za 14-19»
• "Buckle & Jitter” - Rosa Barba [tot 10/ 
4] * “Camera” - Uri Tzaig [24/4 tot 19/6] 
•Artiscope
St-Michielslaan35 -1040 Brussel 
002/735JZ12 di-vr 14-18» 
►“AcceloatoTorino-Napoli”-Vincenzo 
Agnetti, Mauro Benetti, Domenico 
Bianchi, Sergio Cascavilla, Sandro Chia, 
EnzoCucchi,Luigi Ontani,GiulioPaolini, 
Giuseppe Penone, Michelangelo 
Pistoletto...[tot20/3]>“Regards”-Matteo 
Basilè, Sandro Chia, Ling Jian, Salvatore 
Licitra, Giulio Paolini, Pierre-Philippe 
Rensonnet, Wainer Vaccari... [26/3 tot 
26/6]

■ A tomium
Eeuwfeestlaan -1020 Brussel 
002.475.47.77
“In evenwicht en in beweging” [tot31/8] 
■ Beursschouwburg
Ortsstraat 20 -1000 Brussel 
002/550.03.50do-za 12-22u zo 12-18» 
►“Essential Emptiness’’-AnnemieMaes 
- installatie [29/3 tot 17/4]
■BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat23 -1000 Brussel 
002/507.82.00di-zo 10-18» 
► “Rond het symbolisme. Fotografie en 
schilderkunt in de 19de eeuw’7”Arthur 
Rimbaud(1854-1891). Een seizoen inde 
hel” [tot 16/5] ► “Revolution/Restoration 
Part IL Raqs Media Collective” [1/4 tot 
16/5] » “Hans Arp (1886-1966). De 
uitvinding van de vorm” [tot 6/6] 
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel 
002/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
►“Landscape in Process”-PierreClemens 
[tot 18/4]
■ CIVA, Fondation pour 
l’Architecture
Kluisstraat55 -1050 Brussel 
002/642.24.80di-zo 10u30-18u30 
► “Henry Lacoste (1885-1968). Een fan
tasierijk art deco”/Emilio Lopez- 
Menchero, Hans Op de Beeck [tot 21/3] 
■ Crown Gallery
Hopstraat 7 -1000 Brussel 
002/514.01.23 do-za 14u30-18u30 
► “American Night" - Paul Graham [18/3 
tot 8/5]
■ De Muelenaere & Lefevere Art 
Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
0058/51.47.57di-vr 14-18» 
► André Sprumont [24/3 tot 22/5] 
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 
002/538.42.20di-zo 13-18» 
►“Aplovou”-Jean-PaulBrohez[tot30/4] 
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 
002/219.44.51 wo-za 14-18» 
►“NewsftomTehran2”-ARTAGtoup, 
Nasrin Tabatabai... - performances, vi
deo [7 tot 12/5]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg 45 -1200 Brussel 
0 02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30 za 9u30-17»
► “4x4x4” - Michel Cleempoel, Thierry 
Gonze, Corinne Lecot, Chantal Talbot 
[tot 27/3]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brus-

002/514.10.10do-za 14-18u30
► “What Did You Expect'?” - David 
Allen, Pierre Bismuth, Dragset & 
Elmgreen, Douglas Gordon, Isabelle 
Heimerdinger, Jeppe Hein, Jonathan 
Monk., [tot 24/4]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
002/219.14.22 di-za 14u30-18a 
► Michael Venezia [19/3 tot 30/4] 
■ Galerie Paolo Boselli 
Spoormakersstraat 59 -1000 Brussel 
00477/20.50.52 zà-zo 14-18» 
►“IntroducingSDIP”-SimonaDenicolai 
& Ivo Provoost [tot -/5] 
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000 Brussel 
002/513.38.38 
di 14-18u wo-za 11-18»
► “Andy Warhol. Polaroids: Ladies and 
Gentlemen. Sex Parts. Torsos” [tot 29/5] 
■ Gemeenschapscentrum
De Markten
Oude Graanmarkt5 -1000 Brussel 
002/512.34.25di-zo 12-18» 
► “Kiezen voor kunsf ’ [tot 21/3]

■ Gemeentelijk Museum van Flsene 
Jean VanVolsemstraat71 -1050 Brussel 
002/515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17»
► Max Neumann/’Edvard Munch. Te
keningen” [tot 16/5]
■ Goethe-Institut Briissel
Belliardstraat58 -1040 Brussel 
002/230.39.70
ma 14-19u di-vr 10-19uza 10-13» 
►Nadia Kever,Thomas Zika-fotografie 
[tot 16/4]
•Hallepoort

Zuidlaan -1000 Brussel 
002/534.15.18di-zo 10-17» 
► “De Toverpoort. Archeologie in Brus
sel” [tot 26/9]
■ Huize Marijke Schreurs
Van Volxemlaan475 -1190 Brussel 
002/534.18.69 
wo-do+za 15-18»
► “Extra Muros. Students of ERG Brus
sels” [tot 27/3] ► “Art Brussels” - kunst
beurs - Eric Aupol, Maurice Blaussyld, 
Maurice Frydman, Emilio Lopez- 
Menchero, Waner Réitéra... [1 tot 5/4] 
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
002/504.80.70ma-za 9u30-19» 
► “Mass Moving, 1969-1976. Unaspect 
de 1’art contemporain en Belgique” [tot 
24/3] ► “Etats de réalité non-ordinaire” - 
Nicolas Carlier [tot 27/3]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
002/741.73.00di-zo 10-17» 
► “Verleden? Heden... 1010 kunste
naars inde KoninklijkeMuseavoorKunst 
en Geschiedenis” [tot 29/3] •"Kunst van 
de islam. Een keuze uit Belgische verza
melingen” [tot 25/4] ► "Zuid-Afrika, 
1994-2004” [28/4 tot 4/5] » “Bagdad. 
Spiegel en keerzijde” - Bruno Stevens - 
fotografie [19/3 tot 30/6]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regenlschapsstraat3 -1000 Brussel 
002/508.32.11 di-zo 10-17» 
► “Retrospectieve Fernand Khnopff 
(1858-1921)” [tot 9/5]
■ Kunstcentrum Kapel van Boondaal 
Oude Lindesquare 10 -1050 Brussel 
002/662.07.89 wo-za 14-18»
► “L’embarras du choix” - Peter Van 
Eyck [24/4 tot 19/5]
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
002/512.02.88 wo-za 14-18» 
► “Biography of the Walking Woman 
1961-1967 (2004)” - Michael Snow 
[18/3 tot 8/5] 
•LaMédiatine
Stokkelse Steenweg 45 -1200 Brussel 
002/761.27.52 wo-zo 14-18» 
► “L’expo de vos rêves” [tot 28/3] 
■ Le Botanique
Ktmingsstraat236-1210 Brussel 
002/226.12.11 di-zo ll-18u vr 11-21» 
► “De Collectie Ordonez-Falcon. Een 
gedeelde passie” - fotografie [tot 18/4] 
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060 Brussel 
0O2/537.65.4Odi-vrI4-18u3Oza9u3O- 
12ul4-18u30
► “Le ballet du monde” - Dodeigne [tot 
20/3] ►“L’Hommeales autres” [22/3 tot 
15/5]
■ Maison Art Actuel des Chartreux 
Kartuizerstraat 26-28 -1000 Brussel 
002/513.14.69
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18»
► “Transparences. Fragment 1. Objets 
poétiques Mémoire” - Luc Stokart, 
Manuel Perez Canteria, Dominique 
Rappez, Boris Grégoire, NoémieGold- 
berg, Boudouin Oosterlynck [19/3 tôt 
3/4]
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■ Mineta Move Art Gallen
Mmunenstmal32 -1000 Brussel 
e02/512.27.26di-zn 14-18u
• “Oxygènes” - Baptiste Colmant [tot 
20/3]
■ Sint-LLukasgaleri

Paleizenstraat 74 -1030 Brussel
&02/250.11.66ma-vrl0-17uzal3-17u
• “Art Brussels” - kunstbeurs - Silvia 
Bachli[ltot5/4]ISilviaBachli-tekenin- 
gen [2 tot 15/4]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000 Brussel 
e02/279.45.10di-w ll-18a
• “Li Zhensheng. Een Chinese foto
graaf midden in deCulturele Revolutie” 
[tot 2/4]
■ Stadhuis van Sint-Gillis
Maurice Vati Meenen-plein 39 -1060 
Brussel
® ma-vr 10-16u za-zo 14-19a
• "Parcours d’Artistes 2004" [8 tot 23/5]
• Usagexterne
Oude Graanmarkt46-1000 Brussel 
<1)02/502.68.09di-za 10-19u
I “Jeunes peintres belges” - Stephan 
Balleux, Isabel Baranoa, Bernard Coets 
Gilcozar, Thomas Demey, Hughes 
Dubuisson... [tot 15/5]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel
(D02/639.67.30di-za 12-18u
• Peter Rogiers, Josephine Pryde [tot 
27/3] • Martin Maloney, Alessandro 
Pessoli [2/4 tot 29/5] • “Art Brussels” 
- kunstbeurs [1 tot 5/4]

Charleroi 

■ BPS 22 espace de création 
contemporaine
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
e071/53.15.15do-zo 12-18a
► “In-Between...” - Mo Becha. David 
Neirings,Regine Schumann[19/3 tot 3/4] 
I “Any Resemblance to Persons, Living 
or Dead, Is Purely Coincidental” - Edith 
Dekyndt [13/5 tot 27/6]
■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 
<D07I/31.44.20di-zo 10-18»
• “Bagdad” - Bruno Stevens - fotografie 
[tot 5/4]
■ Musée de la Photographie
AvenuePaulPastur 11-6032 Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne
®071/43.58.10di-zo 10-18u
I ‘Le flux du Quotidien” - Clemens 
Kalischer/'1940-45: un combat pour la 
vie"-ChristopheSmets/BenoîtReynaert 
[tot 6/6]

Dei rue 

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5- 9800 Deinze 
<&09/381.96.70di-vrl4-17u30za-zol0- 
12u 14-17»
• “Cartografie van Deinze en de 
Leiestreek” [tot 4/4] • “Voorbij degrens” 
-StefaanVanBiesen.KlausBaumgartner. 
Piet Pollet, KarienVandekerckhove,Piki 
& Liesbet Verschueren, Johan Clarysse, 
Koen Blanckaert... [24/4 tot 14/6]

Dendermonde

■ Cultuurcentrum Belgica
Kerkstraat24 - 9200 Dendermonde 
<£>052/20.26.26 vr-w 14-18»
> “De vierkantswortel van het geheugen” 
- Michaël Aerts, Gudny Rosa 
Ingimarsdottir, Doris Lasch, Wesley 
Meuris, Renato Nicolodi, Christian 
Noirfalise, Ursula Ponn, Tom Vansant, 
Heidi Voet [17/4 tot 9/5]
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■ Grusenmey er Art Gallery 
Museumlaan 16- 9831 Deurle 
£>09/282.77.93do-zo 14u-18a
• Robert Schad - sculpturen [14/3 tot 
25/4] • Christophe Denys - schilde
rijen [9/5 tot 27/6]
■ MDD
Museumlaan 14-9831 Deurle 
<£>09/282.51.23
di-vr 13-17u zn-zp 11-17»
► Karel van de Woestijne [ 14/3 tot 25/4]
• "Wahnsinn" - Kris Martin - tuinproject 
[tot -/6] • “Over de grens” - Tobias 
Rehberger, Michel Blazy, Liam Gillick, 
Stéphane Calais, Cosima von Bonin, 
Marthe Wéry, Perry Roberts, Maree] 
Maeyer... [9/5 tot 27/6]

Drogenbos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Felix De Boeckmuseum
Kuikenstraat6 -1620 Drogenbos 
<£>02/377.57.22
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
• “Hélène Riedel: Hoogtepunten 1943- 
1990” [27/3 tot 27/6]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700 Eupen 
<£>087/56.01.10
di-vr 10-18u za-zo 14-18»
►“Paintings: Collage-Décollage''-Yves 
Zurstrassen [tot 4/4]

Gent 

■ Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent 
<£>09/225.11.06
do-zo 10-18»
• “Onzichtbaar Gen" - Hans Aarsman - 
fotografie [tot 30/5]
•
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
<£>09/269.29.10
di-zo 10-17»
►‘The Flemish Primitifs”-AnnHuybens, 
Patrick T’ Hooft [tot 18/4] ► “Ai Weiwei. 
Actuele kunst uit China”/''How Soon is 
Now? Courtisane Kortfilmfestival” [30/ 
4 tot 13/6]

■ Centrale Bibliotheek Ugent
Rozier 9- 9000 Gent 
ma-vr 9-12u 14-17» 
► “Denkmal 9, Henry van de Velde 
Universiteitsbibliotheek, Rozier9, Gent, 
2004” - Jan De Cock [tot 4/4] 
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 
<£>09/225.42.90
di-vr 12u30-18u za 14-17»
* “Op de grens van twee werelden. 
Beeld van het architectuuronderwijs aan 
hetSint-Lucasinstituut 1919-1974” [tot 
27/3]
■ Design Museum Gent
Jan Breyddstraat5 - 9000 Gent 
<£>09/267.99.99 
di-zo 9u30-17u
► ‘Tea & Coffee Towers” - Alessandro 
Mendini [20/3 tot 6/6]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent 
<£>09/222.00.33 
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30 
► “Play-Backd’Eden” - Gloria Friedman 
[tot 17/4]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat25 - 9000 Gent 
<£>09/225.10.81 
wo-za 15-18»
► “Landschappen-op-zich-zelf” - Jean 
De Groote [tot 27/3] ► Parcifal - installa
tie, sculpturen, fotografie [2 tot 30/4] ► 
Sofie Muller [7 tot 29/5]
■ Hal 23
DokNoord4-7-9000Gent za-zo 10-18» 
► “Hal 23” - Ricardo Brey, Etienne 
Bruneel, Peter Buggenhout, Christine 
Clinckx, Sergio De Beuckelaer, Louis 
De Cordier, Peter De Cupere, Ronny 
Delrue, Maryam Najd... [23/4 tot 2/5] 
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
<£>09/216.35.95
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
► “Menselijk, al te menselijk. Fotografie 
& psychiatrie 1870-1940” [tot 30/5] 
■ Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 
<£>09/221.17.03 di-zo 10-18» 
►“DreamExtensions”-Eija-LiisaAhtila, 
Olaf Breuning, Loti Hersberger, Susan 
Hiller, Abigail Lane, Mariko Mori, 
Georgina Starr, Anne-Mie Van 
Kerckhoven, Jane & Louise Wilson [tot 
21/3]>“Kunstnu; Lifted”-WimCatrysse 
[tot 11/4] » “MU Ka Youth Prints” [30/ 
3 tot 11/4] • “Demi-Tour. De collectie 
van het Museum voor Schone Kunsten 
in het SMAK” [tot 19/4] » Cathy Wilkes 
[tot 25/4] » “Prospect ’ - Marijke van 
Warmerdam [tot 23/5] ► “Open Rooms” 
-JuanUslé[8/5tot22/8]>SamDurant[8/ 
5tot5/9]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg ■ 9040 Sint- ■ 
Amandsberg 
<£>09/225.49.18
vr 14-19u za-zo 11-19»
► “Stapstenen tijd” - Robert Vollekindt 
[20/3 tot 4/4]

Hamme 

■ Gaanderij Vercammen 
Kapellestraat 70 - 9220 Hamme 
<£>052/48.07.87za-zo 11-18»
► Christophe Malfliet [tot 18/4] ► ‘Ver
schijningen” - Dan Dhaen, Jan Stremes, 
JanVanRaemdonck,HermanVanSnick, 
Hans Weyers, KlaasBorms[l/5totl3/6]

Harelbeke_ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat2 - 8530 Harelbeke
© 056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u za 10-12u 
13u30-I6u
► Tom Schoonooghe [-/3] ► Raveel, De
Clerck, Vanriet, Selleslags [-/4]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivelmarkt44- 3500 Hasselt 
<£>011/22.53.21
di-vr 12-18uza 14-17»
► “Einzelganga” - Mash - schilderijen, 
installatie [20/3 tot 30/4]
■ de Doos en de Cirk
Kunst laan 5 - 3500 Hasselt 
<£>011/22.99.31 di-zo 10-17»
► “Brengen-gebracht’ - Bart Vande- 
vijveœ, Bruno Decré, Félix Hannaert, 
Ignace Van Ingelgom,LievenNollet,Jiri 
Szeppan, dominiq V.D. wall, Stefan 
Annerel [tot 11/4]
■ Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
<£>011/29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17»
► “Feel.Tentoonstellingtactielemedia- 
kunst: Feel the Old” - Matthias Muller, 
& Christophe Girardet, Vito Acconci, 
Lynda Benglis, James Byrne, Joan 
Jonas, Douglas Davis, Mike Kelley & 
Paul McCarthy, Woody & Steina 
Vasulka... [tot 6/6] ► “Feel the New” - 
Anja Kempe, Björn Schülke, Granular 
Synthesis, Jeffrey Shaw, Rosa Barba, 
Ryoji Ikeda, Volker Morawe & Til
man Reiff... [tot 6/6]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 3550 Heusden-Zolder 
<£>011/43.52.02 
vr-za 14-21u zo 14-18»
►‘TerraMagica”-Ben Hansen,Monique 
Muylaert, Herman Muys [tot 18/4]

Hingene_________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54-2880
Hingene 
<£>03/889.57.05ma za-zo 14-19»
► Ludo Lacroix - schilderijen [tot 28/3] ► 
“Faces andNames”-MoniqueDonckers 
- sculpturen [4/4 tot 31/5]

leper___________________________

■ Cultuurcentrum leper
St.-Niklaasstraat 4 - 8900 leper
<£>057/22.69.22
di-zo 13u30-17u
►“Spiegeling”-HugoDeLeener-instal- 
latie/”Hedendaagse dans in Nederland 
en Vlaanderen” - Stefan Vanfleteren - 
fotografie [tot 29/3]
■ Flanders Fields Museum
Grote Markt34 - 8900 leper
<£>057/22.85.84 dagelÿks 10-18»
► "Maurice Langaskens. Oorlogsgetuige 
1914-1918” [tot 18/4]
■ Stedelijk Museum
leperleestraat 31 - 8900 leper
<£>057/21.83.00
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
► “Maurice Langaskens. Peintre- 
décorateur 1884-1914/1918-1946” [tot 
18/4]

Knokke

■ André Simoens Gallery
Kustlaan 128-130 - 8300 Knokke 
<£>050/61.00.87di-zal0u30-13ul5-19u 
► Martin Parr [10/4 tot 10/5]
■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
<£>050/61.12.37za-ma 10u30-18u30 
►PatrickVanRoy,Scrivo,UIrikeBolenz, 
Erick Derac, Daniël Daniël, Sam 
Rousseau, Didier Mahieu [tot 26/4] 
■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
<£>050/38.86.31
“Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century”
■ Geukens & De Vil
Zeedijk 735- 8300 Knokke 
<£>050/62.41.92za-zo ll-13u 14-18» 
► ‘Close Friends”-Larry Gianettino [10/ 
4 tot 9/5]
■ Stichting Jenny & Luc Peire 
De Judestraat64 - 8300 Knokke 
<£>050/35.58.48op afspraak 
“Opening” [tot 30/6]
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meeriaan 32 - 8300 Knokke-Heist
<£>050/63.04.30dageUjks 10-19»
► “Internationaal Fotofestival Knokke- 
Heist’ - Christophe Mourthé, Britta 
Jaschinski, Konrad Götz, Priscilla Bis- 
toen [4/4 tot 31/5]
■ Mulier Mulier Gallery
De Wielingen 14 - 8300 Knokke-Heist 
<£>050/60.73.71
za-zo 10-12u3015-18u30
► Robert Mapplethorpe, Clegg & 
Guttman, William Wegman[10tot25/4] 
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A- 8300 Knokke- 
Heist
<£>050/62.93.63za-zo 14-18»
► Paul Gees [10/4 tot 6/6]

Kortrijk________________________

■ Art Concern
Handboogstraat 20 - 8500 Kortrijk 
<£> 051/61.32.91 vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uzo 14-18»
• “The Young Ones” - Pieter Bauters, 
Nick Ervinck [tot 21/3]
■ Beeldenstorm
Fabriekspand, Dam 2 - 8500 Kortrijk 
<£>056/51.81.00do-za 18-21»
► “Beeldenstorm #2” - Frank Theys, 
Koen Theys, Sven Augustijnen, Julia 
Clever, Michel François, Bernard 
Gigounon, Steve Reinke, RomanSigner, 

Angelo Vermeulen... [tot 21/3] 
■ Broelmuseum

Broelkaai 6 - 8500 Kortrijk 
<£>056/24.08.70di-zo 10-18»
► Prijs voor Architectuur West-Vlaande- 
ren” [tot 2/5]
■ Groeninghekapel
Groeninghestraat z/n - 8500 Kortrijk 
<£>056/25.78.92 di-zo 10-12u 14-17» 
► "Aurora. Nieuwe Vlaamse schilder
kunst” - Wouter Roelstraete, Eva 
Nauwelaerts, Lydie Vandermeersch, 
Griet Vanhumbeeck, Peter Joye, Stef 
Martens, Vadim Vosters, Anton Boon... 
[17/4 tot 9/5]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10-7100 LaLouvière 
<£>064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo 11-18»
► “Louise Bourgeois. Estampes et livres 
illustrés” [tôt 18/4]>“Cobra&Cie.Dans 
les collections du Centre de le Gravure et 
de l’Image imprimée"P‛Prix de la Gra
vure et de l’Image imprimée XIV” [8/5 
tôt 15/8]

Leuven 

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat96 - 3000 Leuven 
<£>016/23.03.20ma-vr 10-18uzo 14-18» 
►“AContemporaryMonumentfOTDavid
McComb” [19/4 tot 19/5]

Liège___________________________

■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
<£>04/221.41.91 wo-za 15-18»
►“Biennale de Liège Photographie-Arts 
Visuels: Chassez le naturel... D’un natu
rel cultivé” [tôt 31/3]
■ Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain
Parc de la Boverie 3 - 4020 Liège 
<£>04/343.04.03
di-za 13-18u zo ll-16u30
►“Biennale de Liège Photographie-Arts 
Visuels: Chassez le naturel... Nature 
humaine, nature animale” [tôt 31/3] 
■ Musée de l’Art Wallon 
Féronstrée 86 - 4000 Liège 
<£>04/221.92.31 di-za 13-18»
►“Biennale de Liège Photographie-Arts 
Visuels: Chassez le naturel...” - Joseph 
Koudelka, Clemens Kalischer [tot 31/3]

Lier

■ Stedelijk Museum Wuyts-Van 
Campen en Baron Caroly
Van Cauwenberghstraat 14 -2500 Lier 
<£>03/800.03.97
di-zo 10-12u 13u-17u
► “Zie tekening. Tekeningen uit de 
museumcollectie en van hedendaagse 
kunstenaars”-MariaBlondeel,Michael 
Ballou, Michael Borremans, Wouter 
Coolens, Johannes Kahrs, Ans Nijs, 
Mark Manders, Jan Wellens, Dirk 
Zoete... [tot 2/5]

Loppem-Zedelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunsthalle Lophem

Torhoutsesteemveg52A -8210 Loppem-

<£>0477/83.23.70 wo-za 13u30-18u
► ‘Transit to the Invisble" - Veli Granö/ 
"In the Middle of a Movie” - Tellervo 
Kalleinen [tot 17/4]

Loverval Strombeek-Bever

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140 C - 6280
Loverval
<£>071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18»
► Gerald Dederen [tôt 10/4]

Mechelen 

■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
<£>015/29.40.14di-zo 13u30-17u30 
► “Derby Racing > Malinwa” [tot 28/3] 
► “Miami Dreams” - Johan Creten [24/4 
tot 13/6]

Menen_________  

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930 Menen 
<£>056/53.23.63
wo-zo 14-18»
• “Stadsbeelden” - Stefaan Roose - schil
derijen [tot 11/4]

Mol 

■ Cultuurcentrum ‘t Getouw 
Molenhoekstraat2 - 2400 Mol 
<£>014/33.08.88
ma-vr9u30-1213u30-16u
► “26jaar Aquarelsalons in Vlaanderen” 
[1 tot 23/5]
■ Galerie Cum Laude
Achterpad 12 - 2400 Mol 
<£>014/31.00.10 
vr 14-20u za-zo 14-18»
► Jan Dries [9/4 tot 13/6]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
<£>064/21.21.93
di-zo 10-18»
► “RTBF 50 ans. L’extraordinaire jardin 
de la mémoire” [27/3 tôt 27/9]

Oostduinkerke

■ Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere bvba
Polderstraat 76-8670 Oostduinkerke 
<£>058/51.47.57 
vr-zo 14-18»
► Toos Van Holstein, Sjaak Smetsers 
[21/3 tôt 23/5]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthellbig 11 -8400 Oostende 
<£>059/70.18.70
za-zo 10u30-12u3013u30-18u30
• Jean Tirilly - schilderijen [tot 4/4] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Wapenplein - 8400 Oostende 
<£>059/80.53.35
ma wo-zo 10-12u 14-17»
» “Matten Melsen (1870-1947). Bij de 
boeren” [tot 9/5]

Otegem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Deweer Art Gallery
Tïegemstraat6A-8553 Otegem 
<£>056/64.4893
wo-do za-zo 14-18u vr 9-12u 13-18»
► “Stalking Hieronymus” - Hans Vande- 
kesekhove [tot 28/3] ► “Art Brussels” - 
kunstbeurs [1 tot 5/4] ► “Commodities”- 
Matthieu Laurette [17/4 tot 6/6]

Puurs 

■ Cultuurcentrum De Kollebloem
Begijnhofstraat 13 - 2870 Puurs 
<£>03/897.97.52
“Eclips. Tentoonstelling rond het ver
dwijnen”-VaastColson,AntonCotteleer, 
Leen De Waele, Marc Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [18/4 tot 30/5]

li 9) Mens-D Ulrike Bolenz 
9 april t/m 2 mei 2004 
in de kapel op het Campo-Santo 
Sint-Amandsberg-Gent

Opening: vrijdag 9 april vanaf l9.30u.
Expo: vrijdag 14 > 19u., zaterdag en zondag 11 > 19u.
Gelegenheidswerk: fotografie op acrylglas: 175,00 € 

voorintekening: 150,00 €
Catalogus op beperkte oplage: 12,00 €
C.C. Sint-Amandsberg - info: 0475 85 54 53

i
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Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas 
<£>03/780.36.77
ma-wo 19-21u za-zo 10-12u 14-17»
> “Werk van leraars 3” [tot 4/4]

Sint-Truiden 

■ Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-
Truiden
<£>011/69.39.90 zo-vr 14-17»
► “Rear Window” - Willo Gonnissen [tot 
4/4]

Stavelot 

■ Abbaye de Stavelot
-4970 Stavelot
<£>080/88.08.78dagelijks 14-19»
► “Le Labyrinthe de Versailles. Sébastien 
LeClerc(1637-1714)”-grafiek[tot 18/4]

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein4-1853 Stmmbeek-Bever 
<£>02/263.03.43dagelijks 10-22»
► Wim Catrysse, Koen Vanden Broek 
[tot 1/4] ► “Kunst uit de Baltische staten” 
[9/4 tot 18/5]

Tienen

•HetToreke
Grote Markt 6 - 3300 Tienen
<£>016/80.56.66
di-zo 10-17»
► ‘Lint & Stones. De fascinerende we
reld van de jagers-verzamelaars uit de 
oude steentijd” [tot 23/5]

Welle

■ Galerie EL
Drieseiken 38 - 9473 Welle
<£>053/66.43.82
vr-za 14-18uzo 10-12u 14-18»
► Linda Dul [tot 4/4]

Willebroek

■ G.C.DeSter
Tomnstraat6-2830 Willebroek 
<£>03/860.97.90
► “Eclips. Tentoonstelling rond het ver
dwijnen”-VaastColson,AntonCotteIeer, 
Leen De Waele, Mare Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [18/4 tot 30/5]

Wortegem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Galerie Gabriel Van De Weghe 
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 
<£>056/68.86.91 za-zo 11-19»
► Philippe Vandenberg [20/3 tot 25/4]

Duitsland

Aachen 

■ Ludwig Forum
für Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<£>0241/180.71.04 di+do 10-17 wo+vr 
10-20u za-zo 11-17»
» KO. Götz [27/3 tot 30/5]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<£>07221/232.50di-zo 11-18»
►“Seele. Konstruktionendesinnerlichen 
in der Kunsf ’ [tot 18/4]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moy land
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau 
<£>02824/9510-0zo-dol0-18uvr 10-21» 
► “Graphische Arbeiten 1986-2002” - 
Jan Peter Thorbecke [tot 25/4]

Berlin 

■ Büro Friedrich
Holzmarktstrasse 15-18, S-BahnArches
-10179 Berlin 
<£>030/20.16.51.15di-za 12-18» 
► Yael Bartana [tot 27/3]
■ Nationalgalerie 
im Hamburger Bahnhof
Invalidenstrasse 50-51 -10557Berlin 
<£> 030/39.78.34.11 di-wo+vr 10-18u 
do 10-20u za-zo 11-20»
► “Berlin North. Contemporary Artists 
from the Nordic Countries in Berlin” [tot 
12/4]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrafie 13 -10785 Berlin
<£>030/254.00.20
wo-ma 10-17»
» “Elsa Thiemann (1910-1981). Photo
grapher. Bauhaus and Berlin” [tot 6/6] ► 
“New Bauhaus Chicago” [tot 19/9]

■ DAAD Galerie
Kurfiirstenstrasse 58 -10785Berlin 
<£>030/261.36.40 
dagelijks 12u30-19u
► “What’s the Time in Vyborg?” - Liisa 
Roberts [tot 18/4]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer Strafe 50 -10785Berlin 
<£>030/226.26.56
di-vr 10-20u za-zo ll-20u do 10-22»
► “MoMA in Berlin. Masterpieces from 
the Museum of Modem Art, New York” 
[tot 19/9]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Tiergarten
<£>030/39.07.6-0ma 13-19u di-zo 10-19» 
► “Erich Mendelsohn (1887-1953). 
Dynamik und Funktion" - architectuur 
[tot 2/5]
■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<£>0228/91.71.202
di-wo 10-21 u do-zo 10-19»
► “Het Kremlin in Moskou weerspiegeld 
in de geschiedenis van zijn 800-jarig 
bestaan” [tot 31/5] ► “Pictures Turning 
the Head Topsy-turvy. Retrospectieve 
Georg Baselitz 1959-2004” [2/4 tot 8/8]

Bonn 

■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<£>0228/77.62.12 di-zo 10-18» 
• “Are You Talking to Me?” - Thomas 
Florschuetz - fotografie [18/3 tot 23/5] 
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 -53119 Bonn 
<£>0228/69.39.36di-zo U-17udo 11-19» 
► Udo Koch, Pauline Kraneis [tot 25/4]

Bremen 

■ Kunsthalle Bremen
Am Wall 207 - 28195 Bremen 
<£>0421/329.08.24 
di 10-21 u wo-zo 10-17»
► “Keep the Faith! Installationen 1993- 
2003” - Diana Thater [19/3 tot 20/6]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 

DiisseldorferStrasse51 -47049Duisburg 
<£>0203/283.26.30
di-za ll-17u zo 10-18»
► "Schatztruhe" - Thomas Vimich [tot 
21/3] » "Medardo Rosso (1858-1928). 
Skulpturen, Zeichnungen und 
Fotografien” [tot 28/3] ► “Wilhelm 
Lehmbruck. Mother, Madonna, Maria” 
[tot27/6] ► “PopCars. Amerika-Europa" 
[25/4tot4/7]>‘Thinking,Talking,Doing! 
Joseph Beuys for Children and Young 
People” [4/4 tot 1/8]

Düsseldorf

■ Stadtische Kunsthalle Dusseldorf 
Grabbeplatz4 - 40213 Dusseldorf 
<£>0211/899.62.43 
di-za 12-19u zo 11-18»
* “Doku/Fiction. Mouse on Mars 
Reviewed & Remixed” [4/4 tot 27/6]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Düsseldorf 
<£>0211/83.81.600
di-vr 10-18u za-zo 11-18»
► "Typologien industrieller Bauten” - 
Bernd en Hilla Becher [tot 12/4] ► 
"Kreuzzug" - Thomas Schütte [8/5 tot 
19/9]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
<£>0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo 11-18»
► “An Introduction to the Birds”-Henrik 
Hakansson [tot 18/4]

Frankfurt 

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<£>069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo 11-19»
► “Dr. No’s Diamond Plantation” - 
Jonathan Meese [tot 12/4] ► “Paintings 
1978-2003” - Julian Schnabel [tot 25/4] 
» “Art, A Child’s Play” [9/5 tot 18/7] » 
“Life, Love, and Death: The Work of 
James Lee Byars (1932-1997)” [13/5 tot 
18/7]
■ Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 60327 
Frankfurt
<£>069/75.75.66.64 dagelijks 11-19»
► "Art Frankfurt 2004”-kunstbeurs [7 tot 
10/5]
■ Portikus im Leinwandhaus
Schone Aussicht2 -60311 Frankfurt am 
Main
<£>069/605.008.30
di-zo ll-18u wo 11-20»
►CarlMichaelvonHausswolff,FTiedrich 
Juergensen [20/3 tot 25/4]



Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
e0511/32.45.94di-wll-l7uwoll-21u 
I "Beautiful One Day, Perfect the Next” 
-LeniHoffmann[tot 11/4] > Peter Kogler 
[24/4 tot 20/6]

Kleve .

■ Museum Kurhaus Ewald Mataré 
Stiftung
liergartenstrasse 41 -47533 Kleve
@02821/75.010di-w 10-1
• Paloma Varga Weisz [tot 9/5]

Köln

■ Galerie Luis Campana
An der Schanz 1A - 50735 Köln 

0221/25.67.12 do-ga ll-l&i
• Jan De Cock [tot 27/3]
■ Kölnischer Kunstverein
DieBiilcke, Hahnenstrasse6-50667Köln 
<50221/21.70.21 di-w 13-19»
>“Wartemal!”-Ann-SofiSidén[tot8/4] 
• Roman Ondak [29/4 tot 27/6]
■ Museum fiir Ange wandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln 
@0221/221.238.60 
di-zo 1117u wo 11-20»
I “Der 4-eckigeBlick. Design und Kunst 
im Dialog. Highlights eineramerika- 
nischen Privatsammlung" [tot 12/4]
■ Museum Ludwig 
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
®0221/221.223.79di 10-20u wo-vrlO- 
18u za-zo 11-18»
• “Steps for the Flight from Labor to 
Doing. Ex Argentina” [tot 16/5] • 
“Location for Criticism” - Jörg 
Immendorf[totl6/5]>‘TheWideWorld. 
New and Seldom Seen Acquisitions” - 
prenten, tekeningen [tot 16/5] • "Blauer 
Reiter" [tot 27/6]
■ Wallraf-Richartz-Museum 

Martinstrasse 39 - 50667Köln 
@0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u zo-zo 11-18»
• “Johan Barthold Jongkind. Ein 
Wegbereiterdeslmpressionismus” [tot 
9/5]
■ SKStiftungKultur
Im Mediapark? - 50670Köln 
@0221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17»
• “Best of. Bliek in die Sammlung" [tot 
25/4]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
@0221/940.518-0 
di-zo ll-17u do 11-20»
• “Zeng Mi. En chinesischer Maier des 
20. Jhs.” [20/3 tot 20/6]
■ Köln Messe
Messeplalz 1 - 50679 Köln 
@0221/82.10
•"KunstKöln 2004”-kunstbeurs [21 tot 
26/4]

Krefeld 

■ Haus Esters
Wdhelmshofallee 97- 47798Krefeld 
@02151/77.00.44 di-zo 11-17» 
► ‘ The Void and the Plenitude. From the 
Lauffs Collection and the Krefelder 
Kunstmuseen Collections” [tot 23/5]
■ Kaiser Wilhelm Museum 
Karlsplatz 35- 47798Krefeld 
@02151/975.58-0di-zo 11-17»
• "Staffellauf (Relay Race). Krefeld De
sign from 1904-2004” [25/4 tot 4/7]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798Krefeld 
@02151/77.00.44 di-zo 11-17»
• “Redenraume Wolldecken Beton” - 
Harald Braun [tot 23/5]

Leipzig____________________________

■ Galerie fiir Zeitgenössische Kunst 
Karl-Tauchnitz-Stnasse11-04107Leipzig 
@0341/14.08.10
• “Performative Architecture” - Bless, 
Monica Bonvicini, Angela Bulloch, 
Oliver Hangl,Jeppe Hein, OlafNicolai. .. 
[25/4 tot 27/6].

München ______________ 

■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29- 80333 München 
@089/23.80.50di 10-20u wo-zo 10-17» 
• ‘ “Ludwig Richter. The Painter” [tot 25/4] 
■ Haus der Kunst
Prinzregentenslrasse 1 -80538München 
@089/211.27.115
“The Seven Sacraments” - Abigail 
O’Brien [tot 12/4] • ‘Ten Years Droog 
Design” [ 18/3 tot -/5]
■ Villa Stuck
Prinzregenienstra/3e60-81675München 
@089/45.55.51.25 wo-zo 11-18»
• “Schönheit der Formen. Textilien des 
Münchner Jugenstils”/”Jugend. Die 
Zeitschrift” [tot 31/5] • "Phantastische 
Erfindungen.Raumkunst des Münchner 
Jugendstüs”[tot 12A)]>“StoffftirPoesie. 
Nancy-Glas des ArtNouveau”/”Von der 
Seele geformt. Protagonisten des 
Münchner Jugenstills" [tot 16/1]

Minister 

■ Westlalisches Landesmuseum fiir 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 - 48143 Münster 
@0251/59.07.01 di-zo 10-18»
• “Herbert Zangs: Friihe Objekt- 
verweissungen 1952-1954” [tot 31/5] • 

“Cremers Haufen. Alltag, Prozesse, 
Handlungen: Kunst der 60er Jahre und 
Heute" [tot 31/5]

Nordhorn________________________  

■ Stadtische Galerie Nordhorn
Ahe^berà, \hchteaue2-48529Nonihom 
@05921/97.11.00
• Andree Korpys, Markus Loffler [tot 
18/4]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
@0911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20»
• Annika Larsson [tot 25/4]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
@0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18»
• “Antoni Tapies. Bilder und 
Vorstellungen" - grafiek [26/3 tot 6/6]

Siegen____________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Unteres Schloss I - 57072 Siegen 
@0271/405.77.10
•BernhardFuchs -fotografie [tot21/3] •
“Keep the Faith! Installationen 1993- 
2003” - Diana Thater [ 19/3 tot 20/6]

Stuttgart__________________________

■ Wiirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart
@0711/22.33.70di-zoll-18uwo 11-20»
• “Tiergarten” - Hartmut Neumann [tot 
21/3] • Kirsten Kriiger tot 9/5]

Wal am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafe 1 - 79576Weilam 
Rhein
@07621/70.22.00
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 
@05361/266.90
wo-zo ll-18u di+zo 11-20»
• ‘Treasure Island. 10 Jahre Sammlung 
Kunstmusuem Wolfsburg” [tot 18/4]

Frankrijk

Altkirch

B Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
@03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u zo-zo 14-19»
• “Le printemps de Chine” - Zeng Huan 
Guang, Nan Nan Tang, Shen Ye, Dong 
Xing,LinXi&Fish, Wang yiji... [tot 23/5]

Amiens

■ Hors Bords Maison de la Culture 
Place Léon Gontier - 80000Amiens 
@ 03.22.97.79.79 di+do-vr 13-18u30 
wo+zo 9u30-12u3013u30-18u
• “Si peu reconnaissable” - Ghislaine 
Vappereau [20/3 tot 23/5]

Avignon__________________________

■ Collection Lambert
Rue Violette 5 -84000Avignon 
@04.90.16.56.20di-zo 11-18»
>“AFripon,Friponetdemi.ASchoolfor 
Truants" [tot 6/6]

Beaumont du Lac ________

■ Centre d'Art Contemporain
de Vassivière en Limousin
He de Vassivière-87120Beaumont du Lac 
@05.55.69.27.27dagelijks 11-18»
• “Brainstorming. Topographie de la 
morale” [20/3 tot 27/6]

Belfort 

■ Le Granit Scène Nationale
Faubourg de Montbéliard 1 - 90000 
Belfort
@03.84.5867.50
• “Un site archivé pour alpha, bêta, 
gamma”-CécileMassart-installatie[18/ 
3 tôt 2/5]

Carquefou________________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
@02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19»
• Raymond Hains [-/4 tot -/5] • “Au 
devant des images"-Patrick Tosani [19/ 
3 tot 30/5]

Dijon_____________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic49 - 21000Dijon 
@03.80.67.18.18
ma-za 14-18»
• “Azimuf ’ - Guillaume Leblon [tot 27/ 
3] • “Oeuvres de la collection” [29/3 tot 
19/4] • Pedro Cabrita Reis [17/4 tot 5/6]

Dunkerque________________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 
Dunkerque
@03.28.63.63.13di-za 10-18»
•“Défilé/Performance.Croisementsentre
l’art et la mode F [27/3 tot 19/6]

Lille ____________________  

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille 
@03.20.06.7800
wo-zp 10-18u vr 10-19uma 14-18»
• “Rubens 2004” [tot 14/6]

Lyon___________________________

■ Le Rectangle
Place Bellecour - 69002 Lyon 
@04.72.41.88.80
• “Parade” - Wang Du [24/3 tot 9/5]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
@04.92.07.73.80di-zp 14-19»
• Stéphane Calais, Rachel Khedoori, 
Jean-Marie Straub & Danièle Huillet [tot 
28/3]

Orléans__________  

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve12-45000Orléans 
@02.38.62.52.00 
ma-vr 10-12u 14-18»
• “Didier Fuiuza Faustinao. Bureau des 
mésarchitectures” [tot 30/4]

Paris

■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38-75003 
Paris
@O1.42.71.38.38wo-z014-19»
• “Sans titre” - Jean-Frédéric Schnyder, 
Jacques Chessex, Hans-Peter Litscher 
[tot 4/4] » Walter Pfeiffer [7/5 tot 11/7]
■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15 - 75006Paris 
@01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo lOu-19»
»Anri Sala [25/3 tot 16/5]
■ Musée national Eugène Delacroix 
Rue de Furstenberg 6 - 75006Paris 
@01.44.41.86.50 wo-ma 9u30-17u 
• “Intrus” - Sarkis [7/4 tot 28/6]
■ Centre National de laPhotographie 
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
@01.53.76.12.32 wo-ma 12-19»
• “Méthodes de l’artiste, 1964-2004" - 
Orlan [31/3 tot 28/6]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
@01.48.74.95.38di-zo 10-17u4G 
• “Au cœur de l’impressionnisme. La 
famille Rouart” [tot 13/6]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
di-za 10-19u zo 12-19»
D"DessinsdelaRenaissance. Collections 
de la Bibliothèque nationale de France” 
[tot 4/4] • “Des photographes pour 
l’empereur.LesalbumsdeNapoléonin” 
[tot 16/5] • “Chine, l’Empire du trait 
Calligraphies etdessinsdelaBibliothèque 
nationale de France” [tot 20/6] 
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
@01.42.18.56.50 
di-zo 12-20»
• “Kelvin 40” - Marc Newson/”J’aime 
Chéri Samba” - Chéri Samba [tot 2/5] 
•Le Plateau -Frac Be de France 
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
@01.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo 11-19»
• “Non lieu” - Miriam Cahn, Laurent 
Pariente. Romain Pellas [18/3 tot 23/5]
■ Palais de Tokyo
Site de création contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
@01.47.23.38.86 
dagelijks 12-24»
>“Faceàface#l”-MichelBlazy,Tetsumi 
Kudo [tot 11/4] • ‘Playlist’ - Sâadane 
Afif, Jacques André, John Armleder, 
Carole Bove, Angela Bulloch, Cercle 
Ramo Nash, Clegg & Guttmann, Sam 
Durant, Bertrand Lavier, Rémy 
Markowitsch,BjameMelgaard, Jonathan 
Monk, Richard Prince, Allen 
Ruppersberg... [tot 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
“La peinture grecque antique” [tot 29/3] 
• “Primitifs fiançais. Découvertes et 
redécouvertes” [tot 17/5] • "Jean- 
Auguste-Dominiquelngres(1780-1867). 
Dessins du Louvre” [17/3 tot 14/6] • 
“Dante et Virgile aux enfers d’Eugène 
Delacroix”/”La Divine Comédie” - 
Miquel Barcelo - tekeningen [9/4 tot5/7] 
• “Paris 1400. Les arts sous Charles VT’ 
[26/3 tot 12/7]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07
@01.40.49.48.84di-zp 10-18»
• “Charles Cordier (1827-1905). 
Sculpteur, l’autre et railleurs” [tot 2/5] • 
“Paysages et nature” [16/3 tot 6/6] • 
‘Palais de l’idéal: François Garas et ses 
Temples pour les religions futures” [16/ 
3 tot 13/6]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
@03.86.90.96.60 
wo-zp 14-18»
> “Instants fiagiles”-LiseDuclaux,Peggy 
Pocheux, Paul Pouvreau [tot 30/4]

Quimper__________________________

■ Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107 Qu imper 
@02.9855.55.77 
di-za 10-18uzp 14-17»
• Yuri Leiderman [tot 4/4]

Reims 

■ Le Collège
Place Museux 1-51100 Reims 
@03.26.05.7832
di-zp 14-18»
•“Habibi”-Abel Abdessemed[tot 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” [tot 29/3]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
@02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u za 10-12u 
13u30-18u
>“Campagnejaponaise”-ThibautCuisset 
[tot 30/4] • “Testé pour vous” - Jérôme 
Gras [7/5 tot 25/6] » “240304” - 
Christophe Cuzin [26/3 tot 27/6]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes 
Quai E Zola 20- 35000 Rennes 
@02.99.28.55.85wo-ma 10-12u 14-18» 
» ‘Yves Laloy (1920-1999)” [tot 2/5]

Villeneuve d’Ascq_________________

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
@03.20.19.68.68 wo-ma 10-18»
• “Robert Filliou (1926-1987). Génie 
sans talent” [tot 28/3] • “Amedeo 
Modigliani (1884-1920) et Jeanne 
Hébuterne (1898-1920)”/”Hommage à 
Maurice Jardot"‛P‛Rétrospective Carlo 
Zinelli (1916-1974)” [16/4 tot 1/8]

Groot Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotre-Dame4I-2240Luxembourg 
@ +352/22.50.45 wo-ma 10-18»
• “Ready to Shoot Fernsehgalerie Gerry 
Schum/Videogalerie Schum”/ 
’’Positives” - Zbigniev Libera - fotogra- 
fie/”Re:location” [27/3 tot 6/6]

Groot-Brittannië

Cambridge________________________

■ Institute of Visual Culture
Trumpington Street- CB 1RB Cambridge 
@01223/350.533
Tom Burr [6/4 tot 18/5]

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR261TG Cornwall 
@01736/79.65.43 di-zp 10u30-17u30
> Karl Weschke, Gerard Quinn [tot 9/5]

Edinburgh________________________

■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
@0131/624.62.00
ma-za 10-17uzp 14-17»
• “Andy Warhol. Selfportraits" [tot 2/5] 
>“BenNicholson(1894-1982)andtheSt 
Ives School”/”Lucian Freud: The Com
plete Graphics” [tot 13/6]

Hertfordshire_____________________

■ The Henry Moore Foundation 
Perry Green, MuchHadham - SGI06EE 
Hertfordshire
@01279/84.33.33
“Henty Moore: Imaginary Landscapes” 
[1/4 tot 30/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
@0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30wo 10-21» 
• “Other Criteria. Sculpture in the 20th 
Century Britain” [tot28/3 ] • AnnikLeroy 
[tot 30/4] • “My Personal Museum. Ego 
Geometria Sum from the Helen 
Chadwick Archive” [tot 6/6] • “With 
Hidden Noise. Sculpture, Video and 
Ventriloquism” [8/5 tot 8/8]

Liverpool_________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
@0151/709.32.23 
di-zo 10-18»
• “The Stage of Drawing” [tot 28/3] • 
“The Uncanny” - Mike Kelley [tot 3/5]

London __________________

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
@0171/522.78.88
di-zp H-17u wo 11-20»
• Raoul De Keyser/”Edge of the Real. A 
Painting Show” [30/3 tot 23/5]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
@020/74.72.55.00
di-do ll-19uvr-zoll-17u30
> Christopher Wool, Rachel Harrison, 
Cerith Wyn Evans, Francis Upritchard, 
Jacques Nimki, Oliver Godow, muf [tot 
11/4] • “Projected Worlds” - Alexis 
Rockman. JenniePedley.Brian Griffiths, 
Nils Norman [22/4 tot 13/6]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road - SEI 8XX London 
@020/7960.42.42
dagelijks 10-18u di-wo 10-20»
• Roy Lichtenstein [tot 16/5]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
@020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18»
• “The Unilever Soies; The Weather 
Projecf’ - Olafur Eliasson [tot 21/3] • 
“Donald Judd (1928-1994)” [tot 25/4] » 
“Constantin Brancusi (1876-1957). The 
Essence of Things” [tot 23/5]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
@020/78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
• “Pre-Raphaelite Vision: Truth to Na
ture” [tot 3/5] • "In-A-Gadda-Da-Vida" 
- Angus Fairhurst, Damien Hirst, Sarah 
Lucas [tot 31/5]

■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V 0DS London 
@0171/439.74.38ma-zo 10-18» 
•“TheArtofPhilipGuston(1913-1980)” 
[tot 12/4] • “Edouard Vuillard (1868- 
1940). From Post-Impressionist to Mo
dem Master” [tot 18/4]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
@020/72.98.15.15dageUjks 10-18» 
• “Stae of Pla/’ - Maurizio Cattelan, 
Martin Creed, Tony Feher, Gabriel Kuri, 
AleksandraMir,PipilottiRist,SarahSze, 
Andreas Slominski [tot 28/3] > Cy 
Twombly [17/4 tot 13/6] 
■ The Photographers’ Gallery 
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London 
@0171/831.17.72 
ma-za ll-18uzp 12-18»
• “Citigroup Photography Prize 2004” - 
Robert Adams, Peter Fraser, David 
Goldblatt,JoelStemfeld[tot28/3]>“Red- 
Colour News Soldier: A Chinese 
Photographer’s Odyssey through the 
Cultural Revolution” - Li Zhensheng/ 
”Hou Bo & Xu Xiaobing. Mao’s 
Photographers” [9/4 tot 30/5]

West Yorkshire

■ National Museum of Photography, 
Film & Television
Little Horton Lane - BD1 1NQ West 
Yorkshire
@0870/701.02.00
• “Luc Delahaye. Photographs” [tot 3/5]

Nederland

Almelo

■ Kunsthal Hof 88
Elisabethhqf2 - 7607ZD Almelo 
@0546/84.33.88di-zo 13u30-17» 
• “Sight-Light of the Pacific. Werk van 
Nieuw-Zeelandse en Nederlandse kun
stenaars” [tot 21/3]
■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo 
@0546/53.11.12
“Blink” - Eddie D. [tot 27/4]

Amersfoort 

■ Centrum Beeldende Kunst Utrecht 
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
@033/461.87.46
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
• “Still(s)” - lenke Kastelein [tot 3/4]

Amstelveen 

■ Cobra Museum 
voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
@020/547.50.50di-zp 11-17» 
• “Antonio Saura (1930-1998). Kruisi- 
gingen”/GerardVerdijk-schilderijen[tot 
18/4] • “Constant Een keuze uit het 
grafisch oeuvre” [tot 18/4] 
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
@020/641.57.54 do-zp 13-17»
• Jan Aronson - schilderijen, tekeningen 
[22/4 tot 30/5]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
@020/320.92.42 do-za 13-17u30 
• Bett Neelen, Mike Rekers [tot 20/3] 
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
@020/523.18.22 
ma-vr 10-17u za-ZP 11-17»
> “Een keuze uit de kunstcollectie van 
Abraham Willet’ [tot 29/8] • “Breitners 
Amsterdam. Herkenning van het verle- 
den” [9/4 tot 5/9] 
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX Am
sterdam
@020/620.48.78di-za 13-17»
• “Wat heet hoog. Hoogbouw en Am- 
sterdam” [tot 3/4]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
@020/625.77.64 
wo-za 13-17u30
• Jan Moerbeek - schilderijen [tot 21/3] 
> Esther Levigne- schilderijen [27/3 tot 
18/4] • Colette Curfs - schilderijen [8/5 
tot 6/6]
■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam 
@020/420.09.74 
ma-vr 9-17»
• “Een keuze” - Bridget Riley, Max Bill, 
Thomas Kaminsky,RobertBrandy,Riera 
i Arago, Eduardo Gruber, James 
Coignard,SjoetdBuisman,Niklas Ander
berg... [tot 15/5]
■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
@020/624.24.36 
ma-za 10-17u zo 13-17»
• "Della Robbia. Geglazuurd terracotta 
en beelden uit de Italiaanse Renaissance" 
[tot 9/5]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
@020/422.04.71 
di-zo 11-17»
• Marc Bauer [28/3 tot 2/5] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
@020/625.56.51 di-zo 11-18»
• “Curatorial Training Program; 
Quicksand” - Edgar Arceneaux, Fykret 
Atay, Jota Castro, Mirdea Cantor, Sulki 
Choi, Erik van Lieshout, Jean-Luc 
Moulène, SantiagoSierra, Tilman Wend
land... [1/4 tot 29/5]
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
@020/622.90.14 
di-za 10-20u30zo 13-17»
• “Being in dre Middle” - Lawrence 
Malstaf [tot 16/5]

■ De Burcht Vakbondsmuseum
H. Polaklaan 9 -1018 CP Amsterdam 
@020/624.11.66di-vrll-17uzo 13-17»
• “Kees Scherer (1920-1993). Holland 
zonder haas" - fotografie [tot 28/3] 
■ De Gang
Ruysdaelstraat 104 hs -1071 XH Am
sterdam
@ 020/664.56.88 za-zo 15-18u na 
openingsdag en op afspraak
“Vals plat’ - Esther Kerkhof - fotografie 
[tot 28/3]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17-1012 Amsterdam 
@020/626.81.68 ma-zo 10-18» 
• “Amor. Liefde uit de Hermitage” [tot 
18/4]
■ De Praktjjk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
@020/422.17.27di-za 13-18»
• Lise Haller Baggesen, Armen Eloyan 
[tot 14/4]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HG Amster
dam
@020/523.15.23 ma-vr 10-17»
• “Magazijn ‘Memoria’” - Jan van der 
Pol, Atte Jongstra [tot 2/4]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
@020/551.65.00dagelijks 10-17»
• “1001 Nacht" ” - Antoine d’Agata [tot 
23/5]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
@020/330.20.66di-za 11-18»
> “The Nightlife of a Shadow” - Carlos 
Amorales [tot 10/4]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
@020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18»
> “Red Aurora” - Dan Asher [tot 17/4] 
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 -1012 VW Amster
dam
@020/626.57.77do-za 11-18»
• Beth Namenwirth [tot 20/3] • Benoît 
Hermans, J.C J. V anderheyden [20/3 tot 
17/4]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 
@020/423.30.46di-za 13-17u30
• “Skinnydipping” - Gé-Karel van der 
Sterren/”Playstation; Silbersee" - 
Karoline Walther [tot 10/4] • Daniel 
Roth/”Playstation; Zugzwang” - Jeroen 
Jongeleen, Magnus Monfeldt, Anne 
Pöhlmann [17/4 tot 22/5]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
@020/418.70.03 wo-zp ll-17u30
• Walter van Oei-schilderijen [tot 14/4] 
• “KunstRai” - Jef Geysen - kunstbeurs 
[5 tot 9/5] • Ron Ekkelenkamp, Amulf 
Rainer - schilderijen, grafiek [16/4 tot 
19/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
@020/623.62.37di-vr ll-18uza 14-18» 
• Joke Robaard, Luisa Lambri [tot 20/3] 
• Antonietta Peeters - schilderijen, aqua- 
reHen [27/3 tot 1/5]
■ Galerie Van Gelder & AP
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amster
dam 
@020/627.74.19di-za I3-17u30
• ‘Tintinnabulation” - Ansuya Blom 
[tot 20/3]
■ Huis Marseille
Keizersgracht401 -1016 EK Amsterdam 
@020/531.89.89di-za 11-17»
• “Hier groeien boeken uit de grond” - 
Candida Höfer, Bert Nienhuis [tot 23/5] 
■ Mediamatic Supermarkt
Nieuwe Foetiestraat - Amsterdam 
@020/626.62.62 vr-zp 14-18» 
• “Autonomous Applications” - Yariv 
Alter Fin/’Believe” - Nezaket Ekici [tot 
11/4]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat4O9-1017PHAmsterdam 
@020/624.17.77 
wo-zp 14-20»
• "Life/Time" -Thom Hoffman [tot 11/4] 
■ Montevideo/TB.A
Keizersgracht264-1016EV'Amsterdam 
@020/623.71.01 
di-za 13-18»
• “In the Midst of’ - Seoungho Cho [9/4 
tot 6/6]
■ Quarantine Series
Rietlandpark375-1019ME Amsterdam 
@020/423.51.81 
vr-za 12-3u zp-do 12-1»
• Juul Hondius [20/3 tot 25/4] 
■ SeARCH
Hamerstraat 3 -1021 Amsterdam 
@020/78899.00ma-vr 9-18»
• ‘To Find A Home” - Robert Adams, 
Bas Jan Ader, Edgar Arceneaux, 
Vincenzo Castella, René Daniels, Dan 
Graham, Cuny Janssen, Joachim Koes
ter, Aglaia Konrad, Jan Koster... [tot -/4] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
@020/625.72.14 
di-za 13-18»
• Jerry Zeniuk [tot 27/3] • “Art Brussels” 
- kunstbeurs [1 tot 5/4] • Paul Drissen - 
schilderijen [10/4 tot 12/5]
■ Stichting Kunst 
en Openbare Ruimte
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
@020/672.25.25
Michiel Kluiters [tot 23/4]
■ Upstream Gallery 
Kromme Wal 11 -1011BS Amsterdam 
@020/42842.84 
wo-za 12-18»
• Christian Andersen, Annabel Elgar [tot 
25/3]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Am
sterdam
@020/570.52.52
dagelijks 10-18u vr 10-22»
• ‘Vergeet me niet! Fotografie en herin- 
nering” [26/3 tot 6/6] • “Dante Gabriel 
Rossetti (1828-1882)” [tot 27/6]
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Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
Markstraat 24 - GLApeldoom 
1)055^78.55.55 
do-zo 13-17a
• Paul Drissen, André Kruy sen [24/4 tot 
23/5]

Appingedam____________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10A -9901 CKAppingedam 
10596/62.91.99 
wo+vr-tp 14-17u
•GertSennema[tot28/3]DFreja Roelofs 
- installatie [4 tot 25/4] * Frank Straatman 
- installatie [2 tot 23/5]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
D026/442.69.00 
di-m 10-17u no ll-17u
►“Overkoffie.Eenkortecultuurgeschie- 
denis” [tot 9/5]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
D026/351.24.31 di-za lO-17uno 11-17a 
• “Secrets of the ‘90’s. Keuze uit de 
collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam verworven tussen 1990- 
2002" [tot 31/5]

Beetsterzwaag___________________

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat70-9244CP Beetsterzwaag 
D0512/3&23.76za-w ll-18a
•“Rules ofEngagemenf’-Groenewoud 
& Buij [tot 4/4]

Berg en Dal_____________________

■ Afrika Museum
Postweg6-6571 CS Berg en Dal 
1024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zp 11-17a
• “Oog voor detail. Stijl en traditie in de 
Yoruba-kunsf ’ [21Z3 tot 30/9]

Bladel

■ Galerij de Kort
OranjeNassaulaan2-5531 Bladel 
10497/38.69.14 vr-zp 13-17a
• Huub de Kort - sculpturen, tekeningen 
[tot 28/3]

Breda

■ Breda's Museum
Parade 12 - 4811DZ Breda 
1076/529.93.00di-zp l0-!7a
• "Meesterprenten. 6 eeuwen grafische 
kunsf ’ [tot 16/5]
•DeBeyerd

Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 
1076/529.99.00
di-vr l0-l7u za-ZP 13-I7u
• “Crash Course” - Ritsaert ten Cate/”De 
vrouw van verf” - Florette Dijkstra/San- 
der van Deutzen [tot 4/4] • “Waiting in 
Silence. Frozen Choreographies”-Koen 
Vermeule [17/4 tot 20/6]

Bunnik

■ Fort bij Vechten
Bunnik
1030/236.12.03
wo 14-17u za-zp 10-17a
• “De kleinebiënnale”-Pawel Althamer, 
Tiong Ang & Roy Villevoye, Patrick 
Van Caeckenbergh, Stéphane Calais, 
Voebe de Gruyter, Sigurdur 
Gudmundsson, Paul Perry, Marijke van 
Warmerdam... [12/4 tot 2/5]

Den Haag_______________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43- 2517 Den Haag 
1070/338.11.40di-zp 14-22a
> “EdwardS.Curtis(1868-1952). Sacred 
Legacy”/”Indiens d’Amérique” - 
Michelle Vignes [tot 21/3]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan41 -2517HVDenHaag 
1070/338.11.11 di-zp ll-17a
• “Abundance Automata” - Gary Lang 
[tot 28/3] • “Van Corot tot Cézanne. De 
natuur als atelier” [tot 9/5] • Jochen 
Niessen [tot 6/6] • "VanGustav Klimttot 
Paul Klee. Wotruba an de avant-garde” 
[3/4 tot 4/7]
■ HCBK Stroom - dependance 
Toussaintkade 55- Den Haag 
1070/365.89.85di-za 12-I7a
• “Binnenstebuiten” - Pietertje van 
Splunter [tot 28/3]
■ Stroom hcbk
Spui 193-195 - 25ll BNDen Haag 
1070/365.89.85 ma-za 12-I7a
• “Specifieke plekken. lOjaarwerkenin 
stedelijke omgeving” - Harmen de Hoop 
[tot 27/3]
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■ Bergkerk
Bergkerkplein l - Deventer 
1038/427.34.70di-zp H-I7a
• “Op safari in de Bergkerk”-Piet van de
Kar [tot 23/5]

Dordrecht

■ Dordrechts Museum
Museumstraat40 -33ll XP Dordrecht 
1078/648.21.48di-zp ll-17a
• “Hans Broek 10 Years” - schilderijen 
[tot 18/4]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931EVEgmond aan 
Zee
1072/506.71.51 do-zp 15-19a
DAnnekeKleinKranenbarg,HansGünter

5 Dienst, Kengiro Azuma [tot 11/4]

Eindhoven

■ MU
Emmasingel20 - 5611AZ. Eindhoven 
1040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u zo 13-17a
> “NeenToday”- JoelFox,MikeCalvert, 
Mai Ueda, Nikola Tosic, Miltos Mane- 
tas. Jonathan Maghen, Golan Levin... 
[tot 13/4]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven
1040/252.90.93
di-zp 13-I7a
> “Marten Meisen (1870-1947). Tussen 
de boeren’7”Herinneringen als leidraad. 
Ignace Schrelten" [tot 975]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 56H Eindhoven 
1040/23&10.00
di-zp Il-I7u do ll-2la
» “Journal #6"-TinoSehgal [3/4 tot 23/5] 
• “Echo” - Juliano Sarmento/JCJ 
Vanderheyden/'Posities in de schilder

kunst 1970-1985" [tot 23/5] » “Wendin
gen magazine” [25/2 tot 4/6] • “One on 
One.Installationsfromthecollection 1968- 
1988" - Richard Serra, Richard Long, 
Bruce Nauman, John Baldessari, Dan 
Graham, Giulio Paolini, Ger van Elk, 
Bernd & Hilla Becher/'Journal #5: 
Deathwatch” - Lucy McKenzie [tot 12/9]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede
1053/435.86.75
“ModeIlen”-LudwigVandevelde-sculp- 
turen [tot 21/3]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
10182/5884.40
ma-za 10-17uzP 12-17a
> “De vier paddestoelen. Een aarde
werkfabriek 1920-1950” [tot 9/5] » 
“Rini Leefsma (1915-1995). Schilde
res, tekenares en graficus in Gouda” [tot 
23/5] • “Oude rook uit nieuwe pijpen. 
5 jaar aanwinsten” [20/3 tot 25/8]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
1050/366.65.55 
di-zp !0-l7a
• “Het Russische landschep” [tot 18/4]
• “Vlaams expressionisme” [30/4 tot 
22/8]

Haarlem 

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
1023/511.57.75 
di-za ll-17u zp 12-17a
• “The New Five Foot Shelf’ - Allen 
Ruppersberg/’Verworpenenenzondags- 
kinderen. Aanwinsten2003" [tot 21/3] • 
“Family Portraits” - Gillian Wearing/ 
"De avonden in strip” - Dick Matena [3/ 
4 tot 20/6]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
1023/53l.90.l0di-zal0-l7uzpl2-l7a
• “Extreem! Overleven op Antarctica” 
[tot 13/6]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46-48 - 8051 GC Hattem 
1038/444.28.97 
di-za !0-l7\i
• “Herman Willem Daendels (1762- 
1818). Beroemd Hattemer" ’ [tot-/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18- Heerlen 
1045/577.22.10
di-vr ll-17u za-zo 13-17u
• “Geen uitzicht zo ver. Hedendaagse 
landschappen” - Marijke van Warmer
dam, Koen Vermeule, René Jolink, Arie 
Schippers, Peter Vos, Gertjan Koeken, 
Dorothée Meyer.. ./'To Bring You My 
Love” - Edith Eussen [tot 12/4]

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein I -5701PP Helmond 
10492/58.77.16 
di-vr 10-17u za-zp 14-17a
• "J'aime la France. Franse fotografie 
1855-1985" [tot 12/9]

Hoom

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoom 
10229/2800.28
ma-vr Il-I7u za-zp 14-I7u 
• Evert Thielen [23/4 tot 13/6]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift I - I25l BS Laren 
1035/539.39.39
di-za H-l7uzpl2-17\i
• “Collectie Simon. Meesterwerken van
Moderne Belgische kunsf’ [tot 9/5]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Tuiftnarkt 11 - 89ll KS Leeuwarden 
1058/255.55.00
di-zp Il-I7u
• “Body Electric” - Berend Strik [tot 12/ 
4] • “Smog, Smoke & Fortune” - Saskia 
Janssen [tot 18/4] • “Blue Note. De kleur 
blauw en de 20ste eeuwse Friese schil- 
derkunst” [tot 31/5]

Leiden

■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
1071/516.53.60
di-vr 10-17u za-zp 12-17u
• “Foto’s van Vijftig uit het Prenten
kabinet van de Universiteit Leiden” [tot 
18/4]

Maastricht

•
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
1043/329.01.90di-zp H-17u
• “Oom Jan, tante Annie” - Lily van der 
Stokker [tot -/12]
■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
1043/327.02.07di-zp 13-I8u
• “Blind Man’s Buff’ - Olivier Foulon 
[tot 2 1/3] • “Danny in Camden Video” - 
Ben Brack [I tot 31/3] • "Dauwbraam: 
Akkerkool" - Peter Moller [1/3 tot 25/4]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
10118/65.22.00di-zo 13-17u
•“Amateuf’-DiangoHemandez[tot21Z3] 
HSBK Middelburg

Markt- Middelburg 
10118/65.22.00di-zo 13-17u
• “Futureways: The Middelburg 
Triennial” - Nick Crowe, Alexej 
Koschkarow, Dirk van Lieshout, Jen 
Liu, MP & MP Rosado, David Schafer, 
Maki Umehara, Joao Vilhena, Virginie 
Yassef [tot 21/3]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
1024/360.88.05
di-vr lO-l 7u za-zp 12-17a
• “Snelheid, erotiek en geweld” - 
Shinkichi Tajiri [tot 4/4] > “Week” - 
Linda Molenaar [25/4 tot 27/6] • “Spie
gel vande Russische ziel. Middeleeuwse 
iconen en schilderkunst rond 1900” [17/ 
4 tot 22/8]
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A -6512 AT 
Nijmegen
1024/360.17.46do-zp 13-17a
• “Entering EU” - Martin Krenn, Oliver 
Ressler, Tanja Ostojic, Marko Raat, 
Gentian Shkurti, Social Impact [tot 28/3]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss 
10412/62.93.28di-zp 12u30-16u30 
•“OverzichtstentoonstellingJacobMaris 
(1837-1899)” [tot 12/5]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6- 6731 AW Otterlo 
10318/59.12.41 di-zp 10-17a
• “Wintercollectie” [tot 28/3] • “De Ita
lianen” - Luciano Fabro, Jannis Kounel- 
lis, Mario Merz... [tot -/4]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond 
10475/33.17.04 
do-za 13-17u zp 14-17»
• Ad Gerritsen [tot 10/4] • Lucassen, 
Raveel [25/4 tot 6/6]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
10475/33.34.96 
di-vr Il-I7u za-zp 14-17»
• “Mooi. Licht en interieur" [tot 12/4] • 
“Het huis van Cuypers" [tot 4/7]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark ll - 3015 CB Rotterdam 
1010/436.37.13 di-vr H-16u30 za H- 
17uzp 12-17»
> “Henk Chabot De maskers” [tot 18/6] 
■ Duende
Tamboerstraat9 - 3034 Rotterdam 
1010/414.65.28
“Duende Open” [14 tot 16/5]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam 
1010/412.40.48 wo-zp 13u30-17u30
• Danielle Henger vanRijssen [tot 11/4] 
» Claire Verkoyen [18/4 tot 30/5]
■ Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam
1010/217.67.67
di-vr 10-17u za-ZP ll-17u
• "Meesters ivanMiddelland. 17deeeuwse 
schilders in een Rotterdamse wijk” [6/4 
tot 19/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015A4 Rotterdam 
1010/440.03.01di-za 10-17uzp 11-17» 
> “Content Rem Koolhaas en OMA- 
AMO. Gebouwen, projecten en concep
ten sinds 1996” [27/3 tot 29/8] 
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
1010/213.09.91 wo-zp 13-18a
• Friederike Feldmann, Gerco de Ruij ter 
[18/3 tot 2/5]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark18-20-3015CXRotterdam 
1010/441.94.00
di-za 10-17»
• “Baardmannen en puntneuzen. Pre-in- 
dustrieel design in steengoed” [tot 21/3] • 
“Double Dutch” - Yinka Shonibare [tot 
25/4] • Co Westerik/Feel no Shame” - 
Charlotte Schleiffert [28/2 tot 9/5] » “We 

Are the World”-Carlos Amorales, Alicia 
Framis.MeschacGaba, Jeanne van Hees- 
wijk, Erik van Lieshout [tot 23/5]

■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
1010/440.12.00
di-za 10-17u zo ll-17a
• “De Grote Verbouwing"P'Start. De 
Rem Koolhaas/OMA Collectie in het 
Nai” [tot 23/5]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63-3012BN Rotter
dam
1010/213.20.11 di-zp ll-17a
• ‘Tot in het paradijs. Affiches en graffiti 
in Palestina” [tot 18/4] • "In Almost 
Every Picture” - A J. Paetzhold [24/4 tot 
6/6] • “Gemengd bedrijf. De verande
ring van het agrarisch landschap” - Koos 
Breukel, Joachim Brohm, Noritoshi 
Hirakawa, Ralph Kamena, Martin Lui- 
jendijk,Johannes Schwartz, SeanSnyder, 
Andrea Stultiens [tot 20/6]
■ Phoebus.Rotterdam

Eendrachtswegöl - 3012 LG Rotterdam 
1010/414.51.51 wo-zp 13-17u
• Toine Horvers, Michel Roux/ 
”Ladenkastproject”-JulianDashper,Jan 
van der Ploeg, Sami Tatani, Petra 
Morenzi, lenke Kastelein, Elaine Vis, 
Ora Avital... [tot 2/5]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011CH Rotterdam 
1010/476.76.44do-zp 13-18a
• Marjolijn van den Assem, Luc Deleu, 
Ahmet Polat, Hendri van der Putten, 
Josephine Sloet, TTTVO [tot 18/4] • Luc 
Deleu, Belu Simion Fainaru, Thomas 
Sâckl [25/4 tot 30/5]
■ TENT. CBK Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
1010/413.54.98di-zp ll-18u
• “Scratching” - Alain Della Negra, Lou 
Galopa, Myriam Mechita, Ramona 
Penaru, Céline Trouillet [tot 28/3] • 
“Stash” - Marleen van Wijngaarden, 
AlexandraRoozen,PaulVeroude,Carina 
Diepens [tot 28/3] • Hans Verweij [tot 
11/4] >“Patronen”-EricJan van de Geer, 
Jos van Merendonk [2/4 tot 2/5]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
1010/411.01.44 di-zp 11-18»
• “Bild Archive” - Ulrike Ottinger [tot 
21/3] • “Alison and Peter Smithson. 
From the House of the Future to a house 
of today” [4/4 tot 13/6]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheve
ningen
1070/358.58.57di-zp Il-I7u
• "Wezelaar statuaire. Beelden van Han 
Wezelaar (1901-1984). Vanaf de jaren 

’20 tot en met de jaren ’80" [tot 9/5]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam 
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
1010/246.36.66
di-za ll-17u zp 12u30-17u
• “Cobra, Cool & Contemporary. Een 
keuze uit de collectie” [tot -/8]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s-Herto- 
genbosch
1073/613.50.52 vr-zp 13-17»
• "Yokomono. StaalplaatSoundsystem” 
- Geert-Jan Hobijn, Carsten Stabenow 
[tot 28/3] • “Hoor of Heaven” - Cecil 
Beatoin, Robert Flaherty, Lewis W. Hin, 
Amoud Holleman, Laton A. Huffman, 
Jack Jaeger, Klaas Kloosterboer, Kinke 
Kooi, M. LaVoy, Elise Tak, Weegee... 
[10/4 tot 6/6]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogen
bosch
1073/687.78.77 j
di-vr l0-l7u za-zp 12-I7»
• Rob van de Sanden [20/3 tot 2/5] • 
“Bloemen van verlangen” [tot 9/5] • 
“Double Take”-Martin van Vreden [tot 
6/6] • Arno Mertens [8/5 tot 20/6]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6l3l ER Sittard 
1046/451.34.60di-zp 11-17»
• “Astratto Naturale" - Serse/”Archive. 
Endangered Waters” - Ruri [tot 21/3]

Tilburg_________________________

■ FAXX
Podium voor Hedendaagse Kunst
Dunantstraat 1 - 5077 KC Tilburg 
1013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zp 13-17u do 10-21»
• “Let Me Entertain You. 5 jaar pop- 
cultuur013” [tot 18/4]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
1013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zp 12-17»
> “Identities” - Yinka Shonibare, Elma 
van Imhoff, Saskia van Santen Kolff, 
Lucy Orta, John K. Raustein, Tracey 
Emin, Roy Villevoy, Berlinde De 
Bruyckere... [tot 6/6]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
1013/543.83.00di-zo 11-17»
• Tacita Dean/’Additional Photos" - Dirk 
Braeckman [tot 16/5] • “Beelden uit het 
EKWC" -Marien Schouten [8/5 tot 12/9]

Uden 

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
10413/26.79.47wo-vr 14-17u30za-zo 
13-I6u30
• “Uitzicht op het oneindige” - Lex van 
Lith - schilderijen [tot 18/4]

Utrecht

■ BAK basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
1030/231.61.25 
wo-vr 12-17u za-zp 13-17»
• “A Country Road. A Tree. Evening” 
- Gerard Byme [tot 21/3] > “Starhawk! 
The Musical” - Maria Pask [10/4 tot 
16/5]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
1030/236.23.62di-zal0-l7uzp 12-17»
• “Victor Foundation I; The Burning of 
Tro/’ [tot 18/4] »“Vis Vitalis. Stillevens 
in de Nederlanden 1550-1700" [tot 9/5] 
» ‘750Jaar Domkerk” [3/4 tot 5/9]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 59I IBX Venlo 
1077/352.21.12 
di-vr 10-16u30 za-zp 14-17»
• "Kerkdorp - polderdorp” - Andrea 
Stultiens/ ’Limburgs portret ’ [tot 2/5] 
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
1077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zp 14-17»
• “V.idee. Ontwerpen voor het dagelijks 
leven” [tot 31/5]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
10118/41.55.05do-zp 12-17»
• “Schoonheid als beeld van verlangen 
en troost" - Margriet Smulders - fotogra- 
fie/’People See - People Do” - Mitsy 
Groenendijk - sculpturen [tot 28/3] • 
David Smithson - fotografie, installatie/ 
’’Seven” - Kristina Leko [11/4 tot 31/5] 
■ Watertoren
Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
10118/41.55.05do-zp 12-17»
• Los Dancing Queenc [tot 28/3] • 
“Bisonprojecf’-HilariusHofstede[l 1/4 
tot 31/5]

Weert

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001 Al Weert 
10495/52.56.10di-zp 14-17»
• “Affiches uit een Weerterprivé-collec- 
tie” [tot 28/3] > “Kunstinkijk” [12/4 tot 
25/4] > "Atelier de Biest’ [9/5 tot 6/6]
■ Museum Jacob van Home
Markt 7- 6001EJ Weert 
10495/53.19.20 
di-zp 14-17»
• “Moeder Maria in Ooste en West’ [1/ 
5 tot 4/7]

Zwolle

■ Galerie Het Langhuis 
Goudsteeg 8 - 8011 PP Zwolle 
1038/421.52.68 
do-zp 13u30-17»
• Miguel Peres dos Santos [tot 2/4]

Oostenrijk

Graz 

■ Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 
10316/80.17.92.00
• “Inside In” - Vera Lutter - fotografie 
[tot 2/5]

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essi
An der Donau Au 1 - 3400 Kloster
neuburg 
102243/370.50.150
di-zp 10-19u wo 10-21»
>“Neue Wilde. AProgression”[tot21/3]

Wien

■ Kunsthistorisches Museum Wien 
Maria Theresien-Platz -1010 Wien 
di-zp 10-18u do 10-21»
• “Giorgione, actually Giorgio da 
Castefranco (1477-1510)” [23/3 tot 
11/7]
■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
101/587.53.07 
di-za 10-18»
• “Body Display” - John Bock, Cosima 
von Bonin, Andrea Fraser, John Miller, 
SwetlanaHeger,RenéPollesch..Z’L’état 
c’est moi. Anthologie de l’amour 
sublime” - Henrik Olesen [tot 18/4] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
101/504.98.80
di-vr H-18u do H-20u za-zp 11-16»
• “That Bodies Speak Has Been Known 
for a Long Time” [tot 25/4]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
101/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
> “Abandon” - Tony Matelli [17/3 tot 
16/5]
■ Kunsthalle Wien, 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
101/521.89.33
dagelijks 10~l8u do 10-20»
• Pascal Petignat- fotografie [tot 29/3] • 
“Our Century” - Artavazd Pelechian [2 
tot 25/4] • "EvaHesse. Transformations. 
The Sojourn in Germany 1964/65” [tot 
23/5] » Yinka Shonibare [14/5 tot 5/9] 
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
101/525.00
di-zo 10-18u do 10-21»
•“Archiv Wiener Aktionismus”[tot25/4] 
> “Vier Wande” - Max Weiler [tot 2/5] • 
“Portrats” [26/3 tot 27/6]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cult Lira Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
1093/306.41.00
• “Bamako. Contemporary African 
Photography” [tot 28/3 ]• "TheEuropean 
Savage” [tot 23/5]
■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
1093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15»
•“Retrospective Antoni Tapies” [tot 9/5]
• Vito Acconci [tot 3/6]
■ Fundacio Antoni Tapies 
Arago 255 - 08007Barcelona 
103/487.03.15di-zo 11-20»
• "Mangelos num. 1-91/2” [tot 2/5]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
10934/439.470
•"Behind theFacts. Interfiinktionen 1968- 
l975”[tot2/5]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz -Aarau 
1062/835.23.30di-zp 10-17»
• “De palabra en palabra” - Ingrid Wilde/ 
"Deux aresde cercle. NeueWeikgruppen 
in der Sammlung” [tôt 25/4] • Binia Bill 
- fotografie [27/3 tot 23/5]

Bem

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz I - 3005 Bem 
1031/350.00.40 
di 10-21u wo-zp 10-17» 
• Chloe Piene [tot 21/3]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098Freiburg 
10761/349.44 di-zp 11-17»
• “Stoked” - Hanspeter Hofmann [tot4/4] 
■ Fri-Art Centred’Art Contemporain 
Petites-Rames 22-1700 Fribourg 
1037/23.23.51
di-vr 14-18u za-zp 14-17»
• “Zoom In - Zoom Ouf’ - Laurence 
Bonvin, Josep-Maria Martin, Christine 
Ponelle & Matthew R. Rogers [tot 18/4]

Luaem

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
1041/226.78.00 
wo 10-20u di-zp 10-18»
• “Schnee, Land und Leute. Gemalde 
von Anker bis Emmenegger aus der 
Sammlung” [tot 18/4] • Minnette Vari 
[tot 9/5] • "Ubinas" - Rudolf Blattler [tot 
31/5]

Winterthur______________________  

■ Kunstmuseum Winterthur 
Museumstrafie 52 - 8402 Winterthur 
1052/267.51.62
di 10-20u wo-zp 10-17»
• ‘Tage mit Gesichten und Hollen. 
Zeichnungen und Druckgraphik von 
Epper, Pauli, Schürch, und anderen 
Schweizer Expressionisten” [tot 13/6]
• “Pierre Bonnard (1867-1947)” [28/3 
tot 20/6] » “Clara Friedrich (1894- 
1969). Sammlerin und Künstlerin" [4/ 
5 tot 22/8]

Zürich ___________________

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafie 270 - 8005Zurich 
101/272.15.15
di-vr 12-18u za-zp 11-17»
• Carol Bove [tot 4/4] .
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
101/251.67.65
di-do 10-21u vr-zp 10-17»
»“FerdinandHodler(1853-1918).Land- 
schaften" [tot 6/6]
■ Museum fiir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
101/446.21.11
di-vr 10-18u za-ZP 10-17»
> “Ladislav Sutnar (1897-1976). Design
in Action” [tot 2/5]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zurich 
101/383.43.76
di-do 10-20u vr 10-17u za-zp 11-17»
• “Body Extensions. Wie wirdenKörper 
erweitern" - Simon Fraser, Cristobal 
Balenciaga, Leigh Bowery, Emma 
Fielden,Jean-PaulGaultia',Stelarc,Junya 
Watanabe, Philip Treacy... [tot 9/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2004. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2004 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 May2004. Please 
send your information before 
15 April 2004 to: Postbus 1428, 
B-1000 Brussel 1.
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NUMMER 103-MEI-JUN12003

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

NUMMER 104 - JULI-AUGUSTUS 2003 

■ Bart Verschaffel De peilende blik: Carracci, Balthus 
(& Vercruysse) ■ Margriet Schavemaker Eenzame beelden: 
over vormen van taal in de kunst ■ Rogier Schumacher Ver
langen en vervreemding Over Anna Tilroes recente vertoog ■ 
Fieke Konijn Overlappen, verbinden, confronteren Naar aan
leiding van de collectiepresentatie in Museum Boijmans Van 
Beuningen ■ Paul Edwards Brugge en Bruges-la-Morte'. van 
stadsgezicht tot innerlijk landschap ■ Dirk Lauwaert Stads
fotografie in het 19de-eeuwse Brugge Deel I: Tussen toerisme 
en restauratie ■ Steven Jacobs ‘Zicht op zee’ Over de marines 
van Dirk Braeckman

NUMMER 105 - SEPTEMBER-OKTOBER 2003 

■ Jouke Kleerebezem Stemmingmakerij ■ Jacques Rancière 
De esthetische revolutie en haar consequenties Scenario’s van 
autonomie en hetemnomie ■ 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 Veine Men neemt de 
kunst haar crisis af

NUMMER 107 - JANUARI-FEBRVARI2004 

■ Dirk Pültau Paul Klee in 1933 ■ Sven Lütticken Eeu
wige schoonheid Jeff Wall en de traditie ■ Mare De Kesel 
De hondin van het dorp Over Lars von Triers Dogville ■ 
Tom Holert De verschijning van het documentaire ■ Dirk 
Lauwaert Bertini op papier (en celluloid) ■ Lex ter Braak 
Hemels brood
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■ Bert Bultinck Doceert Engels aan het Hoger Instituut 
voor Vertalers en Tolken in Antwerpen. Schrijft voor 
De Morgen en voor diverse tijdschriften, hoofdzakelijk over 
taal en literatuur. Redacteur van het tijdschrift Yang.
■ Lieven De Cauter Filosoof en kunsthistoricus. Sinds 
1997 deeltijds als onderzoeker werkzaam aan het departe
ment Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van 
de K.U. Leuven. In 1999 verscheen zijn proefschrift over 
Walter Benjamin, De dwerg in de schaakautomaat. 
Benjamins verborgen leer (SUN, Nijmegen).
■ Mare De Kesel Filosoof. Is verbonden aan de Artevelde- 
hogeschool 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 closereading van Jacques Lacans 
seminarie over “de ethiek van de psychoanalyse”.
■ 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).
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U. 
Leuven en is actief als essayist. Recentste publicatie: Ruim
ten van cultuur. Van de straat over de markt naar het podium. 
Essays (Leuven, Van Halewyck, 2001)
■ Vivian Liska Sinds 1997 professor Duitse literatuur aan 
de UIA (Antwerpen). Belangrijkste publicaties: Die Nacht 
der Hymnen. Paul Celans Gedichte 1938-1945 (Bern, 
P. Lang, 1993), Die Dichterin und das schelmische Erhabene. 
Else Lasker-Schülers Die Nachte lino von Bagdads (1997) 
en Die Moderne — Ein Weib. Ricarda Huch und Annette Kolb 
(2000), beide Tübingen, Francke Verlag. Talrijke artikelen 
over Nietzsche, Kafka, Hannah Arendt, Walter Benjamin, 
Paul de Man, Paul Celan, Sarah Kofman, Uwe Johnson, Ilse 
Aichinger, literaire theorie en modernisme.
■ Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 
de essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst 
in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitge
ver). In 2002 verscheen Als in een donkere spiegel. Een inlei
ding in de moderne filosofie van de kunst (SUN, Nijmegen).
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MUSEUR 
LUDWIG

■ ■ March 6 2004 at Museum Lud- sl, CologÀ
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Steps for the Flight from Labor to Doing | 
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■
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xhibition on the symmetry of crisis 
solidarities and artistic methods

■
ithin the framework of the project Ex Argentina, 
rated by Alice Creischer and Andreas Siekmann.
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Tentoonstelling in Axel Vervoordt Kanaal
1 Maart > 17 April 2004

Donderdag en vrijdag van 11 tot 18 uur-Zaterdag van 14 tot 18 uur

Axel Vervoordt Kanaal Stokerijstraat 19 2110Wijnegem België 
Tel.: 32-(0)3-355.33.00 Fax: 32-(0)3-355.33.01 info@axel-vervoordt.com www.axel-vervoordt.com

■■■Im

■ ND AN DVISION
amoldeleei ■

■ Axel Vervoordt / Kanaal
Stokerijstraat 19,2110 Wijnegem (Antwerpen)

10 maart -17 april 2004
donderdag en vrijdag van 11 tot 18 uur.
zaterdag van 14 tot 18 uur.

■
NIEUW WERK IN SITU VAN

I
s

Mario Airô | Massimo Bartolini | Mo Becha | William Engelen 
Bruna Esposito ism Andries Van Rossem | Alberto Garutti 
John Körmeling | David Neirings | Annie Ratti | Gert Robijns
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Hoe het hoorbare evoceren, geluid visualiseren, luisteren In actie?
Deze 5 kwesties krijgen in het project ‘Sound and Vision ' vorm in een tijdschrift met een concept CD (janus), mobiele kunstradio in een artistieke omgeving (RAM), concerten door 
het HERMESensemble en een concepttentoonstelling waarvoor janus en de kunststichting Zerynthia n kunstenaars met affiniteit voor het thema uitnodigden. De 8 torens op de site van 
Axel Vervoordt/kanaal worden voor het eerst gebruikt voor hedendaagse kunst. 10 installaties en het RAM project creëren op 40 m. hoogte een merkwaardige 'synesthesie’derzintuigen.

OPENINGSN ACHT omaart, van 19030 tot 23 uur. H

janus, openingswoord door Hans Ulrich ObristomzuurPresentatie van het ‘Sound andVision’nummer

RadioArteMobile, RAM stage IV.Îve uitzending vanguzo tot muzo, in rechtstreeks contact met dichters van verschillende landen 
en continenten, www.radioartemobile.it -■ '

. Concert circuit John Cage / WilliaiWM|l|l|HjM^^ •' ■ • . ? '•
HERMES ensemble, gastoptreden van Joan La Barbara tussenzoenzruur <
Plaatsen voor het John Cage concert zijn beperkt (ticketstosomooeuro) Reserveer op +32-3-35
Wegbeschrijvingwww.axel-vervoordt.com
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