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Too Young to Be A Hippy

Too Old To Be A Punk
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De haas en de schildpad
Het beeld dat van een bepaalde periode 
bewaard blijft, is altijd getekend door het 
verlangen van de mensen die dat beeld 
koesteren: hun nostalgische hunkering, 
hun afkeer en hun onvervulde wensen. 
Er is wat dat betreft geen periode zo be
laden als de jaren zestig. Voor een deel 
zien we die jaren als een tijd waarin men 
nog lichtvoetig modern kon zijn, zonder 
complexen, maar ook zonder het naïeve 
van de stralende moderniteit uit de ja
ren vijftig - zonder dat aandoenlijke van 
een ‘moderne tijd’ die verkondigd wordt 
als een positief project van geluk en ge
loof in de toekomst De moderniteit die 
we ons voorstellen bij de jaren zestig, is 
te licht en te haastig om dat toe te laten. 
Alles lijkt te gebeuren in een eeuwig nu. 
Het is een extatische moderniteit, een 
moderniteit die zo beweeglijk en lichtzin
nig kon zijn dat ze bij momenten onwaar
schijnlijk en - bijvoorbeeld in de kunst 
van Warhol - ambivalent werd. Tegelijk 
zien we de jaren zestig ook als een tijd 
die juist niet opgaat aan het nu, maar die 
volledig aan de toekomst is gewijd. Deze 
jaren zestig staan volledig in het teken 
van een ‘project’, ze zijn één en al pro
gressie. In dat progressieve beeld van die 
periode leidt elke gebeurtenis naar het 
brandpunt van bevrijding en desillusie 
dat bekendstaat als ‘mei ’68’. Men zou 
dit maatschappelijke spanningsveld met 
kunstwerken kunnen illustreren. De 
‘lichte’ en momentane jaren zestig zijn 

die van de pop art; de progressieve krach
ten en de emancipatiestrijd van 1968 
worden vertolkt door de happenings en 
de performances.

Er is echter ook een versie van de 
‘jaren zestig’ die minder tot de verbeel
ding spreekt, omdat het verlangen er 
niets mee aankan. In deze variant zijn de 
jaren zestig niet vatbaar voor fantasma- 
tische projecties. Het zijn de jaren zestig 
van mensen die er op oude foto’s erg 
sixties uitzien - ze dragen de kleren en de 
kapsels van die tijd - terwijl we ons toch 
menen te herinneren dat ze veel te con
servatief waren om de lichtheid of de 
dynamiek te vatten die wij bij de jaren 
zestig dromen. Het zijn onze ouders, bij
voorbeeld. Deze mensen hebben mei ’68 
weliswaar meegemaakt, maar niet door- 
gemaakt. Zij zijn opgegroeid in burger
lijke, kleinburgerlijke, katholieke, pro
testantse of beschaafd humanistische 
milieus. Ze hebben de maatschappelijke 
strijd van op afstand zien passeren, als 
een rebels krakeel dat opsteeg uit de 
schimmige diepte van televisie en radio.

Ook de kunst van de jaren zestig 
heeft haar zwijgende meerderheid - of 
beter: haar trage massa. Voor een deel 
gaat het om kunst die het humanisme en 
het subjectivisme van de jaren vijftig nog 
meedraagt en die ons vaak geneert door 
haar kleverige romantiek. Fascinerend is 
dat we die trage jaren zestig ook herken
nen bij mensen die zich opwierpen als 
vaandeldrager van het nieuwe. Het be
treft niet alleen kunstenaars, maar ook 

bemiddelaars van de kunst. Neem bij
voorbeeld Karei Geirlandt, de drijvende 
kracht achter de Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst, ge
sticht in 1957 te Gent. Hij ontpopte zich 
in de jaren zestig als dé grote promotor 
van de hedendaagse kunst in België, maar 
wanneer men zijn poëtica reconstrueert, 
verrast het om te zien hoezeer hij ver
knocht is gebleven aan zijn eigen gene
ratie —aan de lyrische, sonore kunst van 
Antoine Mortier en Maurice Wyckaert. 
Even opmerkelijk is het om diezelfde 
traagheid terug te vinden in het traject 
van Jan Hoet, Geirlandts beschermeling 
die vanaf 1975 het Museum van Heden
daagse Kunst leidt. Jan Hoet is het boeg
beeld van alles wat progressief is in onze 
cultuur, alles wat aan de macht van de 
gewoonte ontsnapt Maar om Jan Hoet 
echt te begrijpen moet men ook de ‘con
servatieve’ Hoet opsporen, de Hoet die tot 
1964 nog geschilderd heeft, een beetje à 
la Permeke zelfs; de Hoet die niet enkel 
Panamarenko en Beuys heeft geïntrodu
ceerd, maar die aan het begin van zijn 
carrière ook Jan Burssens een overzichts
tentoonstelling gaf, ja die zelfs tot op het 
einde van zijn carrière sporen verried van 
een gefilterde vorm van Vlaamse schil- 
dersromantiek.

Fascinerend is dat mensen vooruit
geholpen worden door datgene waarin ze 
vastzitten; dat zelfs de meest progressieve 
geesten hun levenspad schrijven met een 
mengsel van olie en zand. Fascinerend is 
kortom dat de fabel over de haas en de 

schildpad op een eigenaardige manier 
blijkt te kloppen, wanneer men zich vast
bijt in de biografische trajecten van men
sen die een ‘bijdrage tot de geschiedenis’ 
hebben geleverd.

Elk biografisch project wordt gedra
gen door een fascinatie voor die ontoegan
kelijke, koppige vastigheid. Zo lopen alle 
projecten en utopieën uiteindelijk ook vast 
op het feit dat ze gedragen worden door 
mensen die nooit klaar zijn voor ‘hun’ uto
pie, omdat ze slechts naar die utopie kun
nen verlangen. Guy Debord, een andere 
vaderfiguur uit de jaren zestig, lijkt dat 
verlangen reflexief te hebben gemaakt. 
Hij stuitte daarbij, niet toevallig, op ‘zich
zelf’: zijn late werk is onmiskenbaar au
tobiografisch. Binnen de Situationistische 
Internationale was Debord de grote voor
stander van een radicale negatie van de 
kunst; alleen zo kon de kunst worden 
bevrijd van het spektakel en kon de mens 
door middel van de kunst aan zichzelf 
worden teruggegeven. Precies dat ‘zelf’ 
is het fascinosum van Debords late, au
tobiografische werk. Het emancipato
rische project is mislukt, en de enige 
manier om de herinnering aan dat pro
ject open te houden bestaat erin het op 
zijn drager terug te plooien. Of zoals Sven 
Lütticken schrijft in zijn bijdrage over 
Debord en de erfenis van de S.I.: “Auto
biografie is de as die het vuur van de 
avant-garde achterlaat.”

Dirk Pültau
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Omgaan met Koolhaas
Geert BEKAERT
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Niemand zal betwisten dat Rem Koolhaas 
met zijn Office for Metropolitan Architec
ture (OMA) op dit ogenblik een van de be
kendste, zoniet de bekendste architect ter 
wereld is. Hij kreeg een lemma in de 
prestigieuze Dictionary of Art én in de po
pulaire Petit Larousse. The New York Times 
besteedde aandacht aan zijn werk en er is 
geen trendy magazine dat geen interview 
met hem had. [1] De media zijn blijkbaar 
opgezet met een architect die verstaanbare 
taal spreekt, over alles zijn licht laat schij
nen, vermetele uitspraken doet en vooral de 
architectuur en de architecten op hun plaats 
weet te zetten.

Onlangs verscheen de essaybundel 
Wat is OMA ? Betreffende Rem Koolhaas en 
het Office for Metropolitan Architecture. [2] 
Het boek gaat uit van die onbetwiste be
kendheid van Rem Koolhaas. Hij wordt 
zowel bewonderd als afgewezen, maar men 
kan er niet omheen, stelt de uitgever. Het 
boek suggereert zelfs dat die bekendheid 
zich niet beperkt tot de wereld van de ar
chitectuur. Behalve architectuurtheoretici en 
-critici werden schrijvers, filosofen, cura
toren, journalisten van over de hele wereld 
uitgenodigd om hun mening over Koolhaas 
te geven. Voor een deel is dat misleidend. 
Het zijn auteurs die allen op de een of an
dere manier en vaak op persoonlijke titel 
met Koolhaas te maken hadden.

Het meest verbazende is juist dat de 
invloed van Koolhaas buiten de media en 
de eigen architectuurkring zo goed als 
onbestaande is. Binnen de vele domeinen 
waarin hij zich beweegt en waar men rede
lijkerwijs reacties zou mogen verwachten, 
wordt hij genegeerd. Zelfs in de literaire 
wereld zijn zijn sprookjes of essays nooit 
opgemerkt. Zijn stem draagt blijkbaar alleen 
in het theater van de architectuur. Het succes 
is ook daar verre van onverdeeld. Maar dat 
is vanzelfsprekend. En dat de kritiek vaak 
op kortzichtigheid of rancune gebaseerd is, 
kan evenmin verwonderen. [3] Hoe uitzon
derlijk de bekendheid van Koolhaas ook is, 
ze blijft marginaal. Zelfs hem is het niet 
gelukt de grenzen van de architectuur open 
te breken zodat architectuur voortaan zou 
kunnen doorgaan voor een vanzelfsprekend 
deel van de actuele cultuur. Integendeel, de 
ergernis over de onoverwinnelijke apartheid 
van de architectuur schijnt wel een van 
Koolhaas’ grootste inspiratiebronnen te zijn.

Toch speelt bekendheid voor hem een be
slissende rol. Ze hoort tot zijn werk. Wat 
niet bekend is, bestaat niet. Koolhaas staat 
met die opvattingen verre van alleen; dat 
architecten tegenwoordig alleen nog voor 
de foto bouwen, is al vaker opgemerkt. Maar 
Koolhaas voert dat principe met een supe
rieure ironie door tot in het extreme, zoals 
hij dat ook met vele andere dingen doet. 
Weinig van zijn uitspraken zijn echt origi
neel te noemen. De ideeën hangen meestal 
al een tijd in de lucht en zijn zelfs vaak al 
woordelijk geformuleerd door een beschei
dener auteur. Maar hij verstaat de kunst om 
te doen alsof hij ze ter plekke uitvindt en 
weet ze dan ook als een volleerde tribuun 
in treffende slogans te verpakken.

Architectuur bedrijven is voor Koolhaas 
in de openbaarheid treden. Ook al blijft hij, 
om een van zijn uitdrukkingen te gebrui
ken, de “vrijwillige gevangene” van de 
architectuur, in zijn kooi wil hij gezien en 
gehoord worden. Vele wegen naar bekend
heid stonden nochtans voor hem open. Als 
student verdiende hij de kost met het schrij
ven van scripts voor softpornofilms. Een 
tijdlang was hij journalist. Maar hij koos ten 
slotte voor architectuur, die - in al haar 
apartheid - toch bij uitstek openbare aan
gelegenheid.

Zelf beschreef Koolhaas in 1985 de 
gang van zaken als volgt: “Ik was scenario
schrijver en moest op een gegeven moment 
kijken hoe mijn toekomst eruit zou zien als 
ik vijftig was en nog steeds incidenten tus
sen acteurs beschreef. Alsof ik op mijn vijf
tigste nog drummer zou zijn. Ik wist zeker 
dat ik daardoor uitgeput of verveeld zou 
raken. Van de ene op de andere dag wist ik 
dat ik architect zou worden. Ik ben archi
tect geworden uit een soort gêne voor 
vrijblijvendheid, uit een soort schaamte, 
daarvoor. Het ongelooflijk aantrekkelijke 
van architectuur is dat je ideeën telkens 
worden gekruist door totaal van buiten ko
mende verlangens, obstakels en eisen. Wij 
zitten klaar met onze ideeën, maar krijgen 
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Exodus or the Voluntary Prisonors of Architecture, 1982

dit, maak dat. Maak een luxe appartement, 
maak een gevangenis, maak een socialis
tisch dorp. Of doe iets heel ordinairs.” [4]

Over die schaamte spreken de auteurs in het 
geciteerde boek niet. Ook al klinkt er hier of 
daar wat kritiek en wordt er soms even 
ironisch afstand genomen, het komt in grote 
lijnen neer op het parafraseren van Koolhaas’ 
aanpak en op het wedijveren ermee. Alleen 
Bart Verschaffel, die de eerste woningen van 
OMA bespreekt en dus van een kritische 
blik op het gebouwde werk vertrekt, doet 
een poging om achter het gordijn te kijken 
en de echte motieven van het werk te ach
terhalen. [5]

In S,M,L,XL, zijn bijbel, vermeldt 
Koolhaas helemaal op het einde van een lijst 
met al zijn projecten, zonder enige toelich
ting of commentaar, “Project X”. [6] In dat 
“Project X” ziet Verschaffel een verdwijn
truc. Hij komt tot de conclusie dat Koolhaas’ 
theorie en analyses niet dekken wat hij 
doet - en dat sommige dingen enkel wer
ken als men ze niet openlijk zegt. Hij haalt 
Koolhaas zelf aan. In zijn toespraak bij de 
toekenning van de Rotterdam-Maaskant- 
prijs in 1986 zei Koolhaas immers, na voor 
een "wederopbouwplan van de mythologie 
van de architect” te hebben gepleit: “bedoe
lingen als deze kunnen misschien alleen 
worden gerealiseerd als ze niet al te open
lijk worden uitgesproken. Daarom vraag ik 
het publiek plechtig: vergeet wat ik nu heb 
gezegd. Ik zal het voortaan voor mezelf hou
den.”

Verschaffel geeft zijn essay als titel 
De overlevingsethiek van Rem Koolhaas. 
Misschien zou men beter kunnen spreken 
van een overlevingstechniek, al moet men 
toegeven dat aan deze techniek toch altijd 
een ethische schaduw blijft kleven. Die 
techniek heeft Koolhaas zijn faam bezorgd. 
Het eerste tactische principe berust hierin 
dat men zich in een milieu opdringt zonder 
zich erin te laten vastzetten. “Je moet in dit 
vak dingen dwingend opleggen. En je moet 
virtuoos kunnen wijken,” zegt Koolhaas in 
het reeds geciteerde interview. Het best kan 
men hem vergelijken met de blinde samoe
rai Zatoïchi uit de film van Kitano, waar
van niet eens vaststaat dat hij echt blind is. 
Zijn blindheid wendt hij in elk geval voor 
om zich haast onschendbaar te maken. Hij 
beschikt over een onbegrensd vermogen om 
in elke situatie te riposteren. Talrijk zijn de 
slachtoffers die vallen.

Ook Koolhaas weet zich onaantastbaar 
te maken, doordat hij niet onderhandelt, 
maar zijn rijk als het ware per decreet re
geert. Elk gesprek over zijn uitgangspun
ten wuift hij weg. “Koolhaas is de Here 
Jezus geworden,” zegt Wim van Krimpen, 
de voormalige directeur van de Kunsthal in 
Rotterdam. Op alle colloquia verschijnt hij 
samen met het kruim van zijn vakgenoten, 
maar hij gaat niet met hen in discussie; op 
eminente wijze illustreert hij daarmee de 
onmogelijkheid of in elk geval de afwezig
heid van een samenhangend discours in de 
wereld van de architectuur. Of zo’n discours 
überhaupt zinvol is, is een andere vraag. Zelf 
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stelt Koolhaas die malaise voortdurend aan 
de kaak. Daardoor doet hij zich voor als een 
uitzondering, maar in feite is hij niets an
ders dan een extreme uitvergroting van een 
bestaande toestand. In zijn verzet tegen het 
architectengezwets komt hij er zelf niet van 
los; hij doet er zelfs met veel plezier nog 
een schepje bovenop. Hij continueert de 
verfoeide architectentraditie in plaats van 
ze de rug toe te keren. Hij blijft inderdaad 
de (vrijwillige) gevangene van de architec
tuur.

Het is mooi als hij zich, nog steeds in dat
zelfde interview, uitspreekt over zijn voor
gangers: “Voor de oorlog waren mensen als 
Rietveld en Oud heel onschuldig bezig al
lerlei stellingen te ontvouwen, die niet de 
degelijkheid hadden die ze eraan toeschre
ven. De condities zijn nu wezenlijk anders 
door een groter pessimisme, een grotere 
scepsis. Licht, zon en lucht hadden ze aan 
hun zijde. Als je nu daarmee aankomt: me
neer, ik heb voor u hier zon, lucht en licht, 
dan word je weggehoond. Het is een kwes
tie van argwaan tegen iedere vorm van 
idealisme. En iedere vorm van propaganda. 
En iedere vorm van welsprekendheid.” En 
hij gaat door: “Mensen als Hertzberger en 
Van Eyck werken anders. Ze ontlenen hun 
kracht aan het feit dat ze overredingskracht 
hebben. Quist heeft de gave om voor on
verklaarbare gebouwen moeiteloos op
drachtgevers te vinden. Vergeleken bij die 
mensen zijn wij bij OMA een soort zwoe
gende redenaars die via logica dingen pro
beren duidelijk te maken, met een drama
tisch gebrek aan mystiek. Ik zou ook liever 
met een flamboyante cape komen binnen 
vallen en zeggen: zo moet het, want het 
moet zo. Dat is een hartewens.” Dat zei hij 
op het euforisch moment dat hij de eerste 
opdrachten aan het uitvoeren was, onder 
meer de Villa d’Ava in Parijs, waarbij de 
opdrachtgever hem alle vrijheid schonk en 
hem alleen vroeg om een ‘meesterwerk’ te 
maken. De wereld moet wel sterk geëvolu
eerd zijn dat Koolhaas’ logica en zijn af
wijzing van welsprekendheid het nu zoveel 
beter doen dan vroeger.

Zijn eerste optreden als student architectuur 
aan de A. A. School in Londen, de toenma
lige eliteschool, beschrijft Koolhaas in 
Veldwerk. [7] Aan de A.A. School waren 
toen niet alleen beroemde professoren, maar 
ook beroemde studenten. Het verhaal wordt 
ingezet met een geestige schets van de toe
stand op de school, “een onvergelijkbare 
mengeling van Keltische (of is het eenvou
digweg Angelsaksische?) barbarij en intel
lectuele pretentie”. “Een van de weinige 
overgebleven verplichtingen voor het beha
len van een diploma in dit anarchistisch 
geheel is de zogenaamde ‘zomerstudie’: een 
documentatie [...] van een bestaand archi- 
tectuurding, gewoonlijk ergens in een goed 
klimaat, Palladiaanse villa’s, Griekse berg
dorpjes met een ingewikkelde, nog niet ont
cijferde geometrie... piramides... Intuïtie, 
ongerustheid over de opeengestapelde on
schuld en simpele journalistieke interesse 

brengen mij naar Berlijn (met het vliegtuig, 
de trein, de wagen, te voet? In mijn herin
nering ben ik er plotseling) met de bedoe
ling De Berlijnse Muur als Architectuur te 
documenteren.” Afgezien van welke ana
lyse dan ook, de Berlijnse Muur tot archi
tectuur verheffen is een geniale zet. Hij zet 
alles op zijn kop, althans in het architecten- 
universum. Daarbuiten keert niemand zijn 
hand er voor om. Die stunt wordt daaren
boven als de meest normale zaak ter we
reld voorgesteld.

In Berlijn ervaart Koolhaas de ene 
schok na de andere. “Niet Oost-Berlijn 
wordt gevangen gehouden, maar het Wes- 
ten, de ‘open samenleving’,” constateert hij. 
Door de muur tot architectuur te verklaren 
wordt zijn betekenis omgekeerd. De archi
tectuur wordt zogenaamd tot haar rauwe 
realiteit teruggebracht, maar in één en de
zelfde beweging verliest die realiteit ook 
haar rauwheid en haar echtheid. Ze wordt 
architectuur, een schim, een decor. Geen 
enkele estheet is ooit zover durven gaan in 
het uitkleden van de werkelijkheid; geen 
enkele architect heeft de architectuur ooit 
zo verheerlijkt. Koolhaas: “De grootste ver
rassing: de muur was hartstikke mooi. Hij 
vormde wellicht - na de ruïnes van Pompeï, 
Herculaneum en het Forum Romanum — het 
zuiverste voorbeeld van de schoonheid van 
de overblijfselen van een stedelijke condi
tie. Hij was adembenemend in zijn volge
houden dubbelheid - hetzelfde fenomeen 
bood over een lengte van 225 km radicaal 
verschillende betekenissen, spektakels, in
terpretaties, realiteiten... Het was onmoge
lijk zich een ander recent artefact in te beel
den met eenzelfde betekenend vermogen.”

In deze redenering van Koolhaas lig
gen de sofismen voor het grijpen. Maar wie 
maalt erom? Aan het bouwen van de muur 
was geen architect te pas gekomen - of als 
er een aan te pas gekomen was, ging het 
om een technicus die de verstrekte opdracht 
zo nauwkeurig mogelijk uitvoerde. De fu
tiliteit van architectuur en architect is in dit 
geval evident. Welke lessen zijn daaruit voor 
een ontwerper te trekken? Moet hij zich 
vereenzelvigen met de macht om tot die
zelfde impact te komen? Of kan hij niet 
anders dan zich vereenzelvigen met de 
macht? Ook de modernisten worstelden met 
die relatie tussen macht en architectuur. Le 
Corbusier vroeg om een Colbert om ‘de 
nieuwe geest’ aan de onwetende mensheid 
op te dringen, in de overtuiging dat de ogen 
voor de schoonheid ervan dan vanzelf zou
den opengaan. Koolhaas blijft echter, in te
genstelling tot Le Corbusier, altijd lucide 
genoeg om ook zijn eigen idealen te relati
veren.

Het einde van Veldwerk: “Drie maan
den later, mijn eerste publieke voorstelling. 
Allemaal waren ze er, studenten en docen
ten, in een stemming van half-feestelijke, 
half-cynische verwachting (op deze school 
werd niets anders dan plezier gemaakt...). 
De beelden die verschenen op het scherm 
- vroegere situaties, concept, werking, evo
lutie, ‘plots’ - namen hun posities in in een 
sequentie die bijna aan mijn controle ont
glipte; woorden waren overbodig.

Een lange stilte. Dan vroeg Boyarski [8] 
dreigend, “Rem wat ga je doen als bis- 
nummer...?”

Met een slag was ik berucht gewor
den.”

Aan succesvolle bisnummers zou het niet ont
breken. Het project Exodus, or the Voluntary 
Prisoners of Architecture — Koolhaas’ eind
werk aan de A.A. School, in samenwerking 
met Elia Zenghelis - en het boek Delirious 
New York brengen een vervolg op de 
Berlijnse Muur. De ontdekking van de 
Berlijnse Muur was tevens de ontdekking 
van de metropool. Ook die laatste wordt op 
dubbelzinnige wijze tot architectuur verhe
ven. De metropool wordt een idee, een 
esthetisch object, een fictie, waarmee men 
aan de slag kan, niet gehinderd door de rea
liteit van zijn bestaan. De chaos wordt ge
sublimeerd en verkrijgt daardoor zijn eigen 
orde, de geweldige orde van het spektakel.

De ‘verschrikkelijke schoonheid’ van 
de metropool affirmeren is inderdaad een 
fantastisch idee. Het ontmaskert de valse 
logica en de scheve verwachtingen die de 
metropool krijgt opgedrongen en laat zien 
dat aan alle planning een ideologie of een 
mythe ten grondslag ligt die ver afstaat van 
elke rationele benadering. Zoals dat met de 
Muur het geval was, krijgt ook de metro
pool een zuiver esthetische status, waarvan 
men zich kan af vragen of die misschien niet 
zijn echte status is.

Koolhaas heeft die omkering niet uit
gevonden, maar er wel een radicale formu-



lering aan gegeven. Het meest ordinaire 
krijgt zijn betekenis en waardigheid in een 
fictioneel universum. Duchamp met zijn 
urinoir of Picasso met zijn fietszadel waren 
al een tijdje achter de rug. Op het gebied 
van de architectuur hadden Ruskin en Loos 
de lof gezongen van de boerenstuip. 
Schinkel had in Engeland de schoonheid 
van het anonieme bedrijfsgebouw ontdekt. 
Le Corbusier had zich verbaasd over de 
perfecte schoonheid van een geïmprovi
seerd werkmanskrot. In 1964 publiceerde 
Rudofsky Architecture without Architects. 
Er werden tentoonstellingen gewijd aan de 
schoonheid van de technische kunstwerken 
van de ingenieurs. Koolhaas trok die trend 
gewoon door tot de metropool.

In 1970 werd De Muur voorgesteld. Exodus 
bracht in 1972 een uitgewerkte parafrase 
ervan. De brutaliteit van de muur wordt 
getransformeerd tot bewuste architectuur. 
Koolhaas is zich scherp bewust van de ge
volgen. De architectuur kan alleen nog be
staan als een gevangenis, al kan ze ook een 
oase zijn, of een aards paradijs zo men wil, 
in de trant van Rabelais’ luxeklooster, de 
Abbaye de Thélème, exclusief toegankelijk 
voor hedonistische vrijwilligers. [9] De strip 
die in Exodus dwars door het centrum van 
Londen wordt getrokken, creëert een denk
beeldige ruimte, zodat de uittocht uit de rea
liteit van de bestaande stad naar de echte 
stad kan plaatsvinden. Die echte stad is 
Utopia, waarin de actuele mens al zijn dro
men en illusies netjes geordend en zonder 
zorgen kan beleven, het Utopia van het 
modernisme, maar dan met heel wat meer 
dan zon, lucht en licht. Net zoals in het 
modernistische Utopia zijn de dromen van 
Koolhaas in eerste instantie op lichamelijk 
welzijn gericht. Gezien de materiële 
gebondenheid en het fysieke karakter van 
de architectuur is die aandacht voor het 
lichamelijke welbevinden nogal evident. 
Het is ook een vaste topic in de traditionele 
architectuurtheorie.

Maar ook alle grote thema’s uit de mo
derne cultuur vindt men in Exodus terug. 
Ze krijgen hier hun speciaal effect door hun 
inpassing in een architecturaal kader. 
“A Stage for a cyclical dialectic between 
exhibitionism and spectatorship”, “The 
harmless nature of mortality”, “Institute of 
biological transactions”, “Park of Aggression” 
enzovoort. Ónmogelijk om die schitterende 
parodie van het actuele leven, die Exodus 
is, samen te vatten. Het is, nogmaals, op
merkelijk dat ze buiten architectuurkringen 
geen enkele bekendheid heeft verworven. 
Ze werd nog niet opgenomen in het cultu
reel erfgoed van de mensheid.

“As so often in this history of man
kind, architecture was the guilty instrument 
of despair. It is possible to imagine a mirror 
image of this terrifying architecture, a force 
as intense and devastating but used instead 
in the service of positive intentions” 
{S,M,L,XL, p. 5). Inderdaad, in Exodus 
wordt architectuur niet alleen beschreven als 
een “veldtocht tegen de ongewenste voor
waarden” van het bestaan, maar ook als een 
positief aanbod om met volle teugen van 
dat bestaan te gemeten. Klassieker kan het 
eigenlijk niet. Alleen zijn de genoegens die 
Koolhaas aanbiedt niet altijd deze waarvoor 
het merendeel van de mensheid waardering 
opbrengt.

In dezelfde lijn als de Berlijnse Muur en 
Exodus, vormt het boek Delirious New York. 
A Retroactive Manifesto for Manhattan een 
hoogtepunt in Koolhaas’ odyssee langs alle 
verdoken kanten van de metropool. [10] Ze 
zijn adembenemend, de incarnatie zelf van 
de schoonheid van onze tijd. Waar haalt ie
mand het lef om die wil van miljoenen te 
veroordelen, vraagt hij zich af, zonder te 
beseffen dat hij dat zelf continu aan het doen 
is. In Bigness or the Problem of Large, ge
publiceerd in S,M,L,XL, geeft Koolhaas de 
grond van zijn enthousiasme aan: “The best 
reason to broach Bigness is the one given 
by climbers of Mount Everest: ‘because it 
is there.’ Bigness is ultimate architecture.”

In Bigness verwijst Koolhaas zelf naar 
Delirious New York, dat naar zijn zeggen 
reeds een impliciete ‘Theory of Bigness’ 
bevatte. Maar Bigness breekt met alles, zelfs 
met het stedelijk weefsel, het grid dat de 
congestie van de metropool nog mogelijk 
maakte. “[Bigness] creëert geen beeld, het 
creëert geen plaats. Tegenover Bigness ‘telt’ 
het individu niet en is geen ijkmaat meer. 
Alles wat de mens gemaakt heeft naar zijn 
eigen beeld en eigen schaal verliest er zijn 
geldigheid: ‘composition, tradition, trans- 
parancy, ethics’, of samengevat: de stad,” 
schrijft Verschaffel. [11]

OMA / Rem Koolhaas

Kunsthal, Rotterdam, 1992

De behoefte om zelf vorm te geven en din
gen te maken, buiten zijn theorie om, was 
reeds aanwezig in Exodus. Ook in Delirious 
New York schuift hij de ontwerpen van zijn 
eigen verbeelding tussen de meesterwerken 
van de moderne architectuur. Toen de Ame
rikanen Hitchcock en Johnson in 1932 het 
Europese modernisme als ‘de internationale 
stijl’ voorstelden, hadden ze het expliciet 
van zijn ideologische tegenstellingen gezui
verd. Ook bij Koolhaas staan alle meester
werken broederlijk naast elkaar, gewoon als 
meesterwerken, gewoon als architectuur. In 
een commentaar bij Delirious New York in 
S,M,L,XL noteert hij: “The permanence of 
even the most frivolous item of architec
ture and the instability of the metropolis are 
incompatible. In this conflict the metropolis 
is, by definition, the victor; in his pervasive 
reality architecture is reduced to the status 
of a plaything, tolerated as decor for the 
illusion of history and memory.” Maar ook: 
“In Manhattan this paradox is resolved in a 
brilliant way: through the development of a 
mutant architecture that combines the aura 
of monumentality with the performance of 
instability.” Zo kan men weer alle kanten 
uit en is de architectuur opnieuw gered. Is 
architectuur ooit iets anders dan een 
plaything geweest? Het citaat eindigt: “This 
architecture relates to the forces of the 
Groszstadt like a surfer to the waves.”

Is New York of de metropool in het 
algemeen ook maar iets veranderd sinds de 
publicatie van Delirious New York? Zo te 
zien is de invloed op de gang van zaken ni
hil. Zelfs de kijk op New York is er nauwe
lijks door gewijzigd. De tegenbeelden die 
in Delirious New York zijn ontwikkeld, 
werden blijkbaar niet opgevangen. Maar 
mogen we die vraag wel stellen? Is het ver
haal op zich niet mooi genoeg? In architec
tuurkringen is het boek in elk geval ervaren 
als een schok, vooral dan bij de jongere 
generaties. Het gaf blijk van een aansteke
lijk enthousiasme en liet zien dat er moge
lijkheden bestonden om de zaken op een 
nieuwe en frisse manier te benaderen. Het 
fungeerde als een blikopener. De uitzicht
loosheid van de modernistische aanpak 
werd omgebogen tot een meeslepend per
spectief. Van een formele invloed op die 
jonge generaties is er niet direct sprake. 
Koolhaas kweekt geen volgelingen, een 
enkele epigoon of plagiaris niet te na ge
sproken. De tentoonstelling in Rotterdam 
over de invloed van Koolhaas op de Neder
landse architectuur heeft dat overtuigend 
aangetoond. [12]

Maar het succes van Koolhaas heeft 
een serieuze keerzijde: de verwarring van 
gedachtespinsels, verbale elucubraties of 
beeldsequenties met architectuur en creati
viteit. Koolhaas heeft die grens tussen ver
halen en gebouwen nooit gethematiseerd, 
maar zoals we reeds suggereerden heeft hij 
ze wel steeds gerespecteerd. Hij gaf er zelfs 
een institutionele basis aan toen hij zijn eer
ste firma OMA uitbreidde met de theore
tische cel AMO. Door het monogram ge
woon om te draaien wordt meteen ook de 
tegenstelling tussen beide geaccentueerd. 
Het geeft hem tevens de kans om op theo

-

vmams"

retisch vlak vrij te blijven bewegen en zijn 
verhalen zuiver houden.

Koolhaas blijft zijn uiteenzettingen 
over de onmogelijkheid van architectuur 
naast zijn groeiend aantal architectuur- 
ontwerpen plaatsen en hij houdt de sugges
tie vol dat beide nauw op elkaar betrokken 
zijn. Ze zijn dat natuurlijk ook, maar hun 
betrokkenheid is verre van rechtlijnig. Het 
gaat om grotendeels onafhankelijke activi
teiten, wat niet wegneemt dat de theore
tische beschouwingen, in een overigens vol
komen ondoorzichtige wisselwerking, ge
zag ontlenen aan de gebouwen en omge
keerd.

In tegenstelling tot Marcel Duchamp, die zijn 
artistieke activiteiten op een gegeven mo
ment zou hebben stopgezet, denkt Koolhaas 
er niet aan die voor hem al te simpele con
clusie te trekken. Integendeel. Om zijn 
werkwijze toe te lichten, verwijst hij ergens 
naar de schilderijen van Gerhard Richter die 
“scraped of painting” zijn. Zo kan Richter 
blijven schilderen en Koolhaas blijven bou
wen.

De referentie naar Richter hoeft niet 
per se negatief geïnterpreteerd te worden. 
Richters twijfel aan de schilderkunst en zijn 
afwijzing van alles wat naar kunst ruikt, 
belet hem niet met overgave door te gaan 
met schilderen. In de moderne kunst en li
teratuur is die schijnbare tegenspraak een 
bekend fenomeen. Net als Koolhaas verza
melt Richter in zijn Atlas de meest uiteen
lopende gegevens en zet die op een puur 
associatieve wijze in reeksen bij elkaar. In 
zijn notities van 1964-65 schrijft hij: “Weet 
je wat fantastisch was? De ontdekking dat 
iets stoms en belachelijks als het kopiëren 
van een postkaart tot een schilderij kon lei
den. En vervolgens ook de vrijheid om te 
schilderen wat je ook maar wilde. Herten, 
vliegtuigen, koningen, secretaresses. Datje 
niets meer moet uitvinden, en dat je alles 
kunt vergeten watje met schilderkunst be
doelde - kleur, compositie, ruimte - en al 
die zaken die je destijds wist en dacht. Plots 
was niets van dit alles een noodzakelijke 
voorwaarde voor kunst.” [13]

Het verschil met schilderkunst is dat 
architectuur geen foto’s kan naschilderen, 
al lijkt Koolhaas daar soms wel zin in te 
hebben. Maar zo direct kan een architect niet 
ingrijpen in de werkelijkheid. Bij Richter 
staat het werk centraal en vormt de theorie 
daar een reflectie op. Bij Koolhaas lijkt het 
haast omgekeerd. Er is echter nog een ander 
en belangrijker onderscheid: in het werk van 
Richter is altijd nog het verzet tegen de schil
derkunst te bespeuren. Het is inherent aan 
zijn aanpak. In het architectonisch oeuvre van 
Koolhaas is het verzet tegen architectuur, dat 
in zijn teksten voortdurend de kop opsteekt, 
met de beste wil van de wereld niet terug te 
vinden. Koolhaas’ oeuvre getuigt van begin 
tot eind van een onverdeeld en uitdagend 
genoegen in het maken van architectuur 
- zuivere, eeuwige architectuur. “The more 
architecture mutates, the more it confronts 
its immutable core,” merkt Koolhaas op in 
de inleiding van S,M,L,XL. Over die 
“immutable core” heeft hij het verder niet.

Maar het doet wel denken aan zijn opmerking 
in Delirious New York over de “ageless 
pregnancy” van de “Captive Globe”. 
“Ageless” en “immutable” zijn woorden die 
men niet zo gauw in Koolhaas’ vocabula
rium verwacht.

Zijn theorie is helemaal verdampt als hij 
voor het eerst een ontwerp kan realiseren, 
het IJ-plein in Amsterdam in 1980-1981. 
Zoals Philip Johnson ooit opmerkte, is een 
architect altijd bereid zijn ziel aan de dui
vel te verkopen om te mogen bouwen. Het 
is waar, dit werk op het IJ-plein wordt in de 
recente uitgaven over OMA niet meer mee
geteld. Het blijft echter typisch voor de re
latieve distantie die er altijd geweest is tus
sen werk en theorie. Bij het project voor het 
IJ-plein is er geen sprake meer van conges
tie of manhattisme. Zonder enige gêne 
speelt Koolhaas het spel. Er duiken nu in
eens begrippen op als ‘dorpse stedelijkheid’, 
eigenheid van de buurt, straatleven, allemaal 
begrippen die toen op de lippen van de ar
chitecten bestorven lagen. Zelfs Krophollers 
reactionaire Bouwkunst van de 20ste eeuw 
wordt erbij gehaald. Ik citeer even uit een 
eigen bespreking van het project: “Die 
omzwenkingen maken deel uit van de 
overredingstechnieken die nu eenmaal bij 
het ondernemerschap horen. Ze zouden ook 
kunnen geïnterpreteerd worden als prach
tige persiflages op de willekeurigheid van 
het architectendiscours. In de uitstalling van 
het irrationele van de besluitvorming spaart 
Koolhaas zich geen moeite. Hij stelt uitge
breide rapporten samen waarin hij, om maar 
iets te noemen, alle mogelijke bestaande 
modellen die op zijn opdracht van toepas
sing zouden kunnen zijn naast elkaar op een 
rijtje zet om de beoordeelbaarheid van zijn 
project te verhogen. Van Loghem, Stam, 
Duiker, Bakema, Gamier, Le Corbusier, 
Hilberseimer, Mies van der Rohe, Gropius, 
Leonidov, Cerdà, Stein, Ungers, zelfs Krier, 
laten hun respectievelijke oplossingen zien, 
waarna, zonder enige vorm van redenering, 
maar wel als conclusie het eigen voorstel 
volgt dat voor strokenbouw met enkele to
rens opteert. Overigens, in Koolhaas’ eigen 
termen, een goed plan.” [14]

Dit loskoppelen van theorie en prak
tijk kan men zien als een list, een strate
gisch element in de verkooptechniek, of een 
vorm van cynisme. Bij architectuur- 
gesprekken komen nooit de echte argumen
ten op tafel. Dat kan gewoon niet. Het ge
tuigt van Koolhaas’ luciditeit dat hij dat 
gegeven niet alleen doorheeft, maar het ook 
bewust hanteert. Het getuigt ook van zijn 
talent als architect. Alle theorie zet hij opzij 
om er in de gegeven omstandigheden het 
beste van te maken. Het IJ-plein steekt met 
kop en schouders uit boven de woonwijken 
uit die dagen, zelfs van bekende architec
ten. Het werd ook bekroond met de Bouw
prijs van Amsterdam. Zelf zegt Koolhaas 
erover: “Ik heb het U-plein altijd gezien als 
een unieke episode die moeilijk door mij in 
een theoretisch kader te brengen viel.” [15] 
Die unieke positie, zo blijkt ook uit de rest 
van het interview, bevat echter in veel op
zichten de kiem van het latere werk.

In dezelfde periode is Koolhaas ook bezig 
met de spraakmakende ontwerpen voor een 
renovatie en uitbreiding van de koepel- 
gevangenis in Arnhem, een kolfje naar zijn 
hand; een bouwblok aan de Kochstrasse in 
Berlijn, vlakbij de Muur, een deel van een 
stedenbouwkundig plan waarin hij herinne
ringen aan Mies van der Rohe oproept; het 
Danstheater en de uitbreiding van de 
Tweede Kamer aan het Binnenhof in Den 
Haag; de residentie voor de Ierse minister
president en het gebouw bij de Willemsbrug 
in Rotterdam. Dat laatste werd nooit ge
bouwd, evenmin als de meeste andere pro
jecten, maar het vestigde wel definitief zijn 
naam als (papieren) architect, bovenal door 
de befaamde driedelige zeefdruk die dit 
ontwerp als een illustratie van een nieuwe 
metropolitane architectuur voorstelt. Dat 
laatste was niet meer dan een schijn
manoeuvre. Het metropolitane zit hem meer 
in de voorstelling dan in de architectuur zelf. 
In S,M,L,XL geeft Koolhaas de betekenis 
aan van dit project in zijn carrière.

Hij maakt het project op uitnodiging 
van een Rotterdamse wethouder die absoluut 
een gebouw van Koolhaas wil om de stad 
een nieuwe uitstraling te geven. Koolhaas is 
op dat moment, in 1980, al het symbool van 
durf en vooruitstrevendheid in de architec
tuur. De inplanting en de aard van het ge
bouw mag hij zelf kiezen. Hij opteert voor 
een onmogelijke en tegelijk aantrekkelijke 
plek. Aantrekkelijk, want gelegen bij de
Maas met een prachtig uitzicht over de 3
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rivier - zeer romantisch uiteraard, want wie 
heeft in dit metropolitane tijdperk nog tijd 
of zin om naar stromend water te zitten kij
ken. Maar die tegenwerping heeft Koolhaas 
voorzien, want hij wijst erop dat een gebouw 
aan het water niet betekent dat men er uit 
het raam moet kijken. Praktisch ook, want 
de non-existent speck was vlakbij de 
Boompjes gelegen, waar Koolhaas zich bij 
zijn terugkeer in Europa had gevestigd.

Maar ook onmogelijk, omdat het ging 
om een uiterst smal perceel te midden van 
de drukte van de Maasboulevard met zijn 
vier rijstroken en de onwaarschijnlijke op
rit van de Willemsbrug. Koolhaas noemt het 
“OMA’s first retroactive concept”. Hij stelt 
het ontwerp voor als het manifest van een 
nieuwe architectuurhouding die het steriele 
zoeken van architecten naar nieuwe vormen 
achter zich laat en zich laat inspireren, zo
als hij zelf beweert, door het overlevings
instinct van de Rotterdammers. “De echte 
reden waarom ik mijn site koos was dat zij 
de potentie had om een einde te maken aan 
Rotterdams oude frustratie... de enige plek 
waar de stad bij de rivier kwam” (S,M,L,XL, 
p. 527). We zijn ook hier nog ver van de 
generic city. Koolhaas voelt zich geroepen 
om de stad Rotterdam in haar ‘eigenheid’, 
een typisch Europees architectuurbegrip, te 
versterken. “Terug in Europa moest het 
werk beginnen met een zorgvuldige lectuur 
en interpretatie van het bestaande dat juist 
daarom zou blijven” (S,M,L,XL, p. 529).

Zijn inventiviteit bij de interpretatie 
van een bestaand gegeven had hij reeds la
ten zien bij zijn analyse van de Berlijnse 
Muur. De beschrijving van de site is ook 
hier weer grandioos. De Hefbrug, die tot 
verdwijnen gedoemd was, vergelijkt hij met 
de twee biddende figuren op L’Angelus van 
Millet. Van de resten van die Hefbrug maakt 
hij een monument met uitkijktoren.

Ook in de beschrijving van het ontwerp 
zelf ontbreekt het niet aan indrukwekkende 
formuleringen zoals “presence with non
existence” (een begrip dat voor Koolhaas zelf 
zou kunnen staan) of iets concreter “upside 
down pyramid” om de expansie naar boven 
toe te suggereren. “It’s everyone’s idea of 
unusual, difficult, implausible, impossible; 
therefore brilliant” (S,M,L,XL, p. 534). Op 
dat laatste komt het blijkbaar aan. Het is ook 
een pracht van een gebouw. Het heeft die 
waterval van woorden niet nodig om over
eind te blijven. Integendeel, het verliest zijn 
‘existentie’ door opgenomen te worden in 
een wervelend showscenario. Waarom wil 
Koolhaas eigenlijk bouwen?

Hij heeft gelijk dat we hier niet meer 
van een gebouw in de traditionele zin van 
het woord kunnen spreken. Het gaat om een 
conglomeraat, weliswaar zorgvuldig samen
gesteld, dat ontstaat door het bij elkaar bren
gen van fragmenten die binnen het geheel 
toch een zelfstandigheid behouden. Die 
schijnbaar toevallige samenstelling resul
teert in een ongekende vorm van vrijheid 
en beweeglijkheid, alsof die fragmenten 
morgen evengoed op een andere manier met 
elkaar konden omgaan. De fragmenten op 
zich vertonen trouwens eenzelfde vrijheid. 
Ook zij zijn niet bepaald door een gesloten 
compositie, maar kunnen er potentieel heel 
anders uitzien. Dit ontwerp is een levend 
bewijs dat er vandaag een adequate archi
tectuur mogelijk is, een sprekende vertaling 
van de dynamiek van deze tijd. En niet al
leen dat: in die dynamiek wordt ook de 
gelaagdheid van de tijd uitgesproken en de 
continuïteit en de tijdloosheid van de archi
tectuur, waar Koolhaas het alleen op heel 
onverwachte momenten over heeft en waar 
hij als het ware alleen stiekem allusie op 
durft te maken.

Ooit heeft Koolhaas zich laten ontval
len dat het kruis van de architect is te moe
ten kiezen tussen de vele mogelijkheden die 
zich aandienen. Maar daar ligt ook zijn 
kracht, zeker als hij de suggestie van die 
mogelijkheden in zijn keuze weet open te 
houden. Dat is dan in flagrante tegenspraak 
met die andere bewering van Koolhaas dat 
architectuur niet anders kan dan vastleggen, 
insluiten, systematiseren. Zijn projecten la
ten het tegendeel zien. Daarin sluiten ze 
overigens perfect aan bij sommige histo
rische gebouwen, die helemaal niets inslui- 
ten, maar juist open en leeg maken.

De Kunsthal in Rotterdam van 1992, meer 
nog dan het ontwerp voor de Boompjes, wil 
een demonstratie zijn van een actuele, 
metropolitane architectuur. Dit keer gaat het 
om een gesloten glazen ‘box’ waarin zich niet 
alleen een eindeloze dynamiek ontplooit, 
“a random anti-grid”, maar waar ook een ge
bonden plek ontstaat, een moment van rust, 
leegte én contemplatie. De Kunsthal maakte 
deel uit van een door Koolhaas ontworpen 
Museumpark, dat ooit gedeeltelijk werd ge- 
realiseerd, maar intussen al weer grotendeels 
is gesloopt. Ook het schitterende ontwerp 
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was opgezet als een deel van het Museum
park. In S,M,L,XL wordt de Kunsthal 
voorgesteld als een echte ‘promenade 
architecturale’ met instructies als “Walk 
down”, “Turn the corner”, “Enter the lower 
hall, facing the park. It is dark with a forest 
of five columns”. Inderdaad, de kolommen 
in de benedenhal zijn vervangen door holle 
boomstammen die rechtstreeks uit een klas
siek architectuurtraktaat schijnen te zijn 
gekopieerd. De hele Kunsthal is letterlijk 
een gebouwd architectuurtraktaat.

Door het gebouw loopt een openbare 
weg die een verkeersader met het park ver
bindt. Op die weg sluiten de toegangen aan 
tot de verschillende delen, zalen, restaurant, 
auditorium. Schuins over die weg bevindt 
zich een daktuin met perenbomen. Voor 
steunen of liggers met exact dezelfde func
tie is voor verschillende uitvoeringen ge
kozen. Alles is transparant. Gordijnen zor
gen ervoor dat ruimten kunnen worden af
gesloten. Op de verbaasde vraag van de di
recteur waarom in zijn werkkamer geen 
venster was voorzien, antwoordde Koolhaas 
dat dit de concentratie bevorderde.

Zo is heel dit gebouw een uitdagend 
spel met alle mogelijke conventies, en dat 
op zich is al een revelatie - maar het is wel 
perfect in tegenspraak met een metropoli
tane architectuur die helemaal opgaat in haar 
zakelijke reden van bestaan. De bestaans
reden van de Kunsthal is louter en alleen 
architectuur, en tegen dat obstakel van de 
architectuur zijn de eerste gebruikers dan 
ook fel tekeergegaan, begrijpelijkerwijs, 
maar wel tot grote ergernis van Koolhaas.

De soepelheid waarmee Koolhaas zijn theo
rieën hanteert, wordt nogmaals gedemon
streerd in de Sea Terminal voor de haven 
van Zeebrugge uit 1989. Het project voor 
de Boompjes en de Kunsthal waren allebei 
bestemd voor nondescripte gaten in de bin
nenstad van Rotterdam; in Zeebrugge heeft 
hij te maken met een op de zee gewonnen 
kale vlakte. De omstandigheden helpen 
Koolhaas hier om eens een echte ‘non-lieu’, 
te midden van de immensiteit van zee en 
lucht, om te zetten in architectuur en er een 
karakteristieke plek van te maken. Dit ge
durfde project realiseert hij in samenwer
king met het Londense ingenieursbureau 
Ove Arup, dat in vele projecten van OMA 
een voorname rol zal spelen. Ove Arup was 
onder meer verantwoordelijk voor de ‘zei
len’ van de Opera van Sydney, een land
mark die de stad karakteriseert en dus ab
soluut niet generisch is, tenzij men elk spe
cifiek gebouw als generisch bestempelt, 
zoals Koolhaas inderdaad in Delirious 
New York heeft gedaan met de meesterwer
ken die hij er voorstelt en waarvan hij de 
specificiteit negeert.

Ook de Sea Terminal van Zeebrugge 
is een landmark. Men kan zich natuurlijk 
wel voorstellen dat er, zoals dat vroeger 
gebeurd is met de vuurtorens langs de kust, 
op verschillende plaatsen meerdere iden
tieke exemplaren van de Sea Terminal zou
den worden gebouwd, maar dat neemt niet 
weg dat ze een plek een identiteit verlenen 

en zich daardoor verzetten tegen de gelijk
matigheid van de generische ruimte.

De Sea Terminal is een verkeers
knooppunt waar allerlei andersoortige 
verkeersstromen bij elkaar komen, een 
grensgebied zowel in natuurlijke als in 
administratieve zin. Wat in S,M,L,XL gezegd 
wordt van het ontwerp voor de Très grande 
bibliothèque in Parijs, is op de terminal van 
Zeebrugge letterlijk van toepassing: “The 
ambition of this project is to rid architec
ture of responsibilities it can no longer 
sustain and to explore this new freedom 
aggressively. It suggests that, liberated 
from its former obligations, architecture’s 
last function will be the creation of the 
symbolic spaces that accomodate the per
sistent desire for collectivity” {S,M,L,XL, 
p. 604). Ais motto van het hele oeuvre zou 
dit citaat niet misstaan. Merkwaardig ge
noeg gaat het ook op voor wat architec
tuur altijd al geweest is.

De agressiviteit schuilt in de absolute 
vrijheid om zich van bestaande stereotypen 
te ontdoen en de inventieve verbeelding de 
vrije loop te laten - wat nog niet wil zeggen 
dat de nieuwe beelden niet naar bestaande 
typologieën verwijzen. Zoals Koolhaas de 
Muur van Berlijn een nieuwe betekenis toe
kende, zo gebeurt het vaker dat bestaande 
beelden op een ongebruikelijke en onver
wachte manier worden ingezet. Op de cover 
van de catalogus van de tentoonstelling 
Le temps des gares (1978) in Parijs staat 
Bruegels toren van Babel in een tekening 
van Dominique Appia, getransformeerd tot 
een centraal station waar de spoorbanen uit
schieten als slierten spaghetti, letterlijk zo
als in OMA’s project voor Zeebrugge. Niet 
toevallig noemt Koolhaas de terminal een 
omgekeerde toren van Babel. De Toren van 
Babel is natuurlijk een prachtsymbool voor 
de mogelijkheid om de meest uiteenlopende 
gegevens samen te smelten.

Van de grote projecten die volgen op 
Zeebrugge, de Très Grande Bibliothèque en 
de Bibliothèque Jussieu, beide in Parijs, het 
ZKM (Zentrum für Kunst und Medien- 
technologie) in Karlsruhe en vele andere is 
alleen het project voor Rijsel, Euralille, voor 
een deel gerealiseerd. Het geval Euralille is 
een fantastisch verhaal. Het doet denken aan 
het verhaal van de Rotterdamse wethouder 
die Koolhaas om ‘een project’ vroeg, een
der wat of waar. In Rijsel ging het om een 
welbepaalde opgave, maar verder kreeg de 
architect ‘carte blanche’ van burgemeester 
Mauroy. Het is Koolhaas gelukt om reeds 
genomen beslissingen, zoals het wegstop
pen van de TGV in een tunnel, ongedaan te 
maken. Zijn plan noemt Koolhaas een 
“investment in pure symbolism”, wat her
innert aan het reeds aangehaalde citaat over 
de Très Grande Bibliothèque. Het plan be
helst een aantal indrukwekkende en com
plexe gebouwen, samengedrongen tussen 
het oude en het nieuwe station van Rijsel. 
Voor de uitwerking van die gebouwen doet 
Koolhaas een beroep op een keur van Franse 
architecten: Jean Nouvel voor het immense 
winkelcentrum met kantoren, Christian de 

Portzamparc voor een kantoortoren boven 
op het nieuwe station, Claude Vasconi voor 
het World Trade Center. Het ontwerp voor 
de espace piranésien, het knooppunt waar 
de verschillende verkeersstromen bij elkaar 
komen, het enige “overtly metropolitan 
moment”, behoudt hij voor zichzelf. 
“OMA’s only architectural invention in the 
central sector was not an addition but a 
subtraction” (S,M,L,XL, p. 1200).

Veel stedenbouwkundige principes 
zijn hier niet terug te vinden, wel een scherp 
instinct voor de mogelijkheden van het 
moment om een hoge dichtheid te realise
ren en vlakbij de oude stad een nieuwe 
‘synthetische stad’ te laten ontstaan. Het 
succes van Euralille is natuurlijk geen 
kwaliteitslabel voor de stedenbouw of ar
chitectuur die hier is gerealiseerd, zoals vaak 
wordt verondersteld, evenmin als de mis
lukking op andere plaatsen, zoals bijvoor
beeld het Museumpark in Rotterdam, als 
bewijs kan aangevoerd worden voor de 
ontoereikendheid van het project. Feit is dat 
de grootse en gedurfde aanpak in Rijsel een 
geweldige stedelijke dynamiek heeft te
weeggebracht, die ook zijn weerslag heeft 
gehad op de privé-investeringen.

Behalve de espace piranésien tekent 
Koolhaas in Euralille oök voor Congresexpo 
Le Grand Palais, een enorm gebouw dat er 
wat geïsoleerd bij staat, maar dat door aan
passingen aan het weggennet beter bij het 
geheel moet worden betrokken of althans 
toegankelijker moet worden. Koolhaas 
noemt zijn Grand Palais “an organisation 
of appearances”. Het is een soort manifest 
van zijn architectonische aspiraties, zoals 
de Kunsthal in Rotterdam dat ooit was, maar 
dan in het groot. Op een ovale plattegrond 
worden alle mogelijke grootstedelijke func
ties bij elkaar gebracht, expohallen, concert
zaal, auditoria, restaurant. Maar het zijn 
vooral de labyrintische passages en tussen
ruimten die het geheel zijn ‘metropolitane’ 
karakter geven en de ervaring oproepen van 
architectonische beelden die er alleen om
wille van zichzelf zijn, los van elke functie 
of betekenis, zuivere poëzie. Alleen het 
zwembad ontbreekt, maar verder komen 
talloze, zelfs puur vormelijke bestanddelen 
uit zijn repertoire terug. Koolhaas is niet te 
beroerd om zijn stedenbouwkundig werk in 
Euralille te vergelijken met het werk van 
Michelangelo, die “meesterwerken haalde 
uit inerte marmeren blokken”.

Een bespreking van elk van de ontwerpen 
en hun onderlinge samenhang zou meer dan 
de moeite waard zijn, maar dat is nu niet 
aan de orde. Waar het in wezen om gaat, is 
de paradox die Koolhaas zélf aankaart door 
aan de ene kant de onmogelijkheid van ar
chitectuur te affirmeren, maar aan de an
dere kant toch door te gaan met ontwerpen, 
en dit niet als een soort atavistische bezig
heid, maar als een vitale functie van het 
actuele samenleven. Aan de vorm van dat 
samenleven, de mobiliteit, de snelheid en de 
heterogeniteit ervan, wil of kan de architect 
niets veranderen. Het is niet door Koolhaas’ 
nieuwe interpretatie dat de Muur in Berlijn 
gevallen is of, zoals Okwui Enwezor op
merkt, dat Lagos of Azië zich “aan de com
plete beheersing door Koolhaas” zal onder
werpen. [16] Alleen door die bestaande si
tuatie te onderkennen, kan hij er ook op in
spelen en er trachten een antwoord op te 
geven, zodat de schijnbare onontkoombaar
heid ervan wordt opgeheven. Het onderken
nen zelf is overigens al een beslissende in
greep, de eerste stap van het ontwerp. Er 
wordt een afstand gecreëerd.

Het symbool van Zeebrugge ligt hier 
voor de hand. Het gebouw is meer dan een 
overstap van het ene vervoerstype op het 
andere. Het betekent een oponthoud, hoe 
voorlopig ook. Er ontstaat een breuk, een 
verblijf, een leegte als men wil, of een feest, 
want wat is een feest anders dan het op
schorten van het dagelijkse verloop? In 
plaats van te affirmeren dat architectuur zin
loos geworden is, moet men met (en tegen) 
Koolhaas concluderen dat architectuur juist 
nu als een ‘machine van vrijheid’ werkt en 
in staat is om de werkelijkheid onder ogen 
te nemen en er op een eigen wijze mee om 
te gaan. Bij een nauwkeurige lectuur van 
Koolhaas’ publicaties, hetgeen een haast 
contradictoire opgave is, ontstaat de indruk 
van een overschatten van de architectuur, 
eerder dan van een denigreren ervan. Van 
die neiging tot overschatting wordt men 
echter in de confrontatie met de realiteit vlug 
genezen.

Sinds het midden van de jaren tachtig krijgt 
Koolhaas steeds meer kansen om zich te 
manifesteren als stedenbouwkundige en pla
noloog of, beter nog, als visionair. Dat werk 
ligt helemaal in de lijn van zijn eerste op
treden als scenarist van de Berlijnse Muur, 
van de Exodus of Delirious New York. Het 
past in de ontwikkelingslijn van small.



medium, large en extra-large, de meer dan 
aftandse indeling van het architectuur- 
repertoire die hij in S,M,L,XL een nieuwe 
betekenis heeft gegeven. Maar veel maakt 
dit schaalverschil niet uit. Stedenbouw
kundige opgaven benadert hij precies zoals 
architectonische. Voor beide cultiveert hij 
ook diezelfde manie van het verzamelen van 
alle mogelijke data en het naast elkaar stel
len van alle mogelijke typologieën om uit
eindelijk, zonder enige vorm van redene
ring, zijn eigen ontwerp voor te stellen.

In 1987 begint hij met zijn onderzoek 
naar Atlanta, dat zal uitlopen op een lofrede 
op de “disurbanist of the world”, de Ameri
kaanse architect John Portmann, wiens ge
bouwen volgens Koolhaas de voltooiing van 
een destructieve moderniteit benaderen, een 
"postcatastrofaal nieuw begin” dat tevens 
een hulde inhoudt aan “revolutionaire vor
men op het vlak van vrije betrekkingen”, 
die op hun beurt door niets anders gelegiti
meerd worden dan “hun appel aan onze zin
tuigen” p. 856). Koolhaas was
in 1986 reeds gevraagd om een oplossing 
te bedenken voor de catastrofale toestand 
van de Bijlmermeer in Amsterdam, maar zijn 
voorstellen krijgen geen gehoor. In 1993 
‘hertekent’ hij Holland, maar ook dat pro
ject vindt geen weerklank. Het meest exem
plarische van zijn stedenbouwkundige pro
jecten uit die periode is zijn inzending voor 
de prijsvraag voor het Pare de la Villette in 
Parijs in 1982, dat laatste stuk metro- 
politane terrain vague dat zozeer tot de 
verbeelding van de architecten spreekt. Die 
prijsvraag groeit uit tot een testcase. Uit
eindelijk wordt ze gewonnen door Bernard 
Tschumi, een medestudent van Koolhaas 
op de A.A. School. Het project voor de 
Wereldtentoonstelling in Parijs van 1989 en 
tot op zekere hoogte ook dat voor de uit
breiding van Parijs in Melun-Sénart van 
1987, sluiten aan bij dat voor La Villette.

Congestion without matter wordt het 
project voor het Pare de la Villette genoemd. 
In dat verband verwijst Koolhaas expliciet 
naar de schematische doorsnede van de 
Downtown Athletic Club die voor hem de 
essentie van Delirious New York uitmaakt: 
in een torengebouw van ettelijke verdiepin
gen vindt, zonder dat de ene gebruiker iets 
afweet van de andere, op elke verdieping een 
andere activiteit plaats, en dat niet alleen, die 
activiteiten variëren zelf ook nog voortdu
rend. Het is op een van die verdiepingen dat 
de befaamde naakte boksers aan de bar 
oesters staan te proeven. Slaat men het 
schema van die doorsnede neer, dan bekomt 
men een even simpele als verrassende steden
bouwkundige plattegrond, een aantal paral
lelle banen die een ordening aanbrengen. 
Simpeler kan het niet Het is wel de bedoe
ling, voegt Koolhaas eraan toe, “om aan het 
simpele de dimensie van avontuur te geven 
en het utilitaire te laten samenvallen met de 
poëzie” (S,M,L,XL, p. 934).

Die overzichtelijke ingreep maakt niet 
alleen verschillende lezingen mogelijk, 
maar lokt ook het nieuwe uit. Het gegeven 
patroon wordt gewoon op zijn kop gezet. 
Het merkwaardigste is dat er, althans vir- 
tueel, wel een nieuwe figuur ontstaat, maar 
dat die figuur open blijft en steeds kan ver
anderen. Ze werkt als de (denkbeeldige) lijn 
waarop men schrijft en die alleen door het 
schrijven ontstaat. Trek een lijn door iets 
heen en er ontstaat een nieuw gegeven dat 
onvermoede aspecten naar voren brengt en 
de vermeende orde opheft. De steden
bouwkundige of architect kan op elk punt 
van het plan ingrijpen, zonder dat het plan 
tot één figuur wordt herleid. Hij kan accen
ten plaatsen die een patroon suggereren, 
maar dat patroon loopt nooit uit op een van 
tevoren bekend verhaal.

Men herkent het principe van de mon
tage. Volgens Godard (en vóór hem Eisenstein) 
typeert de montage niet alleen de film maar 
ook de hedendaagse cultuur in het alge
meen. De montage is de methode om dood- 
vertelde verhalen nieuw leven in te blazen. 
In zijn Histoire(s) du cinéma verwijt Godard 
de film dat hij tekortgeschoten is in zijn his
torische opdracht om de kracht van het beeld 
te herstellen als oorspronkelijke kennis en 
ervaring van de wereld. De film heeft het 
beeld onderworpen aan de tirannie van het 
scenario en het aldus dienstbaar gemaakt 
aan het bestaande discours. Hij heeft de 
beelden zelf niet laten spreken. Alleen door 
de montage, door de confrontatie van beel
den, kunnen beelden opnieuw tot spreken 
worden gebracht en onze sensibiliteit on
middellijk raken. Wellicht geldt dat nog 
meer voor de architectuur en de stedenbouw 
dan voor de film.

Het montageprincipe kenmerkt ook de 
autobiografie van Koolhaas zoals hij die in 
S,M,L,XL (1995) ontvouwt. Alles wijst erop 
dat hier sprake is van een terugblik op een 
afgesloten periode in zijn loopbaan. 
Content, de grote tentoonstelling in de
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Pare de la Villette, Parijs, 1982 (tekening: Alex Wall)

Kunsthal van Rotterdam, waarin het recente 
werk wordt getoond, begint in 1996. De 
vorige periode eindigt met Generic City, de 
neutrale plek waar alles weer mogelijk 
wordt, waar de architectuur gezuiverd is van 
haar ideologische vooroordelen en van haar 
banden met halsstarrige patronen. Men zou 
zich kunnen voorstellen dat daarop een pe
riode van rust volgt waarin de werken, los 
van alle theoretisch geweld, rustig kunnen 
gedijen. Maar dat is buiten Koolhaas gere
kend.

Op de Documenta X (1997) in Kassei 
pakt hij uit met een wervelende show, 
waarin kreten en kleuren elkaar verdringen, 
een poging om een nieuw conceptueel ka
der te ontwerpen. Om dit veilig te stellen 
voor piraten, voorziet hij elk begrip, ook het 
meest courante, van een copyrightteken. 
Een zoveelste sneer naar het architecten
discours? Of een ironische verwijzing naar 
het feit dat copyright gewoon geen zin meer 
heeft in een wereld waarin de auteur geen 
stem bezit? Dat alle woorden toch maar 
gelul zijn? Men kan toch moeilijk aanne
men dat Koolhaas een vaste betekenis wil 
invoeren van de begrippen die hij hanteert, 
zodat er een heldere gedachtewisseling 
mogelijk wordt. Hijzelf gaat immers elke 
gedachtewisseling uit de weg.

In Kassei waren die beschermde be
grippen onleesbaar op murenhoge foto’s 
geschreven van Aziatische steden, het 
nieuwe operatieveld van Koolhaas. Het be
gint op raaskallen te lijken, maar dat ‘spre
ken in tongen’ verhoogt blijkbaar alleen 
maar de mythe van diepzinnigheid en luci
diteit. Van montage is er geen sprake meer. 
Met die stroom van beelden zoals we die 
dagelijks over ons heen krijgen, kan men 
eindeloos doorgaan, ware het niet dat ze zo 
snel elke prikkel verliezen.

Pearl River Delta heet de ‘studie’ die 
aan deze ongecontroleerde uitbarsting ten 
grondslag ligt. Ze werd achteraf uitgegeven 
in Great Leap Forward, waarin Koolhaas 
alleen nog een heel kort voorwoord publi
ceert: “The entire discipline possesses no 
adequate terminology to discuss the most 
pertinent, most crucial phenomena within

its domain nor any conceptual framework 
to describe, interpret, and understand 
exactly those forces that could redefine and 
revitalise it.” In het andere dikke boek dat 
tegelijkertijd verscheen, Guide to Shopping, 
publiceert hij het essay Junkspace, de 
nieuwe naam voor de generic city. [17] 
Geen van beide delen verandert iets aan 
Koolhaas’ opvatting over de onzinnigheid 
van het architectuurverhaal. Ze verhogen 
alleen maar de verwarring door schaamte
loos gebruik te maken van voorhanden ma- 
teriaal. Enige poging tot inzichtelijkheid valt 
er niet in te bekennen. Koolhaas’ repetitieve 
methode bereikt hier haar grens. Zonder zijn 
conceptuele scherpte verzandt ze in hope
loos geleuter.

Koolhaas kan alleen maar doorgaan met het 
concipiëren van zijn extra-large gebouwen, 
zoals zijn project voor het Koningin 
Julianaplein in Den Haag of zijn (erg be
twist) gebouw voor dé Chinese staats
televisie in Peking — immense constructies 
die kunnën wedijveren met het paleis van 
Ceausescu in Boekarest. Ook al kunnen of 
willen ze hun architectonische ambities niet 
helemaal verloochenen, van de bevrijdende 
ironie die de gebouwen van Koolhaas uit
stralen en die een laatste hoogtepunt beleeft 
in de nieuwe Nederlandse Ambassade in 
Berlijn, valt niet veel meer te bekennen.

Zijn inschakeling in het modehuis 
Prada verantwoordt Koolhaas als een sub
versieve poging - en dit kan men doortrek
ken naar zijn hele oeuvre - om het geves
tigde imago van deze firma te destabiliseren 
en open te houden. Zijn showroom in New 
York is inderdaad ongeveer het omgekeerde 
van wat Prada erin presenteert. Op het einde 
van het dikke boek Pradó, in 2001 in eigen 
beheer uitgegeven, verschijnt Koolhaas dan 
ook als boeteling.

Bij dit verhaal hoort geen afronding. Het 
balanceert voortdurend tussen die blijkbaar 
onstelpbare drang om spraakmakende ver
halen te verzinnen en de even onweerstaan
bare behoefte om die bevlogenheid in een 
eigensoortig architectonisch werk te laten 

beklijven. Die spanning maakt beide extra 
opwindend. “Now we are left with a world 
without urbanism, only architecture, ever 
more architecture. The neatness of architec
ture is its seduction [...] and its disaster” 
(S,M,L,XL, p. 967). Om die calamiteit van 
de architectuur te bezweren maakt Koolhaas 
zijn gebouwen. Er blijft ons niets meer over 
dan architectuur, maar in die architectuur 
wordt een mogelijkheid geopend om te blij
ven leven.

Noten

[ 1 ] De mediabelangstelling heeft onlangs 
een felle opflakkering gekend bij de ope
ning van de Nederlandse Ambassade in 
Berlijn en van de dubbele tentoonstelling 
Start in het NAi en Content in de Kunsthal 
in Rotterdam. Verdere informatie op 
www.oma.nl.
[2] Wat is OMA ? Betreffende Rem Kool
haas en het Office for Metropolitan Archi
tecture, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2003, 
red. Veronique Patteeuw, met essays van 
Aaron Betsky, Jan Buruma, H. J. A. Hofland, 
Okwui Enwezor, Neil Leach, Matthew 
Sandler, Bruce Sterling, Bart Verschaffel. 
Er verscheen ook een Engelse uitgave.
[3] Een staaltje van kortzichtigheid geeft 
bijvoorbeeld Hans Ree in zijn column in 
NRC Handelsblad van 17 februari 2004. Hij 
haalt zijn argumenten uit een artikel van 
Bernard Hulsman, Rem Koolhaas bouwt 
met het mes op tafel. Een sublieme fantast 
die niets normaal doet in diezelfde krant.
[4] In het interview met DoeschkaMeij sing 
in: Vrij Nederland, 14 december 1985, p. 5.
[5] Men kan zich de vraag stellen of het 
geoorloofd is iemand die zo frivool is als 
Koolhaas vast te pinnen op uitspraken uit 
het begin van zijn loopbaan. Maakt men op 
die manier van zijn oeuvre geen al te kunst
matige eenheid? Alles wijst er echter op dat 
dit oeuvre inderdaad een opvallende cohe
rentie bezit, ook na 1995, het jaar waarin 
hij een periode in zijn oeuvre schijnt te wil
len afsluiten.
[6] OMA, Rem Koolhaas en Bruce Mau, 
S,M,L,XL, Rotterdam, Uitgeverij 010,1995, 
pp. xxx-xxxi.
[7] Rem Koolhaas, Veldwerk, in: Hilde 
Heynen, Wonen tussen gemeenplaats en poë
zie. Opstellen over stad en architectuur, Rot
terdam, Uitgeverij 010,1993, pp. 157-164.
[8] De toenmalige directeur van de 
A.A. School.
[9] De analyses van Bart Verschaffel over 
de eerste woningen van OMA sluiten hier 
perfect bij aan. Exodus stond dicht bij een 
aantal projecten van de Italiaanse groepen 
Archizoom en Superstudio.
[10] Rem Koolhaas, Delirious New York. 
A Retroactive Manifesto for Manhattan, 
London, Thames and Hudson, 1978.
[11] In: Wat is OMA?, op. cit. (noot 2).
[12] De tentoonstelling vond plaats in het 
NAi van 5 augustus tot 5 november 1995. 
Zie de bijhorende publicatie: Bernard 
Colenbrander en Jos Bosman (red.), 
Referentie: OMA. De sublieme start van een 
architectengeneratie, Rotterdam, NAi Uit
gevers, 1995.
[13] In Hans Ulrich Obrist (red.), The Daily 
Practice of Painting: Writings and Inter
views 1962-1993, London/Cambridge, 
Massachusetts, MIT Press, 1995.
[14] Geert Bekaert, De Odyssee van een 
verlicht ondernemer, in: Wonen-TABK 
nr. 13-14, 1982, p. 56.
[15] Bernard Leupen, IJ-plein, Amsterdam. 
Een speurtocht naar nieuwe compositorische 
middelen, Rotterdam, Uitgeverij 010,1989. 
[16] Okwui Enwezor, Terminale moderni
teit: Rem Koolhaas'discours over entropie, 
in: Wat is OMA?, op. cit. (noot 2), p. 117.
[17] De twee titels vormen deel 1 en 2 van 
het Project on the City van de Harvard 
School of Design waar Koolhaas doceert. 
Ze werden, niet toevallig, uitgegeven door 
het Taschen Verlag, Keulen, 2001.

De tentoonstelling START. De Rem Kool- 
haas/OMA Collectie in het Nederlands 
Architectuurinstituut loopt nog tot 31 mei 
2004 in zaal 1 van het NAi, Museum
park 25, 3000 AE Rotterdam
(010/440.12.00; www.nai.nl). De over
zichtstentoonstelling CONTENT: Rem Kool- 
haas-OMA-AMO. Gebouwen, projecten en 
concepten vanaf1996 is tot 29 augustus te 
zien in de Kunsthal Rotterdam, Museum
park, Westzeedijk 341,3015AA Rotterdam 
(010/440.03.01; www.kunsthal.nl).
Het boek Wat is OMA? Betreffende Kool
haas en het Office for MetropoUian Archi
tecture verscheen in 2003 bij NAi Uitge
vers, Mauritsweg 23,3012 JR Rotterdam 
(010/201.01.33; www.naipublishers.nl)
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“Ik ben verbluft over de rechten die het artistieke zich aanmeet
Vraaggesprek met Rem Koolhaas

CAMIEL van Winkel & Bart Verschaffel
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Bart Verschaffel: In een interview met Mil 
De Kooning, midden jaren tachtig, sprak u 
over uw “weerzin” ten aanzien van elke 
architectuur die aanspraak maakt op een 
vorm van waarde of waardigheid. Uw hou
ding ten opzichte van de architectuur is op 
zijn minst ambivalent te noemen.

Rem Koolhaas: Het woord weerzin is voor 
ons een belangrijk woord geweest, vanaf 
het begin. Het bestaat uit twee onderdelen: 
weerzin tegen waarden überhaupt, en weer
zin tegen die morele waarden die in hoge 
mate belichaamd worden door de architec
tuur of die erin verankerd zijn, en die altijd 
een groot deel van de legitimering van de 
architectuur hebben gevormd. In de twintig 
jaar die sinds dat interview zijn verstreken, 
is die traditionele legitimering echter flink 
uitgehold door de markteconomie. De markt
economie heeft het voetstuk van de archi
tectuur en de fundering van alle claims die 
zij ooit kon maken, voor tachtig procent 
weggenomen. De architect werkt niet meer 
vooreen ‘algemeen goed’ of voor een over
heid met goede bedoelingen. De opdracht
gevers zijn nu bijna uitsluitend individuen 
of bedrijven, met intenties die nog zelden 
iets te maken hebben met moralisme. De 
aanspraak op waardigheid, de moraliserende 
taal die ooit onze weerzin wekte, is sowieso 
al verdampt.

B. V. : Zegt u nu dat men vandaag weer moet 
opkomen voor de waardigheid van de ar
chitectuur?

R.K.: Bij wijze van spreken. Maar dat is 
slechts één antwoord. Het tweede antwoord 
is dat we weerzin altijd hebben gebruikt als 
een snelle methode om in een gegeven si
tuatie te elimineren wat ons niet aanstond. 
We hebben de weerzin gecultiveerd, omdat 
- en dat heeft natuurlijk te maken met mijn 
opvatting over het vak - de architectuur een 
eeuwenoud beroep is, en een groot deel van 
haar kennis eveneens eeuwenoud is. Twin
tig jaar geleden kwam me dat voor als een 
enorm obstakel, als een belemmering om 
adequaat in te spelen op de urgenties die 
zich voordoen. Maar nu, te midden van de 
algehele uitverkoop van de architectuur, 
ben ik die ‘bagage’ van de architectuur 
enorm gaan waarderen. De architectuur is 
nog een van de weinige beroepen met diepte, 
of in ieder geval met een traditie van diepte, 
die op verschillende manieren kan worden 
ingezet. De traditie van het vak en de oplei
ding gaan relatief diep in op een groot aantal 
kennisgebieden; het vak heeft de routine van 
het mobiliseren van intelligentie uit verschil
lende gebieden en maakt een montage of 
synthese van die intelligentie. Daarbij gaat 
het niet zozeer om multidisciplinariteit, maar 
om het opereren met gelaagdheid. Tot aan 
de oprichting van AMO waren we gedwon
gen om alle kritiek op de architectuur uit te 
leven op de architectuur zelf. Nu we met 
OMA en AMO over twee registers beschik
ken, kunnen we ons alle vrijheden ten op
zichte van de architectuur veroorloven, en 
toch nog architectonisch opereren. Sinds de 
oprichting van AMO zijn de ontwerpen van 
OMA misschien wel ‘architectonischer’ 
geworden.

B.V.: Zijn de diepgang en de ernst van de 
architectuurdiscipline, naast de aanwezig
heid van die kennistraditie, niet verbonden 
met de traditionele opgave van de architec
tuur: het werken met de zwaartekracht, met 
de opaciteit en duur van de dingen — het feit 
dat dingen zeer traag het bestaan binnenko
men ener ook weer traag uit verdwijnen ? Is 
het niet zo dat de architectuur van OMA, en 
zeker de publieke architectuur, dit serieux 
ontwijkt, of tenminste niet thematiseert? 
Krijgt die traditionele opgave van de archi
tectuur ook een nieuw belang?

R.K.: De moeilijkheid is dat we tegelijk 
observeren en praktiseren, tegelijk com
mentaar geven en architectuur produceren, 
zonder dat er altijd een intieme connectie 
tussen die twee activiteiten bestaat. De es
says Generic City en Junkspace zijn, meen 
ik, twee verkenningen van dit verdwijnen 
van de duurzaamheid en de ernst in de 
architectuur, maar we kunnen als architect 
opereren binnen diezelfde omstandigheden 
zonder daarmee zelf oppervlakkig of fri

vool te worden. Een van de meest interes
sante wendingen binnen ons werk van de 
laatste twee jaar is dat we ons voor het eerst 
rechtstreeks met geschiedenis en conser
vering bezighouden, en wel in twee projec
ten: de herinrichting van de Hermitage in 
Sint-Petersburg, en de stadsontwikkeling 
van Beijing. In het geval van Beijing gaat 
het uitdrukkelijk om de vraag of er tussen 
modernisering en conservering wel een con
flict bestaat, of die twee benaderingen in 
feite niet twee kantenvan éénzelfde opera
tie zijn, beide gelanceerd in de context van 
de moderniteit en nu schijnbaar onverenig
baar geworden. In de Hermitage proberen 
we om helemaal niet te interveniëren in de 
bestaande substantie, maar om via een 
nieuwe organisatorische conceptie het mu
seum te moderniseren, en meer speelruimte 
te ontdekken.

B.V.: In Beijing stelt u voor om een grid uit 
te zetten over de stad, om dan - nagenoeg 
willekeurig — in sommige zones de ontwik
keling helemaal vrij te laten, en andere 
zones — bijna even willekeurig — in hun ge
heel te conserveren. ..

R.K. : Dat is een van de mogelijke modellen. 
Het project als geheel steunt op het besef 
dat, sinds de eerste wetten tot behoud en 
conservering van monumenten van vlak na 
de Franse Revolutie, de invoering van die 
wetten steeds parallel is verlopen met de 
modernisering, met de uitvinding van stoom
machine, loep, telegraaf, telefoon enzovoort, 
terwijl tegelijkertijd de keuze van wat men 
wil bewaren steeds breder en groter is ge
worden, en tegenwoordig zelfs concen
tratiekampen en warenhuizen omvat. In het 
begin moest een object tweeduizend jaar 
oud zijn vooraleer men aan behoud dacht; 
later werd dat tweehonderd jaar, en nu is het 
soms nog maar twintig jaar. Zo nader je 
vanzelf de theoretische limiet waarbij al 
begonnen wordt het heden te conserveren: 
conservering niet meer als retrospectieve ac
tie, maar als prospectieve ingreep. Deze ont
wikkeling impliceert datje zou moeten beslis
sen of je bezig bent met een tijdelijke architec
tuur, ofwel met een architectuur die voor 
twintig of honderdjaar gemaakt is. De woning 
die we in Bordeaux gebouwd hebben, is nu 
reeds tot monument verklaard, hoewel het’ 
huis zelf nog volop in ontwikkeling is.

B.V.: Het voorstel voor Beijing accepteert 
wel dat ‘behoud’, en een temporele 
gelaagdheid in de stad, waardevol is, maar 
ontwijkt tegelijk de inhoudelijke keuze van 
wat belangrijk of waardevol is: wat precies 
bewaard zal blijven is uiteindelijk toevallig.

R.K.: Neen. We doen zeker uitspraken over 
een aantal dingen die zouden moeten wor
den afgewogen, of over zaken die aandacht 
verdienen, maar we breiden het repertoire 
uit: ook snelwegen, politieke ruimtes, of 
plaatsen waar rampen zijn gebeurd bijvoor
beeld.

B.V.: De kwestie van het behoud gaat toch 
ook over het omgaan met categorieën van 
tijd die op elkaar botsen, zoals de tijd van de 
bekommernissen van het heden, en de ge
bouwen die oud zijn en er overmorgen nog 
zullen zijn. Is dat niet wat monumentaliteit 
uitmaakt? Conserveren is toch niet alleen 
maar beslissen wat we willen bewaren, maar 
ook het inruimen van een plaats voor het 
‘oude ’, dat zich opdringt als een obstakel. 
Als dat zó is, kan het bijna niet anders dan 
dat het'verleden zich opstapelt in de stads
centra, en de nieuwe ontwikkelingen zich 
aan de rand af spelen.

R.K. : Zo geformuleerd is het een puur Euro
pees probleem. Een van de verwarrende 
nieuwigheden van het architectuurvak is dat 
we in allerlei verschillende culturen wer
ken. En dan blijkt dat de vraag naar de rol 
van het centrum en de duurzaamheid daar
van uitsluitend een Europese kwestie is, 
waar we in ons werk elders eigenlijk weinig 
op stuiten. Een tijd geleden, in het kader van 
ons projectvoorstel voor La Défense, heb
ben we voorgesteld om alle gebouwen in het 
verlengde van de Grande Axe die ouder zijn 
dan vijfentwintig jaar, af te breken. Wel
licht was dat inderdaad een wat bruut uitge
vallen poging om de verstopping van het 
centrum tegen te gaan, en tegelijkertijd dat
gene wat werkelijk van waarde was intact te 
laten. De Unesco worstelt ook met die kwes
tie: ieder land heeft nu recht op zijn eigen 
monumenten; daardoor ontstaat er natuur

lijk een kwantitatief probleem, een over
schot aan monumenten. Binnen zeer ver
schillende culturen moeten de criteria voor 
behoud worden aangepast en de waarden 
opnieuw gedistribueerd. De criteria worden 
bovendien steeds politieker, doordat een 
echt heldere en algemene definiëring van 
wat als monument moet worden beschouwd, 
onmogelijk blijkt.

B.V.: Laten we een case nemen: de villa in 
Bordeaux is gebouwd met de beperkingen 
van één lichaam als verzwegen basis- 
referentie. En het huis, dat nu een monu
ment is, ‘ontwikkelt zich na het overlijden 
van de bouwheer bewoont de familie het 
huis — schrijft u — helemaal ‘anders’.

R.K.: Dat huis is inderdaad een soort para
bel, een goede parabel over architectuur nu. 
Het begon met een echtpaar dat een huis 
wilde bouwen, en een aantal architecten had 
uitgenodigd voor een prijsvraag. Ik aar
zelde aanvankelijk om mee te doen: een 
prij s vraag voor een woonhuis vond ik bizar. 
Toen kreeg de man een ongeluk, en pas 2,5 
jaar later hebben ze de bouwplannen weer 
opgenomen, maar nu voor een totaal ander, 
aangepast huis. Onder dergelijke omstan
digheden wilde ik absoluut niet meer deel
nemen aan een prijsvraag. Na die weigering 
besloten ze om alleen met ons verder te 
gaan. Ze wilden een huis dat niet uitging van 
de handicap of de belemmeringen van de 
man, maar juist van zijn vermogens: er 
moest dus een interpretatie van het wonen 
komen die een verlengstuk zou zijn van wat 
hij nog kon, in plaats van een compensatie 
voor wat hij niet meer kon. Daar is dat huis 
uit gekomen. Acht jaar later is de man 
gestorven. De familie moest beslissen of ze 
verder wilden met dat huis of niet. Dat doen 
ze nu, maar anders.

B.V.: In Content beschrijft u dat als een 
bevrijding — alsof er een gewicht is wegge
vallen.

R.K.: Zo hebben we dat met de familie ook 
afgetast. Na de dood van die man had ik een 
verschrikkelijk gevoel. Niet alleen omdat 
hij gestorven was, maar ook vanwege het 
absurde van de situatie: een huis gebouwd 
volgens de unieke specificaties van iemand 
die er niet meer is. Ik heb me vertwijfeld 
afgevraagd of een ontwerp dat door één 
enkele gebeurtenis absurd en pathetisch kan 
worden, wel een goed ontwerp is. Maar de 
familie realiseerde zich dat ze de liftkamer 
nog steeds gebruikte, en toen hebben we bij 
wijze van psychotherapie nagegaan hoe dat 
werkte en wat er eigenlijk gebeurd is. Ook 
hebben we nagegaan of dat element een 
andere rol kon krijgen. We zijn toen uitge
komen bij een soort comfort, en een vorm 
van chaos, bij 'alles wat aanvankelijk verbo
den was, zoals geluid en lawaai; de lift werd 
als het ware een casino dat door het huis op 
en neer gaat, en op iedere plek gesommeerd 
kan worden om datgene te bieden wat door 
het oorspronkelijke regime geëlimineerd 
was. We hebben het huis op deze manier 
met de familie zelf ontwikkeld.

B.V.: Is het niet zo dat alle traditionele 
architectuur die opaciteit van het lichaam 
als een verzwegen referentie heeft, en daar
door ‘ernstig’ is?

R.K.: Ongetwijfeld. Maar doorgaans is men 
er minder op uit om dat precieze engage
ment te maken. In dit geval moest zowel het 
funderen als het relativeren ervan bijzonder 
expliciet gemaakt worden.

Architect en kunstenaar

Camiel van Winkel: Voor het nieuwe 
muziekcentrum van Porto hebt u een niet- 
uitgevoerd ontwerp van een woning voor 
een Rotterdamse particulier genomen. 
Door het ontwerp simpelweg uitte vergro
ten is het huis in een concertzaal veran
derd. Een huis zoals dat in Bordeaux lijkt 
superspecifiek, maar in Porto blijkt nu dat 
het meest specifieke ook het meest alge
mene is. Wat betekent het dat een huis voor 
een particuliere opdrachtgever kennelijk 
probleemloos tot een concertzaal uit
vergroot kan worden?

R.K.: Tegenover ons werk heeft altijd veel 
scepsis bestaan -niet alleen onze eigen 
scepsis, maar ook een enorme scepsis van 
buiten. Dat heeft ons ertoe gedwongen om 
altijd met argumenten te komen en ervoor te 

zorgen dat onze projecten rationeel uit te 
leggen waren. Tegelijk met het creatieve 
moest het intellectuele ontwikkeld worden.

C.v.W.: U benijdde architecten die hun 
ontwerpen aanvaard kregen zonder com
mentaar of uitleg te hoeven geven.

R.K.: Andere manieren van aanpak lijken 
altijd aantrekkelijk, domweg omdat er niet 
de nadelen van je eigen benadering aan 
kleven - nadelen die je zelf maar al te goed 
kent. Wat hier zeker ook meespeelt is een 
factor die zelden wordt verdisconteerd, na
melijk de verveling. We werken nu al twin
tig jaar met OMA, we beginnen het publiek 
te vervelen, we vervelen elkaar, we vervelen 
onszelf en raken soms bijzonder geïrriteerd 
door de praktijken en de vermeende uit
gangspunten van het bureau - zoals die soms 
geformuleerd worden door ex-medewerkers, 
die beschrijven hoe het er hier aan toegaat. 
Wat dat betreft gaat het ook altijd om een 
permanente dialectiek tussen het bureau en 
mij.

De argumenten zijn niet alleen een 
verkooppraatje; het is écht zo dat sommige 
projecten, zoals de bibliotheek in Seattle, 
volgens een zeer rationele methode tot stand 
zijn gekomen. Maar het kan interessant zijn 
om na te gaan of een meer irrationele en 
minder procesmatige aanpak mogelijk is, 
zoals het uitvergroten van die woning. Een 
paar jaar geleden ben ik enkele maanden 
ziek en uit roulatie geweest, en ik begon met 
het ontwerp voor dat huis in Rotterdam 
weer aan een verkenning van de architec
tuur. Daarna reisde ik voor het eerst naar 
Afrika, waar ik zeer onder de indruk raakte 
van de directheid van de cultuur, die gericht 
is op overleven, op beslissingen nemen en 
dingen doen zonder veel uitleg en argumen
tatie. Na die reis had ik zo’n weerzin tegen 
de overleg- en gespreksrondes die hier no
dig zij n, dat ik besloot om niet verder te gaan 
met dat huis. Toen we dan voor het project in 
Porto worstelden met de vorm van de con
certzaal, die omwille van de akoestiek een 
‘schoenendoos’ moest zijn, zag ik opeens dat 
we de tunnelachtige ruimte die we in het huis 
hadden uitgespaard, als een schoenendoos 
konden interpreteren, dat we het huis slechts 
hoefden te vergroten en dan langs die weg 
verder konden. Voor mijn eigen besef is het 
een bijzondere verrijking dat we op zo’n 
directe manier kunnen werken, puur intuï
tief, en dat we niet altijd logische verhalen 
hoeven op te bouwen. Ik denk dat het ver
schil tussen projecten die volgens een 
logische redenering zijn opgebouwd, en pro
jecten die als het ware uit het niets opdoe
men, mettertijd heel leesbaar zal zijn. Ove
rigens ging het in Porto om een prijsvraag; 
je had zo’n sprong nooit kunnen maken bij 
een directe opdracht.

C.v.W. : Gaat dit niet in tegen een van uw 
basisopvattingen over architectuur? Als 
motivatie voor uw beslissing om architect te 
worden, refereerde u in de jaren tachtig aan 
de weerstand van de opdrachtsituatie: de 
weerstand die het effect is van allerlei mo
gelijke en onmogelijke eisen, reguleringen 
en technische of juridische problemen waar 
de ontwerper mee te maken krijgt. Dat was 
wat het vak voor u aantrekkelijk maakte. U 
sprak zelfs over een “gêne voor de 
vrijblijvendheid”. Was in het geval van die 
Rotterdamse woning de weerstand te groot ? 
Denkt u daar nu anders over dan toen?

R.K.: Neen. Misschien kun je dat niet echt 
‘weerstand’ noemen, maar we houden ons 
altijd aan de opgaven en beperkingen van de 
opdracht: de oppervlaktes en de cijfers moe
ten kloppen. We veranderen nooit echt iets 
aan de uitgangspunten van de opdracht
gever - de architect werkt nooit willekeu
rig. Opdrachten zoals voor de Chinese staats
televisie kun je alleen maar winnen als je je 
aan alle aangegeven uitgangspunten houdt. 
Hoe letterlijker je dat doet, hoe sterker je 
voorstel is.

C.v.W.: Toch voltrok er zich tijdens het 
werken voor Porto een moment van subliem 
inzicht.

R.K.: Ja, in een herstellend brein, dat geen 
zin meer had om op de oude manier verder 
te gaan. Maar afgezien daarvan zit er na
tuurlijk in ieder ontwerpproces een 
katalyserend moment, een element dat iets 
onvoorspelbaars ontketent. Dat kan een for
meel gegeven zijn, maar ook een intellec
tueel idee.



B.V.: Kun je zeggen dat dat intuïtieve mo
ment binnen het bureau uw persoonlijke 
verantwoordelijkheid of uw privilege blijft?

R.K.: Voor mij is dat een zinloze vraag, 
omdat een dergelijke vonk alleen maar over
springt binnen de context waarin we met het 
hele bureau aan iets werken. Het ‘moment’ 
waarbij in het ontwerp van de Kunsthal de 
twee hellende vlakken elkaar gaan snijden, 
kwam na een eindeloze worsteling. Stel dat 
een andere medewerker van het bureau het 
ontwerp tot op het punt heeft gebracht waar 
ik zelf opeens een stap verder kan, dan zal ik 
nooit claimen dat ik die stap zelf heb be
dacht. Zonder die worsteling was ik er nooit 
op gekomen. De impasse is onderdeel van 
het creatieve proces: hoe eerder bereikt, hoe 
‘perfecter’ gedefinieerd, hoe vollediger de 
patstelling, des te ‘gemakkelijker’ de zoge
naamde vondst.

B.V.: Schuilt daarin het onderscheid tussen 
de architect en de kunstenaar?

R.K.: De voorstelling van de architect als 
een kunstenaar is schrijnend en doet op een 
brute manier onrecht aan de werkelijke 
kracht van de architectuur, namelijk het 
mobiliseren en orkestreren van de intelli
gentie van anderen. Daarom is het indivi
dualiseren van roem en reputatie echt iets 
obsceens; ik ervaar het als een obsceen 
onrecht aan anderen - partners — maar ook 
aan mezelf.

B.V.: Hoe schat u dan de mogelijkheden en 
het belang in van de artistieke intelligentie 
voorde cultuur? Individuele keuzes ontwik
kelen zich in de kunst doorgaans niet in een 
specifieke intellectuele omgeving, zoals in 
een ontwerpbureau waar in groepsverband 
wordt gewerkt, maar vrijer, met minder 
weerstand. Is de kunstenaar te benijden?

R.K.: Helemaal niet. Ik ben verbluft over de 
rechten die het artistieke zich aanmeet; over de 
rechten die het artistieke in toenemende mate 
claimt om met rust te worden gelaten. Dat vind 
ik een ongelukkige wending, waar niemand 
beter van wordt. Neem bijvoorbeeld het geval 
van de burgemeester van Tirana die, uit ar
moede, kunstenaars heeft gevraagd om gevels 
op te schilderen. En dat gebeurt dan ook nog 
- een schrikbarende wending.

C.v.W.: In 1986, tijdens uw toespraakbijde 
uitreiking van de Maaskantprijs, sprak u 
nog over de noodzaak om de mythologie van 
de architect opnieuw op te bouwen.

R.K.: Ik kan dat nu alleen maar zien als een 
zeer slechte aanbeveling. Mijn intuïtie was 
op dat moment misschien niet slecht, maar 
het is verschrikkelijk misgegaan. Doordat 
het werkelijke fundament grotendeels on
der de architectuur is weggenomen, bestaat 
er nu een ongelooflijke druk om een status 
als autonome schepper te genereren - de 
status van mensen als Gehry...

C.v.W.: Waar komt die druk vandaan?

R.K.: Het gaat puur om commerciële druk, in 
een situatie waarin gebouwen worden ge
bruikt voor citymarketing. In die tijd kon ik 
niet voorzien hoe die mythevorming inge
schakeld zou worden voor de exclusieve 
apotheose van het commerciële. De my
thische status van de architect lijkt te resulte
ren in steeds extremere projecten en in louter 
esthetische keuzes met bijna geen inhoud 
meer. In Junkspace schrijf ik ergens dat het 
meesterwerk een aparte categorie geworden 
is, die helemaal niets meer te maken heeft 
met de rest: “the absence of masters, and the 
proliferation of masterpieces”. Het meester
werk is een stijl geworden.

C.v.W. : Maar u behoort tot de tien architec
ten in de wereld die zulke meesterwerken 
kunnen leveren. Of die daar tenminste om 
worden gevraagd.

R.K.: Ja, vooral dat laatste. Zo voelt het 
althans.

C.v.W.: In 1966, vlak voordat u besloot 
architect te worden, hebt u Constant geïn
terviewd, die toen werkte aan New Babylon. 
Wat voor impact had hij op u? Heeft die 
ontmoeting een rol gespeeld bij uw beslis
sing om architectuur te gaan studeren?

R.K.: Wie zal het zeggen? Er waren allerlei 
aanleidingen voor die beslissing. Mijn groot

vader was architect, en ik heb als klein kind 
iedere zondag in zijn bureau gespeeld.

C.v.W.: Maar u was in die tijd vrij kritisch 
ten aanzien van bijvoorbeeld provo’s en 
hippies, dus u zult ook over Constant wel 
bepaalde ideeën hebben gehad.

R.K.: Ik was niet per se kritisch over provo’s 
en hippies. Op dat moment ontwikkelden er 
zich in Europa twee vormen van moderni
teit: aan de ene kant een Italiaanse variant, 
in de lijn van de films van Antonioni, die de 
vervreemding omarmde en met groot ple
zier onderging; aan de andere kant de au
thenticiteit van het Angelsaksisch-Keltische 
levensgevoel. Het was van mijn kant dus 
geen reactionaire argumentatie tegen hip
pies, ik had slechts een voorkeur voor het 
artificiële in de moderniteit.

C.v.W.: Het was dus meer een stijlkwestie.

R.K.: Voor een groot gedeelte wel. Ik hield 
me veel met film bezig, en vond Deserto 
Rosso een interessantere manier om modem 
te zijn dan het gezwoeg - zoals het er uit
zag - van Constant. Ik was dus inderdaad 
kritisch over hem.

C.v.W: Het bijzondere van Constant was dat 
hij een beeldend kunstenaar was die zich 
opeens het gedrag, de attitude en de technie
ken van een architect ging aanmeten.

R.K. : Met een onvoorstelbaar intense vertel
trant, die een enorm presentatiegeweld kon 
ontketenen. Achteraf heb ik natuurlijk een 
zeer diepe indruk van hem ondergaan, zoals 
trouwens ook van mensen als Cedric Price 
en Peter Cooke, en alle andere visionairen 
van die tijd. Maar ik ben pas de laatste vijf 
jaar zover om dat toe te geven.

B.V.: In uw nieuwe boek Content staan 
enkele door uzelf afgenomen interviews, 
onder andere met Robert Venturi en Denise 
Scott Brown. Dat zijn precies architecten 
die in hun theorie en hun ontwerppraktijk de 
artificiële kant van de moderniteit isoleren 
en uitvergroten. Maar in uw vragen en 
opmerkingen meen ikeen reserve te bespeu
ren, die niet enkel te maken heeft met hun 
eenzijdigheid of overdrijvingen, maar ook 
met hun uitgangspunten.

R.K.: Een interviewer bouwt steeds reser
ves in om mensen tot antwoorden te prikke
len. Maar mijn grootste reserve daar is inge
geven door de constatering dat de architec
tuur vandaag ook in steden als Las Vegas en 
New York, ondanks alle theorie die erover 
bestaat, niet langer essentieel is. De creati
viteit en de nieuwe waarden worden beli
chaamd door andere media; nieuwe archi
tectuur kan die steden niet meer vernieuwen, 
alleen nog verzieken of vernietigen. Ik denk 
dat New York door zijn massa onherkenbaar 
geworden is, zonder dat het aan enige kwali- 
teit gewonnen heeft; in Las Vegas is zich 
hetzelfde aan het voltrekken. Mijn reserve in 
het interview met Venturi en Scott Brown 
ging over hun overschatting van de macht 
van andere media, en dat houdt niet zozeer 
scepsis in ten aanzien van wat zij zeggen, 
maar drukt vooral het besef uit van het blij
vende geweld van de architectuur.

B.V.: U bedoelt dat hun nadruk op de 
iconografie het belang van ‘massa’ doet 
vergeten?

R.K.: Ja. Het is uiteindelijk een kwestie van 
kwantiteit. Toen de massa van Manhattan 
nog klein was en er aanzienlijk geïnvesteerd 
werd in de iconografie, vormde die duide
lijk een belangrijke laag van de stad, en 
maakte er een sterke kwaliteit van uit. Sinds 
de stad volledig onder de voet is gelopen 
door de architectuur van ontwikkelaars, is 
daar niets meer van over. Verder is de zwakte 
van hun verhaal dat het een puur Ameri
kaans verhaal is, dat niet in staat is om de 
vergelijkbare en analoge kwaliteiten van 
andere gevallen te zien.

B.V.: Hun boek Learning from Las Vegas 
(1972) neemt net dit verzelfstandigen van 
de buitenkant, en het uitvergroten van die 
iconografie door de beeldindustrie, als 
model voor de architectuur. Wat ook in hun 
antwoorden doorklinkt is het geloof dat die 
iconografie een echt autonome laag is, en 
dat iconografie maken hetzelfde is als bete
kenis maken. Maar een lichaam - het 
lichaam van het huis in Bordeaux bijvoor

beeld— is niet gelijk aan massa plus 
iconografie.

R.K.: Het is het oude probleem van de se
mantiek. Begrijpen hoe betekenis ontstaat, is 
niet hetzelfde als betekenis kunnen produce
ren. Daar is iets essentieels wat ontsnapt.

Ethiek

C.v.W. : De laatste tijd wordt er gemopperd 
over het feit dat u een gebouw voor de 
Chinese staatstelevisie maakt. Veel mensen 
koesteren blijkbaar nog steeds het idee dat 
architecten de wereld tot een betere plek 
kunnen maken. Waar komt dat geloof in het 
ethisch potentieel van de architectuur toch 
vandaan?

R.K.: Het is natuurlijk een dubbelzinnige 
kwestie. De markteconomie heeft de ethische 
pretentie van de architectuur volledig 
onderuitgehaald; maar tegelijkertijd kun je 
ook niet volhouden dat er helemaal geen 
ethische aspecten meer zijn. Ik ben zeker 
niet bezig in China omdat er toch geen 
ethische vragen meer zouden zijn. Maar de 
manier waarop we bekritiseerd worden is 
niet erg geloofwaardig. Het is naïef om te 
denken dat het bouwen van scholen en zie
kenhuizen sowieso O.K. is, en bouwen voor 
de staatstelevisie niet. We hebben een be
paalde overtuiging over hoe het Chinese 
regime zich aan het ontwikkelen is, en op 
basis daarvan hebben we het besluit geno
men om daar te gaan bouwen. Als je mee
draait in de architectuur is het belangrijk om 
ook deel te nemen aan de meest omstreden 
projecten, op plekken waar de mogelijkheid 
tot verandering cruciaal is.

C.v.W.: Hoe ziet u die ontwikkeling van het 
Chinese regime dan?

R.K. : Het is duidelijk dat het regime zich wil 
ontwikkelen tot een geloofwaardige en inte
gere medespeler op het wereldtoneel. Op 
allerlei manieren binden ze zichzelf in en 
gaan ze verplichtingen aan, niet alleen in
tern maar ook extern, in verband met hun 
toekomstige gedrag, met de toekomstige 
erkenning van rechten en de liberalisering 
van de media. Op basis van wat ik met mijn 
eigen ogen heb gezien - ik ben er nu al meer 
dan tien jaar bij betrokken - meen ik dat het 
kan lukken.

C.v.W.: Frank van Klingeren was een ar
chitect die in de jaren zeventig verschil
lende groepen gebruikers van één gebouw 
bewust met elkaar confronteerde, zodanig 
dat ze zeker last van elkaar zouden hebben. 
Dat had een sterk ethische dimensie: het 
idee was om op die manier een intens so
ciaal en tolerant klimaat af te dwingen. Zijn 
er van dat soort denken nog sporen in uw 
werk aanwezig?

R.K.: Ja, ongetwijfeld, en Van Klingeren is 
zeker een interessante figuur wat dat betreft, 
maar we zouden die dynamiek op dit mo
ment nooit met hetzelfde verhaal kunnen 
genereren. Als je dat nu zo vertelt, zou het 
totaal niet geaccepteerd worden.

C.v.W.: Een opvatting zoals die van Van 
Klingeren was ingebed in het moralisme 
van de verzorgingsstaat, die op dat moment 
op zijn top was: het idee dat je de mensen 
niet moet geven waar ze in eerste instantie 
om vragen, maar dat je ze geeft wat goed 
voor ze is, ook al beseffen ze dat zelf nog 
niet. U zegt dat met de opkomst van de 
markteconomie het moralisme van de op
drachtgever is weggevallen. Maar hebben 
die grote opdrachtgevers werkelijk geen 
moralistische agenda? U pretendeert zelf 
zonder moralistische kijk met zo ’n opdracht
gever te werken, maar als die opdracht
gever zelf al zijn agenda heeft, wordt u daar 
toch ook mee op gezadeld?

R.K. : Er zit onherroepelijk een dosis mora
lisme in iedere daad van bouwen. Je kunt 
niet iets nieuws maken zonder de overtui
ging te hebben daarmee iets noodzakelijks 
of zinvols aan de wereld toe te voegen. De 
behoefte om in de Pradawinkel een situatie 
te genereren die óf commercieel óf totaal 
niet commercieel is, zou je ook als moralis
tisch kunnen lezen - maar dan is het ons 
eigen moralisme. We zijn zo systematisch 
van cynisme beschuldigd dat ik het op 
zichzelf helemaal geen probleem vind om 
toe te geven dat we een basismoralisme 
hebben.

C.v.W.: Over de inhoud van dat moralisme 
wilt u verder zeker niets kwijt?

R.K.: Om een voorbeeld te geven: we zijn 
altijd erg moralistisch geweest over mate
rialen en detailafwerking. We hebben altijd 
geweigerd om gebouwen te maken waarbij 
de detaillering een disproportioneel aandeel 
van de investering inhield. Misschien is het 
een vorm van moralisme dat we de con
structie belangrijker achten dan het detail of 
de afwerking, en wel omdat de constructie 
een nieuw potentieel genereert, terwijl af
werking en detail hoogstens een mate van 
visueel comfort en van geruststelling kun
nen bieden. De Congrexpo in Lille was voor 
mij een zeer belangrijk gebouw, omdat het 
gebouwd is met budgetten die voor Calcutta 
gelden, met andere woorden: daar hebben 
we iets gemaakt wat naar mijn gevoel goed 
werkt en een esthetische kwaliteit heeft, en 
waar niets is geïnvesteerd in overbodige 
zaken. Dat zijn allemaal moralistische uit
gangspunten.

C.v.W.: Die onafgewerktheid is natuurlijk 
het eerste waar critici over vallen.

R.K.: Of dat zo natuurlijk is, betwijfel ik. 
Maar het is inderdaad vaak gebeurd dat ze 
daarover vallen, ja.

C.v.W.: Zoals bij het Educatorium in 
Utrecht: een gebouw met een gevouwen 
vloer van beton, waar op de zijkant tamelijk 
lullige marmerplaatjes zijn geplakt...

R.K. : Er is een verschil tussen fouten die we 
gemaakt hebben en intenties die door an
dere mensen fout gevonden worden.

B.V.: OMA werkt in alle werelddelen en 
binnen zeer verschillende culturele omge
vingen. In het boek Content karakteriseert u 
die culturen aan de hand van projecten die 
voor die culturen telkens ‘essentieel’ zijn: u 
maakte ontwerpen voor de Europese 
Gemeenschap, voor de Chinese staats
televisie, voor Ground Zero, u bouwde de 
Nederlandse ambassade in Berlijn — pro
jecten waar de ‘culturele ’ identiteit steeds 
een politiek thema is.

R.K.: Ons boek tracht heel nadrukkelijk 
opnieuw een politieke rol en een politieke 
betrokkenheid voor de architectuur te intro
duceren. Wat dat betreft moet het boek 
gelezen worden tegen de achtergrond van 
de afgelopen tien jaar, waarin we weinig 
uitspraken en veel research hebben gedaan 
- de Harvard Guide to Shopping bijvoor
beeld bestudeert een fenomeen zonder keu
zes te maken. In de ogen van veel moralisten 
kwam dat neer op een amoreel en cynisch 
perspectief. Maar onder andere door de op
richting van AMO zijn we nu veel meer in 
staat zelf een agenda te ontwikkelen en los 
van opdrachtgevers verbanden te leggen, 
ook in letterlijke zin, door bijvoorbeeld be
trokken te raken bij Engelse denktanks die 
nu connecties leggen met denktanks in 
China, zodat er een brug tussen Europa en 
China ontstaat waar onze architectonische 
interventies dan weer een onderdeel van 
kunnen zijn. AMO heeft de structuur van 
een los samenwerkingsverband tussen indi
viduen, die elk hun eigen institutionele ach
tergrond en positie hebben.

Gelaagdheid

C.v.W.: In de architectuurwereld lijkt een 
nieuwe consensus te zijn ontstaan die het 
modernistische principe van de functie
scheiding in stedenbouw en architectuur 
bekritiseert; men stelt dat je functies niet 
moet scheiden, maar juist moet mengen en 
stapelen, om zo een maximale levendigheid 
te creëren. Bent u met uw ideeën over 
metropolitane congestie, gelaagdheid en 
stapeling zo langzamerhand niet ingehaald 
door de mainstream? Die nieuwe consensus 
lijkt mij verdacht, ik vraag me af wat er 
achter het idee zit dat we die doodse een
tonigheid van de modernistische woon
wijken allemaal zat zijn...

R.K.: In sommige opzichten zijn we zeker 
ingehaald. Een van de enorme worstelingen 
van het bureau is überhaupt het gevecht met 
de Nachwuchs, met het succes van bepaalde 
argumentaties. Het nieuwe boek gaat daar 
misschien niet rechtstreeks over, maar stelt 
in elk geval andere dingen aan de orde. Een 
tekst als Generic City heeft trouwens ook 
niets met die argumentatie te maken.
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C.v.W.: Wat het modernistische idee van 
functiescheiding en de nieuwe consensus 
gemeen hebben, is de gedachte dat alles 
geregisseerd en gestuurd kan worden. Dat 
is wat u in Generic City en Junkspace 
onderuithaalt. Vormt een en ander geen 
aanleiding om de nieuwe consensus te wan
trouwen, en die bekritiseerde ideeën van de 
modernisten opnieuw te bekijken?

R.K. : Die re-evaluatie van het modernisme is 
een algemeen en permanent proces, ze is 
nooit weg. In het boek staan voor het eerst 
weer verhalen over het constructivisme, en 
ons permanente engagement met Mies gaat 
daar ook over. Het is ook een thema in de 
architectonische ontwerpen zelf: een project 
als IIT heeft maar één laag, weliswaar met 
veel verschillende programma’ s, maar het is 
geen stapeling - eerder een ont-stapeling. De 
populariteit van de experience-architectuur 
is inderdaad een buitengewoon verdachte, 
gruwelijke verstening van het commerciële, 
met alleen maar rampzalige gevolgen.

C.v.W. : Bestaat er een manier om daar als 
architect iets tegenin te brengen, om een 
weerstand in te bouwen?

R.K. : Het is zeer moeilijk om weerstand aan 
te brengen in de architectuur. Ik betwijfel of 
architectuur zelf kritisch kan zijn, omdat 
bouwen zo’n bevestigende handeling is. Ik 
heb altijd gezegd dat het weliswaar moge
lijk is om een kritisch architect te zijn, maar 
niet om kritische architectuur te maken. Je 
kunt kritiek in woorden articuleren, maar 
moeilijk in gebouwen. Ik denk datje alleen 
incidenteel je weerstand kunt verduidelij
ken, door niet aan bepaalde dingen mee te 
doen, bijvoorbeeld aan die permanente 
dwang tot excitement... Wijzelf zijn wat dat 
betreft in de paradoxale situatie dat we heel 
veel fenomenen hebben kunnen verkennen, 
maar weinige daarvan als architect. Ik heb 
uiteindelijk nog nooit iets voor een com
merciële ontwikkelaar gebouwd. We heb
ben de impact van de commercie op het 
architectuurvak wel bestudeerd, maar zelf 
niet echt ondergaan. Uiteindelijk maken we 
altij d publieke gebouwen - dat is een enorme 
paradox. Of misschien ook niet: het betekent 
waarschijnlijk dat we een complexiteit uit
stralen die weinig commercieel appealheeft.

Typologie

B. V. : Ziet u nog een rol voor de typologie in 
het omgaan met functie en complexiteit? De 
typologie is een beproefd middel dat pro
gramma en betekenis verbindt, datverschil-- 
lende ‘interpretaties’ toelaat maar toch 
herkenbaar en communicatief is. Toch heb 
ik de indruk dat het omgaan met typologie in 
het werk van OMA nagenoeg afwezig is.

R.K.: Ik beschouw de typologie als dood 
genetisch materiaal. Ik denk dat ze altijd 
essentieel blijft, maar dan als een soort 
parallelle wereld.

B.V.: Waarom dood materiaal? De typolo
gie is toch ook een van de plaatsen waar de 
architectuur haar ‘oud weten’ bewaart? 
Ze biedt mogelijkheden om het semi- 
publieke een bepaaldheid en een inzet te 
geven. Wie een museum binnengaat dat als 
dusdanig herkenbaar is, is geenflaneurmeer, 
maar wordt aangesproken in de waardig
heid en verantwoordelijkheid van ‘museum
bezoeker’, met rechten en plichten.

R.K.: Het museum is, met de bibliotheek, 
een van de meest krachtige typologieën. 
Maar de enorme bezoekersaantallen en de 
media die nu gebruikt worden voor de circu
latie, maken dat de traditionele museum- 
typologie achterhaald is. De typologie moet 
met andere woorden aan nieuwe condities 
worden aangepast. In onze ontwerpen voor 
musea proberen we dat te doen. Ons project 
voor de Tate Modem ging uit van een aantal 
dozen, elk op zich een soort typologisch 
citaat, variërend van heel klassiek tot 
Whitney-achtig, waarin zowel een lang
zaam als een snel circuit georganiseerd was : 
je kon per roltrap door alle dozen heen gaan, 
zonder er te stoppen, maar er waren even
goed zeer klassieke trajecten mogelijk. Dat 
project hield dus een soort ontmanteling 
van de typologie in, maar werkte wel met 
bestaande typologieën. Dat is dan het grote 
verschil met het ontwerp van Herzog en de 
Meuron: zij maakten een museum voor klas
siek gebruik, maar het gebruik van één 
typologie over meerdere verdiepingen geeft 
op die schaal een sterk gevoel van herha
ling. Ons ontwerp was als geheel onconven
tioneler; door zeer verschillende conventio
nele typologieën te citeren, creëerde het 
bewust een afwisseling van typologische 
ervaringen, als onderdeel van het museum-

8 bezoek.

Maar in het algemeen denk ik dat de idee 
van typologie iets zeer Europees is. Mis
schien is de enige typologie die voor mij 
uiteindelijk relevant blijft, een miesiaanse 
typologie: een grid met een ongedifferen
tieerde open ruimte.

C.v.W.: Is dat niet ook een esthetische voor
keur?

R.K.: Vast, ja.

C.v.W.: U staat bekend als een architect die 
niet graag over esthetische aspecten spreekt. 
Dat zou een modernistisch trekje kunnen 
zijn.

R.K.: Vast en zeker, maar verwacht niet dat 
ik dat bevestig of ontken. Wat kan ik zeg
gen?

B.V.: Laten we de vraag algemener stellen: 
is het mogelijk om het te hebben over schoon
heid in de architectuur? In de traditie van de 
architectuur is daar lang op een tamelijk 
vanzelfsprekende manier over gesproken, 
maar in het modernisme is met de ‘betekenis ’ 
in zekere zin ook de schoonheid weggevallen. 
Er is enkel een soort sublimiteit blijven han
gen, omdat het sublieme woordeloos is en 
geen betekenis verdraagt. Met het post
modernisme is de iconografie terug en bab
belt de architectuur opnieuw, maar de schoon
heid is geen thema.

R.K.: Vraagje ons of we op de drempel van 
die vraagstelling staan? Of zeg je dat die 
vraagstelling altij d al een rol heeft gespeeld?

B.V.: In Content spreek je over Mies, over 
zijn combinatie van het generische en het 
sublieme, over de vormeloosheid, de 
onnatuurlijkheid, de perversie en de angst 
in zijn werk - als een dimensie die naast de 
‘zinvolheid’ ligt en naast datgene wat men 
kan begrijpen en mededelen. Ik heb die tekst 
gelezen als een zeer esthetische duiding en 
appreciatie, waaruit bijna verwondering 
spreekt over de ontdekking van die dimensie 
in de architecten van Mies ’ generatie.

R.K.: Het is als een neveneffect, iets 
bijkomstigs wat slechts af en toe tot het 
bewustzijn doordringt, en wat min of meer 
onafhankelijk van de eerste architectuur- 
ervaring bestaat. Het doet zich ook voor bij 
andere architecten, maar bij Mies is het 
overal latent aanwezig en dat houdt me al 
vanaf het begin bezig. Ik probeer dat in 
steeds andere bewoordingen te ‘vangen’. 
Schoonheid is een gebied waar we nu pas 
aan toekomen, denk ik.

B.V.: Ik heb de indruk dat er flitsen van 
verwijzingen zitten naar die generische, 
onderkoelde vorm van sublimiteit - het su
blieme als een vluchtig effect in de wereld - 
in teksten zoals Generic City en Junkspace...

R.K.: Ja, dat is waar...

B.V.: ...en in wat u over Japan heeft gezegd. 
Maar dat die dimensie ook in uw gebouwen 
stilzwijgend meegegeven wordt, nu wellicht 
meer dan vroeger. Er zitten bijvoorbeeld 
lege, onbruikbare ruimtes in de gebouwen, 
waar je alleen maar doorheen kunt kijken 
— ruimtes die bijna bewust onbruikbaar wor
den gemaakt.

R.K.: Dat is de uitspraak van een criticus. Ik 
herken watje zegt en waar je naar toe wil, 
geloof ik zelfs. Maar ik zeg niet: ja, dat 
klopt. Ik wil jullie rol niet banaliseren. Soms 
hebben jullie totaal gelijk, soms helemaal 
niet. In beide gevallen is het een verrijking.

Dit gesprek vond plaats op 19 maart 2004 
in het kantoor van OMA te Rotterdam.

Christophe Van Gerrewey

Alleen zijn in een huis waar niemand kan 
komen om iets weg te nemen ofte verplaat
sen, het is genoeg om een leven tot een succes 
te maken.
Willem Frederik Hermans, Het behouden huis

Rem Koolhaas is opgegroeid te midden van 
de letteren. Zijn vader, Anton Koolhaas 
(1912-1992), was journalist voor zowat alle 
Nederlandse dag- en weekbladen en schrij
ver van dierenfabels. Hij kreeg in 1992, net 
voor zijn dood, de P.C.Hooftprijs. [1] 
Koolhaas zelf is pas op vierentwintigjarige 
leeftijd architectuur gaan studeren, in 
Londen. Daarvoor trad hij in de voetsporen 
van zijn vader door korte tijd als journalist 
te werken bij de Haagse Post (ondertussen 
omgevormd tot HP/De Tijd}.

Het was in deze hoedanigheid dat hij 
op 12 maart 1966 de Nederlandse schrijver 
Willem Frederik Hermans (1922-1995) 
interviewde. [2] Hermans stond op de rand 
van zijn grote doorbraak: binnen twee we
ken zou zijn succesroman Nooit meer slapen 
gepubliceerd worden. Het interview is kort 
en brengt weinig aan het licht over Hermans 
dat ondertussen niet genoegzaam bekend is: 
dat hij een omstreden figuur is binnen de 
Nederlandse letteren, dat hij zich miskend 
voelt — niet alleen als schrijver, maar ook 
als mens - en dat hij het als zijn taak ziet 
om dingen aan het licht te brengen die de 
meeste mensen liever niet onder ogen zien. 
Twaalf jaar later deelt hij nog een klein 
speldenprikje uit aan Koolhaas. In het in
leidend vraaggesprek bij een bloemlezing 
met interviews zegt hij dat Koolhaas 
verkeerdelijk een tikkende pendule op de 
schoorsteen van de schrijver zag staan, ter
wijl het volgens Hermans een pendule met 
torsieslinger was, die helemaal niet tikte. [3] 
Vreemd genoeg schreef Koolhaas alleen 
maar: “Op de schouw een pendule.” Over 
tikken heeft hij het helemaal niet, althans 
niet in de gepubliceerde versie van het in
terview.

Interessanter is hoe de figuur van Kool
haas uit het interview naar voren komt. Om 
te beginnen geeft hij het stukje de titel Ik ben 
heel zielig mee, misschien omdat Hermans 
hier zelf om had gevraagd. (“Ik ben de meest 
onopvallende man van Groningen, zou je 
toch zeggen... Schrijf maar dat ik heel zie
lig ben en dat ik me er erg verdrietig onder 
voel.”) Maar vooral de wijze waarop het 
interview is opgemaakt, is vreemd. Er is 
geen sprake van een rechtstreekse weergave 
in de directe rede, zoals in alle andere inter
views uit de bundel (de interviewer vraagt 
‘tussen aanhalingstekens’, en de geïnter
viewde antwoordt op dezelfde manier), 
Koolhaas eigent zich het interview als het 
ware helemaal toe. Hij vertelt het interview 
in een soort van historisch presens, zichzelf 
nooit letterlijk citerend, maar de woorden 
van Hermans wel aanhalend. Bovendien 
noemt hij zichzelf ‘HP’, wat blijkt uit de 
volgende passage.

“Reden van HP’s bezoek is het uitkomen 
over twee weken van Hermans’ nieuwste 
roman, Nooit meer slapen. [...] Vertelt de 
schrijver, die eerst informeert of het boek 
wel 'spannend’ genoeg was: - Dit boek zou 
als ondertitel kunnen hebben ‘Grandeur en 
misère van de wetenschap’. ”

De interviewer, Koolhaas, wordt hierdoor 
als het ware onzichtbaar. Het begint er bijna 
op te lijken dat die zielige Hermans in zich
zelf zit te praten, en zich niet bewust is van 
de aanwezigheid van Koolhaas, want die 
zegt helemaal niets. Hij stelt geen vragen, 
zodat wat Hermans zegt zonder aanleiding 
uit hem omhoog lijkt te kringelen. Het is 
een gesprek dat er dus eigenlijk helemaal 
geen is: Koolhaas kijkt maar wat toe en laat 
Hermans doen, terwijl hij ondertussen de 
omgeving observeert en de woorden van de 
auteur opvangt, om zo te trachten toch iets 
wijzer te worden. Een non-gesprek, zoals 
er nog honderden zouden volgen in de car
rière van Koolhaas.

Twaalf jaar later, in een stukje uit Het 
Parool van 2 december 1978, retourneert 
Hermans de dienst door Delirious New York 
te recenseren. [4] Hermans woonde in ’78 
al vijfjaar in Parijs, als het ware verbannen 
uit het stiekeme Holland. Achttien jaar lang 
zou hij er blijven. In de columns die hij voor 
het vaderlandse publiek schreef tussen 1973 

en 1991 (toen hij naar Brussel verhuisde), 
komt hij naar voren als een nogal gelukkig 
bezoeker van musea, bioscopen, parkjes en 
vlooienmarkten. De onderwerpen van deze 
stukjes zijn erg divers, gaande van kranten
artikels tot stedelijke gebeurtenissen, ont
moetingen, tentoonstellingen, films, archi
tectuur en boeken. Het Centre Pompidou, 
geopend in februari 1977, vindt hij bijvoor
beeld een fantastisch gebouw: “Nog niet 
eerder heeft de geest van de eeuw der ma
chines zich zo geniaal uitgedrukt in een ar
chitectonisch meesterwerk. (...) Het Centre 
Pompidou geeft mij hartkloppingen van 
geestdrift. Het is een groot geluk in een stad 
te wonen waar zulke wonderwerken tot 
stand kunnen worden gebracht.” [5]

En in een column met als titel New 
York’s Delirium recenseert hij dus het (in het 
Frans vertaalde) debuut van Rem Koolhaas. 
Het is een uitermate positief stuk, hoewel 
Hermans nergens laat blijken dat hij 
Koolhaas al eerder tegen het lijf liep. “Deze 
combinatie,” schrijft Hermans, “van platen 
en tekst waarin New York, zoals het heden 
ten dage is, wordt opgevat als te zijn ont
staan onder het peetvaderschap van het 
lunapark, kan niet anders dan een meester
lijke greep worden genoemd.” Op het eind 
luidt het: “Rem Koolhaas verstaat de kunst 
zich subtiel, beeldend en geestdriftig uit te 
drukken. (...) ‘Manhattan,’ schrijft Rem 
Koolhaas, ‘heeft degenen die het aanschou
wen altijd tot architectonische extase ge
bracht.’ Van deze extase is zijn boek New 
York Délire een indrukwekkend getuigenis.” 
Dergelijke loftuitingen waren erg vreemd 
voor Hermans, die bekendstond als notoir 
zuurstok. Zijn negatief, sarcastisch stuk over 
vader Anton Koolhaas, in dezelfde bundel, 
kan daarvoor als exemplarisch gelden. [6]

Rem, van zijn kant, heeft het, voor 
zover bekend, nooit meer over Hermans 
gehad. (Koolhaas heeft het zelden over wie 
dan ook, en als hij al aan namedropping doet 
of collega-kunstenaars vermeldt, is het 
steeds in functie van het vigerende discours, 
nooit omwille van de artiest zelf - of het 
moet zijn in vroege interviews. ) Het inter
view van Hermans door Koolhaas werd 
vermeld in Vlees&Beton 4, en in het hierbij 
gepubliceerde interview door Mil De 
Kooning wordt Hermans wel vermeld door 
de vraagsteller, maar Koolhaas gaat er - he
laas - niet op in. [7]

Plots duikt Hermans echter weer op. In het 
voorwoord tot Wat is OMA ? Betreffende Rem 
Koolhaas en het Office for Metropolitan 
Architecture stelt Veronique Patteeuw het 
volgende: “Dat het ‘schrijven’ binnen de 
architectuurpraktijk een aparte plaats in
neemt, die verder reikt dan het regisseren, 
illustreert ook het volgende citaat over de 
jonge Koolhaas, die in de jaren zestig als jour
nalist voor de Haagse Post onder meer beïn
vloed werd door het werk van de Neder
landse auteur Willem Frederik Hermans. ‘For 
Hermans, by the way the only difference 
between journalistic and literary is that the 
journalist writes what the masses think while 
the novelist disputes what the masses think 
and brings to light what the masses do not 
dare to think... In that sense Koolhaas is more 
a novelist than a journalist.’ De roman
schrijver in Koolhaas construeert steeds 
weer een verrassend scenario om de hem 
omringende realiteit te begrijpen, te verta
len en ermee om te gaan.” [8]

Het is kortzichtig om te stellen dat de 
invloed van Hermans slechts merkbaar zou 
zijn bij de jonge Koolhaas, in de periode 
dat hij nog geen architect was. Het vergt 
heus geen pathologische dosis achterdocht 
om te veronderstellen dat er meer aan de 
hand is tussen beiden.

In 1953 verschijnt Paranoia, een verhalen
bundel van Willem Frederik Hermans. 
Opgenomen in deze verzameling is Het 
behouden huis [9], dat eveneens als afzon
derlijke korte novelle (het telt precies veer
tig bladzijden) is gepubliceerd. In Het 
behouden huis kijkt een Nederlandse sol
daat terug op zijn belevenissen aan het eind 
van de Tweede Wereldoorlog in en rond een 
huis. Hij maakt deel uit van een groep par
tizanen, zonder dat hij met hen een woord 
kan wisselen, want zijn collega’s spreken 
Nederlands noch Engels. Ze worden letter
lijk uit elkaar geschoten door de Duitsers, 
en de soldaat komt alleen terecht in een ver
laten dorpje. Hij houdt halt bij een huis:

“De zon ging onder achter mijn rug en werd 
weerkaatst in de grote ruiten van een huis 
schuin voor mij. Bij elke stap die ik deed, 
veranderde één raam in een groot blad ge-



Door gevaarlijke gekken omringd - WFH & OMA
polijst zwart koper. En toen glansden de 
ramen alleen nog diepzwart. Ik stond er 
recht tegenover. Het huis was op zichzelf 
niet groot, maar alle onderdelen ervan wa
ren groot. De ramen bestonden uit onon
derbroken spiegelglas, de deuromlijsting 
was zo hoog als twee verdiepingen; er was 
een balkon over de hele breedte van de ge
vel. ”

Na enig aarzelen - er is inderdaad nog 
steeds niemand in de buurt - gaat hij naar 
binnen. Hij doorzoekt de woning, maar treft 
er niemand aan. Toch kan het geen onbe
woond huis zijn, want er ligt nergens stof 
op het talrijke meubilair. Hij doorzoekt alle 
kamers, maar van een ervan, op de verdie
ping, is de deur op slot. Hij neemt een bad. 
Daarna gaat hij op de sofa liggen.

“In een huis weet je alles zeker, omdat je 
gemakkelijk terug kunt gaan om te kijken 
of je je niet hebt vergist. Alleen zijn in een 
huis waar niemand kan komen om iets weg 
te nemen of te verplaatsen, het is genoeg 
om een leven tot een succes te maken. ”

Hij besluit in het huis te blijven, en wordt 
haast gelukkig. Even later staan er Duitsers 
voor de deur: de soldaat doet zichzelf voor 
als de eigenaar en toont zich bereid hen 
onderdak te verlenen. De ene kamer waar
toe hij geen toegang heeft, blijft hem echter 
verontrusten. Zijn geluk is van korte duur, 
want na een paar dagen keren de echte ei
genaars, een man en zijn vrouw, terug. Hij 
brengt ze kort na elkaar om het leven, en 
hoopt de dreiging te slim af geweest te zijn.

“Hier altijd blijven, dacht ik, hier kan niets 
gebeuren. Ik zal er niets van merken als de 
hele wereld verdwijnt, als alleen maar dit 
huis, dit gras, alles wat ik om mij heen kan 
zien, hetzelfde blijft. Maar toen ik op de 
bovengang was gekomen, zag ik een licht
schijnsel. En dat lichtschijnsel kwam uit de 
kamer die altijd geslotén was geweest. Toen 
wist ik plotseling dat ik toch aldoor met een 
dolk in mijn buik had rondgelopen en die 
dolk werd nu loodrecht omhooggestoten in 
mijn hart. ”

In de voorheen gesloten kamer blijkt een dove 
oude man te zitten, omringd door meterslange 
aquaria - de kat die de soldaat als huisdier was 
gaan houden springt verschrikt op. Hierna gaat 
alles fout: de Duitsers bombarderen de om
geving en vallen het huis binnen. Er breken 
gevechten los en de partizanen slaan aan het 
moorden en plunderen. De soldaat verlaat 
samen met hen het huis, maar gooit eerst nog 
een granaat in de gang.

“Wij marcheerden het hek uit toen de ont
ploffing werd gehoord. De partizanen be
schouwden dit als de finale grap die de 
kroon zette op alles. Ik voelde dat ik heel 
populair zou worden. Ik keek voor de laat
ste maal om naar het huis. Alle ruiten wa
ren uit de sponningen gebarsten. Ik zag arm
zalig dood riet in bossen naar beneden han
gen uit de gebroken plafonds die de hemel 
hadden voorgesteld. Ik keek het huis diep 
in de doodzieke keel. Het was of het ook 
aldoor komedie had gespeeld en zich nu pas 
liet zien zoals het in werkelijkheid altijd was 
geweest: een hol, tochtig brok steen, inwen
dig vol afbraak en vuiligheid. ”

Dat dit verhaal deel uitmaakt van een bun
del met de titel Paranoia zegt al veel. 
Hermans werd als auteur sterk beïnvloed 
door het surrealisme - een hermetische, 
door de auteur zelf als “strikt groteske” be
schreven roman als De god Denkbaar, 
Denkbaar de god is hiervan het beste be
wijs. Maar ook in Paranoia gelden surrea
listische tendensen. “Ik heb deze bundel 
Paranoia genoemd,” schrijft Hermans in de 
preambule, “zonder te bedoelen dat de per
sonages die erin optreden, aan deze gees
tesziekte lijden. Ik ben geen psychiater, ik 
stel geen diagnose. Maar ik heb gedacht aan 
allen die leven, zoals ik schrijf: met een rad 
van fortuin in hun achterhoofd, een ongeluks
vogel op hun schouder en een allesbehalve 
schokvrij opgehangen kompas in hun 
borst.” Een kunstenaar die zich het wereld
beeld van de paranoicus eigen wil maken 
—is dat niet de paranoid-critical method die 
Koolhaas als beginselverklaring van al zijn 
architectuur stelde in Delirious New 
York? [10] Architectuur was daar een uit
gesproken paranoïde-kritische activiteit, in 
die zin dat alles wat voorhanden was - elk 
deel van de realiteit zoals ze zich voordoet - 
moest ingeschakeld en versterkt worden in 
functie van de thesis van de beschouwer.

OMA / Rem Koolhaas

Villa d’Ava, Parijs, 1985/1991

Hermans’ literatuur doet letterlijk hetzelfde 
-er mag in zijn romans geen mus van het 
dak vallen zonder dat er een reden voor 
is. [ 11 ] Alleen iemand die lijdt aan paranoia 
slaagt er in om alles een reden te geven.

Wat techniek betreft is er dus in elk 
geval een overeenkomst tussen Hermans en 
Koolhaas - maar ook hun thematieken lo
pen opvallend gelijk (Koolhaas indachtig 
zouden we misschien beter over ‘wereld
beelden’ spreken - architectuur heeft, be
houdens postmoderne tendensen, immers 
geen uitgesproken thema).

In De overlevingsethiek van Rem Koolhaas 
stelt Bart Verschaffel de eerste woningen 
van Rem Koolhaas binnen een opvallend 
perspectief. [12] Het zijn huizen die zich van 
hun omgeving afkeren en zich naar binnen 
richten, zowel door de planopbouw (een be
langrijke patio als empty heart) als door de 
gevelbekleding (reflecterende materialen die 
zich ver weg houden van de modernistische 
transparantie). Deze huizen vormen elk op 
zich “een terzijde en een plaats van afzonde
ring - weg van de massive presence. [...] 
De ruimte van de woning wordt niet geïnter
preteerd als een element van de stad, maar 
als een afgezonderde plaats waar men met 
zichzelf en een beetje onbewoonbare lucht 
of leegte alleen is”.

Het wereldbeeld dat aan Koolhaas’ 
denken, maar dus vooral ook aan diens 
architectuur ten grondslag ligt, is, opnieuw 
volgens Verschaffel, grotendeels dat van het 
antieke Rome: “De werkelijkheidsopvatting 
van Koolhaas benadert die van het antieke 
atomisme. De objectieve conditie waarbinnen 
mensen leven (en bouwen) = leegte + massa.” 
Het komt er voor het individu op aan zich 
een eigen afgezonderde plaats te verwerven, 
los van de oncontroleerbare massa - en het 
belangrijkste middel daartoe is het huis. 
Noties als cultuur of sociaal bestel zijn hier
bij van geen enkel belang (meer): Koolhaas 
denkt voorbij grote verhalen als ‘de’ samen
leving en politieke projecten. Alleen het 
individu moet zich staande weten te hou

den - in de woorden van Seneca, door 
Verschaffel als motto gebruikt: “Wij gaan 
te gronde door het volgen van andermans 
voorbeelden; wij zullen ons daarvan bevrij
den als we ons losmaken van de massa.”

Van de noodzaak hiervan, maar in één 
ruk door ook van de onmogelijkheid van dit 
streven, is Het behouden huis van Hermans 
mogelijk de meest pregnante literaire getui
genis. Hermans’ verhalen (zie wat dat betreft 
ook De donkere kamer van Damokles, 
Herinneringen van een engelbewaarder of 
De tranen der acacia ’s) spelen zich vaak af 
in de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet om
wille van historische redenen, of omdat 
Hermans—godbetert - een of andere getui
genis of opheldering omtrent die periode wil 
brengen, maar simpelweg omdat de dingen 
- lees: de condition humaine - zich nu een
maal veel strenger stellen in oorlogstijd. De 
mens wordt teruggeworpen op zichzelf, en 
cultuur, relaties tot de anderen, afkomst, 
taal, waarheid, ideologie of politieke syste
men zijn van ondergeschikt belang gewor
den. (“De mensheid denkt in een orde die 
niet werkelijk bestaat en is blind voor de 
oorspronkelijke chaos. Er is maar een wer
kelijk woord: chaos”, schrijft Hermans in 
de preambule van Paranoia.) De Duitse 
kolonel die onderdak vindt in het (behou
den) huis, gaat er prat op zich dagelijks om 
half zeven ’s ochtends te scheren. “Gescho
ren met warm water, oorlog of geen oor
log! Dat is wat ik onder cultuur versta!” In 
het tumult op het eind, als het huis lang
zaamaan ‘zijn ware aard’ begint te tonen, is 
het plots zeven uur zonder dat de kolonel 
daar erg in heeft, en hij eindigt dan ook 
opgeknoopt, ongeschoren en bengelend aan 
een boom.

De soldaat heeft even in de illusie ge
leefd zich van de massa te kunnen afzonde
ren, net omdat hij dacht een ‘behouden’ huis 
te hebben gevonden. Behouden heeft hier 
twee betekenissen: het huis is bewaard ge
bleven, maar het is ook behouden zoals men 
een medemens een ‘behouden thuiskomst’ 
kan wensen - het verschaft een weldaad aan

de inwoner ervan. Dat het uiteindelijk mis
loopt, is te verklaren door de anderen 
— Sartre schreef: l’enfer, c’est les autres. De 
anderen die het huis en masse binnendrin
gen, maar ook de ander die zich al lang in 
het huis bevond, in de voorheen gesloten 
kamer. Het huis is niet behouden - het is 
dat eigenlijk nooit geweest.

Rest, na zoveel overeenkomsten tussen 
Hermans en Koolhaas, de vraag naar het 
verschil. Koolhaas is architect, en architec
ten willen toch altijd - ze kunnen niet an
ders - de wereld verbeteren. Hermans lijkt 
te zeggen dat wonen onmogelijk is - er is 
geen behouden huis. Koolhaas, in zijn eer
ste woningen, vecht tegen windmolens en 
ontwerpt een behouden huis. Hij doet dit 
echter op een dergelijk ironische, decadente 
manier (de Villa d’Ava is wat dat betreft een 
‘grappig’ voorbeeld: een dodelijk zwembad, 
een onbruikbaar toegangspoortje, een 
gekaderd zicht op de Eiffeltoren) dat hij 
zichzelf in één moeite door ontmaskert als 
optimist tegen beter weten in. Hermans, van 
zijn kant, is dan weer een zelfverklaarde 
pessimist: al dat schrijven moet toch ergens 
toe dienen - kan een lezer dan niet, al is het 
maar voor even, een troostend onderkomen 
vinden in een tekst als Het behouden huis?

Hermans gebruikte architectuur in zijn 
literatuur tot bewijs van zijn wereldbeeld 
—Koolhaas hanteert architectuur op een uit
gesproken literaire manier, met deels de
zelfde doeleinden. Of zoals Geert Bekaert 
al schreef: van alle kunsten, zijn literatuur 
en architectuur het meest verwant. [13]

Noten

[1] zie ook: Christophe van Gerrewey, 
Een familie koolhazen. De overgeërfde 
eigenschappen van Rem Koolhaas in: de 
loeiende koe, jrg. 7, nr. 1, december 2001, 
pp. 62-67.
[2] Het interview is opgenomen in 
Scheppend Nihilisme, samengesteld door 
Frans A. Janssen, Amsterdam, Loeb & 
Van der Velden uitgevers, 1979, pp. 80-82.
[3] Ibid., p. 12.
[4] New York’s delirium, opgenomen in 
Door gevaarlijke gekken omringd, Amster
dam, De Bezige Bij, 1988, pp. 359-361.
[5] Centre Pompidou geopend, in: De 
weerspannige slaper. Parijse notities, Am
sterdam, De Bezige Bij, 2004, pp. 115-124.
[6] Zie De grote prijs in plastic, in: Door 
gevaarlijke gekken omringd, op. cit. 
(noot 4), pp. 213-220.
[7] Zie Mil De Kooning, De economie van 
de verbeelding, Rem Koolhaas in gesprek, 
9 maart 1985, Vlees & Beton 4, 1985. De 
Kooning over het interview van Koolhaas 
met Hermans: “Het is een perfecte intro
ductie tot de wereld-zonder-illusies van 
Hermans en ook van Koolhaas zelf.”
[8] Wat is OMA? Betreffende Rem Koolhaas 
en het Office for Metropolitan Architecture, 
Rotterdam, red. Veronique Patteeuw, NAi Uit
gevers, 2003, pp. 6-8. Het Engelse citaat is 
afkomstig uit: Bart Lootsma, Now switch off 
the sound and reverse the film, opgenomen in 
Hunchm. 1,1999, pp. 169-170.
[9] Willem Frederik Hermans, Het behou
den huis, in: Paranoia, Amsterdam, De 
Bezige Bij, zestiende, herziene druk, 1993, 
pp. 87-126.
[10] Rem Koolhaas, Delirious New York, 
New York, The Monacelli Press, 1994, 
pp. 235-246.
[11] Willem Frederik Hermans, Experi
mentele Romans, in: Het sadistische univer
sum, Amsterdam, De Bezige Bij, 1996, 
p. 104. - Dit vertrekpunt leverde Hermans 
vaak het verwijt op al te hard op dezelfde 
nagel te slaan. Hoe raadselachtig ook, zijn 
teksten waren toch nogal doorzichtig. Soms 
waren ze overdadig en net daardoor niet 
krachtig genoeg.
[12] Opgenomen in Wat is OMA?, op. cit. 
(noot 8).
[13] Geert Bekaert, Inleiding, in: Xaveer 
de Geyter Architecten. 12 projecten, Gent/
Amsterdam, Ludion, 2001, p. 4. 9
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De kunst van de revolutie
Over de Situationistische Internationale en haar Nachleben

R

Marilyn Monrcë, 5 août 1962 s la spé
cialisation du spectacle de masse consti
tue, dans la société du spectacle, l'épi
centre de la séparation et de la non
communication.

SVEN Lütticken

Van wie is de Situationistische Interna
tionale? De S.I. was zowel zeer genereus 
als extreem bezitterig. Het stond iedereen 
vrij om teksten uit de Internationale 
Situationniste te herpubliceren, zonder te 
betalen of toestemming te vragen, maar an
derzijds kon iedereen die met situationis- 
tische ideeën aan de haal ging rekenen op 
bijtende kritiek. S.I.-leden die verdacht 
werden van ’nashistische’ of andere du
bieuze tendensen werden eveneens symbo
lisch geëxecuteerd. [1] Men kan dit prijzen 
als broodnodig alternatief voor een half
zacht pluralisme; men kan het ook veroor
delen als sektarisme dat zich opsluit in het 
eigen gelijk. De S.I. hield op te bestaan in 
1972, haar brein en strateeg overleed in 
1994. Ten laatste sinds dat jaar is, zoals Bob 
Black het formuleerde, de situationistische 
erfenis “available for various uses, some of 
them dubious”. [2] Toch zijn er nog steeds 
stemmen die de orthodoxie verdedigen, die 
als het ware Guy Debord channelen: zo 
hebben T.J. Clark en Donald Nicholson- 
Smith (beiden in 1967 uit de S.I. gezet) 
Debord in 1997 in October verdedigd te
gen de plunderaars van zijn nalatenschap, 
met een nostalgisch stemmende mengeling 
van analytische scherpte en redeloze 
polemiseringsdrift.

In "Why Art Can ’t Kill the Situationist 
International trekken Clark en Nicholson- 
Smith van leer tegen de revisionistische 
weergave van de S.I. door met name Peter 
Wollen, samensteller van de tentoonstelling 
On the Passage of a Few People Through a 
Rather Brief Moment in Time (1989). De 
discussie over de vraag of Wollen in de late 
jaren zestig als een soort spion van de New 
Left de protesterende studenten in het oog 
zou hebben gehouden, is maar matig inte
ressant; belangrijker is het verwijt dat 
Wollen en anderen ten onrechte de nadruk 
leggen op de vroege, ‘artistieke’ jaren van 
de S.I. - de periode van 1957 tot 1962 - en 
dat zij de latere, ‘politieke’ jaren onder het 
tapijt vegen. Gesuggereerd wordt dat dit in 
een snode strategie past om de S.I. als artis
tieke beweging te claimen, om haar postuum 
tot een ‘gewone’ artistieke avant-garde te 
reduceren. Het valt niet te ontkennen dat een 
dergelijke tendens bestaat; in tentoonstel
lingen als het bovengenoemde On the 
Passage en boeken als het zeer grondige 
Phantom Avant garde van Roberto Ohrt ligt 
het accent duidelijk op de vroege S.I. [3] 
Verder worden de geschriften van Debord, 
die binnen de S.I. voor de niet-artistieke 
pool staan, ingeroepen om tentoonstellin
gen als CASINO 2001 in Gent van een 
dunne schijn van legitimatie te voorzien (al 
wordt Debord in dat geval ingezet als een
der welke ‘theoreticus’ met het nodige aura). 
Het cynisme van een dergelijke onderne
ming is evident: uitgerekend Debord moet 
een speculatief samenraapsel van kunst le
gitimeren dat geen andere functie lijkt te 
hebben dan de mediamarkt van de kunst 
draaiende te houden. Maar is dit voldoende 
om iedere bemoeienis van de kunstwereld 
met de S.I. bij voorbaat als ontoelaatbaar af 
te doen?

Kunst als spektakel

Clark en Nicholson-Smith gaan in October 
veel minder in op de omgang van de kunst
wereld met de S.I. dan de titel van hun bij
drage suggereert: “Inevitably, we have 
focused here on the S.I. and the Left. It was 
the Left (as opposed to, say, the art world) 
that the Situationists most hated in the 1960s 
and thought worth targeting.” [4] In weer
wil van deze bewering kan men stellen dat 
óók de late S.I. een voorstelling had van de 
revolutie die artistiek-esthetisch van aard 
was. De negatie van de kunst (als specialis
tische discipline) was juist nodig om de 
kunst van en in het leven te realiseren. Dit 
wordt met kracht betoogd in The Revolution 
of Modern Art and the Modern Art of 
Revolution, een tekst uit 1967 van de 
Engelse sectie van de S.I., met naast 
Christopher Gray en Charles Radcliffe dus 
ook Clark en Nicholson-Smith: “Today this 
means that ‘art’ — phantasy erected into a 
systematic culture - has become Public 
Enemy Number One. [...] There is no 
question of subordinating art to politics or 
politics to art. The question is of superseding 
both of them insofar as they are separated 
forms.” [5]

Het standaardbeeld dat de S.I. netjes 
uiteenvalt in een vroege artistieke fase en 
een late politieke fase is dus op zijn minst 
een simplificatie. Je zou kunnen stellen dat 
het juist de late S.I. ernst was met het cen
trale situationistische project: de transfor
matie van het leven en de maatschappij door 
middel van een kunst die zich niet laat re
duceren tot luxewaar voor een bepaalde 
markt. Toen Guy Debord vele jaren na het 
einde van de S.I. zijn films uit roulatie nam, 
merkte hij ironisch op: “Je dois convenir 
qu’il y a toujours eu dans mon esthétique 
negative quelque chose qui se plaisait à al
ler jusqu’à la néantisation. Est-ce que ce 
n’était pas très authentiquement représenta
tif de l’art moderne?” [6] Nog de volledige 
onderdrukking van de kunst is dus artistiek 
gelegitimeerd door een ‘negatieve esthetica’ 
die bij uitstek avant-gardistisch is: gericht 
op de realisatie van de kunst in het leven. 
Het is waar dat de S.I. zich vanaf 1962 pre
senteerde als een revolutionaire in plaats van 
een artistieke avant-garde, en dat Debord zich 
tot een geducht marxistisch theoreticus 
ontwikkelde, maar de situationistische con
ceptie van politiek, of van het uiteindelijke 
doel van de politiek, bleef grotendeels die 
van een artistieke avant-garde. [7] Hier ligt 
een van de cruciale verschillen met andere 
revolutionaire bewegingen van de jaren 
zestig.

Dit neemt niet weg dat de relatie met 
eerdere avant-gardes (dada, surrealisme) 
problematisch was. Deze laatste hadden 
zich immers te makkelijk laten inkapselen 
door de kunstwereld; hun negaties waren 
tot artistieke trucjes verworden. “Dans son 
ensemble, l’héritage littéraire et artistique 
de l’humanité doit être utilisé à des fins de 
propagande partisane. Il s’agit, bien 
entendu, de passer au-delà de toute idée de 
scandale. La négation de la conception bour
geoise du génie et de l’art ayant largement 
fait son temps, les moustaches de la Joconde 
ne présentent aucun caractère plus intéres
sant que la version première de cette 
peinture. Il faut maintenant suivre ce proces
sus jusqu’à la négation de la négation,” zo 
schreven Debord en Gil Wolman nog voor 
de oprichting van de S.I. [8] Dit leidde tot 
het détournement, het situationistische her
gebruik van bestaande beelden of teksten. 
Weliswaar staat deze strategie in de traditie 
van dadaïstische en surrealistische procé
dés, maar terwijl laatstgenoemde strategieën 
moeiteloos door de kunstcontext ingekap- 
seld waren, wilde het détournement de kunst 
opblazen en achter zich laten. De situatio
nistische détournements namen dan ook de 
vorm aan van affiches en vlugschriften, of 
van illustraties en teksten in Internationale 
Situationniste en andere tijdschriften. Ook 
de films van Debord bestaan grotendeels uit 
gedetourneerde beelden, ondersteund door 
een gesproken tekst die, zij het in mindere 
mate, ook weer gedetourneerde elementen 
bevat. De keuze voor het filmmedium had 
als voordeel dat avant-gardistische kunst
films, en zeker de politieke producties van 
Debord, slechts in de marge van de film
wereld konden bestaan, en dus niet partici
peerden in de economie van de mainstream
film. Tegelijk werd de film als medium ook 
nauwelijks geaccepteerd in de beeldende- 
kunstwereld van de jaren vijftig en zestig.

Debords films gaan dan ook tussen twee 
stoelen zitten, tussen het mainstream- 
spektakel en het alternatieve spektakel van 
de kunst. Zijn latere films zijn weliswaar 
mogelijk gemaakt door een prominente 
Franse filmproducent, Gérard Lebovici, 
maar deze financierde Debords werken in 
feite als een ouderwetse mecenas.

Het spektakel is gebaseerd op waren- 
fetisjisme, waarbij de ‘relaties’ van de wa
ren onderling reëler lijken dan de verpau
perde relaties tussen mensen. De geleefde 
ervaring is dus representatie geworden 
- “Tout ce qui était directement vécu s’est 
éloigné dans une représentation.” [9] Dat 
geldt voor het mainstreamspektakel, voor 
de massaproductie van waren en beelden 
(van waren-beelden), maar ook voor de 
(post)modeme kunst, die een specialistische 
highbrowafdeling van het spektakel is. De 
geluksbelofte van de kunst kan slechts ge
realiseerd worden door de kunst als specia
listische spektakeldiscipline radicaal te ne
geren. De vraag op welke termijn dit pro
gramma kon worden doorgevoerd, zorgde 
tot 1962 voor de nodige strijd. Joms vast
houden aan de schilderkunst lijkt behalve 
uit economische overwegingen ook te zijn 
voortgekomen uit de overtuiging dat elke 
poging om de kunst op te heffen onverant
woord is, zolang niet duidelijk is of de 
situationistische revolutie en dus de ludieke 
esthetisering van het leven kans van slagen 
heeft. Indien dit project mislukt, dan resul
teert de negatie van de kunst als specialis
tische discipline niet in een levenskunst 
- een leven dat ‘esthetisch spel’ is gewor
den - maar vormt zij een abstracte negatie 
die neerkomt op de liquidatie van de kunst 
tout court. [10]

Terwijl het ‘maximale’ situationis
tische project van Debord en zijn medestan
ders dit risico op de koop toe neemt, is Joms 
positie binnen de S.I. te vergelijken met de 
positie van Mondriaan in De Stijl - de 
positie van degene die de tijd nog niet ge
komen vindt. In tegenstelling tot Jom was 
Constant ten tijde van zijn korte bemoeienis 
met de S.I. een verklaard tegenstander van 
de schilderkunst, waardoor hij dichter bij 
Debord leek te staan. Maar uiteindelijk was 
Constants New Babylon toch vooral een 
kunst-utopie die het situationistische pro
ject in een artistiek luchtkasteel transfor
meerde, waarbij de maquettes op een gege
ven moment gewoon weer plaats maakten 
voor schilderijen. Ironisch genoeg zou 
New Babylon decennia later model staan 
voor de manier waarop hedendaagse mega- 
architecten op ‘visionaire’ wijze macht en 
kapitaal esthetiseren: de ultieme parodie op 
het avant-gardistische project.

Spektakel en mythe

In La Société du spectacle schetst Debord 
hoe de cyclische tijd van de oude mythische 
culturen werd doorbroken door het histo
rische tijdsbesef, dat in de spektakel- 
maatschappij echter opnieuw plaats maakt 
voor een mythische tijd, een tijd die 
‘pseudocyclisch’ is - niet de cyclus van de 
seizoenen, maar de geestdodende afwisse
ling van arbeid en vrije tijd. [11] Deze topos 
speelt ook een rol in de reeds genoemde 
tekst van de Engelse situationisten uit 1967. 
De auteurs definiëren de moderne kunst in 
termen van ontmythologisering: zij is een 
deconstructie van de mythische legitimatie van 
de sociale en culturele orde. “With the 
Industrial Revolution, there began a change 
in the whole definition of art - slowly, often 
unconsciously, it changed from a celebration 
of society and its ideologies to a project of 
total subversion. From being the focus and 
guarantee of myth, ‘great’ art became an 
explosion at the centre of the mythic constella
tion. Out of mythic time and space it produced 
a radical historical consciousness which 
released and reassembled the real contra
dictions of bourgeois ‘civilisation’." [12]

Ook Raoul Vaneigem - naast Debord 
de voornaamste theoreticus van de S.I. - 
relateerde de spektakelmaatschappij aan de 
mythe, waarbij hij het spektakel definieerde 
als een gedesacraliseerde en gefragmen
teerde mythe. [13] Algemeen gaat het voor 
de situationisten minder om concrete mythen 
of zelfs mythologieën dan om ‘de mythe’ 
in generische zin, om een mythisch wereld
beeld, een door mythen gedomineerde maat
schappij. In overeenstemming met roman
tische ideeën over mythen beschouwden 
Debord en Vaneigem (en in hun voetspoor 
de Engelse sectie) de mythe als een samen

bindende factor, als integrerende macht. De 
situationistische auteurs koesteren echter 
weinig illusies over de ‘harmonische’ sa
menlevingen die de mythe mogelijk zou 
hebben gemaakt; in de lijn van de Verlich
ting bekritiseerden zij de mythe omwille van 
haar verderfelijke irrationaliteit. Het spek
takel van de moderne tijd is volgens 
Vaneigem “ce qui reste du mythe disparu 
avec la société unitaire, une organisation 
idéologique où se reflète, se corrompt et se 
change en son contraire - comme vie auto
nome du non-vécu - les actions de l’histoire 
sur les hommes qui agissent individuelle
ment et collectivement sur l’histoire”. [14] 
Vaneigem schrijft dit begin jaren zeventig 
in een boek over het surrealisme, een be
weging die uiteindelijk afgleed naar een 
conservatieve romantiek doordat zij pro
beerde nieuwe mythen te creëren. Het sur
realisme miskende het feit dat alleen de ruï
nes van de mythe in de vorm van de repre
sentaties van het spektakel nog kunnen over
leven; uiteindelijk werd het dan ook door 
dat spektakel - de mode, de reclame, 
Hollywood - geabsorbeerd.

Hoewel Vaneigem in dit boek niet 
expliciet ingaat op de S.I., wordt het sur
realisme toch duidelijk als voorloper van de 
S.I. beschouwd en vanuit een situationis
tische positie geanalyseerd en bekritiseerd. 
Dit denken in kunsthistorische lijnen is nog 
opvallender in de tekst van de Engelse sec
tie, nota bene geschreven aan de vooravond 
van mei ’68. Het project dat de ‘revolutie 
van de moderne kunst’ vooropstelde ten
einde de ‘moderne kunst van de revolutie’ 
mogelijk te maken, wordt door de Engel- 
sen expliciet teruggekoppeld naar de kunst
geschiedenis. De revolutie is voor hen 
‘modem art’, in een méér dan overdrachte
lijke zin: zij is de realisatie — of toch een 
aanzet daartoe - van de belofte van de mo
derne kunst. De Engelse situationisten zien 
de S.I. als de ware erfgenaam van de mo
derne kunst van de Franse Revolutie tot het 
moment dat Courbet tijdens de Commune 
opdracht zou hebben gegeven de Vendôme- 
zuil naar beneden te halen; na dit revolutio
naire moment zou de kunst zich in toene
mende mate hebben teruggetrokken in 
obscurantisme, ironie en gecultiveerde wan
hoop. Men kan betogen dat juist de late, 
schijnbaar ‘postartistieke’ S.I. ernstig nam 
wat Clark en consorten zagen als het we
zen van de beste moderne kunst - dat zij 
“an explosion at the centre of the mythic 
constellation” was, meer bepaald een explo
sie te midden van de gedescraliseerde, ver
snipperde mythe: het spektakel. Om dit te 
bewerkstelligen werden niet alleen scherpe 
pamfletten, artikelen en boeken ingescha
keld, maar ook gedetourneerde beelden. 
Aangezien deze détournements duidelijk en 
overtuigend dienden te zijn, als propaganda 
tégen het spektakel, waren ze geen verfijnde 
kunstwerkjes. In dat opzicht wordt het 
détournement vandaag eerder voortgezet 
door sommige activistische vormen van 
beeldmanipulatie dan door hedendaagse 
kunst die mediabeelden hergebruikt; com
plexiteit wordt in de kunst doorgaans be
langrijker geacht dan het overdragen van 
een politieke lading of een polemische 
pointe.

Veelzeggend is hier de vergelijking 
tussen Andy Warhols Marilyn-schilderijen 
en een illustratie in de Internationale 
Situationniste van ‘Marilyn Monroë’ met 
een didactisch onderschrift over het spek
takel. [15] De Marilyns van Warhol zijn 
even obscene als onwereldse godinnen of 
Madonna’s, serieel geproduceerd. Men kan 
ze onmogelijk reduceren tot een eenduidig, 
kritisch commentaar op de economie van 
het spektakel, al genereren ze dergelijke 
commentaren wel degelijk. Voor de S.I. was 
de pop art alleen maar propaganda voor het 
spektakel; als antipropaganda vormden de 
détournements een soort kritische dubbel
ganger van de pop art, maar in hun verlan
gen om de ideologische schijn van de 
spektakelkunst te doorbreken, waren ze di- 
dactischer en botter. In feite bieden de pop- 
détournements van Warhol meer inzicht in 
het spektakel, in de leegte en de veelheid, 
de verleiding en de kilheid ervan. Hun uit
gangspunt was dan ook realistischer: zij 
gaan uit van het voortbestaan van de 
kunst(wereld) als een medium dat welis
waar ruimte biedt voor afwijkingen, maar 
niet snel een revolutie zal genereren.

Uiteindelijk gaat het hier om twee ra
dicaal verschillende vormen van mytholo
gie, twee tegengestelde pogingen om - in
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de zin van Roland Barthes - een ‘ware my
thologie’ te ontwerpen. In beide gevallen 
wordt gewerkt met de gestolen en ‘ver
vreemde’ mythen die Barthes in de massa
media terugvond. Barthes ziet de massa
mediale mythe als een soort tweedegraads 
systeem dat beelden en teksten ovemeemt 
en de primaire betekenis met een mythische 
aan vult. [16] Een ‘ware mythologie’ zou 
die mediale mythen op haar beurt moeten 
kapen. Dit is ook de bedoeling van het situa- 
tionistische détournement, maar er is een cru
ciaal verschil: het détournement wil aanzetten 
tot revolutie, terwijl de ‘ware mythologie’ van 
Barthes (of die van Warhol) die ambitie 
niet heeft. Barthes gaat er vooralsnog van 
uit dat de mythische orde van het spekta
kel blijft bestaan, en dat maakte zijn ‘ware 
mythologie’ voor de S.I. al even verdacht 
als de pop art. Maar ook Debord heeft het 
spektakel niet omvergeworpen, en het lijkt 
voorlopig weinig zinvol om te doen alsof 
dit elk moment te gebeuren staat. Misschien 
is het wel bittere noodzaak om de situatio- 
nistische negatie van de kunst te verraden 
door zich de nalatenschap van de S.I. toe te 
eigenen of over te laten aan de appropriations 
van de kunstwereld. Jom en de 'nashisten' 
hadden gelijk toen ze de noodzaak van een 
‘specialistische’ kunst verdedigden, ook al 
leed hun eigen artistieke productie danig 
onder de fetisjistische fixatie op idiomen die 
in hun pseudo-avant-gardisme elke geloof
waardigheid verloren hadden.

In de jaren zestig werden alle activi
teiten van ‘artistieke’ situationisten door de 
debordianen als antisituationistisch ge
brandmerkt. [17] Hedendaagse kunst
instellingen die zich op de S.I. storten, kun
nen er dan ook best voor uitkomen dat hun 
omgang met de S.I. antisituationistisch is. 
In plaats van zich te wentelen in radical chic, 
moeten zij inzien dat elke incorporatie van 
de S.I. in de kunstcontext per definitie in strijd 
is met het situationisme zelf. Door dit on
vermijdelijke ‘verraad’ te erkennen, kunnen 
zij er bovendien toe bijdragen dat Debords 
versnipperde, theoretisch-artistieke werk 
zichtbaar blijft. Meer in het algemeen kan 
dit er voor zorgen dat mensen aandacht krij
gen voor de S.I. en ontvankelijk worden voor 
de minder artistieke en meer politieke of 
activistische manifestaties van hetNachleben 
van de Situationistische Internationale.

Avant-garde en autobiografie

Debords praktijk van détournements is 
evenwel rijker dan men op grond van beel
den als de ‘Marilyn Monroë' zou denken. 
Hij ging ook wel degelijk op een subtielere 
en allusieve manier te werk. Misschien heb
ben tentoonstellingsmakers die naar Debord 
grijpen om hun ludieke kunstcamavals te 
legitimeren op een bepaalde manier wel ge
lijk: meer dan Jom met zijn primitivisme 
en zijn romantische kunstideaal, of Constant 
met zijn geknutseld designvisioen is het 
Debord, de fundamentalist van de negatie, 
die een situationistische kunst realiseert. Het 
spreekt vanzelf dat het slechts kan gaan om 
een art that dare not speak its name, een 
kunst die oplicht in het extreme moment van 
haar negatie. Het belang van Debord voor 
de hedendaagse kunst ligt dan ook niet al
leen op het theoretische vlak, in een analy
tisch instrumentarium dat door kunstenaars 
of critici kan worden ingezet, al dan niet in 
de vorm van soundbytes. In de S.I. voltrekt 
zich een absurde kleine dialectische volte: 
de voorman van de antikunstfactie wordt 
ondanks én dankzij de radicaliteit van zijn 
negatie de ware situationistische kunstenaar. 
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij 
‘slechts’ een kunstenaar en geen belangrijk 
denker zou zijn; als avant-gardist heeft 
Debord een tekst- en beeldproductie ontwik
keld die zich niet in disciplinaire hokjes laat 
wegstoppen. Het betoog van zijn film 
Critique de la séparation (1961) karakteri
seert hij zelf als een monologue d’ivrogne. 
De gecultiveerde dronkemansmonoloog 
- die ook de vorm kan aannemen van een 
dialoog tussen woord en beeld - is inder
daad Debords genre bij uitstek. [18]

In zijn cinematografische oeuvre staat 
de filmversie van La Société du spectacle 
(1973) voor de meer theoretische Debord, 
maar zelfs die film begint nog met een 
séquence sur Alice en een lofzang op de 
liefde. De andere films werken nog veel 
meer met hermetische allusies en sugges
tie; dit geldt niet alleen voor het late In 
girum imus nocte et consumimur igni, maar 
ook voor de films uit de jaren vijftig en zes
tig, voor de boeken met Jom, voor de 
psychogeografische kaarten en de crypti
sche toespelingen in Potlatch (dat uiteraard 
een collectief product was). Van 1962 tot 
1972 houdt Debord zich op dat vlak in 
— het zijn tevens de jaren waarin zijn
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Quelle communication a-t-on désirée, ou connue, ou seulement 
simulée ? Quel projet véritable a été perdu ?

Restent ces paysages de cartes postales traversés sans fin; cette 
distance organisée entre chacun et tous, L’enfance ? Mais c’est ici; 
nous n ’en sommes jamais sortis.

filmproductie stilligt Naast eh doorheen het 
‘theoretische’ werk loopt dus een oeuvre dat 
in zijn bijna obsessieve bespiegeling over 
een handvol plekken, tijden, gebeurtenissen, 
mensen, beelden en teksten, een consisten
tie ontwikkelt die men bij gebrek aan beter 
wel esthetisch moet noemen. Uiteraard gaat 
het om een esthetiek die het tegendeel wil 
zijn van estheticisme, en die zweert bij de 
geleefde ervaring. Zijn geleefde ervaring: 
al vroeg, maar steeds méér naarmate de 
avant-gardistische hoop verbleekt, gaat het 
niet om ‘het leven’ maar om Debords le
ven. Als de avant-garde staat vbor de hoop 
op de artistieke transformatie van de maat
schappij, van het leven in het algemeen, dan 
is de ‘autobiograficus’ Debord degene die 
zijn eigen leven als eenheid van ethiek en 
esthetiek concipieert. Het collectieve project 
heeft gefaald, maar het wordt keer op keer 
in herinnering gebracht, door de eigen rol in 
dat project te traceren, door de continuïteit 
van de eigen overtuigingen en de eigen le
venswandel na te gaan, binnen het collec
tieve kader van de S.I. of in de postsituatio- 
nistische diaspora. Autobiografie is de as die 
het vuur van de avant-garde achterlaat

Al in 1959 mediteert Debord in het 
boek Mémoires (gemaakt in samenwerking 
mét Jom) en in de film Sur Ie passage de 
quelques personnes à travers une assez 
courte imité dé temps over de voorbije ja
ren en de elkaar kruisende levens van de 
jonge lieden die de Internationale Lettriste 
vormden - een beweging die toen al was 
opgegaan in de Situationistische Internatio
nale, zij het met de nódige afvallers. Aan 
het einde van Debords leven staat de 
tweedelige fragmentarische autobiografie 
Panégyrique-, het eerste deel is tekstueel, het 
tweede, postuum gepubliceerde deel bestaat 
uit foto’s en andere beelden met onderschrif
ten. Debord breekt hier een lans voor de 
zeggingskracht van het beeld, hoezeer dat 
ook in het spektakel is geperverteerd. [19] 
Als hij tegen representaties ageert, dan te
gen de representaties van het spektakel, die 

volgens industriële procedures worden aan
gemaakt en zonder terugkoppeling naar de 
‘geleefde ervaring’ in circulatie worden ge
bracht. [20] Bepaalde beelden die met zijn 
leven samenhangen, spelen voor Debord 
duidelijk de rol van proustiaanse madelei
nes; daarentegen zijn de beelden van het 
spektakel satanische antimadeleines, die 
slechts in gedetourneerde vorm bestaans
recht hebben. Zo evoceren in Debords laat
ste film, In girum imus nocte et consumimur 
igni, beelden uit Johnny Guitar “lés réels 
souvenirs de l’amour” en representeert de 
militaire actie uit The Charge of the Light 
Brigade in dezelfde film de situationistische 
avant-garde en haar acties. Begeleid door 
Debords monoloog staan deze spektakel- 
beelden voor episodes uit het eigen leven, 
of voor stadia in de ontwikkeling van de 
S.I. [21]

In deze gecondenseerde en over
gedetermineerde détournements wordt iets 
zichtbaar van een ‘ware mythologie’ die 
steeds weer suggereert dat een wahres 
Leben im Falschen op sommige exceptio
nele momenten, voor enkele personen, tot 
de mogelijkheden behoort. De representa
ties van de massamedia—gefragmenteerde 
mythen - wórden onderdeel van een ge
leefde mythologie, die uit allusies en 
insidersgrapjes bestaat, en die de wrijving 
van de historische ervaring weer binnen
brengt in de pseudo-cyclische tijd. Maar dit 
ware leven kan alleen zichtbaar en leesbaar 
worden in contéxten die uiteindelijk onder
deel vormen van de spektakelmaatschappij: 
een door Gallimard uitgegéven boek, éen 
tentoonstelling in het Centre Pompidou of 
het ZKM, een filmfestival. Door op het 
einde van zijn leven een contract met een 
grote uitgever als Gallimard te tekenen, er
kende Debord de noodzaak om terwille van 
het situationisme antisituationistisch te han
delen. Alleen zó kan het Nachleben van de 
S.I. worden veilig gesteld, in een tijd waarin 
de kunst van de revolutie slechts een ge
rucht is.

Noten

[1] De term nashisme verwijst naar Asger 
Joms broer Jorgen Nash, als voorman van 
de (Scandinavische) ‘artistieke’ situatio- 
nisten.
[2] Bob Black, The Realization and 
Suppression of Situationism, in: Mare Bijl, 
Flash Art, catalogus gepubliceerd door 
Mare Bijl en Künstlerhaus Bethanien, 
Berlin, 2002, p. 55.
[3] Zie Roberto Ohrt, Phantom Avant- 
garde. Eine Geschichte der Situationis- 
tischen Internationale und der modernen 
Kunst, Hamburg/München, Edition Nautilus/ 
Galerie van de Loo, 1990.
[4] T.J. Clark and Donald Nicholson- 
Smith, Why Art Can ’t Kill the Situationist 
International, in: October nr. 79, winter 
1997, p. 30.
[5] Tim Clark, Christopher Gray, Charles 
Radcliffe, Donald Nicholson-Smith, The 
Revolution of Modem Art and the Modem 
art of Revolution (1967),  
sionline/si/modernart.html. De tekst is des

tijds niet gepubliceerd.

Www.cddc.vt.edii/

[6] Guy Debord, “Cette mauvaise répu
tation...”, Paris, Gallimard, 1993, p, 59.
[7] Voor het contrast tussen artistieke en 
revolutionaire avant-garde zie: L’avant- 
garde de la présence, in: Internationale 
Situationnistem. 8, januari 1963, pp. 20-21.
[8] Guy-Emest Debord en Gil J. Wol
man, Mode d’emploi du détournement, in: 
Les Lèvres Nues nr. 8, mei 1956, p. 2. 
Voor een Engelse vertaling door Ken 
Knabb zie  
presitu/usersguide.html

www.cddc.vt.edu/sionline/

[9] Guy Debord, La Société du spectacle 
(1967), Paris, Gallimard, 1992, p. 15.
[10] In de moderne kunstfilosofie heeft mét 
name Adorno deze kritiek op de radicale 
avant-garde uitgewerkt.
[11] Debord, op. cit. (noot 9), pp. 125-ï60.
[12] Clark, Gray, Radcliffe, Nicholson- 
Smith, op. cit. (noot 5).
[13] “Le spectacle n’est que le mythe 
désacralisé et parcellarisé.” Raoul Vaneigem, 
Banalités de base (II), in: Internationale 
Situationniste nr. 8, januari 1963, p. 37.
[14] Jules-François Dupuis [Raoul 
Vaneigem], Histoire désinvolte du surréa
lisme, Nonville, Éditions Paul Vermont, 
1977, p. 11. Kennelijk distantieert Vaneigem 
zich van dit boek, dat hij omwille van de 
broodwinning schreef; Nochtans behoort het 
tot zijn beste geschriften en staat het hoog 
boven de weeïge preken die hij de laatste 
jaren produceert.
[15] Internationale Situationniste nr. 8, 
januari 1963, p. 19.
[16] “Puisque le mythe vole du langage, 
pourquoi né pas voler le mythe?” Roland 
Barthes, Mythologies (1955), Paris, Seuil, 
1970, p. 209.
[17] Op het congres van Gôteborg (1961) 
karakteriseerde Attila Kotanyi, in opmerkin
gen gericht tegen de kunstfactie (vertegen
woordigd door Jorgen Nash en Dieter 
Kunzelmann), elke vorm van artistieke 
productie als antisituationistisch. Zie La 
cinquième conférence de l’I.S. à Göteborg, 
in: Internationale Situationniste nr. 7, april 
1962, p. 27.
[18] Guy Debord, Critique de la séparation 
(1961), in: Oeuvres cinématographiques 
complètes 1952-1978, Paris, Gallimard, 
1994, p. 52.
[19] Guy Debord, Avis, in: idem, Pané
gyrique, tome second, Paris, Arthème 
Fayard, 1997, ongepagineerd.
[20] T.J. Clark, Foreword, in: Anselm 
Jappe, Guy Debord, Berkeley/Los Angeles/ 
London, University of California Press, 
1999, p. ix.
[21] Guy Debord, Note sur l’emploi des 
films volés (1989), in: idem, In girum imus 
nocte et consumimur igni, édition critique 
augmentée de notes diverses de l’auteur, 
suivi de Ordures et décombres, Paris, 
Gallimard, 1999, p. 66.

Illustraties

Pagina 12: ‘Marilyn Monroë, 5 augustus 
1962,..’, illustratie uit Internationale 
Situationniste, nr. 8, januari 1963.

Pagina 13: Guy Debord, Critique de la 
séparation, 1961, twee filmstills met frag
menten van de monoloog (uit het boek: Güy 
Debord, Oeuvres cinématographiques 
complètes 1952-1978, Paris, Editions 
Gallimard, 1994.

1 2

http://Www.cddc.vt.edii/
http://www.cddc.vt.edu/sionline/


X
§ 
ë

A

V

o

—n-
n

9 bK0> ë-
ö

Fiac
0

y

S’

International Contemporary Art Fair

21 -25 October 2004
1

:0ten
». d0

Paris expo - Porte de Versailles *-8A

Preview 20 October, 7pm-10pm if
www.fiac-online.com 51

I

2 u 
Ji 2 

ti

Î
\ .19439, • 'Ji . V

A selection of 220 modern and contemporary galleries.

A Design sector devoted to galleries dealing in objects 
of high design.

Edition: galleries specializing in both traditional and 
innovative techniques of edition.

MIGA: A major exhibition of masterworks from the 20th 
century to the new millenium.

BASELITZ
DUIZELINGWEKKENDE

Hall 5.1

Perspectives: an enlarged sector of cutting edge 
galleries showing today's art.

Future Quake: a new sector of emerging galleries.

New Media: a new exhibition space devoted to video, 
electronic and computer generated art.

SCHILDERIJEN EN BEELDHOUWWERKEN
VAN 9 5 9 O 2 0 0

Information: Reed Expositions France
11 rue du colonel Pierre-Avia - BP 571 - 75726 Paris Cedex 15 - France 
Tel: +33 (0)1 41 90 47 80 - Fax: +33 (0)1 4190 47 89 - Email: fiacfdreedexpo.fr

AAA KUNST- EN TENTOONSTELLINGSHAL 
AU VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

D-53113 BONN • FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 4 
TEL +49(0)228/9171-200 • INFO@KAH-BONN.DE 
www.bundeskunsthle.de

Reed Exhibitions

D
e W

itte Raaf 109 • m
ei-juni 2004

1 3

http://www.fiac-online.com
fiacfdreedexpo.fr
mailto:INFO@KAH-BONN.DE
http://www.bundeskunsthle.de


Hysteria Station
Hans Ulrich Obrist, de curator als netwerker

Wouter Davidts

Sinds een tweetal decennia kent de interna
tionale kunstwereld een opmerkelijke toe
name van artistieke epicentra en manifesta
ties. Levendige kunstscènes vind je niet 
enkel in de klassieke artistieke metropolen 
zoals Londen, New York en Berlijn, maar 
tevens in Glasgow, Ljubljana, Beijing en 
Dakar, terwijl traditionele periodieke ten
toonstellingen als de Documenta en de 
Biënnale van Venetië moeten concurreren 
met evenementen in Lyon, Johannesburg, 
Tirana, Gwangju, Sào Paulo en Istanbul. 
Door de globalisering is de hedendaagse 
kunstwereld uitgegroeid tot een wijdvertakt 
netwerk van productie- en presentatie- 
platforms met een politieke, culturele en 
geografische specificiteit. Deze versplinte
ring plaatst curatoren van grote periodieke 
tentoonstellingen voor een probleem. Hoe 
organiseer je een megatentoonstelling over 
de actuele toestand van de kunst, als het 
traditionele ‘overzicht’ niet langer valabel 
is? Terwijl de vorige generatie curatoren 
zich nog kon beroepen op een thema of een 
eigen verhaal, desnoods een persoonlijke 
mythologie, lijkt zelfs die aanpak volkomen 
uitgeput.

Voor Documenta 11 zocht Okwui 
Enwezor het antwoord in een strategie van 
spreiding. In de aanloop naar de eigenlijke 
tentoonstelling organiseerde Enwezor een 
reeks platforms - conferenties en lezingen
reeksen met deelnemers uit talrijke discipli
nes - op verschillende plaatsen ter wereld. 
De tentoonstelling in Kassei was slechts één 
etappe in een langdurig denk- en werkproces 
met mondiale vertakkingen. Francesco 
Bonami, de hoofdprogrammator van de vijf
tigste Biënnale van Venetië, koos dan weer 
voor diversifiëring. Hij behield het ruimte
lijk en temporeel kader van de tentoonstel
ling, maar verdeelde zijn verantwoordelijk
heid over elf collega’s, die tentoonstellin
gen realiseerden in de Giardini, de Arsenale 
en het Museo Correr. Bonami weigerde één 
stem te laten horen, en reageerde daarmee 
op zijn voorganger Harald Szeemann, hét 
boegbeeld van de gepersonaliseerde 
megatentoonstelling. Door zijn keuze voor 
thematische en ruimtelijke differentiatie 
- Bonami had het over elf aparte tijdzones — 
meende hij komaf te maken met de bemoei
zucht van de curator, die het ervaren van 
kunstwerken immers alleen maar hindert. 
Eindelijk zou de tirannie van de curator 
plaats maken voor de almacht van de toe
schouwer. Wie zich de moeite getroostte 
om de enfilade van tentoonstellingen in de 
Arsenale af te lopen, vroeg zich echter af 
welk alternatief nu precies werd aangebo
den. Bonami’s lijst van medecuratoren be
vatte nauwelijks verrassingen. Figuren als 
Orozco, Tirivanija, Obrist, Birnbaum of 
David zijn stuk voor stuk wereldsterren aan 
het curatorenfirmament. Paradoxaal genoeg 
presenteerden zij haast allemaal kunst uit een 
welbepaald continent of een specifieke re
gio, van Afrika over Azië en Zuid-Amerika 
tot Arabië, waardoor het geheel van de 
Arsenale onwillekeurig deed denken aan de 
geografische opdeling van een wereldten
toonstelling. Bovendien hadden de curato
ren zonder overleg elk een lapje tentoon- 
stellingsgrond ingepalmd, wat vaak een sto
rende visuele en auditieve kakofonie tot 
gevolg had. Dat bezoekers het noorden kwijt 
raakten en dat het beloofde inzicht dus ach
terwege bleef, werd door Bonami achteraf 
als dé verdienste van de tentoonstelling uit
gelegd. Het ging hier om een geslaagde 
reflectie over “de algemene verbijstering 
omtrent de fragmentatie van onze heden
daagse cultuur”. [1] In dat opzicht stal één 
sectie ongetwijfeld de show: Utopia 
Station, het ambitieuze project van de cura
toren Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist en 
Rirkrit Tirivanija. Helemaal aan het uit
einde van de Arsenale trof men een ware 
puinhoop aan van projecten en maaksels die 
allemaal handelden over de actuele beteke
nis van het begrip utopie, en die waren 
achtergelaten door een heterogene en bui
tensporig grote groep kunstenaars, archi
tecten, dansers, schrijvers, muzikanten en 
theoretici.

In Utopia Station herkennen we onmiddel
lijk de signatuur van Hans Ulrich Obrist. 
Deze Zwitserse curator heeft in een tijd
spanne van ruim tien jaar een indrukwek
kend palmares vergaard. Hij verzorgde tien
tallen tentoonstellingsprojecten als curator, 
publiceerde ettelijke boeken over en met 

1 4

D
e W

itt
e R

aa
f 1

09
 • 

m
ei

-ju
ni

 2
00

4

kunstenaars, organiseerde een hoop ‘inter
disciplinaire’ evenementen, zette een ar
chief van hedendaagse kunst op poten en 
nam meer dan vierhonderd interviews af 
van de meest uiteenlopende personen - kun
stenaars, wetenschappers, architecten of fi
losofen. Zijn onvermoeibare activiteit en 
zijn recordoutput hebben Obrist een legen
darische reputatie en een haast ongenaak
bare positie bezorgd. [2] De middelen die 
hij telkens weet te mobiliseren, de 
gereputeerde lieden waarmee hij zich steeds 
weer omringt, de schaal van de onderne
mingen, het aantal activiteiten waarbij hij 
betrokken is én het hoge tempo waarmee ze 
de revue passeren... lijkt velen ervan te 
weerhouden om de werkzaamheden van 
Obrist in een kritisch perspectief te plaat
sen. Zijn praktijk werkt zelflegitimerend. 
Een tentoonstelling als Utopia Station lokt 
over het algemeen twee soorten reacties uit: 
blind enthousiasme ofwel volslagen onver
schilligheid. Deze houdingen getuigen res
pectievelijk van een opportunistische en 
een hautaine luiheid. Terwijl de ene groep in 
de Obrist-carrousel wil meedraaien, en dus 
kritiekloos slikt wat hij voortbrengt, wei
gert de andere om na te gaan waarom ze het 
flauwekul vindt. Het is echter juist de kloof 
tussen deze twee vormen van intellectuele 
gemakzucht die Obrist met zijn prolifere- 
rende praktijk en zijn wervelend discours 
handig bespeelt.

Obrist maakt begin jaren ’90 furore met 
enkele kleinschalige tentoonstellingen op 
onconventionele locaties, zoals zijn eigen 
keuken (World Soup, 1991), de bibliotheek 
van een klooster (Les Archives de Christian 
Boltanski 1969-1991, 1991) of een hotel
kamer in Parijs (Hotel Carlton Palace 
- Chambre 763, 1993). Hij reageert hier
mee op het kritisch failliet van gepersonali
seerde en geënsceneerde megatentoonstel
lingen zoals Bilderstreit, Metropolis of 
Magiciens de la terre. Obrist profileert zich 
niet als auteur of scenograaf, maar als mede
plichtige en directe gesprekspartner van de 
kunstenaar. Een tentoonstelling levert vol
gens hem alleen de noodzakelijke context 
en juiste conditie voor de productie en pre
sentatie van kunstwerken, als ze de uit
komst is van een dialoog met de betrokken 
kunstenaars. Bovendien is Obrist een van de 
eerste curatoren die de aard en de structuur 
van zijn activiteiten afstemt op de verschui
vingen in het mondiale artistieke landschap. 
De wereldwijde explosie van het aantal ar
tistieke centra beantwoordt hij met een 
nomadische praktijk van onophoudelijk 
onderzoek en verplaatsing. Hij gaat te leen 
bij Deleuze & Guattari - in artistieke krin
gen van de jaren ’90 zowat de obligate 

filosofen - en omschrijft zijn werkwijze als 
een ‘rhizomatisch werkproces’. [3] Dat pro
ces resulteert in tentoonstellingen die geen 
finaliteit kennen en die voortdurend evo
lueren, zowel formeel als inhoudelijk, over 
de traditionele grenzen van tijd en ruimte 
heen. De tentoonstelling is nooit af; ze 
maakt deel uit van een hybride proces dat 
moet leiden tot een ‘collectieve vorm van 
intelligentie’.

Obrist wil kunstwerken niet gebruiken 
om een verhaal te vertellen of een bepaalde 
theorie te illustreren. Hij wil slechts een 
‘mobiel platform’ installeren waarop de 
meest uiteenlopende praktijken elkaar kun
nen doorkruisen en verbindingen aangaan. 
Een dergelijk tentoonstellingsmodel vere
nigt een multidisciplinair gezelschap, dat 
vervolgens van gedachten kan wisselen en 
samenwerken. Obrist ziet zichzelf in een 
dienende rol, als een soort mediator die 
productiestructuren installeert en artistieke 
praktijken verknoopt. Zijn functie is die van 
een netwerkbeheerder, een bemiddelaar die 
het liefst op de achtergrond blijft. Musea, 
institutionele ruimtes of evenementen ge
bruikt hij als relais, als plekken waar een 
verknoping kan plaatsvinden. Deze institu
tionele dragers hoeven dus niet langer be
streden of vermeden worden; ze moeten 
beschikbaar worden gemaakt, zodat ze het 
dynamisch gebeuren van de tentoonstelling 
kunnen ‘ontvangen’.

Bij Utopia Station bevond dat mobiele plat
form zich op de Biënnale van Venetië. De 
tentoonstelling was slechts een halte binnen 
een groter project dat zich op verschillende 
plaatsen en tijdstippen en aan wisselende 
snelheden manifesteert. Utopia Station is 
een veelzijdig project in progress dat de 
loutere presentatie wil overstijgen en de 
ontmoeting centraal wil stellen. Die ont
moeting kan op allerlei manieren plaatsvin
den, in de vorm van samenkomsten, verga
deringen, seminaries, boeken of tentoon
stellingen. De indruk dat iets een defini
tieve, afgebakende vorm aanneemt, wordt 
angstvallig vermeden: “Utopia Stations do 
not require architecture for their existence, 
only a meeting, a gathering.” [4] Het project 
ging van start met een seminarie aan de 
Universiteit van Venetië, gevolgd door bij
eenkomsten in Poughkeepsie, New York, 
Parijs, Frankfurt en Berlijn. [5] De tentoon
stelling op de Biënnale van Venetië was de 
eerste ‘fysieke’ halte; zij wilde uiteraard 
niet echt een tentoonstelling zijn, maar veel
eer een dynamisch platform voor onderzoek 
en dialoog. Daarmee bood zij volgens Obrist 
tevens een oplossing voor het probleem dat 
op deze Biënnale centraal stond: hoe kun
nen we het kritisch potentieel van tentoon
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stellingen inzetten om de versplinterde iden
titeit van de hedendaagse, geglobaliseerde 
kunstwereld te representeren? [6] De stra
tegie was evolutie. Door voortdurend wijzi
gingen aan te brengen in de verschijnings
vorm, het deelnemersveld en de inhoud, 
distantieerde het project zich uitdrukkelijk 
van de format van de package tentoonstel
ling, die het paradigma vormt voor de 
homogeniserende werking van de globali
sering. Omdat Utopia Station geen finaliteit 
kent, laat het zich niet zomaar van de ene 
naar de andere locatie verschepen. Voor 
Venetië werden een zestigtal kunstenaars 
en architecten uitgenodigd om een project 
te presenteren dat handelde over utopie; 
daarnaast werd aan meer dan 160 kunste
naars gevraagd een poster te ontwerpen, die 
in Venetië zou worden aangeplakt en op het 
internet zou worden geplaatst. Een ruim 
aanbod van lezingen, concerten, perfor
mances, meetings, filmvoorstellingen en 
parties moest de plek gedurende de hele 
zomer opvrolijken. Maar van die ambitieuze 
plannen kwam weinig terecht. Wie Utopia 
Station na het openingsweekend bezocht, 
kon niet meer genieten van de mogelijkhe
den tot ‘interactie’ en ‘uitwisseling’ die de 
makers hadden vooropgesteld. De lezingen, 
performances, discussies en meetings die 
de Biënnale tot een interactief ‘wegstation’ 
moesten transformeren, tot meer dan een 
conventionele tentoonstelling, waren sim
pelweg afgelopen. In een gedrongen struc
tuur van kamers, platforms, podia en zithoe
ken- naar een ontwerp van Rirkrit Tirivanija 
en Liam Gillick - en in de nabijgelegen 
binnentuin trof de bezoeker een onover
zichtelijke puinhoop aan van installaties, 
objecten, prullaria, posters, video’ s en aller
hande overblijfselen van performances. Het 
geheel oogde als een verlaten bivak voor 
padvinders, evangelische jongeren of over- 
j arige hippies. De restanten van hun bezoek: 
vlaggen, wimpels, totems, insignes, geknut
selde hutten en zelfs organische toiletten, 
afgeleverd door opperboyscout Joep van 
Lieshout. Voor de gewone bezoeker be
stond Utopia Station uit een hoop onbenul
lige en pathetische relicten van wat ooit een 
gezellige boel moet zijn geweest. De com
pacte en niet-hiërarchische opstelling maakte 
het nog erger. De presentatie wilde de in
druk wekken dat ze het resultaat was van 
een spontane samenwerking tussen de ver
schillende deelnemers, terwijl die spontani
teit duidelijk was geënsceneerd. Utopia 
Station simuleerde een bedrijvigheid die in 
feite nooit plaatsgevonden had. Het experi
ment van de evoluerende tentoonstelling 
was uitgemond in een megalomane en 
incestueuze vorm van artistieke spielerei. In 
Utopia Station kwam de reflectie over de



‘veelvuldigheid, diversiteit en contradictie’ 
die Bonami naar voren had geschoven, tot 
een finale implosie.

Het pijnlijkste effect van deze overdaad en 
wanorde was de verdamping van elke in- 
houdelijke en kritische output. Artistieke en 
intellectuele probleemstellingen werden 
herleid tot steriele tekens. De namen van 
kunstenaars, architecten, wetenschappers of 
intellectuelen bij de talloze video’s, posters, 
maquettes of schetsen functioneerden enkel 
als evocaties van kritische vertogen. Het 
evolutionaire tentoonstellingsmodel en de 
rhizomatische praktijk van Obrist hebben in 
Utopia Station hysterische proporties aan
genomen. Zijn netwerk, dat al lang niet 
meer beperkt is tot een groep bevriende 
kunstenaars, is zo uitgedijd dat het zich tot 
een beeld heeft verzelfstandigd. [7] Van 
Laboratorium (1999) Traversées (2000) en 
Cities on the Move (2001) tot Utopia Station 
(2003), telkens werd de affiche gedomi
neerd door een ellenlange lijst namen in 
alfabetische volgorde. Het programma van 
interdisciplinaire samenwerking werd tot 
de gimmick van een vedetteparade herleid. 
Dat de reputatie van bevriende intellectue
len als Koolhaas, Boeri, Latour of Groys 
afstraalt op Obrist en zijn exploten, is onver
mijdelijk. Het feit dat ze meedoen, wordt al 
beschouwd als een garantie voor inhoude
lijkheid en kritische massa; dat Obrist erin 
slaagt zich met hen te omringen, of dat hij ze 
voor een interview weet te strikken, wordt 
reeds beschouwd als een intellectuele ver
dienste. Of deze figuren ook echt iets bijdra
gen, is van secundair belang. Slechts weinig 
posters van Utopia Station ontsnapten aan 
studentikoze naïviteit, en het gros van de 
projecten blonk uit door zelfingenomen en 
knullig engagement. In de tentoonstellings- 
experimenten van Obrist valt niets te leren 
en nauwelijks iets te beleven. Waaraan heeft 
Obrist zijn succes dan te danken? Waarom 
wil men zo graag tot zijn netwerk behoren? 
‘Obrist’ is een brand, een toegangsbewijs 
tot het mondiale kunstcircuit. Het is een 
label waarmee men in artistieke kringen kan 
uitpakken. Het feit dat men in zijn netwerk 
wordt opgenomen, is belangrijker dan wat 
men ertoe bijdraagt of ervan opsteekt.

Excessieve veelheid en de retoriek van de 
onbaatzuchtige bemiddeling zijn twee stra
tegieën waarmee Obrist zich ontslaat van de 
kritische verantwoordelijkheid - tegenover 
de kunstenaars én het publiek - om uitspra
ken te doen die leesbaar zijn en die dus 
getoetst kunnen worden. Zijn afkeer voor 
een overzichtelijke presentatie lijkt ingege
ven door de misplaatste vooronderstelling 
dat een duidelijk programma per definitie 

nivellerend en homogeniserend is. Meer 
zelfs, Obrist lijkt de fragmentatie en diver
siteit van de mondiale kunstwereld te ge
bruiken als een vrijgeleide om geen ver
schillen meer te moeten articuleren. Het 
leidt geen twijfel dat veel hedendaagse kunst 
getekend is door een toestand van mondiale 
versplintering, en dat ze over dat gegeven 
reflecteert of dat ze het instrumentaliseert. 
Dit betekent echter niet dat alle kunstwer
ken die conditie op dezelfde .manier beli
chamen, en dat ze dus allemaal zonder meer 
versplinterd, gefragmenteerd en onspecifiek 

•zijn, laat staan dat men ze op die manier 
moet presenteren.

Het tentoonstellingsmodel van Obrist 
vertrekt niet langer van de eigenheid van de 
hedendaagse kunstproductie, maar van een 
algemene status questionis van de heden
daagse kunstwereld. Precies daardoor kan 
zijn rol van curator-netwerker zich zo ver
zelfstandigen, tot op het punt dat zijn pro
jecten alleen nog de narcistische reflectie 
vormen van curatoriële bemiddeling an sich. 
Het belangrijkste is niet wt er wordt ge
bracht, wélke kunst er te zien is; van belang 
is vooral hoe die kunst onder zijn hoede tot 
stand is gekomen. Meestal levert dit geen 
fundamentele inzichten of nieuwe tentoon- 
stellingsformats op, en wordt er alleen een 
beetje aan de ruimtelijke en temporele con
venties gemorreld. En zelfs dat gebeurt niet 
ten gronde, getuige de lotgevallen van het 
dynamische platform binnen Utopia 
Station. Na het openingsweekend was het 
feest afgelopen. De Biënnale duurt toch vier 
maanden? Als Obrist en zijn medecuratoren 
consequent waren geweest in het gebruik 
van de Biënnale als een tijdelijk platform 
vóór hun experimenten, dan hadden ze daags 
na de vernissage alles moeten opruimen. 
Thans werden de beloftes gesmoord in een 
zieltogende ruïne, een geësthetiseerde in
stallatie van artistieke massahysterie - een 
setting die tegelijk moest bewijzen dat hier 
‘iets gebeurd was’.

Ook de schaalvergroting is Obrist fataal 
geworden. Reeds in 1971 merkte Les Levine 
op dat in een tentoonstelling met meer dan 
80 kunstenaars slechts één persoon op de 
voorgrond treedt: de curator. [8] In Utopia 
Station draaide het overdadige aanbod uit 
op een totale negatie en banalisering van de 
kunst. De ambitie om zoveel uiteenlopende 
artistieke en intellectuele praktijken in één 
niet-hiërarchische structuur onder te bren
gen, leidde niet tot een pluralistisch en 
veelsporig geheel, maar zorgde ervoor dat 
de verschillen systematisch werden uit
gevlakt. De tentoonstellingen van Obrist 
lijden dus precies aan datgene waarvoor ze 
een alternatief willen bieden: homogeni

sering. De kunstwerken versmelten tot een 
ongedifferentieerde brij. Ze worden niet 
meer opgevoerd om het thema van de cura
tor te illustreren, maar verstikken in de 
onverschillige opeenhoping van artistieke 
en discursieve massa. Nog problematischer 
wordt dit wanneer historische praktijken, 
figuren of oeuvres in het netwerk worden 
geïntegreerd. Obrist omringt zich immers 
niet alleen met jonge kunstenaars, maar scha
kelt ook oude coryfeeën in, met een voorkeur 
voor figuren uit de jaren zestig. Zo bevatte 
Utopia Station onder meer werk van film
maker Jonas Mekas en van de architecten 
Cedric Price, Lucien Kroll en Yona Friedman. 
Hun werk wordt regelrecht naar het heden 
overgeheveld en tussen de recente werken 
gedropt. Het oeuvre van architecten als Price, 
Kroll of Friedman is zeker nog fris en 
betekenisvol, maar om de actualiteitswaarde 
ervan te vatten moet men zich verdiepen in 
de historische context en achtergrond er
van. Bij Obrist worden deze figuren alleen 
als fetisj van historische diepgang opge
voerd.

Obrist poneert graag dat hij de kunst 
wil bij staan in wat Deleuze en Guattari de 
“onophoudelijke strijd tegen de clichés” 
hebben genoemd. [9] Zelf debiteert hij ech
ter het ene avant-gardecliché na het andere. 
In zijn discours is Obrist een al even grote 
mistmachine. In navolging van zijn grote 
idool Alexander Domer, de directeur van 
het Provinzial Museum in Hannover en de 
eerste curator die kunstenaars in een mu
seum aan de slag liet gaan, reanimeert Obrist 
(nog maar eens) de idee van het museum als 
werkplaats of laboratorium. De geschriften 
van Domer zijn nog steeds relevant, mits ze 
in het juiste perspectief worden geplaatst. 
Het museumproject dat Domer opstartte 
aan het begin van de twintigste eeuw, hoeft 
immers niet langer te worden afgewerkt. [10] 
De musea zijn de kunstenaars nog nooit zo 
ter wille geweest als vandaag. Tegelijk is de 
beweeglijkheid van het museum tot norm 
verheven, waardoor Domers eis onproduc
tief en betekenisloos is geworden. De orakel
ende wervelwind Obrist is een regelrechte 
exponent van deze dolgedraaide tentoon- 
stellingsmachinerie. Hij is het toonbeeld 
van een geacceleerd aandachtsregime dat 
niet langer in staat is te focussen, laat staan 
te analyseren of inzichten te produceren. 
Hans Ulrich Obrist mag dan wel de James 
Brown van de kunstwereld zijn, alias the 
hardest working man on earth, zijn werk
zaamheden kennen een entropie die recht
evenredig is met de hoeveelheid energie en 
middelen die ze opslorpen. Over een derge
lijke verlieslatende operatie kan men moei
lijk enthousiast worden, laat staan dat men 
er onverschillig bij blijft.

Noten

[ 1 ] Francesco Bonami, in: Tim Griffin en 
James Meyer, Global Tendencies: Globa- 
9lism and the Large-Scale Exhibition, in: 
Artforum 42, nr. 3, november 2003, p. 157. 
Voor een algemene beschrijving van de 
opzet van de vijftigste B iënnale van Venetië, 
zie: Francesco Bonami, I have a Dream, in: 
Francesco Bonami (red.), Dreams and 
Conflicts — The Dictatorship of the Viewer. 
La Biennale di Venezia, 50th international 
art exhibition (cat.), Venezia, Marsilio/La 
Biennale di Venezia, 2003, pp. xxi-xxiii.
[2] Al na een paar jaar werd de curator 
Obrist als een ‘fenomeen’ beschouwd, zo 
bijvoorbeeld door Jan Winkelmann in: Het 
fenomeen. Een portret van de jonge 
Zwitserse tentoonstellingsmaker Hans 
Ulrich Obrist, in: Metropolis M 17, nr. 1, 
1996, pp. 28-32.
[3] Robert Fleck, If it’s Tuesday. Curator 
interview. RobertFlecktalkswithHans Ulrich 
Obrist, in: Artforum 33, nr. 9, mei 1995, 
pp. 23-24 en 112. Voor dé beschrijving van 
Obrists strategieën als beginnend curator heb 
ik me onder meer gebaseerd op de volgende 
interviews uit het begin van de jaren ’90: Hou 
Hanru, Hans Ulrich Obrist. Art Critic and 
Curator, in: Flash-Art nr. 67, november- 
december 1992, p. 128; Marius Babias, Der 
Kuratormuss verschwinden, in: Kunstforum 
International nr. 125,januari-febraari, 1994, 
pp. 391-393; Marius Babias, Mobile 
Plattformen fur das Umsetzen von Obses- 
sionen schaffen, in: Kunstforum Internatio
nal nr. 132, november 1995, pp. 408-410; 
Jan Winkelmann, Ein Gesprach mit Hans 
Ulrich Obrist, in: Kunstbullëtin, juli- 
augustus 1996. Voor een definitie van het 
evolutief tentoonstellingsmodel, zie: Hans 
Ulrich Obrist, Evolutional Exhibitions op: 

 van de tentoonstellingen die Obrist 
realiseerde, zie onder meer: Hans Ulrich 
Obrist, In the Midst of Things, at the Centre 
of Nothing, in: Art and Design 12, 1997, 
nr. 52, pp. 86-90; Hans Ulrich Obrist, 
Installations Are the Answer, What Is the 
Question?, in: Oxford Art Journal 24,2001, 
nr. 2,pp. 93-101.Eenanderebelangrijkebron 
waarin Obrist aan het woord komt, al is het 
dan als interviewer Hans Ulrich Obrist en 
Thomas Boutoux (reds.), Hans Ulrich Obrist. 
Interviews Volume I, Milan, Charta, 2003.

http://www.attese.it/articlel3.Vooreenover- 
zicht

[4] Molly Nesbit, Hans Ulrich Obrist en 
Rirkrit Tirivanija, What is a Station, in: 
Bonami(red.),op.cit.(noot l),p. 331. Voor 
het digitale luik van Utopia Station, surf 
naar:  
utopia/index.html.

http://www.e-flux.com/projects/

[5] Ondertussen is Utopia Station ook al 
neergestreken in het Haus der Kunst in 
München (van september tot november 
2003). Van februari tot mei 2004 loopt de 
tentoonstelling in DasTAT/Bockenheimer 
Depot in Frankfurt am Main.
[6] Hans Ulrich Obrist, in: Griffin en 
Meyer, op. cit (noot 1), p. 159.
[7] In het persbericht van Utopia Station 
deed men zelfs niet langer de moeite om alle 
deelnemers op te noemen: “To list every 
participant is not possible here. Let us say 
that it is a large, and growing, group. In 
alphabetical order it would begin with A12 
and end with Andrea Zittel.”
[8] Les Levine, The Information Fall Out, 
in: Studio International 181,1971, nr. 934, 
pp. 265-266.
[9] Hans Ulrich Obrist in: Hanru, op. cit. 
(noot 3), p. 128.
[10] Stéphanie Jeanjean, Musées en 
Mouvement. Interview avec Hans Ulrich 
Obrist, in: Hors d’œuvre nr. 2,1998; http:/ 
/perso.wanadoo.fr/interface.art/ 
hors%20d%27oeuvre/HO2/H ANS.html. 
Obrist verwijst steeds naar het boek The 
way beyond ‘art’. The work of Herbert 
Bayer (New York, Wittenbom, Schultz, inc., 
1947) van Alexander Domer, waarin deze 
het museum van de toekomst karakteriseert 
als een werkplaats (p. 232): “The new type 
of art museum must not only be not an ‘art’ 
museum in the traditional sense but, strictly 
speaking, not a ‘museum’ at all. [...] the 
new type would be a kind of powerhouse, a 
producer of new energies.”

Illustraties: posters voor Utopia Station, 
Biënnale van Venetië, 2003.
Links: Annette Messager
Rechts: Isaac Julien.
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Het afscheid van Jan Hoet
Koen Brams & Dirk PÜLTAU

1.

Geboren in 1936. Vader psychiater en tand
arts. Verblijf te Geel waar het gezin psy
chiatrische patiënten in huis neemt. Vader 
verzamelt kunst. Permeke komt aan huis. 
Verhuizing naar Gent, Fortlaan. Regent 
plastische kunsten. Bokser. Licentiaat 
kunstwetenschappen. Bevriend met Karei 
Geirlandt. Eerste directeur van het Museum 
van Hedendaagse Kunst te Gent. Eerste aan
koop, een werk van Panamarenko: groot 
schandaal. Organisator van de eerste museale 
tentoonstelling van Joseph Beuys in België. 
Aankoop van Wirtschaftswerte: weer groot 
schandaal, maar vandaag 100 keer meer 
waard. Chambres d’Amis, kunst in Gentse 
huizen bij de mensen. Open Mind, Ponton 
Temse, het museum verlegt zijn grenzen. 
Künstlerischer Leiter van Documenta IX. 
Jazzoptredens en boksmatch. Realisatie van 
eigen behuizing voor het Museum van He
dendaagse Kunst, voortaan Stedelijk 
Museum voor Actuele Kunst geheten, kortweg 
S.M.A.K. Opgevolgd door Peter Doroshenko.

Als we deze biografische gegevens en 
anekdotes overlopen, wat weten we dan 
over de man in kwestie? Wat weten we over 
Jan Hoet? Sommige feiten en anekdotes zijn 
tot op het bot afgekloven. Een aantal sterke 
verhalen heeft een bijna mythische allure 
gekregen. De camera’s hebben urenlang op 
hem ingezoomd, de spots zijn eindeloos op 
hem gericht geweest, maar wat weten we 
nu eigenlijk over hem?

Om meer te weten te komen over Jan 
Hoet, is een biografie het ideale instrument. 
Een biografie leidt je binnen in de levens
loop van een bepaalde persoon. Een biogra
fie verschaft inzicht in de wijze waarop een 
persoon ‘zichzelf’ geworden is. Zij leert hoe 
dat unieke en onverwisselbare ‘zelf’ uit
gesneden is in het geleefde leven rondom 
hem of haar, in zijn of haar omgeving, het 
onontkoombare ‘milieu’ dat ervoor zorgt dat 
keuzes altijd al ‘voorgestructureerd’ zijn, dat 
de persoon die ze maakt dit nooit zomaar 
als een vrij subject doet -ja, dat de eigen 
‘keuzes’ hem of haar zelf vaak overvallen. 
Als deze persoon echter de levens en con
texten van anderen beïnvloedt, als hij of zij 
dat onontkoombare milieu voor anderen 
(ten dele) ontwerpt, dan hebben we te ma
ken met een interessant en historisch belang
rijk leven en dan is er alle reden om over te 
gaan tot het schrijven van een biografie.

Jan Hoet heeft zeker zo’n leven geleid. 
Hij heeft een belangrijke rol op de Belgische 
en zelfs internationale kunstscène gespeeld. 
Zijn leven is bewogen geweest, talloze ge
beurtenissen en keuzes vragen om uitleg en 
duiding. Kortom, Jan Hoet ‘verdient’ een 
biografie. Met het recente initiatief van uit
geverij Meulenhoff/Manteau om aan het le
ven van de Gentse tentoonstellingsmaker een 
boek te wijden, is dan ook niets mis. Maar 
valt er ook iets te leren uit het boek Jan Hoet. 
Tussen mythe en werkelijkheid, geschreven 
door René de Bok?

De titel en de cover laten alvast het 
beste verhopen. Tussen mythe en werkelijk
heid: de auteur lijkt zich ervan bewust dat 
het levensverhaal van Jan Hoet mythische 
proporties heeft aangenomen en dat een 
meer afstandelijke benadering geen kwaad 
kan. De cover is om soortgelijke redenen 
veelbelovend. Niet omdat het een mooie 
omslag is. Eerlijk gezegd, het is een foei
lelijke omslag, maar als we daar even ab
stractie van maken, dan zien we een zeer 
interessante cover. Jan Hoet staat op het 
omslag uiteraard centraal; hij is ook uit
gelicht - begrijpelijk, want hij vormt het 
onderwerp van het boek. Het belangwek
kende is evenwel dat hij niet alleen op het 
omslag staat. Hij wordt omringd door een 
aantal omstaanders. Het is een opmerkelijk 
verschil met de twee andere aan Jan Hoet 
gewijde - min of meer - biografische boe
ken, Monologen met Jan Hoet, de in 1989 
bij Uitgeverij Kritak verschenen publicatie, 
geredigeerd door Mark van Dyck en Dorian 
van der Brempt, en Jan Hoet - op weg naar 
Documenta IX, dat in 1991 door het 
Davidsfonds werd uitgegeven. Op deze 
twee boeken prijkt Hoet alleen op de cover. 
Op Tussen mythe en werkelijkheid dus niet. 
Wie zijn die mensen rond hem? Waarom 
staan ze daar? Wat zegt hij? Waar wijst hij 
naar? Deze vragen nodigen uit tot een 
contextualisering van de figuur van Jan 
Hoet. Ze suggereren dat er een omgeving is 
die Jan Hoet beïnvloed heeft - in beide rich
tingen: de omgeving Hoet en Hoet de om
geving. Het is deze contextualisering die we 

verwachten van een biografie, of van “een 
vermetele poging tot biografie”, zoals De 
Bok zijn eigen boek in het Woord vooraf 
karakteriseert.

2.

Helaas, niets dan valse beloften. Jan Hoet. 
Tussen mythe en werkelijkheid somt alleen 
maar bekende feiten op die in haast alle 
gevallendoor Tan Hóéf zelf’zijn' aan- 
geleverd. René de Bok werpt geen enkel 
nieuw licht op het leven en de werken van 
zijn onderwerp. Hij heeft met Jan Hoet “vele 
lange gesprekken gevoerd”, maar het pro
bleem is dat hij nauwelijks andere gespreks
partners heeft opgezocht - een uitzondering 
vormt Rony Heirman, een goede vriend van 
Jan Hoet. De Bok heeft dus helemaal geen 
veldwerk verricht. Hooguit heeft hij andere 
interviews gelezen of de andere ‘biogra
fische’ boeken verorberd die aan Hoet zijn 
gewijd. Zo bevat Tussen mythe en werkelijk
heid vele passages die ook in de Monologen 
of Op weg naar Documenta IX staan of had
den kunnen staan. Veelzeggend is bijvoor
beeld dat De Bok in de inleiding verwijst 
naar Tom Wolfe en diens boek Het geschil
derde woord. Ook in de Monologen van 
Mark van Dyck en Dorian van der Brempt 
wordt naar Wolfe verwezen: het eerste 
hoofdstuk draagt als titel Eerst geloven dan 
zien (Tom Wolfe) en op pagina 10 wordt 
Hoet door de auteurs met een stelling van 
Wolfe geconfronteerd. In Op weg naar 
Documenta IX wordt Wolfe opnieuw opge
voerd. En De Bok doet dat nog eens over. 
De Boks benadering is symptomatisch voor 
de wijze waarop de media heden ten dage 
functioneren: de referenties zijn bekend, de 
vragen worden tot in den treure herhaald, 
en de antwoorden zijn slechts geringe 
varianten van de reeds bekende stof. Jan 
Hoet is een mediafiguur en Jan Hoet. 
Tussen mythe en werkelijkheid is daar een 
van de producten van. Het boek reprodu
ceert gewoon het beeld van Hoet in de me
dia. Significant is bijvoorbeeld dat de vra
gen van De Bok niet zijn weergegeven. De 
vragen doen er niet meer toe; ze dienen al
leen om de betrokkene aan de praat te krij
gen en nog maar eens hetzelfde te laten zeg
gen. In de Monologen zijn de vragen wel 
weergegeven - hier lijkt dus nog sprake van 
een inzet en een reële nieuwsgierigheid. Een 
ander verschil is dat Van Dyck en Van der 
Brempt soms nog tegengas geven. Uit som
mige vragen spreekt scepsis, andere situa
ties lijken te zijn opgezet om Hoet te laten 
ontsporen of tonen openlijk de wijze waarop 
Hoet uit de bocht gaat. Zo omvat het boek 
een discussie tussen de Canadese kunste
naar Royden Rabinowitch en Jan Hoet. Veel 
‘harde’ informatie bevat deze passage niet, 
maar onrechtstreeks wordt wel iets gezegd 
over de manier waarop Hoet communiceert, 
over de wijze waarop hij ideeën oppikt en

Jan Hoet tijdens een rondleiding, © Rony Heirman

bijstelt, over verbale macht. Flatterend is dit 
niet voor Hoet, en dat lijkt een bewuste zet 
van Van Dyck en Van der Brempt.

Ook in Tussen mythe en werkelijkheid 
zitten veel gênante passages, maar niet 
omdat de auteur daarvoor kiest. René de 
Bok is geen partij en neemt geen standpunt 
in. Als Hoet groteske of bombastische uit
spraken doet, dan is er niemand die hem 
daartoe overhaalt, maar evenmin iemand die 
hem tegen zichzelf beschermt. Het is alle
maal van de bandopnemer rechtstreeks in 
het boek gevloeid. “Mijn levensloop als 
conservator is op mystieke wijze verbon
den met de wereldgeschiedenis. In 1986 
ontplofte de kernreactor van Tsjemobyl toen 
ik bezig was met Chambres d’Amis. Tijdens 
de voorbereidingen van Documenta IX brak 
de Golfoorlog uit. En nu we in Gent het 
mooiste museum van Europa openen, wordt 
er gevochten in Kosovo” (p. 158). De man 
die dit aanhoort, blijft onbewogen. Hij be
dient de taperecorder en schrijft zonder ver
pinken de tape uit. Ook als Hoet zegt: “Ik 
ben zeer on-Vlaams. Mijn DNA is onder
zocht en ik ben Chinees. Mijn bouwstenen 
stemmen overeen met 90 procent van de 
bevolking van China. Waarschijnlijk via de 
Hunnen” (p. 165). Of nog: “Een vriend 
voorspelde me onlangs dat de tien beste 
chirurgen in België me na mijn dood zullen 
opensnijden om in mijn hersenen, mijn hart 
en mijn DNA te zoeken naar mijn geheime 
wapen en mijn heilig vuur. [...] Ze doen 
maar. Ik ben er gerust in, ze zullen niets vin
den, want het zal allemaal opgebruikt en 
opgebrand zijn” (p. 205). Het is allemaal te 
gek voor woorden, maar het staat er wel 
degelijk, zwart op wit.

3.

Hoewel dit boek werd aangekondigd als een 
biografie, heeft De Bok in wezen hetzelfde 
gedaan als de auteurs van Monologen. 
Slechts hier en daar heeft hij de monoloog 
van Hoet onderbroken met interludia waarin 
hij vluchtig langs de stadia van Hoets leven 
loopt. Hoe slordig dit gebeurt, illustreert de 
volgende passage: “Onmiddellijk na de hu
maniora ben ik in Maredsous aan de oplei
ding ‘orfèvrerie’ begonnen. [...] Driejaar 
ben ik in Maredsous gebleven en er toen 
zonder diploma vertrokken. Vervolgens heb 
ik twee jaar sierkunsten gestudeerd aan Sint- 
Lucas in Gent” (pp. 65-66). Dit fragment 
komt niet uit Tussen mythe en werkelijkheid, 
het staat in Monologen, maar wat meer is: 
Hoets belevenissen in Maredsous zijn in De 
Boks boek volledig gewist, of beter, ze wer
den niet op band opgenomen. René de Bok 
is kennelijk blind gevaren op wat Hoet aan 
de microfoon heeft toevertrouwd. Zeker 
niets meer, maar ook niets minder. Als de 
informatie fout is of slecht te verstaan, wordt 
de ruis gewoon mee afgedrukt. Illustratief 
voor de tape & publish-methode van De 

Bok is de volgende passage: “Als ik naar 
New York ga, ga ik eerst even naar de free 
collections. Daar zie ik ze allemaal hangen, 
de Goya’s, de Renoirs, de Vermeers, de 
Turners en de Constables” (p. 110). Jan Hoet 
heeft allicht niet ‘free collections’ gezegd, 
maar wel ‘Frick collection’, genoemd naar 
de steenrijke kunstmecenas die in New York 
een collectie en een huis heeft nagelaten. 
Een akelige blunder vinden we in de pas
sage over Hoets Documenta, die plaatsvond 
in 1992: “Als Jan Hoet in de zomer van 1991 
hoort dat hij een serieuze kandidaat is voor 
de post, voelt hij zich de koning te rijk. [...] 
‘Ik telefoneerde nog diezelfde nacht naar 
Karei Geirlandt: ‘Karei, ik heb het! ’ Hij kon 
het bijna niet geloven. Een maand later is 
hij gestorven’” (pp. 99/102). Het leider
schap van de Documenta wordt uiteraard 
niet pas een jaar voor de opening vergeven; 
maar nog pijnlijker is dat Geirlandt reeds 
in 1989 overleden is. Op het meest elemen
taire niveau van de data en de feiten is De 
Boks boek een schier oneindige reeks fla
ters. De Bok is duidelijk niet thuis in de 
wereld van de beeldende kunst, en evenmin 
in die van Hoet. Maar is dat wel het pro
bleem? Mits wat gezonde nieuwsgierigheid 
kan ook een vreemde eend in de bijt veel te 
weten komen; en wie over een gemiddelde 
dosis achterdocht en kritische waakzaam
heid beschikt, laat zich ook al niet zo ge
willig naar de slachtbank leiden als De Bok. 
Het probleem is niet zozeer dat De Bok 
ongeschikt is voor dit karwei; erger is dat 
hij er niet eens zin in heeft, ja dat hij niet 
eens nieuwsgierig is. Tussen mythe en 
werkelijkheid getuigt niet alleen van een 
volslagen incompetentie, maar ook van een 
ontzaglijke luiheid en een wraakroepende 
desinteresse. We zeggen wel degelijk 
wraakroepend, want hoe is het mogelijk dat 
De Bok niet geïnteresseerd is in Jan Hoet? 
Jan Hoet fs toch een interessante figuur.

Dat uitgerekend wij dat moeten beto
gen, is hooguit ironisch te noemen. Het 
wordt immers dringend tijd dat iemand op
komt voor Hoet en de nietszeggende waas 
van clichés en oneliners over hem door
breekt. Neem bijvoorbeeld een van die ty
pische uitspraken over Jan Hoet: “Men is 
er voor of tegen, maar hij laat toch niemand 
onberoerd.” Of een variant: “Men kan kri
tiek op hem hebben, maar hij heeft het toch 
maar gedaan, hij heeft toch zijn verdienste.” 
In deze dooddoeners zijn twee uitspraken 
vervat. De eerste uitspraak legt de nadruk 
op het controversiële imago van Hoet en dus 
eigenlijk op zijn mediastatus. Van media- 
figuren wordt nu eenmaal verwacht dat ze 
een pikant kantje hebben, dat zij ons niet 
koud en onverschillig laten. De uitspraak 
bevestigt dus slechts de publieke bekend
heid van Hoet. De tweede uitspraak is even 
clichématig, maar toch verraderlijker. Ener
zijds snoert zij elke poging om Hoet te be
kritiseren de mond, of iets vriendelijker
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gezegd, knuffelt zij elke vorm van kritiek 
dood. In dat opzicht getuigt zij van een alom 
bekende en hardnekkige ideologische reflex 
van vele liefhebbers van hedendaagse kunst: 
wie de hedendaagse kunst verdedigt, mag 
niet bekritiseerd worden, of toch niet ten 
gronde. Dat wil zeggen: de apologie van de 
hedendaagse kunst staat als dusdanig niet 
ter discussie, in de grond is de hedendaagse 
kunst immers een goed en heilzaam project 
- kunst als (post)modeme ersatzreligie zeg 
maar. Tussen haakjes: Hoet zelf is de meest 
hardnekkige celebrant van deze gedachte. 
De abstracte en blind-monotone bevestiging 
van Hoets verdienste heeft evenwel nog een 
ander effect: door te doen alsof Hoets bij
drage een uitgemaakte zaak is, ontslaat men 
zich van de plicht om deze bijdrage nader 
toe te lichten. Wat is ‘het’ nu eigenlijk dat 
Hoet ‘toch maar gedaan heeft’ ? Wat is zijn 
bijdrage tot de recente kunstgeschiedenis? 
Waarom voelt niemand zich geroepen om 
Hoets bijdrage te traceren, te analyseren en 
te bevragen? Kortom, als Hoet zoveel waar
dering verdient, waarom is er dan niemand 
die hem ten gronde en dus kritisch waar
deert?

Elke vorm van banalisering van de 
verdienste van Jan Hoet is ongepast. Dat 
geldt ook voor een kwalijke variant die kri
tiek op Jan Hoet afdoet als ‘een gevolg’ van 
diens mediatisering, daarbij insinuerend dat 
die kritiek in de val trapt van het door de 
media opgepompte - bigger than life - 
imago van Jan Hoet. Deze kritiek-op-de- 
kritiek heeft weliswaar het aura van 
reflexiviteit, maar gaat precies voorbij aan 
het reflexieve axioma bij uitstek, namelijk 
dat de effecten van de mediatisering ‘reëel’ 
zijn en op hun beurt het voorwerp van on
derzoek moeten uitmaken. De mediatisering 
kan bepaalde feiten en gebeurtenissen op 
een bepaalde manier voorstellen, maar deze 
voorstellingen zijn zelf reëel. Fictief is daar
entegen het onderscheid tussen de media- 
tieke impact van een figuur en de zoge
naamd ‘buitenmediale’ - kunsthistorische 
of artistieke - invloed die deze figuur zou 
hebben uitgeoefend. Het is hoogst ondialec
tisch en naïef om een dergelijk onderscheid 
te maken. Nog kwalijker is echter dat deze 
kritiek de verdienste van Jan Hoet bagatel
liseert en daardoor elk ernstig onderzoek 
naar zijn historische bijdrage afblokt. Door
dat zij suggereert dat Hoet ‘kleiner’ is dan 
de media hem voorstellen, stelt zij zich im
pliciet tevreden met de weetjes van de po
pulaire media én met het mediagenieke, 
heroïsche verhaal dat door Hoet zelf wordt 
opgedist.

4.
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Toch moeten we daar meteen aan toevoe
gen dat Jan Hoet zelf het grootste obstakel 
vormt voor een genuanceerde lectuur van 
zijn parcours. Hoe vaak hij ook in de media 
verschijnt, hoeveel interviews hij ook geeft, 
over de beslissende momenten en factoren 
in zijn leven en in zijn artistiek traject heeft 
hij zich nauwelijks uitgelaten. Die zwijg- 
zaamheid heeft een positieve en een nega
tieve kant. Om met het laatste te beginnen: 
door over de beslissende momenten van zijn 
leven te ‘zwijgen’, werkt Hoet krachtdadig 
mee aan de mythologisering van zijn eigen 
persoon: de namen waarmee hij zich om
ringt, de ontdekkingen die hij heeft gedaan, 
cirkelen om hem heen als planeten rond de 
zon. In Tussen mythe en werkelijkheid slaat 
het gebrek aan ‘echte’ openhartigheid voort
durend om in een grenzeloos narcisme. Nie
mand anders dan hijzelf heeft zijn leven in 
beslissende banen geleid. Als de naam van 
iemand valt die van invloed zou kunnen zijn 
geweest - Beuys en Geirlandt bijvoorbeeld, 
om het bij die sleutelfiguren in zijn carrière 
te houden - dan ontbreken de feiten om die 
invloed te kunnen inschatten. Ronduit 
schrijnend wordt het als Hoet het heeft over 
zijn familie, tenminste over zijn vader en 
moeder. Want, per slot van rekening, zijn 
geboorte kan hij onmogelijk zelf hebben ge
concipieerd, al moet dat ongeveer het enige 
en het laatste zijn dat aan zijn controle is 
ontsnapt. Hoe kan het anders dan dat Jan 
Hoet de oogappel van zijn moeder is: “Moe
ders houden van moeilijke kinderen. Ik ben 
tot mijn vijfentwintigste thuis blijven wo
nen en heb nooit één keer zelf mijn boter
hammen moeten smeren” (p. 16). Als zijn 
moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gaat hamsteren, dan wordt ze alleen verge
zeld door zoon Jan. En in welke schuif lag 
hij bij zijn vader? “[...] van alle kinderen 
kon ik me het meest tegenover hem veroor
loven. Waarom weet ik niet. Misschien 
omdat ik altijd met hem meeging naar de 
galerieën van kunstenaars” (p. 19). Waar 
zijn de zes broers en zussen van Jan als zijn 
moeder met hem tijdens de Tweede Wereld
oorlog op smokkeltocht trekt of als hij met 
zijn vader de galeries afschuimt? Van be
gin tot einde is Jan Hoet de regisseur van 
zijn eigen leven. De tegenkantingen die hij 

ondervindt, onderstrepen alleen nog de 
heroïsche rechtlijnigheid van zijn levens
weg. Geen bladzijde gaat voorbij of er wordt 
wel iemand opgevoerd die het op hem ge
munt heeft. Hoets biografie leest als de 
meest bloeddorstige versie van Playstation.

Het stilzwijgen van Hoet heeft echter 
ook zijn goede kant. Door zijn privé-leven 
- en heel in het bijzonder de werkelijk be
langrijke personen en gebeurtenissen - gro
tendeels voor zich te houden, onderscheidt 
hij zich in positieve zin van veel andere fi
guren met een vergelijkbare publieke sta
tus. Margriet Hermans, Eddy Planckaert, 
Jean-Marie Pfaff, Betty van Big Brother, al 
deze publieke figuren strooien hun intiem
ste geheimen lustig in het rond. Hun levens
loop, hun intiemste fantasieën en hun seksu
ele voorkeuren: als we ervan willen proeven, 
is er altijd wel iets in de aanbieding. Hoet 
daarentegen serveert weliswaar een wild be
toog over kunst en goochelt met mystieke 
wijsheden rond zijn eigen leven, maar het 
blijft een raadsel wat achter dit gedaas aan 
werkelijke levenslijnen schuilgaat. Op een 
bepaalde manier lijkt Hoet zich ook bewust 
van die raadselachtigheid wanneer hij in de 
media verschijnt. De ondeugend-ironische 
glimlach die om zijn lippen speelt, heeft 
altijd iets van een schalkse verdwijntruc. 
Deze glimlach is ‘lucide’ en vormt wellicht 
het meest onweerstaanbare en innemende 
van zijn verschijning in de media.

In tegenstelling tot andere Bekende 
Vlamingen neemt Hoet nauwelijks deel aan 
de cultuur van openhartigheid en intieme 
confessies die met het BV-schap gepaard 
gaat. Die afstandelijkheid is allerminst evi
dent en moet hem zonder meer worden na
gegeven. Overigens alludeert De Bok in zijn 
Woord vooraf op Hoets discretie - het is de 
enige keer dat De Bok afstand neemt in zijn 
boek, zij het dan niet van zijn gesprekspart
ner, maar van zichzelf als biograaf: “Een 
objectief beeld bestaat niet en hij zelf zal er 
alles aan doen om te verhinderen dat het ooit 
zal bestaan” (pp. 5-6). Een andere opval
lende vaststelling is dat niet alleen Hoet zich 
in stilzwijgen hult, maar ook zijn omgeving. 
Zelden of nooit hebben zijn familieleden of 
zijn naaste medewerkers mededelingen over 
hem gedaan.

5.

Dat Jan Hoet. Tussen mythe en werkelijk
heid weinig nieuws te melden heeft, zegt 
niet alleen iets over de overbodigheid van 
dit boek. Het bewijst tevens de noodzaak 
van een serieus biografisch onderzoek over 
Jan Hoet. Er zijn vragen te over. Waar te 
beginnen? Misschien nog het best bij de 
inhoudelijke kern: wat is de poëtica van 
Hoet? Hoe drukt hij deze poëtica uit? De 
namen van Permeke, Beuys, Panamarenko 
en Broodthaers vallen voortdurend, maar 
hoe is Hoet met het werk van deze kunste
naars en met deze kunstenaars zelf in con
tact gekomen? Is de status van deze kun
stenaars in de poëtica van Hoet niet gewij
zigd in de loop van zijn carrière? Wat zijn 
de keuzes die op verschillende momenten 
in de carrière gemaakt zijn? Hoé verande
ren die keuzes, welke artistieke uitspraken 
zijn daaruit af te leiden, en door wie of wat 
zijn die keuzes beïnvloed?

Waarom heeft Karei Geirlandt, de stich
ter van en drijvende kracht achter de Vereni
ging voor het Museum van Hedendaagse 
Kunst (V.M.H.K.), in 1974 gekozen voor de 
functie van directeur-generaal van de Vere
niging voor Tentoonstellingen van het Paleis 
voor Schone Kunsten te Brussel? Hoe is Hoet 
directeur geworden van het Museum van 
Hedendaagse Kunst? Wat was de rol van 
Karei Geirlandt? In de Monologen lezen we: 
“Ik ben vooral dank zij Karei Geirlandt tot 
conservator van het Museum van Heden
daagse Kunst benoemd, die man heeft mij 
met hart en ziel gesteund. Geirlandt kent mij 
al van toen ik nog een kind was. Ik heb vroe
ger bij hem op schoot gezeten” (p. 96). Over 
wat Karei Geirlandt de jonge Hoet daar in 
het oor fluisterde, vernemen we geen woord, 
terwijl het ondenkbaar is dat Geirlandt geen 
invloed heeft uitgeoefend op de jonge Hoet. 
Wat zijn de verschillen en gelijkenissen in 
hun visies op kunst? Wat is de rol van Karei 
Geirlandt in de opgang van Jan Hoet in de 
media? In hoeverre lijken hun retorische 
strategieën op elkaar?

Naast een onderzoek naar wat er ge
beurd is in het leven van Jan Hoet - zijn 
werken - zou er ook inzicht moeten wor
den gegeven in wat niet gerealiseerd is, om 
welke reden dan ook. Niet gerealiseerde 
werken, dat zijn de talloze plannen voor een 
nieuw museum. Waarom zijn die plannen 
niet van de grond gekomen? Waarom mis
lukte het telkens, wie nam welke posities 
in? Wat was de rol van Hoet hierin? Wat 
met de niet gerealiseerde aankopen, de niet 
gerealiseerde tentoonstellingen? Wat met de 
kunstenaars die zich uit Documenta IX heb
ben teruggetrokken: Jan Vercruysse, Sigmar

Polke? Ook over deze mislukkingen, en 
vooral over de rol van Hoet hierin, zijn fas
cinerende verhalen te vertellen, die wellicht 
ook een ander licht werpen op de poëtica 
en de ideologie van Hoet.

6.

Met de ‘biografie’ van René de Bok neemt 
Hoet afscheid van de kunstwereld. Maar Jan 
Hoet heeft ook nog op een andere manier 
afscheid genomen: hij heeft ‘zijn’ museum 
en ‘zijn’ stad uitgewuifd met een tentoon
stelling. In de zomer van 2003 presenteert 
hij kunst van buitenlandse kunstenaars uit 
de collectie op diverse plekken in de stad 
Gent. In eigen huis vindt een tentoonstel
ling met uitsluitend binnenlandse kunste
naars plaats, die begeleid wordt door een 
publicatie waarin Hoet geïnterviewd wordt 
door Philippe Pirotte en geportretteerd door 
Marc Ruyters. De tentoonstelling en het 
boek dragen als titel Gelijk het leven is. 
Belgische kunst uit de collectie van het Ste
delijk Museum voor Actuele Kunst Gent. 
“Gelijk het leven is” is een citaat uit De 
Kapellekensbaan van Louis Paul Boon: 
“welnu uw leven is verkeerd gelijk uw ver
haal ook wel zal verkeerd zijn... [...] dat 
zou een boek zijn, maar uw boek zal weer
al geen boek zijn, er zal niets in staan over 
het leven GELIJK HET LEVEN IS.” Kunst 
en leven, het is Hoet ten voeten uit, getuige 
een citaat uit een tekst van exact twintig jaar 
geleden: “Het oeuvre [van Panamarenko] 
dient zich aldus aan als een work in progress, 
per definitie zo onbelemmerd in zijn moge
lijkheden als het leven zelf. Deze verbonden
heid van kunst en leven is inderdaad een 
overduidelijke, zij het weinig opgemerkte 
konstante in het werk van Panamarenko” 
(Jan Hoet, in: Panamarenko 1984. ‘Hou de 
tegengestelde polen in evenwicht’ — een 
aspect uit zijn oeuvre, uitgave van het 
Commissariaat-Generaal voor de Internatio
nale Samenwerking, Brussel, 1984, z.p.). 
Die innige band tussen kunst en leven is een 
kemmotief van Hoets poëtica. Maar het 
verrassende is dat Hoet met het citaat van 
Boon iets totaal anders bedoelt. In het ge
sprek met Pirotte zegt hij: “Eigenlijk maak 
ik deze tentoonstelling om [...] te zien wat 
er aan naoorlogse Belgische kunst in dit 
museum aanwezig is. Daarom koos ik ook 
de voor mij enigszins pragmatisch-ironische 
titel Gelijk het leven is, naar Louis Paul 
Boon. Het gaat om dromen en wensen die 
niet altijd werkelijk ingevuld worden” 
(p. 18).

Als we de tentoonstellingszalen betre
den, dan begrijpen we Hoets interpretatie 
van het Boon-fragment volledig. 'Pragma- 
tisch?’ ‘Ironisch?’ Laten we de tentoonstel
ling gewoonweg duf of schools noemen. 
Een pijnlijk schouwspel wacht ons in de zaal 
met uitgerekend het werk van Panamarenko. 
Hoet toont diens werk samen met dat van 
Paul Van Hoeydonck - inderdaad, de Van 
Hoeydonck die erin geslaagd is om een 
werkje van hem door Amerikaanse ruimte
vaarders op de maan te laten deponeren. 
Panamarenko’s tuigen delen de tentoon
stellingszalen met de kitscherige droomwe
reld van de space-artistl Het gebrek aan 
inschattingsvermogen en contextueel per
spectief is ronduit stuitend. Op de beneden
verdieping kiest Hoet voor een reeks kleine, 
‘retrospectieve’ ensembles van Thierry 
De Cordier, Jan Fabre, Hugo Debaere en an
deren. Op zich is hier niets op tegen, maar 
het stemt niet overeen met de jarenlang door 
Hoet gepropageerde visie. Op de bovenver
dieping blijkt de tentoonstelling ingedeeld 
volgens een belegen en kunsthistorisch stra
mien van stijlen, bewegingen en stromin
gen - stoffige categorieën die Hoet in zijn 
tentoonstellingen altijd heeft willen coun
teren door de nadruk op de unieke ervaring 
van het kunstwerk, en door het inzetten van 
de ‘confrontatie’ als moment van contex- 
tualisering en betekenisgeving. In een zaal
tje is werk bijeengebracht van iedereen die 
vanaf de jaren tachtig schildert: Philippe 
Vandenberg, Nina Haveman, Marc Maet... 
Het lijkt de invulling van een van de meest 
duffe noemers: ‘de nieuwe schilderkunst’ 
of ‘nieuwe picturale tendensen’, zoals dat 
in tentoonstellingen uit die tijd heette. Elders 
blijkt ook werk van Guy Mees opgenomen, 
ook al kan deze kunstenaar in de catalogus 
van Gelijk het leven is op weinig waardering 
rekenen: “Guy Mees heb ik nooit zo’ n sterke 
kunstenaar gevonden” (p. 22). Waarom dan 
werk van hem tonen? Iedereen is erbij, ook 
de kunstenaars met wie Hoet op inhoude
lijke of andere gronden gebotst heeft. Karei 
Dierickx bijvoorbeeld, Jan Vercruysse, 
Octave Landuyt. Hoet heeft vermoedelijk 
nooit eerder zo’n grijze, bloedeloze, ongeën
gageerde tentoonstelling gemaakt. Hij heeft 
zeker nog nooit een tentoonstelling gemaakt 
die zo nadrukkelijk elke geprofileerde keuze 
vermijdt. Gelijk het leven is toont de 
Belgische kunst alleen maar zoals ze in de 
reserves van het S.M.A.K. bewaard wordt.

De openstelling van het depot ware nog be
ter geweest, omdat we dan gespaard waren 
gebleven van de onpersoonlijke accrochage 
in het museum.

Is dit het afscheid van Jan Hoet? Is dit 
Jan Hoet? Terwijl Hoet zich een leven lang 
heeft geprofileerd als de man die lak heeft 
aan consensus en compromissen en die er 
desnoods niet voor terugschrikt om men
sen - kunstenaars, critici, verzamelaars - 
tegen zich in het harnas te jagen, stelt hij 
zich nu op als een koele kunstweten- 
schapperdie ‘retrospectieve’ blikken werpt 
en de lacunes in ‘het overzicht’ betreurt. In 
plaats van nog een laatste keer, zonder de 
minste gêne en desnoods mateloos arrogant, 
de premissen van het subjectieve keuzeveld 
te etaleren, blikt Hoet als een neutrale klerk 
terug op het eigen werk. Of beter, op het 
werk van ‘het museum’. In het gesprek met 
Philippe Pirotte spreekt Hoet immers vooral 
in de wij-vorm en slechts af en toe namens 
zichzelf. Er wordt uitvoerig gewezen op het 
feit dat veel werken door de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst zijn 
aangekocht: “Ik toon met deze tentoonstel
ling niet mijn geschiedenis, dat mag men 
niet verkeerd begrijpen. We tonen ook de 
geschiedenis van de Vereniging. Je werkt 
altijd in een soort afhankelijkheidspositie” 
(p. 24). Het is de eerste keer dat dit woord 
in het discours van Jan Hoet terecht is ge
komen. Meer nog, de lezer wordt ook echt 
ingewijd in enkele afhankelijkheidsrelaties. 
Het zijn maar enkele zinnetjes in het inter
view, maar ze bevatten meer informatie dan 
het hele boek van De Bok. Hoet refereert aan 
het werk van Wies Smals in De Appel. Hij 
legt de relatie met de Wide White Space in 
Antwerpen, galerie MTL in Brussel en de 
galerie van Konrad Fischer in Düsseldorf. En 
hij stelt: “Het was mijn bedoeling om die 
dingen ook publiek te maken...” (p. 21). 
Ook als het gaat over de mediatisering van 
de kunst en van zijn eigen persoon, blijkt 
Hoet niet alleen te hebben gehandeld. Hij 
geeft weliswaar toe dat hij zijn mediatisering 
zelf in de hand heeft gewerkt, maar enkele 
regels verder klinkt het: “Ik heb het altijd aan 
het personeel gevraagd en zij overtuigden 
me ervan dat ik het moest doen” (p. 27). 
Zelfs zijn eerste sprong in de ether is hem 
door anderen ingefluisterd: “Met mijn eer
ste aankoop heeft Geirlandt mij naar de ra
dio gestuurd omdat ik volgens hem moest 
antwoorden op de hetze die in de pers ont
staan was” (p. 27). Het zijn allemaal nog 
losse eindjes, maar ze zijn nu wel voor de 
eerste keer op schrift gesteld. Philippe Pirotte 
slaagt uiteindelijk in het onmogelijke: hij 
verleidt Hoet tot zelfkritiek. Op zijn vraag 
wat Hoet van zijn opvolger verwacht, zegt 
hij: “Wij hebben embryonaal gewerkt, de 
aanzet gegeven. Hopelijk bouwen de 
volgenden dat op een beter omkaderde ma
nier uit en wordt er meer aandacht gegeven 
aan de relatie tot het theoretische aspect” 
(pp. 27-28). Hoet die pleit voor meer 
theorie! Als Hoet nu - eindelijk - constateert 
dat er wat schort aan de discursieve 
omkadering in zijn omgang met kunst, 
waarom heeft hij dan niet in zijn laatste ten
toonstelling een aanzet gegeven? Het is toch 
nooit te laat? Of moeten we de citaten van 
Belgische kunstenaars op de zaalmuren in 
Gelijk het leven is begrijpen als een proeve 
van theorievorming? Wat leer je uit uitspra
ken als: “Een kunstenaar kan met alles wer
ken, als het resultaat maar goed is.” “Ik be
reid mij voor om deze wereld te verlaten 
met een schaterlach.” “Er huizen zovele 
schilders in mij die elkaar het licht niet gun
nen.” “Het belangrijkste voor mij is dat er 
af en toe wat poëzie schuilt in wat ik maak.” 
Enzovoort.

Gelijk het leven is is een vreemde afslui
ting van een bewogen carrière. Meer dan 
op een afscheid lijkt het op een publieke 
biecht, een slappe Wiedergutmachung. De 
tentoonstelling leert ons niets, behalve dat 
les jeux ne sont pas faits. Laten we hopen 
dat dit inderdaad het geval is en dat de 
nieuwe directeur kansen krijgt om een ei
gen visie uit te werken.

Daarnaast vinden we echter in het 
boek Gelijk het leven is de eerste voorzich
tige tekenen van de contextualisering van 
het werk van Jan Hoet. Misschien zijn de 
uitspraken door Hoet gedaan om de verant
woordelijkheid ten minste ten dele af te 
schuiven, maar dat is niet belangrijk, want 
het beeld van de allesbepalende directeur is 
toch niet ‘gelijk het leven is’. Belangrijk is 
dat die contextuele uitspraken de eerste 
voorzetten zijn om nader onderzoek over 
het leven en de werken van Jan Hoet aan te 
vatten.
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SHAKE Zurich/Belgrade/Lüneburg
ID TROUBLES ■ Halle für Kunst Lüneburg 15/05/04-11/07/04

Halil Altindere, Fernando Alvim, Art & Language, Annelise Coste, Minerva Cuevas, 
Harun Farocki, Ghazel, Helbling & Marusic, Miodrag Krkobabic, Andreja Kuluni, 
Oliver Musovik, Tanja Ostojic, Anny & Sibel Öztürk, Erzen Shkololli, Milica Tomic, 

Andro Wekua, Stephen Willats, Jun Yang

SHAKE Linz & Nice
STAATSAFFÀRE ■ O.K Centrum für Gegenwartskunst 28/05/04-25/07/04

SHAKE ■ Villa Arson - Centre National d'Art Contemporain 03/07/04-10/10/04
Adel Abdessemed, Dennis Adams, Saâdane Afif, Kader Attia, Stéphane Bérard, 
Candice Breitz, Jota Castro, Wong Hoy Cheong, Antonio Gallego, Jens Haaning, 
Robert Jelinek-State of Sabotage, Sandra Kogut, Dorit Margreiter, Lisi Ponger, 

Julian Rosefeldt, Juan Esteban Sandoval,Tim Sharp, Ross Sinclair, Social Impact, Stalker, 
Niek van de Steeg, Ben Vautier, Luca Vitone, Jun Yang

REXOCtriOM
SHAKE

SHAKE Bucharest
SHAKE THE LIMITS - CIAC & MuzeulNational de Artà Contemporanâ 05/06/04-25/07/04

Daniel Blaufuks; Pavel Braila, Alexandra Croitoru, Joào Paulo Feliciano, Angela Ferreira,
Veli Grano, Teodor Graur, Tellervo Kalleinen, Mihaela Kavdanska, Dominik Lejman, Ciprian Muresan,
Cristian Pogàcean, Rassim, Miguel Soares, Time’sUp, Roi Vaara

SHAKE Trnava
RE:LOCATION SHAKE ■ Galéria Jâna Koniarka 05/06/04-31/08/04

Azorro, Christoph Büchel, Simone Decker, EVA & ADELE, Volker Eichelmann & Jonathan Faiers &
Roland Rust, Oliver Sadovskÿ & Matus Vallo, Milan Tittel; project ’PuBLIC COMMISSION'

SHAKE Luxembourg
RE:LOCATION ACADEMY / SHAKE SOCIETY ■ Casino Luxembourg 19/06/04-26/09/04
Irina Botea, Hsia-Fei Chang, Jon Mikel Euba, Esra Ersen, Iratxe Jaio, Charlotte Karlsson, Aurelio Kopainig,

Vlad Nanca, Isa Riedl, Mia Rosasco, Janek Simon, Veronika Sramatyova

SHAKE Gdansk
HAMLET OR (RATH ER) MUCH ADO ABOUT NOTHING? • Centrum Sztuki Wspótczesnej ania 26/06/04-15/08/04

Azorro, Oskar Dawicki, Roman Dziatkiewicz, Grzegorz Klaman, Felix Kubin, Marysia Lewandowska &
Neil Cummings, Robert Rumas,Grzegorz Sztwiertnia,Julita Wojcik, Piotr Wyrzykowski

SHAKE NIGHT 09/07/04
Television programme 10 p.m. - midnight CEST111 p.m. - 1 a.m. EEST
www.re-location.org

Curators: —_—- — . "— .
Adam Budak, Zoran Eric, Laurence Gateau, Viera Jancekovâ, Enrico Lunghi, Heike Munder, Genoveva Rückert, Maria Rus Bojan, Bettina Steinbrügge

EE Education and Culture 

Culture 2000 —

Casino Luxembourg - Forum d’art contemporain, Luxembourg (L) • Centrul International pentru Artâ Contemporanâ & 
Muzeul National de ArtâConterhporanâ, Bucharest & FundaiaArtStudio,Ctuj-RO) ■ Centrum Sztuki Wspótczesnej Laznia, 

Gdaósk(PL) ■ GalériâJànajKohiarka,Trna museum für gegenwartskunst, Zurich (CH) & Halle für Kunst,
Lüneburg (DJO.KCentrum fürGegenwartskunst, Linz(A)-VillaArson - Centre National d’Art Contemporain, Nice (F) '
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Stedelijk Museum CS

Open vanaf 16 mei

Open from May 16
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Stedelijk Museum CS
Oosterdokskade 5 

1011 AD Amsterdam

Dagelijks open: 10-18 uur
Donderdag: 10-21 uur

Open daily: 10 am-6 pm
Thursday: 10 am-9 pm

16.05-31.12
Tussenstand: 
een keuze uit de 
collectie

Intermission: 
a choice from the 
collection

16.05-03.10
20/20Vision: 
Yesim Akdeniz Graf, 
FrancisAlÿs, Marc 
Bijl, Germaine Kruip, 
De Rijke/De Rooij, 
Mathias Poledna, 
Steve McQueen, 
Torbjprn Rpdland

16.05-29.08
Kramervs. Rietveld 
/Contrasten in 
de meubelcollectie

Kramer vs. Rietveld 
/Contrasts inthe 
furniture collection

2 0
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Nieuws

WIELS. Dirk Snauwaert wordt vanaf 1 juli 2004 artistiek 
directeur van Wiels, internationaal centrum voor heden
daagse kunst in Brussel. Hij zal samenwerken met Anne 
Pontégnie, die vanaf 1 januari 2005 de functie van chief cu
rator op zich neemt. Zij zullen gezamenlijk instaan voor de 
ontwikkeling en de programmering van Wiels. Dirk 
Snauwaert (° 1963) is momenteel artistiek directeur van het 
Institut d’Art Contemporain in Villeurbanne-Lyon. Van 1996 
tot 2001 leidde hij de Kunstverein te München. Hij is ook 
lid van de adviescommissie Beeldende Kunst Vlaanderen 
en werd als extern curator aangesteld om aankoopvoorstellen 
te doen voor de collectie van de Vlaamse Gemeenschap. 
Anne Pontégnie (° 1969) is critica, publiciste en onafhanke
lijk curator, gevestigd te Brussel. Voor 2004 en 2005 plant 
zij onder de titel Eldorado een serie tentoonstellingen met 
jonge kunstenaars in de Galerie Drantmann (Werfstraat 13, 
Brussel).
Voordat Snauwaert en Pontégnie van start kunnen gaan, moet 
het historische pand van Wiels (vloeroppervlak 4.000 m2) 
worden gerenoveerd. Het artistieke beleid van het duo 
Snauwaert/Pontégnie heeft twee facetten. Aan de ene kant 
zijn er de tentoonstellingen, die gespreid zullen worden over 
drie verdiepingen met een totale oppervlakte van 1.700 m2. 
Anderzijds komen er in het gebouw achteraan zo’n tien 
residentie-ateliers voor kunstenaars uit binnen- en buiten
land. Op het gelijkvloers komen een boekhandel, een café- 
restaurant, een lees- en inforuimte, een jeugdatelier en een 
auditorium voor projecties en lezingen. Wiels opent in de 
tweede helft van 2006. Het centrum is in handen van de vzw 
Centrum voor hedendaagse Kunst, en is gevestigd aan de 
Van Volxemlaan 164, Brussel (02/347.23.71).
(David Nolens)

STEDELIJK MUSEUM CS/NIEUWE CONSERVATOR 
GRAFISCHE VORMGEVING. Het tijdelijke Stedelijk 
Museum opent op 15 mei in het voormalige TPG-gebouw 
in Amsterdam. Het museum zal voluit ‘Stedelijk Museum 
CS’ heten - de letters ‘CS’ verwijzen naar het nabijgelegen 
Centraal Station. Het Stedelijk zal de tweede en derde verdie
ping van deze opvallende hoogbouw aan de Oosterdokskade 
in beslag nemen. Het beschikt er over zesduizend vierkante 
meter tentoonstellingsruimte. Architectenbureau Zwarts & 
Jansma tekende voor de verbouwing. Het ‘oude’ Stedelijk aan 
het Museumplein gaat pas weer open in 2008.
Per 1 maart 2004 is Marten Jongema aangesteld als conser
vator Grafische Vormgeving van het Stedelijk Museum. 
Jongema werkte sinds 1987 als zelfstandig ontwerper voor 
de Nationale Opera in Brussel, en is sinds 1998 art director 
van de Parade. In 1999 ontving hij de Werkmanprijs. Hij zal 
zich vooral richten op de presentatie van grafische vorm
geving in Stedelijk Museum CS, waar op 3 september een 
tentoonstelling opent met voorstellen voor Grafische 
Kunstaankopen. Jongema zal samenwerken met Carolien 
Glazenburg, die zich sinds april 2001 onder meer met de 
collectie bezighoudt. De verzameling grafische vormgeving 
van het Stedelijk telt zo’n zestigduizend items en wordt de 
komende jaren digitaal ontsloten. Stedelijk Museum CS is 
gevestigd aan de Oosterdokskade 3-5 (meer informatie via 
www.stedelijk.nl). (D.N.)

S.M.A.K. Op zaterdag 8 mei 2004 bestond het S.M.A.K. exact 
vijf jaar. Tijdens dat weekend werd uittredend directeur Jan 
Hoet gehuldigd en werd ook het startsein gegeven voor het 
artistieke beleid van zijn opvolger Peter Doroshenko. Er gin
gen solotentoonstellingen open van de Spaanse kunstenaar 
Juan Uslé en de Amerikaan Sam Durant - deze laatste werd 
uitgenodigd door Doroshenko. Op de benedenverdieping 
brengt de nieuwe directeur zijn eerste collectiepresentatie,

Andy Warhol

Skull, 1976
© Sammlung Froehlich, Stuttgart/ 2004 Andy Warhol Foundation for the
Visual Arts/ Artists Right Society (ARS), New York, (zie recensie p. 34)

en toont hij werk van kunstenaars waarmee hij in de toe
komst wil samenwerken (meer info via www.smak.be). 
(D.N.)

ANDRIESSE VERSUS VAN MEENE. Op 10 maart oor
deelde een rechter dat Hellen van Meene (1972), die sinds 
1998 onder dak was bij Galerie Andriesse, haar overeenkomst 
met Andriesse op een onrechtmatige wijze verbroken heeft. 
Nadat Van Meene bij Andriesse een eerste solotentoonstelling 
kreeg, volgden exposities in Londen, Milaan en Los Angeles. 
Toen eind 2001 bleek dat galeries in Londen en New York 
interesse hadden voor een reeks foto’s over Japanse puber- 
meisjes, raakten de fotografe en haar Amsterdamse galerist 
het niet eens over de verdeling van het aantal edities per 
galerie. Van Meene besloot elke samenwerking met 
Andriesse stop te zetten, maar werd vervolgens door hem 
voor de rechter gedaagd. Een uniek voorval. Omdat de rech
ter meende dat de samenwerking als een agentuur- 
overeenkomst kon worden beschouwd, moet Van Meene 
Andriesse 26.000 euro aan misgelopen inkomsten betalen, 
alsook een ‘goodwillvergoeding’ van 12.000 euro. Galerie 
Andriesse bevindt zich aan de Prinsengracht 116, Amster
dam. Hellen Van Meene heeft haar eigen website op 
www.hellenvanmeene.net. (D.N.)

MASTER PHOTOGRAPHIC STUDIES. De Universi- 
teit Leiden gaat van start met een opleiding ‘Photographic 
Studies’. Deze studierichting, die uniek is in Nederland, is 
het resultaat van een samenwerking tussen de Faculteit der 
Kunsten en de Faculteit der Letteren. De colleges vinden 
plaats in Den Haag (in de Koninklijke Academie van Beel
dende Kunsten) en in Leiden, waar het Prentenkabinet een 
unieke fotocollectie beheert. Wie afstudeerde aan de Ko
ninklijke Academie van Beeldende Kunsten, een gelijkwaar
dige opleiding genoot of een bachelordiploma heeft, kan 
meedoen aan de selectieprocedure voor de eenjarige master- 
opleiding Photographic Studies. De opleiding combineert 
theorie en fotografische praktijk, en brengt de fotografie in 
relatie met de kunsten en de massamedia. Je volgt er vakken 
als Geschiedenis van de fotografie, Identificatie van foto- 
chemische processen. Presentatietechnieken en -vaardighe

den, Interactie met het publiek, Creativiteitsontwikkeling en 
Museumpraktijk. Meer informatie bij drs. Merel Herzberg 
(071/527.26.46; maphs@let.leidenuniv.nl; www.kunstenen- 
wetenschappen.nl). (D.N.)

WORLD WIDE VIDEO FESTIVAL. Van vrijdag 11 juni 
tot zondag 20 juni 2004 loopt in POST CS (het voormalige 
TPG-gebouw nabij het Centraal Station Amsterdam) de 21ste 
editie van het World Wide Video Festival, het jaarlijkse in
ternationale festival voor mediakunst. Gedurende tien da
gen presenteert dit festival werk van ruim honderd kunste
naars uit dertig verschillende landen. Er loopt een tentoon
stelling met als titel Double Vision, over de rol van de dubbel- 
projectie in de mediakunst, van Andy Warhol tot heden. In 
het Auditorium en de World Wide Media Lounge kan men 
grasduinen in een internationale selectie van nieuwe video’s. 
Er is een solotentoonstelling van de jonge Belgische kun
stenaar Kurt d’Haeseleer en er is een special rond de 
productiemaatschappij Anna Sanders Films. Verder wordt 
er gefocust op Zuidoost-Europa. Locatie: Oosterdokskade 
3-5, Amsterdam. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de festival- 
kassa in POST CS, telefonisch op 020/420.77.29, of via de 
website www.wwvf.nl. (D.N.)

PAUL VANDENBROECK. Eind maart ontving Paul 
Vandenbroeck, docent aan de K.U.Leuven, de Prijs Historisch 
onderzoek 2003 van de provincie Vlaams-Brabant voor zijn 
werk Jheronimus Bosch. De verlossing van de wereld. Uit het 
juryrapport: “Dit is een meesterwerk. De auteur etaleert een 
ongelooflijke kennis van de cultuur van eind vijftiende eeuw. 
Het werk is een cultuurhistorische en antropologische bena
dering van kunsthistorisch onderzoek.” De prijs bedraagt 
2.500 euro. Meer informatie vindt u op www.vlaams- 
brabant.be/cultuur. (D.N.)

DOCUMENTA 12. In een interview met het Duitse blad 
Die Zeit stelt de nieuwe artistiek leider van Documenta, 
Roger M. Buergel, dat hij in 2007 ook oude kunst zal tonen. 
De twaalfde editie van de vijfjaarlijkse Documenta moet een 
plek worden voor “de moderne kunst sinds 1789”. Voorts 
maakt Buergel duidelijk dat hij, in navolging van David en 
Enwezor, een politiek geëngageerde tentoonstelling wil 
maken. Buergel is docent aan de Lüneburg Universiteit in 
Duitsland. Meer informatie op www.documenta.de. (D.N.)

F CTOR 44. Na enkele jaren van ad-hocprojecten en happe
nings is de tentoonstellingsruimte F ctor 44 (voorheen Fac
tor 44) vernieuwd. De verbouwing werd uitgevoerd door het 
Franse architectenduo Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal, 
die recent ook het Palais de Tokyo in Parijs onder handen 
namen. Zij hebben enkele ruimtes toegevoegd die naar ver
luidt als “casco opgeleverde units” ogen. Van 26 mei tot 20 juni 
loopt in F ctor 44 de groepstentoonstelling Pauvres Nous met 
werk van onder anderen Danny De Vos, Tuire Lampila, 
Heinrich Obst en Guy Rombouts. F ctor 44 is open van vrij
dag tot zondag (15 tot 18 uur) en bevindt zich aan de Bleek- 
hofstraat 44 in Antwerpen (03/231.68.78; factor44@pi.be; 
www.factor44.be). (D.N.)

PRIJSVRAAG FUSEDSPACE. Fusedspace is een interna
tionale on-lineprijsvraag voor ideeën over inspirerende toe
passingen van nieuwe technologie in het publieke domein. 
Het gaat om fysieke toepassingen (op het vlak van vormge
ving, kunst, architectuur en stedenbouw), om virtuele toepas
singen, of om schakelingen tussen het fysieke en het virtuele. 
Het totale prijzenbedrag bedraagt 17.500 euro. Deelname kost 
50 euro en staat open voor kunstenaars, architecten en ont
werpers. Inzenden kan tot 31 mei 2004. Alle inzendingen 
worden op 1 juni gepubliceerd op de site en de winnaars wor
den op 16 juli 2004 bekendgemaakt. Inschrijven kan via 
www.fiisedspace.org of info@fiisedspace.org. (D.N.)

Accrochage
3 juni - 11 september 2004

Hans Op de Beeck
“Location (5)”
Art Basel / Art Unlimited
16-21 juni 2004

Art Basel
16-21 juni 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
De galerie is gesloten van 18 juli tot en met 16 augustus
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ANOUK n)ao LERCQ & JORIS COOL & EAVESDROPPER
BAR TAKU & SOFIESAUFAGE 
BOUTIQUE VIZIQUE 
LAWRENCE MALSTAF 
WIMCATRYSSE

v.z.w. Artists In Residence
http://users.pandora.be/hal-antwerpen +32 3 232 73 95

e FEEL THE BODY 20.5.04 - 6.6.04

S,

Oosterweelsesteenweg 3 2030 Antwerp

31 Tv.z.w. is a residence-project 
in which artists from other countries are being 
invited to stay in Antwerp for a certain period of 
time. Their residence results in new work, which is 
naturally determined by influences and impressions 
of the cultural climate of the guest-city.
This project will take place in the former lock
house at the Royerslock, a detached country 
house by the water, which the port made 
available to get this project started.

! PROJECT CALL !
Local artists who would 

like to participate with an 
artist from abroad, please 
send or mail your projects:
projects_air@yahoo.com
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BORIS CHARMATZ
CHRISTOF MIGONE (enkel op 5.6.04)
CLAUDE WAMPLER (enkel op 5.6.04)

FEEL THE BODY kwam tot stand in samenwerking met DANS IN LIMBURG

dDD
Z33, Zuivelmarkt 33 Huisje 1
3500 Hasselt Belgium , Toegang gratis

295960 dinsdag tot zaterdeg:11u tol 18u
F +32 (0)11 29 59 61 zon- en feestdag: 14u tot 17u
z33@limburg.be
www.timburg.be/z33
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JEAN-FRANCOIS TADDEL Op maandag 8 maart over
leed in Nantes Jean-François Taddei. Sinds de jaren tachtig 
was hij directeur van de Frac Pays de la Loire, achtereen
volgens in Fontevraux, Clisson, Nantes en Carquefou. In 
deze hoedanigheid speelde hij een belangrijke rol in de pro
motie van de Belgische kunst in Frankrijk. Hij kocht niet 
alleen werk van Belgische kunstenaars voor zijn verzame
ling, maar nodigde hen ook uit voor tentoonstellingen. Zo 
maakte hij onder andere tentoonstellingen met Panamarenko, 
Jacques Charlier, Jan Vercruysse, Lili Dujourie, Didier 
Vermeiren, Johan Muyle, Leo Copers en Patrick Corillon. 
In 1990 maakte hij een tentoonstelling met de nieuwe gene
ratie Belgische kunstenaars, waaronder Patrick Van 
Caeckenbergh, Ann Veronica Janssens, Jan Van Oost en 
Richard Venlet. Hij was ook de eerste in Frankrijk die werk 
toonde van Wim Delvoye, die hij meermaals uitnodigde en 
van wie hij belangrijke werken aankocht. Jean-François 
Taddei zal vooral herinnerd worden als een atypische amb
tenaar die steeds aan de kant van de kunstenaars stond, ie
mand met een grote openheid voor nieuwe kunstvormen en 
een engelengeduld met kunstenaars, die met elegantie door 
het leven ging. Jean-François Taddei overleed na een sle
pende ziekte. Hij was pas achtenvijftig.
(Lieven Van Den Abeele)

NIEUWE FRANSE CULTUURMINISTER. Na de 
smadelijke nederlaag in de regionale verkiezingen van de 
UMP, de centrumrechtse partij van eerste minister Jean- 
Pierre Raffarin, werd ook de nationale regering drastisch 
herschikt. Hierdoor moest cultuurminister Jean-Jacques 
Aillagon zijn post vroegtijdig verlaten. Hij wordt opgevolgd 
door de voormalige woordvoerder van de UMP, Renaud 
Donnedieu de Vabres. De laatste jaren staan het gewicht en 
de invloed van het Ministère de la culture niet meer in ver
houding tot het prestige en de mediatisering van datzelfde 
ministerie. De kritiek geldt vooral de logheid van het om
vangrijke ambtenarenkorps. Het is zeer de vraag of Renaud 
Donnedieu de Vabres de ontgoochelingen en frustraties die 
de vorige minister achterliet, zal kunnen doen vergeten. 
(L.V.D.A.)

HET NIEUWE JEU DE PAUME opent op 23 juni met 
een retrospectieve tentoonstelling van de Franse mode- en 
publiciteitsfotograaf Guy Bourdin (1928-1991) en met de 
groepstentoonstelling Eblouissement. Deze laatste tentoon
stelling biedt een overzicht van de geschiedenis van de fo
tografie in het teken van het licht - het licht dat de foto doet 
ontstaan maar ook in zijn bestaan bedreigt en zelfs vernie
tigt. Tussen fascinatie en angst voor de lichtbron, tussen 
verschijnen en verdwijnen, verwondering en verbranding van 
de blik, wordt onder andere werk getoond van Man Ray, 
Ubac, Tabard, Moholy-Nagy, Michel François, Jean-Marc 
Bustamente, Stan Douglas en Thierry Kuntzel. (L.V.D.A.)

Lezingen

MASTERCLASS KUNSTKRITIEK. Het Vlaams Theater 
Instituut organiseert samen met het KunstenFESTTVAL- 
desArts in Brussel een masterclass Crisis in de kunstkritiek. 
Van 15 tot 22 mei zal de Nederlandse kunstcritica Anne Tilroe 
(jonge) recensenten begeleiden die bij voorkeur over verschil
lende kunstdisciplines schrijven. De masterclass spitst zich 
toe op analyse, reflectie en discussie over kunst, op kunst
kritiek als vak, en minder op de schrijfstijl. Voor deelname 
contacteert u Ilse Thienpont (02/201.09.06; ilse@vti.be; 
www.vti.be). (D.N.)

WITTE DE WITH. Op vrijdag 14 mei (11-17 uur) organi
seert Witte de With het symposium Living reality as found, 
met de sprekers Ben Highmore, Louisa Hutton en Dirk van 
den Heuvel. Moderator is Roemer van Toorn. Het 
symposium gaat over het architectenduo Peter & Alison 
Smithson, en behandelt zowel de concepten die aan de basis 
liggen van hun ontwerpen als de rol die zij hebben gespeeld 
binnen de Independent Group.

Op zaterdag 29 mei (14-20 uur) vindt nog een ander 
symposium plaats: Under Fire. A critical forum on the 
organization and representation of violence met Jordan 
Crandall, Brian Holmes, Asef Bayat, Susan Buck-Morss, 
John Armitage, Loretta Napoleoni en Gema Martin Munoz. 
(Voor reservatie: 010/411.01.44; info@wdw.nl.) (D.N.)

ARCAM. In de Brakke Grond nodigt het Amsterdamse 
architectuurcentrum ARCAM iedere maand een ontwerper 
uit. Op maandag 24 mei is Riek Bakker aan de beurt, een 
landschapsarchitect en stedenbouwkundige. Op maandag 
14 juni spreekt ontwerper Kim Nielsen. De lezingen starten 
om 20.15 uur (de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam). De 
toegang bedraagt 7,50 euro. Reserveren is niet mogelijk (meer 
info: 020/620.48.78; arcam@arcam.nl; www.arcam.nl). (D.N.)

TRICHTLINNBURG. Aan de Jan van Eyck Academie ging 
dit jaar het onderzoeksproject Trichtlinnburg van start. Het 
project gaat over de spanningsverhouding tussen conser
vering, restauratie en stadsontwikkeling. Ook de Salzburger 
Kunstverein en het Center for Contemporary Arts in Tallin 
werken eraan mee. De drie instellingen willen telkens ook 
de impact nagaan van de mondiale ontwikkelingen op lo
kale gemeenschappen (respectievelijk die van Maastricht, 
Salzburg en Tallin). In Maastricht concentreert het onderzoek 
zich op het toewijzen van ruimte (bijvoorbeeld aan kunste
naars) of het toe-eigenen ervan. Het project heeft een analy
tische component, maar het is tevens de bedoeling om in te 
grijpen in de stad, om hypotheses uit te testen en in dialoog te 
gaan met de gebruikers van de stad, zowel toeristen als bewo
ners. Er zullen ook gasten worden uitgenodigd voor lezingen, 
presentaties of workshops. Op maandag 7 juni vindt een work
shop plaats onder leiding van Martin Heller (cultureel mana
ger voor de kandidatuur van Bremen als Culturele Hoofdstad 
2010) en Karl Sabbagh (auteur en TV-journalist, Londen). 
De Jan van Eyck Academie bevindt zich aan het Academie
plein in Maastricht. Meer info: Winnie Koekelbergh 
(winnie.koekelbergh@janvaneyck.nl; 043/350.37.43). (D.N.)

19DE-EEUWSE STADSFOTOGRAFIE. Op vrijdag 4 juni 
(vanaf 10.30 uur) organiseert de Jan van Eyck Academie, in 
samenwerking met Sint-Lukas Brussel, het symposium 
19de-eeuwse topografische fotografie van/in Maastricht in 
Europees perspectief. Het symposium komt voort uit een 
onderzoeksproject dat in 2002 door Dirk Lauwaert aan de 
Jan van Eyck Academie werd geïnitieerd. Het zal draaien rond 
een selectie 19de-eeuwse stadsbeelden van Maastricht, na
melijk de beelden van de stadsomwalling uit de verzameling 
van het stedelijke archief (Centre Céramique). Sprekers zijn 
Dirk Lauwaert, Marijke Martin (Rijksuniversiteit Groningen), 
Ingrid Evers (zelfstandig onderzoeker), Carlo Cesari 
(Universiteit van Venetië) en Mark Klett (Universiteit van 
New York, Buffalo). Deelname kost 15 euro (studenten) of 
20 euro (niet-studenten). U kan zich voor 31 mei aanmelden 
bij Ilona Wijnsma (043/350.37.29; ilona.wijnsma@ 
janvaneyck.nl; www.janvaneyck.nl.). (D.N.)

Plastische kunsten

FOTOMUSEUM ANTWERPEN. Na meer dan vier jaar is 
het gerenoveerde en uitgebreide FotoMuseum Antwerpen te
rug open voor het publiek. Een nieuwe vleugel (ontworpen 
door Georges Baines), een nieuwe naam (niet meer Museum 
voor Fotografie, maar FotoMuseum Antwerpen) en een 
nieuwe directeur (Christoph Ruys) moeten instaan voor een 
radicaal en vernieuwend beleid. Ook de samenwerking met 
het MuHKA (dat in samenspraak met het FotoMuseum het 
tentoonstellingsbeleid van een van de twee nieuwe grote 
zalen mag invullen) en met het Antwerpse Filmmuseum (dat 
de programmatic voor de twee bioskoopzalen op het gelijk
vloers verzorgt) past in de nieuwe beleidsplannen van het 
FotoMuseum. Met de steun van deze partners moet het mu
seum een beter beeld kunnen geven van de relaties tussen 
fotografie en hedendaagse beeldcultuur. Toch is niet meteen 
duidelijk hoe dit mistige kluwen van partners, instellingen 

en overheden zal evolueren. Voorlopig tasten de betrokken 
partijen elkaar voorzichtig af.
Dat het FotoMuseum een nieuwe koers wil varen, blijkt ook 
uit het ambitieuze beleidsplan dat bij de opening werd voor
gesteld. Centraal in dat plan staat de uitdrukkelijke wens 
van de museumdirectie om met alle actoren uit de Belgische 
fotografie samen te werken; het museum ziet zichzelf dan 
ook als een ontmoetingsplek voor iedereen die iets met fo
tografie te maken heeft. Die openheid staat in schril con
trast met het starre en in zichzelf gekeerde beleid van het 
vroegere museum, dat nauwelijks voeling had met wat er 
gebeurde in het veld.
Het FotoMuseum wil niet alleen tentoonstellingen opzet
ten, maar zal ook onderzoek doen naar de maatschappelijke, 
culturele, intellectuele en economische aspecten van de 
Belgische fotografie. De protocolakkoorden met de univer- 
siteiten, die het onderzoek naar fotografie in Vlaanderen 
moeten stimuleren, en het opstarten van een reeks uitgaven 
onder de titel Bibliotheek van de Fotografie, wijzen beide 
in die richting. Ook wat de bezoekersaantallen betreft zijn 
de ambities niet gering. Zowel het provinciebestuur als de 
directie stellen een streefcijfer van honderdduizend bezoe
kers per jaar voorop, ongeveer het dubbele van het vroegere 
Museum voor Fotografie. Door een zeer actief en divers 
tentoonstellingsbeleid met snel roterende presentaties zou 
het FotoMuseum dat cijfer moeten halen.
Wat de inhoud van de presentaties betreft, zoekt het mu
seum aansluiting bij een internationale tendens van 
fotografiemusea om de fotografie niet louter kunsthistorisch 
te benaderen, maar meer oog te hebben voor de grote diver
siteit aan fotografische praktijken. Vanuit de gedachte dat 
fotografie in eerste instantie een medium en pas in tweede 
instantie een kunstvorm is, krijgen ‘marginale’ fotografische 
genres en praktijken steeds meer aandacht. Dat zo’n bena
dering rijmt met een populistisch overheidsdiscours dat kunst 
van haar elitaire karakter wil ontdoen, is natuurlijk mooi 
meegenomen. Het hoeft niet te verwonderen dat Frank 
Geudens, de Antwerpse gedeputeerde voor cultuur, zich tij
dens de opening ontpopte als een vurig pleitbezorger van 
deze sociologische benadering.
Of die aanpak het publiek dichter bij de fotografie brengt, 
valt te betwijfelen. Het is niet omdat musea (terecht) waar
dering opbrengen voor commerciële en amateurfotografie, 
dat het publiek daar ook de relevantie - of zelfs maar de 
charme - van zal inzien. Doorgaans vragen dergelijke beel
den juist meer aandacht, meer kritisch vermogen en een gro
ter inzicht in de geschiedenis van de fotografie dan de beel- 
den van de ‘grote fotografen’. Een stevige didactische 
omkadering is dus noodzakelijk, en precies daaraan durft 
het nog al eens te ontbreken. Daarnaast blijft de vraag hoe 
men het onderscheid tussen kunstfotografie en andere foto
grafische genres wil bepalen. Reportagefotografen als Henri 
Cartier-Bresson, documentaire fotografen als Walker Evans 
en modefotografen als Helmut Newton maken geen kunst- 
foto’s, maar hun oeuvre wordt wel getoond in musea en zij 
staan geboekstaafd als ‘meestérs’ van de fotografie.
De twee belangrijkste openingstentoonstellingen tonen 
meteen hoe het FotoMuseum dit beleid concreet vorm wil 
geven. Short Stories, een groots opgevatte tentoonstelling 
die handelt over de narratieve tendens in de hedendaagse 
kunstfotografie, is het meest expliciet. Dat de kunst
fotografie er centraal staat, lijkt in tegenspraak met het 
sociologische discours van het nieuwe FotoMuseum; maar 
algauw blijkt deze tentoonstelling meer dan alleen maar 
kunstfoto’s te bevatten. Al in het openingsgedeelte wordt 
een fotoroman van Marie-Françoise Plissart - een post
moderne interpretatie van het fotografische beeldverhaal — 
vergeleken met een aantal voorbeelden van de meer be
scheiden maar immens populaire beeldromans uit de jaren 
zestig en zeventig. Ook verder in de tentoonstelling botst 
de kunstfotografie voortdurend op andere genres en prak
tijken: zo zijn er naast voorbeelden uit de mode- en reclame- 
fotografie zelfs enkele viewmasters te zien. Hoe prikke
lend die vermenging van genres, stijlen en praktijken ook 
moge zijn, ze resulteert ook in een tentoonstelling die op 
twee gedachten hinkt.

Heidegger 
Kippenberger 
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Praneet Soi (India) 
onderzoekt in dit pro
ject het urbane land- 
schap van Amsterdam, 
en laat zich hierbij 
inspireren door het 
Panorama Mesdag in 
Scheveningen.

A project by artist 
Praneet Sol (India) 
that examines 
Amsterdam’s urban 
landscape, taking 
inspiration from the 
Panorama Mesdag in 
Scheveningen, a 19th- 
century cylindrical 
painting by Hendrik 
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Het belangrijkste punt dat door deze warrige opbouw onop
gehelderd blijft, is de vraag naar de drijfveren van deze 
narratieve tendens. Door de tentoonstelling te larderen met 
voorbeelden uit de massamedia, lijkt men te suggereren dat 
narratieve fotografie vooral voortkomt uit een populaire 
zucht naar verhalen; logisch dan ook dat zij vooral in com
merciële genres terug te vinden is, bijvoorbeeld in reclame
campagnes (hier vertegenwoordigd door een gigantisch uit
vergroot reclamebeeld van het modemerk Diesel) en in 
modereportages. Die eerder sociologische these wordt ech
ter tegengesproken door de vele voorbeelden uit de heden
daagse (en dan vooral Angelsaksische) kunstfotografie. Fo
tografen als Sam Taylor-Wood, Jeff Wall, Anna Gaskell en 
Justine Kurland maken voortdurend gebruik van verhalende 
elementen, maar ze doen dat zonder populaire verhalen te 
vertellen of zich aan de codes van de commerciële fotogra
fie te conformeren. En met die simpele vaststelling stopt het 
verhaal van de tentoonstelling: wat we hier te zien krijgen, 
brengt ons niet veel verder dan de ‘ontdekking’ dat de artis
tieke fotografie en de commerciële fotografie elk een eigen 
beeldende logica volgen, en nauwelijks raakpunten verto
nen. Hoe we hun onderlinge relatie moeten denken blijft 
een raadsel.
Er is echter ook een meer fundamenteel probleem met de 
huidige narratieve kunstfotografie, een probleem dat ver
bonden is met de marginale status van het vertellende beeld 
in de hedendaagse kunst. Reeds het modernisme bekeek het 
vertellende beeld met de nodige argwaan, zowel in de schil
derkunst als in de fotografie; maar ook vandaag is dat wan
trouwen niet weg. Fotografen die zich wagen aan het vertel
lende beeld, bevinden zich daardoor in een precaire positie. 
Ze moeten voorkomen dat ze afglijden naar voorbijgestreefde 
vormen van didactische vertelkunst, maar ze moeten ook 
ontsnappen aan het stigma van het populaire beeldverhaal, 
het genre waar het narratieve sinds de banvloek van het 
modernisme onderdak vond. De meeste fotografen brengen 
deze evenwichtsoefening niet tot een goed einde.
Vooral wanneer men ‘vertellen’ begrijpt als een manier om 
narratieve posities te onderzoeken, om verschillende stand
punten met elkaar te confronteren, zijn de oplossingen die 
de hedendaagse kunstfotografen aandragen doorgaans on
bevredigend. Een dergelijke vertelkunst zou immers een 
oefening in complexiteit moeten zijn, maar precies die 
gelaagdheid ontbreekt vaak. De huidige narratieve fotogra
fie grossiert vooral in onbestemdheid, ‘gekruid’ met een vaag 
sentiment van hulpeloze vervreemding; of ze produceert een 
reeks simpele en oppervlakkige raadsels, zoals de Zwitserse 
fotograaf Olaf Breuning die geënsceneerde foto’s maakt vol 
verwijzingen naar populaire sciencefictionfilms en boeken. 
In één beeld reconstrueert Breuning de tijdmachine van 
Wells, terwijl hij in een ander beeld een reeks personages 
uit de recente filmgeschiedenis samenbrengt (ET, StarWars 
enzovoort). Het lezen van zijn beelden komt uiteindelijk neer 
op het identificeren van de personages en het herkennen van 
de situatie. Het vertellende beeld had ooit toch wat meer 
ambities!
Gelukkig zijn er ook enkele lichtpunten in de tentoonstel
ling, zoals de Franse Sophie Calle en de Fin Jan Lehtinen. 
Hun foto’s worden onder spanning gezet door ze te koppe
len aan persoonlijke verhalen - bij Sophie Calle gaat het 
over een vruchteloze zoektocht naar engelen in Los Angeles, 
bij Jan Lehtinen spelen duistere familiegeheimen de hoofd
rol. Daarbij zijn de foto’s echter nooit de bron of de illustra
tie van dat verhaal: het beeld toont niet wat de tekst vertelt, 
en omgekeerd verklaart de tekst niet wat het beeld sugge
reert. Beide media blijven relatief autonoom: de verhalen 
die beide fotografen aan hun beelden toevoegen laten de 
betekenis van hun foto’s niet dichtslibben. De taal creëert 
hier een kader waarbinnen de beelden vrij kunnen ademen. 
In plaats van elkaar te versterken worden beeld en tekst te
gen elkaar opgezet, ontwricht het ene medium het andere. 
In tegenstelling tot andere fotografen maken Sophie Calle 
en Jan Lehtinen dankbaar gebruik van de fundamentele on
zuiverheid van de narratieve fotografie. Als geen ander be
seffen ze dat narratieve fotografie opereert op de breuklijn 
tussen verschillende media. Zij leren ons dat wanneer

Jean Arp

Pointé vers les nuages, 1961 
© Sabam Belgium 2004

narratieve beelden niet aan hun eigen gewichtloosheid ten 
onder willen gaan, ze een verhaal nodig hebben dat hen (al 
is het voor even) verankert. Zoniet blijven ze in ijle sugges
tie hangen.
De tweede belangrijke openingstentoonstelling toont een 
serie tijdschriftencovers tussen 1910 en 2004. Het is de eer
ste van een reeks tentoonstellingen met uitsluitend beeld
materiaal uit de eigen collectie. Het FotoMuseum bezit im
mers niet alleen een rijke collectie ‘autonome’ fotografie, 
maar bewaart ook een heleboel beelden die in eerder margi
nale fotografische genres en praktijken thuishoren. Om die 
diversiteit te kunnen tonen, besloot het FotoMuseum de per
manente opstelling te vervangen door wisselende collectie- 
presentaties. Zo wordt de toeschouwer niet alleen ingewijd 
in de rijkdom van de verzameling, maar ook in de ongeloof
lijke diversiteit van het medium fotografie.
De eerste proef op de som, gerealiseerd in samenwerking 
met studenten Culturele Studies aan de KUL, laat de nieuws
gierige toeschouwer echter verweesd achter. Aan materiaal 
is er geen gebrek - met zo’n tweehonderd covers is er vol
doende kijk- en denkstof - maar er is een manifest gebrek 
aan duiding. De covers worden aaneengeregen en het ver
haal moet de toeschouwer er maar zelf bij verzinnen. Wat 
tonen deze covers, en wat vertellen ze over het intellectuele 
klimaat waarin ze geproduceerd werden? We vernemen er 
niets over. Hoe kwamen zulke covers tot stand? Wat was de 
rol van de fotograaf, en welke bevoegdheid had de grafisch 
vormgever? Wat leren deze covers ons over de maatschap
pelijke impact van fotografie? Op al deze vragen wordt nau
welijks ingegaan. Het is toch bizar dat een tentoonstelling 
die het fotografische beeld in zijn maatschappelijke context 
wil plaatsen, zelf niet de minste context meegeeft. Als dit 
FotoMuseum het publieke debat over fotografie wil voe
den, dan is er nog werk aan de winkel.
Short Stories en Covers 1910-2004 lopen nog tot 31 mei 
2004 in FotoMuseum Antwerpen, Waalse Kaai 47, 2000 
Antwerpen (02/242.93.00; www.fotomuseum.be).
(Steven Humblet)

HANS/JEAN ARP. DE UITVINDING VAN DE VORM.
In het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) is 
momenteel een omvangrijk overzicht te zien van de Franse 

kunstenaar Jean Arp (1887-1966). Het is een bijzondere ge
beurtenis, want Arps oeuvre, dat vooral bestaat uit sculptu
ren, maar ook reliëfs, (foto)collages, gravures en tekenin
gen omvat, vindt nog steeds moeilijk zijn plaats in de ge
schiedenis van de beeldhouwkunst van de voorbije honderd 
jaar. Het blijft een nijpende vraag in welke mate Arps artis
tieke onderneming aansluit bij die van de radicale 
vernieuwers van zijn generatie, zoals Constantin Brancusi 
en Pablo Picasso. In haar sleutelwerk Passages in Modem 
Sculpture (1977) onderscheidt Rosalind Krauss binnen de 
historische avant-gardes een meer conservatieve en een ra
dicaal progressieve tendens. Ze reikt interpretatieve sleutels 
aan om het abstracte beeldhouwwerk van kunstenaars als 
Umberto Boccioni of Naum Gabo te lezen als de paradoxale 
erfgenamen van een negentiende-eeuwse figuratieve tradi
tie die haar meest voortreffelijke vertegenwoordiger vindt 
in het neoklassieke werk van Antonio Canova. Vrijstaande 
sculptuur wordt binnen deze traditie opgevat als een stati
sche, verticale massa die zich in haar frontaliteit ogenblik
kelijk aan de toeschouwer openbaart. In die onmiddellijke 
ervaring verwerft men een volledig inzicht in de totale, in
wendige structuur of ‘anatomie’ van het beeld. De progres
sieve tendens die Krauss daartegenover plaatst, neemt een 
aanvang in het oeuvre van Rodin en breekt op grote schaal 
door in de neoavant-gardes van de jaren zestig, zoals het 
minimalisme, het postminimalisme of de pop art. In deze 
optiek gelooft men dat het sculpturale object niet statisch is, 
maar een dynamiek bezit die de toeschouwer niet meteen 
kan kennen. Brancusi’s voorwerpen bijvoorbeeld zijn hori
zontale, organische massa’s in plaats van rechtopstaande 
rationele structuren met een duidelijk herkenbare ‘ruggen
graat’.
Krauss is geneigd Arps werk te situeren in het verlengde 
van die progressieve, irrationele lijn. Maar haar betoog 
wringt meer dan eens. Dat valt het meest op in een vergelij
king die ze maakt tussen Arps verloren gegane Stropdas en 
navel (1931) en Alberto Giacometti’s Man, vrouw en kind 
uit datzelfde jaar. In Giacometti’s werk kunnen een knikker, 
een mensachtige figuur en een mes elk in hun eigen baan 
over een soort schaakbord glijden, zonder dat ze elkaar ooit 
raken. De ervaring die je van een dergelijke sculptuur hebt, 
is er één van agressieve frustratie en amputatie. Ondanks 
het feit dat deze drie personages eenzelfde ‘wereld’ delen, is 
er niets dat hen lijkt te verbinden. Elke poging om de struc
tuur te achterhalen die het geheel samenhoudt, faalt bij voor
baat. In Arps Stropdas en navel nu, liggen er ook twee 
slangachtige voorwerpen los bovenop een organisch aan
doende vorm. Maar, in tegenstelling tot bij Giacometti, stelt 
Krauss, lijkt het alsof hier een generatief principe aanwezig 
is, een alles verenigende inwendige kracht. Daarmee komt 
Arp toch “een beetje” in de buurt van de neoconservatieven 
Boccioni en Gabo, schrijft ze aarzelend. De diepste kern of 
pit waarrond de sculptuur gebouwd is, noemde Arp een na
vel. De ordening die ontstaat vanuit die kern is volgens hem 
rationeel, aangezien zij gehoorzaamt aan een natuurlijk groei
proces. Wat zou dan het verschil zijn tussen Gabo's sta
tische kern of ruggengraat en Arps inwendige pit? Hoe dicht 
komt Arps werk nu eigenlijk in de buurt van het neoklassieke 
sculptuurideaal?
Voor de tentoonstelling in Bozar hebben maar liefst 140 
werken de reis naar Brussel gemaakt. Materiaal te over dus 
om die kunsthistorische vraag te toetsen. De opstelling van 
de werken in hun totaliteit, naar een ontwerp van Christian 
Kieckens Architecten, is verbluffend. Als ensemble, met de 
vrijstaande sculpturen op grote tafels waartussen of waar
rond men kan lopen, is de presentatie oogverblindend mooi. 
Jammer genoeg bemoeilijkt ze een onderzoekend kijken, 
omdat het niet makkelijk is je op één werk afzonderlijk te 
concentreren. Zaalidentificaties ontbreken en de chronolo
gie van de werken - ook van de reliëfs aan de muur - is 
volledig door elkaar gehaald. Dat blijkt een bewuste keuze 
te zijn van de gastcurator van de tentoonstelling, de Spaanse 
Maria Lluïsa Borràs. Ze heeft ervoor geopteerd Arps oeuvre 
te tonen aan de hand van vijf thema’s die zouden overeen
stemmen met de formele strategieën die Arp in zijn oeuvre 
toepaste. Het is echter duidelijk dat er voor Arp in de mo-
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Actuele kunst uit China

HOW SOON IS NOW?
Fikret Atay, Yael Bartana, Pavel Braila 
Sebastian Diaz Morales, Anri Sala

Caermersklooster Gent / 30 april -13 juni 2004

C
Provincie 
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Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
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Museum van Deinze en de Leiestreek

Voorbij de Grens
24 april -13 juni 2004

18 beeldende kunstenaars van verschillende nationaliteiten lieten zich inspireren 
door teksten uit “Citoyen de la frontière” van Jozef Deleu.

Luc Matthyslaan 3-5 / 9800 Deinze / T 09 381 96 70 / F 09 381 96 79 
www.museumdeinze.be / museum@deinze.be

Discussieer over kunst 
niet over de verzekering, het transport, 

en de onverwachte facturen erna.

NICC
een voorbeeldcontract voor kunstenaars en organisatoren 

is binnenkort gratis beschikbaar 
in de meeste tentoonstellingsruimtes 

of via
info@nicc.be - www.nicc.be - 03/216 07 71
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Wedstrijd tot vervaardiging 
van een kunstwerk
voor het Sint-Jozef rusthuis

Naar aanleiding van de uitbreiding en renovatie van het Sint- 
Jozef rusthuis organiseert het OCMW van Wuustwezel een wed
strijd voor het vervaardigen van een kunstwerk. Het kunstwerk 
moet integreerbaar zijn in en/of rond de gebouwen van het rust
huis en kan bestaan uit één of meerdere werken. Verschillende 
kunstdisciplines kunnen aan bod komen.

Het totaal bedrag voorzien voor het kunstwerk is bepaald op 
maximum 37.000 EURO.

Geïnteresseerde kunstenaars kunnen hun ontwerp indienen voor 
20 juli 2004. De levering en installatie moeten uiterlijk op 31 ja
nuari 2005 worden gerealiseerd. Van de door de jury geselec
teerde ontwerpen zal op 1 september 2004 gevraagd worden 
om tegen een vergoeding een maquette te maken tegen uiterlijk 
30 september 2004.

Om zich een beeld te vormen van het rusthuis en zijn omgeving 
kunnen geïnteresseerde kunstenaars het rusthuis bezoeken op vrij
dag 14 mei en donderdag 27 mei, telkens van 13.30 tot 16.00 uur.

Het wedstrijdreglement en het inschrijvingsformulier zijn te beko
men op het OCMW van Wuustwezel, Gasthuisstraat 11, 
2990 Wuustwezel. Voor meer info kan u steeds contact nemen 
met Mark Vandezande, directeur van het rusthuis of Frank Remy, 
secretaris van het OCMW via het nummer 03.633.52.10.

O.C.M.W. WUUSTWEZEL
Gasthuisstraat 11, 2990 Wuustwezel

Kunst 
In Huis
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

KUNSTInHUS

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

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

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

mailto:BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM
mailto:AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM
http://www.mertensframes.com
mailto:info@kusseneers.com
ww.kusseneers.com
http://www.museumdeinze.be
mailto:museum@deinze.be
mailto:info@nicc.be
http://www.nicc.be
mailto:info@kunstinhuis.be


deme beeldhouwkunst veel meer op het spel stond dan al
leen maar het creëren van ‘geometrieën’, ‘metamorfosen’ 
of ‘ludieke vormen’. Hij onderzocht de meest fundamentele 
mogelijkheidsvoorwaarden voor driedimensionale kunst, op 
een moment dat dadaïsten als Marcel Duchamp en Tristan 
Tzara — met wie hij nauw bevriend was - de relevantie daar
van totaal op de helling hadden gezet. Daarbij liet hij zich 
leiden door een diep geloof in biologisch-onbewuste ontstaans
processen. Hij vond zelfs inspiratie in het negentiende-eeuwse 
vitalisme, dat stelde dat het leven zelf bestaat uit inerte ma
terie die op een bepaald moment doordrongen raakt van een 
externe, vitale essentie die haar 'bevrucht' en vervolgens 
organisch maakt. Hiermee verschilt Arp natuurlijk radicaal 
van extreem progressieve kunstenaars als Rodin of 
Giacometti, voor wie de sculpturale materie intrinsiek dy
namisch is, en geen injectie van buitenaf nodig heeft. Voor 
wie van goede wil is, is het niet onmogelijk om die hypo
these in de tentoonstelling zelf bevestigd te zien. De beste 
plek om een empirisch onderzoekje door te voeren, is de 
ruitvormige tafel in zaal F (de rotonde). Ons gezichtspunt 
bevindt zich aan de linkse tafelhoek vooraan, met de rug 
naar de Kunstberg gekeerd. Het plannetje dat men krijgt bij 
het binnenkomen van de tentoonstelling laat vervolgens toe 
om het nummer 5, Ptolemaeus I (1953), te identificeren als 
het derde werk ietwat rechts op de tafel. Vanuit die invals
hoek gezien, gelijkt dit beeld sterk op de rationele sculptu
ren van Henry Moore, die door Krauss terecht in de 
neoconservatieve lijn van Gabo geplaatst worden. Men is 
geneigd, net zoals bij Moore, de inwendige kem van het 
werk onmiddellijk optisch aan te vullen. Vanuit dit stand
punt lijkt het alsof men niet meer nodig heeft dan dit ene, 
frontale perspectief om te weten waar precies die vitalistische 
kem zich bevindt. Maar wanneer men vervolgens vooruit 
wandelt naar de hoek van de tafel die zich het dichtst bij de 
deur bevindt, en zich weer omdraait, ziet men dat Arp aan 
die zijde de lijn niet tot onderaan heeft volgemaakt. Dit was 
slechts optisch bedrog vanuit het eerste gezichtspunt. Deze 
sculptuur is asymmetrisch, gedeeltelijk open en krijgt daar
door het irrationele trekje dat zo sterk aanwezig is in de frag
mentarische sculpturen van Brancusi of Giacometti. Arp 
‘vond’ inderdaad ‘vormen uit’ die erin slagen het midden te 
houden tussen rationeel, geordend formalisme en irrationele 
vormeloosheid. Achteraf gezien is hij de ultieme koorddan
ser van de twintigste eeuw. Niemand heeft hem dat op zijn 
virtuoze en subtiele manier nagedaan. Dat alleen al maakt 
een retrospectieve als deze noodzakelijk. Maar het blijft een 
spijtige zaak dat de aandacht van het publiek via het stimu
leren van gerichte kijkprocessen niet meer gevestigd wordt 
op de kunsthistorische relevantie en complexiteit van zijn 
oeuvre.
Hans/JeanArp. De uitvinding van de vorm loopt nog tot 6 juni 
in Bozar (Paleis voor Schone Kunsten), Ravensteinstraat 23, 
1000 Brussel (02/507.82.00; www.bozar.be).
(Hilde Van Gelder)

HETVLAAMSELANDSCHAP1520-1700.DeKunststiftung 
Ruhr Essen en het Kunsthistorisches Museum van Wenen 
hebben, na een grote tentoonstelling over het Vlaamse stil
leven in 2003, een tentoonstelling over het Vlaamse land- 
schap tussen 1520 en 1700 samengesteld. Voor beide ten
toonstellingen is er samengewerkt met het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen. De 
landschapstentoonstelling komt, in aangepaste vorm - en dit 
in tegenstelling tot de stillevententoonstelling - wél naar 
Antwerpen. De versie die tot midden april in Wenen te zien 
was, zal wel de rijkste zijn van de drie, aangezien het 
Kunsthistorisches Museum uit de eigen collectie met de 
Bruegels en Patinirs kon putten. De Bruegelcollectie, met 
de Jagers in de sneeuw, de Donkere Dag en de Terugkeer 
van de kudde, verlaat het museum niet meer, maar werd voor 
de gelegenheid toch een verdieping lager gebracht. De ver
sie van de tentoonstelling die in Antwerpen te zien zal zijn, 
zou deels volgens een gewijzigd concept worden gemaakt 
en ook een eigen catalogus krijgen. Maar ik neem aan dat de 
uitgangspunten en de grote lijnen van de drie tentoonstel
lingen wel gelijk zullen lopen.
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Anoniem 

‘Wereldallegorie’, Nederlands, ca. 1515

De belangrijkste keuze van de tentoonstelling is ongetwij
feld de beslissing om zowel in de opstelling als in de catalo
gus de zeventiende-eeuwse werken te groeperen per sub
genre, en dus ook de verschillende werken van eenzelfde 
schilder over die secties te verdelen. Zo krijgen we achter
eenvolgens: veld- en berglandschappen, woudlandschappen, 
rivier- en dorpslandschappen, zeestukken, landschaps- 
portretten (met een catalogustekst van Paul Huvenne), 
jaargetijdencycli, paradijslandschappen en fantastische land
schappen (voornamelijk nacht- en vuurlandschappen). De 
zestiende eeuw, met werk van Patinir tot Bruegel, wordt als 
een historische aanloop beschouwd, waaruit de latere spe
cialisaties zich ontwikkelen, en wordt getoond als een af
zonderlijke sectie.
De stillevententoonstelling van 2003 volgde een gelijkaardig 
concept: voorbeelden van alle zeventiende-eeuwse subgenres 
werden bij elkaar gehangen en als een groep behandeld 
— pronkstillevens, bloemstukken, trompe-l’oeils. Het nadeel 
daarvan was dat nagenoeg de ganse literatuur over het on
derwerp op deze manier geordend is: de werken en dus ook 
de expertise en het onderzoek worden verkaveld per natio
nale school (het Vlaamse, Spaanse, Italiaanse stilleven) en 
vervolgens per genre en periode. De standaardformule voor 
publicaties en tentoonstellingen wordt dan: Vlaamse 
bloemenschilders van de zeventiende eeuw, of Hollandse 
Vanitas-voorstellingen van de zeventiende eeuw enzovoort. 
De genoemde stillevententoonstelling was gewoon één in 
deze rij. De ordening leek even vanzelfsprekend en het genre 
leek even weinig vragen op te roepen als een inventaris 
- met schitterende werken in de zalen maar een voorspel
baar saaie catalogus als gevolg. In het geval van het land- 
schap werkt de groepering per subgenre anders én kritischer: 
door de werken op die manier bij elkaar te hangen, wordt 
overduidelijk- dat al die landschappen veel meer op elkaar 
lijken dan op welke plek ook ter wereld. Hoewel sommige 
zeventiende-eeuwse landschapschilders elementen en details 
‘in de natuur’ gingen schetsen, componeerden zij hun schil
derijen met andere schilderijen voor ogen, en niet ‘naar het 
leven’. De (relatieve) homogeniteit van de subgenres toont 
het geconstrueerde en fictieve karakter van deze landschaps
beelden, en spreekt de latere, populair geworden voorstel
ling tegen van de schilder-wandelaar die, getroffen door haar 
schoonheid, de ‘natuur’ schildert. Het gaat in deze beelden 
niet om spontane getroffenheid en eenvoudig natuurgevoel, 
en dus dringt zich de vraag op naar de betekenis en het ge
bruik van deze voorstellingen. Deze vraag kan zeker slechts 
ten dele op het niveau van het hele genre beantwoord wor
den: het verschil tussen de landschappen van Patinir, Bruegel, 
Van Conincxloo of Rubens, en tussen de betekenis
mogelijkheden van de subgenres (woudlandschap versus 
marine, wereldlandschap versus paradij sanekdotiek) is té 
groot. De catalogusteksten die de secties inleiden, blijven 

echter dicht bij de basisinformatie en de materiële geschie
denis van de werken, en de algemene inleidingen van 
Alexander Wied en Klaus Ertz bieden een samenvatting van 
de voorgeschiedenis en een overzicht van het genre, zonder 
veel interpretatie. Maar het concept en de opstelling van de 
ensembles zelf nopen tot vergelijkend kijken en geven dus 
te denken. Enkele bijzonder intrigerende en inventieve wer
ken houden de aandacht vast: een Wereldallegorie die laat 
zien hoe men zich moet "crommen" om (letterlijk) “doer de 
werelt te commen”; een klaar gecomponeerd anoniem 
Antwerps landschap met de marteldood van Sint-Katarina; 
een serie schitterende kleine etsen van dorpslandschappen 
uit het midden van de zestiende eeuw; een kleine Bril uit 
een privé-verzameling met een bijzondere blauwige 
versmelting van verte en lucht en de grote zeestorm van Bril 
uit het museum van Rijsel; en zeker de bijzonder intrige
rende en uitzonderlijke zeestorm die vroeger aan Bruegel 
en nu aan Josse De Momper wordt toegeschreven. Rubens 
wordt in de tentoonstelling en de catalogus uit de zeven
tiende eeuw gelicht en apart beschouwd, tegelijk als syn
these van wat voorafging en als geniale landschapschilder 
die boven de genres (en dus ‘boven zijn tijd’) staat. Het is 
zeker zo dat Rubens het landschap niet stereotiep behan
delt, zoals zijn minder begaafde tijdgenoten die binnen hun 
specialismen opgesloten blijven, en het is ook zo dat Rubens’ 
landschappen, die laat in zijn carrière en niet voor de ‘markt’ 
geschilderd zijn, een picturale en iconografische vrijheid 
vertonen die ongewoon is. Maar het was inhoudelijk perfect 
mogelijk en legitiem, en binnen het concept van de tentoon
stelling ook consequent en verhelderend geweest, om ook 
Rubens’ landschappen over de subgenres te verdelen, en zo 
de reële gelijkenissen uit te lichten, meer dan het geniale 
verschil.
Die Flamische Landschaft: 1520-1700 vond plaats in het 
Kunsthistorisches Museum Wien van 23 december 2003 tot 
14 april 2004. De publicatie: W. Seipel (red.), Die Flamische 
Landschaft: 1520-1700, eine Ausstellung der Kulturstiftung 
Ruhr Essen und des Kunsthistorisches Museum Wien, Lingen, 
Luca Verlag, 2004. De Antwerpse versie De uitvinding van 
het landschap. Vlaamse landscfuipsschilderkunst van Patinir 
tot Rubens vindt plaats van 8 mei tot 1 augustus in het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen 
(KMSKA), Leopold de Waelplaats, 2000 Antwerpen 
(03/238.78.09; museum.antwerpen.be/kmska/).
(Bart Verschaffel)

FEEL. TACTIELE MEDIAKUNST. De tentoonstelling 
Feel, Tactiele Mediakunst in het Hasseltse Z33 gaat, zoals 
de titel suggereert, over tactiele mediakunst, dat wil zeggen 
mediakunst die de kijker fysiek (horen, voelen, kijken, tas
ten) betrekt bij het kunstwerk. De slogan van de tentoon
stelling is dan ook “The Medium is the Massage” van media- 
filosoof Marshall McLuhan (1911-1980). Feel bestaat uit 
twee delen, Feel the Old, samengesteld door curator Edwin 
Carels en Pieter Van Bogaert, en Feel the New van Danny 
Bierset en artistiek directeur Jan Boelen. Het eerste luik be
handelt op twee verschillende manieren de geschiedenis van 
nieuwe media in het licht van hun tactiele aspecten. Ener
zijds gebeurt dat aan de hand van een soort Wunderkammer, 
samengesteld door Carels, waar voorlopers van de fotogra
fie en de cinema te zien zijn. Carels wil met deze verzame
ling objecten aantonen dat cinema en fotografie van oudsher 
een tastbare indruk wilden maken en dat beelden ook al voor 
de uitvinding van de afstandsbediening door fysieke hande
lingen van de kijker geactiveerd dienden te worden. Hij 
schrijft: “Het bedienen van een toverlantaarn, het in bewe
ging brengen van een phenakistiscoop, het aanzwengelen 
van een zoëtrope, het heen en weer spoelen van een film
fragment: geen kijken zonder handelen.”
Anderzijds wordt de geschiedenis van de tactiele media sinds 
de jaren zestig verteld met behulp van een grote verzame
ling videobanden, een ‘tactiele videotheek’ die werd samen
gesteld door Pieter Van Bogaert en die volgens deze laatste 
meteen ook “een visuele samenvatting van de mijlpalen” 
van de nieuwe media biedt. De videobanden bevatten werk 
van onder andere Jean-Luc Godard, Mike Kelley, Paul

argos EXHIBITION

Uri Tzaig, Avi Shaham - Ancient Machines 
until 19.06.2004

Wednesday - Saturday
14:00 - 19:00

aroos argos editions NEW RELEASE

[dualitas]
Works by Uri Tzaig & Avi Shaham, essays by Daniel Kurjakovic, R.H. Ravitsky 
96p., 21 x 27 cm / hardcover, sewn binding, english, isbn 9076855196, DVD 
included NTSC [no zone]
€ 35,-

argos EVENT

Fluxfilm Anthology + live interventions by Ben Vautier
25.06.2004 - 20:30

for ordering and information please contact
argos werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels 1 + 32(0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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W139 IN PAKT: 
THE VIOLENCE 
OF TONE -

VAN
SCHILDERKUNST 1

KLAAS KLOOSTERBOER _ CONFLICT EN WEERSTAND
27 APRIL T/M 20 JUNI 2004

een groeptentoonstelling met:
Liliana Basarab, Erick Beltran, Miriam Backström, Yane Calovski, Alicia 
Framis, Haraldur Jónsson, Ann Lislegaard, Arturas Raila, Tobias Sjöberg, 
Praneet Soi, Darius Ziura

Opening in PAKT: Vrijdag 7 mei vanaf 21 u.

Event: Curator Anders Kreuger houdt een voordracht in PAKT 
op woensdag 12 mei om 20 u.
Open: 8 mei - 6 Juni 2004, Woensdag - Zondag, 13-18 u.

Locatie: Tentoonstellingsruimte PAKT, Zeeburgerpad 53, Amsterdam 
website: www.pakt.nu

SAMENLOOP
VAN
OMSTANDIGHEDEN

MARJAN LAAPER / TOBIAS SCHALKEN / REGINA VERHAGEN
27 APRIL T/M 20 JUNI 2004

Info: W139 office; tel: +31 (0)20 622 94 34; 
mail: info@wl39.nl; website: www.wl39.nl IN DE PROJECTIERUIMTE

MONIQUE
WIJBRANDS

CITY STILLS
27 APRIL T/M 20 JUNI 2004

e-meA, ~ DE STADSGALERIJ HEERLEN IS GEVESTIGD IN HET GLASPALEIS, BONGERD 18, HEERLEN
3 I D3KLK STADSGALERIJ@HEERLEN.NL www.stadsgaleruheerlen.nl
Stadsgalerij Heerlen T +31 (0) 45 577 2210 POSTADRES: POSTBUS 1 NL 6400 AA HEERLEN

Migrating Identity
Transmission/Reconstruction
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24 international artists, filmmakers 
and theoreticians are invited to enter 
the transit-zone: Migrating Identity— 
Transmission/Reconstruction is a project 
that investigates the nomadic artistic 
practice vs. the image contingency of 
the migrant/refugee, focusing on 
perceptions of identity and the unseen 
other.

Opening:
Friday May 21,2004,17:00-20:0
Exhibition dates:
May 22 -June 13,2004
Opening hours:
Tuesday-Sunday, 12:00-18:00 
Locations:
Arti et Amicitiae, 
Rokin 112 Amsterdam 
and surrounding public places 
Information:
http: //migratingidentity.net 
Organisers: 
Sonja Beijering 
Simon Ferdinando 
Renée Ridgway

Finacial support by: Fonds voor Beeldende Kunsten, 
Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdams Fonds 
voor de Kunst, Mondriaan Stichting.
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Exhibition: MI—T/R

Barbara Visser (n l) 
Temporary Services (us) 
Sharmila Samant (1N r) 
Martijn Sandberg (n l) 
Jan Rothuizen (n l) 
Astrid Proll (de) 
Arthur Neve (n l) 
Renée Kool (n l/f) 
Remy Jungerman (s r/n l) 
Iratxe Jaio (e s /N L) 
Harry Jacobs (u k) 
Ni Haifeng (CN/NL) 
Rainer Ganahl (at/u s) 
Jn. Ulrick Désert (h t/u s/d e) 
Gary Carsley (AU/NL) 
Leigh Bowery (au/g b) 
RobBirza(NL) 
Tiong Ang (1 d r/n l)

Parallel Program

Conference:
Transmission/Reconstruction in 
cooperation with the Gate Foundation 
Social Intercourses:
A series of lectures, films, videos and 
documentaries will be presented to 
stimulate a broad and diverse 
discussion with the public.
Website:
For information and dates regarding 
the parallel program, artists’ info and 
related topics, please go to:

http: //migratingidentity.net
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Donald Judd
19.06.-05.09.2004

Förderer:

kulturstiftung des bundes

KUNSTSTIFTUNG © NRW

Sponsor:

^Ernst&Younc
Medienpartner: Kulturpartner:

I Handelsblatt EE

K20
KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN

K20 Kunstsammlung am Grabbeplatz Grabbeplatz 5 
40213 Düsseldorf, +49 (0)211 83 81-130
lnfoOkunstsammlung.de.www.kunstsammlung.de
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McCarthy, Michael O’Reilly, Nam June Paik en Pipilotti 
Rist. Ze werden gegroepeerd volgens zes thema’s, met titels 
als Studies in Myself, Noisefields en Home Movies (elk thema 
wordt ingevuld met gemiddeld zes VHS bandén van rond 
de vijftien minuten). De kijker kan of moet zelf zijn pro
gramma samenstellen. Hij kan langdradige films vooruit
spoelen of afbreken, hij kan achronologisch door een thema 
walsen of elk thema systematisch doorlopen.
Hoewel Carels stelt dat er geen kijken is zonder handelen, 
zijn fotografie, film en video natuurlijk in de eerste plaats 
visuele media. Misschien gaan de video’s over het tactiele, 
of wil de opstelling een soort tactiele betrokkenheid van de 
kijker bewerkstelligen, maar dat is nog geen reden om over 
tactiele media te spreken.
Het tweede luik van de tentoonstelling gaat over hedendaagse 
tactiele mediakunst. Het tactiele krijgt hier een meer letter
lijke invulling en staat in de eerste plaats voor kunst die uit
nodigt tot participatie. Om te ervaren wat een kunstenaar 
voor ogen heeft, moetje niet alleen kiezen en kijken, maar 
ook bereid zijn te handelen en je aan allerlei voorschriften 
te onderwerpen. Je moet ergens op gaan staan (Loser Raum 
van Anja Kempe), fietsen (The Legible City van Jeffrey 
Shaw), iets aanraken (Nervous van Björn Schülke), nog 
meer fietsen (Flugmaschine van Rosa Barba), een half 
uur geblinddoekt in een donkere kamer gaan liggen (Two 
blanc spirits van Francisco López), ergens overheen lo
pen (Tu Penses donc je te Suis van Magali Desbazeille & 
Siegfried Canto), door een smalle, donkere tunnel lopen 
(Spectra II van Ryoji Ikeda), een computerspel spelen 
waarbij fouten met pijn beantwoord worden (Painstation 
van Volker Morawe & Tilman Reiff) enzovoort. Als je 
met vrienden of medebezoekers over dit soort kunst 
spreekt, vraag je niet “Heb je dit al gezien?” maar “Heb 
je dit al gedaan?” Veel werken geven zich pas bloot als je 
meewerkt. Het is niet alleen tastbare kunst, maar ook doe- 
kunst, ervaringskunst.
De vraag rijst dan of deze artistieke doe-ideetjes meer zijn 
dan attracties in een pretpark of - ingeval er wat meer ver
vreemding aan te pas komt - een spookhuis. Wat onder
scheidt deze kunst nog van pure animatie? Er is in Feel ze
ker werk te zien dat iets subtieler in elkaar zit. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor Spectra II van Ryoji Ikeda, dat bestaat uit 
een lange, zachte, donkere tunnel waar je alleen doorheen 
moet, om af en toe te worden verblind door een felle 
stroboscooplamp. Het effect is heel direct en fysiek, het 
maakt de ruimte tastbaar zonder datje weet waar de tunnel 
eindigt. De Painstation van Volker Morawe en Tilman Reiff 
is echter een goed voorbeeld van kunst die zich nauwelijks 
van animatie onderscheidt. Hun machine is sinds zijn lance
ring in 2001 steevast van de partij op tentoonstellingen en 
conferenties omtrent nieuwe media, digitale media en 
computerspelen. De installatie bestaat uit een gemodificeerde 
versie van het computerspel Pong, het vereenvoudigde 
tennisspel dat Atari in 1972 uitbracht voor de arcadehal. 
Spelers moeten hun hand op een soort rooster leggen en bij 
de zoveelste bal die ze doorlaten worden ze ‘bestraft’ met 
warmte, een stroomstoot en/of een zweepslag. De 
Painstation is natuurlijk bij uitstek voelbare kunst, maar wat 
is de artistieke relevantie van dat tactiele aspect? Dit werk is 
weinig meer dan een ludieke modificatie van een oud en 
alom bekend spel. Kortom, het tactiele van de geselecteerde 
werken is vaak een gratuite toevoeging. Bovendien lijkt de 
selectie gebaseerd te zijn op een enigszins verouderd con
cept van lichamelijke betrokkenheid van de kijker (de leuze 
van McLuhan stamt dan ook al uit de jaren zestig), alsof de 
tactiele waarde van kunst beperkt blijft tot heel directe, fy
sieke stimuli. Recente mediatheorieën (bijvoorbeeld van 
Vivian Sobchack) wijzen ons juist op het feit dat de licha
melijke betrokkenheid van de beschouwer een veel langere 
geschiedenis kent en veel complexer in elkaar zit dan door 
Feel wordt gesuggereerd.
Feel loopt nog tot 6 juni 2004 in Z33, Zuivelmarkt 33,3500 
Hasselt (011/29.59.60; www.limburg.be/z33). Op 19 mei 
opent het derde tentoonstellingsluik, Feel the Young, met 
werk van vijf jonge Belgische mediakunstenaars.
(Maaike Lauwaert)

Note: +ks is qoeA zœfrepqzapaescape, 1900, is to be experienced as a 
prejeefi^imn^e. The artist kindly requests that the iege is not 
photographed or visually recorded.
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JOSEPH KOSUTH/TINO SEHGAL. Het Van Abbemuseum 
in Eindhoven toont deze lente werk van twee conceptuele 
kunstenaars: Joseph Kosuth stelt tentoon in de nieuwe toren 
van het museum, en in de oudbouw - verspreid door een 
presentatie van installaties uit de eigen collectie - zijn vier 
werken van Tino Sehgal te zien. Waar de Amerikaan Kosuth 
(° 1945) tot de pioniers van de ‘historische’ conceptuele kunst 
behoort, is Sehgal een beginnend kunstenaar. Het zou inte
ressant geweest zijn indien het leeftijdsverschil nauwelijks 
aan hun werk af te lezen was - maar er blijken wel degelijk 
verschillen te zijn.
Kosuth bouwde de tentoonstelling op rond zijn serie The 
Second Investigation waarin hij sinds 1968 de interactie tus
sen kunst en context onderzoekt, en die het Van Abbe in 
1981 voor een deel heeft aangekocht. Aanvankelijk nam dit 
onderzoek de vorm aan van definities, afkomstig uit Rogets 
thesaurus Synopsis of Categories, die Kosuth in diverse 
kunsttijdschriften en kranten plaatste teneinde ze ‘aan de 
wereld terug te geven’. In de loop van de jaren zeventig 
ging Kosuth vanuit een marxistische inspiratie steeds meer 
de nadruk leggen op de interactie met mensen op straat. Om 
hen bij de kunstproductie te betrekken, verzon hij ook zelf 
teksten die zowel door hun aard als door het gekozen me
dium - reclamepanelen of banieren - de beschouwers uit
nodigden om hun mening over het kunstwerk te geven.
In het Van Abbemuseum heeft Kosuth delen van deze tek
sten uitvergroot en in zwart en diverse grijstinten op de muren 
van de toren laten schilderen. De teksten staan in de taal 
waarin ze oorspronkelijk zijn gepubliceerd (Japans, Spaans, 
Duits...). Rond de toren, in de zwart gemaakte gangen, wordt 
het project getoond in zijn originele context, al is die wel 
verrijkt met een laagje glamour: de reproducties van kran
ten en tijdschriften, en de foto’s van reclameborden en ba
nieren in diverse steden worden als kunstfoto's van Jeff Wall 
in lichtbakken gepresenteerd. Kosuth lijkt erop uit om zijn 
vergankelijke, moeilijk presenteerbare werk te vereeuwigen 
en museumfahig te maken. Dat lijkt volledig in tegenspraak 
met de intenties van waaruit de conceptuele kunstenaars eind 
jaren zestig en begin jaren zeventig werkten. Door te kiezen 
voor taal en voor goedkope en vluchtige media (kranten en 
tijdschriften) verzetten zij zich tegen het primaat van het 
visuele/materiële object en van de visuele ervaring, die de 

kunstwereld tot dan zou hebben gedomineerd. Kosuth lijkt 
echter geobsedeerd door de esthetisering en monumentali- 
sering van zijn werk, en grijpt zo terug naar een tijd van 
vóór de conceptuele kunst.
Daartegenover probeert Tino Sehgal juist verder te gaan dan 
de conceptuele kunst uit dé jaren zestig en zeventig. Het 
gebruik van taal en van ‘transparante’ media als kranten, 
reclameborden, fotografie en video volstaat voor Sehgal 
duidelijk niet. Hij wil de kunst nog verder dematerialiseren, 
eerst en vooral door niets op te schrijven, niets te tekenen of 
niets op te nemen. Al zijn werk speelt zich af in zijn hoofd, 
en materialiseert zich slechts voor korte tijd in zijn lichaam 
of dat van ingehuurde dansers of acteurs. Dans is voor Sehgal 
een ideaal medium, omdat het slechts tijdelijk bestaat en 
niet tot een object leidt, zolang men tenminste niets noteert 
en de instructies mondeling overdraagt. Verder geldt een 
reproductieverbod op Sehgals werken. Indien een toeschou
wer toch een foto- of filmcamera bovenhaalt, wórden de 
acteurs boos of rollen ze zich op tot bolletjes. Ook van de 
verkoop van zijn werk mag niets overblijven. De transactie 
tussen koper en kunstenaar wordt dus niet bezegeld door 
een schriftelijk contract, maar verloopt via een mondelinge 

afspraak in het bijzijn van een notaris, die op zijn beurt geen 
rekening mag sturen maar cash betaald wordt. Indien Sehgal 
zijn werk over veertig jaar zou willen 'musealiseren', net 
als Kosuth, dan zou dit bij gebrek aan materiaal gewoon 
niet kunnen.
In het Van Abbemuseum blijkt het werk van Sehgal zeer 
effectief in de interactie met de bezoekers. In This is 
Exchange (2003) nodigt een suppoost ons uit voor een ge
sprek over markteconomie, waarmee we de helft van ons 
entreegeld kunnen terugverdienen. De onvoorbereide bezoe
ker schrikt, maar blijkt toch vaak bereid om de discussie 
aan te gaan; de acteur die verkleed is als suppoost, verschaft 
immers uitleg bij het werk van Sehgal en moedigt de bezoe
ker zelfs aan om ook een praatje te maken met de andere 
‘kunstwerken’. Dit drempelverlagende voorstel leidt tot 
leuke dialogen over de bedoelingen van Sehgals werk. Zo 
blijkt uit de toelichting van een danseres, die in een lege 
ruimte op de grond ligt en traag beweegt, dat dit werk geba
seerd is op video’s van Dan Graham en Bruce Nauman. Sehgal 
haalde het medium weg dat de oudere conceptuele kunste
naars nog noodzakelijk achtten, en laat de toeschouwers di
rect in contact komen met het bewegende lichaam.
Hoewel Sehgal zich niet buiten de grenzen van het museum 
begeeft en zijn werk grotendeels 'kunst over kunst’ is, staan 
zijn interacties met het publiek in schril contrast met het 
door Kosuth getoonde werk. Het is treurig dat juist in dit 
overzicht van de geëngageerde Kosuth elke sociale interac
tie tussen publiek en kunstwerk achterwege blijft. De ten
toonstelling van Kosuth is niet geëngageerd, ze geeft alleen 
een beeld van sociaal engagement. Waar Kosuth de bezoe
ker uitnodigt om diens eigen interpretatie te geven van zijn 
werk (een kopie van Practice uit 1975) blijkt alleen de 
interimdirecteur van het museum deze uitnodiging te heb
ben aanvaard. Zijn antwoord vermeldt keurig dat de beteke
nis van Kosuths werk slechts tot stand komt in de “interaction 
with the participant”. Dat niemand het heeft aangedurfd om 
een pen op de prachtig beletterde torenmuur te zetten, is 
veelzeggend. Dit gebrek aan audience participation wordt 
nog pregnanter door de aanwezigheid van werk van Sehgal. 
Gelukkig voor Kosuth blijft zijn installatie een jaar staan en 
verdwijnen de acteurs van Sehgal in mei.
Joseph Kosuth, Re-defining the Context of Art: 1968-2004, 
nog tot 28 maart 2005; Journal# 6, Tino Sehgal, nog tot 23 mei 
2004 in Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10,5611 NH Eind
hoven (040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl).
(Margriet Schavemaker)

ASB. Net als in andere landen spelen kunstenaars
verenigingen in Nederland vandaag de dag slechts een mar
ginale rol in de kunstwereld. Vroeger was dat anders. In de 
negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw waren 
tentoonstellingen van verenigingen de belangrijkste 
informatiebron met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen 
in de kunst, veel belangrijker dan musea en kunsthandel of 
galeriewezen. Op dergelijke tentoonstellingen debuteerden 
in ons land zo ongeveer alle groten van de klassiek moderne 
kunst, van Seurat en Van Gogh tot Picasso, van Kandinsky 
tot Dal! en Duchamp. De geschiedenis ervan, waarin vooral 
De Onafhankelijken heel belangrijk is geweest, is nog gro
tendeels ongeschreven.
Verenigingen of groepen waren er in alle soorten en maten: 
lokaal, landelijk of internationaal van samenstelling, groot 
of klein, open of uiterst selectief, met of zonder een welom
schreven artistiek programma. Algemene verenigingen zo
als Pulchri en Arti, die al zo’n 200 jaar functioneren, zijn 
met him gezelligheidsleven in de sociëteit en georganiseerde 
belangenbehartiging van de leden van een heel andere orde 
dan bijvoorbeeld de Moderne Kunstkring en De Branding, 
die slechts een beperkt aantal jaren hebben bestaan en zich 
voornamelijk richtten op het maken van tentoonstellingen 
- niet alleen van de leden maar ook van buitenlandse 
genodigden die belangrijke posities innamen in de avant- 
garde.
Wat er achter de afkorting ASB schuilgaat, is waarschijnlijk 
slechts insiders bekend. De vereniging had een losse 
organisatievorm en manifesteerde zich in feite slechts met

Art 351 Basel
Art Basel I Miami Beach

Tuesday, June 15, 2004 I Vernissage I by invitation only
Monday, June 21, 2004 I Professional Day I by invitation only

The Art Show - La Foire d'art
Art 35 Basel, MCH Foire de Bâle SA, CH-4005 Basel
Fax +41/58-206 2686, info@ArtBasel.com, www.ArtBasel.com
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‘Music for walls & other takes’ 
Shane Waltener 

installatie en fotowerken
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CECIL BEATON

INGRID DEKKER

WALKER EVANS

ROBERT FLAHERTY

FRANCK

LEWIS W. HINE

ARNOUD HOLLEMAN

LATON A. HUFFMAN

JACK JAEGER

KLAAS KLOOSTERBOER

KINKE KOOI

M. LAVOY

ARNOLD MOSSELMAN

NAYA

WILLIAM NOTMAN

ACHILLE QUINET

JULIKA RUDELIUS 

BRUNO SERRALONGUE

ELISE TAK

WEEGEE

HW WERTHER

B. WURTZ

curator: Jack Jaeger

floor of Heaven 
10 april 
t/m 6 juni 
2004

ART i S

Boschveldweg 471 

‘s-Hertogenbosch 

tel 073 613 50 52 

wwwxs4all/~artis 

artis@xs4all.nl 

vrijdag t/m zondag 

13.00 -17.00 uur

14/05 Vm 04/06
Kenichiro Taniguchi (J), Amparo Sard (ES), ‘El Hombre Invisible’

vanaf 06/06
‘Zomertentoonstelling’ 

met o.a. Florette Dijkstra, Gilbert van Drunen, Frédéric Geurts, 
Stefan Gritsch, Charl van Ark, Joachim Bandau, 

Kostana Banovic, Simon Benson, Henric Borsten, 
Tineke Bouma, Loréne Bourguignon, Marian Bijlenga, 

Eva-Maria Schön, Willy de Sauter, Bernard Villers, 
Toine Horvers, Arjan Janssen, Irmel Kamp, 

Toshiya Kobayashi, Paul de Kort en Regula Maria Müller

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak
25/04 t/m 30/05 

Luc Deleu, Belu Simion Fainaru, Pieter Laurens Mol, 
(CKOM) Thomas Saeki - video Gudrun Kemsa

06/06 Vm 25/07 
'Transforming home’ groep

01/08 Vm 19/09 
Kunstenaarsboeken 

Freek Drent / Stella v Voorst v Beest installatie / video (CKOM)

Galeries

JORDAN CRANDALL UNDER FIRE
A critical forum on the organization and representation of violence

JANUARI - DECEMBER 2004
webprojectopwww.wdw.nl
29 MEI 2004, 15.00 - 19.00 UUR
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een totaalinstallatie met werk van 
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Tino Sehgal
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Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi
samengesteld door curated by 
Nathalie Zonnenberg
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twee tentoonstellingen, in 1928 en 1929 in het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Niettemin neemt de ASB in de bonte 
stoet kunstenaarsinitiatieven die de Nederlandse kunst ge
durende de eerste helft van de vorige eeuw zoveel kleur geeft, 
een bijzondere plaats in, zowel vanwege de samenstelling 
van de vereniging als de kwaliteit van het gebodene. Dat 
bewijst de tentoonstelling die het Museum voor Moderne 
Kunst in Arnhem dit voorjaar aan het onderwerp wijdt, ASB. 
Architectuur-Schilderkunst-Beeldhouwkunst. Nieuwe 
Beelding en Nieuwe Zakelijkheid, 1926-1930.
De titel van de tentoonstelling verklaart de afkorting ASB, 
letters die simpelweg stonden voor drie disciplines, en duidt 
tevens aan dat de vereniging zich ondogmatisch opstelde. 
De brief waarmee de initiatiefnemers, de schilders Peter 
Alma, Jacob Bendien en Charley Toorop en de beeldhou
wers Johan Polet en John Radecker, zich in december 1926 
tot een aantal collega’s richtten, spreekt klare taal: “De op
richters stellen zich niet op het standpunt, dat het karakter 
der vereeniging door één enkele kunstrichting bepaald wordt. 
Zij gelooven dat voor iedere belangryke uiting van dezen 
tijd plaats is en bedoelen de nieuwe vereeniging als een ver
zamelplaats van de beste jongere kunstenaars, die gezamelyk 
het karakter van de vereeniging bepalen.” Op die algemene 
noemer kregen zij een twintigtal kunstenaars mee van zeer 
verschillende signatuur, onder wie coryfeeën als de schil
ders Bart van der Leek en Piet Mondriaan (beiden geen jon
geren meer, Mondriaan was al 54), Carel Willink (wel jong, 
pas 26), en de architecten J. Duiker, J.J.P. Oud, Sybold van 
Ravesteyn, Gerrit Rietveld en J.F. Staal.
Binnen de Nederlandse verhoudingen was dit een elite- 
gezelschap, en de vorming was ongetwijfeld mede ingege
ven door wat sinds Bourdieu de drang naar distinctie heet. 
In grote verenigingen zoals De Onafhankelijken en ook 
De Brug, nog maar kort tevoren opgericht om de verschil
lende vormen van realisme te bundelen, overheerste de mid
delmaat en in dit selecte gezelschap hoefde men zich voor 
zijn buren niet te schamen, al was er naast de genoemden 
nog een aantal leden van aanzienlijk mindere statuur. Vriend
jespolitiek speelde een rol in de samenstelling (Wim Oepts 
was een beschermeling van Toorop, Douwe van der Zweep 
van Rietveld), evenals een zeker opportunisme (Rudolf 
Bremmer, de zoon van de invloedrijke kunstadviseur 
H.P. Bremmer mocht meedoen, evenals de dokter/schilder/ 
verzamelaar Hendrik Wiegersma).
De groep profileerde zich ook door wie en wat ze buiten
sloot: Sluyters en Gestel als gevestigde en wat gezapig ge
worden moderne meesters, het zeer gematigde kubo- 
expressionisme van de Bergense School, waarmee tot erger
nis van veel ASBers het Stedelijk bijna altijd volhing (met 
werken uit de in bruikleen verkregen collectie Boendermaker), 
het huisbakken realisme van de vele Bremmer-adepten, en 
in de architectuur de exuberantie van de Amsterdamse School 
en het traditionalisme van Kropholler en consorten. De ASB 
vormde daartegenover een breed front, dat pretendeerde het 
sektarisme van bewegingen als De Stijl achter zich te heb
ben gelaten (daarom werd Van Doesburg niet uitgenodigd) 
en de progressieve krachten te bundelen. Ze mocht dan geen 
artistiek dogma verkondigen, ze stond wel ergens voor: een 
klare, krachtige kunst die uitdrukking gaf aan de moderne 
tijdgeest. Van de mooie plannen om daarbij ook buitenlandse 
kunstenaars te betrekken, kwam helaas niet veel terecht. 
Alleen aan de tweede tentoonstelling deden enkele Duitse 
companen van Alma mee (Gerd Amtz en Franz Seiwert van 
de Keulse Progressiven), terwijl tevens een in Duitsland 
gemaakte reizende tentoonstelling van internationale 
functionalistische architectuur werd geadopteerd.
De tentoonstelling in Arnhem, begeleid door een cahier met 
een uitstekende tekst van Ype Koopmans, geeft een helder 
beeld van de ASB. Er is geen poging gedaan om de tentoon
stellingen van 1928 en 1929 te reconstrueren - dat zou ook 
niet haalbaar zijn, want de oorspronkelijke catalogi en de 
tentoonstellingsbesprekingen bieden onvoldoende houvast 
om de werken te identificeren, en bovendien krijgt een mu
seum als dat in Arnhem alle destijds getoonde Mondriaans 
niet bij elkaar. Maar de vele werken uit de periode die bij
een zijn gebracht, mede dankzij een extra genereus bruik- 

Carel Willink

Meisje met bal, 1925

leen van het Stedelijk Museum nu dat gesloten is, laten de 
veelzijdigheid en het elan van de ASB goed uitkomen. De 
ruime inrichting, in de lichte zalen van het oude gebouw en 
vooral in de Rijnzalen van Eschauzier, is zeer fraai, met com
binaties van bijvoorbeeld de elegante chromen buismeubelen 
van Van Ravesteyn met schilderijen van Willink, een zwart 
exemplaar van de geniale beugelstoel van Rietveld met een 
grote, donker gepatineerde en bonkig geboetseerde 
Arbeidersvrouw van Polet, of Rietvelds rood en wit gelakte 
houten stoeltjes met een abstracte compositie van Van der 
Leek. Na 75 jaar heeft die kunst nog niets van haar frisheid 
verloren.
Synthese is misschien wel het sleutelwoord voor wat de ASB 
beoogde. Synthese tussen figuratie en abstractie, die als ge
lijkwaardige uitingen van een moderne levenshouding wer
den gepresenteerd - een kunstenaar als Bendien bediende 
zich zelfs afwisselend van beide. Willink had de abstractie 
omstreeks 1925 verlaten, maar zijn realisme was aanvanke
lijk doortrokken van een bijna postmodern aandoend 
eclecticisme en stijlpluralisme, vol citaten uit de populaire 
beeldcultuur en vol ironie. Dat hij zich daarmee van zijn 
verleden distantieerde, zoals hijzelf en anderen in zijn kiel
zog later beweerden, wordt gelogenstraft door het feit dat 
hij in 1928 zowel abstract als figuratief werk toonde. Ben
dien deed dat op beide tentoonstellingen. Een synthese vond 
ook plaats tussen de vrije beeldende kunsten en de architec
tuur, maar zonder het dwingende formele keurslijf dat bin
nen de Amsterdamse School en De Stijl aan de verschil
lende kunsten was opgelegd.

De ASB markeert binnen de avant-garde van het interbel
lum een interessante en nog onderbelichte fase, volgend op 
die van de meer dogmatische bewegingen tussen 1915 en 
1925, met hun militante manifesten en hun mengsel van ide
alisme en destructiviteit. Daarna, zo lijkt het, heerste gedu
rende enkele jaren een sfeer van vrijheid, wederzijds res
pect en optimisme over de vestiging van een moderne cul- 
tuur, die ook tot uiting kwam in een tijdschrift als HO en in 
de Filmliga, twee andere initiatieven waar de onvermoei
bare Charley Toorop nauw bij betrokken was. Die hoopvol 
stemmende ontwikkeling bloedde na 1930 helaas weer ge
leidelijk dood, mede onder invloed van de grote econo
mische crisis en de verslechterende maatschappelijke en po
litieke situatie. Daarnaast speelden bij de opheffing van de 
ASB, al na twee tentoonstellingen, ook andere, heel pro
zaïsche factoren een rol, zoals het feit dat de meeste leden 
nogal individualistisch waren ingesteld en zich in de markt 
voor kunst goed konden redden. Het oude lied dus.
ASB. Architectuur-Schilderkunst-Beeldhouwkunst. Nieuwe 
Beelding en Nieuwe Zakelijkheid, 1926-1930 loopt tot 20 juni 
in het Museum voor Moderne Kunst van Arnhem, 
Utrechtsteweg 87, 6812 AA Arnhem (026/351.24.31; 
www.mmkamhem.nl). (Carel Blotkamp)

JOAN MIRÓ. LA NAISSANCE DU MONDE. Het beeld 
van Joan Miró (1893-1983) is voor een groot deel bepaald 
door André Breton, die zijn werk beschreef als kinderlijk en 
ludiek. Miró had wel contacten met de surrealisten, maar 
als individu met een sterke persoonlijkheid, zoals hij dat zelf 
verwoordde, kon hij zich onmogelijk onderwerpen aan de 
militaire discipline die een gemeenschappelijk programma 
onvermijdelijk met zich meebrengt. Tegelijkertijd was hij 
bevriend met surrealistische dissidenten als Bataille en Leiris. 
In 1926 beschuldigde Breton hem van collaboratie met de 
contrarevolutionaire aristocratische internationale, omdat hij 
meewerkte aan de Russische balletten van Diaghilev.
Terwijl hij door het tijdschrift La Révolution surréaliste van 
Breton werd genegeerd, publiceerde Leiris in Documents, 
het tijdschrift van Bataille, een artikel dat Miró van alle 
surrealistische interpretaties zuiverde. In plaats van de Joan 
Miró van Breton, die van de verwondering en de raadsels, 
beschrijft Leiris een sombere, bij wijlen wreedaardige Miró. 
Het is niet de Miró van Breton, maar die van Leiris en Bataille 
die het Centre Pompidou in de schitterende tentoonstelling 
Joan Miró. La Naissance du monde laat zien. De titel van 
de tentoonstelling verwijst naar een schilderij uit 1925 dat 
door Leiris beschreven werd als “eerder bevlekt dan geschil
derd, onzuiver en verward, vol vuile plekken in louche vor
men, onbestemd als aangeslibt zand, onderworpen aan re
gen en wind”.
Verrukt als Miró was over het begin van de wereld, zo be
vreesd was hij voor de eindigheid ervan. In zijn zoektocht 
naar het universele besteedde hij evenveel aandacht aan het 
kleinste kiezelsteentje als aan de Hollandse schilderkunst 
uit de Gouden Eeuw. Het oneindig grote wordt weerspie
geld in het oneindig kleine. Spel, humor en poëzie zijn bij 
hem onlosmakelijk verbonden met wreedheid en zwaar
moedigheid.
In de jaren twintig verdeelt Miró zijn tijd tussen het artis
tieke en het literaire Parijs (waar hij overwintert) en de boer
derij van zijn familie in Montroig in de buurt van Barcelona. 
De spanning tussen de Franse grootstad en het Catalaanse 
platteland vormde voor zijn werk een belangrijke stimulans. 
Het is in deze periode dat hij zijn plastische beeldtaal uit
vindt en ontwikkelt. La Naissance du monde volgt op een 
onnavolgbare wijze de manier waarop Miró tussen 1917 en 
1934 zijn wereld vormgeeft. Als kind van zijn tijd wordt hij 
verleid door het kubisme, het surrealisme en de abstracte kunst; 
maar hij plooit zich naar geen enkele artistieke conventie, klas
siek of modem. La Ferme (1921-22) is een sleutelwerk in 
zijn ontwikkeling. In deze ogenschijnlijk naïeve voorstelling 
van de familieboerderij, begonnen in Montroig en verder af
gewerkt in Barcelona en Parijs, verenigt hij de volkse invloe
den uit zijn kindertijd met de modernistische opvattingen van 
het kubisme. Geometrische figuren zoals de rode rechthoek 
van de schuur en de zwarte cirkel en de witte kegel van de
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49 GALLERIES FROM 20 COUNTRIES new at LISTE* •- _ A* ' - :
AUSTRIA: Michael Hall, Vienna. BELGIUM: Drantmann, Brussels. CANADA: Tracey Lawrence*, Vancouver. DENMARK: ChristindWilso. Copenhaen: FRANCE: &:gb agency, Paris. Corentin Hamel*, 
Paris. Loevenbruck, Paris. Maisonneuve, Paris. GERMANY: Frehrking Wiesehöfer, Cologne. Vera Gliem, Cologne. KorinGuenthekHamburg- Ins'Kde, Karlsruhe. Johann König, Berlin. Sies + Hoke, 
Dusseldorf. Jan Winkelmann*, Berlin. GREAT BRITAIN: Alison Jacques, London, doggerfisher, Edinburgh. Kate MacGarry*, Londog.Mobile Home, London. Vilma Gold, London. VTO, London. GREECE: 
Unlimited Contemporary Art, Athens. HOLLAND: EllendeBruijne Projects, Amsterdam. Diana Stigter, Amsterdam. Upstream*, Am terdam. ITALY: 4 24 Arte Contemporanea, Naples. Maze, Turin. T293*, 
Naples. Zero, Milan. JAPAN: Kodama, Osaka. LITHUANIA: IBID Projects, Vilnius/London. LUXEMBOURG: Alimentation Générge/Art Contemporoin, Luxembourg. NORWAY: Fotogalleriet", Oslo. 
POLAND: Raster*, Warsaw. SLOVENIA: Gregor Podnar, Ljubljana. SWEDEN: ALP/Peter Bergman, Stockholm. SWITZERLAND: austellungsraum45, irich. Evergreene*, Geneva. Judin Belot*, Zurich. 
Nicolas Krupp, Basel. TURKEY: Galerist*, Istanbul. USA: Cohan and Leslie, New York. John Connelly Presents", New York. Daniel Pug*, Los Azgele. maccarone inc., New York, moniquemeloche, 

Chicago, peres projects*, Los Angeles. Daniel Reich*, New York. Team, New York.2 • • :
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4 juni - 8 augustus 2
Marjetica Potre (solo) Sema Bekirovic

Juul Hondi

ing donderdag 3 juni 18-20 uur

9 juli - 8 augustus 2004 
Libia Perez de Siles de Castro 
en Olafur Ami Olafsson

opening donderdag 8 juli 18-20 uur

dinsdag t/m zondag 11-18 uur
Nu ook open na werktijd!
t/m 20 juli iedere donderdag-, vrijdag
en zaterdagavond tot 23 uur

Nieuwe Spiegelstraat 10 
1017 DE Amsterdam 
t +31(0)20 6255651 
f +31(0)20 6225215 
www.deappel.nl 
info@deappel.nl

wEKEPErOEEFS LO KAAL O 1
17 MEI - 18 JULI -IeIc=m=mI• X -•ae

PRESENTATIES 
17/5 & 18/7 BREDA 
11, 12 & 13/6 ANTWERPEN

ANDRE KOK 
SIMON KENTGENS

—31 (0)76 514 19 28 MODE D’EMPLOI | —132 (0)3 238 81 66

John Riddy
nieuw werk

Photo London (Fair) Art 35 Basel

15 mei t/m 26 juni 2004 19 t/m 23 mei 2004 16 t/m 21 juni 2004

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon +31 20 6236237 Facsimile +31 20 6390038 E-mail andriesse@euronet.nf 

openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14+18 uur www.galeries.nl/andriesse

mmermom

Galerie de Expeditie
Curdin Tones 
bewoonbare geometrie 
22 mei tm 10 juli 2004

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

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

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

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

Stedelijk 
Museum BUREAU AMSTERDAM

ENTROPIC EEELAERrS5‘4 (HAPPY
MELTDOWN ViscNEH SADNESS)

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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CLAUDIA EN JULIA MULLER 28 mei - 17 juli 2004
Popular Abstractions

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL -1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 661 fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink@wxs.nl | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm
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boomstam in het midden van het schilderij, zijn duidelijk ab
stract. De fantastische dieren en de bomen met ogen en oren 
in La Terre labourée (1923-24) verwijzen dan weer naar het 
surrealisme.
Hoewel Miró vond dat veel van zijn doeken losstonden van 
de buitenwereld - door hem omschreven als “de wereld van 
de mensen met twee ogen in de holte onder hun voorhoofd” - 
stond hij argwanend tegenover de abstracte schilderkunst. 
“Hebt u ooit van een grotere dwaasheid gehoord dan 
abstraction-création! En ze nodigen me uit in hun lege huis, 
alsof de tekens die ik op mijn doeken aanbreng, zodra ze 
overeenstemmen met een concrete voorstelling van mijn 
geest, geen deel meer uitmaken van de werkelijkheid.” 
De naïeve schilder blijkt een opstandeling te zijn, en de ten
toonstelling schetst het traject van zijn revolte. Ze doet dit 
op meesterlijke wijze met bijna 250 werken, waaronder tal
rijke schetsen en tekeningen, en zelden getoonde schilde
rijen. Het hoogtepunt van de tentoonstelling is ongetwijfeld 
een reeks collages uit 1929, waarin Miró’s revolte tastbaar 
wordt in de agressieve behandeling van het doorkerfde en 
gescheurde (schuur)papier. In tegenstelling tot de surrealisten 
met hun écriture automatique hanteert Miró een procédé van 
destructie en reconstructie dat hem in staat stelt op deze erva
ringen en experimenten voort te bouwen. De tentoonstelling 
eindigt met een reeks monumentale schilderijen die recht
streeks uit de collages van 1929 zijn voortgekomen. Ze vor
men de eerste synthese van dit ogenschijnlijk naïeve en spon
tane, maar in se complexe en doorwrochte oeuvre.
Joan Miró 1917-1934. La Naissance du monde loopt nog 
tot 28 juni in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

PICASSO-INGRES. Ingres heeft nog steeds de reputatie 
van een conservatief, klassiek, academisch en zelfs dogma
tisch kunstenaar. Picasso daarentegen werd altijd gezien als 
een vernieuwend kunstenaar, een revolutionair. Een mooie 
en goed gedocumenteerde tentoonstelling in het Parijse 
Picassomuseum toont nu de invloed van Ingres op het werk 
van Picasso, en ruilt de clichématige voorstelling van de 
kunstgeschiedenis in voor het beeld van een complexe con
frontatie. Picasso-Ingres biedt een andere kijk op zowel het 
oeuvre van Picasso als dat van zijn ‘leermeester’. De ten
toonstelling doet ons haast vergeten dat Ingres in Picasso’s 
oeuvre slechts één referentie is naast vele andere. “Een schil
der is eigenlijk een verzamelaar,” zei Picasso, “die zijn col
lectie samenstelt door zelf de schilderijen te maken die hij 
bij anderen bewondert.” Naast werken van Cranach, Rem
brandt, Greco, Velâzquez, Goya, Corot, Manet, Toulouse- 
Lautrec, Cézanne, Gauguin en vele anderen, neemt Ingres 
in het musée imaginaire van Picasso wel een zeer bijzon
dere plaats in.
In tegenstelling tot de andere invloeden, die meestal een tij
delijk karakter hadden, loopt Ingres als een rode draad door
heen Picasso’s ganse oeuvre. De kennismaking met zijn be
langrijkste leermeester vond dan ook zeer vroeg in zijn car
rière plaats. Reeds in 1904 bezoekt Picasso het Ingresmuseum 
in zijn geboorteplaats Montauban; maar de grote revelatie 
komt het jaar daarop, wanneer Picasso op de Salon 
d’automne, dezelfde Salon waarop de fauves schandaal 
schopten, voor het eerst kennismaakt met Ingres’ fameuze 
Bain turc. Het ronde schilderij waarmee Picasso-Ingres 
opent, is het werk van een oude man - Ingres is vijfen
tachtig - maar het getuigt behalve van een groot vakman
schap ook van een grote durf en inventiviteit. De vitaliteit 
van het onderwerp, naakte vrouwen die enkel hun eigen 
schoonheid cultiveren, en de sensualiteit van de uitvoering, 
is voor de jonge Picasso een belangrijke levensles. Wanneer 
hij zestig jaar later dezelfde gezegende leeftijd bereikt, zal 
hij er met evenveel wellust op terugkijken.
Het Bain turc zorgt onmiddellijk voor een belangrijke reeks 
werken, waarin zowel het onderwerp als de compositie en 
de vorm, in casu de elegante houdingen van de Turkse vrou
wen, een bepalende invloed uitoefenden. De tentoonstelling 
zorgt voor boeiend vergelijkingsmateriaal. Naast het be
roemde schilderij van Ingres hangen er ook voorbereidende 

Pablo Picasso

Les baigneuses, 1918
© RMN / Succession Picasso, 2004

de jaren zestig, op de leeftijd dat Ingres zijn Bain turc schil
derde, keert Picasso terug naar zijn eerste leermeester, dit
maal met humor en ironie. Vooral Ingres’ motief van de ont
moeting tussen de schilder Rafael en zijn model Fornarina, 
wordt door Picasso op een schalkse, bijna scabreuze manier 
hernomen in een reeks gravures, met de paus en Degas in de 
rol van voyeur. Bij beide schilders is de passie van de schil
der voor zijn model een vertolking van de passie voor de 
schilderkunst; maar Ingres en Picasso hebben toch vooral 
hun fascinatie voor het vlees gemeen, een fascinatie die ze 
elk op hun manier onverdroten blijven exploreren en ex
ploiteren.
Picasso-Ingres loopt nog tot 21 juni in het Musée Picasso, 
5 rue de Thorigny, 75003 Parijs (01/42.71.25.21 ; www.rmn.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

SCHRITTE ZUR FLUCHT VON DER ARBEIT ZUM 
TUN. Naar aanleiding van de rampzalige economische, so
ciale en politieke toestand van Argentinië organiseerde het 
Goethe Institut in Buenos Aires het project Ex Argentina: in 
de vorm van onder meer lezingen, discussies en een ten- 
toonstelling laten theoretici, activisten en kunstenaars hun 
licht schijnen op de situatie en de mogelijkheden tot verzet 
en verandering. De tentoonstelling Schritte zur Flucht von 
der Arbeit zum Tun werd georganiseerd door Alice Creischer 
en Andreas Siekmann, die zowel Argentijnse als Europese 
(met name Duitse) kunstenaars bijeen hebben gebracht. Twee 
historische projecten—een publicatie en een tentoonstelling - 
functioneren voor Creischer en Siekmann als modellen: de 
atlas Gesellschaft und Wirtschaft (1930) van Otto Neurath, 
vormgegeven door de kunstenaar Gerd Amtz, en de tentoon
stelling Tucuman Arde uit 1968. Deze staat symbool voor 
de politisering van de Argentijnse avant-garde aangezien het 
ging om een documentair-politieke presentatie over armoede 
in de Tucumân-regio en niet om een vertrouwde kunst
tentoonstelling. De onversneden didactiek van die tentoon
stelling en haar nadrukkelijke afwijzing van een artistieke 
omgang met de situatie lijken Creischer en Siekmann even
wel te willen vermijden; hoewel de meeste werken in Schritte 
zur Flucht expliciet op de geschiedenis van Argentinië en/ 
of de huidige situatie ingaan, en soms activistisch van aard 
zijn, maakt de tentoonstelling soms een merkwaardig her
metische indruk.
Groepen als Museo del Puerto grossieren weliswaar in 
antimuseale retoriek en bepleiten een kunstpraktijk die on
derdeel is van de leefwereld van ‘gewone’ mensen, maar de 
presentatie van deze en andere projecten in het Museum 
Ludwig lijkt eerder een soort esthetische autonomie te wil
len herwinnen, met name door informatie achter te houden 
of op slechts gebrekkige wijze door te geven. Creischer en 
Siekmann wilden kennelijk niet te betuttelend en simplifi
cerend te werk gaan, en hebben hun uitleg daarom beperkt 
gehouden. Het is natuurlijk prettig dat de bezoeker niet wordt 
benaderd als een kijker van het Jeugdjournaal, maar dat de 
afzonderlijke werken of projecten niet duidelijk worden geï
dentificeerd en eventueel een beetje toegelicht, is gewoon
weg storend. In het blaadje dat men bij de expositie krijgt, 
staat een lijst van kunstenaars met hun bijdragen, maar in de 
zalen moet men die zelf maar zien te identificeren. Onge
twijfeld willen Creischer en Siekmann daarmee benadruk
ken dat de tentoonstelling geen doorsnee groepstentoon
stelling is, geen gevecht om aandacht in de media en op de 
markt; dit is een collectief project dat ergens over gaat, en 
niet slechts draait om het veroveren van posities in de kunst
wereld. Daarmee wordt echter veronachtzaamd dat de bij
dragen voortkomen uit (onder meer in geografisch opzicht) 
specifieke kunstpraktijken en kunstopvattingen, en dat het van 
barbaarse collectiviseringsdwang getuigt om dit te ontken
nen. Het effect van die verwarring is trouwens dat de identi
teit van de kunstenaars nog wordt benadrukt; de tentoonstel
ling wordt een puzzel die opgelost moet worden.
Her en der hangen bladen uit de atlas van Neurath en Amtz, 
af en toe gecombineerd met bladen van de actualisering van 
dit project waar Creischer en Siekmann aan werken. De in
formatie bij de tentoonstelling benadrukt dat deze atlas een 
‘marxistisch project’ was, wat gezien de achtergrond van de

schetsen van de meester en studies van Picasso. De invloed 
van het Bain turc is duidelijk merkbaar in Le Harem (1906), 
La Coiffure (1905-1906) en ook in de voorstudies van de 
bordeelscène voor Les Demoiselles d’Avignon (1907).
Een ander schilderij van Ingres, L’Odalisque, waarvan Picasso 
in zijn atelier een reproductie had opgehangen, werd gebruikt 
in een van zijn eerste kubistische ‘decomposities’. Hier wordt 
duidelijk dat Ingres en Picasso op zoek waren naar oplossin
gen voor dezelfde problemen, namelijk het inschrijven van 
een figuur in zijn ruimtelijke omgeving en het weergeven van 
een lichaam in verschillende houdingen tegelijk.
Hoewel de invloed van Ingres op het kubisme niet onmid- 
dellijk werd onderkend — Apollinaire kloeg dat het publiek, 
in tegenstelling tot de kunstenaars, blind was gebleven voor 
de lessen van Ingres - koketteert Picasso vanaf 1915 open
lijk met zijn bewondering voor de klassieke meester, die hij 
vooral in zijn tekeningen schaamteloos parafraseert. Cocteau 
noemde hem de “véritable Monsieur Ingres” en Picasso sprak 
zichzelf voor de spiegel smalend aan als “Monsieur Ingres”. 
In zijn ingreske periode maakt Picasso kennis met zijn eer
ste vrouw Olga, een danseres bij de Russische balletten, en 
beëindigt hij zijn samenwerking met de kunsthandelaar 
Kahnweiler, een groot verdediger van het kubisme. Zijn 
nieuwe verdeler Paul Rosenberg bezat - net als zijn belang
rijkste verzamelaars - werk van Ingres. Maar ook de her
waardering van Ingres, die een hoogtepunt kende in de re
trospectieve van 1921, heeft een belangrijke rol gespeeld. 
Waar het portret van Gertrude Stein opvallende gelijkenis
sen vertoont met dat van Monsieur Bertin, en het portret 
van Olga duidelijk geïnspireerd is op dat van Madame 
Rivière, verwijst Picasso in de jaren twintig op een minder 
opvallende wijze naar Ingres. De portretten van zijn geheime 
liefde Marie-Thérèse en zijn maîtresse Dora Maar zijn niette
min duidelijk geïnspireerd op Ingres’ Odalisque — in beide 
werken draait alles om het streven naar de ideale compositie 
en de volmaakte sensualiteit van het vrouwelijk naakt.
Ingres (1780-1867) omspant bijna volledig de negentiende 
eeuw, Picasso (1881-1973) bijna de hele twintigste eeuw. In

Inka Essenhigh (USA)

19 mei t/m 30 juni 2004

SINT-LUKASSTICHTING
Paleizenstraat 74 — B-1030 Brussel — tel (32)2/250 I I 66 — fax (32)2/250 II II 
open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u, zaterdag van 13 tot I7u 
gesloten alle zondagen en maandagen en op donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei

DE ALPEN
2 mei > 5 juni 2004

Michaël Aerts 
Goeie De Bruyn 
Anouk De Clercq 
Stefaan Dheedene 
Sofie Haesaerts 
Arno Roncada 
Steve Van den Bosch 
Wim Wauman 
Rachel Zanders

www.netwerkgalerij.be
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makers juist is, maar toch maar een deel van de waarheid 
behelst. Neurath en Amtz geloofden dat het samenbrengen 
van sociale en economische feiten in heldere statistieken met 
geabstraheerde symbooltjes (de mensen van Amtz zijn een 
soort legopoppetjes) kon bijdragen tot een rationele plan
ning van de maatschappij, met als voornaamste doel de ver
betering van de levensomstandigheden van de arbeiders
klasse en andere minderbedeelden. Maar uiteindelijk is hun 
project vooral technocratisch: dergelijke statistieken zijn voor 
iedere moderne staat een ideaal instrument, of die staat nu 
socialistisch, democratisch-kapitalistisch of fascistisch is (de 
inhoud zal dan uiteraard soms verschillen vertonen). De sta
tistieken van Neurath en Amtz zijn bovenal kwantitatief: 
men ziet rijen poppetjes, voertuigen of kruisen, waarbij ie
dere unit staat voor een bepaald aantal mensen, auto’s of 
doden. Het gaat primair om aantallen. Nieuwe diagrammen 
in de tentoonstelling, zoals die van de Parijse groep Bureau 
d’Etudes, gaan meer uit van structuren, van netwerken die 
in kaart moeten worden gebracht. Het kwantitatieve diagram 
heeft plaats gemaakt voor het organigram, de aantallen voor 
systemen. Al te helder wordt de informatie daarin overigens 
niet gepresenteerd, en vermoedelijk doen deze diagrammen 
het beter in een publicatie dan op een museumwand, waar 
de blik er toch gemakkelijk overheen glijdt.
Sommige werken komen ongetwijfeld beter tot hun recht in 
de expositieruimte dan in een publicatie; dat geldt onder meer 
voor de installatie van Eduardo Molinari onder de trap, een 
illegale woning waarvan de wanden zijn beplakt met plaat
jes die een ondidactisch beeldarchief vormen dat associatieve 
verbanden legt tussen oude handelsroutes en hedendaagse 
economische verwikkelingen. Ook Matthijs de Bmijne, die 
zijn project www.liquidacion.org voorstelt met behulp van 
projecties, een lichtbak en een soort banieren, maakt goed 
gebruik van het tentoonstellingsmedium. Toch kan men zich 
voorstellen dat de publicatie die deze maand bij Verlag der 
Buchhandlung Walther König verschijnt, meer recht zal doen 
aan de complexiteit van de materie én van de individuele 
bijdragen dan de expositie. In afwachting van het boek vormt 
de site www.exargentina.org een goede aanvulling op een 
tentoonstelling die heel wat intelligenter omgaat met de para
doxen en problemen van politiek-discursieve kunst- 
tentoonstellingen dan gebruikelijk is, en die pamflettisme 
op een soms curieuze en frustrerende, maar uiteindelijk 
productieve manier koppelt aan zwijgzaamheid en ontwij
kende gebaren.
Schritte zur Flucht von der Arbeit zum Tun loopt nog tot 
16 mei in Museum Ludwig, Bischofsgartenstrasse 1,50667 
Köln (0221/221.223.79; www.exargentina.org).
(Sven Lütticken)

ANDY WARHOL: THE LATE WORK. Sinds zo’n vijf- 
tien jaar is de Warhol-receptie in een stroomversnelling ge
raakt. Het is nauwelijks meer voor te stellen, maar tijdens 
de jaren zeventig en tachtig werd Warhol bijna volledig 
weggezet door de serieuze kunstkritiek, die hem beschouwde 
als een relict uit de jaren zestig dat zichzelf als ‘business artist’ 
en societyfiguur volkomen had gecompromitteerd. Naast som
mige aspecten van Warhols praktijk uit de jaren zestig - zoals 
de Disaster-schilderijen, de films en de Exploding Plastic 
Inevitable - wordt dan ook met name de lang veronacht
zaamde late Warhol geherwaardeerd. Niet alleen figureert het 
late werk prominent in recente overzichtstentoonstellingen, 
ook worden afzonderlijke delen in tentoonstellingen en 
publicaties belicht: dit gebeurde onder meer met de Oxidation 
Paintings, de Rorschach Paintings, de Knives, de Torsos en 
andere naaktwerken, en de Camouflage Paintings. Een groot 
deel van die initiatieven lag bij galeries als Jablonka, 
Bischofberger en Gagosian. Het museum kunst palast in 
Düsseldorf claimt nu trots de eerste overzichtstentoonstelling 
van het late werk - dat van de jaren zeventig en tachtig. 
Helaas blinkt directeur Jean-Hubert Martin meer uit in het 
bedenken van grote leuzen en PR-campagnes dan in 
gedegenheid. De keuze uit het late werk is al met al redelijk 
maar als het erop aankomt zinvolle verbanden te leggen en 
structuren te herkennen, laat de tentoonstelling het afweten. 
Waarom worden de werken uit de Zeitgeist-reeks juist gecon-

'Tucumn Arde’,

tentoonstelling in Rosario, Argentinië, 1968

fronteerd met de Rorschachsl Het was spannender en zinvol
ler geweest om de (pseudo-)abstracte series van Warhol - de 
Oxidation-, Yarn-, Rorschach-, Egg- en Camouflage- 
schilderijen - in één of twee zalen met elkaar in verband te 
brengen, zoals dat jaren geleden overigens in de Kunsthal 
in Rotterdam is gebeurd. Toch wordt ook met deze inrich
ting duidelijk hoezeer Warhol vanaf de late jaren zeventig 
de dialoog aanging met de esthetische (en buitenesthetische) 
criteria van het abstract-expressionisme, die het hem in de 
jaren vijftig onmogelijk maakten zich als serieus kunstenaar 
te positioneren.
Een probleem van deze tentoonstelling is dat men zo’n beetje 
van alle reeksen minstens één schilderij heeft willen tonen. 
In het geval van Warhol is ‘meer’ echter doorgaans ook écht 
‘meer’. De drie Rorschachs geven een redelijk beeld, maar 
soms moet men het met minder doen. Eén Knives-schilderij 
is niet onaardig, maar om de titel van een Warhol-schilderij 
uit 1963 te citeren: thirty are better than one. De afwisse
lend bedwelmende en aanscherpende werking van de 
warholiaanse herhaling komt daardoor niet tot zijn recht. 
Nochtans zijn er zeker werken die men zonder bezwaar had 
kunnen weglaten: de Yam- en Egg-schilderijen zijn al te 
eenvoudige en parodistische ironiseringen van de abstrac
tie, de Crosses zijn grafisch en anderszins oninteressant, en 
het is al helemaal een raadsel waarom een ruimte opgeof
ferd moest worden aan de Toy Paintings op vissen- 
behangpapier, één van Warhols meest mechanische ensem
bles uit de jaren tachtig, geproduceerd op verzoek van een 
galerie. De reden hiervoor is kennelijk dat men Warhols di
verse behangpapieren als rode draad naar voren wilde schui
ven; de samenstellers schrikken er zelfs niet voor terug om 
een nooit gerealiseerd Washington Monument-behangpapier 
alsnog in productie te nemen en er de Zeitgeist-werken op 
te presenteren. Merkwaardig is de afwezigheid van werk uit 
de Diamond Dust Shoes-reeks, en onbegrijpelijk de volle
dige ontkenning van Warhols societyportretten uit de jaren 
zeventig en tachtig. Toegegeven, deze werken zijn vaak uni
form en plichtmatig, maar sommige behoren tot het beste 
werk uit deze periode, en bovendien waren zij cruciaal voor 
het (slechte) imago van Warhol in die tijd. Een van de schaarse 
grote tentoonstellingen die Warhol had in het New York van 
de jaren zeventig en tachtig, Andy Warhol: Portraits of the 70s 
(Whitney Museum, 1979-80), was juist aan deze werken ge
wijd. Als de tentoonstelling aandacht besteedt aan Interview, 
aan boeken en films als het zelden vertoonde Women in Revolt, 
waarom zijn de portretopdrachten dan taboe?
De catalogus bestaat uit een band met drie losse delen: één 
met reproducties van de schilderijen en wallpapers, één met 
foto’s en materialen die te maken hebben met de films, de 
boeken en Interview, en ten slotte een tekstdeel. Het laatst
genoemde deel is voornamelijk een bloemlezing met tek
sten die eerder zijn verschenen - in de jaren zeventig en tach

tig, maar ook zeer recent. Naast essays zijn er ook diverse 
interviews met Warhol in opgenomen. Al met al is dit een 
boeiende verzameling teksten, met onder meer een zeldzaam 
highbrowstuk van Peter Gidal dat in 1978 verscheen in 
Artforum onder de kenmerkende titel Some Problems 
Relating to Andy Warhol’s Still Life 1976. Gidals bijdrage 
vormt een mooi contrast met een artikel uit The New Yorker 
van 1979, Painter Hangs Own Paintings, waarin Warhol aan 
het woord komt over de presentatie van zijn semi-abstracte 
Shadow-schilderijen. Mede omdat het openingsfeest van de 
tentoonstelling met een disco werd opgeleukt, vergelijkt hij 
de werken met een discodecor, om even ironisch als nuchter 
te voorspellen: “This show will be like all the others. The 
review will be bad - my reviews always are. But the re
views of the party will be terrific.” Typerend voor de 
abominabele kwaliteit van het redactiewerk is dat de oor
sprong van deze en andere teksten niet duidelijk is aangege
ven. Men moet achter in de publicatie speuren naar de 
‘sources’, maar die zijn dan nog summier en misleidend. 
Als bron van de tekst uit The New Yorker wordt een catalo
gus uit 1987 aangehaald; de verwijzing naar de oorspronke
lijke publicatie zit verstopt in de noten van een artikel van 
Mark Francis elders in de tekstbundel.
De interviews maken een interessant vergelijkend waren
onderzoek mogelijk: al naar gelang de aanpak van de inter
viewer komt een andere Warhol aan het woord, van niets
zeggend tot scherp, van halsstarrig tot hilarisch. Glenn 
O’Brien, jarenlang medewerker van Warhol, weet de juiste 
toon te treffen, wat niet alleen een paar hilarische replieken 
oplevert - op de vraag of men op school vond dat hij “natural 
talent” had, antwoordt Warhol: “Something like that. 
Unnatural talent” - maar ook leidt tot enkele werkelijk inte
ressante passages, onder meer over de Skulls. Benjamin 
Buchloh vangt met zijn strenge kunsthistorische vragen dan 
weer bot, maar toch is het opmerkelijk - en dit pleit voor 
hem - dat Buchloh als pleitbezorger van de conceptuele kunst 
in de jaren tachtig een serieuze dialoog met Warhol aan wilde 
gaan. In een nieuwe tekst in de catalogus, A Primer for 
Urochrome Painting, memoreert Buchloh de indruk die de 
Oxidation Paintings op hem maakten op Documenta 7 
(1982): zij gaven hem een van die “increasingly impossible 
experiences that one searches for in exhibitions: to be utterly 
stunned by an unknown work”. Uit de werken sprak “an 
unforgettable sense of rightness which they conveyed 
through a radicality that was as precarious as it was right in 
the sense of offering one of the last, if not the last, installment 
of a totally credible and necessary painterly act, even as one 
was still fully aware of their material and procedural 
peculiarities”. Warhol wordt hier verheven tot oude meester, 
de laatste van zijn soort, en in stelling gebracht tegen heden
daagse aberraties. Hoe verleidelijk een dergelijke benadering 
ten overstaan van het werk ook moge zijn, zij dreigt het uit
eindelijk weg te schrijven in een onbereikbaar, afgesloten 
verleden — en veel onwelgevallige kanten van Warhol buiten 
beschouwing te laten.
Andy Warhol: The Late Work loopt tot 31 mei in museum 
kunst palast, Ehrenhof 4-5, 40479 Düsseldorf (0211/ 
892.42.42; www.museum-kunst-palast.de). De catalogus 
Andy Warhol: The Late Work verscheen bij Prestel (ISBN 
3-791-3093-4). (Sven Lütticken)

Architectuur & vormgeving

REM KOOLHAAS - CONTENT. De Koolhaas-gekte die 
architectuurminnend Europa de laatste maanden in zijn greep 
houdt ten spijt, is het moeilijk om tegen Rem Koolhaas te 
zijn. Bij de opening van de tentoonstelling Content in de 
Rotterdamse Kunsthal waren zoveel mensen dat het onmo
gelijk was om een project goed te bekijken. Niemand van 
de aanwezigen zal dan ook hebben opgemerkt dat al op een 
van de eerste tekstwanden de draak met hem werd gesto
ken. “Dichtheid: de meest succesvolle tentoonstellingen 
worden gekenmerkt door een totaal claustrofobische erva
ring - voortbewegend in een stroom van langzaam verplaat
sende lichamen, onderworpen aan één ritme en één ruimte,
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lichaamsdelen zijn feitelijk de voornaamste dingen die te 
zien zijn [...], kunstwerken ondergesneeuwd door beweging, 
geur, fysieke aanwezigheid van vlees in lichaamsvorm, een 
meltdown met meerdere lagen van culturele voorwerpen.” 
En aldus geschiedde.
In Content houdt Koolhaas ons in de greep. In de Kunsthal, 
een door hemzelf ontworpen gebouw, valt niet te ontsnap
pen aan zijn universum en kan de bezoeker niet anders dan 
gehoorzamen aan de grillen van de meester, die beurtelings 
een serieuze of relativerende, een conceptuele of zakelijke 
toon aanslaat. Hoewel de projecten geordend zijn van west 
(San Francisco) naar oost (Tokio) ligt de onmiskenbare 
charme van Content in de ongrijpbaarheid van de tentoon
stelling. De rommelige opzet en de slordige afwerking zijn 
zorgvuldig gepland; ze zijn het equivalent van de junkie look 
in de mode, een gecultiveerde onverzorgdheid. Soms is een 
project of statement vormgegeven als een driedimensionale 
versie van de publicatie die bij de tentoonstelling hoort: paste 
and copy, glossy en associatief. Bij de maquette van het Prada 
Epicenter, dat dit jaar in Los Angeles zal opengaan, wordt 
het ruimtelijke beeld gecompleteerd door een 1:1 schaalmodel 
van een kledingrek, een blauwgeverfde paspop en een tafel 
vol materiaalmonsters. Het Casa da Musica, dat eveneens dit 
jaar in Porto de deuren opent, wordt daarentegen gepresen
teerd als een adembenemende kijkdoos op ooghoogte; de be
zoeker kan er omheen lopen en er doorheen kijken, zoekend 
naar aanknopingspunten om de interne organisatie te begrij
pen. Het beroemde ontwerp voor een villa in Bordeaux (1998) 
wordt vergezeld door een video-installatie met een gigan
tische zitzak, symbool voor de inmiddels overleden eige
naar. Er is zelfs een utopisch ontwerp dat zich in Bangkok 
situeert: een constructie met een hoogte van één kilometer 
en een totaal vloeroppervlak van vijf miljoen vierkante me
ter. Het geheel biedt ruimte aan 120.000 inwoners. Het is 
OMA’s oplossing voor de huidige problemen van verkeers
opstoppingen en luchtvervuiling waarmee de stad te kam
pen heeft.
Het gaat bij OMA tenslotte nooit om architectuur alleen. 
Rem Koolhaas was al een beroemd auteur voor hij ook maar 
één project gerealiseerd had. Conceptualisering en retoriek 
zijn nog altijd zijn sterkste wapens. “Architectuur is te lang
zaam. [...] Bevrijd van de verplichting om te bouwen, kan 
het een manier van denken over wat dan ook worden - een 
discipline die verbanden, verhoudingen, verbindingen, ef
fecten en diagrammen van wat dan ook representeert,” zegt 
hij in de catalogus. Wereldwijd onderzoek naar hoge en lage 
culturen, naar economische gegevens en maatschappelijke 
tendensen zijn minstens zo belangrijk als de gerealiseerde 
gebouwen. Daarom richtte hij enkele jaren geleden AMO 
op, een onderzoeksbureau dat de wereld in kaart brengt aan 
de hand van Big Brother-uitzendingen, werelderfgoed- 
projecten, militaire uitgaven per hoofd van de bevolking of 
zelfmoordpogingen. In de publicatie Content wordt de ten
toonstelling omschreven als “een poging om de tweeslach
tige verhouding van de architect met de krachten van de 
globalisering [te begrijpen], een verslag van zeven jaar du
rende verkenning van de wereld, niet als rugzaktoerist of 
als zakenman, maar als zwerver”. Gecommiteerd en onge
bonden, met de wereld als werkveld. Maar het bureau ont
popt zich meteen ook als een zakelijke onderneming door 
een aantal specifieke kenmerken van de projecten te patente
ren, zogezegd niet met commerciële bijbedoelingen, maar 
enkel om de vluchtigheid van architecturale concepten te
gen te gaan. “Het collectieve geheugen van de architectuur 
ligt rond de zes maanden. Ideeën ontstaan, inspireren en 
worden gemakshalve vergeten.” OMA claimt onder meer 
het auteurschap van de Loop-trick (1987), een systeem van 
elkaar doorsnijdende taluds die de verdiepingsvloer teniet
doen, en die bijvoorbeeld toegepast werden in de Kunsthal 
zelf of in de onlangs opgeleverde Nederlandse ambassade 
in Berlijn. Maar ook de Skyscraper Loop (2002) werd gede
poneerd. Deze methode om hoogbouw in een lus te vangen, 
werd gebruikt in het ontwerp voor de Chinese Staatstelevisie 
(CCTV) in Peking. In hoeverre het gerechtvaardigd is om 
het alleenrecht op dergelijke ‘stijlfiguren’ te claimen is maar 
de vraag. De looptrick is bij parkeergarages al decennialang
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in gebruik, en had Pi de Bruijn voor de Zuidas niet ook al 
eens een gebouw ontworpen dat leek op een Skyscraper 
Loop? Maar dan stuit de bezoeker op een hilarische foto 
met tekstballonnen waarop goeroe Rem doceert en de vol
gelingen langzaam het licht zien. Hoe serieus moeten we 
dit alles eigenlijk nemen? Aan een kraampje zijn t-shirts 
en tanktops te koop met daarop logo’s van de tentoon
gestelde gebouwen, alsof het hier een popconcert betreft. 
Is dit Koolhaas de zakenman? De zwerver uit het reeds aan
gehaalde citaat is bijna lijfelijk aanwezig in een kunstwerk 
van Tony Oursler. Onder de titel Junkspace is het afval van 
vermoedelijk de Amerikaanse vestiging van het bureau 
- werktekeningen, stukjes maquettemateriaal en koffiebekers 
van Starbuck’s - tot kunst verheven. Het werk alludeert op 
Koolhaas’ theorie over Junkspace. Volgens Koolhaas is 
Junkspace het voornaamste wat de mensheid op aarde ach
terlaat. Junkspace is de ruimte die overblijft nadat de 
modernisering zich heeft voltrokken; het is de fall-out van 
de gebouwde omgeving.
“Content omarmt instabiliteit als een nieuwe bron van vrij
heid,” zo luidt het in het boek Content. In een wereld waarin 
niets meer zeker is, bestookt Koolhaas de mensheid met 
een legering van praktijk en theorie, concept en utopie. In 
Content stort hij zich gretig op de actualiteit. Hongerig naar 
informatie en vrij interpreterend schept hij een conceptueel 
en intellectueel universum dat de grenzen van de architec
tuur ver overstijgt, zonder zich vast te pinnen op een enkele 
invalshoek. Het resultaat is een meltdown met meerdere 
betekenislagen en een vooralsnog onmeetbare fall-out.
Content. Rem Koolhaas en OMA-AMO. Gebouwen, projec
ten en concepten sinds 1996 loopt tot 29 augustus in de 
Kunsthal Rotterdam, Westzeedijk 341,3015 AA Rotterdam 
(010/440.03.01) (Indira van ’t Klooster)

JIBANEE! JOODSE ARCHITECTUUR, In de tentoon
stelling Jibanee! (Hebreeuws voor “Er wordt gebouwd”) 
proberen de curatoren te verklaren waar de wereldwijde 
opleving (in kwaliteit en kwantiteit) van de joodse architec
tuur vandaan komt. Dat getuigt van ambitie, want de joodse 
(bouw)geschiedenis raakt aan talloze subgeschiedenissen die 
voor een goed begrip van de hedendaagse ontwikkelingen 

belicht moeten worden. Dat betekent dat, hoewel de nadruk 
op hedendaagse architectuur ligt, de toelichting regelmatig 
diep in de geschiedenis duikt.
De essentie van het jodendom is een zwervend bestaan. De 
diaspora begon zo’n 4000jaar geleden en sindsdien hebben 
joodse gemeenschappen zich gevestigd over de hele wereld, 
voor kortere of langere tijd, waarbij ze getolereerd of onder
drukt werden. De gebouwen waar zij samenkwamen, waren 
dan ook meestal onopvallend. Vaak ging het om bestaande 
gebouwen waar weinig geld in werd geïnvesteerd en waar
aan weinig uiterlijke kenmerken werden toegevoegd. De 
laatste twintig jaar is echter sprake van een nieuw joods be
wustzijn in de architectuur, met als voorlopig hoogtepunt 
het spraakmakende ontwerp van Daniel Libeskind voor het 
Joodse Museum in Berlijn (1999). Er bestaat echter niet 
zoiets als een ‘joodse architectuur’. Er zijn beroemde joodse 
architecten die geen enkel joods gebouw hebben ontworpen 
(Richard Meier), naast beroemde joodse architecten die dat 
wel hebben gedaan (Louis I. Kahn, Erich Mendelsohn); en 
ook niet-joodse architecten als Peter Behrens en Frank Lloyd 
Wright hebben wel eens joodse gebouwen neergezet.
In zoverre sprake kan zijn van een joodse architectuur, is 
die sinds 1933 geëvolueerd van een bouwtraditie die zich 
vooral op byzantijnse en moorse motieven inspireerde, tot 
een internationale moderne architectuur met lokale elemen
ten. De actuele heropleving van joodse architectuur uit zich 
vooral in het toenemend aantal gebouwen met een maat
schappelijke functie binnen de joodse gemeenschap. Het gaat 
in de eerste plaats om synagogen, maar ook om joodse mu
sea, joodse scholen en gedenktekens. De synagoge is allicht 
de enige specifiek joodse typologie. De Ark des verbonds, 
een reliekkistje dat een of meer handgeschreven Torah’s 
bevat, staat altijd op dezelfde plaats, namelijk op een altaar 
dat naar Jeruzalem is gericht. De bimah, waar de Torah kan 
worden gelezen, bevindt zich soms in het midden van het 
gebouw, soms achterin en soms ook direct voor de ark. Van 
oudsher is de synagoge ook een gemeenschapscentrum dat 
een school, bibliotheek, aula en/of restaurant bevat. Vaak 
hebben synagogen een ruïneuze muur: op die manier wordt 
het beeld opgeroepen van een tijdelijk maar veilig onderko
men, en wordt ook de meermaals verwoeste oertempel in 
Jerusalem - en de idee van vernietiging in het algemeen - 
gememoreerd.
Dit soort achtergrondinformatie is in de tentoonstelling sum
mier gehouden, en de bijbehorende catalogus is dan ook 
onmisbaar voor een volledig begrip van het onderwerp. In 
het boek ontbreekt dan weer de prachtige tijdlijn uit de ten
toonstelling, die van een heel eind voor onze jaartelling door
loopt tot het heden en die een overzicht biedt van joodse 
gebouwen door de eeuwen heen. Als om te benadrukken dat 
er weinig samenhang is in de typologie en de locatie van de 
tentoongestelde gebouwen, zijn alle projecten ondergebracht 
in aparte kamertjes met hoge, zwarte muren. De afzonder
lijke ontwerpen zijn fraai gedocumenteerd met tekst, foto’s, 
schetsen en maquettes, maar als geheel biedt deze opstel
ling een onoverzichtelijke en sombere aanblik.
Als er toch een overeenkomst is tussen al deze gebouwen, is 
het de vaak enorme omvang, de sprekende symboliek en de 
bijzondere aandacht die aan de materialisering van de bui
tenmuren is geschonken. De grote omvang en de pregnante 
symboliek worden treffend geïllustreerd door een joodse 
basisschool van Zvi Hecker in Berlijn (1995) en het Yad 
Vashem Holocaust Museum van Moshe Safdie in Jerusalem 
(2004). Alsof ze gegrepen werden door een orkaan waaien 
de muren van de basisschool uiteen. Een overdaad aan vor
men, uitgevoerd in staal en beton verwijst naar de openge
slagen bladzijden van een boek (al is ‘opengewaaid’ meer 
in overeenstemming met de bizarre vorm), hetgeen weer 
refereert aan de belangrijke plaats die het boek heeft in de 
joodse gemeenschap. Het boek (torah) was eeuwenlang het 
enige dat de verdreven of verbannen joden mee konden ne
men. Het Yad Vashem Museum fascineert door de subtiele 
manier waarop dit complex over 3500 vierkante meter door 
het land meandert. Lage gebouwen liggen verscholen in de 
heuvels en verdwijnen soms ondergronds; het geheel 
culmineert in een spectaculair uitkijkpunt. Het krimpen en
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uitdijen van vormen en de bijzondere lichtval op onverwachte 
plekken, verbeelden het idee van overvloed en schaarste, en 
daarmee het Kabbalistische concept van het terugtrekken 
van de Goddelijke macht - een typerend voorbeeld van de 
abstracte symboliek die in veel joodse gebouwen wordt toe
gepast.
Het tactiele karakter van de buitenmuur is erg prominent in 
de Kol Ami Tempel van Will Bruder in Scottsdale, Arizona 
(2003) en de Cymbalista Synagoge van Mario Botta in 
Tel Aviv (1998). Vooral het ontwerp van Botta is hoogst ori
gineel. In een basisvorm van een rechthoek met daarop twee 
enorme cilinders met een diameter van 15 meter verwijst hij 
naar uiteenlopende verschijningsvormen van synagogen door 
de eeuwen heen. De grofkorrelige steen die soms recht, soms 
uitkragend is gemetseld, verleent aan het gebouw een in
dustriële uitstraling. Binnen zorgen de cilinders echter voor 
een hemels licht, met name door een ingenieus geconstru
eerd, hangend vierkant plafond, waardoor de ervaring van 
het interieur niet anders dan spiritueel kan zijn.
Schijnbaar vanzelfsprekend worden al deze totaal verschil
lende gebouwen aan elkaar geregen tot een interessant ver
haal over de joodse bouwgeschiedenis in heden en verle
den. Hoewel de verklaring voor de plotselinge weelde aan 
joodse gebouwen niet helemaal bevredigend is, en ondanks 
de minimale overeenkomsten tussen de gebouwen, biedt 
Jibanee! een samenhangend verhaal over een complex on
derwerp.
Jibanee! Joodse identiteit in hedendaagse architectuur loopt 
tot 29 augustus in het Joods Historisch Museum, Jonas Daniël 
Meijerplein 2-4, Amsterdam (020/626.99.45; www.jhm.nl). 
(Indira van ’t Klooster)

TEA & COFFEE TOWERS. Het Gentse Design museum 
stelt een nieuw designproject van het Italiaanse productiehuis 
Alessi tentoon. Op voorstel van Alessandro Mendini, ont
werper en vaste medewerker van het bedrijf, nodigde Alessi 
21 architecten uit om een thee- en koffieservies te ontwer
pen. Het resultaat wordt voorgesteld onder de titel Tea & 
Coffee Towers. Bij de deelnemers zitten bekende namen als 
Vito Acconci, Wiel Arets, Shigeru Ban, David Chipperfield, 
Zaha Hadid, Toyo Ito, Greg Lynn, MVRDV, Jean Nouvel, 
Dominique Perrault en Kazuyo Sejima & Ryue Nishizawa. 
Hoe men tot die selectie kwam, blijft onduidelijk. Het enige 
criterium dat vermeld wordt, is het feit dat geen van deze 
bouwmeesters ooit industriële producten zou hebben ont
worpen. De resultaten van het project - waaronder ook een 
nieuw ontwerp van Mendini - staan in het museum elk in 
een aparte vitrinekast opgesteld. Enkel de koffie- en theeset 
van Vito Acconci ontbreekt; uit de catalogus kun je af leiden 
dat dit ontwerp nog niet helemaal op punt staat. Overigens 
heeft het Design museum al zeven serviezen uit deze col
lectie aangekocht: de keuze viel op Will Alsop, Wiel Arets, 
Zaha Hadid, Toyo Ito, Jean Nouvel, Dominique Perrault en 
Mendini.
De thee- en koffieserviezen zijn erg uiteenlopend. De meeste 
ontwerpers hebben een soort tafelsculptuur gemaakt, een 
representatief en bijzonder plastisch gebruiksobject, maar 
binnen die opzet kozen zij voor erg diverse strategieën. Zo 
is het servies van Zaha Hadid een soort driedimensionale 
puzzel. Zolang het niet gebruikt wordt, vormen de verschil
lende onderdelen - de koffiekan, de theekan, de suikerpot 
en de melkkan - een gestroomlijnde, puntige sculptuur. Om 
het servies te gebruiken moet je de bestanddelen omkeren 
en draaien — een sjabloon op het dienblad dient daarbij als 
‘handleiding’. De zilveren ‘tafelsculptuur’ van Kazuyo 
Sejima & Ryue Nishizawa ziet eruit als een fruitschaal. De 
koffiepot, de theepot, de suikerpot, de melkkan en het snoep- 
doosje hebben de vorm van appels of peren, en het spel van 
weerkaatsingen tussen schaal en ‘fruit’ levert een feeërieke 
schittering op. Het project van Toyo Ito lijkt het meest op 
een traditioneel servies. Hij heeft in een witte, cirkelvor
mige keramiekschaal op schijnbaar willekeurige plaatsen 
cirkeltjes uitgespaard, waarin de cilindrische kopjes, potjes 
en kannetjes van het servies passen. Aan elk van die objec
ten hangt een klein groen kikkertje. Voor Ito verwijst het 
servies naar een watervlak met zijn cirkelvormige rimpelin-

Toyo Ito

Project voor ‘Tea & Coffee Towers’, 2003

gen; de kikkers herinneren aan een oud Japans gebruik om 
keramische kikkers naast de inkom van het huis te plaatsen 
om het geluk aan te trekken. Het ontwerp doet echter net zo 
goed aan een humoristisch bordspel denken. Zoals de titel 
van het project aangeeft, hebben verschillende architecten 
ook ‘serviestorens’ gebouwd. MVRDV stapelt bijvoorbeeld 
een thermos, een melkkannetje en een suikerpot tot een 
sculpturale (en gedeukte) zuil in transparante hars.
Tea & Coffee Towers heeft een precedent bij Alessi. In 1979-83 
organiseerde het bedrijf, eveneens onder leiding van 
Mendini, een vergelijkbaar project onder de titel Tea & 
Coffee Piazza. Toen werden elf architecten met een interna
tionale reputatie uitgenodigd, waaronder Aldo Rossi en 
Michael Graves. De bedoeling was om daarmee een inter
nationaal debat te openen over vormgeving. Tegelijk wilde 
men het Italiaans design, dat tot dan toe nagenoeg uitslui
tend door Italianen werd ontworpen én gefabriceerd, ‘toe
gankelijker’ maken. Ook met Tea & Coffee Towers wil men 
het designdebat stimuleren en vooral ‘nieuwe impulsen’ ge
nereren voor het industrieel ontwerp. Volgens Mendini is 
het industrieel ontwerp immers in een ‘impasse’ terechtge
komen. “Kijken we naar het panorama van design van nu, 
wereldwijd, met name op het gebied van meubilair,” aldus 
Mendini in de catalogus, “dan zien we een algemene afwij
zing van diepgang, van een kritische of zelfkritische hou
ding, een morele visie van de toekomstige wereld: alles is 
inschikkelijkheid, samenspannen, collaboratie, onnaden
kendheid.” De nieuwe serviezen van Alessi getuigen vol
gens Mendini wél van intellectuele inzet en morele verant
woordelijkheid. Volgens hem komt dat vooral omdat ze door 
architecten ontworpen zijn.
Alessi deed al vaker beroep op architecten om een design- 
problematiek aan te kaarten. Alberto Alessi, een van de 
zaakvoerders, ziet in deze strategie een manier om “de oor
sprong van het Italiaanse ontwerp” te benutten. Hij verwijst 
hiermee naar de jaren vijftig, toen het design van een aantal 
jonge Italiaanse architecten, waaronder Achille Castiglioni, 
de ontwikkeling van de industriële vormgeving in Italië 
merkbaar beïnvloedde. De onderliggende gedachte is dat 
design het geesteskind is van de architectuur en dat een wis
selwerking tussen verwante disciplines wederzijds verrij
kend kan zijn. Mendini en het bedrijf Alessi stellen dan ook 
hoge verwachtingen in deze Tea & Coffee Towers. De nieuwe 
serviezen zouden allerlei “originele culturele, esthetische, 
antropologische en technologische stimuli” bevatten voor 
het design van de eenentwintigste eeuw. Waar die ‘stimuli’ 

dan zitten en hoe we dit moeten interpreteren, is niet hele
maal duidelijk. Alessi waagt zich niet aan een grondige ana
lyse van de ontwerpen. De organisatie van het project zelf, 
de nieuwe contacten, de interne feedback, de internationale 
aandacht, de interesse vanuit het museumwezen, het is voor 
dit bedrijf wellicht allemaal belangrijker dan een 'design- 
kritische’ evaluatie. Niettemin roept dit project heel wat vra
gen op. Hoe legitiem is het vandaag nog om architectuur als 
‘grote broer’ van het design te zien? Zijn de verhoudingen 
tussen beide disciplines niet veranderd sinds de jaren vijf
tig? In hoeverre zijn er verschillen tussen het design van 
architecten en dat van professionele ontwerpers? Mendini 
lijkt er niet in geïnteresseerd - en ook het Gentse Design 
Museum laat deze problematiek onbesproken.
Tea & Coffee Towers loopt tot 6 juni 2004 in het Design 
Museum Gent, Jan Breydelstraat 5,9000 Gent (09/267.99.99; 
http://design.museum.gent.be). (Fredie Floré)

Aanwinsten

PICASSO-UIL VOOR KRÖLLER-MÜLLER. In februari 
2004 maakte het Kröller-Müller Museum bekend een beeldje 
van Picasso te hebben gekocht: Petite Chouette (Kleine uil) 
uit 1951-52. Het 35 centimeter hoge sculptuurtje, dat be
staat uit gips, een ring, schroeven, spijkers en andere meta
len voorwerpen, was aanleiding voor een kleine presentatie 
van vrijwel alle unica en enkele etsen van Picasso uit het 
eigen bezit. Dit geheel werd aangevuld met Picasso’s 
keramische vaas uit het Stedelijk Museum Amsterdam 
(1950) en een keramisch sculptuurtje uit 1953 dat zich in 
Museum Boijmans Van Beuningen bevindt - twee werken 
die het motief van de uil gemeen hebben met de aanwinst 
van het Kröller-Müller. In andere vitrines was keramisch 
gevogelte van andere kunstenaars uit de eigen collectie te 
zien. Het is echter de vraag of zo’n ‘iconografische’ bena
dering van de museale menagerie echt helpt om de beteke
nis van het beeldje toegankelijk en dus ook inzichtelijk te 
maken voor het publiek. Wordt hier niet voorbijgegaan aan 
het bijzondere van deze aanwinst?
Het Kröller-Müller Museum is onder andere het eerste mu
seum voor moderne en eigentijdse beeldhouwkunst van 
Nederland. Het is dan ook vreemd dat het tot voor kort nau
welijks sculpturaal werk van Picasso in de collectie had. De 
enige uitzondering was een klein bronsafgietsel uit 1964 van 
een primitivistisch houten beeldje, getiteld Poupée (Pop) 
uit 1907, dat in de jaren negentig werd verworven. Dat was 
wel heel mager voor een kunstenaar die zeker al veertig jaar 
- sinds de grote overzichtstentoonstelling van zijn werk in 
Parijs in 1966-’67 - als een van de grootste beeldhouwers 
van de twintigste eeuw geldt.
Iets soortgelijks gold tot 1995 voor Brancusi, een andere 
grootheid van de twintigste-eeuwse beeldhouwkunst. Met 
de onverwachte aankoop van Le commencement du monde 
(1924), in 1998 gevolgd door Tête d’enfant endormi (1908), 
deed het museum een belangrijke inhaalmanoeuvre. De twee 
beeldjes tonen samen de uitersten van Brancusi’s benade
ring van het motief van een sluimerend of slapend hoofd. 
Juist vanwege de formele reductie en de abstrahering in zijn 
werk was Brancusi van belang voor De Stijl - hij werd om
streeks 1927 zelfs beschouwd als lid van deze beweging. 
Voor het museum was dat een aanleiding om zijn werk 
-jammer genoeg niet al te fraai - in relatie met dat van 
Mondriaan te presenteren. Je zou kunnen zeggen dat beide 
Brancusi-aankopen in het niet vallen bij het veelzijdige beeld 
dat het Centre Pompidou of het MoMA van Brancusi kun
nen geven, maar iedereen begrijpt dat de concurrentie met 
die musea sinds lang onmogelijk is. Het voornaamste is dat 
het Kröller-Müller Museum nog steeds inspanningen doet om 
dergelijke stukken van internationale klassiek modernen te 
verwerven, en nog wel met zulk een positief resultaat. Dank
zij deze aanwinsten ontstaat tevens een rijkere context voor 
onder meer de recente aankopen van werk van Nederlandse 
klassiekers als Van der Leek (Compositie met grijze streep uit 
1956-’58, aangekocht eind 2001) en Van Doesburg (Contra- 
compositie X uit 1924, verworven in april 2003).
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De aankoop van Picasso’s Kleine uil is om soortgelijke re
denen van belang. Het beeldje is afkomstig uit de collectie 
van Marina Picasso, een kleindochter van de kunstenaar, en 
werd gekocht via een kunsthandel in New York. Qua for
maat is het bescheiden, maar qua betekenis niet. Het hoort 
bij een reeks werken uit de eerste helft van de jaren vijftig 
waarvoor Picasso bestaand materiaal gebruikte; naast dit 
uiltje is er nog een kraanvogel, gemaakt uit een onderdeel 
van een schop, en verder zijn er onder meer de beroemde 
geit uit 1950, waarvan het lijf uit een grote rieten korf be
staat, en de minstens even bekende baviaan met jong, wiens 
karakteristieke kop gevormd wordt door twee speelgoed
autootjes. Ook een geassembleerde sculptuur van een 
touwtjespringend meisje behoort tot de serie.
Niet de functie, maar de vorm en textuur van de gebruikte 
voorwerpen nam Picasso als uitgangspunt voor deze beel
den, die vooral bekend zijn geworden in de kleine edities 
die er in brons van gemaakt zijn. Het krachtigst zijn echter 
de ‘ruwe’ versies, waarin Picasso een figuratief beeldidee 
op de meest directe manier in een tastbaar object vertaalde. 
Daarbij speelde hij virtuoos met de beeldende mogelijkhe
den van de gebruikte voorwerpen, die hij vrij met elkaar 
combineerde. Picasso’s omgang met de weerstand en de 
beperkingen van het materiaal is nog van deze beelden af te 
lezen; je kunt zien waar de constructietechniek hem voor 
problemen stelde en hoe hij die overwon. Het spannende 
van het maakproces was dat hij telkens weer moest schake
len om middel en doel - de voorwerpen en het beeld dat hij 
voor ogen had — in overeenstemming te brengen; het is een 
heel ander werkproces dan het moeiteloze modelleren in 
kneedbare klei.
Picasso werkte in deze beelden met het principe van de 
serendipiteit: de gave om door toeval en intelligentie iets te 
ontdekken waar je niet naar op zoek bent. Dat geldt ook 
voor het uiltje. In een metalen ring herkende Picasso het 
magere lijf; lange spijkers representeren de pennen van ve
ren, staart en poten. De gedraaide kop wordt gevormd door 
een soort machineonderdeel. Het beeld haalt zijn spanning 
vooral uit die nadrukkelijke dubbelzinnigheid: de onderde
len en materialen blijven onverminderd zichtbaar, maar te
gelijk frappeert de karakteristieke vorm die het uiltje gekre
gen heeft. Het staat hoog op de dunne spijkerpoten en kijkt 
de beschouwer scherp en alert aan - een typerende houding 
voor het kleine, gedrongen nachtdier met de scherpe ogen, 
dat daarom misschien als een verkapt zelfportret van de 
maker kan worden gezien.
Een vergelijking met de twee uilen uit Boijmans en het Ste
delijk maakt duidelijk hoe gevarieerd Picasso kon omgaan 
met eenzelfde motief: de ene uil is gedraaid als een pot, de 
andere in klei gemodelleerd. In beelden zoals het uiltje van 
Kröller-Müller assembleerde hij gevonden voorwerpen tot 
een haast karikaturaal beeld. Dat vertaalproces kon uitmon
den in een extreem gereduceerde vorm, een ideogrammatisch 
teken, zoals in de bekende stierenkop uit 1942, die uit twee 
fietsonderdelen bestaat: een stuur en een zadel. Petite 
Chouette is minder streng en eenvoudig, maar even karak
teristiek.
Dat van alle dieren die Picasso als motief gebruikte, juist 
drie uilen het leeuwendeel van zijn sculpturale productie in 
de Collectie Nederland vormen - er is wel nog de betonnen 
vogel in het Amsterdamse Vondelpark - is een rare speling 
van het lot. De nieuwe uil van Kröller-Müller is wel verre
weg de beste. (Jan van Adrichem)

Publicaties-----------------------------—--------—-------------
ADORNO: DIE MÖGLICHKEIT DES UNMÖGLICHEN. 
In Duitsland werd het Adomo-jubileumjaar 2003 (Adomo 
werd in 1903 geboren) onder meer gevierd met diverse lij
vige biografieën, documentaires op Arte en een schier on
eindige reeks artikelen in de krantenfeuilletons. In 
Nederland kreeg dit alles nauwelijks een echo; in NRC 
Handelsblad mocht Ger Groot één artikel aan de recente 
Adomo-publicaties wijden, maar uiteraard moet de NRC zijn 
kostbare pagina’s zoveel mogelijk vrijhouden voor werke-

Pablo Picasso

Petite chouette, 1951-1953, foto: Cary Markerink

lijk belangrijke bijdragen aan de filosofie, zoals die van de 
Rotterdamse Matrix-exegeet Jos de Mul. In de kunstwereld 
leidde het Adomo-jaar tot een Adomo-tentoonstelling in de 
Frankfurter Kunstverein, waarbij uitgeverij Lukas & 
Stemberg de tweedelige en tweetalige publicatie Adomo: 
Die Möglichkeit des Unmöglichen / The Possibility of the 
Impossible publiceerde. Eén deel bestaat alleen uit essays, 
waarin verschillende auteurs uiteenlopende aspecten van 
Adorno's werk belichten; het tweede deel bevat teksten van 
Isabelle Graw en Georg Schöllhammer over Adomo en de 
beeldende kunst benevens de catalogus van de tentoonstel
ling. Als een mantra wordt in de publicatie herhaald dat 
Adomo unzeitgemdss is, en dat niet duidelijk is of en hoe 
zijn denken nog relevant kan zijn voor het heden; de golf 
van publicaties lijkt dus eerder ingegeven door plichtbesef 
of cultuurindustriële herdenkingsmechanismen dan door de 
overtuiging dat Adomo nog steeds actueel is.
Voor wat de kunst betreft ligt die vreemdheid deels in 
Adomo’s wantrouwen tegenover pogingen de kunst dienst
baar te maken aan politiek of activisme: “Das Spezifische 
seiner Theorie liegt ja gerade darin, durchaus 'konservative' 
Elemente wie die Autonomie des Kunstwerks, den 
âsthetischen Schein, den Ratselcharakter der Kunstwerke, 
den kontemplativen Geist dialektisch mit einem Programm 
radikaler Gesellschaftskritik zu verbinden und beide Ebenen 
in einer unauflöslichen Spannung zu halten,” zo stellen 
Michael Hirsch en Vanessa Joan Muller terecht in de inlei
ding. Maar juist dit aspect van Adomo’s denken - grof ge
zegd: de verdediging van de artistieke autonomie - willen zij 
en diverse auteurs in de publicatie vruchtbaar maken voor 
een analyse van en kritische stellingname tegenover de he
dendaagse ‘geavanceerde’ kunst. Het ‘algemene’ deel van de 
publicatie bevat onder meer teksten die Adomo’s houding te
genover andere disciplines dan de beeldende kunst belichten: 
Martin Seel schrijft over Adomo en de film, en Diedrich 
Diederichsen maakt een scherpe analyse van Adomo’s hou
ding ten opzichte van jazz en popmuziek, waarbij hij Adomo’s 
adequate structuuranalyse van de jazz, met haar verdinglichte 
herhaling van gestandaardiseerde elementen en haar uiterst 
beperkte improvisatorische vrijheid, streng onderscheidt 
van het negatieve oordeel dat Adomo daaruit afleidde. In 

het tweede deel speelt Isabelle Graw Adorno’s kunsttheorie 
en zijn mimesisbegrip uit tegen de meer conceptuele en 
‘intentionele’ hedendaagse beeldende kunst. Mimesis stond 
voor Adomo niet gelijk met imitatie van de zichtbare werke- 
lijkheid; het verwees naar het mimetische gedrag van de kun
stenaar, die zijn materiaal niet ordent volgens de criteria van 
de wetenschappelijke ratio, maar er zich instinctief door laat 
meevoeren. Graw koppelt de ‘heteronomie’ van de mimesis 
— de kunstenaar geeft zich over aan iets en handelt dus niet 
autonoom - aan de algemene heteronomie van de schijn
baar autonome kunst, een heteronomie die samenhangt met 
haar status als handelswaar. Of dit parallellisme werkelijk 
verhelderend is, staat te bezien, maar Graw houdt in ieder 
geval een intrigerend pleidooi voor een heteronomiebesef 
dat ook de vorming van 'autonomieën' mogelijk maakt.
Terwijl Graw de argumenten voor en tegen Adorno’s 
‘mimetische’ theorie en de huidige ‘conceptuele’ consensus 
aftast, gebruikt Michael Hirsch Adorno’s denken met min
der scrupules als wapen om een hem onwelgevallige heden
daagse tendens te lijf te gaan. Omdat Adorno een dis
continuïteit ziet tussen culturele (artistieke) en politieke kri
tiek is hij volgens Hirsch onpopulair in een periode waarin 
de kunst zich graag overgeeft aan radical chic. Hirsch vindt 
dat men vandaag te makkelijk zwicht voor de verleidingen 
van een “ins Symbolische erweiterten Begriffdes Politischen, 
der durchaus resignativ nicht mehr auf die reale Umstruktu- 
rierung gesellschaftlicher Strukturen sich bezieht, sondem in 
erster Linie auf die kreativen und identitatsstiftenden Effekte 
einer primâr symbolisch verstandenen politischen Praxis”. 
Hirsch heeft gelijk als hij stelt dat er sprake is van eenfalsche 
Versöhnung tussen cultuur en politiek, maar men kan zich 
afvragen of het uiteindelijk nogal greenbergiaanse kunst
begrip van Adomo daar werkelijk iets tegenover kan stel
len. De reductie van kunst tot een soort symbolische poli
tiek mag problematisch zijn, maar geldt dat niet evenzeer 
voor de reductie van kunst tot een mimetische omgang met 
het materiaal of het medium? Adomo’s dubbele bepaling 
van de kunst als autonoom én fait social bleef nogal ab
stract. Het is waar dat — zoals Hirsch opmerkt - Adomo’s 
esthetische theorie tegengif biedt voor het ‘fantasma van de 
identiteit’ van politiek en kunst, en gebruikt kan worden om 
tegen een erosie van iedere specificiteit van de kunst te ar
gumenteren, zonder dat men Adomo volgt in zijn esthetische 
verboden; het risico bestaat echter dat het besef van de niet- 
identiteit een alibi gaat vormen voor zelfvoldane opsluiting 
in een estheticistisch paradijs.
Terwijl deze essays (naast andere) aannemelijk maken dat 
Adomo’s belang voor het huidige discours in zijn relatieve 
Unzeitgemassheit ligt, is het catalogusdeel ronduit teleur
stellend. Er is een lijst met kunstwerken en er zijn illustra
ties, maar een verantwoording van de selectie wordt ner
gens gegeven. Grijze monochromen van Ad Reinhardt en 
Gerhard Richter kan men nog wel aan Adomo’s versie van 
het modernisme relateren, maar bij conceptuele werken van 
Lawrence Weiner tot Cerith Wyn Evans is het verband niet 
bepaald evident. Te vermoeden valt dat Adomo - niet per se 
terecht - veel van deze werken zou hebben verworpen om
dat ze afstand doen van de mimetische Versenkung in het 
materiaal, en uitlopen op de fatale triomf van eenzijdige 
Zweckrationalitat in de lamst - precies het domein dat daar 
bij uitstek weerstand aan zou moeten bieden. Wordt Adomo 

. dan enkel gebruikt ter legitimatie van een bepaald soort kunst 
dat zich afzijdig houdt van populair activisme, als een soort 
symbolische garant van autonomie? Zo krijgt het geheel iets 
van een cultuurpolitieke manoeuvre die het Adomo-jubileum 
als alibi gebruikt - eerder strategisch misbruik dan een ver
kenning van de actualiteitswaarde van het Unzeitgemösse. 
Adomo: DieMöglichkeitdes Unmöglichen/The Possibility 
of the Impossible (red. Nicolaus Schafhausen, Vanessa Joan 
Muller en Michael Hirsch), New York / Berlin, Lukas & 
Sternberg, 2003. ISBN 0-9726806-5-9 (delen 1 en 2).
(Sven Lütticken)

DECOSTERD & RAHM. ARCHITECTURE PHYSIO
LOGIQUE. Neuronen, melatonine, EPO. Hegel, Sloterdijk, 
Houellebecq. Dynamogénie, jardins physiologiques,
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Hormonorium. Eden. Het referentiekader van hun boek 
Architecture Physiologique katapulteert de architecten 
Jean-Gilles Décosterd & Philippe Rahm (Lausanne) in één 
klap voorbij zowat elke toonaangevende Europese 
architectuurvisie van de laatste tachtig jaar. De publicatie 
presenteert een bouwkunst die losstaat van de beeldcultuur 
of de zogezegde maatschappelijke bewogenheid, de plat
getreden paden van het hedendaagse architectuurdebat. Het 
werk van de Zwitserse architecten wil in de eerste plaats 
‘fysiologisch’ zijn, het wil in directe relatie staan met de 
lichamelijke ervaring van iedereen die rondloopt in de ruim
tes die ze ontwerpen. Zelf hebben ze het niet langer over 
ontwerp of design, maar over ruimtelijke of klimatologische 
transformaties van een omgeving. Zo creëerden ze op de 
Biënnale van Venetië in 2002 een kamer met de klimato
logische omstandigheden van een sneeuwlandschap in de 
Alpen: een verblindend wit licht, een zuurstofgehalte van 
14,5 % in plaats van de normale 21 %. Het resultaat was een 
ruimte die op een volledig kunstmatige manier een aantal 
fenomenale lichamelijke reacties uitlokte bij de bezoekers. 
De publicatie Architecture Physiologique verscheen oor
spronkelijk naar aanleiding van deze tentoonstelling. Het 
boek is niet opgevat als een tentoonstellingscatalogus, maar 
wil in de eerste plaats een wetenschappelijk, filosofisch en 
architecturaal handvest voor fysiologische architectuur zijn. 
Het ontwijkt op die manier moeiteloos de typische clichés 
van publicaties over jonge architectenbureaus. Er is gerust
stellend veel tekst, er zijn geruststellend weinig afbeeldin
gen en het boek kreeg een bijzonder mooie, ingehouden 
vormgeving. Hoewel het betoog af en toe in artistieke spel
letjes vervalt, weten de architecten met een overtuigend 
sérieux een complete set van alternatieve architecturale 
bouwstenen aan te reiken.
Architecture Physiologique wil zowel qua opbouw als qua 
vormgeving eerder een gedegen quasi-wetenschappelijk 
boek zijn dan een architectuurpublicatie. De inhoudstafel 
vermeldt vier hoofdstukken met respectievelijk architectuur- 
essays, wetenschappelijke essays, een interview met de ar
chitecten en een wetenschapper, en tot slot een overzicht 
van de projecten van Décosterd & Rahm. De architectuur- 
essays in het eerste hoofdstuk weven stuk voor stuk een ei
gen culturele traditie rond het Zwitserse bureau. De referen
ties van de auteurs zijn totaal uiteenlopend: Alberti, moder
nisme, James Turrell, Houellebecq. Er wordt enkel naar he
dendaagse architectuur verwezen bij wijze van contrast. Zo 
ontstaat de indruk dat het oeuvre bijzonder moeilijk te si
tueren valt binnen een actueel debat.
De wetenschappelijke essays in het volgende hoofdstuk vor
men het complete tegendeel van deze filosofische kakofo
nie. De teksten beschrijven doelgericht een specifieke fy
siologische component van de architectuur van Décosterd 
& Rahm: de impact van licht, de impact van een verlaagd 
zuurstofgehalte. Het hoofdstuk is een fantastische combi
natie van zakelijkheid en absurde anekdotiek. Bij de teksten 
staan bovendien een aantal zeer mooi vormgegeven weten
schappelijke schema’s en diagrammen over fysiologische 
interacties afgedrukt. De afbeeldingen hebben het statuut 
van illustraties: een figuur die bij een tekst staat en een on
derdeel uit de tekst verduidelijkt. Dit statuut is ook doorge
trokken naar de architectuurafbeeldingen in het boek. Het 
overzicht van de projecten bestaat uit een serie teksten waar 
telkens één kleine tekening bij staat, veeleer een schema dan 
een plan. Wat verder staat een serie foto’s van de projecten, 
maar deze zijn digitaal bewerkt om zoveel mogelijk infor
matie te geven. De andere onderdelen van het boek hebben 
helemaal geen afbeeldingen: de inleiding van de architecten 
zelf (witte tekst op wit papier) en een serie interviews door 

Hans Ulrich Obrist. Beide voorzien in de eerste plaats in 
een conceptuele basis voor het ontstaan van fysiologische 
architectuur.
Het is duidelijk dat Décosterd en Rahm niet het type archi
tecten zijn dat gevraagd wordt voor de aanbouw van een 
veranda. De pertinente weigering van overweldigende beel
den, de wetenschappelijke basis, de extreem uitgepuurde pro
jecten en het filosofische kader geven de architectuur van 
het bureau een bijzonder conceptueel karakter. Het is een 
positie die wellicht nog het best te vergelijken valt met de 
utopische architecten in het Italië van de jaren ’70, genre 
Superstudio of Archizoom. Een generatie jonge architecten 
formuleerde toen een serie utopische popexperimenten die 
later een zeer grote impact uitoefende op de reguliere 
architectuurtheorie. Het werk van Décosterd en Rahm schijnt 
volledig los te staan van een politieke en sociale achtergrond, 
de basis van het Italiaanse utopisme. Zelf omschrijven de 
Zwitsers hun werkinstrumenten alsof ze eerder tot de we
tenschap of tot het domein van comfort engineering beho
ren dan tot de architectuur. Door de conditionering van lucht, 
licht of hormonen als bouwstenen voor (conceptuele) archi
tectuur in te zetten, bespelen ze echter hetzelfde basisthema 
als hun Italiaanse voorgangers: de relatie tussen intimiteit en 
publieke ruimte. De doorgedreven architecturale uitwerking 
van deze relatie ligt nu net aan de basis van de utopische idee 
die beide bewegingen delen. Maar terwijl de avant-garde van 
de jaren zeventig jongleerde met populaire beeldcultuur en 
design, verdiept de nieuwe generatie zich in een quasi-we- 
tenschappelijke conditionering van (eco)systemen die zich 
tussen context, architectuur en gebruiker nestelen. De kans 
is groot dat deze nieuwe architecturale middelen over een 
kleine dertig jaar omschreven worden in exact dezelfde be
woordingen waarmee vandaag wordt gesproken over de er
fenis van het Italiaanse utopisme: “platgetreden paden van 
het hedendaagse architectuurdebat”. Ook al zijn Décosterd 
& Rahm niet de enige protagonisten van deze nieuwe 
architecturale avant-garde (ze behoren zelfs tot de meest 
artistiek geïnspireerde vleugel van de beweging), met hun 
publicatie Architecture Physiologique doen ze een indruk
wekkende poging om de ambitie, de mogelijkheden en de 
limieten van het ontluikende discours in een tijdloos hand
vest om te smelten.
Décosterd & Rahm, Physiological Architecture/Architecture 
Physiologique werd in 2002 uitgegeven door Birkhauser 
Publishing (Viaduktstrasse 42, CH 4501 Basel; 061/205.07.07; 
www.birkhauser.ch) in samenwerking met het Zwitserse 
Ministerie van Cultuur. ISBN 3-7643-6944-2.
(Dries Vande Velde)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Carel Blotkamp, Fredie Floré, Steven 
Humblet, Maaike Lauwaert, Sven Lütticken, David Nolens, 
Margriet Schavemaker, Jan van Adrichem, Lieven 
Van Den Abeele, Dries Vande Velde, Hilde Van Gelder, 
Indira van ’t Klooster, Bart Verschaffel

Nieuwe Publicaties

■ 51N4E Space Producers, NAi Uitgevers, Rotterdam, 
2004. ISBN 90-5662-359-1
■ Michelangelo Antonioni, Ecrits, Editions Images 
Modernes, Paris, 2003. ISBN 2-913355-19-6
■ Architectuur in Nederland, Jaarboek 2003-2004, NAi 
Uitgevers, Rotterdam, 2004. ISBN 90-5662-370-2
■ Alain Bonfand, Le cinéma de Michelangelo Antonioni, 
Editions Images Modernes, Paris, 2003.
ISBN 2-913355-20-x
■ Koen Broucke, De gevonden geschiedenis, Erfgoedcel 
Brugge, 2004.
■ Stanley Cavell, Le cinéma nous rend-il meilleurs?, 
Bayard, Paris, 2003. ISBN 2-227-47283-9
■ Context K, actuele kunst 2004, red. Francis Smets, Ciap, 
Hasselt, 2004. ISBN 90-803029-2-9
■ Michel Foucault, La peinture de Manet, suivi de Michel 
Foucault, un regard, red. Maryvonne Saison, Editions du 
Seuil, Paris, 2004. IBN 2-02-058537-5
■ Joris Ghekiere CXVIH-TV, Koraalberg Art Gallery - Merz, 
Antwerpen - Gent, 2004. ISBN 90-7697-920-0
■ Pascal Gielen en Rudi Laermans, Een omgeving voor 
actuele kunst, Uitgeverij Lannoo, Tielt, 2004.
ISBN 90-209-5643-4
■ Pamela M. Lee, Chronophobia. On Time in the Art of 
the 1960s, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2004.
ISBN 0-262-12260-x
■ New Media Art: Practice and Content in the UK 1994- 
2004, Arts Council England - Comerhouse Publications, 
London, 2004. ISBN 0-948797-88-6
■ Philippe-Alain Michaud, Aby Warburg and the Image in 
Motion, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2004.
ISBN 1-890951-39-0
■ Paul D. Miller aka DJ Spooky that Subliminal Kid, Rythm 
Science, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2004. ISBN
■ Arjen Mulder, Over mediatheorie, V2 Publishing - NAi 
Uitgevers, Rotterdam, 2004. ISBN 90-5662-387-7
■ Charlemagne Palestine, Bordel sacré, L’Aquarium - 
Black Dog Publishing, Valenciennes - London, 2004.
ISBN 1-901033-79-1
■ Daniel Roth, Black Dust Passages, Museum der bilden- 
den Künste, Leipzig, 2003. ISBN 3-86502-087-9
■ Ed Ruscha, Catalogue Rainsonné of the Paintings Vo
lume One 1958-1970, Steidl Publishers, Göttingen, 2004. 
ISBN 3-88243-972-6
■ Ed Ruscha, Leave Any Information at the Signal. 
Writings, Interviews, Bits, Pages, red. Alexandra Schwartz, 
MIT Press, Cambridge (Mass.), 2004.
ISBN 0-262-68152-8
■ Uri Tzaig en Avi Shaham, Dualitas, Argos Editions, Brus
sel, 2004. ISBN 90-768551-96
■ Daniel Vander Gucht, Art et politique. Pour une 
redéfinition de l’art engagé, Editions Labor, Brussel, 2004. 
ISBN 2-8040-1891-2
■ Lily van der Stokker, Friends and Family, Les Presses 
du Réel, Dijon, 2003. ISBN 2-84066-083-0
■ Johan van Geluwe, The Museum of Museums, Ludion, 
Gent, 2004. ISBN 90-5544-461-8
■ Janneke Wesseling, Het museum dat niet bestond, De 
Bezige Bij, Amsterdam, 2004.
ISBN 90-234-1276-1

Christophe DENYS

new paintings
9 mei - 27 juni [gesloten 20 mei]

Emanuel BARCILON, Jus JUCHTMANS, 
Ewerdt HILGEMANN, Camill LEBERER 
reflections
11 juli - 29 augustus [gesloten 24 - 30 juli]
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REWEE “Matthieu Laurette -
GALLERY Commodities”

van 17 april tot 6 juni 2004 
van 7 juni tot en met 4 juli zal de tentoonstelling enkel op afspraak te bezichtigen zijn, 

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)56.647685 / Email: deweer@artsite.be / www.artsite.be/deweer
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http://www.birkhauser.ch
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden ui de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter- 
natieveruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (49,57 EUR) of een abonne- 
mentvoor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
Deopnameindeagendabetreftde 
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- 9300Aalst 
@053/41.37.89
do-za 14-18u zo 10u30-13u30
• “Knowhow, Cashflow, Feedback, 
Nasdaq Blackjack” - Ignace Van 
Ingelgom/Michaël Aerts [tot 16/5] • 
“Lokale vergissingen”-HermanBaeten/ 
Hadelijn Dewilde [30/5 tot 27/6]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 

©053/71.06.46 do-za 14-19u
• “Abracadabra” - Marcel Eerlanger - 
schilderijen/”Expanded Painting. 
Expanded Review” - Marcel Eerlanger, 
FranckBragigand,Ton Van Kints,Regine 
Schumann, David Neirings, Fabian 
Luyten... [tot 6/6]
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkaai z/n - 9300Aalst 
©053/78.89.81 wo-za 14-18u
• “De Alpen” - Michael Aerts, Goeie De 
Bruyn,StefaanDheedene,SofieHaesaerts, 
Amo Roncada, Steven Van den Bosch, 
Wim Wauman, Rachel Zanders, Anouk 
DeClercq[tot-/6]

Antwerpen

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 -2000Antwerpen 
© 03/233.13.45 do-zo 13u30-18u
• Ysbrant - schilderijen [tot 20/6] 
• deSingel

J. \hnRijswijddaan155-2018Antwerpen 
© 03/248.28.28 di-zo 14-18u
* Inaki Abalos. & Juan Herreros [tot 20/6] 
•Elzenveld
St.-Jorispoort29 - 2000Antwerpen 
@03/223.56.10do-zo 12u30-17u30
• Xavier Swolfs [tot 30/5] • “Arena” - 
Nick Andrews, Vaast Colson, Caroline 
Coolen, Anton Cotteleer, Tom Liekens, 
Nadia Naveau, Lieven Segers, Geert 
Saman, Bart Van Dijck, Wim Wauman 
[14/5 tot 27/6]
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 
©03/242.93.00 di-zo 10-17u
• “Short Stories. Verhalende aspecten in 
de hedendaagse fotografie"/Project: 
Covers 1910-2004"/’Bibliotheek van de 
fotografie F’ [tot 31/5] • William Klein, 
PaulePia [18/6 tot 12/9]
■ Galerie Annette De Keyser
Gen. Belliardstraat19- 2000Antwerpen 
© 03/231.90.56 wo-za 14-18u
• Alioune Bâ - fotografie [20/5 tot 26/6]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen 
@03/234.21.60ma-vr 10-16u30 
• JohnBulteel, EnaLindenbaur [tot27/5]
■ Galerie Het Vijfde Huis 
Reyndersstraai5 - 2000Antwerpen 
©03/232.11.19 za-zoll-18u
• Simone Blom - schilderijen [tot 30/5] 
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
©03/257.24.00wo-zal3-18uzol4-18u
• Carlos Aires [13/5 tot -/6]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
© 03/237.11.27 di-vr 10-18u za 12-18u 
► Bernard Frize [14/5 tot 26/6]
■ IHAM-galerij

Paardenmarkt90-92 - 2000Antwerpen 
© 0496/20.68.23 do-zo 14-18u
I Pol Lefevre, Nicole Bijnens - schilde
rijen, sculpturen [tot 23/5] • Joris Plu [5/6 
tot 4/7] • "European Glass” [10/7 tot29/8]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71- 2018Antwerpen 
© 03/238.40.34 ma-vr 1 l-13u 14-18u
• Erna VanCraen - schilderijen, tekenin
gen, sculpturen [tot 27/5] • Hans Beers - 
tekeningen, textilia [4 tot 24/6]

■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat 28- 2000Antwerpen 
@03/470.27.70
• “Goddess. The Classical Mode”[tot22/8]
■ MuHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
© 03/238.59.60 di-zo 10-17u
• “Alles onder de hemel. Kunst, kunste
naars, China en Antwerpen” [tot 30/5] > 
“Not Done!” - kunstenaarsboeken [19/6 
tot 29/8]
■ Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat 38-40 - 2000 Ant
werpen
@03/233.64.04 di-zo 10-16u45
“500 Jaar Vleeshuis” [tot 24/10]
■ Panamarenko
Antwerpse Luchtschipbouw
Karei Geertsstraat 2 B- 2140Antwerpen 
©03/216.93.90 di-zo 10-18u
•“Eiland&Loxodrome”-Panamarenko 
[15/5 tot 29/8]
■ Persona - WK 16
Waalse Kaai 16- 2000Antwerpen 
©03/238.70.41 vr-zo 14-18u
• “Opus Sectile”-RolandVan den Betghe 
[tot 30/5]
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
©03/257.14.17 di-za 14-18u
• “Garbage City” - Peter De Cupere [20/ 
5 tot 3/7]

Bornem

■ Cultuurcentrum Ter Dilft
Sint-Amandsesteenweg 41-43 - 2880
Bornem
© 03/890.69.30 wo-zo 14-19u
• “Eclips. Tentoonstelling rond het ver- 
dwijnen”-Vaast Colson, AntonCotteleer, 
Leen De Waele, Marc Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [tot 30/5]

Bredene

■ Cultureel Centrum Anto Diez 
Bosduivestraat22 - 8450Bredene 
©059/33.91.91 wo-zo 15-19u
• “Grasduinen. UitdeSMAK-collectie”
- Marlene Dumas, Steven Blum, 
Panamarenko.Ed Young,RobertGober... 
[tot 13/6]
■ Gemeentehuis van Bredene
Centrumplein 1 - 8450Bredene 
©059/32.91.91 wo-zo 14-18u
> ‘ ‘Grasduinen. Uit de SMAK-collectie" 
-Lawrence Weiner,LizaMay Post, Guido 
Geelen, Wim Delvoye [tot 13/6]
■ Openbare Bibliotheek De Leestuin 
Centrumplein 3 - 8450Bredene 
©059/33.91.90 wo-zo 1418u
• “Grasduinen. Uit de SMAK-collectie” 
-DaraBimbaum,Frank Theys [tot 13/6]

Brugge_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ De Bond
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
@050/44.30.40di-zo 9u30-17u30
• Koen Wastijn - sculpturen, video [tot 
27/6]
•

Dijver 12 - 8000 Brugge
© 050/33.99.11 dagelijks 9u30-17u
• “Modellen” - Ludwig Vandevelde - 
sculpturen [tot 30/6]
■ Hans Memlingmuseum
Mariastraat/Zoimekemeers-8000Brugge 
© 050/44.66.44 di-zo 10-17u
•“Snail-ShelI”-SilviaSchreiber[tot2(y6]

Brussel

■ Aliceday
Dageraadstraat62 -1000Brussel 
©02/646.31.53 wo-vr 13-19uzal4-19u
• “Bande annonce” - Aline Bouvy, John 
Gillis, Stéphane Calais, Michaël Dans, 
Simon Jacquard, Daniel Johnston, 
Jacques Lizène, WalterSwennen,Didier 
Marcel, Pascale Marthine Tayou... - te
keningen [tot 5/6]
■ argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 
© 02/229.00.03 wo-za 14-19u
• "Ancient Machines" - UriTzaig & Avi 
Shaham [tot 19/6]
•Artiscope

St.-Michielslaan 35 -1040Brussel 
©02/735.52.12 di-vr 14-18u
• “Regards” - Matteo Basilè, Sandro 
Chia, Ling Jian, Salvatore Licitra, Giulio 
Paolini, Pierre-Philippe Rensonnet, 
Wainer Vaccari... [tot 26/6] 
•Atomium
Eeuwfeestlaan -1020Brussel 
@02.475.47.77
“In evenwichten in beweging” [tot3I/8]
■ BBL Cultural Centre
Koningsplein 6-1000Brussel 
©02/547.22.92 dagelijks 10-18u 
• “Pracht en schittering. Vijf eeuwen 
Europese edelsmeedkunst uit privé-ver- 
zamelingen" [tot 31/5]
■ Bellevue Museum
Paleizenplein 5-7-1000Brussel 
© 02/511.44.25 di-zo 10-18u
• "Cobra-Collectie Thomas Neirynck” 
[tot 26/9]
■BOZAR
Ravensteinstraat23 -1000Brussel 
002/507.82.00

di-zo 10-18u
• “Rond het symbolisme. Fotografie en 
schilderkunt in de 19de eextv/7"Arthur 
Rimbaud”/rHans Arp (1886-1966). De 
uitvinding van de vorm” [tot 6/6] • 
“Biënnale van Brussel. Fotografie en 
nieuwe media” [3/6 tot 12/9] > 
"Revolution/Restoration Part II: Johan 
Grimonprez” [-/6 tot -/11 ]
■ Camouflage
Krminklijke Prinsstraat37-1050Brussel 
©02/502.01.17 wo-zo 14-19u
• “Observatoria 10” - Toni Geirlandt, 
Cark>sMontalvo,CliériSamba[tot31/7]

■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel 
@02/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
• “Parcours d'Artistes de Saint-Gilles” 
[tôt 23/5] • “Human Race 2%” - Anne- 
SophieGaland/’Informe”-DanyDanino 
[tôt 30/5]
■ CIVA,Fondationpourl’Architecture 
Kluisstraat55-1050Brussel 
@02/642.24.80di-zo 10u30-18u30
• ‘Marcel Breuer (1902-1981). Design 
en architectuur” [ 13/5 tot 3/10]
■ Comptoir du Nylon
Sint-Ktielijnestraat13 -1000Brussel 
@02/279.64.21
Gauthier Pierson [tot 30/5 ]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7-1000Brussel 
@02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
• "Jockey-Club" - Tina Gillen [13/5 tot 
26/6]
■ DeMuelenaere&LefevereArtGallery 

Jules Besmestraat95 -1081 Brussel
©058/51.47.57 di-vr 14-18u za 10-17u
• André Sprumont [tot 22/5] • Emile 
Salkin, Sergio Storel - schilderijen, teke
ningen, sculpturen [2/6 tot 24/7]
■ EspacePhotographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
©02/538.42.20 di-zo 13-18u
• “Pair impair’’ - Istvan Halas [tot 20/6]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
©02/219.44.51 wo-za 14-18u
• Francisca Lambrechts [-/6 tot -/7]
■ Galerie Drantmann
Werfstraat 13 -1000Brussel
© O2J223.57.07 wo-za 14u30-19u
• Mary Redmond [tot 22/5]
■ Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
@02/514.10.10 do-za 14-18u30
• “Private Discussions” - Ian Wilson [4 
en 5/6] • “Art Basel” - Tino Sehgal - 
kunstbeurs [15 tot 21/6] • “Accrochage” 
- Pierre Bismuth, Douglas Gordon, 
Sharon Lockhart [26/5 tot 3/7] 
■ Galerie Les Filles du Calvaire 
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 
© 02/511.63.20 do-za 14-18u
• “Tout ce qui bouge... Projets et 
réalisations 2002-2005”-Marin Kasimir 
[tot 10/7]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel
© 02/219.14.22 di-za 14u30-18u
» Carla Accardi [ 18/5 tot 3/7]
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
@ 0477/20.50.52 za-zo 14-18u
• “Airftance.be” - Simona Denicolai & 
Ivo Provoost [tot 28/8]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
© 02/538.08.18 di-za 14-19u
• Lisa Sanditz [tot -/5]
■ Galerie Vedovi
Waterloolaan 11 -1000Brussel 
©02/513.38.38di 14-18u wo-za 1 l-18u
• “Andy Warhol. Polaroids: Ladies and 
Gentlemen. Sex Parts. Torsos” [tot 29/5] 
•Hallepoort

Zuidlaan -1000Brussel 
©02/534.15.18 di-zo 10-17u
• “De Toverpoort. Archeologie in Brus- 
sel” [tot 26/9]
■ Huize Marijke Schreurs
Van Volxemlaan 475-1190Brussel 
© 02/534.18.69 wo-do+za 15-18u
• “Neva- Try to Teach a Pig to Sing. It 
Wastes Your Time and it Annoys the 
Pig” - Aric Aupol, Maurice Blaussyld, 
EmilioLopezMenchero.CécileMassart, 
Hullsmans, Réitérer,Takizawa, Maurice 
Frydtnan... [op afspraak]
■ Institut Supérieur
pour l’Etude du Langage Plastique 
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
© 02/504.80.70 ma-za 9u30-19u
• Nigel Freake - schilderijen [tot 29/5] • 
“Le dessus des cartes” - Wim Delvoye, 
Peter Fend, Jocelyne Coster, William 
Kentridge,ThienyTillier,AngelVergara, 
Christoph Fink... [tot 24/7]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 
©02/741.73.00 di-zo 10-17u 
•“Bagdad. Spiegelenkeetzijde”-Bruno 
Stevens - fotografie [tot 30/6]
■ Kunstcentrum Kapel van Boondaal 
Oude Lindesquare 10 -1050 Brussel 
© 02/662.07.89 wo-za 14-18u
• "L'embarras du choix” - Peter Van 
Eyck [tot 20/6]
■ Le Salon d’Art
Munthqfstraat81 -1060Brussel 
@02/537.65.40di-vrl4-18u30za9u30- 
12u 14-18u30
• “L’Hommeen projection” [17/5 tot 17/7] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
© 02/227.34.04 ma-za 10-18u
• Jean-Luc Herman [14/5 tot 19/6] > 
“Etudiants de l’Atelier d’Espace de La 
Cambre” [1/7 tot 31/8]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 -1000Brussel 
©02/513.14.69 
ma-vr 10-12u3014-18uza 14-18u 
•“Album”-VincenBeeckman[tot29/5]
■ Matrix Art Project 
Koobnijnenkaai30-34 -1080 Brussel 
©02/411.36.19 do-zo 14-19u 
•"OFFF04" [tot 23/5]
■ Mineta Move Art Gallery
Minimenstraat32 -1000Brussel 
© 02/512.27.26 di-za 14-18u 
> “Aquarelles 1982-2002” - Denyse 
Willem [tot 13/6]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050Brussel
002/649.86.65

di-zo 12-18u wö 12-21u
• “Dieren in de architectuur” [tot 17/10]

■ One Two Three
p/a Werfstraat 13 -1000Brussel 
©02/216.39.00 di-za 12-18u
• "Eldorado" - Jim Drain [29/5 tot 2/7]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
©02/250.11.66ma-vr 10-17uza 13-17u 
• Inka Essenhigh - schilderijen, tekenin
gen [19/5 tot 30/6]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8-1050Brussel
© 02/639.6730 di-za 12-18u
• Martin Maloney, Alessandro Pessoli 
[tot 29/5]

Charleroi

■ BPS 22 espace de création 
contemporaine
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
©071/53.15.15 do-zo 12-18u
• “Any Resemblance to Persons, Living 
or Dead, Is Purely Coincidental” - Edith 
Dekyndt [tot 27/6]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne
© 071/43.58.10 di-zo 10-18u
• “Le flux du Quotidien” - Clemens 
Kalischer/' "1940-45: un combat pour la 
vie”-ChristopheSmets/BenoîtReynaert 
[tot 6/6]

Damme-Sijsele___________________

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340Damme-Sijsele 
@0498/75.43.37 za-za 10-12u I5-18u 
(dagelijks tijdens de zomer)
“De atractionibus electivis" - Anne &
Mario Daniele [15/5 tot 11/7]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyskum 3-5- 9800Deinze 
©09/381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u 
• “Voorbij de grens” - Stefaan Van Bie- 
sen, Klaus Baumgartner, Karien 
Vandekerckhove, Piki & Liesbet 
Verschueren, Johan Clarysse, Koen 

Blanckaert... [tot 13/6]

Deurie _________

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurie 
© 09/282.77.93 do-zo 14u-18u
• Christophe Denys - schilderijen [tot 27/ 
6] • “Reflections” - Emmanuel Barcilon, 
JusJuchtmans.EweidtHilgemann,Camill 
Leberer [11/7 tot 29/8 (gesl. 24 tot 30/7)] 
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurie 
©09/282.51.23di-vr 13-17uza-zoll-17u
• "Wahnsinn" - Kris Martin - tuinproject 
[tot -/6] > “Over de grens” - Tobias 
Rehberger, Michel Blazy, Liam Gillick, 
Stéphane Calais, Cosima von Bonin, 
Marthe Wéry, Perry Roberts, Marcel 
Maeyer... [tot 27/6] • "IJs/Ice" - The 
Icelandic LoveCorporation, Gudny Rosa 
Ingirmarsdottir, Gabriela Fridriksdottir, 
Libia Perez de Siles de Castro & Olafur 
Ami Olafsson, Haraldur Jonsson, 
Ausmundur Ausmundson [11/7 tot 19/9]

Deurne

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hoojtvunderlei 160 - 2100Deume 
@03/360.52.50di-zo 10-17u30
• “Duits zilver na Bauhaus. De verzame
ling Vic Janssens”/’De zoete verstrooi
ing: Franse suikerstrooilepels uit de 18de 
en 19de eeuw” [tot 13/6]

Diest _______________  

■ Galerie Irma La Douce
Korting Albertstraat 92-3290 Diest 
@013/32.79.43 
vr-za 14-19u zo 10u30-14u30 
DMarllen De Roover-schilderijen, teke
ningen [tot 27/6]

Drogenbos_________________ •

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat6-1620Drogenbos 
@02/3775722di-vr 13-17uza-zo 14-17u 
• “Hélène Riedel: Hoogtepunten 1943- 
1990” [tot 27/6] • “Vierkant+Driehoek 
+ Cirkel” - Patrick Crombé, Elise 
Delbrassinne, Etienne Desmet, Jean 
Mathot, Christiaen Nicaes, Renée Rohr, 
Hilde Van Sumere [tot 31/10]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700Eupen 
©087/56.01.10 
di-vr 10-18u za-zo 14-18u
• "Zerrei & probe” -Denmark [tot 27/6]

Gent___________________________

■ Bijlokemuseum
Godshuizenlaan 2 - 9000 Gent 
©09/225.11.06 do-zo 10-18u
• "Onzichtbaar Genf ’ - Hans Aarsman - 
fotografie [tot 30/5] 
•
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
@ 09/269.29.10 di-zo 10-17u
• ‘Tracé. Courtisane Kortfilmfestival”/'Ai 
Weiwei. Actuele kunst uit China”/’How 
SoonisNow?CourtisaneKortfilmfestival” 
- Etiket Atay, Yael Bartana, Pavel Braila, 
.. .[tot 13/6] •“Provinciale Prijs voor Beel- 
dende Kunst"-Anouk DeGercq, Louis De 
Cordier, Stefaan Dheedene, Nicolas Leus, 
IngridSchildermans,IgnaceVanIngelgom, 
... [9/7 tot 29/8]

■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 -9000Gent 
© 09/267.99.99 di-zo 9u30-17u 
• “Tea & Coffee Towers” - Allesandro 
Mendini [tot 6/6] > “Airworid” [tot 19/6] 
■ Galerie S. & H. De Buck 
Zuidstationstraat25 - 9000 Gent 
©09/225.10.81 wo-za 15-18u 
• “Sexes” - Sofie Muller [tot 4/6] 
■ Inter-o-mat
Antoon Catriestraat 47 - 9031 Gent 
©09/227.28.55 do-za 13-17u 
> “Reflections on a Work by Ian Wilson” 
-Martine Laquiere- fotografie [3 tot 26/6] 
■ Kunst Nu 
Vereniging van het S.M.A.K. 
Citadelpark 1 - 9000Gent 
© 09/222.38.96 di-zo 10-18u 
► Vaast Colson [tot 20/6] 
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
©09/216.35.95 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Menselijk, al te menselijk. Fotografie 
& psychiatrie 1870-1940” [tot 30/5] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Charles de Kerckhovelaan 187A - 9000 
Gent
© 09/240.07.00 di-zo 10-18u
• “Reizen” [tot 19/9]
■ Poort Napoleon
Citadelpark - 9000 Gent 
©do-zo 14-18u
► Lotte Van den Audenaeren [tot 25/5]
■ Richard Foncke Gallery 
Spijkstraat 1 - 9000Gent 
609/238.24.90

wo-vr 14-18u za-zo 10-12u30 14-18u 
•"JanLijzeen.NewFlemishArtist(2003), 
l’autre génie d'art sans talent” - Jacques 
Lizène [tot 16/5] 
■ Stedelijk Museum
voor Actuele Kunst
Citadelpark - 9000Gent 
©09/221.17.03 
di-zo 10-18u
• “Prospect ’ - Marijke van Warmerdam 
[tot 23/5] • “Open Rooms” - Juan Uslé 
[tot 22/8] • “12 Signs. Transposed and 
Illuminated (with various indexes)” - 
Sam Durant [tot 5/9]

Hamme

■ Gaanderij Vercammen 
KapeUestraat 70 - 9220Hamme
© 052/48.07.87 za-zo 1 l-18u
I “Verschijningen” - Dan Dhaen, Jan 
Stranes, Jan Van Raemdonck, Hetman 
Van Snick, Hans Weyers, Klaas Brams 
[tot 13/6]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat2 - 8530Harelbeke
@ 056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u za 10-12u 
13u30-16u
• Bart Vandevijvere-schilderijen [tot 29/ 
5]>“OmtrentPessoa”-AldousEveleigh 
- grafiek [-/6]

Hasselt

■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt
@ 011/22.99.31 di-zo 10-17u
• Bait Decq, Wim Jans,Carl Uyttethaegen 
[tot 13/6]
■ Z33
Zuivebnarkt33 - 3500 Hasselt 
0011/29.59.60

di-za 10-17u zo 14-17u
• “Feel the New” - Anja Kempe, Björn 
Schiilke, Granular Synthesis, Jeffrey 
Shaw, Rosa Barba, Ryoji Ikeda, Volker 
Morawe & Tilman Raff... [tot 6/6] • 
“Feel. Tentoonstelling tactiele media- 
kunst: Feel the Old”-MatthiasMiiller,& 
ChristopheGirardet.VitoAcconci,Lynda 
Benglis, James Byrne, Joan Jonas, 
Douglas Davis, Mike Kelley & Paul 
McCarthy, Woody & Steina Vasulka.. 
[tot 6/6] > “Feel the Young” - Anouk De 
Clercq & Eavesdropper & Joris Cool, 
Bart Vandeput & Sofie Hanegreefs, 
Boutique Vizique, Lawrence Malstaf, 
Wim Catrysse [20/5 tot 15/8]

Heusden-Zolder_________________

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 3550Heusden-Zolder 
©011/43.52.02
vr-za 14-21UZO 14-18u
• Lorenzo Alagio, Lucia Pescador, 
Oliviero Bisio, Thierry Renard, Vicky 
Gruyters, Malou S winnen [tot 30/5]

Hingene________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54 - 2880
Hingene
003/889.57.05

ma za-zo 14-19u
•“Faces andNames"-MoniqueDonckers 
- sculpturen [tot 31/5] • “Lentekriebels” - 
lefke Molenstra [6/6 tot 11/7]

leper___________________________

■ Stedelijk Museum
leperleestraat31 -8900leper 
@057/21.83.00
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
• “Robert Doisneau (1912-1994). Les 
doigts pleins d’encre”-fotografie[tot 1/8]

Jabbeke________________________  

■ Museum Constant Permeke 
Gistelsteenweg 341 - 8490 Jabbeke 
©059/50.81.18
di-zo 10-12u30 13u30-18u
• Armando [19/6 tot 3/10]

Knokke

■ Galerie Adrian David 
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
@050/38.86.31
‘Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century”
■ Stichting Jenny & Luc Peire
De Judestraat 64 - 8300 Knokke
@050/35.58.48 op afspraak
“Opening” [tot 30/6]
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 
© 050/63.04.30 dagelijks 10-19u
• “Internationaal Fotofestival Knokke- 
Heist’ - Christophe Mourthé, Britta 
Jaschinski, Konrad Götz, Priscilla Bist- 
oen [tot 31/5]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan58A-8300Knokke-Heist 
©050/62.93.63 za-zo 14-18u
► Paul Gees [tot 6/6]

Kortrjjk________________________

■ Kunstgalerie Cellaar
Hovemiersstraat 13 - 8500 Kortrijk
0056/32.90.88 V+z 14-18uzal lu-18u

• “Kruiswegen” - Janet Vercaemer 
[14/5 tot 20/6]
■ Liebaert Projects
Tacktoren, Korte Capueijnestraat -8500 
Kortrijk
© 056/20.25.00 za-zo 1 l-18u
•“Signs and Substance”-Job Koelewijn 
[13 tot 30/5]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10- 7 100 LaLouvière 
©064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo 1 l-18u
I “Cobra & Cie. Dans les collections du 
Centre de le Gravure et de l’Image 
imprimée"P'Prix de la Gravure et de 
l’Image imprimée XIV” [tôt 15/8]

Leuven

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000Leuven
©016/23.03.20ma-vr 10-18uzo 14-18u
•“AContemporaryMonumentfor David 
McComb”-BrianMcKenna,ErikOdijk, 
Freek Wambacq, Geert Goiris, HAP, 
MariaBamas,Sean Dower, VaastColson, 
Stef Kamil Carlens... [tot 19/5]

Liège _______________________

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchands-4000
Liège
©04/227.19.91 do-za 14-18uzo 11-17u
•“Salon de beauté”-Sylvie Macias Diaz 
[tot 4/7]
■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
©04/221.41.91 wo-za 15-18u 
> Yann Toma [tot 29/5]

Machelen-Zulte __________

■ Roger Raved museum
Gildestraat 2-8 - 9870Machelen-Zulte
@ 09/381.60.00 wo-zo 1 l-17u
• “Onbegrensd” - Roger Raveel, Mark 
Tobey, Pablo Picasso, Le Corbusier, 
Willem de Kooning... [tot 6/6]

Mechelen 

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800 Mechelen 
©015/33.63.36 vr-zo 14-18u
• “Kinderen toegelaten/Parental 
Guidance Suggested” - Sergey Bratkov, 
Allart Lakke, Herman Van Ingelgem, 
Jenny Watson [tot 13/6]
■ Garage
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
@015/29.40.14di-zo 13u30-17u30
• “Miami Dreams” - Johan Creten [tot 
13/6]

Menen _______________________

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
©056/53.23.63 wo-zo 14-18u
• “De Menenaar in beeld” [tot 23/5]

Mol ________

■ Cultuurcentrum ‘ t Getouw 
Molenhoekstraat2 - 2400 Mol 
©014/33.08.88ma-vr9u3O-12 13u30-16u 
> “26 jaar Aquarelsalons in Vlaanderen” 
[tot 23/5]
■ Galerie Cum ILaude 
Achterpad 12 - 2400Mol 
©014/31.00.10 vr 14-20u za-zo 14-18u
• Jan Dries [tot 13/6] • Mathieu Halder- 
man, Wim Delvoye, Inge Godelin [23/5 
tot20/6]

Morlanwelz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
0064/21.21.93 di-zo 10-18u
• “Alphonse Mucha (1860-1939). Le 
Pater. Illustrations pour Notre-Père" [tot 
27/6] > “RTBF 50 ans. L’extraordinaire 
jardin de la mémoire” [tôt 27/9]

Namur ____________________________  

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux14- 5000Namur 
0081/22.90.14

dagelijks 12-18u
• Michael Kravagna, Felix Hannaert,
Jean-Luc Laloux [tôt 13/6]
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Oostduinkerke

■ ArtGalleryDeMuelenaere&Lefever 

Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
© 058/51.47.57 vr-zo 14-18u
IToœ Van Holstein, SjaakSmetsers [tot 
23/5] • Wolfgang Hagedor, Eddy 
Walrave - schilderijen, sculpturen [30/5 
tot 25/7]

Oostende 

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling II-8400Oostende 
®059/70.1&70za-zo 10u30-18u30 
• Denmark, Jacques Verdier [tot 30/5] 
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
© 059/50.81.18 di-zo 10-18u
• “Een grote gebeurtenis” - Vie Gentils/ 
”Unvamished”-CarlDeKeyzer[tot29/8]

Otegem__________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A- 8553 Otegem 
© 056/64.48.93 wo-do za-zo 14-18u vr
9-12u 13-18u
• “Commodities” - Matthieu Laurette 
[tot 6/6]

Puurs 

■ Cultuurcentrum De Kollebloem 
Begijnhofstraat 13-15-2870Puurs 
®03/^7.97S2
“Eclips. Tentoonstelling rond het ver- 
dwijnen”-VaastColson. Anton Cotteleer. 
Leen De Waele, Marc Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [tot 30/5]

Strombeek-Bever_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

■ CultuurcentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplàn4-1853Strombeek-Bever 
®W26'3ia3A?> dagelijks 10-22u
• “Kunst uit de Baltische staten. 
Somewhere near Europa”-DavidEvrard, 
G_Lab, Kristina Inciuraite, Mindaugas 
Lukosaitis, Darius Miksys, Deimantas 
Narkevicius [tot 18/5] > “Ateliers van het 
cultuurcentrum” [4 tot 22/6]

Tervuren

■ Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
002/769.52.11

di-vr 10-17u za-zo 10-18u
• “Sprekende beelden. Fotografie en 
sculptuur” [tot 5/9]

Tielt 

■ Cultuurcentrum Gildhof
Sint-Michielstraat 9 - S70O Helt 
© 051/40.29.35 ma-vr9-12u 14-17u
• Stefe Jiroflee [tot 30/5]

Tournai 

■ Musée des Beaux-Arts de Tournai
Enclos Saint-Martin - 7500 Tournai 
wo-ma 10-18u
• “Les couleurs du monochrome” -
Marthe Wéty [26/6 tot 27/9]

Welle

■ Galerie EL
Drieselken 38 - 9473 WeUe 
©053/66.43.82
vr-za 14-18uzo 10-12u 14-18u
• Nicolaus Leus [tot 23/5]

Willebroek

•G.C.DeSter
Torenstraat 6 - 2830 Willebroek 
®03/860.97.90
• “Eclips. Tentoonstelling rond het ver
dwijnen”- VaastColson. Anton Cotteleer. 
Leen De Waele, Marc Maet, Mash, Jan 
Stremes, Geert Saman... [tot 30/5]

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 ll-17u
DK.O.Götz/’DayDream&NightMare" 
- Margret Eicher [tot 31/5] • Jeppe Hein 
[tot 25/7]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen 
©0241/432.4420di-zol2-18uwol2-21u 
►“Karl Otto Götz. EinRiickblick”/-Erich 
Mueller-Kraus (1911-1967). Ein 
AachenerKünstlerfieund von K.O. Gotz” 
[tot 30/5] • “Fotografie da- Russischen 
AvantgardeausderSammlung Ludwig” 
[tot 6/6] I “Aufwarts. Die Sammlung 
Jung in neuen Raumen” [tot 12/12]

Baden-Baden 

■ StaatlicheKunsthalle Baden-Baden 
Uchtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
©07221/232.50
di-zo 1 l-18u
I “Russische Kunst heute” - Boris 
Mikhailov, Gerogij Perwow, Nikolaj 
Polisski, Irina Korina, Olge Kulik, Elena 
Kovylina... [tot 27/6]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4 - 47551 Bedburg-Hau 
002824/9510-0

zo-do 10-18u vr 10-2lu
►“KeinerSchulesichverschreiben.René 
Acht (1920-1998)” [tot 6/6] » "Emil 
Schumacher(1912-1999). Unvetöffent- 
lichte Gouachen und Olbilder 1989- 
1999” [tot 5/9]

Berlin 

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
©030/281.73.25 
di-zo 12-18u
►“Andy Warhol. Motion Pictures” [tot 8/8] 
■ Biiro Friedrich
Hotonarktstrasse 15-18, S-BahnArches 
-10179 Berlin
0030m20.16.51.15 di-za 12-18u

► Jun Yang [tot 29/5]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrajie 13 -10785 Berlin 
© 030/254.00.20 wo-ma 10-17u 
» “Elsa Thiemann (1910-1981). 
Photographer. Bauhaus and Berlin” [tot ri' 
6] ► “New Bauhaus Chicago” [tot 19/9] ► 
“Johannes Itten. Path Ways to Art” [18/6 
tot 3/10]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer Strafte50-10785Berlin 
©030/226.26.56di-vr 10-20u za-zo 11- 
20udo 10-22u
► “MoMA in Berlin. Masterpieces from 
the Museum ofModem Art, New York” 
[tot 19/9]

Bonn 

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
©0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
►“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 1959-2004’7 
"Photocontact Georg Baselitz” - Benja
min Katz [tot 8/8] ► “Gouden geschiede
nis. De Thraciërs in de Indo-Germaanse 
wereld" [14/6 tot 24/10]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Borin 
©0228/77.62.12

di-zo 10-18u
► “Are You Talking to Me?” - Thomas 
Florschuetz - fotografie [tot 23/5]

Bremen 

■ Kunsthalle Bremen
Am WaU207-28195Bremen 
©0421/329.08.24 
di 10-2lu wo-zo 10-17u
• “Keep the Faith! Installationen 1993- 
2003” - Diana Thater [tot 20/6]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 

Diisseldotfer Strasse51 -47049Duisburg 
©0203/283.26.30
di-za 1 l-17u zo 10-18u
► ‘Wilhelm Lehmbruck. Mother, Ma
donna, Maria” [tot 27/6] ► “Pop Cars. 
Amerika-Europa” [tot 4/7] ► "Thinking, 
Talking, Doing! Joseph Beuys for 
Children and Young People” [tot 1/8] ► 
‘Willem Lehmbruck. Der Mann: Me
lancholie und Pathos” [29/6 tot 12/12]

Düsseldorf

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
©0211/83.81.130
di-zo 10-18uvr11-18u
► William Kentridge [tot 31/5] ► Donald 
Judd [19/6 tot 5/9]
■ Kunstverein für die
Rheinlande und Westfalen

Grabbeplatz4 - 40213Düsseldorf 
© 0211/32.70.23 di-zo 14-2lu
► Moshekwa Langa [tot 20/6]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Dusseldorf
(DVawmiSlA'i
di-za 12-19u zo 1 l-18u
► “Doku/Fiction. Mouse on Mars 
Reviewed & Remixed” - Rosa Barba, 
Jan De Cock, Daniel Roth, Jo 
Zimmermann, Christian Schwarzwald, 
LeifTrenkler... [tot 27/6]

■ K21, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Stiindehausstrasse 1 -40217Dusseldorf 
©0211/83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
» Paul Pfeiffer [12/6 tot 12/9] » 
"Kreuzzug" - Thomas Schutte [tot 19/9] 
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Düsseldorf 
©0211/89.962.60 di-zo 1 l-18u
►“ConditionsofHumanity”-KimSooja 
[tot 23/5] ► “Andy Warhol. The Late 
Work”[tot31/5]>“Citibank Photography 
Prize 2004” [29/5 tot 18/7]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
00711/35.12.24.61

di 1 l-20u wo-zo 1 l-18u
► “Malerei” - Adrian Schiess [tot 27/6]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
©069/29.98.82.20
wo-za 1 l-22u di+zo 11 -19u
► “Life, Love, and Death: The Work of 
James Lee Byars (1932-1997)”/”Art, A 
Child’s Play” [tot 18/7]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
©069/219.314.0
di-vr 12-20u za-zo 1 l-18u
► Cerith Wyn Evans [tot 23/5] 
■ Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-
Main
©069/212.304.47di-zol0-17uwol0-20u
►“Muette sin fin”-TeresaMargo]les[tot 
15/8]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43-60596Franlfiirt-am-
Main
©069/21.23.84.71 di-zo 10-17u wo 10-20u 

► “Stanley Kubrick” [tot 4/7]

Hamburg_______________________

■ Hamburger Kunsthalle
Glockengiefierwall - 20095Hamburg 
®040724.86.26.12
Mona Hatoum [tot 31/5]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
©0511/32.45.94di-zo 1 l-17uwo 11-21U 
► Peter Kogler [tot 20/6] • "Plattform 1” 
[25 tot 28/6] • Ingrid Calame, Mathilde 
ter Heijne, Jörg Wagner [10/7 tot 5/9]

Karlsruhe 

■ Badischer Kunstverein 
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe 
©0721/28.226di-vr 1 l-19uza-zol l-17u 
► “Sisters and Brothers and Birds” - 
Nevin Aladag, Ümit Bilgi, SongUl 
Boyraz, Banu Cennetoglu, Hatice 
Güleryüz,NasanTur,EvrenTekinoktay... 
[tot 20/6]

Klveve

•Museum Kurhaus

Ewald Matarc Stiftung 
Tiergartenstrasse41 - 47533 Kleve 
© 02821/75.010 di-zo 10-18u
► “Verzameling Plum” - Tony Oursler, 
Teresa Hubbard & Alexander Birchler, 
Martin Creed, Elmgreen & Dragset, 
MichelMajerus, Wilhelm Sasnal... [23/5 
tot 5/9]

Köln

■ Kölnischer Kunstverein
DieBrücke, Hahnenstrasseô-50667Koln 
©0221/21.70.21 di-zo 13-19u
• “Spirit and Opportunity” - Roman 
Ondak [tot 27/6]
■ Museum fiir Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln

di-zo 1 l-17u wo 1 l-20u
► "Petrarca. Sammlung Speck” [10/6 tot 
25/7]
■ Museum Ludwig
BLschofsgartenstrafte 1 - 50667Köln 
00221/221.223.79

di 10-20uwo-vr 10-18u za-zo ll-18u
► “Location for Criticism” - Jörg 
Immendorf P’Steps for the Flight from 
Labcrto Doing. Ex Argentina”/7heWide 
World. New and Seldom Seen 
Acquisitions” - prenten, tekeningen [tot 
16/5] » “Der Blauer Reiter" [tot 27/6] » 
Robert Crumb [28/5 tot 12/9] ► “Hans 
Hartung. Eady Drawings” [26/6 tot 19/9] 
► Aemout Mik, Heike Beyer [5/6 tot 5/10] 
■ SKStifiungKultur
Im Mediapark 7- 50670Köln 
©0221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
► “Jim Dine. The Photographs, so far” 
[14/5 tot 1/8]

■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
©0221/940.518-0
di-zo ll-17udo 11-20u
► “Zeng Mi. Ein chinesischer Maier des 
20. Jhs.” [tot 20/6]

Krefeld 

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97-47798 Krefeld 
©02151/77.00.44
di-zo 1 l-17u
► "The Void and the Plenitude. From the 
Lauffs Collection and the Krefelder 
Kunstmuseen Collections” [tot 23/5] ► 
“Inbetween” [13/6 tot 3/10]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
©02151/975.58-0 di-zo ll-17u
► "Staffellauf (Relay Race). Krefeld De
sign from 1904-2004” [tot 4/7] ► “Digital 
Spaces UT’ [12/6 tot 3/10]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798Krefeld 
©02151/77.00.44 di-zo ll-17u
► “Redenraume Wolldecken Beton” - 
Harald Braun [tot 23/5] ► “On the Edge” 
- François-Marie Banier [ 13/6 tot 3/10]

Leipzig_________________________

■ Galerie fiir Zeitgenössische Kunst 
Kari-Taudmitz-Strasse11-04107Leipzig 
®0341/14.0&10
► “Performative Architecture” - Bless, 
Monica Bonvicini, Angela Bulloch, 
OliverHangl,. Jeppe Hein, OlafNicolai... 
[tot 27/6]

München 

■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse1-80538München 
@089/211.27.115
‘Ten Yeats Droog Design” [tot 23/5] ► 
“Good Morning Germany!” - Nic Hess 
[tot 6/6] ► "Major ArtExhibition Munich 
204” [tot 20/6] ► “The Typologies” - 
Bernd en Hilla Becher [11/6 tot 19/9] 
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 
©089/22.11.52di-zo ll-18udo ll-21u 
► “Atelier Europa: A Small Postfordist 
Drama” - Claudia Blum, Armin 
Chodzinski, Maria Ruido, Julian Göthe, 
Annette Weisser, MichaelaMelian, René 
Pollesch... [tot 13/6]

Münster 

■ Westfalisches Landesmuseum fiir 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143Münster 
©0251/59.07.01 di-zo 10-18u 
► “Herbert Zangs: Friihe Objektver- 
weissungen 1952-1954” [tot 31/5] • 
“Cremers Haufen. Alltag, Prozesse, 
Handlungen: Kunst der 60er Jahr und 
Heute” [tot 31/5] ► "Arnulf Rainer 
Auslöschungundlnkamation” [25/6tot 5/ 
9]>‘TrantisekKupka.DieSammlungdes 
Musée National d’Art Modeme Centre 
Georges Pompidou” [20/6 tot 5/9]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg 
©0911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
► “Yet Untitled. The Bernd F. Kiinne 
Collection” [tot 4/7]
■Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
00911/240.20.41

di-vr 10-20u za-zo 10-18u
► “Antoni Tapies. Bilder und 
Vorstellungen" - grafiek [tot 6/6]

Siegen__________________________

■ Museum fiir Gegen warts kunst 
Siegen
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
@0271/405.77.10
► “Keep the Faith! Installationen 1993- 
2003” - Diana Thaler [tot 20/6]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Ponschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
©05361/266.90 
wo-za 1 l-18u di+zo 1 l-20u
» “Light Wraks 1991-1994” - Olafur 
Eliasson [29/5 tot 5/9]

Frankrijk

Altkirch

E Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
©03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
► “Le printemps de Chine” - Zeng Huan 
Guang, Nan Nan Tang, Shen Ye, Dong 
Xing, Lin Xi&Hsh, Wang yiji... [tot 23/5]

Amiens 

■ Hors Bords - Maison de la Culture 
Place Léon Gontier - 80000Amiens
<D 03.22.97.79.79 di+do-vr 13-18u30 
wo+za9u30-12u3013u30-18u
► “Si peu reconnaissable” - Ghislaine 
Vappereau[tot23/5]»ThomasHuber[5/ 
6tot31/10]

Arles 

■ Rencontres Internationales
de la Photographie
Rond-point des Arènes 10-13200Atles 
@04.90.96.76.06
“Les Rencontres d’Arles 2004" - 
fotografiefestival [8/7 tot 19/9]

Avignon________________________

■ Collection ILambert
Rue Violette 5 - 84000Avignon 
© 04.90.16.56.20 di-zo 1 l-18u 
►“AFripon, Fripon et demi. ASchoolfor 
Truants” [tot 6/6]

Beaumont du Lac 

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière en Limousin
He de Vassivière -87120Beaumontdu lac 
© 05.55.69.27.27 dagelijks 1 l-18u 

► “Brainstorming. Topographie de la 
morale” [tot 27/6]

Carquefou_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
©02.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
►“Audevantdesimages”-PatrickTosani 
[tot 30/5]

Djjon___________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49-21000Dijon 
©03.80.67.18.18 ma-za 14-18u
► Pedro Cabrita Reis [tot 5/6] ► Lara 
Almarcegui [26/6 tot 21/8]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
©03.80.30.75.23 di-za 14-18u
► “Long Nights, Short Years” - Ugo 
Rondinone [tot 19/6] ► Peter Saville, 
Richard Phillips [9/7 tot -/9]
■ Le Consortium
Rue de Longvic37-21000Dijon 
© 03.80.68.45.55 di-za 14-18u
►“BeforetheEnd”-Art&Language,Ian 
Bum, Ian Wilson, Dan Graham, John
Armleder, .../"Following and to Be 
Followed” - Dan Coombs [tot 19/6]

Dunkerque______________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
© 03.28.63.63.13 di-za 10-18u
►“Défilé/Performance.Croisementsentre 
l’art et la mode r [tot 19/6] ► “Défilé/ 
Performance. Croisements entre l’art et 
la mode D” [3/7 tot 30/10]

Lille 

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000Lille 
©03.20.06.78.00
wo-zo 10-18u vr 10-19u ma 14-18u
► “Rubens 2004” [tot 14/6]

Metz 

■ Frac Lorraine
HôtelSt-Livier,RuedesTrinitaires 1 -Metz 
© 03.87.74.20.02 wo-zo 1 l-19u
• “White Spirit’ - Dora Garcia, Tino 
Sehgal, Rémy Zaugg, Nedko Solakov, 
Hans Schabus,... [15 tot 30/5]

Nice____________________________  

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 ■ 06105
Nice cedex 2
©04.92.07.73.80 di-zo 14-19u
►“Al’ouestdusuddel’est/Al’estdusud
de l’ouest. Artistes chinois” [tot 13/6]

Paris 

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
001.47.03.12.50di 12-21u30wo-vrl2-

19u za-zo 10-19u
► “Eblouissement’ - Michel François, 
Eric Rondepierre, Patrick Everaert, Die
ter Appelt, Brancusi, Brassaï./ Guy 
Bourdin [24/6 tot 12/9]
■ Centre Culturel Suisse
RuedesFnmcs-Bourgeois32-38-75003Paris 
©01.42.71.38.38 wo-zo 14-19u
► “Plus ou moins jeunes” - Walter Pfeif
fer, Julika Rudelius, Teresa Hubbard & 
Alexander Birchler, Thomas Galler, 
Sigalit Landau [tot 11/7]

■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
© 01.44.78.12.33 dagelijks 1 l-21u 
► André François [tot 7/6] ► “Fred Deux. 
L’alter ego”/Giancario de Carlo - archi
tectuur [tot 14/6] ► “Joan Miró 1917- 
1934. La naissance du monde” [tot 28/6] 
► “Giuseppe Penone. Rétrospective 1968- 
2004” [tot 23/8]
■ Maison Européenne 
de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004 Paris 
© 01.44.78.75.00 wo-zo 1 l-20u 
► “Acquisitions récentes”/”Flash 
Academy. Ecole Cantonale d’Art de 
Lausanne” [tot 6/6] > “50 ans de 
photographie”-MarcRiboud[tot24/10] 
■ Musée Picasso
rue de Thorigny5 -75004 Paris
© 04.2 7125 21 wo-ma 9u3O-18u
► “Picasso Ingres” [tot 21/6] 
■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15 - 75006 Paris 
©01.53.67.40.00 
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
► ‘Entre chien et loup. When the Night 
Calls it a Day” - Anri Sala [tot 16/5] ► 
Annette Messager [17/6 tot 26/9]
■ Musée national Eugène Delacroix 
Rue de Furstenberg 6- 75006Paris 
© 01.44.41.86.50 wo-ma 9u30-17u 
► “Intrus” - Saikis [tot 28/6]
■ Centre National de la Photographie 
Rue Berry er 11 - 75008 Paris 
© 01.53.76.12.32 wo-ma 12-19u

► “Méthodes de l’artiste, 1964-2004" - 
Orlan [tot 28/6]
■ GaleriesNationalesdu Grand Palais 
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008Paris
©01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20u
► “La grande parade. Portrait de l’artiste 
en clown. DeChardinàCindy Sherman” 
[tot 31/5]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16 - 75009Paris 
@01.48.74.95.38di-zp 10-17u40 
► “Au cœur de l’impressionnisme. La 
famille Rouait” [tot 13/6] ► “George 
Sand(1804-1876). Une nature d’artiste” 
[29/6 tot 28/11] 
■ La Maison Rouge 
Fondation Antoine de Galbert
Boulevatdde la Bastille10-75012Paris 
©01.40.01.08.81 wo-zo 1 l-19udol l-21u 
► ‘L’intime, le collectioneur derrière la 
porte” [5/6 tot 26/9]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013Paris 
® di-za 10-19u zo 12-19u
► “Des photographes pour l’empereur. 
Les albums de Napoléon IB” [tot 16/5] ► 
“Chine, l’Empire du trait Calligraphies 
et dessins de laBibliothèque nationale de 
Rance” [tot 20/6] ► “Abraham Bosse 
(1604-1676). Savant graveur” [tot 11/7] 
■ Le Plateau - Frac De de France 
Rue des Alouettes33 - 75019Paris 
©01.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo ll-19u
► “Non lieu” - Miriam Cahn, Laurent 
Patiente, Romain Pellas [tot 23/5] ► 
“Distances?” - Agata Bogacka, Elzbieta 
Jablonska,MarcinMaciejowslti, Jarslaw 
Madzele wski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga 
Sawicka, Moniko Sosnowska.. [10/6 tot 
29/8]
■ Palais de Tokyo
Site de création contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
© 01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u
► “Live. Exposition évolutive” - Chicks 
on Speed, A. Gyôrfi, A. Maguet, Daniel 
Pflumm, Rockenschaub [tot 27/6] ► 
Yoshihiro Suda [tot 3/7] ► “Deux fois 
moins ou deuxfoisplus?”-Daniel Buren 
[14/5 tot 22/8]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
@01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
“Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780- 
1867). Dessins du Louvre” [tot 14/6] • 
“Dante et Virgile aux enfers d’Eugène 
Delacroix”/’Eugène Delacroix. Dessins 
du Louvre"PLa Divine Comédie” - 
Miquel Barcelo - tekeningen [tot 5/7] ► 
“Paris 1400. Les arts sous Charles VI” 
[tot 12/7] ► "Ivoires. De l’Orient ancien 
aux temps modernes” [25/6 tot 30/8] 
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07
© 01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
► “Paysages et nature” [tot 6/6] ► “Palais 
del’idéal: François Garas et ses Temples 
pour les religions futures” [tot 13/6] ► 
“Johan Barhold Jongkind(1819-1891)” 
[1/6 tot 5/9]D"LaMain aux algues et aux 
coquillages d”Emile Gallé”/”Jozef 
Mehoffer (1869-1946)" [15/6 tot 12/9] » 
“Photographies de guerre de la guerre de 
Crimée à la première guerre mondiale” 
[29/6 tot 13/9]
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Gelimiteerde kunstdrukken 
van hoge kwaliteit 

Archivering 
Direct Digital Imaging

Op canvas, Fine Art paper... 
30 jaar ervaring in kleur

Voor meer info *32 (0)9 366 57 88 
www.artpro.be

Reflections on a work by Ian Wilson
• Een fotografisch project van Martine Laquiere
• Te bezichtigen op donderdag, vrijdag en zaterdag, 

van 13.00 tot 17.00 uur en op afspraak
• Van 3 tot 26 juni 2004
• Antoon Catriestraat 47,9031 Gent (Drongen)
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Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107Quimper
<DW.9&5555.n
di-za lO-18uzo 14-17u
• Raphaëlle de Groot, Alain Bernardini 
[tot 13/6]

Reims 

■Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
© 03.26.05.78.32 di-zo 14-18u
• "Collèges/20 ans du Frac Champagne- 
Ardenne” [4/6 tot 24/10]

Rennes 

•Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
© 02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u wo 
9-20u za 10-12u 13u30-18u
• “Testé pour vous” - Jérôme Gras [tôt 
25/6] » “240304” - Christophe Cuzin 
[tôt 27/6]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée dès Usines - 63300 Thiers
004.73.80.26.56

ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
ÏJean-ClaudeRuggirello,Etienne Bossut, 
Norton Maza [tôt 13/6]

Toulouse

■ Les Abattoirs
Allées Charles de Fitte76-31300Toulouse 
©05.62.4858.00 di-zo 12-20u
» “Parade” - Wang Du [24/6 tôt 5/9]

Tourcoing_________________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
©03.20.28.91.60
wo-ma 13u3O-18u
* “Amicalement vôtre” - Orla Barry, 
Lucia Bru, Stéphane Calais, François 
Cutlet, Lionel Estève, Ann Veronica 
Janssens, Aglaia Konrad, Philippe 
Rainette, Sven t Jolie, Richard Venlet, 
Angel Vergara... [tot 24/5]
■ Le Fresnoy, Studio National
des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy22 - 59207Tourcoing 
©03.20.28.38.00
wo-ma 14-19u za-zo 15-19u
I “Panorama 5. Jamais vu” [11/6 tôt 6/7]

Villeneuve d’Ascq_________________

■Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
03.20.19.68.68

wo-ma 10-18u
• “Amedeo Modigliani (1884-1920) et 
Jeanne Hébuteme(1898-1920)”/”Hom- 
mage à Maurice Jardof’/"Rétrospective 
Carlo Zinelli (1916-1974)” [tôt 1/8]

Groot-Brittannië

Cambridge________________________

■ Institute of Visual Culture
Trumpington Street- CB 1RB Cambridge 
001223/350.533
Tom Burr [tôt 18/5]

Edinburgh

■ Scottish National Gallery 
of Modem Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
©0131/624.62.00 
ma-za 10-17u zo 14-17u
• “Lucian Freud: The Complete 
Graphics”/”BenNicholson(1894-1982) 
and the St Ives School” [tot 13/6] » 
“Paolozzi at 80” [29/5 tot 31/10]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation
Perry Green, MuchHadham-SG106EE
Hertfordshire
001279/84.33.33
“Henry Moore: Imaginary Landscapes” 
[tot 30/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
©0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
•"My Personal Museum. Ego Geometria 
Sum from the Helen Chadwick Archive” 
[tot 6/6] > “With Hidden Noise. Sculpture, 
Video and Ventriloquism” - Marcel 
Duchamp, Asta Gröting, Lucy Gunning, 
RobertMorris.JuanMunoz,TonyOursler, 
Imogen Stidworthy... [tot 8/8] • 
"Disclaimer"-Carey Young [3/7 tot3/10]

London

■ Whitechapel Art Gallery 
80V/hitechapelHighStreet-EI 7QXLondon 
©0171/522.78.88di-ZDll-17uwoll-20u 
• Raoul De Keyser/”Edge of the Real. A 
Painting Show” [tot 23/5]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
0020/74.72.55.00 
di-do ll-19u vr-wll-17u30
► “Projected Worlds” - Alexis Rockman, 
Jennie Pedley, Brian Griffiths, Nils Nor
man [tot 13/6]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road - SEI 8XX London 
©020/7960.42.42
dagelijks 10-18udi-wo 10-20u
I Roy Lichtenstein [tot 16/5] • “Jacques 
Henri Lartigue. Photogtaphs 1901-1986”/ 
"Photography and the Death of the 
Portrait” [24/6 tot 5/9]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
©020/78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
►“ConstantinBrancusi(1876-1957).The 
Essence of Things” [tot 23/5]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
0020/78.87.80.08dagelijks 10-17u50 
* "In-A-Gadda-Da-Vida" - Angus 
Fairhurst, Damien Hirst, Sarah Lucas [tot 
31/5]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - WI V 0DS London
© 0171/439.74.38 ma-zo 10-18u
►“Photo-London”-kunstbeurs[20tot23/ 
5] • “Summer Exhibition 2004” [8/6 tot 
16/8] I ‘Tamara De Lempicka (1998- 
1980). Art Deco Icon” [15/5 tot 30/8] » 
Jorge Lewinski - fotografie [15/6 tot 21/9]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
©020/72.98.15.15 dagelijks 10-18u 
• Cy Twombly [tot 13/6]
■ The Photographers’Gallery
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London
©0171/831.17.72
ma-za ll-18u zo 12-18u
I “Red-Colour News Soldier AChinese 
Photographer’s Odyssey through the 
Cultural Revolution” - Li Zhensheng/ 
"Hou Bo & Xu Xiaobing. Mao’s 
Photographers” [tot 30/5] * "The Maze” 
- Donovan Wylie [10/6 tot 31/7] • “The 
Constitution. Stories from theNew South 
Africa” - Adam Broomberg, Oliver 
Chanarin [10/6 tot 1/8]

West Yorkshire

■ National Museum of Photography, 
Film & Television
Little Horton Lane - BD1 1NQ West 
Yorkshire
00870/701.02.00
I “Everything’s Gone Green: 
Photography and the Garden"P'Lands- 
capes and Gardens” - Simone Nieweg 
[21/5 tot 26/9]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 -2240Luxembourg 
© +352/2250.45 wo-ma 10-18u
► “Ready to Shoot Fersehgalerie Gerry 
Schum/Videogalerie Schum”/ 
"Positives” - Zbigniev Libera - fotogra- 
fie/”Re:location” [tot 6/6] • “Shake So
ciety. Re:location Academy” [19/6 tot 
29/9]
■ Villa Vauban
Avenue Emile Reuter 18 - 2090 
Luxembourg
00352/4796-30.61

di-zo 10-18u do 10-20u
• “Ne me touche pas” - Albert van 
Westing, ElsaGaudefroy-Demombynes, 
Marika Biihrmann, Gerd Holzwarth, 
Philippe Terrier-Hermann, Drois 
Drescher... [tot 23/5]
■ Fondation Musée d’Art Moderne 
Grand-Duc Jean
Mudam Camp de Base, Banque de 
Luxembourg-Avenue J.F. Kennedy 41 - 
Luxembourg
© +352/45.37.85.20
ma-vr 9-18u za 10-16u
• "Inventarium 02 et autres périphéries” 
- Michel Paysantf’Happy Victims (You 
Are What You Buy)” - Kyochi Tsuzuki 
[tot 13/6]

Nederland

Almere

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 -1325ALAlmere 
©036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u
► "Situaties/Almere" - Joke Robaard, 
AnnaleenLouwes, Vanessa Hudig,Yeb 
Wiersma [tôt 4/7]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht 36 - 3811 Amersfoort 
©033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “De verzameling I" [tot 19/9]
■ Centrum Beeldende Kunst Utrecht
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
©033/461.87.46
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
> “Ik en mijnmotor’’-Melanie Bosboom 
[tot 5/6]

Amstelveen

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
© 020/547.5050 di-zo 1 l-17u
• “Donald Duck 70 jaar jong” [tot 29/8] 
► "Bestiae animatae/Bezielde dieren” - 
Stephan Balkenhol, Merijn Bolink, 
Guillaume Bijl, Patrick Van 
Caeckenbergh,Tom Claassen, Jos Kruit, 
Morimura, Milan Kunc,Marc Mulders... 
[tot 29/8]
■ Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE Amstelveen 
© 020/641.57.54 do-zo 13-17u
• Jan Aronson - schilderijen, tekeningen 
[tot 30/5] * “Under Cover" - Joshua 
Rozenman/”Jonge kunstenaars in 
Amstelveen” - Helgi Thorsson, Margret 
Gudmundsdottir, Tomas Hillebrand, 

Malin Persson [tot 30/5]

Amsterdam

■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat92 -1012 Amsterdam 
0020/523.18.22

ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
• “Een keuze uit de kunstcollectie van 
Abraham Willet” [tot 29/8] * “Breitners 
Amsterdam. Herkenning van het verle
den” [tot 5/9]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX Am
sterdam
© 020/620.48.78 di-za 13-17u
► “Door de architect getekend” [tot 19/6]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
0020/625.77.64 wo-ra 13-17u30 
• Colette Curfs - schilderijen [tot 6/6]
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
0020/623.35.08di-zo 13-18 
“Migrating Identity. Transmission/ 
Reconstruction” - Barbara Visser, 
Temporary Services, Sharmila Samant, 
Martijn Sandberg, Jan Rothuizen, Renée 
Kool, Ni Haifeng, Rob Bitza, Tiong 
Ang, Harry Jacobs... [22/5 tot 13/6] 
■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam 
0 020/420.09.74 ma-vr 9-17u 
► Heinz Mack [-/6 tot -17]
■ Beurs van Berlage
Beursplein 1 -1012 ZJAmsterdam 
©020/530.41.41 di-zo 1 l-17u
• Dinie Besems, Ingo Maurer - vormge- 
ving [9/7 tot 29/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
©020/422.04.71 di-zo ll-17u 
>“EntropicMeltdown (Happy Sadness)” 
- Elena Beelaerts, Jovi Schnell, Fritz 
Welch [30/5 tot 4/7]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10-1017 DEAm- 
sterdam
©020/62556.51
di-Wo+zo 1 l-18u do-za 1 l-23u

►“CuratorialTrainingProgram;Quicksand” 
-EdgarArceneaux,FykretAtayJotaCastro, 
Mirdea Cantor, Sulki Choi, Erik van Lies
hout, Jean-Luc Moulène, Santiago Sierra, 
Tilman Wendland... [tot 29/5] • Marjetica 
Potrc[4/6tot8/8]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
© 020/422.17.27 di-za 13-18u
I Bas Meerman, Geer Pouls, Paul 
Klemann [tot 19/5]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht207A - 1016LZAmstetdam 
©020/530.49.94di-za 13-18uzo 14-17u
• Susan Philipsz [tot 22/5]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DSAmsterdam 
© 020/551.65.00 dagelijks 10-17u
I “1001 Nacht”’ - Antoine d’ Agata [tot 
23/5] » “Cas Oosterhuys (1908-1975). 
Amsterdam"r'Rise and Fall” - Jan Kos- 
ter & Jem Southam [28/5 tot 22/8]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
© 020/330.20.66 di-za 1 l-18u
• “Popular Abstractions” - Claudia en 
JuliaMüller/’Butitwasallgreen”-Ryan 
Gander [28/5 tot 17/7]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam

wo-vr 1 lu-18u za 14-18u
• “Bewoonbare geometrie” - Curdin 
Tones [22/5 tot 10/7]

■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 
0020/423.30.46 
di-za 13-17u30
• ‘To HMP Weare, Portland” - Daniel 
Roth/”Playstation; Zugzwang” - Jeroen 
Jongeleen, Magnus Monfeldt, Anne 
Pöhlmann[tot22/5]IMariaRoosen[29/ 
5 tot 3/7]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
0020/418.70.03 wo-zo H-17u30
* Ron Ekkelenkamp, Amulf Rainer - 
schilderijen, grafiek [tot 19/5] • Guy 
Vandenbranden, Herbert Nouwens, Jan 
Dibbets-schilderijen,fotografie[21/5tot 
23/6] • Marga Llin, Minne Vijver - 
schilderijen [25/6 tot 28/7]
■ Galerie Josine Bokhoven 
Prinsengracht 154 - lOlóHAAmsterdam 
© 020/623.65.98 di-za 13-18u
► “Anthony Caro 80 jaar” - sculptuur [tot 
25/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
©020/623.62.37di-vr 1 l-18uza 14-18u 
► “Photo London” - kunstbeurs [19 tot 
23/5] * “Art Basel” - kunstbeurs [16 tot 
21/6] » John Riddy [15/5 tot 26/6] 
■ Galerie Ruimte
Pieter de Hoochstraat 22 - 1071 EE 
Amsterdam
© 020/673.49.30 vr-zo 14-17u
I “Life Is Too Beautiful to Spend It 
Worrying" - Ruut Willems - tekeningen, 
schilderijen [16/5 tot 13/6]
■ Galerie Van Gelder & AP
Planciusstraat9 B -1013 MD Amsterdam 
0020/627.74.19di-za 13-17u30
• “Social-minimalism” - Sigurdur 
Gudmundsson, Klaas Kloosterboer, Jaap 
Kroneman, Henk Peeters [tot 22/5]
■ Huis Marseille
Keizersgracht401 -1016 EKAmsterdam 
© 020/531.89.89 di-za 1 l-17u
• “Hier groeien boeken uit de grond” - 
Candida Höfer, Bert Nienhuis [tot 23/5]
• “Histories” - Luc Delahaye/'Tarzan & 
Jane” - Marnix Goossens, Elspeth 
Diederix [29/5 tot 12/9]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-lOlóGAAmsterdam 
0020/622.17.32 wo-za 13-17u30
* Hans vanBentem, Walter Willems [tot 
29/5]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
© 020/623.71.01 di-za 13-18u
>“IntheMidstof’-SeounghoCho/Chad 
McCail, Simon Yuill [tot 6/6]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105A -1017 GDAmsterdam 
© 020/625.72.14 di-za 13-18u
• Robbert-Jan Gijzen [22/5 tot 19/6]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam 
©020/573.29.11
dagelijks 10-18udo 10-21u
• "Prix de Rome" - Anant Joshi, Derk 
Thijs, Marijn van Kreij, Mariana Castillo 
Deball [18/6 tot 15/8] » “Het best ver
zorgde boek2003/2004” [3/6 tot 15/8] • 
“Kramer vs. Rietveld. Contrasten in de 
méubelcolleetie”[16/5tot29/8]>“20/20 
Vision” - Yesim Akdeniz Graf, Francis 
Alÿs, Marc Bijl, Germaine Kruip, Steve 
McQueen, Mathias Poledna, De Rijke/ 
De Rooij [16/5 tot 3/10]
■ Sig. Kinetisch Noord
DazzJeville Amsterdam, NDSM Werf, TT 
Neveritaweg 15 -1033 WB Amsterdam 
© 020/330.54.80 do-za 12-18u
I Vindtplaats. Architectuur van het ver- 
zef’-MichielVoet&JeroenBisscheroux, 
Henk Schut, Eve Klee, Bob Bakhuij sen, 
Charlie Citron, Ricardo Huisman, Reza 
Hedayatollah, Jan Willem 
Kwinkelenberg [28/5 tot 21/8] 
•

Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
0020/672.25.25dagelijks van zonson
dergang tot zonsopgang
“A Short Walk” - Praneet Soi [14/5 tot 
25/6]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraai2 -1092 CK Amsterdam 
00 20/568.82.00

ma-vr 10-17u za-zo 12-17u
>“Congoincartoons”-Tshibumba Kanda 
Matulu - schilderijen [14/5 tot 3/10]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011BS Amsterdam 
© 020/428.42.84 wo-za 12-18u
• Folkert de Jong, Jen Liu [tot 6/6]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstmat 7 -1071CXAmsterdam 
0020/570.52.52

dagelijks 10-18u vr 10-22u
► "Vergeet me niet! Fotografie en herin- 
nering” [tot6/6] > “Dante GabrielRossetti 
(1828-1882)”[tot27/6]»“EdouardManet 
(1832-1883).Impressiesvandezee”[18/ 
6 tot 26/9]
■ W139
Zeeburgerpad51-53-1019ABAmsterdam 
©020/622.94.34 wo-zo 13-18u
• “Op De Kunstvlaai; Tillamook Ched
dar” [tot 16/5] • “The Violence of Tone” 
[tot 6/6] » “bij SKOR de Inkijk; A Short 
Walk” - Praneet Soi [14/5 tot 25/6]

Apeldoorn________________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn
V6sselmanstraat299-7311 CLApeldoom 
©055/526.84.00tna-tdo 10-20u30di-vr 
10-17u30 za 10-17u zo 13-17u
• “Een boek is een boek is een boek.
Kunstenaarsboeken” [tot 12/9]
■ Stiditing Archipel
Markstraat 24 - GLApeldoom 
© 055/578.55.55 do-zo 13-17u
•Paul Drissen, André Kraysen[tot 23/5]
• Martijn Schuppers, Gerco de Ruijter 
[29/5 tot 27/6]

Appingedam______________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10A-9901 CKAppingedam 
©0596/62.91.99 wo+vr-zo 14-17u
* Frank Straatman - installatie [tot 23/5]
* Els Brouwer [30/5 tot 20/6]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
©026/442.69.00di-za 10-17uzo 1 l-17u 
• “Kind van de bevrijding. Kinder- 
portretten van de Arnhemse fotograafDe 
Booys” [21/5 tot 7/11]
■ Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 
©026/351.24.31 di-za 10-17uzo 1 l-17u 
* “De ‘A’ van Arnhem” - typografie [tot 
23/5] • “Secrets of the ‘90’s. Keuze uit de 
collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam verworven tussen 1990- 
2002" [tot 31/5] • “Van Mondriaan tot 
Willink. Het collectief 1926-1930archi
tectuur,schilderkunst, beeldhouwkunst 
[31/5 tot 20/6] • “Architectuur Schilder- 
kunt Beeldhouwkunst Nieuwe beelding 
en nieuwe zakelijkheid 1926-193(7’ [tot 
20/6] • “Mode 5Ode. 50 Jaar mode- 
onderwijs in Arnhem” [11/6 tot 19/9]

Berg en Dal_______________________

■Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
©024/684.12.11 ma-vr 10-17uza-zo 1 l-17u

• “Oog voor detail. Stijl en traditie in de 
Yoruba-kunst" [tot 30/9]

Boxmeer

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer 
©0485/57.22.91 do-za 1 l-17uzo 14-17u
• Joop Vugs - schilderijen [tot 30/5]

Breda

■ Chassé Galerie
Claudius Prinsenlaan 8-4811DK Breda 
©076/530.31.01 ma-za 13-18u
• Pim van Halem [tot 22/6]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat22 - 4811GH Breda 
©076/529.99.00di-vr 10-17uza-zo 13-17u 
• “Waiting in Silence. Frozen 
Choreographies" - Koen Vermeule/ 
"Fokke & Sukke kunnen het nog steeds 
niet alleen” [tot 20/6]

Den Haag_________________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43-2517Den Haag 
©070/338.11.40di-zo 14-22u 
•"SitesandNightSites"-Oliver Boberg/ 
"Borderland” - Anja de Jong [tot 13/6]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan41 - 2517HVDenHaag 
©070/338.11.11 di-zo ll-17u
• Jochen Niessen [tot 6/6] • ‘Tekenin
gen 1997-2004” - Rosemin Hendriks 
[tot 27/6] • “Van Gustav Klimt tot Paul 
Klee. Wotruba en de avant-garde” [tot 
4/7] • “Belgrado - Parijs. Meesterwer
ken uit het Nationale Museum van Bel
grado” [20/5 tot 22/8]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer
© 038/427.34.70 di-zo 1 l-17u
> “Op safari in de Bergkerk”-Piet van de
Kar [tot 23/5]

Dordrecht 

■ Pietura
Voorstraat190-192-3311 ES Dordrecht 
©078/614.98.22 wo-zo 13-17u 
> Paul Klemann, Louise Schmid, Olphaert 
den Otter - tekeningen [tot 23/5]

Egmond aan Zee__________________

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat4 -1931EVEgmondaanZee 
©072/506.71.51 do-zo 15-19u
>PeterRoyen,RikiMijling,RoelTeeuwen. 
Getulio Alviani [29/5 tot 4/7] • Pino 
Barilla, Inge Besgen, Lock Bos, Yvonne 
Kracht, Marry Teeuwen [10/7 tot 26/9]

Eindhoven 

■ MU
Emmasingel20-5611AZ Eindhoven 
0 040/296.16.63 ma-vr 10-18u za 11- 
17uzol3-17u
• “No Default” - Telcosystems [tot 29/5] 
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
©040/238.10.00di-zo 1 l-17u do 1 l-21u 
• “Echo” - Juliano Sarmento/JCJ 
Vanderheyden/”Posities in de schilder
kunst 1970-1985'7’Joumal #6" - Tmo 
Sehgal [tot 23/5] I ‘Wendingen maga- 
zine”[tot4/6]>“Joumal#5:Drathwatch” 
- Lucy McKenzie [tot 12/9] • “One on 
One. Installations from the collection 
1968-1988” - Richard Serra, Richard 
Long, Brace Nauman, John Baldessari, 
Dan Graham, Giulio Paolini, Ger van 
Elk, Bernd & Hilla Becher [tot 12/9] • 
“Re-defining the Context of Art 1968- 
2004. The Second Investigation and 
Public Media”-Joseph Kosuth [tot 27/3]

Gouda

■ Museum het Catharina Gasthuis 
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
©0182/58.84.40ma-za 10-17uzo 12-17u 
* “Rini Leefsma (1915-1995). 
Schilderes, tekenares en graficus in 
Gouda” [tot 23/5] • “Oude rook uit 
nieuwe pijpen. 5 jaar aanwinsten” [tot 
25/8] I "Porceleinfabriek De Kroon, 
Noordwijk 1906-1910" [19/6 tot 29/8]

Groningen________________________

■ Galerie Jacoba Wijk
Akerkhofl8 ZZ - 9711JB Groningen 
©050/318.36.48 do-zo 13-17u

► Anne Feddema,GjaltBlaauw[tot 29/5]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1-9711 ME Groningen 
©050/366.65.55 di-zo 10-17u
• “Pioniers van het Vlaams expressio
nisme. Van den Berghe, Permeke, De 
Sme" [tot 22/8] •MarcNewson-vorm- 
geving [23/5 tot 5/9]

Haarlem

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
©023/511.57.75di-za 1 l-17uzo 12-17u
• “Family Portraits” - Gillian Wearing/ 
”De avonden, een beeldverhaal” - Dick 
Matena/WhylNeverBecameaDancei" 
- Tracey Emin [tot 20/6]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem
©023/51157.75di-zall-17uzol2-17u
• “Burgers en buitenlui” [tot 14/11]
■ Galerie De Schone Kunsten
Donkere Spaame 32 zw - 2011 DG 
Haarlem
©023/525.80.73 do-za 13-17u

• “Mag ik even. Borduren” - Amoud 
Holleman, Itie Langeland, Regula Maria 
Müller,TillekeSchwarz,Mieke van Wijk, 
Clary Stolte... [tot 29/5]
■ Spaarnestad Fotoarchief

Groot Heiligland47- 2011 Haarlem
©023/518.51.52di-zal2-17uzol3-17u
• “Henny Allis. Herinneringen aan het 
Elisabeth Gasthuis” [tot 23/5] • “De 
fotograaf: Afghanistan beleefd, gefoto- 
grafeerd en getekend” - Didier Lefèvre, 
Emmanuel Guibert [2/6 tot 22/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem
©023/531.90.l0di-zal0-17uzol2-17u 
* “Extreem! Overleven op Antarctica” 
[tot 13/6] ► “Het hart eenteken vanleven. 
7 eeuwen iconografie” [26/6 tot 10/10]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat46-48- 8051GC Hattem 
0 038/444.28.97 di-za 10-17u
•"Klein grafiek in Hattem”[17/5 tot 4/9]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen 
Bongerd 18 - Heerlen 
©045/577.22.10
di-vr 1 l-17u za-zo 13-17u
• “Vormen van schilderkunt 1” - Klaas 
Kloosterboer/‘Samenloop van omstan- 

digheden”-MaijanLaaper,Tobias Schal
ken, Regina Verhagen/"‛Projectruimte; 
City Stills” - Monique Wijbrands [tot 20/ 
6] > “De wereld van Aad de Haas (1920- 
1972)”/Fransje Killaars, Tim Ayres/ 
’’Projectruimte” - Audrey van der Krogt 
[29/6 tot 29/8]

Helmond _______________

■ De Nederlandsche Cacaofabriek 
Engelseweg 1B - 5705AB Helmond 
©0492/59.90.55 
wo-zo 13-17u
• ‘Waiting for the Future... And Other 
Stories” - Jon Asgeir Hreinsson [tot 
30/5] • “Thuisland” - Daphne Prevoo 
[16/5 tot 6/6]
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■ Gemeentemuseum Helmond

Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
00492/58.77.16

di-vr 10-17u za-zo 14-17u
* “J’aime la France. Franse fotografie 
1855-1985" [tot 12/9]

Hoorn__________________________  

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn
00229/28.00.28

ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
• “Portretten” - Evert Thielen [tot 13/6]

Laren__________________________

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren
®035/53939.39di-zal l-17uzo 12-17u
* "Schildersdorpen in Nederland” [20/5 
tot 1/9]

Leeuwarden_____________________

■ Fries Museum
Turfrnaria 11 - 8911 KS Leeuwarden 
© 058/255.55.00 di-zo 1 l-17u
* “Blue Note. De kleurblauw en de 20ste 
eeuwse Friese schilderkunst” [tot 31/5] ► 
“Downwards” - Amie Dicke [tot 13/6] • 
"JustLoveMe. Sekseverhoudingen vanaf 
de jaren ’90" - Matthew Barney, Rineke 
Dijkstra, Tracey Emin, Mona Hatoum, 
MtkeKelley,Sarah Lucas,Cady Noland... 
[tot 20/6] • HeimirBjorgulfsson & Helgi 
Thorsson [27/6 tot 22/8]

Leiden ______________  

•LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden 
©071/512.48.90 
ma-za 10-22u zo 14-17u 
► Jeroen Bont, Wouter Keuris, Gabriele 
Helms'[tot 21/5]

Maastricht______________________

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
© 043/329.01.90 di-zo 1 l-17u 
>‘TalosVerdes”-KimZwarts-fotogra- 
fie [tot 4/7] • “Salon de Beauté” - Sylvie 
Macias Diaz [tot 4/7] • “Vormen van 
verwantschap. Architectuurvolgens  Aldo 
Rossi (1931-1997)” [tot -/12] » “Oom 
Jan, tante Annie” - Lily van der Stokker 
[tot-/12] 
■ Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
<&043/351.01.75do-w 13-17u 
• “2592000 Seconds” - Tina Sejbbjerg 
[tot 23/5] 
■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
© 043/327.02.07 di-zo 13-18u 
I “Kami, Cookiemonster, Bert and Ernie 
(AHTogShsNow)”-HinrichSachs [tot 
23/5] •‛Your Blood Is as Red as Mine” 
- Julika Rudelius [tot 27/6]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7-4331 KG Middelburg 
© 0118/65.22.00 di-zo 13-17u
►“Das isteinHund. Bouwen metLEGO” 
[tot 31/5]
■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg
©0118/65.22.00 di-zo 13-17u

► “Alternate” - Franck Bragigand, 
COMA. IAAA, Jurriaan Schrofer [tot 
31/5]
■ Zeeuws Museum
Abdij3 -4331 BK Middelburg 
00118/62.66.55

ma-za ll-17uzo 12-17u
► “Geweven geschiedenis. Zeeuwse 
wandtapijten 1593-1604” [29/5 tot 12/9]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof 
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
©024/360.88.05

di-vr 10-17u za-zo 12-17u
I “Week’ - Linda Molenaar [tot 27/6] • 
“In vorm. Nederlands design van 
accessoires, meubels en kookgerei” [23/ 
5 tot 22/8] • “Spiegel van de Russische 
ziek Middeleeuwse iconen en schilder
kunst rond 1900” [tot 22/8]

Otterlo____________________  

■ Kröller-Müller Museum 
Houikampweg 6- 6731AW Otterlo 
©0318/59.12.41
di-zo 10-17u
► “Twee broers. Pieter en Thom 
Geraerdts" [tot 6/6] • “Bart van der Leek 

(1876-1958)” [tot 18/7] » “LAB” - Lara 
Almarcegui, Heman Chong, Minerva 
Cuevas, Manfred Pernice, Gruppo A12, 
Simon Starling, Nasrin Tabatabai & 
Babak Afrassiabi [tot 26/9]
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■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586Plasmolen 
© 024/696.21.76 vr-zo 12-17u
► Klaus Staudt-sculpturen [16/5 tot 27/6]

Roermond _______  

■ Galerie Wansink
Heerstraat 76 - 6041KD Roermond 
©0475/33.17.04 
do-za 13-17u zo 14-17u
► Lucassen, Roger Raveel [tot 6/6]
■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
©0475/33.34.96 
di-vr 1 l-17u za-zo 14-17u
• “Zover het reikt..” - Hans Kuijs [tot 31/ 
5] • “Het lichaam draagt’ - Caren van 
Herwaarden, Jacomijn van der Donk [tot 
20/6] ► “Het huis van Cuypers” [tot 4/7]

Rotterdam 

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
0010/436.37.13

di-vr ll-16u30za ll-17u zo 12-17u 
• “Henk Chabot (1894-1949). De mas
kers” [tot 13/6]
•Duende
Tamboerstraat 9 - 3034 Rotterdam 
eOlO/414.65.28
“Duende Open” [14 tot 16/5] 
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16- 3062 GR Rotterdam 
<7)010/412.40.48 wo-zo 13u30-17u30 
► Claire Verkoyen [tot 30/5]
■ Historisch Museum Rotterdam 
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011GKRotterdam 
©010/217.67.67di-vr 10-17uza-zo 1 l-17u 
•’MeestersvanMiddelland. 17deeeuwse 
schilders in een Rotterdamse wijk” [tot 
19/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rottendam 
©010/440.03.01 di-za 10-17uzo 1 l-17u 
► ‘Content. Rem Koolhaas en OMA- 
AMO. Gebouwen, projecten en concep
ten sinds 1996” [tot 29/8] • 
“Hundertwasser (1928-2000). Fantas
tische architectuur” [29/5 tot 5/9]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20-3015CXRotterdam 
©010/441.94.00 di-za 10-17u
►“WeAre the World”-Carlos Amorales, 
Alicia Framis, Meschac Gaba, Jeanne 
van Heeswijk, Erik van Lieshout [tot 23/ 
5]>“Hyperbuilding”-OMA/RemKool- 
haas [tot 31/5] • “Picasso in prent’ [29/5 
tot 1/8] • ‘The Perception of Space” [22/ 
5tot 1/8] ► “Spaanse meestertekeningen” 
[29/5 tot 8/8]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
0010/440.12.00di-za 10-17uzo 1 l-17u
I “Start De Rem Koolhaas/OMA Col
lectie in het Nai” [tot 23/5] • “De Grote 
Verbouwing” [tot 23/5] • “Asking 
Questions. 10 Years of Architectural 
Design at the Gerrit Rietveld Academie” 
[tot 6/6] • “Inbetween. Omgevings- 
architectuurprijs”[17/6tot2/8]>“Woon- 
erven en zitkuilen. De Kritiese Jaren 
Zeventig"rSternet Zijn de leegstaande 
post sorteerhallen te lelijk om te behou
den?’[19/6 tot 3/10]
■ Nederlands Fotomuseum
Wttede Withstraat63-3012BHRotterdam 
©010/213.20.11 di-zo ll-17u
► “In Almost Every Picture” - A.J. 
Paetzhold [tot 6/6] • “Gemengd bedrijf. 
De verandering van het agrarisch land- 
schap” - Koos Breukel, Joachim Brohm, 
Noritoshi Hirakawa, Ralph Kamena, 
Martin Luijendijk, Johannes Schwartz, 
Sean Snyder, Andrea Stultiens [tot 20/6] 
■ RAM
Blekerstraat 10- 3011 CH Rotterdam 
© 010/476.76.44 do-zo 13-18u
► Luc Deleu, BeluSimionFainaru/”Let’s 
Make Things Better’ ’-Thomas Saeki [tot 
30/5]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012BR Rotter
dam
©010/411.01.44
di-zo ll-18u
► “Making Things Public” - Lieven De 
Boeck [tot 16/5] • “Alison and Peter 
Smithson. From the House of the Future 
to a house of today" [tot 13/6]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat1 -2586ELScheveningen 
0070/358.58.57

di-zo ll-17u
► “Bodytalk. De nieuwe figuratie in de 
Nederlandse beeldhouwkunst van deja- 
ren90" [15/5 tot 26/9]

Schiedam_______________________

■ Stedelijk Museum Schiedam 
DeKorenbeurs-langcHavenl45-Schiedam 
©010/246.36.66
di-za 1 l-17u zo 12u30-17u
► “Xenophora”- SjefHenderickx [tot31/ 
5] • ‘Cobra, Cool & Contemporary. Een 
keuze uit de collectie” [tot -/8] ► 
“Schiedam, waar menig schip van de 
langshelling glee...” [12/6 tot 2/8]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Artis
Boschveldweg471 - 5211 VK ‘s-Herto
genbosch
©073/613.50.52
vr-zo 13-17u
► “Floor of Heaven. Photography about 
Photography” - Cecil Beatoin, Robert 
Flaherty, Lewis W. Hin, Amoud Holle
man, Laton A. Huffman, Jack Jaeger, 
Klaas Kloosterboer, Kinke Kooi, M. 
LaVoy, Elise Tak, Weegee... [tot 6/6] 
■ Noordbrabants Museum
\brwersstruat41 -5211 HT's-Hertogerirosdi 
<Dff13/681.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
► “Double Take” - Martin van Vreden 
[tot 6/6]) Amo Mertens [tot20/6]DHenk 
Helmantel - schilderijen [29/5 tot 5/9]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
©046/451.34.60 
di-zo ll-17u
► “Xeno-writings” - Ni Haifeng - instal
latie, fotografie [16/5 tot 4/7]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
©013/584.10.10 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-2lu 
► “Voetnoten en denkvruchten" - Kees 
Reijnen, Maarten Fleuren [tot 20/6]

■ Nederlands Textielmuseum 
Goirkestraat 96 - 5046 GH Tilburg 
©013/536.74.75
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
► ‘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] 
•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 
©013/580.08.21
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
► “Het ABC van ARK” - René Knip [tot 
30/5] • “Het apenstaartje@Scryption. 
Een teken met negen levens” [tot 5/9]
■ Stichting De Pont 
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
© 013/543.83.00 di-zo 1 l-17u
►TacitaDean/” Additional Photos”-Dirk 
Braeckman [tot 16/5] • Michel François 
[29/5 tot 12/9]>“BeeldenuithetEKWC’ 
- Marien Schouten [tot 12/9]

Uden___________________________  

■ Pronkkamer Uden
Museum Hedendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
<7)0413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
►Martelle van den Bergh, RançoisEyck 
- objecten, installatie, fotografie [tot 4/7]

Utrecht_________________________

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
©030/236.23.62 
di-za 10-17uzo 12-17u
►“50jaarUtrechtsepopcultuur”[19/6tot 
4/7] ► ‘750 Jaar Domkerk" [tot 5/9] ► 
“Superrealisme. Actuele tekeningen van 
9 Nederlandse kunstenaars” - Robbie 
Cornelissen, Paul Klemann, Roland 
Sohier, Jans Muskee, Nel Pak, Jacolien 
de Jong, Dieuwke Spaans, Ada Dispa, 
Charlotte Schleiffert [29/5 tot 10/10] ► 
“Werken op papier tot 1850”/”Van 
Raphaël tot Poussin. Tekeningen uit het 
Nationalmuseum te Stockholm” [29/5 
tot 10/10]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107-3513 SE Utrecht 
©030/231.53.55 
dagelijks 14-20u
» “Festival a/d Werf2004” [20 tot 29/5]

Venlo _____________________

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
©077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
► Jack Poels - schilderijen [tot 31/5] ► 
Kim Zwarts - fotografie [27/6 tot 19/9]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 
0077/351.34.57

di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
► “V.idee. Ontwerpen voor het dagelijks 
leven” [tot 31/5]

Venray_________________________

■ Geschied-en
Oudheidkundig Museum

Eindstraat 8 - 5801 CR Venray 
00478/58.38.80 
wo+za-zo 14-17u
» “Henri Jonas (1878-1944)” [28/5 tot 
3/10]

Vlissingen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
00118/41.55.05

do-zo 12-17u
DDavidSmithson-fotografie, installatie/ 
’’Seven” - Kristina Leko [tot 31/5]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
©0118/41.55.05
do-zo 12-17u
► “Bisonproject” - Hilarius Hofstede [tot 
31/5]

Weert 

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
©0495/52.56.10
di-zo 14-17u
► “Kopstukken. lOjaar Atelier Biest24” 
[tot 6/6] ► “Stadscollectie Weert mo
derne kunst uit de regio” [27/6 tot 12/9] 
■ Museum Jacob van Home
Markt 7 - 6001EJ Weert
© 0495/53.19.20 di-zo 14-17u
► “Moeder Maria in Ooste en Wes" [tot 
4/7]

Zeewolde_______________________

■ De Verbeelding 
kunst landschap natuur
De Verbeelding25 -3892 HZ Zeewolde 
©036/522.70.37
di-vr 1 l-17u za-zo 12-17u
► Giuseppe Penone [15/5 tot 11/7]

Zutphen________________________

■ Stedelijk Museum Zutphen 
Rozengracht3 - 7201 JLZutphen 
©0575/51.68.78
di-vr ll-17u za-zo 13u30-17u
* “Architectuur in Nederland” [tot 12/9]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
©062/835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
► Binia Bill - fotografie [tot 23/5] ► “A 
PlacetoWhichWeCan Come”-Robert 
Barry [15/5 tot 15/8]

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Groben 16- 4010 Basel 
©061/206.62.62 di-zo 10-17u
► “Schwitters Arp” [tot 22/8]
■ Basel Art Fair
Messeplatz I - 4021 Basel 
©061/686.20.20 
wo-zo 1 l-19u ma 1 l-18u
► “Art Basel 2004” - kunstbeurs [16 tot 
21/6]
■ Liste, The Young Art Fair
Wartek brewery, Burgweg 15 - 4058
Basel
<7)061/692.20.21 wo-zo 13-21u30 
► “Liste 04” - kunstbeurs [15 tot 20/6]

Bem____________________________

galerie c. de vos

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz, 1 - 3005Bem 
©031/350.00.40 
di 10-21u wo-zo 10-17u 
► Ai Weiwei [tot 30/5]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse21 - 79098 Freiburg 
© 0761/349.44 di-zo 1 l-17u
► “Ganz Normal” - Thomas Müllenbach 
[tot 30/5]
■ Fri-Art Centred’ Art Contemporain 
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg
0037/23.23.51

di-vr 14-18u za-zo 14-17u
* “Densité +0" - Francis Alÿs, Mark 
Bain, Ann Veronica Janssens, Joëlle 
Tuerlinckx, Carsten Nicolai, Roman 

Signer, Annika Strom... [tot 20/6] ► 
“Neutralité. Multiplicity” - Francisco 
Jodice, Armin Linke, John Palmesmo, 
Eyal Weizman [3/7 tot 12/9]

Luzern__________________________ 

30 mei - 27 juni 2004

HERMAN BAETEN
‘lokale vergissingen’

op de bovenverdieping

HADELIJN DEWILDE

opening
zondag 30 mei vanaf 15.00 uur

■ Kunstmuseum Luzern 
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
©041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18u
► "Ubinas" - Rudolf Blattler [tot 31/5] ► 
RobertZünd[12/6tot26/9]>“Schwarzes 
HausIT’-RudolfBlattler [25/5 tot 14/11] 
► “Labor Sammlung: Paul Thek” [12/6 
tot -/I]

SanktGallen____________________

■ Sammlung Hauser und Wirth 
Griinbergstrasse 7- 9000St Gallen 
©071/228.55.55 wo-zo 1 l-18u
► Jason Rhoades [13/6 tot 12/9] ► "(In 
Search of)The Perfect Lover” - Louise 
Bourgeois, Marlene Dumas, Paul 
McCarthy, Raymond Pettibon-tekenin- 
gen [13/6 tot 12/9]

Winterthur______________________

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

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafte 52 - 8402 Winterthur 
©052/26751.62
di 10-20u wo-zo 10-17u
► ‘Tage mit Gesichten und Hollen. 
Zeichnungen und Druckgraphik von 
Epper, Pauli, Schürch, und anderen 
Schweizer Expressionisten” [tot 13/6] ► 
“Pierre Bonnard(1867-1947)”[tot20/6] 
► “Clara Friedrich (1894-1969). 
Sammlerin und Künstlerin" [tot 22/8] ► 
Karim Noureldin [3/7 tot 22/8] ► “David 
Rabinowitch. Construction of Vision 
Drawings 1969-1975” [3/7 tot 5/12]

Zürich__________________________

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstra/ie 270 - 8005 Zurich 
©01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
► Oliver Payne & Nick Relph [tot 30/5]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafle 270 - 8005 Zurich 
©01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 1 l-17u
► “Dark Passage” - Rebecca Wanen [tot 
30/5]
■ Migros
Museum fur Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270- 8005 Zurich 
©01/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
►“L’Airdu temps. Collectionprintempas/ 
été 2004" - Cathy Wilkes, Ûrs Fischer, 
Kerstin Kartscher, Juan Munoz, Enzo 
Cucchi, Paul Thek, Mathilde ter Heijne, 
Emmanuelle Antille, Christoph Büchel, 
Ed Ruscha... [tot 31/5] 
•KunsthausZürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich 
©01/251.67.65 
di-do 10-2lu vr-zo 10-17u
►“FërdinandHodler(1853-1918).Land- 
schaften" [tot6/6] ►“Sommer-Werkstatf ’ 
[21/6 tot 14/8] » “Kir Royal’” - Urs 
Fischer [9/7 tot 26/9]
■ Museum fiir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
©01/446.21.11 
di-vr 10-18u za-zo 10-17u 
► “Frische Schriften” [tot 4/7]

SINT LUCAS ANTWERPEN

EINDEJAARSTENTOONSTELLING 2004
vrijdag 25, zaterdag 26, zondag 27 juni 2004 

van 14 tot 18 uur

CAMPUS SINT LUCAS
SINT-JOZEFSTRAAT 35, B-2018 ANTWERPEN
T 03 223 69 70
> 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 / video
grafiek 
open atelier 
schilderkunst

K | d

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2004. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 juni 2004 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue qfDe Witte Raaf will 
be released on 15 July2004. Please 
send your information before 
15 June 2004 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.

http://www.artsite.be/c.devos
mailto:galcdevos@hotmail.com
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B Aby M. Warburg Manets Déjeuner sur l’herbe B Sven 
Lütticken Enkele notities bij Warburgs Manettekst B Georges 
Didi-Huberman Warburg, ons spook B Sven Lütticken 
Planet of the Remakes B Steven Jacobs Interieur en intro
spectie Architectuur en huiselijkheid in de gothic romance film 
B Pascal Gielen Kunst als routine Over de ontwerptekst van 
het kunstendecreet

NUMMER 104 - JUU-AUGUSTUS 2003

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

NUMMER 105 - SEPTEMBER-OKTOBER 2003

B Jouke Kleerebezem Stemmingmakerij B Jacques Rancière 
De esthetische revolutie en haar consequenties Scenario’s van 
autonomie en heteronomie B Sven Lütticken Import en assimilatie 
B Jeroen Boomgaard Een scheur in het weefsel van de werke
lijkheid B Norman Bryson Een wandeling omwille van de wan
deling B Dirk Lauwaert Stadsfotografie in het 
19de-eeuwse Brugge Deel II: De mentaliteit van de beelden B 
Paul Edwards Brugge en Bruges-la-Morte: van stadsgezicht tot 
innerlijk landschap

NUMMER 106 - NOVEMBER-DECEMBER 2003

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

NUMMER 107 - JANUARI-FEBRUARI2004

B Dirk Pültau Paul Klee in 1933 B Sven Lütticken Eeu
wige schoonheid Jeff Wall en de traditie B Mare De Kesel 
De hondin van het dorp Over Lars von Triers Dogville B 
Tom Holert De verschijning van het documentaire B Dirk 
Lauwaert Bertini op papier (en celluloid) B Lex ter Braak 
Hemels brood

NUMMER 108 - MAART-APRIL 2004

B Frank Vande Veire Inleiding, Museum Dhondt-Dhaenens, 
Deurle, zondag 18 januari 2004, 12 uur B Rudi Laermans 
Het onvermijdelijke museum Over Topologie der Kunst van 
Boris Groys B Lieven De Cauter “De bloedige mystificaties 
van de nieuwe wereldorde” Over Homo Sacer van Giorgio 
Agamben B Mare De Kesel Bin Laden als cartesiaan Over de 
moderniteit van het jundamentalisme B Vivian Liska Voor
hoede en retroactieve werking: het oneigentijdse van het Duitse 
expressionisme B Dirk Lauwaert Kijken met de ogen toe 
Over Khnopff^ Bert Bultinck Cozimnot Radiohead in twee 
bewegingen

B Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 
B De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar 
best vermogen geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich 
te wenden tot de redactie.
B Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in 
te korten.
B Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.
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van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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B Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 
2002 verscheen van hem (samen met Ronny De Meyer) Een 
reis naar Japan, met het toeval als norm (Ghent University 
Architectural and Engineering Press).
B Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
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Abonnement € 22,31
Steunabonnement € 49,57
Losse nummers € 6,19

2 mei - 31 oktober 2004

VIERKANT

DRIEHOEK

CIRKEL
Museum Felix De Boeck

Kuikenstraat 6 - 1620 Drogenbos
T +32 2 377 57 22 - F +32 2 377 29 15
museumfelixdeboeck@skynet.be - www.museumfelixdeboeck.be

Open van dinsdag tot vrijdag van 13u tot 17u; zaterdag en zondag van 14u tot 17u.
Gesloten op maandag, feestdagen en van 15 juli tot 15 augustus

PATRICK CROMBE 
ELISE DELBRASSINNE 
ETIENNE DESMET 
JEAN MATHOT 
CHRISTIAN NICAES 
RENEE ROHR (F) 
HILDE VAN SUMERE
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mailto:wouter.davidts@ugent.be
ugent.be
http://www.dewitteraaf.be
mailto:info@dewitteraaf.be
mailto:museumfelixdeboeck@skynet.be
http://www.museumfelixdeboeck.be


MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

Stichting ‘Fritschg-prijs en Museum Het Domein Sittard 
presenteren de winnaar van de Ie Fritschg prijs 2004

Ni Haifeng
Xeno - writings

video-installaties en fotografie

16.05.04 t/m 04.07.04

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

TflE.lJAN^VAN.EYCK^ACADEMIE-.^OSTACADEMICi 
_INSTITUTE_F0R_RESEARCH_AND_PR0DUCTI0N_IN_ 
FINE_ART,„DESIGN,_THE0RY____________INVITES

“FRIDAY 21MAY 2004- •i•

SPARK!#3 LECTURE >< CONCERT/PERFORMANCE 
-> BIEVRE-> N/COLAS COLLNS
. - =e —= • • • = -= - -- — = -= — = -= — — — -

FRIDAY 4 JUNE 2004 A.A.c.A.A 
19th CENTURY TOPOGRAPHIC XX’ 
PHOTOGRAPHY OF/INMAASTRICHTIN 4 
AN EUROPEAN PERSPECTIVE XVMPOsIM, ) 

—SDIRKLAUWAERT -> INGRID EVERS -CARLO" 
CESARI --> MARK KLETT--> MONIKA FABER 

WITH HOGESCHOOL SINT-LUKAS <BRUSSELS> *

MONDAY 7 JUNE 2004

TRICHTLINNBURG <LECTURES > 

_>MARTIN HELLER k-> KARL SABBAGH

MORE INFORMATION: WWW.JANVANEYCK.NL, SUBSCRIPTION MAILING LIST:
PROGRAM@JANVANEYCK.NL

JANVAN EYCK ACADEMIE, ACADEMIEPLEIN I, 6211 KM MAASTRICHT, THE
NETHERLANDS/t|JNFO@JANVANEYCK.NL, T *31 <0>43 350 37 37

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 2e Pinksterdag, 31.05.04

Gallery
UTOPIA
Bob Vanantwerpen
Heeft het genoegen u uit te nodigen tot de tentoonstelling
A le plaisir de vous inviter à l'exposition

ANNE & MARIO DANIELE
"De Atractionibus Electivis"

15 mei tot 11 juli 2004
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Gallery UTOPIA
Stationsstraat 143, B - 8340 Damme-Sijsele 
gsm 0498-75.43.37 / fax 050-375.323
openingsuren weekend van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur 
en dagelijks op afspraak

ONNEFANTE

Cupola: Lily van der Stokker
Oom Jan, tante Annie
T/m eind 2004

Corridors: Sylvie Macias Diaz
Salon de Beauté 
10 april - 4 juli 2004

Prentenkabinet: Kim Zwarts
Palos Verdes, kleurenfotografie 
23 maart - 4 juli 2004

Verder
Speciale aandacht voor Marien Schouten, 
Joëlle Tuerlinckx, IMI Knoebel

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