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De tijd van het beeld
Vanaf het einde van de achttiende eeuw 
werden rond verscheidene West-Europese 
steden de stadsomwallingen gesloopt. 
Ook de stadspoorten die het verkeer tus
sen intra en extra muros geleidden, ver
dwenen of werden losgemaakt van hun 
muurgordel om als autonome bouwsels 
te gaan functioneren. Als monumenten, 
omringd door de scènische leegte van een 
plein, of als massieve tekens waar het ver
keer omheen en niet doorheen rijdt, een 
beetje zoals bij de Arc de Triomphe.

Deze typisch negentiende-eeuwse 
ontwikkeling past in een bekend verhaal: 
steden die uit hun voegen barsten, de in
dustrie die aan uitbreiding toe is, het mo
derne transport dat niet meer te rijmen 
valt met het sluissysteem van poorten en 
wallen. Maar wanneer men focust op één 
voorbeeld van deze ontwikkeling - in de 
twee bijdragen van Dirk Lauwaert en 
Ingrid Evers achteraan dit nummer is dat 
vooral Maastricht - valt de complexiteit 
op van het proces dat tot de ontmante
ling en/of slechting van de oude vestin
gen leidde. Vanop afstand heeft men al
tijd de indruk dat het onvermijdelijke nu 
eenmaal moest gebeuren, dat ‘de geschie
denis’ dit eiste, maar als je van het toen
malige beslissingsproces een dwarsdoor
snede maakt, is die ‘historische onvermij
delijkheid’ soms helemaal weg. In het 
krachtenspel dat rond poorten en muren 
zichtbaar wordt - en dat Ingrid Evers tot 

in detail ontleedt in haar bijdrage over 
de fotoreeks Ontmanteling van Maastricht 
(1867-1870) van Théodor Weijnen - 
komen zoveel meer argumenten en over
wegingen samen dan de standaard
oorzaken die de lineaire geschiedschrij
ving telkens weer aanhaalt. In elke stad 
komt dit proces voort uit andere constel
laties, en heeft het een ander gewicht Dat 
blijkt al uit het feit dat er meer dan hon
derd jaar ligt tussen de slechting van de 
Brugse wallen einde achttiende eeuw en 
die van Bologna begin twintigste eeuw. 
Ook de discussie en argumentatie is op 
elke plek particulier - zo speelt in 
Maastricht de angst dat de vesting zal 
worden ingenomen door de Fransen, op 
het moment dat een F rans-Duitse oorlog 
op til staat.

Nog een opvallend element: slechts 
een kleine elite tekent protest aan, en 
komt op voor het bewaren van de ves
ting, desnoods onder een visuele vorm, 
door er tekeningen of foto’s van te laten 
maken. Wat wij graag op rekening schrij
ven van de negentiende-eeuwse ‘tijdgeest’ 
- haar bewaarzucht en nostalgische hang 
naar het verleden - blijkt plots te kun
nen worden toegeschreven aan een kleine 
‘conservatieve avant-garde’ die evenwel 
over serieuze lobbycapaciteiten beschikt.

Eens die avant-garde haar zin krijgt 
en er bijvoorbeeld foto’s gemaakt wor
den, getuigen die beelden niet zozeer van 
nostalgie of een heroïsering van de ge
schiedenis. Eén van de meest opvallende 

vaststellingen van Dirk Lauwaert in dit 
nummer is juist dat de beelden die op dat 
omslagpunt zijn gemaakt, ook blijk ge
ven van een onvermogen om een zinvol 
antwoord te formuleren op de massieve 
zinloosheid van het disfunctioneel gewor
den object In de verhouding tot het fo
tografische object - de poort en de stads
muur - opent zich hier een semantisch 
vacuüm. De fotografie die dat feit docu
menteert, wordt even sprakeloos; ze 
slaagt er vooralsnog niet in het zinverlies 
van poort en omwalling tot een esthe
tische zin om te buigen. De monumentali- 
sering en esthetisering van de poort komt 
pas later, en pas in een latere fase ont
wikkelt de fotografie haar eigen esthe
tische antwoord. De beelden die gemaakt 
zijn tijdens de slechting, om te bewaren 
wat moest verloren gaan, getuigen daar 
in mindere mate van.

Het ontstaan van deze beelden - de 
beslissing om ze te laten maken - is het 
resultaat van een complex krachtenspel. 
Een enorme historische turbulentie 
omspeelt deze beelden, maar de beelden 
zelf hebben ook een stugge kant, alsof het 
gewicht van de geschiedenis toch vooral 
tot ontnuchtering en een lichte verdoving 
leidde, en niet tot bevrijding en esthe
tische inspiratie. Misschien zou je kun
nen zeggen dat deze beelden nog geen ei
gen ritme en kadans, nog geen eigen tijd 
hadden gevormd, omdat ze nog teveel 
gevangen zaten in de tijd die ze registre
ren.

Naast de bijdragen van Dirk Lauwaert 
en Ingrid Evers bevat dit nummer een 
essay van Rudi Laermans over de duide
lijk meluhaniaanse mediatheorie van 
Arjen Mulder, en meer bepaald over 
diens nieuwe boek dat toepasselijk Over 
mediatheorie heet Het gedeelte tussen dit 
essay en de teksten over de fotografie van 
stadsomwallingen werd samengesteld 
door Sven Lütticken, die koos voor een 
bijdrage van de situationistische groep 
Retort over het trauma van 11 september 
in relatie tot de spektakelmaatschappij, 
en die verder enkele teksten samenbracht 
rond het thema ‘kunstenaarstekst’. De 
samensteller leidt zijn aandeel zelf in op 
pagina 7.

Dirk Pültau

Vanaf het volgende nummer is de redac
tionele leiding in handen van Dirk Pültau. 
We danken Sven Lütticken, Camiel van 
Winkel en Bart Verschaffel voor hun in
zet de afgelopen vijfjaar.
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Over mediatheorie van Arjen Mulder

Rudi Laermans
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In 1964 publiceerde de tot dan toe relatief 
onbekende Marshall McLuhan, van oplei
ding literatuurwetenschapper, Understanding 
Media. [1] Het boek werd in geen tijd een 
wereldwijde bestseller, maar kwam de au
teur ook meteen op veel kritiek te staan. Om 
minstens twee redenen was dat niet echt 
verwonderlijk: Understanding Media leek 
over van alles en nog wat te gaan, en was 
geschreven in een nogal idiosyncratische 
stijl. McLuhan definieerde media als tech
nische prothesen of ‘extensies van de mens’ 
(de ondertitel luidde The Extensions of Man). 
Deze brede definitie liet hem inderdaad toe 
om het over zoveel méér te hebben dan wat 
de communicatiewetenschap als media be
schouwde, ja zijn mediatheorie als een 
nieuwe academische discipline aan te kaar
ten. De diverse talige media (spraak, schrift 
en boekdrukkunst) en de moderne massa
media komen in Understanding Media wel 
degelijk uitvoerig aan bod, maar het boek 
bevat ook beschouwingen over kleren en 
mode, geld, wonen, verkeerswegen... 
McLuhans mediatheorie leek kortom een 
theorie van zowat alle soorten van artefacten 
die de mensheid ooit had aangemaakt. Deze 
omvattende pretentie, die overigens pas dui
delijke contouren kreeg in het postuum ge
publiceerde Laws of Media, botste natuur
lijk met de subdisciplinaire verkaveling en 
de bijbehorende eis van specialisatie in 
Academia. [2]

Werkte de alomvattendheid van 
Understanding Media vooral op de acade
mische zenuwen, de stijl ervan fascineerde 
én enerveerde nog veel meer mensen. 
McLuhan betoogde noch argumenteerde, 
maar poneerde, vaak met de gedrevenheid 
van een visionair en met een uitgesproken 
liefde voor gebalde metaforen. Die laatste 
zijn ook het langst blijven hangen, en dat tot 
op de dag van vandaag. McLuhans media- 
theoretische project raakte tijdens de jaren 
zeventig in het slop, wat onder meer Jean 
Baudrillard goed uitkwam (die beduidend 
méér aan McLuhan heeft ontleend dan door
gaans wordt gedacht). Toen de schrijver van 
Understanding Media in 1980 overleed, 
leek mediatheorie dan ook net zo’n curio
sum uit the sixties als het late oeuvre van 
Herbert Marcuse. Nogal wat van McLuhans 
karakteriseringen zijn echter staande uit
drukkingen gebleven: ‘the global village’, 
‘hot and cool media’, ‘the medium is the 
message’ en - de latere variant - ‘the me
dium is the massage’, ‘the Age of 
Information’... Dat soort metaforen had 
ook sterk bijgedragen tot het directe succes 
van Understanding Media, niet het minst 
onder jongeren en in kringen van reclame
makers, designers en managers. Maar nuch
terder en afstandelijker ingestelde geesten 
konden er van meet af aan weinig meer dan 
pseudo-diepzinnige onzin in ontwaren. [3] 
Helemaal ongelijk hadden ze niet, want in 
McLuhans geschriften is de grens tussen 
zoekende essayistiek, gedurfde oneliners en 
publicitair aandoende slagzinnen soms erg 
dim. Uiteraard vergrootte dat niet meteen 
’s mans academische geloofwaardigheid 
— bij veel empirisch ingestelde communicatie
wetenschappers werkt de naam van McLuhan 
overigens nog altijd als de bekende rode lap.

Maar wat had McLuhan nu precies te 
melden? Een van de kerngedachten van 
Understanding Media luidt dat we bezig 
zijn het Gutenbergtijdperk - nog zo’n typi
sche McLuhan-uitdrukking - achter ons te 
laten. Of zoals het op de eerste bladzijde al 
heet: “During the mechanical ages we had 
extended our bodies in space. Today, after 
more than a century of electronic technology, 
we have extended our central nervous system 
itself in a global embrace, abolishing both 
space and time as far as our planet is 
concerned. Rapidly, we approach the final 
phase of the extensions of man - the 
technological simulation of consciousness, 
when the creative process of knowing will 
be collectively and corporately extended to 
the whole of human society, much as we 
have already extended our senses and our 
nerves by the various media.” [4] Anno 
1964 was dat inderdaad een boude bewe
ring, niet het minst omdat McLuhan ertoe 

neigde om simpele elektriciteitsverbindingen 
als het model voor de externe uitbreiding 
van het menselijke brein te beschouwen. 
Veertig jaar later klinkt zijn statement ech
ter al heel wat minder metaforisch. Dat 
komt, uiteraard, vooral door de onwaar
schijnlijk snelle inburgering van de compu
ter als een nieuw soort supermedium ener
zijds, en door de mondiale koppeling van 
individuele computers en netwerken ander
zijds. McLuhans ‘electric age’ is ons digitale 
tijdperk. Het was ook het nieuwe digitale 
medium dat vanaf het midden van de jaren 
tachtig voor een heropleving in de alge
mene mediatheorie zorgde, met Vilém 
Flusser en Friedrich Kittler als belangrijkste 
voortrekkers. [5] Zij legden na McLuhan 
opnieuw het soort van gedurfde, specula
tieve dwarsverbanden waar de historiografen 
van schrift of boekdrukkunst, zoals Walter 
Ong en Elisabeth Eisenstein, en de talrijke 
pleitbezorgers van filmstudies, televisie- 
studies of zelfs culturele studies zich niet 
aan waagden. In de loop van de jaren negen
tig kreeg deze tweede golf ook een acade
mische voet aan de grond, vooral in enkele 
letterenfaculteiten van het Duitse taalge
bied. [6] In het Nederlandse taalgebied bleef 
het vrij rustig, al maakte het Amsterdamse 
Bilwet, de Stichting ter Bevordering van de 
Illegale Wetenschap, in kleine kring wel 
enige furore met tegelijk baldadige en radi
cale mediatheoretische teksten, geïnspireerd 
door McLuhan, Kittler en - een onvermij
delijke referentie tijdens de jaren tachtig - 
Jean Baudrillard. [7]

Bilwet bestond uit twee complemen
taire persoonlijkheden, de ex-krakers Geert 
Lovink en Arjen Mulder, plus een netwerk 
van informanten en discussiepartners. 
Lovink ontpopte zich tijdens de jaren ne
gentig tot een toonaangevende internet- 
denker die zich voornamelijk interesseerde 
voor de mogelijkheden van nieuwe vormen 
van mondiaal engagement en activisme. [8] 
Arjen Mulder bewandelde een andere weg, 
met weinig belangstelling voor politiek en 
maatschappij, veel interesse voor kunst en 
cultuur - Mulder publiceerde onder meer 
een boek over analoge en digitale fotogra
fie - én met een opvallende aandacht voor 
de koppelingen tussen technische media en 
lichamelijkheid. [9] Alleen al deze thema
tische focus brengt Mulder dicht in de buurt 
van McLuhan, maar de feitelijke verwant
schap gaat een stuk dieper. Zonder meteen 
te vervallen in het technologische determi
nisme waar bijvoorbeeld Kittler naar neigt, 
kiest Mulder mét McLuhan voor ‘harde’ 
mediatheorie. McLuhans beroemde maar 
vaak verkeerd begrepen uitspraak “het me
dium is de boodschap” vormt dan ook de 
rode draad in Mulders mediatheoretische 
beschouwingen.

Net als McLuhan wordt Mulder vooral 
gebiologeerd door mogelijke relaties tussen 
de meest algemene kenmerken van een me
dium, zoals het schrift of de fotografie, en de 
wijze waarop mensen zichzelf, anderen en 
de wereld beleven. Media bemiddelen tus
sen mensen en ‘de werkelijkheid’, maar 
conform eigen regels en karakteristieken. 
Ieder nieuw medium creëert daarom een 
specifieke omgeving die met de inburgering 
ervan al snel voor evident doorgaat. Zo 
lezen we gedrukte tekst van links naar rechts 
- maar we staan er niet bij stil dat we zo tot 
een meer algemeen lineair-analytisch be
wustzijn worden geconditioneerd. Een der- 
gelijk be wustzijndeeltbijvoorbeeld ook beel
den in kleinere eenheden op, om die 
sequentieel te bekijken. Het gebeurt allemaal 
quasi-automatisch, want de ‘formatterende’ 
rol van een medium wordt meestal nauwe
lijks of niet geobserveerd. Pas daardoor kan 
het medium écht als een quasi-natuurlijke 
omgeving functioneren. Harde mediatheorie 
wil in het spoor van McLuhan alsnog de 
latente effecten en invloeden van een me
dium blootleggen. Het genre leest daarom 
wel eens als hardboiled detective, met on
vermoede wendingen en onwaarschijnlijke 
ontknopingen. In feite varieert het gedurig 
op de kantiaanse vraag naar de mogelijk- 
heidsvoorwaarden van kennis en, algeme
ner, van ervaringen. Hoe structureren talige 
en technologische media, als quasi- 
transcendentale denk- en ervaringskaders, 
zowel ons algemene bewustzijn als onze 
singuliere belevingen? — dt is de kernvraag 
van McLuhans intellectuele nalatenschap. 
In zijn nieuwste en weerom voortreffelijk 
geschreven boek, Over mediatheorie, ver

bindt Arjen Mulder de mogelijke antwoor
den op deze vraag alvast met een meer 
verlicht mediabewustzijn en -gebruik: “Het 
boek beschrijft hoe media ons maken tot 
wie we zijn. Het doel is de media van de 
afgelopen honderdduizend jaar te begrijpen 
en ermee te leren spelen in plaats van erdoor 
te worden bespeeld. Het doel is afstand te 
scheppen tot wat we worden door onze 
voortdurende omgang met media.” [10]

2.

Over mediatheorie is inleiding, leerboek en 
essay in één, maar de klemtoon wisselt met 
de drie grote delen waarin het boek uiteen
valt. Het openingsdeel over algemene media
theorie doet door het belang van definities 
nog het sterkst aan een klassiek leerboek 
denken, al wordt het nergens echt saai of 
droog. In het middenluik. Historische media
theorie, laat Mulder de lezer(es) uitgebreid 
kennismaken met de voornaamste bevindin
gen van het onderzoek dat Eric Havelock, 
Walter Ong en anderen hebben verricht naar 
de effecten van de grote evolutionaire spron
gen in de taal als denk- en communicatie
medium. Met de overgang van de gesproken 
naar de geschreven taal en, vervolgens, van 
de gedrukte naar de getypte taal spoorden 
immers meer algemene veranderingen in de 
manier waarop mensen zichzelf, anderen en 
hun omgeving begrijpen. Het laatste deel 
draagt de titel Praktische mediatheorie, maar 
het biedt zeker geen adviezen voor een meer 
subversief of verlicht mediagebruik. An
ders dan de titel suggereert, gaat het slot
gedeelte bijwijlen erg de speculatieve kant 
op. Hier voert onmiskenbaar de essayist in 
Mulder de pen, en die heeft het graag over 
moderne en hedendaagse kunst.

Helemaal in de lijn van McLuhan gaat 
het in Over mediatheorie nooit over de 
eventuele impact van bijvoorbeeld massa- 
mediamieke informatie op het bewustzijn 
of de attitudes van de gebruikers. Mulder 
bespreekt Kritische Theorie noch empirisch 
effectenonderzoek, want het is hem vol
strekt niet om de inhoud van media
boodschappen te doen. Het medium is de 
boodschap: de algemene materiële of for
mele eigenschappen van een medium zijn 
veel belangrijker dan de specifieke inhou
den die een medium slechts dankzij deze 
kenmerken kan overdragen. Hoe mediale 
eigenschappen als mentale denkframes of 
zintuiglijke ervaringskaders werken, laat 
Over mediatheorie soms uitvoerig en soms 
ook terloops zien. Zo merkt Mulder ergens 
op dat “het effect van de fotografie niet is 
wat je op je vakantiekiekje ziet, maar de 
zekerheid dat alleen het heden werkelijk 
bestaat, want alleen het heden is fotogra
fisch vast te leggen. De rest van de tijd, zoals 
verleden en toekomst, bestaat alleen maar in 
de verbeelding. Oude foto’s tonen een oud 
heden. Wij leven in een ‘permanent nu’, een 
‘continu heden’ -dat was het overheer
sende levensgevoel van de twintigste eeuw” 
(p. 41). Dat is, uiteraard, een nogal krasse 
bewering, maar tegelijkertijd ook een inte
ressante observatie die - zoals dat heet - ‘te 
denken geeft’.

De afwisseling, soms in een hoog 
tempo, tussen intellectueel stimulerende 
statements en weinig waarschijnlijke waar
nemingen ritmeert in sterke mate Over 
mediatheorie. Soms weetje zelfs niet meer 
of een bewering nu zinnig of onzinnig is. 
Vooral de passages waarin Mulder het in
dividuele gebruikersniveau overstijgt en 
de impact van een medium naar culturele, 
sociale of politieke fenomenen extrapo
leert, zijn in dit opzicht nogal eens verwar
rend. Ik geef een lukraak gekozen voor
beeld: “De Verenigde Staten verloren de 
oorlog in Vietnam door de komst van de 
kleurentelevisie, die fel realistisch aan het 
Amerikaanse publiek toonde wat ‘onze jon
gens’ daarginds aanrichtten en meemaak
ten. Omgekeerd werd de kleurentelevisie 
een verkoopsucces omdat ze de Vietnam- 
oorlog zo boeiend in beeld bracht” (p. 50). 
Wie dit soort statements alléén maar non
sens vindt, zal zich aan Over mediatheorie 
doodergeren. Ze horen sinds McLuhan al
vast bij het genre: geen harde mediatheorie 
zonder een fikse portie wilde speculatie 
(Kittler, die McLuhan met Lacan combi
neert, gaat trouwens nog veel driester te 
werk dan Mulder). Mediatheorie, zeker in 
de harde variant, is vooral ook een denkstijl. 
Ze is niet uit op nuances of weerleggend 

feitenmateriaal, maar wil als het ware zo
veel mogelijk inspiratie uit één enkel axioma 
halen. Hoever geraak je in de beschrijving 
van uiteenlopende media met de slagzin 
‘Het medium is de boodschap’ ? - déze vraag 
is ook voor Arjen Mulder veel belangrijker 
dan bijvoorbeeld de strikte waarheidswaarde 
van de verworven inzichten.

Gelijktijdig met de Nederlandse editie 
verscheen een Engelse vertaling van Over 
mediatheorie, getiteld Understanding 
Media Theory. [11] De knipoog richting 
McLuhan is overduidelijk - alsof het om een 
eerbetoon gaat, exact veertig jaar na de 
publicatie van diens magnum opus. Maar 
ook wie die link niet legt, wordt in het woord 
vooraf op het juiste spoor gezet: “[McLuhans] 
nu eens onderbouwde, dan weer specula
tieve boeken vormen een blijvende 
inspiratiebron voor latere mediatheoretici, 
inclusief de schrijver van dit boek. Alle 
boeken die zich baseren op of afzetten tegen 
het werk van McLuhan kunnen worden be
schouwd als behorend bij deze school van 
de zuivere mediatheorie” (p. 9).

De laatste stelling is hoogst plausibel, 
maar een stuk minder evident zijn de twee 
andere pijlers die Mulder, naast het oeuvre 
van McLuhan dus, tot ‘de klassieke media
theorie’ rekent. Weinigen zullen betwisten 
dat The Mathematical Theory of Communi
cation van Claude Shannon & Warren 
Weaver en Steps to an Ecology of Mind 
(1972) van de eigengereide cyberneticus 
Gregory Bateson cruciale momenten mar
keren in de naoorlogse geschiedenis van het 
denken over informatie en communicatie. 
Voor Susanne K. Langers publicaties 
Philosophy in a New Key (1942) en Feeling 
and Form (1953) ligt dat al iets anders. De 
historische rol die haar boeken in het 
Angelsaksische taalgebied hebben gespeeld, 
staat weliswaar buiten kijf. Langer be
schouwde bovendien, in het spoor van de 
neokantiaan Ernst Cassirer, de uiteenlopende 
symbolische vormen of genres (mythe, 
kunst, wetenschap...) als algemene kaders 
voor specifieke denkwijzen en ervaringen. 
Dat uitgangspunt lijkt aan te sluiten bij dat 
van de harde mediatheorie, maar tegelijk 
krijgt het bij Langer een haast exclusief 
culturele invulling, zonder McLuhans fas
cinatie voor technologisch bemiddelde beel
den of artefacten. Het ligt dus niet voor de 
hand om de ooit erg invloedrijke boeken 
van Langer tot hoekstenen van ‘de klassieke 
mediatheorie’ te promoveren.

Nu kan men natuurlijk stellen dat 
Mulder de hedendaagse mediatheorie van 
een nieuwe genealogie voorziet - een die 
trouwens interessant oogt - maar het blijft 
niet bij een impliciete herinterpretatie van 
de intellectuele geschiedenis. Mulder be
perkt ook ‘zijn’ algemene mediatheorie 
- dat ligt anders met het historische over
zicht in deel 2 - in opvallend sterke mate tot 
McLuhan, Shannon & Weaver en Langer. 
Hij legt niet uit waarom, met als gevolg dat 
voornamelijk het eerste deel van Over media
theorie afwisselend charmeert en irriteert 
- en dus vooral irritant charmant is. Het is 
ronduit vreemd dat Mulder voortdurend te
rugvalt op Langers gedachtegoed over de 
mens als animal symbolicum, maar in alle 
talen zwijgt over de semiotiek die vanaf de 
late jaren vijftig herontdekt wordt. Niet 
minder verbazend is zijn krasse negatie van 
Derrida & deconstructie, toch wel een per
tinente denkrichting voor wie het thans bij
voorbeeld over het schrift heeft; en nog 
merkwaardiger is dat Mulder de algemene 
mediatheoretische inzichten van een Flusser 
of een Kittler nauwelijks aanraakt en hun 
werk enkel indirect meeneemt in het histo
risch georiënteerde middendeel.

Misschien had Over mediatheorie be
ter Mulders mediatheorie geheten. Wie 
Mulders vorige publicaties kent, krijgt inder
daad de theoretische sleutels tot een belang
wekkend essayistisch oeuvre aangereikt 
- zo’n beetje alsof Dirk Lauwaert, om een 
vergelijkbaar Vlaams voorbeeld te noemen, 
alsnog een boek zou schrijven waarin hij zélf 
de impliciete theoretische invloeden op zijn 
essayistiek zou verduidelijken. Deze feite
lijke inzet blijft onvermeld, en dat stelt toch 
een beetje teleur omdat een titel als Over 
mediatheorie — en nog meer: Understanding 
Media Theory - wel degelijk een ‘acade
mische’ volledigheid en degelijkheid in het 
vooruitzicht stelt. Die verwachting wordt 
niet ingelost en was dus allicht beter niet 
gesuggereerd.2



3.

McLuhan definieerde media als ‘extensies 
van de mens’, en hij dacht daarbij in de 
eerste plaats aan zintuiglijke prothesen én 
de manier waarop die op hun beurt het 
menselijke waarnemingsvermogen beïn
vloeden. Vandaar bijvoorbeeld zijn bekende 
karakterisering van het algemene effect van 
de schriftrevolutie als ‘an eye for an ear’. 
Spreken is luisteren, schrijven is lezen en 
dus kijken: met de schriftcultuur begon te
vens de autonome beeldcultuur. Mulder 
ruimt in zijn mediumdefinitie als het ware 
nog meer plaats in voor de algemene fysieke 
onderbouw van ieder medium. “Een me
dium is een door mensen geplande en ge
maakte, technische of artificiële uitbreiding 
van een lichamelijk vermogen”, zo schrijft 
hij. “Dit mediumbegrip omvat meer dan de 
zintuigen alleen. Lopen is geen zintuig, maar 
een fiets is wel een vervoersmedium, een 
technisch apparaat dat het lichamelijk ver
mogen tot voortbewegen uitbreidt met twee 
wielen en een stuur. De boodschap die je met 
je fiets verzendt is je fietsende lichaam” 
(p. 17). Media zijn volgens Mulder inder- 
daadaltÿdookinformatieoverdragers - maar 
vanuit het werk van Shannon & Weaver en 
Bateson geeft hij aan het informatiebegrip 
wel een specifieke invulling.

Uitdrukkingen als ‘boodschap’ en ‘in
formatie’ worden vaak gelijkgesteld met de 
semantische waarde of betekenis(sen) van 
een mededeling of communicatie. Mulder 
wil daarentegen informatie en betekenis uit 
elkaar houden, wat in de lijn ligt van de 
strikt mathematische aanpak van Shannon & 
Weaver. Informatieoverdracht vindt hij een 
technische kwestie, het gaat om het zo pre
cies mogelijk doorseinen van “de symbolen 
van de communicatie” (p. 29) of, semiotisch 
geformuleerd, om een zo zuiver mogelijke 
transmissie van betekenaren. Voor deze 
opvatting valt iets te zeggen, zeker in ‘het 
digitale tijdperk’, al is ze zeker niet onom
streden. [12] Dankzij de taal van nullen en 
enen zijn computers inderdaad bijzonder 
efficiënte informatieoverdragers, maar daar
mee is uiteraard nog niets gezegd over de 
mogelijke betekenis van de doorgeseinde 
bits & bytes. Om die te kunnen interprete
ren, heeft een gebruiker altijd wel interme
diaire programmatuur nodig. Mulder staat 
daar enkel op de laatste twee pagina’s van 
Over mediatheorie bij stil - ik kom daar nog 
op terug. Maar of het nu om nullen en enen 
dan wel leesbare beelden of schrifttekens 
gaat, een menselijke lezer(es) interpreteert 
gedurig symbolen of betekenaren. Die mo
gelijke betekenis van een boodschap wordt 
overigens wel degelijk door de loutere 
informatiewaarde beïnvloed. Wie bijvoor
beeld een e-mail nog een keer toegestuurd 
krijgt, zal het tweede mailtje allicht weinig 
betekenisvol vinden. Temporeel gezien 
maakt een herhaling een effectief verschil 
en gaat het om een nieuwe boodschap, maar 
dit verschil laat de computergebruiker let
terlijk onverschillig: wanneer de e-mail een 
tweede keer op het scherm verschijnt, drukt 
hij of zij quasi-automatisch de knop ‘delete’ 
in. Of zoals Gregory Bateson het ooit stelde: 
“Information is any difference that makes a 
difference.”

Anders dan Mulder denk ik niet dat het 
informatiebegrip van Shannon & Weaver 
en dat van Bateson over hetzelfde gaan. Of 
je hun werk tot één enkele pijler van ‘de 
klassieke mediatheorie’ kunt uitroepen, valt 
dus te betwijfelen. Zonder verdere argu
menten lijkt het mij evenmin plausibel om 
het volgende te beweren: “Omdat een ver
schijnsel of artefact (uitspraak, afbeelding, 
object) informatiever wordt naarmate het 
onwaarschijnlijker is, kun je zeggen dat 
informatie de verhouding is tussen wat be
kend is en wat nog onbekend is” (p. 34). 
Deze uitspraak klopt vooral bij beelden, 
maar gaat lang niet altijd op. Voor een 
modale consument is wareninformatie bij
voorbeeld synoniem met prijs- of merk
bekendheid. Het is de achillespees van ie
dere algemene mediatheorie: specifieke 
media en particuliere illustraties krijgen 
gedurig een ver dragende bewijskracht, en 
dan volstaat een beetje dwarse afstandelijk
heid om de beweringen met tegen
voorbeelden te counteren. Op die manier 
gaat Mulder trouwens ook zélf te werk wan
neer hij McLuhans onderscheid tussen hete 
(‘hot’) en koude (‘cool’) media aankaart en 
het fenomeen hermediatie bespreekt.

Isa Genzken

Weltempfanger, 1982

Een heet medium zoals het schrift adres
seert zich aan één enkel zintuig en zorgt 
mede daarom voor een hoge mate van be
trokkenheid (geen begrijpend lezen zonder 
afzondering en een minimum aan mentale 
concentratie). Een koud medium 
-McLuhans geliefde voorbeeld was de 
zwart-wittelevisie - spreekt daarentegen 
meerdere zintuigen tegelijk aan en prikkelt 
de verbeeldingskracht van de gebruiker. 
Mulder verbindt het onderscheid met het 
verschil tussen media die duidelijk 
betekenisgericht werken, en media die in de 
eerste plaats fascineren en betekenis sugge
reren. Tegelijkertijd waarschuwthij, terecht, 
voor een al te essentialistische of quasi- 
ontologische omgang met het onderscheid 
tussen hete en koude media: ‘koud’ of 
‘warm’ is ook een zaak van mediumgebruik. 
Omwille van haar beeldend karakter wordt 
analoge fotografie bijvoorbeeld als een heet 
medium beschouwd, maar het kan ook snel 
worden afgekoeld: complexe foto’s maken 
is immers niet moeilijk. Ook in het hoofd
stuk over hermediatie volgt Mulder eerst 
McLuhan om vervolgens - in het spoor van 
Bolter en Grusin - diens ferme formulerin
gen drastisch te relativeren. [13] In 
Understanding Media gaf McLuhan aan het 
algemene uitgangspunt ‘het medium is de 
boodschap’ een originele historische draai: 
“Thecontentof amedium is always aprevious 
medium.” Zo bekeken is schilderkunst de 
inhoud van fotografie en vormt dat medium 
op zijn beurt de inhoud van film, die dan weer 
de inhoud van video is. Deze lineaire visie 
valt echter moeilijk vol te houden. Zo is het 
realisme in de negentiende-eeuwse schilder
kunst gewoonweg ondenkbaar zonder de 
fotografie. Of met een hedendaags voor
beeld: e-mail hermedieert het briefmedium, 
maar de sterk gekrompen schriftelijke cor
respondentie is eveneens geïnfecteerd door 
de ondertussen ingesleten gewoonten in het 
e-mailverkeer. Tussen oudere en jongere 
media bestaat kortom in de regel een twee
richtingsverkeer. Nieuwe media herme-

diëren niet alleen oudere, het omgekeerde 
komt evengoed voor.

Mulder mag de stellingen van zijn leer
meester dan wel geregeld van kritisch com
mentaar voorzien, hij volgt McLuhan heel 
sterk in diens nadruk op de directe zintuig
lijke impact van technologische media. Dat 
verwondert niet, tenslotte publiceerde hij 
eerder al onder meer Het twintigste-eeuwse 
lichaam (1996) en besprak hij in Het foto
grafisch genoegen (2000) uitvoerig de ver
schillen in de zintuiglijke beleving van ana
loge versus digitale foto’s. In Over media
theorie beklemtoont Mulder in eerste in
stantie de niet-lichamelijkheid van tech
nische media. Telefoons of cd’s laten ons 
stemmen zonder lichamen horen, terwijl in 
foto’s en film- of video-opnamen lichamen 
in pure beelden oplossen. Paradoxaal ge
noeg, aldus Mulder, zijn de gebruikers van 
technische media precies omwille van die 
mediale lichaamloosheid gedurig op zoek 
naar een zo sterk mogelijke fysieke 
adressering. Foto’s moeten schokken of 
minstens verleiden, film- of tv-beelden die
nen te fascineren: deze credo’s beheersen 
zowel het dominante commerciële gebruik 
als de subculturele of artistieke toe-eigening 
van technische media.

Volgens Mulder laten we het ons alle
maal graag aanleunen. Want de zo vaak 
gegispte ‘macht van de media’ heeft weinig 
te maken met de inhoud van de gecommuni
ceerde boodschappen, maar is onlosmake
lijk verbonden met hun vermogen om het 
lichaam via zintuiglijke stimuli steeds weer 
in een toestand van zelfvergetelheid te bren
gen. Medium - zintuigen - ervaringen van 
zelfverlies: deze driedeling beschrijft niet 
enkel de spreekwoordelijke baan van een 
reeks beelden of klanken, ze vormt tevens 
de kern van Mulders mediatheorie (en ook 
van diens kunsttheorie, waarover zo dade
lijk meer). Dat zegt de auteur van Over 
mediatheorie ook zélf meermaals hardop. 
“De verleidingskracht van media berust in 
de suggestie dat het mogelijk is om louter

gevoelsintensiteit te worden, ongehinderd 
door het onhandige lichaam dat we een 
leven lang met ons meezeulen”, aldus 
Mulder (p. 71). Goed een pagina verder 
schrijft hij dat “mensen keer op keer worden 
betoverd door extensies van zichzelf in een 
materiaal dat zijzelf niet zijn. Dat veroor
zaakt niet zozeer een verdoving, zoals 
McLuhan meende, alswel een trance. Een 
trance is een prikkeling van een lichaam 
waaraan dat lichaam geen andere conse
quentie kan verbinden dan op te gaan in 
zichzelf. De mediagebruiker, de boeken
lezer, televisiekijker, gameboy, techno- 
dancer, fotoliefhebber, museumbezoeker, 
radioluisteraar, websurfer, chatroomer raakt 
gefixeerd op wat het eigen lichaam doet 
wanneer dat door een instroom van externe 
energie in een toestand wordt gebracht die 
het uit zichzelf nooit zou kunnen bereiken 
of in stand houden” (p. 73).

Media zijn, in één woord, ervarings- 
machines die zich altijd weer opnieuw kop
pelen aan menselijke lichamen - waardoor 
die op hun beurt keer op keer een prothese 
voor de gebruikte mediale prothese wor
den. [14] Het ‘altijd weer opnieuw’, of het 
verslavingseffect van media, hangt vooral 
samen met de onherhaalbaarheid van erva
ringen via herinneringen. Een ervarings- 
situatie is, uiteraard, herinnerbaar - maar 
daarmee wordt het ervarene niet opnieuw 
beleefd. Daarom willen mensen altijd weer 
opnieuw seks, tv-beelden, kunst: als er maar 
ervaren wordt, als we maar in een medium 
kunnen verdwijnen... Nogmaals Mulder: 
“We gebruiken media niet vanuit een ver
langen naar direct contact met de werkelijk
heid, of zelfs maar vanuit een behoefte aan 
informatie. Het gaat om overgave: we slui
ten ons aan op media vanuit een verlangen 
naar een directe ervaring van iets wat we 
niet zelf zijn. We willen onszelf ervaren 
zoals we niet zijn. En dat telkens anders, met 
telkens andere media” (p. 73).

Voor de tegelijk harde en ervarings
gerichte mediabenadering van McLuhan en 
Mulder valt veel te zeggen. Ze corrigeert de 
gangbare communicatiewetenschappelijke 
aanpak en haar sterke nadruk op de inhoud 
van massamediamieke boodschappen; ze 
waagt zich aan veralgemenende uitspraken 
over dé technische media, los van hun maat
schappelijke inbedding; ze bestrijdt hardop 
de impliciete assumpties van het dominante 
discours over de media, dat berust op een 
voornamelijk cognitieve belangstelling voor 
de waarheidswaarde van mediaboodschappen 
en daardoor zichzelf blind maakt voor de 
directe materiële effectiviteit én affectiviteit 
van tv-beelden, gitaarklanken, digitale 
foto’s... Maar aan het 'de-socialiseren' van 
media en mediagebruik hangt natuurlijk een 
prijskaartje. Impliciet lokaliseert Over 
mediatheorie de omgang met media in het 
domein van de vrije tijd, binnen de sterk 
geïndividualiseerde sfeer van cultuur
beleving en ontspanning. Daardoor blijven 
andere maatschappelijke vormen van media
gebruik per definitie buiten beeld - maar 
dat is hier mijn punt niet. Belangrijker is de 
vraag of de uiteenlopende media in de vrije- 
tijdssfeer altoos en overal als ervarings- 
machines werken, dan wel of een grote 
groep mensen ze daarbinnen als zodanig 
gebruikt. In hun vrije tijd zoeken mensen 
inderdaad naar intensieve belevingen en 
harde kicks - en nogal wat media leveren 
thans simpelweg op aanvraag de gewenste 
ervaringen. Maar wat motiveert deze zoek
tocht: de materiële kwaliteiten van de ge
bruikte media of de recente culturele ver
schuivingen, die een groeiend aantal men
sen naar fysieke ervaringen en trance doet 
zoeken, bijvoorbeeld vanuit een streven naar 
authenticiteit? [15] Of luidt het antwoord 
‘beide’, en is het dus nodig om media- en 
maatschappijtheorie zoveel mogelijk te com
bineren? Ik laat de vraag hier graag on
beantwoord -de suggestie dat eenzelfde 
fenomeen behalve mediatheoretisch ook 
anders kan worden geïnterpreteerd, mag 
volstaan.

Mediatheorie generaliseert nogal eens vanuit 
specifieke media of voorbeelden, en dit ge
geven kleurt vooral het tweede, historisch 
georiënteerde luik van Over mediatheorie. In 
de twee overige delen gaat het vaak zowel 
over esthetische media- vooral de schilder
en beeldhouwkunst worden aangehaald —
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4
als over technische media, in brede zin. 
Mulder maakt wel relatief weinig kantteke
ningen bij de recente digitale hermediatie 
van diverse oudere media, een punt waarop 
ik zo dadelijk terugkom. Opvallend aan het 
tweede deel over historische mediatheorie 
is echter de bijzonder sterke, haast exclu
sieve gerichtheid op het medium taal. Aan 
de hand van telkens één specifieke 
‘metalinguïstische regel’ beschrijft Mulder 
erg helder de vier grote evolutionaire 
transities binnen dat medium: van gespro
ken taal naar geschreven taal naar gedrukte 
taal naar getypte taal. De vele peripetieën in 
het ontstaan van het alfabetische schrift en 
hoe dat nieuwe taalmedium het individuele 
zelfbewustzijn en het abstract-rationele den
ken mee in het leven heeft geroepen; de 
onmiskenbare rol van het gedrukte woord 
binnen de omwentelingen in de vroeg
moderne tijd én in de generalisatie van de 
twijfel aan stabiele betekenissen: Mulder 
beschrijft het in navolging van Havelock, 
Eisenstein of Ong allemaal met veel verve, 
weeft er zijn eigen bedenkingen tussen, en 
herinnert tussendoor aan de juistheid van 
McLuhans speculaties in Understanding 
Media. Maar het gaat dus wel altijd over 
taal, en vanwege de immanente verbonden
heid tussen taligheid en betekenisgeving, 
taal als specifiek medium en zin als super- 
medium, lijkt mij dat toch een beetje een 
apart verhaal. [16] De beschikbare media- 
historische literatuur pleit Mulder wel goed
deels vrij, ook al beroept hij zich er niet 
expliciet op: ofwel is deze literatuur immers 
taalgericht, ofwel heeft ze een sterk 
technologiehistorisch karakter. Er bestaan 
daarentegen geen breedvoerige historische 
overzichten van bijvoorbeeld het mense
lijke stemgebruik. Over het beeldmedium 
wordt dan weer voornamelijk geschreven 
vanuit een kunsthistorische invalshoek, en 
die staat vrij ver af van een mediatheoretische 
benadering. [17]

Het middendeel van Overmediatheorie 
doet, zoals gezegd, het sterkst aan een inlei
ding denken. In het kortere slotdeel over 
‘praktische mediatheorie’ neemt dan weer de 
essayist het voortouw. Mulder parafraseert 
hier trouwens af en toe ideeën die hij al eerder 
ventileerde, bijvoorbeeld in Het twintigste- 
eeuwse lichaam. In dat boek het hij fotogra
fie, film en video met drie globale levens
houdingen sporen. Fotografie lijkt de bui
tenwereld te representeren ‘zoals zij is’ en 
induceert daarom een algemeen streven naar 
natuurlijkheid; film draait rond beweging, 
en daarmee correspondeert een ideologisch 
lichaam dat zich wil inzetten, engageren, uit 
is op zelfverandering... en met het artifi
ciële videobeeld ten slotte stemt een levens
houding overeen die het eigen lichaam als 
volstrekt maakbaar ziet en daarom plas
tische chirurgie, orgaantransplantaties of 
genetische manipulatie kritiekloos omarmt. 
Deze superharde mediatheoretische drie- 
deling keert dus terug in Overmediatheorie, 
in het kader van een meer algemene be
schouwing over het verschil tussen een ana
loog en een digitaal bewustzijn. Mensen 
met een analoog bewustzijn nemen gedurig 
posities in, zijn waarheidszoekers en bena
drukken de gebondenheid aan het verleden. 
Wie een digitaal bewustzijn heeft, denkt 
veeleer in termen van mogelijke posities, 
van mogelijkheidsvoorwaarden en van toe
komstmogelijkheden. Het onderscheid loopt 
sterk in de pas met het tijdens de jaren 
tachtig druk besproken verschil tussen een 
moderne en een postmoderne houding. Die 
termen zijn alweer een tijd uit de mode, 
Mulder gebruikt ze dan ook niet - maar of 
we er zoveel mee winnen om ze te her- 
coderen conform het verschil tussen oude 
en nieuwe, analoge en digitale media? Het 
levert mooie beeldspraak op, dat wel.

Over het digitale medium en, meer nog, 
over internet en cyberspace heeft Mulder in 
Over mediatheorie niet zo heel veel te mel
den. Hij lijkt de computer zelfs een beetje uit 
de weg te gaan, alsof ding noch medium hem 
weten te boeien. Helemaal aan het einde van 
het boek geeft hij alsnog een verantwoording 
voor zijn terughoudendheid. Die doet dan 
ook als een achteraf-legitimatie aan en over
tuigt niet echt: “Rondkijkend in het digitale 
universum van de computer zie je hardware, 
software, netwerken, objecten, omgevin
gen, situaties, ruimtes, maar geen media, 
want alles communiceert er, en als alles een 
communicatiemiddel is heeft het woord 
‘medium’ geen verklarende kracht meer”, 
aldus Mulder. “In het digitale domein is 
uiteindelijk alles software of in software om 
te zetten. Ook de geschiedenis is er soft
ware, een netwerk van databanken plus een 
serie zoekmachines. Waar het computer
tijdperk om vraagt, is een geünificeerde 

softwaretheorie. Daar heeft de mediatheorie 
het nakijken” (p. 214).

Mulders stelling scheert erg kort door 
de bocht, en allicht beseft de auteur van 
Over mediatheorie dat ook zelf. Het gaat 
immers niet zozeer om hét digitale univer
sum als zodanig, wel om de hermediatie van 
bestaande media als beeld en klank, en meer 
nog hun combinatie, in de taal van enen en 
nullen. Ontegenzeglijk spelen de diverse 
vormen van software hierbij een cruciale 
rol. Maar een digitaal computerbeeld is ook 
materieel een ander medium dan een 
schilderkunstig beeld of een klassiek video
beeld, net zoals digitale muziek mediaal 
verschilt van analoog gemaakte. Juist van
uit het standpunt van de harde mediatheorie 
ligt daarom de vraag voor de hand welke 
specifieke effecten bijvoorbeeld digitale 
computer- of videobeelden op de zintuig
lijke waarneming hebben. [19] Dat was trou
wens ook goeddeels de vraag die voorop 
stond bij Mulders vergelijking tussen de 
analoge en de digitale fotografie in Het 
fotografisch genoegen. Daarom bevreemdt 
het des te meer dat Mulder aan het slot van 
Over mediatheorie alsnog het héle digitale 
domein van de media- naar de software
theorie meent te moeten versluizen. Zo’n 
universele softwaretheorie lijkt mij verge
lijkbaar met de algemene taaltheorie of lin
guïstiek, genre Chomsky of de Saussure. 
Het bestaan daarvan maakt een media
theoretische benadering van zowel het me
dium taal als de diverse specifieke taal- 
media (schrift, boekdrukkunst...) helemaal 
niet onmogelijk of overbodig, integendeel. 
Wanneer deze vergelijking hout snijdt, wordt 
Mulders slotverdict gewoonweg weer
sproken door het hele middendeel van zijn 
boek...

Heel wat overtuigender is Mulder 
wanneer hij het ‘buitenmediale’ als de grens 
van iedere mediatheorie beschrijft. Voor 
wie een beetje vertrouwd is met het werk 
van Mulder, is deze notie bekend. Ze ver
wijst naar de paradox dat een medium nooit 
toegang geeft tot dé werkelijkheid, maar 
daar toch op een altijd specifieke manier 
splinters van kan tonen. Het buitenmediale, 
dat is een spoor van de ongemedieerde 
Werkelijkheid binnen een medium: het fo
togenieke van een landschaps- of portret
foto, de blues van een microfoonstem... Het 
is altijd singulier en de presentie ervan valt 
nooit eenduidig te omschrijven of te fixe
ren. De late Roland Barthes noemde het ‘le 
grain de la voix’ en, in La Chambre claire, 
het punctum dat de algemene leesbaarheid 
of het studium van een foto doorboort. Walter 
Benjamin had het, ook al in verband met de 
fotografie, over de aura van een beeld: héél 
dichtbij, en tegelijkertijd veraf. Wanneer 
het buitenmediale echter een mediumeffect 
is, zit Benjamins beroemde stelling dat tech
nisch ge(re)produceerde kunstwerken per 
definitie aura missen er helemaal naast. Met 
ieder nieuw technisch medium ontstaat er 
een nieuw soort aura, net zoals iedere ge
lukte foto of stemopname een unieke 'foto- 
genie’ of ‘korreligheid’ voortbrengt die in 
duizendvoud kan worden gereproduceerd.

“Het fotogenieke is datgene in een 
foto waardoor je überhaupt bereid bent naar 
zo’n foto te kijken”, zo schrijft Mulder in 
een erg mooie passage over het buiten
mediale. “Het is buitentalig en daarom niet 
te duiden, betekenisloos, maar wel te con
stateren. Het is de poëtische waarheid die de 
fotografie uitdrukt omtrent de wereld. Kijk 
maar. Dankzij het fotogenieke neem je on
middellijk het gevoel waar dat van de foto 
afstraalt en waarvan alle lijnen en kleuren 
doordrongen zijn. Het fotogenieke is dat- 
geneineer^fotowaarrie fotoaande buiten
wereld raakt, want het is het fotogenieke dat 
de ervaring in ons wakker roept” (p. 70). 
Wat Mulder hier zegt over één mediale 
verschijningsvorm van hetbuitenmediale, ; 
bevat tevens de kern van de kunsttheorie 
waarop hij in Over mediatheorie gedurig 
terugkomt. Misschien is ‘kunsttheorie’ een 
te groot woord voor dit onverholen pleidooi 
om in de omgang met kunstwerken op
nieuw gevoelens en affecten, en vooral de 
ervaring van echtheid, centraal te stellen. 
Dat kunstwerken een dergelijke ervaring 
kunnen bieden, heeft volgens Mulder alles 
te maken met hun geprivilegieerde relatie 
met het buitenmediale. In het buitenmediale 
raakt een medium aan de werkelijkheid, 
waardoor een beeld of stem of tekst met 
echtheid wordt opgeladen - en kunst is in de 
visie van Mulder de spreekwoordelijke spe
cialist in het buitenmediale gebruik van 
media.

Nu redeneert Mulder in Over media
theorie niet van de kunst naar het buiten
mediale, maar omgekeerd van het buiten

mediale naar de kunst. Of juister nog, hij 
gaat er gewoonweg van uit dat kunst en het 
buitenmediale twee zijden van eenzelfde 
medaille vormen. “Alle kunst komt voort 
uit buitenmediale ervaringen”, zo schrijft 
hij. “Een buitenmediale ervaring, of de er
varing van het buitenmediale doet zich voor 
als een gevoel waarvan niet te zeggen is 
waar het vandaan komt of wat je er mee 
moet. Of misschien gaat het eerder om een 
gevoelsintensiteit - niet het type gevoel is 
van belang, maar de onontkoombaarheid en 
het dwingende karakter ervan, die je leven 
lijken te ontdoen van elke inhoud en je de 
opdracht geven zelf voor een nieuwe inhoud 
te zorgen” (p. 173). Gelukte kunstwerken 
- er zijn natuurlijk véél meer mislukte - sla
gen erin om een medium op een zodanige 
manier op te laden met 'buitenmedialiteit' 
dat ze de kijker, luisteraar of toeschouwer 
een echtheidservaring geven. Dat gevoelen 
lag in het kunstwerk besloten, wachtend op 
een recipiënt. Daarom noemt Mulder kunst
werken in navolging van Susanne Langer 
ook virtuele objecten. Het gaat om artefacten 
die de ervaring van het buitenmediale via 
materiële vormen condenseren en vasthou
den, en dat conform de altijd specifieke 
eigenschappen van een welbepaald medium. 
“Elk kunstobject bevat een virtueel gevoel, 
een vormgegeven gevoel dat door zijn vorm
geving gevirtualiseerd is en daardoor weer 
geactualiseerd kan worden - zij het niet 
zozeer als ervaring, als wel als ervaar- 
baarheid”, zo besluit Mulder (p. 204).

En zo maakt Óver mediatheorie de 
cirkel rond. De daarin ontvouwde algemene 
mediatheorie koerst op uitgangspunten die 
velen achterhaald zullen vinden, en de aan 
het einde van het boek bepleite kunstvisie 
grijpt eveneens naar een ondertussen fel 
bestoft betoog terug om de directe relatie 
tussen Feeling and Form— aldus de titel van 
Langers traktaat - te thematiseren. Het doet 
allemaal lichtjes tot zeer tegendraads aan, 
het komt gewild onmodieus over. Zeker 
Mulders kunsttheorie gaat dwars tegen de 
intellectuele tijdgeest in, die ook een be
langrijk deel van de huidige kunstproductie 
in een stevige greep houdt. [20] Conceptuele 
spitsvondigheden en dubbele bodems, de 
gedurige deconstructie van het onderscheid 
tussen echt en onecht, het afwisselend cy
nische en ironische bespelen van de pre
misse dat een authentiek contact - met de 
werkelijkheid evenals tussen mensen - on
mogelijk is: het is aan Mulder allemaal niet 
besteed. Met een, eerlijk is eerlijk, erg aan
stekelijk schrijfplezier ontpopt hij zich tot 
de ongegeneerde advocaat van een quasi- 
naïef kunstplezier.

Noten

[1] Marshall McLuhan, Understanding 
Media. The Extensions of Man, Cambridge 
(Mass.)/London, MIT Press, 1996.
[2] Marshall McLuhan en Eric McLuhan, 
Laws of Media: The New Science, Toronto, 
University of Toronto Press, 1988.
[3] Voor een Nederlandstalig voorbeeld, 
zie Rudy Kousbroek, Het avondrood der 
magiërs, Amsterdam, Meulenhoff, 1979.
[4] McLuhan, op. cit. (noot 1), pp. 3-4.
[5] Zie van Vilém Flusser vooral diens 
Ins Universum der technischen Bilder, 
Gottingen, European Photography, 1999 en 
Kommunikologie, Frankfurt am Main, 
Fischer Verlag, 2000; van Friedrich Kittler: 
Grammophon Film Typewriter, Berlin, 
Brinkmann und Bose, 1986 en Draculas 
Vermachtnis. Technische Schriften, Leipzig, 
Reclam Verlag, 1993.
[6] De Duitstalige literatuur rond media
theorie eni -geschiedenis is de laatste jaren 
exponentieel gegroeid. Dat resulteerde in 
meerdere uitstekende, zij het gewoonlijk ook 
auteursgerichte overzichten, zoals die van 
Frank Hartmann, Medienphilosophie, Wien, 
WUV-Universitatsverlag, 2000, en Daniela 
Kloock & Angela Spahr, Medientheorien. 
Eine Einfiihrung, München, Wilhelm Fink 
Verlag, 2000.
[7] Zie van Bilwet vooral de bundel 
Media-archief, Amsterdam, Uitgeverij 
Ravijn, 1992. In Vlaanderen verdedigde 
Frank Hellemans in 1992 een sterk media- 
theoretisch georiënteerd proefschrift over 
de literaire avant-garde, dat de basis vormde 
voor zijn boek Mediatisering en literatuur: 
een moderne, mediavergelijkende literatuur
geschiedenis, Leuven, Acco, 1996.
[8] Zie bijvoorbeeld Geert Lovink, 
Uncanny Networks, Cambridge (Mass.)/ 
London, MIT Press, 2002 en idem, My First 
Recession. Critical Internet Culture in 
Transition, Rotterdam, V2_Publishing/NAi 
Publishers, 2003.

[9] Arjen Mulder, Het twintigste-eeuwse 
lichaam, Amsterdam, Uitgeverij 1001, 
1996; idem, Het fotografisch genoegen, 
Amsterdam, Van Gennep, 2000; idem, 
Levende systemen. Reis naar het einde van 
het informatietijdperk, Amsterdam, 
Van Gennep, 2002; en Arjen Mulder en 
Maaike Post, Boek voor de elektronische 
kunst, Rotterdam, V2_Publishing, 2000. 
[10] Arjen Mulder, Over mediatheorie. 
Taal, beeld, geluid, gedrag, Rotterdam, 
V2_Publishing/NAi Uitgevers, 2004, p. 7. 
Wanneer ik hierna dit boek aanhaal, geef ik 
in de tekst na het citaat tussen haakjes de 
geciteerde pagina aan.
[11] Arjen Mulder, Understanding Media 
Theory: Language, Image, Sound, Behavior, 
Rotterdam, V2_Publishing/NAi Publishers, 
2004.
[12] Contra Shannon & Weaver heeft bij
voorbeeld Donald MacKay al heel vroeg een 
meer omvattende wiskundige informatie
theorie bepleit die recht doet aan de 
betekenisdimensie. Een goed overzicht van 
het debat binnen de eerste generatie van 
cybernetici biedt Katherine N. Hayles, How 
We Became Posthuman: Virtual Bodies in 
Cybernetics, Literature, and Informatics, 
Chicago, University of Chicago Press, 1999.
[13] Zie David J. Bolter en Richard Grusin, 
Remediation: Understanding New Media, 
Cambridge (Mass.)/London, MIT Press, 
1999.
[14] Tijdens een seminarie aan de K.U. 
Leuven in 2002 noemde Mulder de televisie 
heel treffend “een gedachtestofzuiger”.
[15] De laatste, uiteraard cultuursociolo- 
gische stelling, bepleiten onder meer 
Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. 
Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt 
amMain/New York, Campus Verlag, 1992; 
en Lieven De Cauter, Archeologie van de 
kick. Verhalen over moderniteit en ervaring, 
Amsterdam, De Balie, 1995. Dat in het post
moderne laatkapitalisme oppervlakkige maar 
intensieve belevingen het overnemen van 
diepe gevoelens of affecten, is ook de mening 
van Fredric Jameson, Postmodernism, or 
The Cultural Logic of Late Capitalism, 
London, Verso, 1993.
[16] Ik zinspeel op het werk van de late 
Niidas Luhmann, waarin Husserls zinbegrip 
wordt gecombineerd met de mediumnotie 
die Fritz Heider ooit heeft voorgesteld (en 
die dankzij de hedendaagse systeemtheorie 
nieuw leven werd ingeblazen). Uiteraard is 
dat helemaal geen vanzelfsprekende opera
tie, laat staan een die harde mediatheoretici 
zal overtuigen. Over zin, taal en media, zie 
het tweede hoofdstuk in Niklas Luhmann, 
Die Gesellschaft der Gesellschaft, Frankfurt 
amMain, Suhrkamp, 1995 en RudiLaermans, 
Communicatie zonder mensen. Een systeem
theoretische inleiding in de sociologie, 
Amsterdam, Boom, 1999, pp. 80-91.
[17] Vanuit kunstwetenschappelijke hoek 
heeft onder meer Hans Belting wel een brug 
richting mediatheorie proberen te slaan. Zie 
Hans Belting, Bild-Anthropologie: Entwürfe 
für eine Bildwissenschaft, München, Fink, 
2001, in het bijzonder het opstel Medium - 
Bild - Körper. Erg diep gaat Beltings 
bemiddelingspoging niet: hij definieert, à la 
Greenberg, een medium als een materiële 
drager.
[18] Ook Mulder wordt vooral geïnspireerd 
door Lev Manovich, The Language of New 
Media, Cambridge (Mass.)/London, MIT 
Press, 2001.
[19] Zie bijvoorbeeld Mark B.N. Hansen, 
New Philosophy for New Media, Cambridge 
(Mass.)/London, MIT Press, 2004, waarin 
uiteenlopende voorbeelden van digitale 
kunst vanuit Deleuzes visie op lichamelijk- 
heid en affectiviteit worden geduid.
[20] Dat klopt niet helemaal, want de esthe
tica van de thans wél en vogue zijnde Gilles 
Deleuze schuift kunst en affectiviteit, maar 
dan van het niet gevoelsmatige soort, even
eens in elkaar. Zie bijvoorbeeld Ronald 
Bogue, Deleuze on Music, Painting and the 
Arts, London/New York, Routledge, 2003.

Over mediatheorie. Taal, beeld, geluid, 
gedrag van Arjen Mulder werd in 2004 
uitgegeven door V2_Publishing en NAi Uit- 
gevers (Mauritsweg 23,3012JRRotterdam; 
010/201.01.33; www.naipublishers.nl)
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"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.

D
e W

itt
e R

aa
f 1

10
» j

ul
i-a

ug
us

tu
s 2

00
4

2D
233, Zuivelmarkt 33 
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Toegang gratis

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars):
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge
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Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
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Getroffen Machten
De staat, het spektakel en 11 september

Marginalia
Zoals de groep Retort in haar 
neosituationistische pamflet Afflicted 
Powers stelt, werden de aanslagen 
van 11 september 2001 getekend 
door de lessen van de spektakel- 
maatschappij die juist het doelwit 
van de aanslag was. 9-11 was icono- 
elastische beeldproductie op block- 
busterschaal. Het visuele onheils- 
teken van de brandende en instor
tende torens werd al spoedig tot in
zet van een strijd om de macht over 
het discours; de implicaties ervan 
werden door talking heads op tele
visie en in de kranten uitentreuren 
bediscussieerd, maar tegelijk leek 
de traumatische kracht van de 
rampenbeelden de meest simplifi
cerende antwoorden onweerstaan
baar te maken. Terwijl Jeroen 
Boomgaard de situationisten er in 
dit nummer van beticht de kunst 
volledig te hebben onderworpen 
aan een literair oninteressante, 
loodzware tekstproductie, pleiten 
T.J. Clark en zijn Retort-mede- 
auteurs in de huidige beeldpolitieke 
constellatie juist voor een herbezin
ning op de analytische kracht van 
Debords teksten.

De nadagen van de Situationistische 
Internationale - de artistieke avant- 
garde die een politieke avant-garde 
werd of wilde worden, maar toch 
altijd in een esthetische visie op de 
wenselijke samenleving geworteld 
bleef - waren ook de tijd van de op
bloei van de kunstenaarstekst. De 
conceptuele kunst wilde zich kri
tisch verhouden tot een spektakel- 
economie die de beeldende kunst al 
lang aan het opslorpen was; maar 
zij trok niet de situationistische con
clusie dat de kunst daarom moest 
worden opgegeven. Veeleer moest 
zij een zelfkritische Wende maken, 
hetgeen ook een wantrouwen ten 
opzichte van visueel vuurwerk in
hield, en een opwaardering van de 
taal als medium om een meer ana
lytische en reflexieve kunstpraktijk 
mogelijk te maken.

Of het nu gaat om een (neo)situatio- 
nistische analyse die in een politiek 
in plaats van artistiek kader gereci
pieerd wil worden, dan wel om 
kunstenaarsteksten die deel uitma
ken van een artistiek oeuvre of er 
nauw mee samenhangen, nuchter 
bezien heeft men in beide gevallen 
te maken met marginalia, met kant- 
tekeningen bij het spektakel. De één 
wil in de marge van de massamedia 
een analytisch instrumentarium 
ontwikkelen voor een politieke ac
tie die uiteindelijk het centrum zelf 
zou moeten raken; de ander is vaak 
solipsistischer en zelfreflexiever, en 
streeft eerder naar het uitbouwen 
van randzones binnen de heden
daagse samenleving dan naar het 
omverwerpen van de maatschappij. 
Juist een montage, een constellatie 
van deze twee tendensen kan een 
meerwaarde opleveren; het eerste 
zonder het tweede zou uitdraaien op 
een abstracte negatie die de kunst 
in rook doet opgaan en daarmee de 
ruimte voor afwijkingen alleen 
maar kleiner maakt; het tweede 
zonder het eerste zou resulteren in 
een berusting die gelijkstaat aan 
medeplichtigheid.

Sven Lütticken

Retort

Ook hij vocht onder de televisie voor onze 
plaats in de zon.
Robert Lowell over Luitenant Calley, 1971

I

We beginnen bij dat moment in februari 
2003, toen bij de ingang van de zaal waar de 
Veiligheidsraad vergadert het wandkleed 
met de reproductie van Picasso’s Guernica 
achter een doek werd verborgen. Dat ge
beurde op aandrang van de Amerikanen 
- de reproductie was geen “passende ach
tergrond” om de internationale media toe te 
spreken over de nakende invasie van Irak. [ 1 ] 
De episode werd een embleem. Meer dan 
één affiche op Piccadilly of Market Street 
speelde met sardonische variaties op Bush 
en de snuivende stier. Een embleem, inder
daad - maar achteraf bezien kunnen we ons 
afvragen: een embleem van wat? Van de 
onverzettelijke wil van de staat om zelfs het 
miniemste detail van de schijn te controle
ren, als een onderdeel - een essentieel be
standdeel - van zijn oorlogszucht? Onge
twijfeld. Maar kon je ook dit keer wel zeg
gen dat de staat in zijn opzet geslaagd was? 
Bleek de lompheid van die poging tot cen
suur niet contraproductief? Lokte ze niet 
precies die nachtmerrie uit - door beelden 
die de brutale abstractie van ‘shock and 
awe’ nog een gezicht kunnen geven - die de 
velcrodoeken juist hadden moeten bannen? 
En getuigde het hele incident niet vooral van 
de angst van de staat, met zijn pogingen om 
de symbolische productiemiddelen aan zijn 
microbeheer te onderwerpen - alsof hij 
vreesde dat elk miniem detail van het onwer
kelijk gemaakte decor dat hij voor zijn bur
gers had gebouwd het potentieel bevatte om 
zich in tijden van crisis tegen hem te keren?

Dit essay wil die ambiguïteiten ver
kennen en ze veralgemenen tot de hele po
litiek en de hele manier van oorlog voeren 
van de voorbije driejaar. We gaan uit van de 
premisse dat bepaalde begrippen en be
schrijvingen die Guy Debord en de 
Situationistische Internationale veertig jaar 
geleden naar voren hebben geschoven, als 
onderdeel van hun pogingen om de nieuwe 
vormen van staatsmacht en sociale desinte
gratie te begrijpen, nog altijd verklarende 
kracht bezitten - meer dan ooit, vermoeden 
we, in de akelige tijd die we doormaken. 
Vooral de tweelingbegrippen ‘kolonisering 
van het dagelijkse leven’ en 'spektakel- 
maatschappij’ - volgens ons hebben beide 
concepten elkaar nodig om hun taak te kun
nen vervullen - lijken óns nuttig, om vat te 
krijgen op belangrijke aspecten van wat 
sinds 11 september is gebeurd. Ons doel, 
anders gezegd, is twee centrale situatio
nistische hypothesen terug te voeren naar de 
taak waarvoor ze altijd bedoeld waren - om 
er weer instrumenten voor politieke analyse 
van te maken, toegepast op het begrijpen 
van de macht en de kwetsbaarheid van de 
kapitalistische staat. (We nemen aan dat 
anderen met ons huiveren bij de manier 
waarop ‘spektakel’ zijn plaats heeft gevon
den in het goedgekeurde postmoderne dis
cours van de voorbije 15 jaar, als een vage
lijk chiliastische begeleiding bij ‘nieuwe 
mediastudies’ of bij wishful thinking over 
vrijheid in cyberspace, zonder dat er zelfs 
maar over gefluisterd wordt dat het begrip 
oorspronkelijk toegepast werd op de rellen 
in Watts en op de Proletarische Culturele 
Revolutie.)

Dat betekent geenszins dat we de con
touren en de dynamiek van de nieuwe situa
tie menen te begrijpen, of dat we een theorie 
van zijn diepste determinanten kunnen aan
bieden. We zijn geen sektariërs van het 
spektakel; geen enkel concept, geen enkel 
cluster van concepten lijkt tegen de gruwel 
van de voorbije driejaar te zijn opgewassen. 
We vinden het zelfs begrijpelijk, zij het 
uiteindelijk fout, dat een deel van links vindt 
dat de recente woestijnoorlogen en het 
gekibbel in de Veiligheidsraad vatbaar zijn 
voor analyse in de klassieke marxistische 
terminologie, die zij hooghartig ongewij
zigd laten, en dat die analisten meteen weer 
de voorspellingen en de weerstanden van de 
imperialismestudies van Lenin en Hobson 
hebben bovengehaald, liever dan te grijpen 
naar de terminologie van een nieuwe poli
tiek van ‘interne’, getechnologiseerde so
ciale controle.

De sombere situatie waarin we ons bevin
den vraagt een niet-politiek denken. Geen 

enkele poging daartoe mag drie evidente, 
met elkaar verbonden kwesties uit de weg 
gaan.

Ten eerste. In welke mate hebben de 
gebeurtenissen van 11 september 2001 - de 
precisiebombardementen op New York en 
Washington door georganiseerde vijanden 
van het Amerikaanse imperium - een nieuw 
tijdperk ingeluid? Hebben die gebeurtenis
sen iets fundamenteels veranderd in de 
logica en de gedragslijn van geavanceerde 
kapitalistische staten of in de verhouding van 
die staten met hun burgermaatschappijen? 
Zo ja, op welke manier?

Ten tweede. Hoe moeten we de pogin
gen van de VS begrijpen om sinds 11 sep
tember de Amerikaanse macht te doen gel
den - de naïeve demonstratie van militaire 
suprematie (vooral om de ‘démonstrateurs’ 
zelf gerust te stellen dat ‘er nog altijd iets te 
doen valt’ met het monsterlijke wapen
magazijn dat de staat op zijn wenken be
dient), de stuntelige herkoloniserings- 
pogingen in Afghanistan en Irak, de bedrei
gingen en afkoopsommen waarmee satelliet
staten overal ter wereld worden geïntimi
deerd of gepaaid, de barse aanval op burger
lijke vrijheden binnen de VS zelf? Als een 
stap achteruit, een historische regressie, 
waarin de moleculaire, geïntegreerde, on
zichtbare controle-instrumenten, die zovelen 
onder ons onmisbaar hadden geacht voor een 
waarlijk ‘modem’ staatssysteem, plaats heb
ben geruimd voor een nieuw/oud tijdperk 
van kanonneerboten en boekverbrandingen?

Ten derde. Helpen de concepten 
‘spektakelmaatschappij’ en ‘kolonisering 
van het dagelijkse leven’ ons om de logica 
van de huidige tijd te begrijpen? Of is het 
niveau van maatschappelijke verspreiding 
en leugenachtigheid waar die concepten ooit 
naar verwezen, intussen voorbijgestreefd 
- verplaatst, op een abrupte manier, op een 
bijzonder moment van urgentie en arrogan
tie - door bottere en oudere staatkundige 
imperatieven?

Die vragen kunnen niet geïsoleerd 
worden beantwoord. Geen enkel analyse
niveau - ‘economisch’ of ‘politiek’, glo
baal of lokaal, gericht op de materiële of op 
de symbolische productie - kan op z’n een
tje recht doen aan de huidige vreemde men
geling van chaos en grootse ambities. Maar 
over een belangrijk aspect van het verhaal, 
de strijd om de dominantie in het domein 
van het beeld, en over de interactie van dat 
aspect met andere, meer vertrouwde en meer 
‘materiële’ aspecten, is nog nauwelijks na
gedacht. Van die interactie willen we hier 
een eerste schets aanreiken, als basis voor 
verdere discussie.

n
De versie van ‘spektakel’ waarmee we wil
len werken is minimaal, pragmatisch, nuch
ter. Ongetwijfeld heeft de oorspronkelijke 
bedenker van dat idee het vaak een triom
fantelijke, wereldhistorische kracht meege
geven. Maar zijn toon is niet te imiteren, 
zoals alle pogingen daartoe hebben aange
toond; en in elk geval zijn we ervan over
tuigd dat onze tijd een andere kadans vraagt 
- iets dat dichter aanleunt (als we meeval 
hebben) bij de verzen van Paradise Lost die 
we als motto voor ons pamflet hebben ge
bruikt dan bij Lukacs of Ducasse. [2]

Het begrip ‘spektakel’ was bedoeld 
als een eerste poging om een nieuwe vorm 
van, of een nieuwe fase in de accumulatie 
van kapitaal te karakteriseren. Het typeerde 

vooral de onderwerping van steeds meer 
facetten van menselijke sociabiliteit - sfe
ren van het dagelijkse leven, vormen van 
recreatie, manieren van spreken, idiomen 
van lokale solidariteit, soorten van ethische 
of esthetische insubordinatie, het onbeperkte 
vermogen van mensen om bevelen die ze 
van hogerop krijgen uit de weg te gaan of te 
weigeren - aan de dodelijke verlokkingen 
(de levenloze, vrolijke eentonigheid) van de 
markt. De bedenkers van die analyse heb
ben zich altijd verzet tegen de voorstelling 
dat die kolonisering van het dagelijkse le
ven afhankelijk was van enigerlei soort tech
nologie. Zoals bekend interesseerden ze zich 
voor de middelen waarover moderne maat
schappijen kunnen beschikken om de schijn 
te systematiseren en te verspreiden, om de 
texturen van het alledaagse te onderwerpen 
aan een constant spervuur van beelden, in
structies, slogans, logo’s, valse beloften, 
virtuele realiteiten, geluksmotiefjes in mi
niatuur. Batteries Not Included, zoals de 
oude punkgroep zei.

De keuze om dat proces met het woord 
‘kolonisering’ te beschrijven, was doelbe
wust. Dit nodigde de lezer uit om zich de 
invasie en de sterilisatie voor te stellen van 
zovele onbezette zones van het menselijke 
bestaan - zones die vorige regimes, hoe 
aanmatigend ze ook waren, vrijwillig (of 
omdat ze niet anders konden) met rust had
den gelaten - als een specifieke noodzaak 
van de kapitalistische productie, net zo goed 
een onderdeel van haar dynamiek als haar 
expansie tot de uiterste grenzen van de we
reld. Die kolonisering van het dagelijkse 
leven, zo zouden we vanuit onze huidige 
waarnemingspositie kunnen stellen, was een 
naar binnen gekeerde ‘globalisering’ - ze 
bracht het maatschappelijke hinterland in 
kaart en omheinde het, en fabriceerde met 
de details van de menselijke inventiviteit 
een steeds wijder vertakte en gestandaardi
seerde markt van verwisselbare subjectivi- 
teiten. Uiteraard impliceerden beide 
koloniseringsbewegingen elkaar: er was 
geen Black Atlantic van suiker, alcohol en 
opiaten geweest, zonder de aandrang om 
subjectiviteit vorm te geven volgens een 
patroon van kleine (verkoopbare) versla
vingen.

De analyse wilde scherpstellen op de 
voorwaarden en de mogelijkheden tot ver
zet (bevrijdingsoorlogen) tegen de koloni
serende krachten. Dat gebeurde in een situa
tie, de late jaren zestig, waarin het niet zo 
roekeloos was — ook al bleek het achteraf 
een vergissing - om je voor te stellen dat we 
“onze getroffen Machten zouden her
groeperen” en de vijand werkelijk schade 
zouden toebrengen. Debord, om het over 
hem te hebben, interesseerde zich vooral 
voor de manier waarop de onderwerping 
van het maatschappelijke leven aan de heer
schappij van de schijn tot een apart soort 
politiek had geleid - een politiek van staats- 
formatie en bewaking. Zijn mening over die 
evolutie varieerde: het was het aspect van 
het heden dat hij het meest haatte, dat hem 
aanzette tot zijn beste tirades en de ergste 
paranoia bij hem wakker riep. Uit wat hij 
erover schreef, destilleren we de volgende 
proposities.

Ten eerste: langzaam maar zeker werd 
de staat in de twintigste eeuw ertoe overge
haald om volledig mee te werken aan het 
microbeheer van het dagelijkse leven. De 
noodzaak van de markt werd de obsessie van 
de staat. (Dat gebeurde traag, en in zekere zin 
tegen beter weten van de staat in, omdat er
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altijd een spanning heeft bestaan tussen de 
gewapende gerichtheid-op-anderen van de 
moderne staat— de raison d’être van de staat 
als oorlogsmachine — en de eis van het kapi
taal dat de staat zou helpen bij de grootse 
taak van binnenlandse controle en orde
ning. Die spanning is de voorbije drie jaar 
opnieuw zichtbaar geworden. Dat is een 
sleutel voor het evidente gebrek aan samen
hang dat de recente acties van de staat ver
tonen.) Ten tweede: doordat de staat steeds 
nauwer betrokken werd bij de dagelijkse 
instrumentatie van de consumenten
gehoorzaamheid hing zijn overleven steeds 
sterker af van de investering in en de con
trole over het veld der beelden—de alterna
tieve wereld die wordt opgeroepen door de 
nieuwe batterij van “permanente emotie
machines” [3], waarvan de tv een vage pio
nier was en die nu elk moment van zijn 
wakende leven naar de burger lonkt. Die 
beeldenwereld was lange tijd een noodzaak 
geweest voor een kapitalisme dat gericht 
was op de overproductie van waren, en 
derhalve op de constante productie van het 
verlangen naar die waren; maar tegen het 
eind van de twintigste eeuw had zij een 
nieuwe variant van de staat doen ontstaan.

De moderne staat, dat willen we hier 
betogen, heeft behoefte gekregen aan een 
zwak burgerschap. Hij is steeds meer afhan
kelijk van het instandhouden van een ver
armd en gehygiëniseerd publiek domein, 
waarin een oudere, meer idiosyncratische 
burgermaatschappij nog slechts als spook 
voortleeft. Hij heeft zich fundamenteel aan
gepast aan de behoefte van zijn econo
mische heer en meester aan een verdund, 
rimpelloos sociaal weefsel, gevormd door 
consumentensubjecten die losjes met dat 
weefsel verbonden zijn, stuk voor stuk op
gesloten in hun plastic werkstations en hun 
genucleariseerde gezinnetjes van vier. Een 
zwak burgerschap, dat juist daarom het voor
werp uitmaakt van de constante, bezorgde 
aandacht van de staat - een niet te stoppen 
spervuur van idiote modes en paniek
aanvallen en beeldmotieven, allemaal be
doeld om de burger weer vast te naaien (niet 
opdringerig, ‘individueel’) in een doods 
gemeenschapssimulacrum.

Soms leek het alsof de eersten die over 
die nachtmerrie hebben geschreven door de 
confrontatie tot wanhoop gedreven werden:

“Er is geen plek meer waar mensen kunnen 
praten over de realiteiten die hun aangaan. 
Immers, nooit kunnen ze zich voorgoed 
bevrijden van de verpletterende aanwezig
heid van het mediadiscours en van de vele 
krachten die zijn georganiseerd om dat door 
te sturen... Niet te beantwoorden leugens 
zijn erin geslaagd om de publieke opinie te 
doen verdwijnen. Eerst kon die zich nergens 
meer laten horen, vervolgens kon ze zich 
niet eens meer vormen. Wie het mecha
nisme controleert dat de enige integraal en 
universeel erkende vorm van sociale verifi
catie bedient, kan beweren wat hij maar 
wil... Zo kan de macht van het spektakel 
alles naar hartelust ontkennen, tot drie keer 
toe als zij daar zin in heeft, en overstappen 
naar een ander onderwerp, omdat zij toch 
weet dat het risico op een repliek onbestaande 
is, zowel in haar eigen ruimte als daarbui
ten.” [4]

De voorbije twaalf maanden hebben die zin
nen veel te vaak in ons hoofd geëchood, met 
hun woede en hun verdriet over de huidige 
politiek. Maar tegelijk nemen we afstand van 
hun totaliserende onherroepelijkheid. We le
ven in de tijd na 11 september, en we zijn er 
niet meer zo zeker van - en vermoedelijk 
geldt dat ook voor de macht van het spekta
kel - “dat het risico op een repliek 
onbestaande is, zowel in haar eigen ruimte 
als daarbuiten”. In positieve of in negatieve 
zin waren de precisiebombardementen zo’ n 
repliek. En hun effect op de spektakelstaat 
was ingrijpend: het botte en vergeefse ant
woord van de staat heeft ongetwijfeld de 
wildste dromen van de martelaren-piloten 
overtroffen. We citeren daarom een andere 
zin uit hetzelfde boek, een zin die (typisch 
genoeg) als een finale klinkt bij de vorige, 
nogal defaitistische zinnen: “Aan die op
somming van de triomfen van de macht 
moeten we echter een negatief resultaat 
toevoegen: zodra het leiden van een staat 
een permanent en massief tekort aan histo
rische kennis impliceert, kan de staat niet 
langer strategisch worden geleid.” [5] Uit 
de pen van een aanhanger van Sun Tzu en 
Clausewitz is dat een verpletterend vonnis.

Debord had een robuust en ondubbel
zinnig besef van de noodzaak, zowel voor 
het individu als voor het collectief, om van 
het verleden te leren (dat is zeker niet de 
minst belangrijke reden waarom zijn den
ken klassiek is, en niet postmodern). Na
tuurlijk wist hij dat het verleden een ‘con
structie’ is; maar hij geloofde ook dat het uit 
koppig en driedimensionaal materiaal be
staat, materiaal dat zich constant tegen elk 

kader verzet en dat alleen met behulp van 
een grootscheepse vergeetmachine door de 
macht gekneed kan worden. Zijn diepste 
angsten als revolutionair vloeiden voort uit 
het groeiende besef dat die grootscheepse 
vergeetmachine misschien al was gebouwd, 
en dat ze de wereld veranderde in een eeu
wig heden. Dat was de sleutel voor zijn haat 
tegen het beeld-leven [image-life]: wat het 
bedreigde, was niets anders dan het bestaan 
van die complexe, gecreëerde, in twee rich
tingen verlopende temporaliteit die voor 
hem de menselijke essentie vormde.

Zo zag de nachtmerrie eruit. Maar 
zelfs Debord putte soms (magere) troost uit 
het inzicht dat die nachtmerrie ook de staat 
kwelde, en dat hij er de consequenties van 
zou moeten dragen. Ook de staat kon niet 
meer leren van het verleden: gaandeweg 
had hij elke context ontmanteld waarin wer
kelijk strategische discussies over zijn doe
len en interesses - op lange termijn denken, 
paradoxen en onzekerheden van de macht 
erkennen, de ‘list van de rede’ inzien - nog 
mogelijk waren geweest. De staat zat ge
vangen in zijn eigen organisatie van clichés. 
Bijna geloofde hij zelf in de beleidsmotiefjes 
[policy-motifs] die zijn denktanks en zijn 
desinformatie-consultants voor hem had
den gebrouwd. Wat zou Debord het afgelo
pen jaar hebben genoten van de eindeloze 
dubbelzinnigheden die de media opdisten: 
zo zou de haast waarmee Bush en Blair in 
Irak ten oorlog trokken te wijten zijn aan 
“faulty intelligence”!

Ill

Watheefterop 11 september 2001 eigenlijk 
plaatsgevonden, politiek en strategisch? En 
hoe hebben de VS er politiek en strategisch 
op gereageerd? We beseffen natuurlijk het 
gevaar dat in dat soort vragen op de loer ligt. 
Waarom zouden we zo slaafs de media 
volgen en uit zovele gruweldaden juist die 
ene als keerpunt in de wereldgeschiedenis 
kiezen - een gebeurtenis die onontkoom
baar is verheven tot een nieuwe ideolo
gische macht door de idiote kunstgreep om 
de datum ervan te digitaliseren? Wordt de 
echte dynamiek (en de echte pathologie) van 
de Amerikaanse macht niet verduisterd als je 
haar zo vastpint op één beeld-gebeurtenis 
[image-event] - ongeveer zoals de Ameri
kaanse overwinning in de Koude Oorlog 
retrospectief gezien iets magisch en iets 
onanalyseerbaars kreeg dankzij de mantra 
‘De Val van de Muur’? Vaak hebben we 
sympathie gevoeld voor de kameraden die, 
voor een deel uit reactie tegen de kleffe, 
pseudo-apocalyptische woordenkramerij die 
11 september had ontketend (een woorden
stroom die voorlopig niet lijkt op te drogen), 
de bombardementen afdeden als spelden- 
prikjes, aanslagen, hopeloze symbolische 
gebaren van mensen die niet de macht heb
ben om echte wonden te slaan.

“Hopeloze symbolische gebaren.” Met 
elk woord van die diagnose zijn we het eens. 
(Blijkbaar zijn de daders dat ook. Ze ver
snijden chiliasme met nihilisme, wat een 
specifiek hypermodern mengsel oplevert. 
Als ze er in hun communiqués prat op gaan 
dat ze “voor de Dood” zijn - in tegenstel
ling, zo is de implicatie, met de zielige 
gehechtheid van de moderniteit aan een 
Leven dat die naam niet waard is - weet je 
nooit zeker of je Tyndale’s schreeuw op de 
brandstapel hoort of de kreet van Stavrogin, 
op de laatste pagina’s van Boze Geesten. 
Zoals dat de jongste tijd wel vaker het geval 
is, lijkt de 21ste eeuw ook hier een amal
gaam van de zestiende en de negentiende 
eeuw.) En de vraag blijft: wat is de 
effectiviteit- de specifieke politieke kracht - 
van zo’n symbolische actie, al dan niet 
hopeloos, in de symbolische economie die 
we ‘spektakel’ noemen? Op spectaculaire 
wijze leed de Amerikaanse staat op 11 sep
tember een nederlaag. En voor die staat 
betekent ‘spectaculair’ niet ‘oppervlakkig’ 
of ‘als epifenomeen’. De staat werd in 
september in het diepst van zijn hart getrof
fen. Drie jaar later zien we hem nog altijd 
blind rondspartelen: geconfronteerd met een 
beeld dat hij niet kan uitdrijven, probeert hij 
de nederlaag vertwijfeld terug te vertalen in 
een versie waarop hij kan reageren.

Nog een laatste voorbehoud. We wei
geren om de bombardementen van septem
ber te isoleren uit de gruwelcyclus die de VS 
sinds 1945 hebben beheerd, en we vinden 
het onontbeerlijk, als we 11 september ten
minste politiek willen begrijpen, om die 
gebeurtenis te behandelen als een voorval in 
een beeldenoorlog. Dat doen we natuurlijk 
niet omdat we niet in staat zouden zijn om de 
obsceniteit van die gebeurtenissen te besef
fen (en om te wensen dat we er woorden 
voor zouden kunnen vinden). Integendeel, 
precies omdat de aanvallen van september 
er nauwkeurig op waren berekend om een 
onuitwisbaar beeldenspoor achter te laten, 
hebben ze in het geheugen het ene bewijs
stuk na het andere gebrand van wat de 

politieke logica gewoonlijk wegschrijft, in 
termen van menselijke angst en lijden. Ook 
in ons hoofd blijven de wild zwaaiende 
armen rondspoken van de mensen die uit de 
torens zijn gesprongen; we blijven de 
schreeuw op de geluidsband horen, toen de 
torens in een stofwolk in elkaar zegen. Dat 
geldt net zo goed voor het bebloede hoofd 
van Hanadi Jaradat, “haar dikke haar in een 
paardenstaart gebonden”, dat de schoon
maakploeg op een tafel achterin het restau
rant in Haifa had achtergelaten, het restau
rant dat ze een uur eerder met een bom had 
opgeblazen. [6] Konden we voor die dingen 
maar de juiste woorden vinden. Leefden we 
maar in een politieke cultuur waarin de taal 
van de weerzin niet was geperverteerd door 
decennia van selectieve plechtstatigheid. 
(Uw Tsjetsjenië tegen mijn Guatemala. Uw 
Soeharto tegen mijn Pol Pot.)

Met tegenzin gaan we dus uit van het 
beeld op het scherm. Het is erg belangrijk 
dat de gruwel van 11 september in de eerste 
plaats bedoeld was om te worden gezien, en 
dat die zichtbaarheid de bombardementen 
onderscheidt van de meeste vroegere lucht- 
terreurcampagnes, vooral wanneer die wer
den gesponsord door staten. In Dresden, 
Hamburg, Hiroshima waren er geen came
ra’s. [7] Daar moest de gruwel ongezien 
blijven; op de bevolking in de omgeving 
moest hij het effect hebben van een oncon
troleerbaar gerucht, van iets dat paniek ver
oorzaakt; aan het vijandelijke staatsappa
raat moest hij worden gepresenteerd in de 
vorm van rapporten, statistieken, voorspel
lingen, ultimatums.

De terreur van 11 september was an
ders. Zij eiste niets, legde niets uit. Haar 
premisse was de overtuiging (geleerd van 
de cultuur die zij wilde vernietigen) dat een 
beeld meer zegt dan duizend woorden - dat 
binnen de huidige politieke stand van zaken 
een beeld, als het goed wordt uitgevoerd, 
een specifiek en effectief staaltje van staat
kunde is. Natuurlijk wisten de martelaren
pilotendat het neerhalen van de Twin Towers 
niets, of bijna niets, zou bijdragen aan het 
stilleggen van de feitelijke kapitaalcircuits. 
Maar op lange termijn hangen de kapitaal
circuits samen met circuits van sociabiliteit 
- patronen van geloof en verlangen, graden 
van vertrouwen, niveaus van identificatie 
met het goede leven van de koopwaar. En 
die dingen, zegden de terroristen in hun 
strategische redenering, zijn aspecten van 
het sociale imaginaire, zoals dat (altijd, on
ophoudelijk) geassembleerd wordt door de 
permanente emotiemachines. Veronderstel 
even datje die machines één moment lang in 
handen kon nemen en dat ze het perfecte 
beeld van de negatie van het kapitalisme 
lieten zien. Zou dat niet voldoende zijn? 
Voldoende om de staat en de maatschappij 
te destabiliseren en een reeks van snoeverijen 
en paranoïde angsten te produceren waar
van de politieke gevolgen voor de kapitalis
tische wereldorde op lange termijn op zijn 
minst onvoorspelbaar zouden zijn?

Of misschien juist heel voorspelbaar, 
vanuit een geopolitiek perspectief. “Jullie 
kennen onze eisen,” zegden de martelaren
piloten (uitsluitend tot zichzelf). “En jullie 
weten dat jullie ze niet kunnen inwilligen. 
We weten wat jullie in plaats daarvan zullen 
doen. We zijn er zeker van dat jullie ant
woord militair zal zijn. We voorzien dat 
jullie idiote leider zich het woord kruistocht 
zal laten ontvallen. Wat jullie zullen doen, 
zal onze analyse bekrachtigen, punt voor 
punt, vernedering voor vernedering; het zal 
de wereld van het islamisme sterken in zijn 
desperate kracht. En jullie zullen zo reage
ren omdat er geen antwoord is op onze 
beeld-overwinning [image-victory] ; al moe
ten jullie natuurlijk wel doen alsof er wél 
een antwoord is (want in vernedering zijn 
jullie niet geschoold).”

De terroristen (om het even anders te 
formuleren) volgden de logica van het spek
takel tot de conclusie in het knekelhuis. Als 
- om Debords overbekende aforisme nog 
eens te laten opdraven - “het spektakel ka
pitaal is dat is geaccumuleerd tot op het punt 
waar het een beeld wordt,” [8] wat zou dat 
proces beter kunnen samenvatten dan het 
World Trade Center (met zijn verdubbeling 
van het terminaal gigantische)? En welke 
andere manier is er om het te overwinnen 
- of toch zijn sociale instrumentaliteit, zijn 
macht over de consumerende verbeelding - 
dan het voor de camera te laten vernietigen?

We reconstrueren een logica, we on
derschrijven die niet. Om met de premissen 
en resultaten van het nieuwe terrorisme in 
discussie te treden - iets waarmee de staat 
nog niet is begonnen - moet links allereerst 
inzien wat de kwellingen heeft veroorzaakt 
die de staat momenteel ondergaat, en wat er 
bijgevolg werkelijk ‘modem’ was aan de 
strategie van de martelaren-piloten - en dus 
tegengesteld aan een wanhopige, machte
loze, atavistische speldenprik. Op beeld
niveau (dit is premisse nummer 1 ) is de staat 
kwetsbaar; en dat niveau is nu een integraal 

deel van, of het is noodzakelijk voor het 
zelfreproductieapparaat van de staat. De 
terreur kan één ogenblik lang de beelden
machine ovememen - en in de tijdloze echo- 
kamer van het spektakel is één ogenblik 
misschien voor de eeuwigheid het enige wat 
mogelijk is - en de beeldenmachine gebrui
ken om het zichtbare gebeuren van de ne
derlaag te versterken, te herhalen, te accu
muleren. Na de eerste dagen werd het in 
elkaar storten van de Twin Towers in de VS 
het beeld dat niet mocht worden getoond: 
dat bevestigt de verwachtingen van de ter
roristen. [9] Het taboe maakte het nabeeld 
juist nog wat meer tastbaar en effectief. 
Alles in de cultuur ging door, en gaat nog 
altijd door, in relatie tot die voorbije beeld- 
gebeurtenis; er is niets in de cultuur dat zich 
direct met die gebeurtenis kan bezighou
den. De stilte van de zogenaamde “popu
laire cultuur” over 11 september is oorver
dovend. (Stel je voor dat de commerciële 
muziek van het Amerika rond 1950 niets te 
vertellen had over oorlog, of over ras, of 
over de Depressie, of over de nieuwe wereld 
van producten en toestellen. Ze vertelde er 
juist heel veel over - voor een deel omdat 
het adjectief ‘populair’ toen nog verwees 
naar iets reëels in het publiek of in het 
materiaal dat de muziek verwerkte. Dat is 
natuurlijk een hele tijd geleden: de huidige 
totale gehoorzaamheid van de cultuur
industrie aan de protocollen van de war on 
terror - elk verbod, elke paranoia van de 
staat slikt en reproduceert ze - bewijst on
weerlegbaar, voorzover dat nog nodig was, 
dat in de studio’ s van Time Warner zelfs het 
kleinste vonkje van insubordinatie is ge
doofd.)

De logica van de piloten was voor een 
deel fantasie, voor een deel een (achteraf 
gerechtvaardigd) bewijs van luciditeit. We 
zouden kunnen repliceren dat de nieuwe 
terroristen bezweken zijn voor de verlei
ding van het spektakel, dat ze niet echt een 
manier hebben bedacht om die macht te 
contesteren of te overvleugelen. Ze waren 
de exponenten van het idee (briljante expo
nenten, maar dat legt alleen maar de funda
mentele harteloosheid van dat idee bloot) 
dat wie het beeld beheerst ook de sleutel 
voor de sociale macht in handen heeft. En 
dat de beeld-macht [image-power], zoals 
elke andere vorm van bezit en dominantie in 
het kapitalisme, onderworpen is aan een 
onontkoombaar proces van concentratie, 
zodat hij zich in onze tijd manifesteert op 
welbepaalde, identificeerbare (en dus als 
doelwit bruikbare) plaatsen, in monumen
ten, pseudo-lichamen, iconen, logo’s, gefa
briceerde non-events; tekens die in hun leeg
heid en waardeloosheid (de architectuur van 
de Twin Towers was daar een perfect voor
beeld van) de imaginaire wereld regeren; 
tekens waarvan de geconcentreerde, 
gematerialiseerde nulliteit nieuwe kansen 
creëert voor de terreur - nieuwe kansen om 
angst aan te jagen, te demoraliseren, de 
wereld op stelten te zetten.

Ooit was er een tijd (en die tijd duurt 
nog altijd voort, ook terwijl we dit schrij
ven) dat bommengooiers naar de stad trok
ken, voorzien van handige weekendtassen, 
of met hun windjak nog wat meer dicht- 
geritst dan anders. Er was een tijd dat de 
shrapnel zich in levers en schedels boorde, 
in buurtrestaurants, op markten, in dan
cings, dat dit een strovuur van geruchten 
aanwakkerde, de vastbeslotenheid van een 
klasse of een koloniale vijand ondermijnde, 
hun kaders terugdreef naar het demorali
serende isolement van ‘thuis’ - dat het de 
patronen van sociabiliteit aanvrat (patronen 
van angst en dwang, jawel, maar ingebed in 
een ruimer en dieper universum van loyali
teiten) die een regime bij elkaar hadden 
gehouden.

Nu heeft een nieuw soort bommen
werpers begrepen dat dergelijke netwerken 
van sociabiliteit in de maatschappij die ze 
willen aanvallen secundair zijn geworden: 
niet onbestaande, niet irrelevant, maar in 
toenemende mate vervangen door een 
fantomatische sociabiliteit, waarvan de be
langrijkste rituelen en loyaliteiten zich ook 
kunnen reproduceren zonder dat de burgers 
hun huizen verlaten. De terreur van 11 sep
tember had het slechts op enkele doelwitten 
gemunt (onze neiging om haar in onze her
innering te reduceren tot ‘het bombarderen 
van de Twin Towers’ is niet in strijd met de 
logica van de gebeurtenis). De daders wis
ten heel goed dat ze niet over de middelen 
beschikten om zich in een groter sociaal 
weefsel te verspreiden en het alledaagse 
leven tot staan te brengen. En ze geloofden, 
terecht of niet, dat zoiets in de huidige 
omstandigheden ook niet hoefde. Wat ze 
deden, was bedacht om ons binnenskamers 
te houden, om ons steeds weer te doen 
terugkeren naar een bewegend beeld, het 
beeld van het schreeuwende en explode
rende kapitalisme, om ons te doen luisteren 
(ondanks onszelf) naar de pogingen van 
ergerlijke talking heads om iets - om het



even wat - in de plaats te stellen van de 
troosteloosheid.

IV

In de periode sinds 11 september, en vooral 
in het voorbije jaar, hebben diverse com
mentatoren geprobeerd om de specifieke 
vertwijfeling te begrijpen waarvan de staat 
in de nasleep van de gebeurtenissen blijk 
heeft gegeven. David Runciman heeft zelfs 
betoogd dat we een onvervalste mutatie van 
het internationale staatssysteem meemaken:

“Plotseling wordt de hobbesiaanse visie dat 
de staat - en alleen hij - machtig en weer
baar genoeg is om in condities van legitimi
teit te opereren bedreigd door het besef dat 
zelfs de machtigste staat kwetsbaar is voor 
aanvallen vanuit een onbekende en onvoor
spelbare hoek. Je kunt zeggen dat in de 
internationale arena ‘de zwakste de kracht 
heeft om de sterkste te doden’, althans als 
hij daartoe de nodige middelen in handen 
kan krijgen. Potentieel verandert dat alles.

De algemene visie dat 11 september 
2001 de terugkeer betekende naar een 
hobbesiaanse wereld is daarom compleet 
fout. Het luidde juist een posthobbesiaanse 
tijd in, waarin een nieuw soort onveiligheid 
de vertrouwde structuren van het moderne 
politieke leven bedreigt. In zekere zin is die 
onveiligheid natuurlijk niet nieuw, omdat 
ze echo’ s bevat van de natuurlijke onzeker
heden waaraan individuele menselijke we
zens blootstaan. Maar ze is nieuw voor 
staten. Die werden geacht onkwetsbaar te 
zijn voor dergelijke paranoïde angsten. En 
aangezien ze niet ontworpen zijn om met dit 
soort dreiging om te gaan, weten zelfs de 
machtigste staten niet goed wat ze eraan 
moeten doen.” [10]

Ongetwijfeld raakt Runcimans betoog aan 
iets reëels. Je kunt er op verschillende ma
nieren op reageren. Ten eerste: Runcimans 
redenering gaat, wat redelijk is, uit van het 
idee dat de angsten van de staat voort
vloeien uit de mogelijke of feitelijke be
schikbaarheid van ‘massavernietigings
wapens’, die in handen kunnen vallen van 
groepen die zich schuilhouden onder de 
vleugels van regimes die de nieuwe wereld
orde vijandig gezind zijn, of van groepen 
die rijk en handig genoeg zijn om met der
gelijke regimes te onderhandelen over een 
aandeel in hun militaire technologie. (Het 
feit dat die technologie doorgaans enthou
siast werd geleverd door de staten die nu van 
angst staan te bibberen bij de gedachte dat 
ze in verkeerde handen zou kunnen vallen 
-met dat feit mag best rekening worden 
gehouden, als dat maar gebeurt zonder con
stant ‘had ik het je niet gezegd?’ te roepen.) 
Het is alleen vervelend voor Runciman dat 
voor de aanval die de omslag in de relaties 
tussen staten heeft bespoedigd wapens zijn 
gebruikt die met die desintegrerende wapen- 
markt niets te maken hebben. Niets zou 
dommer zijn dan Runcimans analyse op dit 
punt aan te grijpen om, zwaaiend met aller
lei prulargumenten, te betogen dat de media 
voortaan de échte massavernietigings
wapens zijn, dat de oorlog niet met kogels 
wordt gevoerd maar met simulacra - dat, 
om op Baudrillard te variëren, “de val van 
de Twin Towers niet heeft plaatsgehad”. 
Wij willen juist betogen dat de huidige 
conditie van de politiek niet te begrijpen 
valt tenzij je haar benadert vanuit een twee
voudig perspectief - als een strijd om de 
rauwe, materiële dominantie, maar ook (en 
steeds nauwer met die strijd verweven) als 
een strijd om de controle over de schijn.

We zijn het eens met Runciman (en 
dus niet met al degenen aan de linkerzijde 
die Al-Qaida graag zouden zien als een 
zieltogend, exotisch, meelijwekkend, 
prekapitalistisch verschijnsel) dat de bom
bardementen van 11 september een herken
baar modem symptoom zijn. Ongeacht de 
specifieke gruwel en de weerzinwekkende 
religieuze brandstof ervan verwijzen ze naar 
een nieuw structureel kenmerk van het in
ternationale statensysteem: het historische 
monopolie van de staat op de vernietigings- 
middelen staat op het spel. Dat nieuwe ken
merk heeft verschillende oorzaken. De tech
nologische vooruitgang is er een van. Een 
andere oorzaak is het ontstaan van een we
reldwijde secundaire wapenmarkt, deels als 
gevolg van de chaos die het einde van de 
Koude Oorlog met zich heeft meegebracht, 
deels als natuurlijk product van de 
neoliberale commodificatie van de wereld. 
Ook het uitbesteden van steeds meer mili
taire diensten aan schimmige ondernemin
gen is een verklaring - iets wat het 
neoliberalisme zijn satellietstaten overigens 
altijd sterk heeft aangeraden. De doorlaat
baarheid van de grenzen speelt natuurlijk 
een rol; het is een belangrijk element in de 
nieuwe paranoia geworden. Maar die 
doorlaatbaarheid hangt samen met een meer 
diepgaande en wijder verspreide realiteit, 

opnieuw een product van de ‘globalisering’ 
waartoe diezelfde staten zich hebben geën
gageerd- en waarvan hun opgeblazen econo
mieën afhankelijk zijn. Falende staten, dat 
is de technische term voor de endemische 
realiteit waaruit de manschappen en de 
ideologie van 11 september onmiskenbaar 
zijn voortgekomen.

‘Falende staten’, ‘schurkenstaten’, 
‘zwakke staten’, ‘staten die de modernisering 
achter zich hebben gelaten’ - de diagnoses 
zijn legio, en de feiten waarop ze stoelen 
zijn ingewikkeld. [11] Met het oog op het 
probleem van 11 september willen we hier 
alleen aanvoeren dat ‘falende staten’ een 
structureel element van het internationale 
systeem zijn geworden - een product van, 
en een noodzaak voor, het nieuwe univer
sum van de globalisering. Er bestaat geen 
ontologisch onderscheid tussen succesvol 
verzwakte en poreuze staten- de staten 
waarop de nieuwe wereldorde nu drijft - en 
de staten waarvan de zwakheid is omgesla
gen in chronische vermoeidheid en desinte
gratie, en die de deur zo wijd openzetten 
voor buitenlands kapitaal dat ook onafhan
kelijke wapenhandelaars, krijgsheren en 
drugkartels voet aan de grond krijgen.

We hebben dus een zwak burgerschap 
in het spectaculaire centrum, en zwakke 
staten in de ‘wereldeconomie’ die dat cen
trum onbeperkt exploiteert. In een zwakke 
staat zijn alle lokale verdedigingen tegen de 
imperiale controle ontmanteld - door de 
vestiging van ‘basissen’, het plunderen van 
de natuurlijke rijkdommen, de steun aan 
plaatselijke elites bij binnenlandse opstan
den en de neoliberale penetratie door de 
bedrijfswereld. Een falende staat is een staat 
waar de logica van de vernedering, op een 
soms nauwelijks waarneembare manier, te 
ver is doorgedreven - zodat de ‘florerende’ 
economie plotseling in elkaar stort, de steek
penningen niet meer volstaan om de 
derderangsproducten te kopen, het sterfte
cijfer stijgt, de beeltenis van Uncle Sam in 
de straten wordt rondgedragen, en in de 
bergen of in de universiteiten jonge mannen 
en vrouwen het hoofd bedekken en De kunst 
van het oorlog voeren bestuderen. Het is 
niet overdreven om te beweren dat falende 
staten de typische - bepalende - politieke 
entiteiten zijn van onze huidige wereld, de 
wereld zoals de Koude Oorlog en het IMF 
met zijn ‘spoedprogramma’s’ en zijn be
moeizucht die hebben achtergelaten.

Zoals iedereen weet hebben de ge
beurtenissen van 11 september hun wortels 
in dié wereld van vertwijfeling. De oplei
ding gebeurde in Jalalabad, de betalingen 
gebeurden in Riyad. Maar dat is niet in strijd 
met het perspectief - het perspectief van het 
spektakel - dat het uitgangspunt vormt van 
dit essay. Een sleutelfenomeen voor de ‘fa
lende staat’ zoals we die hebben beschre
ven, is de macht van Al Jazeera. (Daar zijn 
de VS intussen ook achter gekomen, tot hun 
grote ergernis.) Niets maakt jonge Arabische 
intellectuelen zo woedend als het beeld van 
mensen van hun eigen leeftijd, tegen de 
achtergrond van een stedelijk weefsel dat 
op weg naar de postmoderne ellende ergens 
halverwege is blijven hangen - jongeren 
die krampachtig hun mobiele telefoons vast
houden en videobeelden als kralen door de 
vingers laten glijden. Een doorslaggevend 
moment voor Mohammed Atta, zo horen 
we, is het moment geweest toen hij besefte 
dat het ‘conserveren’ van het islamitische 
Cairo, een project waaraan hij als pas opge
leide stadsplanner had gehoopt te kunnen 
meewerken, zou moeten gehoorzamen aan 
de logica van Disney World.

Zwakke staten of falende staten zijn 
een afschuwelijk amalgaam van het feo
dale, het nasseriaans ‘nationale’ en het spec
taculaire —daar gaat het nu net om. Intellec
tuelen die in dergelijke hellekringen wor
den grootgebracht, hebben geen lessen in 
postmoderne theorie nodig om te weten 
waar in de chaos om hen heen de macht zich 
bevindt, en welke middelen hen eventueel 
ter beschikking staan om die macht aan te 
vechten. Ze trekken conclusies - wrede en 
foute conclusies, volgens ons, maar wel 
conclusies die voortkomen uit een tredmo
len van pijn en hopeloosheid waarvan wij de 
intensiteit slechts kunnen vermoeden - en 
daarna kiezen ze hun wapens.

V

We keren terug naar de centrale zin van 
Debord: “Aan die opsomming van de triom
fen van de macht moeten we echter een 
negatief resultaat toevoegen: zodra het lei
den van een staat een permanent en massief 
tekort aan historische kennis impliceert, kan 
de staat niet langer strategisch worden ge
leid.” Op die stelling kunnen we op ver
schillende manieren voortborduren. Ten 
eerste is er wat we het Kissingerprobleem 
kunnen noemen - het probleem van de rela
tie tussen een zwak burgerschap en de feite
lijke, brutale behoeften van het imperium. 

(Begrijpelijkerwijs is dat een obsessie van 
de oude Nobelprijswinnaar. Als er iemand 
is die zich nooit van het Vietnamsyndroom 
heeft hersteld, is hij het wel.) Er bestaat een 
spanning - om het zacht uit te drukken - 
tussen de versplintering en de leegheid van 
het publieke domein, een noodzakelijke 
voorwaarde voor het instandhouden van de 
‘consumptiemaatschappij’, en de engage
menten en identificaties waartoe de staat 
telkens opnieuw moet aansporen als hij de 
afhankelijkheden in stand wil houden die 
het beest van de consumptie voeden. 
‘Zwakke’ burgers krijgen te snel genoeg 
van oorlogen en bezettingen. Bovenop dat 
langetermijndilemma komt nog een ander. 
Een staat die steeds meer in en dankzij het 
beeldregime leeft, weet niet goed wat hij 
moet doen als hij, een ogenblik lang, in dat 
regime sterft. Dat die dood ‘economisch’ of 
‘geopolitiek’ misschien een illusie is, doet 
niet ter zake. Als spektakel was hij echt. En 
de beeld-dood [image-death] — de beeld- 
nederlaag [image-defeat] - is geen toestand 
die deze staat kan verdragen; “Voortaan 
bestaat er een dreiging,” om nog eens 
Runciman te citeren, “die ertoe leidt dat 
sommige staten zich kwetsbaarder voelen 
dan hun burgers.”

Dat zouden we anders willen formule
ren. Als materialisten geloven we natuurlijk 
niet dat je de spektakelmaatschappij kunt 
vernietigen door het spektakel van de ver
nietiging ervan. Dat verklaart waarom we 
tactisch afstand nemen van 11 september 
- ongeacht onze strategische afwijzing van 
de terreur als politiek middel. [12] Maar de 
staat lijkt ons scepticisme niet te delen. Hij 
voelt hoe de koude hand van de beeld-dood 
hem bij de keel grijpt. Hij beleeft en her
beleeft het ogenblik dat zijn machines altijd 
voor hem in petto hadden gehouden - het 
gewelddadige rendez-vous van snelheid en 
immensiteit, het niet-menselijke van de tech
nologie dat het niet-menselijke van de accu
mulatie ontmoet. Alsof Cheops had toege
zien terwijl de Grote Piramide door een 
schicht van de zon in tweeën werd gesple
ten. Net op tijd voor Good Morning America.

De spektakel staat, betogen we, ziet zich 
gedwongen om een antwoord te verzinnen op 
de nederlaag van 11 september. En het lijkt 
erop dat hij daartoe niet in staat is. Natuurlijk: 
veel van wat hij de voorbije drie jaar heeft 
uitgeprobeerd, berust op een gewone mili
taire, neokoloniale, plat-economische logica. 
De invasie in Irak is daar een evident voor
beeld van. Ook wij nemen de stelling ernstig 
als zouden facties binnen de V S-regering de 
impasse van de ‘sancties’ al langer onduld
baar hebben gevonden: ze hadden hun dorst 
naar olie willen lessen, ze hadden gedroomd 
yan een nieuw bruggenhoofd in een steeds 
sterker anti-Amerikaans gezinde regio en
zovoort. Maar de manier waarop die beleids
keuzes uiteindelijk zijn gerealiseerd - meer 
dan tien jaar lang waren ze de luchtkastelen 
van ultrarechts in Washington geweest - 
vormde een haast ongeloofwaardig meng
sel van geblunder, lichtgelovigheid, ambi
tieuze waaghalzerij, gevoelloosheid (men 
deed nauwelijks moeite zijn onverschillig
heid te verbergen voor ‘de dingen die ge
beurden’ in de straten van Kandahar of 
Bagdad), onpeilbare onwetendheid, wishful 
thinking en de voortdurende preoccupatie 
met de kortetermijntemporaliteit (van dag 
tot dag, van uur tot uur) van de soundbite en 
de zelfmoordbom. En waar is het dan, dat 
beeld dat de oorlogsmachine zo graag had 
gevonden - het beeld dat had moéten afre- 
kenen met het rondwarende spook van 
11 september? We zien onttakelde stand
beelden,presidenten in pilotenjacks, Saddam 
die “aaa” zegt, ‘embedded’ pluimstrijkers 
die geweerlopen strelen... maak ons wak
ker (maak de hele wereld van onderuit
gezakte tv-kijkers wakker) zodra het alle
maal achter de rug is.

De staat heeft gereageerd'als een ra
zend wild dier. Dat betekent niet dat hij 
afstevent op een strategische mislukking, of 
dat hij niet in staat zal blijken om zich van de 
imperatieven van de beeld-oorlog los te 
maken en zich langzaam, meedogenloos 
aan te passen aan de noden van een nieuwe 
ronde primitieve accumulatie. Terwijl we 
dit schrijven worden alweer de huur
moordenaars en de folterbrigades gerekru
teerd. ‘Road maps’ worden in de papier
mand gekieperd. Falende staten worden weer 
zwakke staten. De ‘democratie’ blijkt niet te 
exporteren. Iran en Syrië vervoegen zich bij 
de courtoisie internationale. Exeunt 
Wolfowitz en Makiya, mompelend.

Anders gezegd: staten kunnen zich als 
een razend wild dier gedragen, en toch hun 
doel bereiken. Regelmatig doen ze dat ook. 
Maar de huidige waanzin is uitzonderlijk: 
de dimensie van het spektakel heeft zich 
nooit eerder zo tastbaar, zo nadrukkelijk 
gemengd in het handhaven van de orde in de 
diverse satrapieën. En nooit eerder heeft 
men een spektakelpolitiek gevoerd in de 
schaduw- de ‘historischekennis’ - vaneen 

nederlaag. Het valt te bezien welke nieuwe 
mutatie van het militair-industriële enter
tainmentcomplex uit die hele rotzooi op
rijst.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Noten

[1] Dit is een uittreksel uit Afflicted 
Powers, een pamflet dat de thema’s uit
werkt van het vlugschrift Neither Their War 
Nor Their Peace, geschreven voor de anti- 
oorlogsbetogingen in San Francisco, 
februari-maart 2003. Andere hoofdstukken 
van dit pamflet, dat later dit jaar gepubli
ceerd wordt, zijn Islamisme en de crisis van 
de seculiere natiestaat, Permanente oor
log',Bloedvoor olie?', Vrede, antikapitalisme 
en multitude en Oppositie tegen de moder
niteit. Retort is een groepering van raden- 
communisten en daarmee verbonden dissi
denten, die de voorbije twintig jaar in de San 
Francisco Bay Area actief is geweest. Bij 
het schrijven van dit essay waren betrok
ken: Iain Boal, T. J. Clark, Joseph Matthews 
en Michael Watts.
[2] And reassembling our afflicted Powers, 
Consult how we may henceforth most offend 
Our Enemy, our own loss how repair, 
How overcome this dire Calamity, 
What reinforcementwe may gain from Hope, 
If not what resolution from despare.
(Milton, Paradise Lost, Boek 1)
[3] Perry Anderson, The Origins of 
Postmodemity, London, Verso, 1998, p. 89. 
[4] Guy Debord, Comments on the So
ciety of the Spectacle [1988], vertaling 
Malcolm Imrie, London, Verso, 1998, 
pp. 13-19 (volgorde van de zinnen gewij
zigd).
[5] Ibid, p. 20.
[6] New York Times, 5 oktober 2003.
[7] PaseenjaarnaHiroshima,injuH1946, 
kregen de twee tekens van de naoorlogse 
moderniteit - de paddestoelwolk en het 
tweedelige badpak - vaste contouren, in en 
rond de ‘proeven’ in Bikini. “Achttien ton 
cinematografisch materieel en meer dan de 
helft van de mondiale pelliculevoorraad la
gen klaar om de eerste twee ontploffingen 
-Able en Baker -vast te leggen.” Jack 
Niedenthal, For the Good of Mankind: A 
History of the People of Bikini and their 
Islands, Majuro, Republic of the Marshall 
Islands, Micronitor/Bravo Publishers, 2001, 
p. 3. Geïnteresseerde lezers verwijzen we 
naar Michael Light, 100 Suns, New York, 
Alfred A. Knopf, 2003.
[8] Guy Debord, The Society of the Spec
tacle [1967], vertaling Donald Nicholson- 
Smith, New York, Zone Books, 1994, p. 24. 
[9] In maart 2004 verbrak een campagne- 
spotje voor Bush de onzichtbaarheidsregel; 
al na enkele uren werd het (met kruiperige 
excuses) uit de ether genomen.
[10] David Runciman, A Bear Armed with 
a Gun, London Review of Books, 3 april 
2003, p. 5.
[11] Andere hoofdstukken van Afflicted 
Powers, die thema’s behandelen zoals olie, 
privatisering, nationalisme, de Balkan, 
Israël en Palestina, zullen dieper op die 
kwesties ingaan.
[12] We beseffen dat er voor een linkse 
politiek veel afhangt van de mogelijkheid 
om een definitie van ‘terreur’ te ontwikke
len die niets te maken heeft met de definitie 
van Blair en Bomber Harris, en de terreur af 
te wijzen op een manier die van schijnhei
ligheid is ontdaan. Dat onderwerp is te ruim 
om er hier op in te gaan. Om even de grote 
lijnen van onze benadering aan te duiden: 
voor ons wordt de kwestie van de Terreur 
altijd met hoofdletter geschreven, en stuurt 
ze ons terug naar de politiek van 1793. Als 
politiek instrument is de Terreur een eigen
schap van de staat (misschien de fundamen
tele eigenschap van dé staat in zijn ‘mo
derne’ gedaante). De zuiverste exponenten 
ervan zijn de Churchills van deze wereld. 
“Ik begrijp die overdreven scrupules tegen 
het inzetten van gas niet ... Ik ben ér een 
ferme voorstander van om met gif gemengd 
gas te gebruiken tegen onbeschaafde stam
men [om] een levendige paniek te versprei
den”: Churchill in 1920, als staatssecretaris 
in het ministerie van Oorlog, als rechtvaar
diging van zijn toestemming aan RAF 
Middle East Command om chemische wa
pens te gebruiken “tegen weerspannige 
Arabieren”, geciteerd in Geoff Simons, Iraq: 
From Sumer to Saddam, New York, 
Palgrave Macmillan, 1994, p. xiv.

Bovenstaande tekst is een vertaling van 
het essay Afflicted Powers. The State, the 
Spectacle and September 11 dat verscheen 
in New Left Review nr. 27, mei-juni 2004. 
De tekst is ook te lezen op: 
www.newleftreview.net/NLR26101.shtml
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Het MuHKA toont deze zomer een tentoonstelling die de andere kant 
van het boek toont, het boek als drager van beelden. Hei toont dat men een 
boek niet altijd dient te lezen. Soms kan een boek gemaakt zijn om enkel 
bekeken te worden. Hét MuHKA bereidt daarmee vanuit de actualiteit dé duik 
in het verleden voor van de historische tentoonstellingen.

■ Niet enkel onze Vlaamse schilderkunst komt immers uit boeken voort, 
zoals blijkt uit hei Breviarium Mayer van de Bergh, ook Plantin-Moretus was net 
zo goed met beelden en met letters bezig. Hét boek vervluchtigt in alle richtingen, 
in verhalen en herinneringen, maar het blijft toch ook een ding. Kunstenaars 
gaan al de hele moderniteit lang Op die manier meT boeken om. Voor hen zijn 
boeken een mogelijkheid óm kunst te maken, net zo goed als schildersdoek of 
video. Door de kunstwereld wordt hieraan minder aandacht besteed dan door 
de kunstenaars zelf.

Kunstenaarsboeken halen aanvankelijk meestal niet de tot de ver
beelding sprekende prijzen die unieke werken wel halen. Als pendant vóór de 
letteren stelt het MuHKA deze zomer het kunstenaarsboek centraal, het boek als 
drager van beelDen, het bOek als object. De tentoonstelling vErtrekt van het 
internationale fonds van meer dan tachtig kunstenaarsboeken dat Imschoot 
Uitgevers opbouwde, en dót onder meer verzameld wordt door het Moma in 
New York en door Moca in Lós Angeles, maar dat in België nog nooit ernstige 
aandacht kreeg.

Een aantal van deze boeken zullen telkens worden getoond binnen het 
oeuvre van de kunstenaars, waardoor hun plaats tussen de rest van het werk 
blijkt. Er wordt dus uitgegaan van het boek als een autonoom kunstwerk. Een 
tentoonstelling om in te snuisteren en rond te wandelen.
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De tijd van het woord
Jeroen Boomgaard

De Situationistische Internationale is zeer 
en vogue, ook De Witte Raaf getuigt daar 
geregeld van. Wat bij al het kritisch enthou
siasme echter enigszins onderbelicht blijft, 
is de grote omvang en het gewicht van de 
teksten die deze beweging heeft voortge
bracht. De productie van de S.I. was bijna 
uitsluitend talig van aard: het tijdschrift, de 
conferentie en het debat waren de voor
naamste media waarvan men zich bediende. 
Het feit dat er voortdurend naar de pen als 
wapen werd gegrepen, meer dan bij beel
dend kunstenaars gebruikelijk is, is niet zo 
vreemd: zoals veel van zijn avant- 
gardistische voorlopers vormde de groep 
een amalgaam van schrijvers, dichters, film
makers, architecten en beeldend kunste
naars.

Wel opmerkelijk is de aard van de 
teksten die werden voortgebracht. Het proza 
is niet speels of kunstzinnig, maar zwaar 
politiek geladen. Of het nu in de nummers 
van Internationale Situationniste is, of in 
de films van Debord - het woord regeert 
zonder enige vorm van luchtigheid. Zo 
worden in de film die Debord naar zijn boek 
La Société du spectacle maakte, de beelden 
uitjournaals, speelfilms en documentaires 
ondergebracht in een haast associatieve 
beeldenstroom, terwijl op de achtergrond 
de door Debord ingesproken tekst elk mis
verstand uit de weg tracht te ruimen. De 
schrijver leest zijn eigen boek voor en je 
hoort hem haast de bladzijden omslaan. 
Ook in de zogenaamde détournements, het 
schoolvoorbeeld van de situationistische 
methode, werd meestal een beeld uit de 
massamedia voorzien van een politieke uit
spraak die weinig twijfel liet over de be
lerende bedoelingen.

Het rechtlijnige taalgebruik lijkt in 
strijd met de centrale plaats die de S.I. 
toekende aan het speelse en het poëtische. 
Alleen als poëzie viel de werkelijkheid 
volgens de situationisten werkelijk te erva
ren; de gepantserde betogen van de macht 
zouden ontkracht moeten worden om een 
nieuwe poëtica mogelijk te maken. Vaak 
lijkt de taal van de S.I. echter verdacht veel 
op het jargon dat ermee bestreden werd; dat 
maakt de situationistische teksten tegen
woordig zo moeilijk verteerbaar. De enige 
plaats waar de teksten van Debord c.s. nog 
weerklank lijken te vinden, is in een kleine 
kring van hardliners die de idealen onver
anderd wil voortzetten, en die ervoor zorgt 
dat de geschriften worden vertaald of her
uitgegeven. Deze groep houdt vast aan het 
woord van de meester en leest het naar de 
letter: discussies over interpretatie zijn in 
haar ogen zinloos en moeten worden geme
den.

Als we de taalproductie van de S.I. 
vergelijken met de teksten die rond de
zelfde tijd in kringen van de Amerikaanse 
minimal en land art geschreven zijn, dan 
valt op dat het zwaartepunt daar veel meer 
bij fictie lag. In een tekst uit 1968, getiteld 
A Museum of Language in the Vicinity of Art, 
behandelt Robert Smithson op onnavolg
bare wijze de relatie tussen taal en beel
dende kunst aan de hand van de teksten van 
een aantal van zijn collega-kunstenaars. De 
tekst begint met een waarschuwing: “In the 
illusory babels of language, an artist might 
advance specifically to get lost, and to 
intoxicate himself in dizzying syntaxes, 
seeking odd intersections of meaning, 
strange corridors of history, unexpected 
echoes, unknown humors, or voids of 
knowledge... but this quest is risky, full of 
bottomless fictions and endless architectures 
and counter-architectures... at the end, if 
there is an end, are perhaps only meaningless 
reverberations.” Vervolgens blijkt echter 
dat dit precies de weg is die Smithson wenst 
te gaan: “The following is a mirror structure 
built of macro and micro orders [...] a 
shaky edifice of fictions that hangs over 
inverse syntactical arrangements [...]. Here 
language ‘covers’ rather than ‘discovers’ 
its sites and situations. Here language 
‘closes’ rather than ‘discloses’ doors to 
utilitarian interpretations and explana
tions.” [1]

Smithson analyseert de schriftuur van 
een aantal van zijn collega’s en wijst daar
bij impliciet op de parallel tussen hun werk 
en hun manier van schrijven. Zelfs teksten 
die tot de canon van de kunsttheorie zijn 
gaan behoren, zoals Specific Objects van 

Donald Judd, beschouwt Smithson meer in 
visuele dan in hermeneutische termen: 
“Judd’s syntax is abyssal - it is a language 
that ebbs from the mind into an ocean of 
words. A brooding depth of gleaming 
surfaces - placid but dismal.” [2] Ook de 
schrijfstijl van Smithson zelf, met een sterke 
voorkeur voor spiegelingen, spiralendere- 
deneringen en het aanboren van diepere 
lagen, kan als een reflectie van zijn beel
dende werk worden gezien. Deze nadruk 
op taal als mimetisch middel doet in de 
Verte denken aan de gedreven ritmiek van 
de beatgeneration, maar blijkt veeleer beïn
vloed door de nouveau roman. [3] Het gaat 
om een taal die niet vertellen maar alleen 
omcirkelen kan, en slechts via metaforen, 
verschuivingen en verdichtingen een wer
kelijkheid kan benaderen die uiteindelijk 
onbenoembaar blijft. Het is een taal die het 
tegendeel van de taal van de informatie wil 
zijn, een taal waarin de overvloed of het 
ontbreken de boventoon voert. Het is de 
taal die sinds het eind van de negentiende 
eeuw kenmerkend is voor een groot deel 
van de Europese avant-gardistische litera
tuur. Als we naar hun taalgebruik kijken 
ontstaat er een plotseling verband tussen de 
minimale werken van Judd en Morris, de 
zelfontkennende structuren van Graham en 
Smithson en de weggevreten ruimtes van 
Giacometti.

Het contrast met de permanente be
hoefte tot uitleg bij de S.I. is groot. Daar is 
het meest gehanteerde middel de omke
ring. “Il ne s’agit pas de mettre la poésie au 
service de la révolution, mais bien de mettre 
larévolution au service de la poésie,” schrij
ven ze, maar die poëzie ontbreekt in de 
tekst zelf. [4] Keer op keer wordt de waar
heid er ingehamerd; alle omkeringen die
nen uitsluitend om het valse te ontmaskeren 
en het ware ervoor in de plaats te stellen. 
Daarbij is echter geen sprake van kort
zichtigheid of stilistisch onvermogen; het 
is een weloverwogen strategie. Voorde S.I. 
gaat het om een poëzie die noodzakelijker
wijs geen gedichten voortbrengt. Alle vor
men van bestaande poëzie zijn achterhaald, 
hoe modem ze ook lijken. Waar het wel om 
gaat is een poëzie die tot stand komt in de 
gebeurtenis en onafscheidelijk van de ge
beurtenis. [5] De situationisten nemen ex
pliciet afstand van de experimenten van de 
nouveau roman. Het verzet dat in de avant- 
gardeliteratuur geboden werd tegen de in
formatie, is in hun ogen een symptoom van 
de crisis waarin de maatschappelijke totali
teit verkeert, en biedt derhalve geen oplos
sing. [6] In een zoveelste omkering wordt 
geconstateerd dat wat de avant-garde van 
de afwezigheid wordt genoemd, niets an
ders is dan de afwezigheid van de avant- 
garde. [7]

De tegenstelling tussen deze twee 
vormen van kunstenaarsdiscours, hoe 
scherp ook, maakt niet duidelijk wat er aan 
de hand is en wat de betekenis kan zijn 
voor de kunst van dit moment. De consta
tering dat minimal, land art en zoveel an
dere stromingen uit de jaren zestig en 
zeventig draaiden om een concept van af
wezigheid, is enigszins obligaat. Het ver
telt ons zo goed als niets over de redenen 
voor het schrijven. “Much modem art is 
trapped in temporality,” stelt Smithson in 
hetzelfde artikel, “because it is unconscious 
of time as a ‘mental structure’ or abstract 
support. The temporality of time began to 
be imposed upon art in the 18th and 
19th centuries with the rise of realism in 
painting and novel writing.” [8] De nadruk 
op feitelijkheid, heden en werkelijkheid 
ontneemt volgens Smithson het zicht op de 
mogelijkheden van de fictie. Voor hem 
gaat het veeleer om tijd als constructie en 
geschiedenis als mythe. Die voorkeur be
helst meer dan een persoonlijke keuze, het 
is een poging om zijn eigen werk en dat van 
zijn tijdgenoten te bevrijden uit het meedo
genloze kader van voortgang en vooruit- 
gang. De fictieve verbinding met omge
woelde strata van het verleden dient om het 
werk te onttrekken aan het vluchtige en te 
koppelen aan het eeuwige: het tijdelijke in 
het werk van Smithson is dan ook altijd een 
kwestie van eeuwige vergankelijkheid.

Deze behoefte aan een kunstzinnige 
inzet die verder strekt dan de pagina’s van 
de kunstkritiek, kenmerkt ook het werk van 
Smithsons tijdgenoten. Het afwezige in hun 
werk wijst altijd op een essentie die veron
dersteld en voelbaar is, maar die zich niet 
laat benoemen. “What the artist seeks is 
coherence and order — not ‘troth’, correct 
statements, or proofs. He seeks the fiction 

that reality will sooner or later imitate,” 
schrijft Smithson. [9] Maar in afwachting 
van het heugelijke moment dat de werke
lijkheid de kunst begint na te bootsen, vormt 
de status van het kunstobject een groot 
probleem voor deze kunstenaars. De afwij- 
king van bestaande kunstvormen én de over
tuiging daarmee essentiële betekenislagen 
aan te boren, vereiste heel wat uitleg. Zo
lang deze cruciale taak nog niet door de 
kunstkritiek en de kunstgeschiedenis was 
overgenomen, moesten kunstenaars de re
ceptie van hun werk wel zelf ter hand ne
men. Tegelijk kon daarbij echter geen sprake 
zijn van ‘uitleg’. De traditie van het afwe
zige waar deze kunst zich toe wilde reke
nen, liet een feitelijke stellingname niet toe, 
zoals ook uit het citaat van Smithson blijkt. 
Een bijkomend probleem was echter dat de 
werken zelf de grootste moeite hadden om 
de feitelijkheid van het heden te overstijgen 
en aan de harde realiteit van de kunstmarkt 
te ontsnappen. Mede door het discours wer
den ze onomstotelijk als kunstwerken aan
wezig gesteld, hoe ver weg ze ook waren en 
hoe sterk ze ook afwezigheid tot onderwerp 
hadden. Het kunstwerk toonde niet een 
mythisch verleden als voorbode voor een 
voorspelde toekomst, maar was voorna
melijk een object om in het kille licht van 
het heden te bekijken, een kunstobject. De 
teksten die zoveel kunstenaars in die jaren 
als parallelle beweging produceerden, heb
ben tot doel de afwezigheid sterker op te 
roepen: taal wordt als materiaal gehanteerd 
om de materialiteit van de kunstwerken te 
ontkennen.

De situationisten hebben er geen en
kel vertrouwen in dat de werkelijkheid uit
eindelijk de fictie van de kunst zal imiteren. 
Sterker nog, zij geloven - om nog maar een 
situationistische omkering te hanteren - dat 
de kunst uiteindelijk de fictie van de werke
lijkheid in stand zal houden. De geboorte 
van de beschouwer, zoals met name de 
minimal art die impliceert, wordt door hen 
dan ook radicaal verworpen. De geboorte 
van de beschouwer betekent de dood van de 
authentieke ervaring, en elke poging men
sen te laten delen in of deelnemen aan 
kunstwerken is een misleidende onderne
ming. In plaats daarvan moet het doel zijn 
om tot een nieuwe vorm van kunst te komen 
die geen scheiding meer kent tussen produ
cent en consument. De dérive kende geen 
toeschouwers en de situationisten zelf wa
ren de enige deelnemers. Er werd geen 
nieuwe vorm van poëzie gepresenteerd, 
geen voorbeeld van de kunst van de toe
komst, maar alleen een nieuwe manier van 
leven die als levend voorbeeld moest die
nen. De afwezigheid van kunst mocht niet 
als berusting worden opgevat, maar moest 
worden uitgelegd. Zo beantwoordden de 
teksten van de situationisten aan een urgen
tie die tegengesteld is aan die van de Ame
rikaanse kunstenaars: in plaats van de aan
wezigheid van het kunstwerk te relative
ren, wilden zij de afwezigheid van kunst 
bestempelen als essentie. Toch gaat het ook 
bij de S .1. in feite niet om uitleg; de strijd die 
beleefd wordt, vindt letterlijk zijn weerslag 
in de teksten. En net als bij de Amerikaanse 
kunstenaars dient de tekst uiteindelijk om 
het tijdelijke of efemere te ontkrachten: 
ook al gaat het de S.I. om het evenement, 
daarbij staat niet de gebeurtenis zelf cen
traal, maar de ‘authentieke ervaring’.

De kunst van nu heeft een minder complexe 
verhouding met het woord. Kunstenaars 
schrijven niet veel meer. Uitleg lijkt niet 
langer een noodzaak, ook al tracht veel 
werk zich te onttrekken aan traditionele 
vormen en kaders van kunst. Een verkla
ring hiervoor zou kunnen zijn dat jonge 
kunstenaars, hoe weinig ze zich ook bewust 
zijn van de traditie waartoe hun werk be
hoort, onbewust vertrouwen op het begrip 
dat deze traditie heeft gekweekt. Ook de 
perifere en efemere ingreep is reeds lang als 
kunst geaccepteerd.

Dit betekent overigens niet dat men 
geen beroep doet op het woord. Meer dan 
ooit slagen kunstenaars erin het academisch 
en kunstkritisch discours voor zich te laten 
werken. Een verovering van de nationale 
en internationale markt lijkt tegenwoordig 
onmogelijk te zijn zonder een kloek boek
werk waarin gevestigde critici en theoretici 
het belang van de kunstenaar aantonen. Het 
is een vorm van marketing die eigen is aan 
de kunst en die alleen oppervlakkig ver
schilt van de strategie die de mode en de 
architectuur hanteren. [ 10] Dat de beeldende 
kunst gebruikmaakt van metafysische 

moodboards om aan de wetten van de markt 
te gehoorzamen, neemt niet weg dat de 
verhouding tot de tijd van het woord in de 
contemporaine kunst gewijzigd is. De 
tekstproductie waarvan de kunst zich be
dient, lijkt nog steeds als functie te hebben 
de vaak tijdelijke projecten en producten 
stevig te verknopen met de permanentie 
van een traditie. De kunstenaar komt daar
bij zelf nog zelden aan het woord, en in 
tegenstelling tot de hierboven besproken 
voorbeelden, beroept het discours zich ook 
niet op tijdloosheid of permanentie om het 
efemere te compenseren. Integendeel, de 
moodboards kunnen per jaar verschillen, 
waarbij het ene jaar Deleuze zeer gewild is, 
terwijl in een volgende periode Ziek de 
trend zet. Het voorbijgaande karakter van 
de kunst wordt op haast cynische wijze 
geïllustreerd met een voortkabbelende 
stroom uiteenlopende interpretaties.

“Notre époque n’a plus à écrire des 
consignes poétiques, mais à les exécuter,” 
schreven de situationisten. [11] De directe 
actie van een deel van de hedendaagse 
kunstpraktijk lijkt daarmee geheel in lijn te 
zijn. Bij de S.I. was deze activiteit echter 
nog gebaseerd op een beredeneerd en ge
schreven programma, dat heden ten dage 
juist geheel afwezig lijkt. Daarmee krijgen 
de acties en projecten nu de schijn van 
oppervlakkigheid en willekeur: de kunst 
slaat een nieuwe richting in om zichzelf aan 
de gang te houden, en het veld van de 
sociale werkelijkheid biedt daarvoor vol
doende aanknopingspunten. Die program
matische leegte zou deze kunst ook vatbaar 
kunnen maken voor instromentalisering 
door beleidsmakers en cultuurmanagers. 
Maar het is de vraag hoe groot dat gevaar 
werkelijk is. Het vermijden van het woord 
lijkt de paradoxale situatie op te leveren dat 
de kunstpraktijk werkelijkheid kan wor
den, zonder haar eigen werkelijkheids
gehalte te hebben verdedigd of verantwoord. 
Juist het besef dat elk programma, elk ver
toog - of het nu de leegte omarmt of met 
onthullende omkeringen komt - noodza
kelijkerwijs codeert en bedekt, leidt tot een 
vorm van activiteit die in al zijn tijdelijkheid 
en oppervlakkigheid concreet wil zijn. Daar
mee ontstaat een vorm van kunst die wei
gert om de dimensies van het symbolische 
en het werkelijke te ontwarren, als ant
woord op een maatschappelijke situatie 
waarin deze twee polen ook al lang niet 
meer uit elkaar te houden zijn. Door de 
poëzie direct toe te passen, voorspellen 
deze kunstenaars niet de toekomst maar 
scheppen ze een heden. Door de materie 
van de taal te vermijden geven zij aan hun 
acties een harde materialiteit waar alle 
woorden op stukvallen.
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Discours, mimesis, soundbite
Over kunstenaarsteksten

Sven Lütticken
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In de publicatie van de Prix de Rome Beeld
houwen van 2003 wordt een discrepantie 
geconstateerd tussen Nederlandse en bui
tenlandse jonge kunstenaars: “In Nederland 
heerst het hardnekkige idee dat beeldende 
kunst voor zichzelf moet kunnen spreken, 
dat elk woord over het beeld er een teveel is. 
In het buitenland geldt kunst als onderdeel 
van een discours, waar iedereen die zich in 
kunst wil uiten zich er toe te verstaan heeft. 
Elke buitenlandse deelnemer was diep door
drongen van de positie van zijn kunst en 
verhaalde in geuren en kleuren over zijn 
strategische keuzes.” De prijs ging uitein
delijk niet naar een geboren en getogen 
Hollander, maar naar een Engelse ‘veel
weter’: “Het denken heeft gezegevierd. De 
Prix de Rome Beeldhouwen 2003 was daar
mee een les in hedendaagse internationale 
kunstpraktijk.” [1] Inderdaad draait het in 
het internationale circuit van kunst
opleidingen, tweedefasewerkplaatsen, 
biënnales en prijzen niet zozeer om kunst
werken maar om kunstenaars die hun ‘prak
tijk’ kunnen verkopen door middel van 
— onder meer - het gesproken en het ge
schreven woord. Het werk is eerder een 
aanhangsel van de kunstenaar en zijn kun
stenaarschap dan andersom. Een kunste
naar is immers niet primair iemand die din
gen maakt, maar iemand die met projecten 
bezig is, die onderzoek doet, die zichzelf en 
zijn praktijk kan verklaren en aan de man 
brengen. In hoeverre dat ook een triomf is 
van ‘het denken’, staat te bezien.

Van pictor doctus naar zelfpromotor

Als tegenwoordig van de kunstenaar wordt 
verlangd dat hij of zij het werk discursief 
kan kaderen, schriftelijk of mondeling, is 
dat in hoge mate een uitvloeisel van de 
conceptuele kunst. Niet alleen was het 
conceptuele kunstwerk het resultaat van een 
soort van bureaucratische beslissing in plaats 
van een geniale ingeving, en daardoor schijn
baargemakkelijk te beredeneren, ook bracht 
de conceptuele kunst — in het verlengde van 
de minimal art — een golf aan schrijvende 
kunstenaars voort die een theoretisch kader 
voor de nieuwe kunst produceerden: Dan 
Graham, Robert Smithson, Joseph Kosuth, 
Daniel Buren. Kunstenaarsteksten werden 
een wapen tegen andere kunstopvattingen 
en tegen kunstbeschouwingen die volgens 
de kunstenaar aan de oppervlakte bleven. 
Om een adequaat discours voor zijn werk te 
creëren, nam de kunstenaar het heft in eigen 
handen. Uiteraard waren er ook eerder al 
schrijvende kunstenaars geweest; in de late 
negentiende en vroege twintigste eeuw 
leidde de noodzaak om het modernisme toe 
te lichten en te verdedigen tot uitgebreide 
publicistische activiteiten bij figuren als 
Gauguin, Denis, Kandinsky, Malevich en 
Mondriaan. Juist op het moment dat de 
beeldende kunst zich definitief leek los te 
maken van een cultuur op literaire grond
slag en de zuiverheid van het eigen medium 
ging benadrukken, explodeerde de behoefte 
aan talige supplementen. Die supplementen 
werden echter als overgangsverschijnselen 
gezien: ‘eigenlijk’ heeft het werk ze niet 
nodig, maar de achterlijke staat van het 
publiek maakt ze vooralsnog onmisbaar.

Heel anders was tezelfdertijd Marcel 
Duchamps houding: bij hem is de tekst er 
niet om te verklaren, maar om te compli
ceren, niet om zieltjes te winnen, maar om 
de ontoegankelijkheid van het werk juist 
veilig te stellen in het medium dat het zou 
kunnen verklaren (de taal). De kijker/lezer 
dient in een web van allusies te worden 
verstrikt. Er is bij Duchamp dan ook geen 
sprake meer van talig commentaar op de 
kunst, maar van kunst die zelf voor een deel 
taal - en meer bepaald symbolistisch/avant- 
gardistische taalkunst - is geworden; de 
notities zijn onlosmakelijk onderdeel van 
La Mariée mise à nu par ses célibataires, 
même. Door Duchamps hoofd spookte het 
afschrikwekkende gezegde “bête comme 
un peintre”. Het herinnerde hem aan het 
statusverlies dat de romantiek, het realisme 
en het impressionisme hadden opgeleverd 
— stromingen die de kunstenaar hadden ge
degradeerd tot een dierlijk wezen dat verf 
op een doek smeert. De winst van een in de 
Franse Academie van de zeventiende en 
achttiende eeuw culminerend streven om de 
schilder- en beeldhouwkunst tot artes 
liberales te emanciperen werd in de negen

tiende eeuw volledig verkwanseld. Depictor 
doctus, thuis in historie, mythologie, geo
grafie enzovoort, werd vervangen door de 
domme, instinctieve schilder. [2] Duchamp, 
zelf een product van een symbolistisch mi
lieu dat zich reeds verzette tegen ‘netvlies
kunst’ en dweepte met de enigmatische 
schilder-theoreticus Leonardo, liet in een 
nieuwe vorm de statuspolitiek herleven van 
Le Brun en anderen, die de kunst tot een 
intellectuele aangelegenheid wilden maken.

Met zijn tirades tegen de 'infantilisering' 
van de kunstenaar door de romantische tra
ditie, die hem beschouwt als een onbewust 
scheppend kind, staat iemand als Mike 
Kelley duidelijk in de traditie van de 
duchampiaanse (en dus de oude acade
mische) statuspolitiek. Zijn directe voorbeel
den vond de auteur Kelley echter in het werk 
van conceptuele kunstenaars als Dan Graham, 
die geen cryptische notities en woordspelin
gen produceerden zoals Duchamp, maar 
essayistische teksten en artikelen schreven. 
Meer nog dan zij, en zeker meer dan 
Duchamp, schrijft Kelley teksten die menig 
academicus jaloers kunnen maken. Terwijl 
Duchamp zich richtte op (pseudo-)weten- 
schappelijke theorieën en deze met ‘playful 
physics’ probeerde te ondermijnen, en ter
wijl kunstenaars-schrijvers als Graham, 
Kosuth en Smithson grasduinden in uiteen
lopende en soms onverwachte deelgebie
den van wetenschap en filosofie, demon
streert Kelley een indrukwekkende beheer
sing van een aantal theoretische denkkaders 
waarmee kunst vandaag benaderd wordt, 
zoals het denken van Freud en Bataille. 
Omdat de kunstkritiek en -theorie er niet in 
slaagden de onderwerpen aan te snijden die 
hij van belang achtte, werd Kelley zijn eigen 
critical theorist. [3] De positie van Kelley, 
wiens geschriften door MIT Press worden 
uitgegeven, is echter uniek. Binnen de hui
dige verbastering van het conceptuele mo
del wordt wel van de kunstenaar geëist dat 
hij of zij het eigen werk discursief kan 
kaderen, maar dit kan ook in de vorm van 
korte statements of interviews. De kunste
naarstekst van de conceptuele kunst is ver
worden tot een kunstenaarsstatement, dat 
snel en verstrooid kan worden geconsu
meerd, en hapklare inzichten moet geven in 
de drijfveren van de kunstenaar: “I am a 
collector of sights, gestures, facial expres
sions, glances, movements of hands, of hair, 
transitory fluids.” [4]

Doordat hij een theoretisch onder- 
bouwd oeuvre realiseert en het ideaal van de 
kunstenaar-essayist benadert, ontmaskert 
Kelley impliciet de theoretische pretenties 
van andere kunstenaars. Zelden wordt bij 
hen iets beargumenteerd; er worden slechts 
signalen van discursiviteit uitgestuurd, 
soundbites die volledig afgestemd zijn op 
de aandachtseconomie van de kunstmarkt. 
Maar aangezien complexiteit in de kunst 
nog steeds een prerogatief is, is Kelley’s 
schijnbaar zo diepgravende en serieuze prak
tijk dan niet de ultieme verkoopstrategie? 
Al zou men dit beamen, het betekent natuur
lijk niet dat daarmee alles over zijn theore
tisch oeuvre is gezegd. Hoe functioneert 
het, welke betekenissen produceert het om 
Kelley’s werk zijn huidige status te geven? 
Om dit te achterhalen, is een nader onder
zoek nodig naar het functioneren van 
kunstenaarsteksten.

Van kunstobject naar tekst

In de conceptuele kunst van de late jaren 
zestig en vroege jaren zeventig pasten 
kunstenaarsteksten en artist’s pages (of 
‘kunstenaarsbijdragen’) in een strategie om 
het kunstwerk te herdefiniëren. Werken van 
Dan Graham als Figurative ( 1965), Schema 
( 1966), Detumescence (1966) en Homes for 
America (1966/67) zijn geen essays of arti
kelen maar conceptuele magazine pieces 
die grafische elementen, tekst, en soms fo
to’s bevatten. Homes for America lijkt het 
meest op een geïllustreerd artikel, en vormt 
de overgang naar meer essayistische teksten 
van Graham, zoals Eisenhower and the Hip
pies en later Rock My Religion. Homes for 
America is echter meer een parodie op een 
tijdschriftartikel dan een echt essay, en de 
nadruk op het ‘grid’ van de pagina, dat met 
zijn tekstkolommen en foto’s een dialoog 
aangaat met de geometrisch geordende hui
zen, maakt er een mediumspecifieke in
greep in het tijdschrift van. Op een bijna 
modernistische manier nemen Grahams 
vroege magazine pieces de tijdschriftpagina 
zelf als onderwerp; zoals Jeff Wall heeft 
beargumenteerd, kon Graham zo de moge
lijkheid onderzoeken om een essay als kunst-
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werk te presenteren. Een vereiste is in dat 
geval dat de tekst niet primair over het 
schijnbare onderwerp gaat, maar over zich
zelf als essay en als (mogelijk) kunstwerk, 
als ‘proposal for an art object’ in de traditie 
van de readymade. [5] Een geïllustreerde 
tekst als Homes for America kan bijgevolg 
alleen schijnbaar (foto)journalistiek zijn; 
het is journalistiek in de ‘as if-modus,mime
sis in plaats van the real thing.

Het is veelzeggend dat Wall de tekst 
als mogelijk ‘kunstvoorwerp’ naar voren 
schuift; hoewel de kunstenaarsbijdrage (net 
als het kunstenaarsboek) een tegenwicht 
moest bieden voor de vercommercialisering 
van de kunst en haar reductie tot handels- 
waar, wordt in wezen een objectmatig en 
niet een discursief of literair model gehan
teerd. De gedrukte pagina wordt als artistiek 
medium gezien, volgens modernistische 
criteria, en niet als drager van een tekst die 
zich op literair of theoretisch vlak moet 
bewijzen. Als tekst mag het werk onhandig 
en onsamenhangend zijn; dat hoeft het suc
ces als kunstwerk niet in de weg te staan. 
Men kan hierin ook een duchampiaanse 
component zien: de notities van Duchamp, 
zoals die onder meer in de Boîte Verte zijn 
uitgegeven, zijn net als andere teksten (bij
voorbeeld de woordspelingen) niet denk
baar als autonome literatuur, laat staan als 
wetenschap; zij imiteren wetenschappelijk 
jargon en ontlenen elementen aan de avant- 
gardeliteratuur van Jarry en Roussel, maar 
zij zijn iets anders: beeldende kunst in een 
talig medium. Alleen de kunstcontext, en 
specifiek die van Duchamps werk (dat de 
regels van de kunst natuurlijk grondig heeft 
gemodificeerd) geven er betekenis aan. Ook 
Duchamps omgang met tekst houdt een 
reflectie op de drager in: waar Graham een 
verband legde tussen het raster van de 
modernistische schilderkunst en de mini
mal art met dat van de bedrukte pagina, 
presenteerde Duchamp zoals gezegd 
facsimiles van zijn handgeschreven notities 
losbladig in een doos.

Zoals Wall opmerkte, is Graham gaan
deweg meer ‘echte’ teksten als Rock. My 
Religion gaan schrijven. Naarmate Graham 
probeerde om de zelfreferentialiteit te door
breken “by introducing other subject mat

ter, while still attempting to write, or make, 
a ‘magazine piece’ rather than a magazine 
article, strictly speaking” werd duidelijk dat 
de kunstwerk/tekst-spagaat niet kon luk
ken, “and that the essays have become ma
gazine articles or critical essays...” [6] Toch 
kunnen uiteindelijk ook deze essays en arti
kelen alleen in de kunstcontext bestaan. Met 
hun staccatozinnen en brokkelige structuur 
zijn ze als teksten eigenlijk inadequaat, maar 
binnen de kunstcontext wordt hun falen een 
kwaliteit; ze gaan mimetisch en tot op ze
kere hoogte parodistisch om met het me
dium van het essay of artikel. “They achieve 
their discursive and critical aims not through 
the artist’s acceptance of his identity or role 
as critical writer, but rather through his 
avoidance of it, his stance as a ‘writer’, in 
quotes, and artist impersonating a writer in 
order both to write, freely, and also to work 
as an artist in the expanded way ‘artistic 
practice’ became defined in the sixties and 
seventies.” [7] Uiteindelijk is dit misschien 
interessanter dan de vroege magazine pieces 
zoals Schema; het gaat er niet meer om of 
een tekst of andere tijdschriftbijdrage een 
kunstvoorwerp kan zijn, maar hoe een tekst 
als tekst werkt. Misschien is Robert Smithson 
hier een beter voorbeeld dan Dan Graham. 
Graham heeft nooit teksten geschreven die 
de kracht hebben van The Monuments of 
Passaic of Frederick Law Olmsted and the 
Dialectical Landscape (al komen Eisenhower 
and the Hippies en Dean Martin/Entertain- 
ment as theater in de buurt). Graham is 
altijd een imitatie van een schrijver geble
ven; zijn schrijverschap zelf was een daad 
van mimesis. Smithson daarentegen was 
- onder meer - een fenomenaal schrijver, 
maar één die in zijn teksten mimesis pleegt: 
met een flinke dosis deadpan humour imi
teert hij wetenschappelijke taal, reis
beschrijving, filosofisch essay, en mengt en 
ondermijnt hij die genres van binnenuit. “In 
the illusory babels of language, an artist 
might advance specifically to get lost, and to 
intoxicate himself in dizzying syntaxes, 
seeking odd intersections of meaning, 
strange corridors of history, unexpected 
echoes, unknown humors, or voids of 
knowledge...” [8]

lets van Smithsons buiksprekers-
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kwaliteiten komt terug bij Kelley, die naast 
serieuze teksten ook aperte parodieën heeft 
gemaakt, en die samen met Paul McCarthy 
de catalogus SOD and Sodie Soek samen
stelde, waarin een collagetekst is opgeno
men die teksten van onder meer Greenberg 
en Wilhelm Reich bevat. [9] Appropriation 
als basis van de kunstenaarstekst, als meest 
basale vorm van mimesis: men kan hier ook 
denken aan Andrea Frasers performance
scripts, die citaten tot hilarische sequenties 
van stemmen aaneenrijgen, ieder met eigen 
tics en retoriek. Ook meer strikt theore
tische of historische teksten van Kelley of 
Peter Halley en Jonathan Miller zou men 
overigens kunnen zien als mimetisch. Voor 
Adomo was het kennelijk rationele van veel 
moderne kunst een kwestie van schijn; haar 
logica was schijn: “Ihre Zweckmassigkeit 
bedarf des Unzweckmassigen. Dadurch 
gerat in ihre eigene Konsequenz ein 
Illusorisches hinein; Schein ist noch ihre 
Logik.” [10] Kunstenaars als Kelley maken 
zich een discours eigen dat intellectuele 
street credibility kan verschaffen, maar la
ten ook doorschemeren dat men zich het 
recht voorbehoudt het volgens eigen regels 
in te zetten. Als de logica van de kunst een 
kwestie van schijn is, heeft de mimetische, 
nichtidentische, aan de greep van het begrip 
ontglippende component van de kunst mis
schien ook een zekere logica. Tegelijk zit in 
de beredeneerde, theoretische tekst een 
mimetische impuls verscholen. Het resul
taat van deze tegengestelde bewegingen kan 
een esthetisch spel zijn waarin de concep
tuele en mimetische elementen elkaar door
dringen, versterken of ondermijnen.

Affirmatie en pluralisme

Terwijl de discursieve component van de 
conceptuele kunstenaarstekst verbasterd is 
tot een statement dat de eigen positie op de 
aandachtsmarkt moet verstevigen, is de 
parodistisch-mimetische omgang met taal 
die onder meer Smithson typeert, vandaag 
veelal tot een pseudo-poëtisch derivaat ver
worden - tot al dan niet ironisch gebroken, 
solipsistische zelfexpressie. Aan de kunste
naar wordt een ‘pure’ mimetische reactie op 
de buitenwereld toegeschreven; de mimesis 

vindt plaats ten opzichte van een even indi
viduele als abstracte omgeving, niet ten 
opzichte van andere stemmen en vertogen. 
De dialectiek tussen mimetische impulsen 
en de conceptuele component verdwijnt; 
wat overblijft is een teer egodocument, een 
allerindividueelste uiting van creativiteit.

Waar het statement welig tiert in cata
logi van grote internationale tentoonstellin
gen, interviews en persberichten, wordt de 
kunstenaarstekst-als-egodocument vaak 
weggeplet in speciale publicaties die als een 
soort herbaria functioneren. In een gespe
cialiseerde publicatiereeks als Gagarin is 
de kunstenaarstekst verworden tot een kas
plantje dat gekoesterd dient te worden om
dat het door kunstenaars wordt voortge
bracht. Wat kunstenaars maken is bijzon
der, omdat kunstenaars nu eenmaal bijzon
dere, creatieve wezens zijn. De ondertitel 
van dit periodiek, “The artists in their own 
words”, geeft al aan dat de kunstenaarstekst 
wordt beschouwd als egodocument. “Hier 
ben ik, / ver weg van alles, zit ik bij een 
raam. / Somber en troosteloos ben ik, / 
verward door woorden. / Ik frons de wenk
brauwen.” [11]

Wat een kunstenaar schrijft, moet vol
gens deze visie niet kritisch worden geëva
lueerd; om inzicht te geven in het unieke 
creatieve proces, moet het zonder inmen
ging gepubliceerd worden, wellicht zelfs 
Ss facsimile van een handgeschreven tekst. 
Ook hiervoor kan men een duchampiaans 
precedent aanwijzen: zijn de notities in de 
Groene Doos immers geen moeizaam ge
produceerde facsimiles van Duchamps krab
beltjes? Hoe solipsistisch vorm en inhoud 
echter ook zijn, de notities hebben tegelij
kertijd een pseudo- wetenschappelijk karak
ter dat ze verankert in contemporaine dis
cussies over de vierde dimensie en aanver
wante verschijnselen; met hun even ge
strenge als absurdistische karakter ontstij
gen ze aan de fetisjering van het fragment 
dat interessant is omdat het deel uitmaakt 
van het artistiek proces van kunstenaar X, 
en dat des te interessanter wordt naarmate 
het mimetischer, solipsistischer, gevoeli
ger, ‘artistieker’ is. Hier staat de expressie 
voorop, en is ratio schadelijk.

In de omgang met het woord van de 

kunstenaar zijn dus twee ogenschijnlijk te
genstrijdige tendensen aan te wijzen. Ener
zijds circuleren in het biënnale-hoppende 
circuit statements die de intentie reduceren 
tot een vrij eenduidige uitspraak en de kunst 
dus ‘rationaliseren’ voor consumptie- 
doeleinden; anderzijds zijn er teksten die 
een poëtiserend karakter hebben - deze laat
ste vindt men overigens ook in catalogi die 
een hoog discursief gehalte pretenderen. 
Een type kunstenaarsstatement dat wordt 
getekend door een ‘mimetisch taboe’ (om 
een adorniaanse term te gebruiken) kan men 
dus contrasteren met het ‘discursieve taboe’ 
van degenen die de kunstenaarstekst als 
poëtisch egodocument beschouwen, en daar 
zelfs meer conceptuele vormen in assimile
ren; in het laatste geval is het conceptuele 
gewoon een vermomming, een laag waar je 
doorheen moet. Daarbij dreigt de kunste
naar opnieuw te worden geïnfantiliseerd, en 
te worden afgeschilderd als een ‘domme 
schilder’ die vertoeft in een wereld van pure 
intuïtie. De kunstenaarstekst wordt geab
sorbeerd door een mentaliteit die zich ver
zet tegen ‘de terreur van het discours’, de 
‘dialectiek’ en de ‘negativiteit’, en die ruimte 
wil bieden aan ‘de ervaring’. Alles draait 
rond de integriteit van het artistieke subject 
met zijn particuliere intenties en zijn indivi
duele ervaringsinhoud.

Het bloemschikken van kunstenaars
teksten als individuele, gelijkwaardig- 
bijzondere uitingen past perfect in deze cul
tuur van gezellig pluralisme. Als kunste
naars teksten niet meer willen zijn dan 
hyperindividuele egodocumenten, als er 
verder niets op het spel lijkt te staan, blijft 
hun anders-zijn abstract, ideologisch en fu- 
tiel. Maar ook de ‘theoretische’ statements 
in de catalogi van het biënnale-hoppende 
circuit zijn compatibel met een pluralisme 
dat alles als even interessant en bijzonder 
presenteert, en daarmee de kunst volkomen 
neutraliseert; en het poëtische document 
dient net als het rationaliserende statement 
om het kunstwerk voor een gemakkelijke 
consumptie toe te bereiden. De tegenstel
ling tussen beide benaderingen is dus niet 
fundamenteel; beide participeren in een 
cultuur die tegenstellingen neutraliseert 
omdat een vrolijk ‘naast elkaar’ profitabel 
en gemakkelijker is. Auteurs als Mike Kelley 
of Peter Halley eh John Miller verzetten 
zich hiertegen. Zij pogen tegenover die 
karikatuur van het conceptualisme een prak
tij k te stellen die de erfenis van de 
conceptuele kunst serieus neemt zonder aan 
het mimetisch taboe ten prooi te vallen. Zij 
kiezen nadrukkelijk partij voor en tegen 
bepaalde recente ontwikkelingen in de kunst
en cultuurgeschiedenis; in sommige van 
zijn kunsthistorische/kritische essays tracht 
Kelley de kunstgeschiedenis volgens eigen 
inzichten te herschrijven, om zichzelf histo
risch te positioneren. “Most of the artists 
that influenced me are absent from these 
accounts. Historical writing becomes a duty 
for the artist at this point.” [12]

Alternatieve geschiedschrijving kan 
één mogelijkheid zijn om weerstand te bie
den aan de reductie van de kunstenaarstekst 
tot een artist’s statement dat de receptie 
vergemakkelijkt door de ‘intentie’ van de 
kunstenaar erbij te leveren. Een andere stra
tegie vindt men bij kunstenaars als Liam 
Gillick of bij de ‘Engelse veelweter’ die de 
Prix de Rome won, Ryan Gander. Zij geven 
zo drastisch gehoor aan Smithsons oproep 
om een barokke Babylontische taal te schep
pen, dat de kijker in een duchampiaans 
solipsisme wordt verstrikt. Minder duide
lijk is of hier ook iets op het spel staat 
behalve het afstand nemen van een cultuur 
die wordt geterroriseerd door begrijpelijk
heid; en past dit hermetisme niet al te mak
kelijk in een pluriform aanbod dat voor elke 
kunstpraktijk wel een historische legiti
mering vindt?

Zowel in de statementcultuur als bij de 
delicate expressiefetisjisten worden discours 
en discussie in feite buiten werking gesteld: 
in het ene geval door de reductie tot een 
kernachtige intentieverklaring die nauwe
lijks een echte inhoudelijke ambitie heeft, in 
het andere geval door de reductie tot iets 
hoogstpersoonlijks. Dit is een onbevredi
gende situatie, en juist kunsttijdschriften 
zouden zich moeten bezinnen op een inte
ressantere omgang met kunstenaarsteksten. 
Samenwerkingen als die tussen Artforum- 
redacteur Philip Leider en Robert Smithson 
in de jaren rond 1970, toen Smithson naast 
Rosalind Krauss en Michael Fried als een 
van de toonaangevende auteurs van het blad 
optrad, zijn schaars— ondermeer door angst, 

conservatisme en gemakzucht aan beide 
kanten. Een meer ambitieuze omgang met 
kunstenaarsteksten wordt echter ook be
moeilijkt door reële dilemma’ s. Gaat het om 
een ‘kunstvoorwerp’, dat wil zeggen een 
kunstenaarsbijdrage, of om een tekst? De 
laatste zin van Sol LeWitts Sentences on 
Conceptual Art toont aan dat reeds in 1969 
op iedere tekst van een kunstenaar de ver
denking rustte dat het om kunst ging: “These 
sentences comment on art, but are not 
art.” [13] Hoe welartist’s pages de gewoon
ste zaak van de wereld lijken, is hun status 
in de praktijk nog altijd onduidelijk; heeft 
de kunstenaar carte blanche, omdat hij of zij 
nu eenmaal kunstenaar is, of vindt er een 
gedachtewisseling plaats met de redactie? 
En in het laatste geval: op welke manier? 
Dat tijdschriften sinds de late jaren zestig 
niet alleen media zijn voor reflectie op kunst 
maar óók voor de productie c.q. presentatie 
van kunst, is een ontwikkeling waarover nog 
veel te weinig is nagedacht. Maar ook ‘echte’ 
kunstenaarsteksten-als-teksten leveren pro
blemen op: de vraag is altijd of het medium 
taal niet volgens afwijkende normen gebruikt 
is — volgens beeldende-kunstnormen die de 
redacteur/criticus vreemd zijn. De post
disciplinaire kunst heeft de nodige valstrik
ken. Maàr hier, tussen object en tekst, tussen 
mimesis en betoog, liggen ook mogelijkhe
den. Om die te realiseren moeten wel strenge 
keuzes worden gemaakt voor bepaalde kun
stenaars, zoals men kiest voor bepaalde 
auteurs. Het is nodig om instrumenten te 
ontwikkelen die toelaten om hun bijdrage, 
van welke aard ook, scherp en kritisch te 
beoordelen. Journalistieke of academische 
afzijdigheid, in naam van de integriteit van 
de kunstenaar, is ongepast. Kritische keu
zen zijn nodig. Let’s get lost.
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Taal en andere werktuigen
Een gesprek met Sean Snyder

Sven Lütticken

In de late jaren zestig en vroege jaren 
zeventig benadrukten kunstenaars als 
Buren, Broodthaers, Smithson en ook ie
mand als Sekula het discursieve element 
van hun praktijk; het ging om een breuk 
met de romantisch-modemistische concep
tie van de kunstenaar als iemand die mys
terieuze, ongrijpbare werken schept, be
stemd voor esthetische contemplatie. Door 
deze ideologie van de contemplatie aan te 
vallen, werd ook de ideologische rol van de 
kunst als schijnbaar autonoom domein van 
symbolische vrijheid ter discussie gesteld. 
Wat is de status van dit kritisch bedoelde 
model in een tijd dat kunstenaars quasi- 
theoretische soundbites moeten produce
ren als ze willen meespelen in het interna
tionale circuit? Hoe zie jij deze kennelijke 
pervertering van het conceptuele model, 
en hoe ga je ermee om?

Volgens mij vindt vaak een reductie plaats 
van de intenties van zowel kunstenaars als 
curatoren; hun omgang met bepaalde on
derwerpen wordt gesimplificeerd doordat 
het allemaal een modieuze invalshoek moet 
krijgen en aldus begrijpelijk moet worden 
gemaakt voor een publiek. Het is een prak
tische zaak; er komt een persbericht waarin 
een werk in twee of drie zinnen wordt be
schreven en dat is natuurlijk reductionistisch. 
Anderzijds kan een heel simpel kunstwerk 
dat de juiste betekenaars bevat gaan func
tioneren als projectievlak en dus ‘interes
sant’ worden. In mijn geval lijken mensen 
soms erg eenduidige, simplificerende 
intentieverklaringen te verlangen - en geïr
riteerd te raken als ik ze niet verstrek- 
omdat mijn kunstpraktijk een kritiek impli
ceert op hetgeen de media ons voorzetten. 
Als ik me niet met bepaalde onderwerpen 
zou bezighouden, zou niemand er een punt 
van maken; als ik formele schilderijen zou 
maken, als ik op een ouderwetse manier zou 
‘scheppen’, dan zou het anders worden be
oordeeld en zou niet worden verwacht dat ik 
eenduidige uitspraken doe. Toch structu
reer ik mijn materiaal vaak met behulp van 
formele verwijzingen naar de kunstgeschie
denis. Misschien overschat ik de evidentie 
van een interpretatie van mijn werk in ter
men die specifiek zij n voor de kunstcontext; 
misschien zijn mensen zo gespitst op ‘infor
matie’ of 'kritiek' dat ze de kunstcontext 
enkel als handig medium daarvoor beschou
wen.

Je kunt betogen dat er vaak een mimetische 
kant is aan de manier waarop kunstenaars 
‘kritische ’ of ‘theoretische ’ teksten schrij
ven. Van Smithson tot Mike Kelley of Stan 
Douglas gebruiken kunstenaars journalis
tieke, essayistische en academische con
venties en soms parodiëren ze die. Er is ook 
een tendens om taal op een schijnbaar neu
trale, droog-informatieve manier te gebrui
ken, misschien deels als reactie op de 
poëtiserende vertrutting van kunstenaars
teksten. Jouw gebruik van teksten lijkt daar
bij aan te sluiten, hoewel je droge zinnetjes 
vaak citaten zijn en er door de juxtapositie 
ook humor insluipt.

Als ik iets schrijf is het onderdeel van een 
kunstproject en dient het als zodanig opge
vat te worden. De teksten zijn gehelen van 
informatie die ik gebruik om een project 
over te brengen, en ze zijn één van de 
manieren om datte doen. Tentoonstellingen 
worden vaak begrepen in een vorm die jij als 
soundbites karakteriseert; ik probeer bin
nen een situatie die op die manier functio
neert een algemeen idee te geven van wat 
het project omvat, en hopelijk zet het werk 
dan ook aan tot verdergaande interpretaties 
die zowel betrekking hebben op het onder
werp als op de kunst. Ik gebruik tekst als de 
visuele middelen ontoereikend zijn om iets 
over te dragen. Taal gebruik ik als een 
werktuig dat bekend is uit de geschiedenis 
van de conceptuele kunst, als een middel dat 
naast andere middelen gebruikt kan wor
den. Het gaat om representatie, of het nu met 
visuele of talige middelen is. Whatyou are 
told or see is not always whatyou get. Ais ik 
een citaat gebruik van een overheidsinstantie 
of uit een verslag van een bedrijf zie ik dat 
als mogelijkheid om impliciet te reageren 
op een gegeven structuur, om een soort 
immanent commentaar te geven. De vraag

Sean Snyder

‘Dallas Southfork in Hennes Land, Slobozia, Romania’, installatie, 2001

is: hoe kun je informatie herschikken op een 
interessante manier, zonder er redundante, 
slechte journalistiek van te maken? Iedere 
tekst die ik gebruik is een gefilterde, toege
spitste versie van het materiaal waar ik mee 
werk. De tekst begint waar de bestaande 
bronnen ophouden. Ik laat de kijker zijn of 
haar eigen oordeel vormen; mijn werk is 
speculatief, niet academisch.

Maar om te voorkomen dat het werk slechte 
journalistiek wordt, is toch meer nodig dan 
de kijker zijn of haar eigen mening te laten 
vormen ? Als je het hebt over de lezing van je 
werk in kunsthistorische termen denk ik aan 
Shanghai Links, dat op mij overkomt als een 
soort Chinese remake — in de vorm van een 
installatie — van Dan Grahams Homes for 
America. Het werk bevat nogal Dan 
Grahamachtigefoto ’s, even onspectaculair 
als precies, van een omheinde nederzetting 
voor westerse managers waarvan de bouw 
is stopgezet; je combineert die foto’s met 
archiefbeelden van de voormalige westerse 
concessies in Shanghai en met tekst
fragmenten. Citaten die afkomstig zijn uit 
brochures— “Tomakeyourtime inShanghai 
as comfortable as in North America"; 
“Expatriate Community at its finest” -staan 
naast de observatie dat “Mao Tse Tung 
once warned that ‘revolution is not a dinner 
party’ ”. Watdenkjedatzulketekstmontages 
bewerken, vergeleken met meer lineair- 
discursieve teksten ? Wat zijn hun specifieke 
kwaliteiten?

Om te beginnen is er een persoonlijke di
mensie in dat project; het is niet zomaar een 
hommage aan Grahams Homes forAmerica. 
Ik ben in de VS opgegroeid in een identieke 
buurt met golfterrein, en ik leefde in een
zelfde soort huis. Toen ik op de high school 
zat - en dus in die buurt leefde - zag ik een 
van Grahams foto’s op de hoes van een 
Sonic Youth-CD; ik had geen idee van de 
oorspronkelijke context, maar ik dacht wel 
dat dit specifieke beeld de ultieme represen
tatie van verveling en middelmatigheid was. 
Later kwam ik erachter dat het kunst was. Ik 
zie dit soort huizen als een Amerikaans type 
dat nog steeds bestaat en dat gemigreerd is. 
Oorspronkelijk wilde ik overigens een pro
ject doen over een soortgelijke gated 
community in Saudi-Arabie, die later is aan
gevallen door Al-Qaida. Wat ik interessant 
vond aan het reclamemateriaal voor de 
Shangai-Linksnederzetting was dat bij de 
marketing kennelijk werd gepoogd het ko
loniale verleden van Shanghai te doen her
leven; men probeerde een romantische no
tie van een exclusieve gemeenschap van 
buitenlanders nieuw leven in te blazen, zon
der stil te staan bij de mislukkingen van het 
verleden. Door details uit de geschiedenis te 
lichten, probeerde ik een speculatieve ver
gelijking te maken. Mijn gebruik van tekst 
is bedoeld om te oscilleren tussen kenne
lijke feiten en uiteenlopende connotaties en 
subteksten, en zo representaties te onder
vragen. De tekst kan de vorm aannemen van 
een beschrijvende titel, een bijschrift, of een 
montage van informatie. Hopelijk sluipt er 
op dit punt ook ironie, humor, absurditeit in.

In een ander werk, Dallas Southfork in 
Hennes Land, Slobozia, Romania, gebruik 
je foto’s, video, teksten, persknipsels en 
architectuurmodellen om een tamelijk bi
zarre constellatie bloot te leggen: de soap 
Dallas was enorm populair in het commu
nistische Roemenië, en in het post
communistische Roemenië liet een van de 
nieuwe miljonairs een kopie - op grotere 
schaal — bouwen van de Southfork Ranch; 
je legt verbanden met de connecties die de 
Bushclan onderhield met deze dubieuze on
dernemer, met Larry Hagmans optredens in 
Roemeense reclame voor Lukoil, en zijn 
bezoek aan de kopie van de Southfork 
Ranch... Hoewel een visuele vergelijking 
tussen de twee ranches centraal staat, zijn 
sommige van de verbanden en relaties die je 
legt eerder sociaal, politiek, economisch 
dan visueel. Ben je sceptisch over de moge
lijkheden van het beeld om door te dringen 
in de hedendaagse politieke en sociale wer
kelijkheid? Blijft het dan bij spektakel zoals 
dat ook door de massamedia wordt gebo
den? Is de fotografie - van bijvoorbeeld 
Thomas Struth — in dit opzicht beperkt? Je 
zei dat je tekst gebruikt als de beeldende 
middelen niet toereikend zijn...

In het geval van het Dallas/Slobozia-project 
kwamen de foto’s van het gebied waar de 
ranch ligt bijna als laatste. De eerste keer dat 
ik in Boekarest kwam was heel interessant, 
maar ik wist niet goed hoe ik het land en zijn 
geschiedenis moest benaderen. Ik kreeg be
langstelling voor Ceaucescu’s projecten, 
maar het leek mij futiel om voor het im
mense Volkspaleis te staan en foto’s te 
nemen. Ik kon me meer identificeren met de 
grote advertenties van Larry Hagman in de 
straten van Boekarest, ook al had ik de 
televisieserie nooit gezien, en van daaruit 
hebben de dingen zich verder ontwikkeld. 
Het project begon te draaien om de kopie 
van de ranch en Larry Hagmans carrière; ik 
kon geen foto’s van de ranch vinden, dus 
ben ik ernaartoe gegaan en heb ik ze zelf 
gemaakt. De presentatie bevat ook een vi
deo met establishing shots van de ranch uit 
de televisieserie, die zijn gebruikt om de 
- grotere - kopie in Roemenië te maken.

Ik geloof dat beelden wel degelijk in 
staat zijn om door de oppervlakte heen te 
breken, maar soms is het onmogelijk om het 
juiste beeld te maken of te verkrijgen - en 
zelfs schijnbaar ‘zuivere’ beeldende kunst 
heeft meestal titels nodig en allerlei toelich
tingen om te functioneren, om aspecten van 
het beeld te doen uitkomen die anders mis
schien niet zo uit de verf komen. Helaas is er 
in de beeldende kunst een tendens om in 
enkele, geïsoleerde beelden te denken, en 
daar sta ik wantrouwig tegenover. In het 
geval van een fotograaf als Struth, die ik 
zeer waardeer, is het naast de technische 
precisie juist ook de serialiteit die zijn werk 
interessant maakt. Hij continueert en her
interpreteert de historische fotocanon, wat 
bij mij niet zo speelt; voor mij is de fotogra
fie onderdeel van mijn omgang met repre
sentatie en de beperkingen ervan, zoals in 
het geval van het langetermijnproject om
trent Amerikaanse legerbases in het buiten

land; materiaal daarover is slechts moeilijk 
te verkrijgen. En de formalisering van een 
project zie ik ook niet altijd als einddoel.

Je beeld-tekstmontages hebben altijd be
trekking op bepaalde plekken (steden, plek
ken in steden, omheinde gebieden zoals 
legerbases en gated communities...) maar 
ze zijn niet site-specifiek in de traditionele 
zin. Je gebruikt fotografie, video en tekst om 
de site te representeren en erop te reflecte
ren (om erop te reflecteren dat een site altijd 
al is doortrokken van representaties). De 
site wordt een uit beeld en tekst bestaande 
nonsite, om met Smithson te spreken.

Misschien kan ik aan de hand van een oud 
werk en een werk dat nu in ontwikkeling is 
schetsen hoe mijn ontwikkeling in dit op
zicht is verlopen. Met mijn werk voor 
Manifesta 2 in Luxemburg - in wezen de 
eerste tentoonstelling waar ik aan deelnam - 
probeerde ik heel direct te reageren op zo
wel de lokale context als op een internatio
naal kunstpubliek dat geen band met die 
lokale context heeft. Enerzijds toonde ik 
een werk over passagiers die op het vlieg- 
veld van Frankfurt arriveren, anderzijds had 
ik speciaal voor de tentoonstelling een werk 
gemaakt dat een soort structurele vergelij
king omvatte tussen Luxemburg en Gibraltar 
(Luxemburg wordt wel het Gibraltar van 
het Noorden genoemd). Ik wilde onderzoe
ken hoe een werk kan communiceren, hoe 
receptie in zijn werk gaat; het ene werk was 
dus meer gericht op het internationale kunst
publiek, het andere op een lokaal publiek 
(het Gibraltarproject bevatte tekst in het 
Luxemburgs); het ene was gemakkelijk 
consumeerbaar voor bewoners van de kunst
wereld, het andere erg contextspecifiek 
- maar tegelijk wordt die context gekop
peld aan een andere plek.

Tegenwoordig is het niet zozeer mijn 
bedoeling om werk te produceren voor een 
bepaalde omgeving en me over te geven aan 
een soort van contractuele site specificity, 
waarbij je moet reageren op de concrete 
context waarin een tentoonstelling plaats
vindt; ik wil eerder werken maken met een 
onderwerp dat site-specifiek kan zijn maar 
dat ook wijst op algemenere condities. Een 
dergelijk werk kan zich ontwikkelen naar
mate het op verschillende locaties wordt 
getoond. Het project waar ik momenteel aan 
werk begon als een opdracht van SKOR en 
het NAi met betrekking tot het Nederlandse 
Stemetsysteem, een verouderd netwerk van 
postsorteercentrales naast stations (daar 
hoort ook het gebouw bij dat nu de tijdelijke 
tentoonstellingsruimte van het Stedelijk 
Museum huisvest). Men zocht naar nieuwe 
visies op deze gebouwen; men wilde onder
zoeken of het de moeite waard is ze te 
behouden en op welke manier dat kan ge
beuren. Ik vond de gebouwen op zich niet zo 
interessant, en daarom zocht ik naar een 
oplossing die aan deze materie gerelateerd 
was, maar tegelijk meer als metafoor zou 
functioneren. Welke impuls zit er achter 
het behouden van deels disfunctionele ge
bouwen van een twijfelachtige architecto
nische waarde? Ik besloot niet rechtstreeks 
op Stemet in te gaan, maar deze kwestie te 
behandelen via de wederopbouw van Skopje 
na een grote aardbeving in 1963. Er werd 
toen een VN-prijsvraag uitgeschreven die 
gewonnen werd door de Japanse architect 
en stedenbouwkundige Kenzo Tange; zijn 
ontwerp was een modificatie van zijn plan 
voorTokiouit 1960. Meer dan zestig landen 

participeerden in de wederopbouw, en on
danks compromissen en wijzigingen vormt 
Tanges plan nog steeds de structuur voor 
Skopje. Ik heb dus een verband gelegd dat 
de Stemetsites als onderdeel van een bre
dere problematiek laat zien - niet om de 
opdracht te saboteren, maar om kunst meer 
te laten zijn dan een vorm van dienstverle
ning, een oefening in het oplossen van con
crete problemen.

Werk van SeanSnyderis te zien vanlO sep
tember tot 31 oktober 2004 in De Appel, 
Nieuwe Spiegelstraat 10, 1017 DE Am
sterdam (020.625.56.51 ; www.deappel.nl).
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15 AUGUSTUS 2004 
BEMIDDELAARSSUBSIDIES
Een bemiddelaarssubsidie kan worden aangevraagd door curatoren, critici, theoretici en 
beschouwers. De subsidie is bestemd voor uiteenlopende plannen zoals het verrichten van 
(voor)onderzoek, het schrijven van een essay of publicatie, het opzetten van een manifestatie 
of het samenstellen van een tentoonstelling.

1 SEPTEMBER 2004
WERKBEURZEN
Een werkbeurs stelt beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten in staat tot verdieping van 
hun werk te komen door bijvoorbeeld onderzoek te doen, zich fundamentele vragen te stellen of 
een nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het werk te geven.

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

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

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

Let opl Aanvragen voor een basissubsidie, projectsubsidie, startstipendium, publicatiesubsidie en/of praktijk- 
subsidie kunnen op elk moment worden ingediend.

Lucassen
Ongeveer vijftig schilderijen, tekeningen, collages, assemblages, objecten en recente 
modifications geven een overzicht van het oeuvre van de Amsterdamse kunstenaar 
Lucassen (1939). Al in de jaren ’60 stelde hij zich ten doel om binnen één werk te komen 
tot een evenwicht tussen figuratief en abstract. Lucassen is met schilders als Roger Raveel 
en Alphons Freymuth één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Nieuwe Figuratie.

Modernisme in Nederland
In het eerste kwart van de 20ste eeuw veranderde de Europese kunst radicaal van vorm en 
inhoud. De vernieuwingen van de Italiaanse futuristen, Franse kubisten en Duitse expres
sionisten waren in Nederland bekend, maar werden niet zonder meer overgenomen. De 
meeste Nederlandse kunstenaars laveerden tussen traditie en vernieuwing. De tentoon
stelling, die is samengesteld uit de collectie moderne kunst van het Frans Hals Museum | 
De Hallen, gaat in op deze dualiteit. Werk van Leo Gestel, Jan Sluijters, Mattieu Wiegman, 
Charley Toorop, Gustave De Smet en vele anderen.

3 juli t/m 5 september
Grote Markt 16 / 023 511 5775 / www.dehallen.com
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De kunstenaar als interpreet
Over Now What? Artists Write!

Rogier Schumacher

In zijn polemische pamflet I Love Art uit 
2003 betoogt Frank Vande Veire dat heden
daagse kunstenaars zich meer en meer ont
trekken aan het discours over hun werk en 
hun positie binnen de bredere, artistieke en 
sociaal-politieke kaders. [1] Volgens Vande 
Veire laten kunstenaars de interpretatie en 
legitimatie van hun werk steeds gemakke
lijker over aan de schare van curatoren en 
critici; ze beklagen zich wel over de wijze 
waarop de instituties met het werk aan de 
haal gaan, maar doen er, wanneer het erop 
aankomt, berekenend en pragmatisch het 
zwijgen toe. Als Vande Veires diagnose 
juist zou blijken, is er een historisch mo
ment in de ontwikkeling van de moderne 
kunst aangebroken. Sinds de beeldende kunst 
autonoom is geworden - en dus haar be
staan niet langer vanzelfsprekend is - heb
ben kunstenaars immers steeds, in een com
plexe en dynamische wisselwerking met 
kunstbeschouwers, het wezen, de functie en 
de betekenis van hun werkzaamheid kri
tisch ondervraagd. Dat discursieve proces 
steunt op het gegeven dat elk van de partijen 
een specifieke expertise en invalshoek in
brengt. De kunstenaar ontwikkelt zijn in
zichten vanuit (en parallel aan) zijn dage
lijkse praktijk; de theoreticus, die een meer 
afstandelijke positie inneemt, zorgt voor 
een breder kader en brengt samenhangen 
aan. In hun respectievelijke posities zijn 
kunstenaar en theoreticus - al dan niet be
wust en niet zelden als sparring partners — 
verwikkeld in een dialectisch proces van 
betekenisgeving. Juist dat gegeven brengt 
Vande Veire ertoe de impasse in het heden
daagse kunstdiscours rechtstreeks te relate
ren aan het zwijgen van de kunstenaar.

De onlangs door BAK (Basis voor 
Actuele Kunst, Utrecht) geïnitieerde bun
del kunstenaarsteksten Now What? Artists 
Write! kan mede worden begrepen als een 
weerwoord op Vande Veires uitspraken. 
Het boek bevat teksten van 22 overwegend 
jongere kunstenaars uit Nederland en an
dere Europese landen. Het merendeel ervan 
is op speciaal verzoek voor deze publicatie 
geschreven. Het boek vormt de sluitsteen 
van een thematisch project, Now What? 
Dreaming of a Better World in Six Parts, in 
het kader waarvan eerder tentoonstellingen, 
een reeks symposia en een performance 
plaatsvonden. Tevens verscheen een 
publicatie in krantenvorm. De doelstelling 
van het project als geheel wordt in de hui
dige publicatie summier omschreven als 
“het verkennen van het politieke potentieel 
van dromen - opgevat als een actieve vorm 
van verbeelding met het oogmerk toekomst
visies te genereren”.

In hun inleiding bevestigen de redac
teuren - Mark Kremer, Annie Fletcher en 
Maria Hlavajova - dat de kunstenaar in het 
discours van de laatste jaren vrijwel afwe
zig is. Ze zoeken de oorzaken daarvan ech
ter niet zozeer bij de kunstenaar, maar wij
zen vooral op de gewijzigde condities bin
nen het kunstbedrijf. Niet geheel ten on
rechte constateren ze dat ontwikkelingen 
binnen de kunstwereld van de afgelopen 
decennia ertoe hebben bijgedragen dat de 
gelegenheid voor kunstenaars om zich over 
hun opvattingen en positie uit te spreken 
nogal beperkt geworden is. In een tijdperk 
waarin reflectie en verdieping het meer en 
meer afleggen tegen een permanente circu
latie van kunst en vluchtige opinies, wordt 
er van de kunstenaars immers weinig meer 
verwacht dan korte statements over speci
fieke werken of algemene uitspraken over 
de eigen praktijk. Die ontwikkeling wordt 
in de dag- en weekbladen, op radio en tele
visie nog versterkt: als gevolg van de hang 
naar identificatie met het zogenaamd au
thentieke individu richt men de aandacht 
almaar meer op de kunstenaar in plaats van 
op diens werk. Het vlotte maar vederlichte 
kunstjournalistieke format draagt er zo toe 
bij dat de kunstenaarstekst - van oudsher 
een essentiële bron voor de interpretatie van 
kunst - steeds meer dreigt te vervlakken tot 
geijkte formules, tot soundbites en persoons
gebonden anekdotiek.

Als poging om deze tendens tegen te 
gaan is de Utrechtse bundel een welkom 
initiatief. Gegeven die doelstelling is het 
evenwel verbazingwekkend hoe onkritisch 
het discours in deze publicatie wordt gepre
senteerd. Afgaand op de retoriek in de inlei
ding lijken de samenstellers hun eigen stre
ven naar meer reflectie nauwelijks serieus 

te nemen. De huidige politieke en sociaal- 
economische context wordt geschematiseerd 
tot “een wereld die worstelt met de ineen
stortende belofte van wereldwijde mobili
teit en economisch welzijn, de nasleep van 
11 september en de oorlog tegen het terro
risme”. Vervolgens betogen de redacteuren 
dat het de ambitie van de beeldende kunst is 
om daar alternatieve, kritische en utopische 
modellen tegenover te stellen. Ze vragen 
zich weliswaar af of een dergelijk streven 
realistisch is, maar dat zij het retorische 
simplisme van die veronderstelling tegen 
het licht zouden kunnen houden, komt niet 
bij hen op. In dat opzicht onderscheidt dit 
boek zich overigens slechts gradueel van 
andere recentelijk verschenen bundels rond 
actueel geachte thema’s. [2] De gevolgen 
zijn veelal eender: auteurs praten vrolijk 
langs elkaar heen en de wezenlijke kwesties 
blijven grotendeels onaangeroerd.

Bij gebrek aan een vraagstelling die 
het geheel meer richting geeft, krij gt men de 
indruk dat het voor de samenstellers vol
staat dat de hedendaagse kunstenaar schrijft 
- waarover is blijkbaar minder belangrijk. 
Het is dan ook maar de vraag of de ironie 
van de titel wel als zodanig moet worden 
begrepen. Merkwaardig is verder dat elke 
verantwoording van de selectie ontbreekt 
- tenzij men de open deur dat deze kunste
naars vaak of goed schrijven als legitimatie 
opvat. De flodderige formule van deze 
publicatie suggereert op zijn minst dat de 
kunstenaarstekst binnen de kunsttheorie een 
aparte status bekleedt, en als zodanig een 
waarde in zichzelf vertegenwoordigt. De 
dweperige oproep aan het slot van de inlei
ding om de opgenomen teksten niet alleen te 
lezen, maar “ermee te leven” - als waren het 
bronnen van dieper inzicht - werkt die sug
gestie nog in de hand. De mythe van de 
kunstenaar als schepper van uitzonderlijke 
betekenissen blijkt een even schimmig als 
hardnekkig bestaan te leiden.

Die esoterische houding is niet alleen 
ongegrond, maar tevens disfunctioneel. Wat 
valt er immers nog te zeggen over het den
ken van de kunstenaar wanneer men meent 
dat het zich in absolute (en niet in graduele) 
zin onderscheidt van dat van anderen die 
zich beroepshalve met de kunst verstaan, 
zoals de kunsthistoricus of criticus? Alleen 
door de principiële gelijkwaardigheid van 
hun beider argumentaties te erkennen, laten 
de verschillen zich benoemen. Het meest 
voor de hand liggende onderscheid is uiter
aard dat de reflectie van de kunstenaar wor
telt in een specifieke, aan de eigen praxis 
gebonden kunstopvatting. Het schrijven 
maakt (als complement van de beeldende 
productie) deel uit van hetgeen de concep
tuele kunstenaar en theoreticus Joseph 
Kosuth ooit aanduidde als de “signifying 
activity” - het geheel van handelingen die 
tezamen de betekenis van het oeuvre tot 
stand brengen. [3] De poëtica van de kun
stenaar is doorgaans een amalgaam van al 
doende ontwikkelde inzichten en toegeëi
gende visies. Op grond van dat eclecticisme 
spiegelt Job Koelewijn zich in zijn beschou
wing in deze bundel aan de pooier, die 
immers ook anderen exploiteert uit eigen
belang.

Dit boek demonstreert dat vanuit deze 
algemene definitie een specifieker onder
scheid kan worden gemaakt. Afhankelijk 
van de wijze waarop de taal wordt gehan
teerd zijn er in de hedendaagse kunst glo
baal twee categorieën van kunstenaars
teksten te onderscheiden. Ten eerste zijn er 
teksten met een betrekkelijk conventionele 
discursieve structuur. De specifieke vorm 
kan variëren, maar steeds (fient de taal om 
een eenduidige betekenis vast te leggen. In 
het streven te komen tot een sluitende zinge
ving komt dit subgenre overeen met de 
kunsthistorische of kritische beschouwing. 
Dat neemt niet weg dat de tekst door zijn 
perspectief sterk verbonden kan zijn met 
- en daardoor inzicht kan geven in - het 
beeldende werk van de auteur. Tegenover 
dit type teksten staat een categorie die in de 
idiosyncratische omgang met taal, structuur 
en constructie analogieën vertoont met 
organisatieprincipes die ook in de beeldende 
productie werkzaam zijn. In die gelijk- 
sporigheid fungeert de tekst als een orga
nisch bestanddeel van het oeuvre. Voor wie 
niet vertrouwd is met het beeldende werk 
van de betreffende kunstenaar is dit soort 
teksten soms volmaakt enigmatisch - te
meer omdat de discursieve logica vaak wordt 
ondergraven door een quasi-autonoom ge
bruik van de taal. Een intrigerend voorbeeld 
in dit boek is Manfred Pernices bijdrage The 
Meeting in Quebec (Montreux). The 

Dialogue in Constanta (Konstanz). De tekst 
bestaat uit literaire en wetenschappelijke 
tekstfragmenten die verwerkt zijn in ge
sprekken tussen zes personages. De lezer 
die het geheel niet kan betrekken op de 
praktijk van Pemice, komt nauwelijks ver
der dan de constatering dat vier van de vijf 
teksten gaan over ruimte in relatie tot men
selijke gedragingen of ervaringen. Wie be
ter in zijn werk is ingevoerd, merkt evenwel 
dat de tekst op verschillende niveaus de 
structuur van Pernices architectonische con
structies dupliceert: in beide gevallen gaat 
het om raadselachtige, doelbewust poly
valente configuraties van losse fragmenten, 
die aanzetten tot betekenisgeving zonder 
zich eenduidig te laten vastleggen. De tekst 
is zo bezien een uitwerking van het leidend 
beginsel van Pemices oeuvre - de princi
piële onmogelijkheid om betekenissen ab
soluut te verankeren - met andere midde
len.

Solipsistische teksten als deze zijn in 
Now What? betrekkelijk schaars. De meeste 
bijdragen bewegen zich op een meer secun
dair, beschouwelijk niveau - dat doen ze 
overigens op zeer uiteenlopende wijze: van 
brave projectbeschrijvingen (Hans van 
Houwelingen, Thomas Hirschhom) tot com
plexe vormen van zelfreflectie (Tiong Ang, 
Phil Collins, Job Koelewijn, Ansuya Blom) 
en theorievorming (Daniel Jewesbury, Jan 
van de Pavert, Anatoly Osmolovsky). Het is 
verheugend dat vrijwel alle auteurs de 
pseudo-avant-gardistische gemeenplaatsen 
van de redactie pareren met meer oorspron
kelijke en beter overdachte inzichten. Al
leen Sigurdur Gudmundson, die al te op
zichtig poseert als maatschappelijke rebel 
en kritisch geweten, steekt de samenstellers 
in dat opzicht naar de kroon.

Dat de kunstenaar zich in zijn praktijk 
vaak onbewust door allerlei theoretische 
concepties laat leiden, illustreert de tekst 
van Ansuya Blom. Zij beschrijft haar kunst
opvatting in romantische termen: kunst zorgt 
voor onverwachte ervaringen, zij ontregelt 
en veroorzaakt haast angstwekkende fy
sieke en psychologische gewaarwordingen. 
De authentieke kunstervaring brengt de 
beschouwer als in een flits tot intuïtieve 
inzichten die zich niet adequaat in taal laten 
uitdrukken. In het huidige, postconceptuele 
tijdperk wekt dit geloof in de romantische 
mythe verwondering. Maar wellicht is hier 
sprake van een zorgvuldig gecultiveerde 
naïviteit, die binnen Bloms kunstbegrip een 
duidelijke functie heeft: de centrale gedachte 
in haar beschouwing is dat theoretische con
cepties actief dienen te worden bestreden, 
aangezien ze de ontvankelijkheid voor een 
onmiddellijke ervaring verminderen. Blom 
verdedigt het klassieke standpunt van de a- 
theoretische kunstenaar die zwijgt uit angst 
om de magie te verbreken. Er wordt vaak 
geklaagd dat dit een typisch Nederlandse 
hebbelijkheid is. [4] Meer dan elders zou 
hier onder kunstenaars de vrees bestaan 
voor intellectueel door te gaan. Hoewel men 
zich kan afvragen of de critici dit verwijt 
niet hebben uitgevonden om hun intellec
tuele minderwaardigheidsgevoelens ten 
opzichte van het buitenland te sublimeren, 
lijkt hun constatering voor wat de recente 
geschiedenis betreft niet geheel onterecht: 
het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat zelfs 
conceptueel ingestelde kunstenaars als Van 
Elk, Brouwn, Boezem en Dibbets altijd af
kerig hebben gestaan tegenover het explici
teren van hun overwegingen. Vergeleken 
met de meer exacte en cerebrale Amerika
nen is hun kunstopvatting toch vooral 
beweeglijk en poëtisch. Nog in 1996 schreef 
Van Elk kunst te beschouwen als “van God 
gegeven”. [5] Hoewel zo’n ontboezeming 
in zijn geval wellicht niet te letterlijk moet 
worden uitgelegd, lijkt hier toch meer in het 
spel te zijn dan ironie.

Het is dit wat geëxalteerde kunstbegrip 
waar Thorvaldur Thorsteinsson zich tegen 
kant. Hij stelt dat de reflectie over de eigen
tijdse kunst wordt gesmoord onder een ver
stikkende deken van sacralisering: de 
devote stilte voor de goddelijke openbarin
gen van de kunst houdt het circus aan de 
gang, ook al raakt de zin van dit alles gaan
deweg zoek. De slotsom die Thorsteinsson 
aan zijn niet onverdienstelijke analyse ver
bindt, is evenwel ronduit simplistisch: zijn 
bewering dat de mogelijkheden voor een 
meer zinvolle verhouding tot de sociaal- 
culturele context uitsluitend buiten het veld 
van de beeldende kunst moeten worden 
gezocht, wordt op geen enkele wijze onder- 
bouwd - hetgeen ook moeilijk zou zijn, al 
lijken vandaag veel kunstenaars zijn stel
ling te onderschrijven. Zijn visioen van een 

mensheid die haar creativiteit ontplooit on
der de bezielende hoede van de kunstenaar, 
leunt toch nog te veel op gedateerd idea
lisme en zelfoverschatting.

DanielJewesbury en Anatoly Osmolovsky 
stellen de beperkingen die de kunst van
wege zijn symbolische karakter principieel 
aankleven, juist centraal. Beiden situeren 
het potentieel van de kunst in haar relatieve 
autonomie. Ze vertillen zich echter aan hun 
aspiraties om de kwestie van de sociale 
relevantie van de kunst op te helderen: hier 
wreekt zich onmiskenbaar een gebrek aan 
kunsttheoretische kennis en overzicht. 
Osmolovsky lijkt zich dat nauwelijks te 
realiseren. Jewesbury, die zich meer bewust 
is van de complexiteit van het probleem, 
raakt verstrikt in de onderling tegenstrijdige 
visies van uiteenlopende theoretici als Georg 
Lukacs, Fredric Jameson en Hal Foster. 
Geen van beiden weet zijn speculaties uit
eindelijk tot een vruchtbaar einde te bren
gen: Jewesbury’s betoog bloedt dood in een 
reeks platitudes, terwijl Osmolovsky zich 
op grond van een pseudo-debordiaanse dia
gnose van de spektakelmaatschappij bekent 
tot een wazig alternatief dat het omgekeerde 
spiegelbeeld lijkt te vormen van de situatie 
waartegen hij weerstand zegt te willen bie
den.

Het is wellicht vruchtbaarder theore
tische bespiegelingen te verankeren in 
inzichten die zijn gedestilleerd uit de eigen 
praktijk. Dat zou althans kunnen blijken uit 
het boeiende essay van Willem de Rooij. Hij 
constateert dat politiek-maatschappelijke 
bewogenheid en een sterke aandacht voor 
formele problematiek slechts schijnbaar 
strijdig zijn, aangezien de formele uitwer
king bepalend is voor de manier waarop 
betekenis tot stand komt: “If the form, which 
must always be established first, is not 
correctly struck, the content will not be 
legible.” Hoewel hier wat te gemakkelijk 
een dichotomie tussen vorm en inhoud wordt 
opgeroepen, weet De Rooij zijn inzichten 
over de formele structuur als betekenis
drager via een nauwgezette analyse van een 
historiestuk van Velâzquez mooi te 
adstrueren. Hij maakt aannemelijk dat deze 
voorstelling zijn emotionele kracht para
doxaal genoeg dankt aan een uiterst door
dachte en geserreerde omgang met de beel
dende middelen. Hoewel zijn artikel fun
geert als een autonome beschouwing, ver
schaft de onderliggende premisse - name- 
lijk dat betekenis tot stand komt in een 
complexe symbiose van formele en thema
tische componenten - tevens een sleutel tot 
de sterk gelaagde filmwerken die De Rooij 
zelf de afgelopen jaren in samenwerking met 
Jeroen de Rijke realiseerde. Zo ontstaat een 
drieslag die op een vanzelfsprekende manier 
het meest specifieke - het eigen werk - ver
bindt aan de beeldproductie in het algemeen 
en die bovendien een geprofileerde positie 
vertegenwoordigt in het actuele discours.
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“Tot aan de poort...”
Over de iconografie van de stadsmuren

Dirk LAUWAERT
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Puis il y a ceux qui connaissent ces secrets grâce auxquels le 
mariage de la sensibilité et du quartier fabrique du bonheur. 
Léon-Paul Fargue, le Piéton de Paris, 1932.

Een stad is een poëtische constructie. Beelden maken die 
poëtische kracht zichtbaar door er een vorm aan te geven. Die 
vorm stuurt en elimineert: de complexiteit van de beleefde 
stad wordt onherroepelijk vereenvoudigd. Daarom is het 
belangrijk de beeldvorming zo breed en diep mogelijk terug 
in zijn context te plaatsen. Dat wil ik op twee verschillende 
wijzen doen: via een ‘psychoanalyse van de stedelijke cen
suur’ (wat men laat zien staat altijd voor iets anders dat men 
niet laat zien) en via een ‘fenomenologie van het stads- 
gevoel’ (een tot het uiterste doordenken van de ervarings- 
wijze van stedelijke vormen en hun beelden).

Stadsbeelden ontwikkelen een betoog over stedelijkheid, 
over het bouwen en bewonen van een stad. Wat zeggen deze 
beelden over de veranderende perceptie van de stad wanneer 
dat eminent structurerende systeem van stadsmuren en 
-poorten wordt gesloopt, zoals dat in de tweede helft van de 
19de eeuw in Europa overal gebeurt? Wat was er onhoudbaar 
geworden aan de ommuurde stedelijkheid (wat moest gene
geerd, gecensureerd worden)? Hoe voelde de nieuwe 
ruimtelijkheid aan (wat werd via die nieuwe ruimte onder
gesneeuwd)? En hoe vertaalde zich dat in beelden?

Wie het leven in de 19de-eeuwse stad - haar expliciete 
ervaring van bevrijding én de verdrongen ervaring van haar 
frustraties - wil begrijpen moet een netwerk construeren 
tussen kadasterplannen en postkaarten, tussen toeristische 
gidsen en romans, tussen lithografische prenten en verslagen 
van de gemeenteraad, tussen kunstgeschiedenis en utopische 
projecten van architecten, tussen schoonheid en functionali
teit, tussen het oog en de (verdrongen) geur. Dit alles echter 
niet vanuit een steriele wens tot volledigheid, maar met de 
gepassioneerde nieuwsgierigheid van de flaneur, tenslotte 
de ware - zij het anonieme - koning van de nieuwe 
stedelijkheid. Zo blijft men ook trouw aan de fundamentele 
intuïtie dat een stad uiteindelijk alleen als poëtische logica te 
begrijpen valt.

Het materiaal

400 beelden (foto’s en grafische prenten) gewijd aan de 
omwalling vormen het onderzoeksmateriaal. Ze tonen stads
muren en stadspoorten van Brugge, Bologna en Maastricht. 
Materiaal over Antwerpen en leper verscheen in de marge. 
Tweederde van het materiaal is fotografisch. Over Bologna 
had ik 140 beelden ter beschikking, over Brugge 127, over 
Maastricht 103. De rest van het materiaal betrof Antwerpen 
en leper.

Het materiaal werd niet op gelijke wijze onderzocht. 
Wat Brugge betreft, werd de breedste keuze gemaakt uit zeer 
uiteenlopende archieven in binnen- en buitenland. In Bologna 
beperkte de keuze zich tot enkele afgelijnde ensembles en 
kwam het anonieme materiaal nog niet aan de orde. In 
Maastricht werd dan weer hoofdzakelijk op één archief, dat 
van de stad, gewerkt.

Het materiaal kwam uit een brede periode gaande van 
de late 18de tot de vroege 20ste eeuw. Dat levert alvast een 
intrigerend brede waaier aan beeldtypes op, die iets laten 
vermoeden van de diversiteit van stedelijkheid die deze 
‘grote’ 19de eeuw doorloopt, van dé Franse revolutie tot de 
Eerste Wereldoorlog. Hoe divers blijkt uit de geschiedenis 
van de ontmanteling van de drie steden: in Maastricht wordt 
die vanaf 1867 aangepakt; de afbraak van de middeleeuwse 
muur rond Bologna begint pas in 1902. De ontmanteling van 
Brugge echter had al veel Vroeger, onder het Oostenrijks 
bestuur op het einde van de 18de eeuw, zijn beslag gekregen. 
Bouw, aanpassing en verwijdering van de omwalling is dus 
geen uniforme geschiedenis. Dezelfde ingreep, maar in een 
andere context, met andere beeldvormen. Giuseppe Cavazza 
werkt soepel als een reporter met een makkelijk hanteerbaar 
toestel, Théodor Weijnen werkt met de zware-platen-camera 
en Jan Karel V erbrugge heeft nog helemaal geen fotocamera, 
hoogstens een camera obscura ter beschikking. Andere si
tuaties, andere stemmen, andere betogen.

In het beeldmateriaal wordt de stadsomwalling grotendeels 
herleid tot de stadspoort. Dat is dan ook een complexe, sterk 
gearticuleerde constructie met meer vorm-kracht dan de 
egale, massieve muur; ze articuleert expliciet wat in de 
stadsmuur aan de orde wordt gesteld. De beeldvorming van 
de stadsomwalling is dus vooral de beeldvorming van de 
stadspoort.

V ertrekpunt vanhetonderzoekzijntwee ensembles : één 
van Giuseppe Cavazza (1852-1934) en één van Théodor 
Weijnen (1835-1904), respectievelijk gewijd aan de sloop 
van de omwalling van Bologna en aan die van Maastricht. 
Weijnen maakte zijn foto’s tussen 1867 en 1870, Cavazza in 
januari en februari van 1902. Cavazza bundelde 57 opnames 
in het album Porte e Mura della Città voor de gemeente 
Bologna. Weijnen bundelde 22 foto’s in de serie Ontmante
ling van Maastricht. Beide series werden uitvoerig onderzocht 
door Angela Trommellini [1] en Ingrid Evers. [2]

Wat is er in beide series te zien? Met welke bestemming 
en vanuit welke mentaliteit werden ze gemaakt? Welke 
inzichten en houdingen kan men er eventueel in terugvin
den? Of ook nog: hoe lazen opdrachtgevers en publiek deze 
beelden?

+

Beide series documenteren een cruciale cesuur in de 
urbanistische geschiedenis van Maastricht en Bologna. De 
fotograaf documenteert in hoofdzaak wat er te verdwijnen 
staat. Geen enkel beeld van het eindresultaat, de kaalslag en 
het geëgaliseerde terrein. Voor enkele opnames waren 
Weijnen en Cavazza op de werf, tijdens de sloop zelf: we zien 
dan de productie van stadsgronden. Arbeiders, opzichters en 
toeschouwers, in één groot sociaal proces.

Bekend is dat de foto’ s gemaakt werden in opdracht, als 
troostprijs voor de zeldzame nostalgicus: we hebben de 
omwalling nog, want foto's ervan. Maar wie met de foto’s 
van Cavazza in de hand de ring rond Bologna afloopt, doet 
een merkwaardige ontdekking. Bijna alles wat de fotograaf 
vastlegde staat er vandaag nog. Niet alleen de stadspoorten, 
maar ook de muren ertussen die Cavazza goed documenteert. 
Daardoor klopt de redenering niet meer dat men foto’ s maakt 
van datgene wat straks niet meer te zien zal zijn. Slechts 
enkele foto’s in de serie vervullen die functie. Hoe zit dat dan 
met die vermeende rol om in beeld te redden, wat men in 
werkelijkheid liquideert? Plots is veel minder duidelijk wat 
er hier getoond en wat er hier verborgen wordt.

De iconografie van de omwalling

De beeldvorming van de stadsmuur en stadspoort tijdens de 
‘grote’ 19de eeuw brengt weinig visueel inspirerend mate
riaal op tafel. Het zijn vaak intrigerende, maar zelden geïn
spireerde beelden. Het hele corpus baadt toch in een sfeer van 
moedeloosheid: de omwallingen en poorten die hun functies 
zien afslanken, kunnen ook visueel steeds moeilijker gestalte 
krijgen. De poorten verliezen met hun functie ook hun 
affectieve betekenis en hun esthetisch potentieel.

Als de fotografen in de jaren zestig van de 19de eeuw 
de eerste grote fotografische campagnes opzetten (Anriot en 
Poppi in Bologna, Fierlants, Daveluy en Goethals in Brugge) 
dan komen stadspoorten, laat staan omwallingen nauwelijks 
voor in hun inventarissen van het culturele patrimonium. 
Anriot [3] wijdt twee beelden aan stadspoorten, van Poppi 
(de firma Fotografia dell'Emilia) [4] zijn 12 opnames be
kend uit een collectie van 3000, in het Album Daveluy [5] zit 
geen enkele poort, en Goethals maakt één (overigens schit
terend) [6] beeld vanop de wal rechts van de Kruispoort.

Het zijn pas de latere firma’s Neurdein en G.H. die de 
(Brugse) stadspoorten in hun iconografisch project integreren. 
De stadspoort maakt dan echter geen deel meer uit van het 
systeem van de omwalling, maar is een monument geworden. 
Een gelijkaardig proces lijkt zich ook in Maastricht rond de 
Helpoort en het hele complex van de zogenaamde Nieuwstad 
af te spelen. Pas als de stadspoort geherfunctionaliseerd is als 
monument weet de fotograaf er een vorm aan te geven; voor 
de antifunctionele stadspoort vindt men geen vorm.

Deze onverschilligheid voor de omwalling in de foto
grafische iconografie staat in fel contrast met de intense 
belangstelling ervoor binnen de grafische productie: 
15 aquatinten van Antonio Basoli (Porte della Città di Bologna, 
1817), 21 beelden die Jan Karel Verbrugge wijdde aan ver
schillende Brugse stadspoorten (vaak gedateerd rond 1780) en 
ten slotte tekeningen en ingekleurde gravures van Alexander 
Schaepkens in verschillende series, maar vooral in Maestricht 
du bon vieux temps (gedateerd 1879, volgens andere informa
tie echter vóór 1850 gemaakt). Drie heel verschillende perio
des met een uitgesproken visuele vorm- en betekenisgeving 
van de stadspoort. Drie kunstenaars die doceerden aan plaat
selijke tekenscholen en daar belangrijke functies bekleed
den. Drie kunstenaars gespecialiseerd in topografische pren
ten, dus met een goed oog en een ontwikkelde cultuur voor 
het gebouwde en zijn verhoudingen.
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Geen van de drie ensembles zijn een strikte inventaris voor 
bijvoorbeeld de militaire autoriteit. Ze staan alledrie duide
lijk onder het teken van het verval van de poorten. Deze 
prenten zetten de stadspoorten visueel binnen zeer complexe 
en geladen waarden: massief en toch uiterst kwetsbaar (Basoli, 
Schaepkens), precies gedefinieerd en toch geabsorbeerd 
door tijd en natuur (Verbrugge), een totem maar niet meer in 
gebruik (Schaepkens), een ding, maar toch vooral een evo
catie (Basoli en Schaepkens). Hoe dan ook zijn de muren er 
als ‘historie’ begrepen, zinderend van suggestiviteit, opge
nomen in het procés van de ruïne, één en al verhaal. Voor 
Basoli en Schaepkens speelt het licht een zeer belangrijke rol 
in hun duiding: Basoli theatraliseert met een dramatisch 
clair-obscur, Schaepkens laat zijn muur en stadspoorten 
oplossen in een etherische arcering, een etherische kleur en 
een steeds terugkerend gevoel van de valavond. De drie 
series laten zien hoe sterk men de stadsproblematiek nog kon 
articuleren op het thema van de omwalling. Ze tonen de 
omwalling als weliswaar de zwakste schakel van het 
urbanistische geheel, maar juist daarom uiterst gevoels
geladen. De stadspoort is een verouderde idee, een seman
tische ruïne, maar daardoor ook extreem rijk aan betekenis. 
Opnieuw het poëtisch gehalte, dat nauwelijks door de foto
grafie wordt aangeboord.

Verbrugge en Basoli leggen reeds de basis voor enkele 
blijvende standpunten. Basoli bijvoorbeeld markeert heel 
duidelijk vanwaar hij kijkt door elementen op het voorplan 
aan te geven, een gevel waarlangs of een galerij waardoor
heen de blik glijdt. Ook in zijn indrukwekkend album Vedute 
Pittoresche della Città di Bologna (1833) is ieder beeld op 
een specifieke blik geënt. Een enorm verschil met Pio Panfili 
in Bologna nel Settecento (1791) wiens beelden een uit
dijende pleinlogica volgen, waarin een opsomming te zien is 
van vele huizen en straatgevels, encyclopedisch samenge
bracht, in een friesachtige schikking die het standpunt on
leesbaar maakt. Panfili toont méér dan wie ook, maar niet 
waar hij staat. Dat is bij Basoli dus helemaal anders. Terwijl 
hij het standpunt van het individu markeert, illustreert Panfili 
de idee van de stad. Basoli laat zien dat de 19de eeuw het 
beeld van de stad zal enten op het individuele standpunt, 
waardoor de ‘idee’ van de stad niet meer gevisualiseerd kan 
worden. Het is geen toeval dat dé stad vooral cartografisch 
bekeken zal worden: Napoleon systematiseert de stad tot 
stedelijk territorium met zijn gigantische campagnes van 
kadasterplannen. Wat men ziet wordt vervangen door wat 
men meet; volumes worden op een plat vlak geprojecteerd; 
het territorium is niet gekoppeld aan standpunten, maar aan 
interne verhoudingen.

Verbrugge, ruim dertig jaar voor Basoli, toont de stads
poort van Brugge zoals men ze in Maastricht en Bologna pas 
honderd jaar later zal zien verschijnen: losgemaakt van het 
omwallingsysteem, gedemilitariseerd. De visuele oplossin
gen van Verbrugge zullen een eeuw later in de prentkaart 
massaal te zien zijn: de idyllische integratie van de stads
poort in de omgeving, tussen de flora. Het verschil tussen 
intra en extra muros is verdwenen: geen breuklijn tussen 
veld- en stadszijde. Het is een wonderlijk harmonische inte
gratie die hij ons toont, als een kind van de Verlichting dat het 
verval als een vanzelfsprekend product van de geschiedenis 
kan zien, zonder angst, zonder rancune en zonder nostalgie. 
Maar neemt de prentkaart de visuele vorm over, dan toch zeker 
niet de inhoudelijke ambities: de prentkaart bezweert, speelt 
met nostalgie en aanvaardt de veroudering niet. Triomfante- 
lijke restauratie primeert, zowel in Maastricht als in Brugge.

Deze confrontatie met het prefotografische materiaal 
blijkt (zoals steeds) uiterst leerrijk en onontbeerlijk. Dat er zo 
weinig geïnspireerde foto’ s over de omwalling zijn gemaakt,
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ligt zeker niet aan de fotografische techniek. Ten bewijze de 
onvolprezen serie van Florent Joostens over de omwallingen 
van Antwerpen (Les anciennes portes etl ’enceinte espagnole 
d’Anvers, 26 foto’ s, uit een totaal van zeker 41 foto’ s van zijn 
hand). [7] De foto’s werden tussen 1862 en ’63 gemaakt en 
getuigen van een verbluffend vermogen om plastische kracht, 
informatieve rijkdom en semantische complexiteit in één 
beeld samen te brengen. Hier is een visuele intelligentie aan 
het werk met een ongehoord analytisch vermogen, zoals men 
zelden in de fotografie te zien krijgt. Joostens laat als enige 
uit het verzamelde corpus van 400 beelden zien dat de 
omwalling een systeem is waarop zich verschillende andere 
systemen hebben geënt. Zijn belangstelling is dan ook niet 
alleen historisch, maar structureel.

Het wandelen als methode

De wandeling van de flaneur heeft geen doel (voorheen was 
het centrum het vanzelfsprekende oriëntatiepunt). Hij laat 
zich leiden door vrije associaties. Hij staat open voor een 
willekeurige voorbijgangster of voor een detail in een vi
trine. Het toeval lijkt te heersen, maar het is niet blind. De 
flaneur reageert poëtisch, dat wil zeggen hij laat zich leiden 
door associaties, niet door een project (het centrum). De 
poëtica van de flaneur valt voor verwantschappen die er op 
één vlak wel zijn, maar op een ander helemaal niet; hij volgt 
het principe van de beeldspraak. Er is gelijkenis op één 
niveau, ongelijkenis op alle andere. Gelijkenissen in vorm of 
gelijkenissen naar inhoud. De gelijkenis laat een paradigma- 
wissel toe: de flaneur stapt via een kleur of mondhoek over 
van het erotische naar het mythische, van het gebouwde naar 
het vertelde, van de actualiteit naar de geschiedenis, van het 
praktische naar het poëtische. Deze poëtica is particulier, 
want niet meer gesteund op de articulaties van macht en 
religie. Niet de kerkpoort leidt de bedevaarder, maar een 
haarlok de dromer.

De stad begrijpen is haar als een poëtische constructie 
beluisteren en aan haar poëtische productie deelnemen. Dat 
gebeurt in het flaneren. De 19de eeuw vindt dat stuurloze 
traject uit, maar pas het surrealisme en de kleinbeeldreportage 
van het interbellum (Kertész, Brassaï, Cartier-Bresson) ge
ven er een visuele vorm en een poëtica aan. In dezelfde 
periode wordt ook het flaneren radicaal getheoretiseerd. Pas 
nu, tijdens het interbellum, komen alle kaarten die de 19de 
eeuw creëerde samen in één spel, dat van de moderne 
stadspoëzie.

Nog eens twintig jaar later, in de fifties, wordt door de 
nieuwe reportage van Frank en Klein en door de film van dé 
Nouvelle Vague weer een andere vorm aan de poëtische 
productiviteit van de moderne stad gegeven. Het verschil 
met het interbellum is echter immens. Voor Kertész, Brandt, 
Breton en Benjamin is de stad een koor Van stemmen 
waarvan het verhaal te beluisteren is. Voor Frank, Klein en 
Godard zijn die stemmen verdwenen, overstemd door de 
vormen van publiciteit, auto’s en objecten. Debord ontwik
kelde in die jaren zijn diagnose: een door het spektakel 
binnenstebuiten gekeerde stedelijkheid zonder enige 
innerlijkheid. De poëtische sonde zakt niet meer in een 
historische gelaagdheid, maar in de meerstemmigheid van 
economische actoren.

Ook dit onderzoek denkt zich als een wandeling; door
heen archieven, beelden, lokale geschiedschrijving, stads
plannen. De kunst is immers niet een utopisch doel te 
bereiken, maar geen ontmoetingen mis te lopen. Ingaan op 
alle mogelijke sollicitaties om zoveel mogelijk stemmen te 
horen. Weerstaan aan het programma en de methode die men 
hoe dan ook al wandelend opstelt, om ze op ieder ogenblik te
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kunnen loslaten. Is het niet in de verschuiving zelf van het 
ene historische veld naar het volgende formele veld dat 
werkelijk inzicht mogelijk wordt, dat men van weten naar 
begrijpen overstapt? Een stad intiem verstaan doet men toch 
maar in die onvergetelijke fracties waarin men een hoek 
omslaat en geheel onvoorbereid tegen een nieuw zicht aan
loopt. Het vergaat me bij dit onderzoek niet anders. Het zijn 
momenten van intellectuele vrijheid en existentiële rijkdom.

De stadsmuur is een blik

De stadsmuur is een scopisch apparaat: ze laat de bewoners 
toe ver over de omgeving uit te kijken, ze onttrekt de stad en 
haar bewoners aan de blik van de belegeraar. Carlo Cesari 
signaleert dat vele stadskaarten de vestingwerken niet inte
kenden - die waren immers militair geheim - en dat theater
gezelschappen als spionnen de vestingwerken die men angst
vallig verborgen probeerde te houden, kwamen optekenen.

De visualisering van de stad als een ommuurde entiteit 
evolueert met de aard van die omwalling, dat wil zeggen met 
de verandering van de oorlogstechnologie. Wanneer de 
ballistiek niet meer gedomineerd wordt door de zwaarte
kracht, maar door de vuurkracht, verandert ook het perspec
tief op de omwalling. In de Middeleeuwen is de muur een 
opvallend hoge structuur die samen met de torenspitsen het 
beeld van de stad omhoog zuigen. Wanneer oorlogs- 
handelingen worden uitgebeeld zien we hoe alles zich in de 
onmiddellijke buurt van de muren afspeelt: aan de voet de 
bestormers, bovenaan de verdedigers die met stenen en 
pijlen de bestormers beneden willen houden. Vanaf de 16de 
eeuw introduceert het geschut een verandering in de vesting
werken en meteen ook een heel ander perspectief erop. De 
miniaturen tonen ons het hoge standpunt op de ommuurde 
stad, de barok laat ons een panoramisch overzicht vanuit een 
ver gelegen standpunt zien. De beschieting heeft de bestor
ming afgelost. Bestormen zit tussen beklimmen en omlaag 
duwen, is dus verticaal. Het beschieten daarentegen staat 
haaks op de muur, gebeurt horizontaal: het geschut beukt op 
de fortificaties in die zo gebouwd zijn dat ze die horizontale 
vuurkracht het best kunnen neutraliseren. De verdedigings
gordel schuift niet meer de hoogte in, maar vooruit, op het 
terrein, met steeds verder vooruitgeschoven bastions. De 
verdedigingsmuur ligt als het ware horizontaal in de aarde. 

Maastricht was zo’n diep omgordelde stad. Dé stadszichten 
van de 16de tot de 18de eeuw accentueren dan ook niet meer 
de hoogte van de muren, maar vanuit een ver gelegen 
standpunt de continuïteit van de hele muur. Het standpunt 
tegenover de stad ligt naast het geschut, op een strategische 
hoogte en veilig veraf. De blik op de stad is die van haar 
belegeraars. De stad zit gevangen in het net van hun militaire 
coördinaten.

In de loop van de 19de eeuw sijpelt de militaire logica 
langzaam weg uit de omwallingen. Ook het vorstelijke 
standpunt op de stad, het standpunt van haar belegeraar, 
geraakt gediskwalificeerd. De stad is niet meer vanuit één 
verticaal of horizontaal standpunt te overzien, maar is een 
veelheid van mogelijke standpunten die alle een partieel 
zicht presenteren. Is de vedute eigenlijk een prinselijk stand
punt - boven de details van de stad en ze allemaal tot één 
geheel verenigend — dan is die vorm in de aquatint en 
lithografie verdwenen: het Album Pittoresque de Bruges 
(1837), noch de Vedute Pittoresche della Città di Bologna 
(Basoli, 1833) hebben nog de ambitie om een abstract 
overzicht te produceren. Ze tonen de concrete plaats, vanuit 
een precies standpunt dat alle andere elementen van de stad 
uitsluit: geen synthese, maar fragmentatie. Het is een burger- 
lijk standpunt. Maar ook een standpunt dat om andere stand

punten vraagt, dat dus ook een traject installeert - in tegen
stelling tot de prinselijke blik die vanuit een vast punt alles 
overziet. Dat laatste gebeurt trouwens ook nog in de 
gegraveerde vedutes van Pio Panfili (in Bologna nel 
Settecento, 1791) waar hij zich weliswaar in de stad plaatst, 
maar vanuit de piazza de hele stad rondom zich ontvouwt. 
Daardoor verzwakt het ‘juiste’ (het burgerlijke, want indivi
dualistische) aanvoelen van de stedelijke ruimte. Ook al staat 
hij in de stad, toch gebruikt hij dé vorm van hét overzicht dat 
hem buiten de stad zet.

De camera obscura en de latere fotocamera ondersteu- 
ncn en geven vorm aan het nieuwe burgerlijke lectuur- 
schema van dé stedelijkheid. De beidé camera’ s denken de 
ruimte niet, maar zitten er heel precies in. De fotograaf kan 
niét anders dan ergens te gaan staan; hij draagt daar alle 
consequenties van. Een van die consequenties zijn de ontel
bare details die hij ongepland meeneemt. Daardoor ligt de 
foto ook zo dicht bij de grillige en vlottende aandacht van de 
flaneur. Iedere foto biedt aanknopingspunten voor de meest 
uiteenlopende observaties, associaties en gedachten. Iedere 
foto bevat aanwijzingen voor talloze enquêtes. De foto 
stimuleert - versnelt zelfs - de poëtische paradigmawissels 
van de flaneur.

Deze capaciteit van het fotografische beeld tot extreme 
poëtische verschuivingen wordt pas ten volle beseft en 
geëxploiteerd door het surrealisme dat de mogelijkheid 
ervan opentrekt tot disruptie en destabiliserende incon
gruentie. Maar de 19de-eeuwse fotograaf zelf staat nog - hoe 
kan het anders - veraf van de latere exploitatie en doorwer
king van de fototechniek. Hij kan die techniek namelijk niet 
combineren met de ‘techniek’ van het flaneren; dat gebeurt 
pas op papier in de 20ste eeuw. De 19de-eeuwse fotograaf is 
geen flaneur — dat kan ook niet met het loodzware, impo
sante, wat burgerlijk-protserige toestel dat hij ter beschik
king heeft. De poëtische oplossingen die de bedachtzame, 
conformistische, voor vooruitgang en commercie werkende 
fotograaf heeft gevonden zijn nooit disruptief, maar steeds 
affirmatief en constructief. Hij hanteert niet de poëzie van de 
breuk en de paradigmawissels, maar van het helderst moge
lijke statement. Hij harmoniseert in zijn beelden alle tegen
stellingen. De keerzijde van die harmonisering is uiteraard 
de censuur die ze veronderstelt. Censuur, zou je kunnen 
stellen, is een cruciaal onderdeel van het fotografische den
ken van de 19de eeuw.

Men werkt trouwens steeds vaker voor de toerist als 
klant-- geen groter contrast denkbaar tussen de flaneur die de 
stad omwoelt en de toerist die aan de hand van de gids een 
vooraf bepaald veilig traject herhaalt. Is de flaneur de bewerker 
van een radicaal originele stadspoëzie, de toerist is de uit
voerder van een per definitie stereotiep en gestandaardiseerd 
traject. Toch valt uit dé variaties en nuancés van het standaard
traject juist daarom veel te leren over de verbeelding van de 
stad. Men reveleert er niet de crisis van de stedelijkheid, maar 
toont er alles als reeds opgelost; niet de stad als conflict, maar 
als consensus wordt hier zichtbaar. Een intelligente lectuur 
van de consensus is echter even verrijkend als een participa
tie aan de disruptie. Het is tenslotte de consensus die de 
continuïteit van de stedelijkheid garandeert. En het is de 
toerist die het haalt op de flaneur.

De stadspoort; de stadsmuur

Fundamenteel in de vérbeelding van de stad is haar identiteit, 
namelijk hoe iedere stad de fundamentele stedelijke waarden 
incarneert, maar zich tegelijk van alle andere steden onder
scheidt.

De visualisering van die eigenheid gebruikt twee argu
menten: de unieke skyline (het profiel van de stad) en de 
omtreklijn van de stadsmuur die aangeeft hoe ver die eigen
heid reikt. Patroonheiligen van steden dragen hun stad op een 
schaal, de omwalling zit als een bakvorm omheen de gesta
pelde taart waarin de skyline gebald wordt weergegeven. Dat 
is de identiteitskaart van de stad.

Met de ontmanteling van de stadsmuren verdwijnt dus 
een van de twee coördinaten van de stedelijke identiteit. Dat 
men daar in de 19de eeuw massaal toe overging roept toch 
vele vragen op. Wat verandert er daardoor onvermijdelijk in 
de stadsidentiteit? Wat verandert er in de ruimtelijke erva
ring van de ontgrensde stedelijkheid? Waar komt het histo
rische centrum te staan nu het geen geometrische confirmatie 
meer krijgt van de omwalling? Waarvan is het centrum het 
centrum als de cirkel van de omwalling gesloopt is? Achter 
de gestage fading out van de stadsomwalling gaan wezen
lijke keuzes van moderne stedelijkheid schuil. Is daar iets 
van te zien in de iconografie van de omwalling?

Het merendeel van de foto’s is gemaakt in de periode 
waarin het ‘Ring’ -concept ontwikkeld werd. Het is daarover 
dat de discussies van Adolf Duclos gaan in Les futurs 
boulevards de Bruges (1897). De Ring (“Cingel” schrijft 
Duclos) die een heel nieuw hoofdstuk in de fenomenologie 
van de stedelijkheid opent, zorgt ook voor een nieuwe 
filosofie van de stad, in dienst van een geprogrammeerd 
wandeltraject dat zijn eigen raadselachtigheden genereert 
(zoals we die zien in de prenten van Max Klinger). De 
promenade op de boulevard staat haaks op de tocht van de 
flaneur.

Visueel Motief, ruimtelijk Thema

Wie naar beelden kijkt, ziet in het afgebeelde in de eerste 
plaats het motief als een louter visueel gegeven. Een stads
poort is om naar te kijken, om visueel te begrijpen.

Dat is uiteraard een reductie. Het visuele motief is 
immers afgeleid van een ruimtelijk object met een volume, 
een omgeving, een richting, proporties, materiaal en textuur, 
maar het is vooral ook een dwingende uitnodiging tot ver-
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kennende trajecten. Het afgebeelde is niet alleen een visueel 
motief, maar in de eerste plaats een sterk en heel specifiek 
ruimtelijk thema.

De fotograaf heeft er zich vooraf letterlijk mee moeten 
uiteenzetten: er naartoe wandelen, een hoek zoeken, de 
richting en afstand bijstellen. Hij heefteen complex kinetisch 
programma moeten afhandelen [8] dat zich ent op het net
werk van trajecten die stadspoort en -muur als ruimtelijk 
thema genereren. Hij is door zijn standpunt - tegenover het 
volume en ten aanzien van de lichtinval - wezenlijk in de 
ruimtelijkheid opgenomen. Wie met de oude foto’s in de 
hand rond de poorten van Maastricht, Bologna en Brugge 
wandelt haalt uit de louter visueel lijkende foto’s onmiddel
lijk een zeer rijke vangst aan kinetische en ruimtelijke 
informatie. Men ziet niet alleen de oplossing die weerhouden 
is, maar ook de ontelbaar vele andere mogelijke oplossingen 
die niet weerhouden werden. Een louter visuele lezing van de 
beelden schuift het gekozen standpunt als enige oplossing 
naar voor en verduistert zo alle alternatieven, maar vooral het 
feit dat men een keuze heeft moeten maken. Waarom is het 
traject van de fotograaf geëindigd in dat standpunt? Kwamen 
daar de meeste mogelijkheden van het onderwerp samen? 
Wat zijn dan die zogenaamde mogelijkheden op dat mo
ment?

Het is opvallend dat het meeste fotografische materiaal 
uit het onderzoek zich beperkt tot de logica van het visuele 
motief: men streeft naar een onmiddellijke herkenbaarheid 
van de constructie. De zo complexe en spannende ruimte
lijke thematiek van de stadspoort geraakt daardoor helemaal 
op de achtergrond. Dat lijkt alles te maken te hebben met het 
in onbruik geraken van de muur en de poort. Men weet niet 
meer waarvoor ze dienen. Zonder maatschappelijke functie 
begrijpt men hun ruimtelijke vorm niet meer, weet men niet 
meer waarom ze gebouwd zijn, zoals ze gebouwd werden. 
Fotograaf en publiek volstaan ermee een volume te (laten) 
zien; men kan hun gebruik steeds minder visualiseren. Wat 
is dat gebruik?

De stadspoort als ruimtelijk thema (1)

De muur is een compacte en onoverbrugbare scheiding 
tussen binnen en buiten. De zuiverheid van deze zwart- 
wittegenstelling is een van de sterkste imaginaire mechanis
men van de omwalling. Des te opvallender is de onzuiver
heid van de talloze combinaties die aan de poorten mogelijk 
zijn. Hier wordt eindeloos genegocieerd tussen binnen en 
buiten, tijdens militaire operaties, maar net zo goed in functie 
van tolheffing. Er is tegelijk opening en sluiting, voor in
gaande én uitgaande trajecten, voor passage en stilstand, 
voor controle en bevrijding. De affectieve kleuring die de 
stadspoort krijgt is uitzonderlijk gediversifieerd.

De stadspoort kristalliseert de ambivalenties tegenover 
de omwalling. Daardoor is het een zone van ruimtelijke en 
affectieve turbulenties. De eenduidige scheiding tussen intra 
en extra muros wordt de meerduidige oppositie tussen naar 
binnen en naar buiten gaan, tussen binnengehaald en buiten
gesloten worden, tussen opgesloten zijn en losgelaten wor
den, tussen verbannen worden en vorstelijke intrede. Vele 
variaties zijn denkbaar die in oorlogshandelingen tot een 
aantal oersituaties herleid worden: de poort forceren of een 
uitval doen via de poort, de poort verdedigen of openstel
len. [9] Het is de materie van archetypische scènes uit de 
militaire tactiek van duizenden jaren, een hoogtepunt van de 
idee van de stads- en vestingpoort, waarbij extreme hande
lingen en richtingen met elkaar op een glasheldere manier 
botsen.

In werkelijkheid echter is de poort een veel prozaïscher 
constructie. Een plaats waar men controleert en zich ver
veelt, een plaats van heffing en restricties, waar niet de held 
maar de bureaucratie regeert. De macht zit immers in het 
centrum en wordt gedelegeerd aan de verder gelegen poort. 
In de loop van de 19de eeuw wordt de poort in meer en meer 
steden stilaan een steeds disfunctioneler, hinderlijker urbaan 
object. In de fotografie, maar ook reeds in de grafische 
prenten zie je niets van een spannend theater van de actie, 
maar alles van een ontwaarding. Als in de loop van de jaren 
zestig de Maastrichtse poorten gesloopt worden, als kort na 
1900 de muren rond Bologna verdwijnen en alleen de poor
ten overeind blijven, voelt de bevolking geen verlies, maar 
een bevrijding. De wandelaars langs de gigantische werf die 
zo’n sloop is, waar honderden hectare grond geproduceerd 
worden, zijn bevrijd. Bevolking, speculanten, fabrieks
directeuren, banken voelen zich allen opgetogen over de 
ontwikkeling. Slechts een heel kleine literaire elite 
(Schaepkens en De Stuers in Maastricht; Rubbiani in Bologna) 
tekent protest aan, bekomt het maken van foto’ s, betreurt het 
onvermijdelijke, het noodzakelijke.

De omwalling is niet bedoeld als gevangenismuur die 
haar inwoners opsluit, maar als wal tegen indringers. Niet het 
binnen houden, maar het buiten houden is de eerste, primaire 
beweging van het ruimtethema omwalling. De stadspoort 
slaat niet fataal achter je rug dicht, maar klapt toe voor je neus 
als je binnen wil. De dynamiek van de omwalling is naar 
buiten gericht. Van op de wallen kijkt men niet primair in de 
stad (dat is een esthetisch gebruik), maar naar buiten (dat is 
het functionele gebruik). De blik naar buiten beoogt buiten te 
houden, ook de blik zelf. Wat achter de wallen ligt, is 
verborgen, te verbergen, militair geheim. Dat de wallen 
centrifugaal zijn blijkt uit hun ontwikkeling vanaf de 16de 
eeuw tot steeds verder vooruitgeschoven fortificaties, zoals 
te zien is in de belangrijke vestingstad Maastricht.

De poort daarentegen is de kwetsbare bres in het 
af werend project van de omwalling. Ze is uitgebouwd tot een 
volumineus en ingenieus sas. De twee gevels van de poort 
- aan stads- en aan veldzijde - geven twee programma’ s aan. 
Aan de veldzijde spreekt de poort de taal van de afwering; ze 
is defensief uitgebouwd. Welke taal spreekt de poort aan de 
stadszijde? De binnengevel is namelijk niet defensief, maar 
wat dan wel? Ze is deel van de stad, gevel naast andere 
gevels, plechtige gevel van een overheidsgebouw. In de laat 
18de-eeuwse prenten van Pio Panfili over Bologna zie je 
tweemaal hoe vanuit de piazza een hele straat tot aan de 

2 Q afsluitende façade van de poort loopt. De poort laat niet zien
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dat de stad daar eindigt, accentueert geen besef van een 
sluiting, maar van een ongebroken continuïteit. Van binnen
uit de stad is er alleen maar stad te zien. Zo radicaal als de 
stadsmuur aan veldzijde binnen en buiten scheidt, zo radicaal 
negeert de stadspoort aan stadszijde dat er nog iets anders dan 
stad zou zijn. Het is alsof bij de stadspoort de stad teruggolft 
op zichzelf. Daardoor is er een kristallisatie - zowel 
urbanistisch, esthetisch, intellectueel, als politiek - moge
lijk. De muur maakt de stad zelfbewust (reflexief).

De 19de-eeuwse iconografie prefereert het zicht aan 
veldzijde, dus de defensieve, meest zichtbaar militaire kant 
van de poort (voor vier beelden aan veldzijde zijn er drie aan 
stadszijde). Aan de stadszijde doen de gevels van bijvoor
beeld de Gent- en Kruispoort een echte stedelijke suggestie: 
de stadspoort is er een triomfantelijke spiegel voor de 
stedelijkheid. In Bologna is het niet anders met de Porta 
Galliera en de Porta Lame. De poort is er een triomfboog, een 
paleis. Maar zo heeft de 19de eeuw het niet meer begrepen: 
de poort inspireert als militaire fantasie, niet als integrator 
van het stedelijke.

De stadspoort creëert aan de buitenzijde discontinuïteit, 
aan de binnenzijde reflexieve integratie, continuïteit. Ook 
die beweging is in de loop van de 19de eeuw steeds moeilij- 
ker te maken. Integendeel, vermits de omwalling langzaam 
maar zeker zijn militaire functies verliest, kantelt de ruimte
lijke thematiek van defensief naar oppressief : als de omwalling 
niet meer beschermt, dan voelt men dat ze omklemt. Het 
beschermende harnas is een beklemmende dwangbuis ge
worden. Die kanteling is van één centrale factor afhankelijk 
(aldus ook Carlo Cesari): de ontwikkeling van de stad. Een 
stad die stagneert in bevolkingsaantal en industrie voelt de 
dwangbuis niet en behoudt haar omwalling.

De fotografische vorm

Wie honderden prenten bestudeert zoekt onvermijdelijk naar 
middelen om ze te klasseren: plaats, fotograaf, techniek, 
formaat enzovoort. Ik ben echter op zoek naar de manier 
waarop een beeld een visueel discours tot stand brengt. 
Anders gezegd: hoe worden articulaties in het twee
dimensionale oppervlak aangebracht? Eerder maakte ik al 
attent op enkele cruciale keuzes van de fotograaf: de aan- of 
afwezigheid van figuren, de aard van het licht en ten slotte 
wat ik de mise en place noem, de manier waarop elementen 
in verhouding gezet worden. [10]

Voor het motief van de stadspoorten concentreerde ik 
me hier op de vraag naar het gekozen standpunt: langs welke 
kant van de muur en vanuit welke hoek maakte de fotograaf/ 
tekenaar zijn beeld? De beeldenmaker moet vooraf kiezen 
tussen twee elkaar uitsluitende posities: staat hij buiten of 
binnen de stad. Dat levert in de identificatie van de beelden 
termen op als intemo en esterna, veldzijde of stadszijde, 
gebaseerd op de zo met ruimtelijk affect geladen dichotomie 
van het intra en extra muros. Er is uiteraard een derde positie 
mogelijk - die echter uiterst zelden wordt ingenomen. Het is 
de positie ‘vanuit de muur’ en ‘met de muur mee’. Joostens 
maakt in Antwerpen vele beelden op die manier, in het veel 
jongere album Brugge Her-zien (1986) maakt Georges 
Charlier één zo’n opname, Verbrugge kiest dat standpunt 
opvallend vaak, Goethals doet het één keer. [11] Het is de 
omwalling zelf die dat standpunt creëerde en zo in beeld 
komt. Het is het standpunt van waaruit omwalling, binnen
stad en veld samen te zien zijn in één beeld. Op de omwalling 
plaatsnemen mag dan wel dé sensatie zijn voor de illustrator, 
voor avonturenromans en -films, dat is het blijkbaar niet voor 
de toeristische beeldcultuur, noch voor de documentaire 
inventarisatie. Cavazza bijvoorbeeld beklimt nooit de muur, 
ook al staan daar op spectaculaire manier tientallen sloop- 
arbeiders op. Ook Weijnen fotografeert de stadspoort met 
mensen er bovenop, maar zelf beklimt hij ze niet. Het is 
nochtans het eerste waar je vandaag zin in hebt. Op de muur 
plaatsnemen is er weer zin aan geven - zij het een puur 
esthetische - maar wat maatschappelijk zinloos is geworden 
kun je niet meteen mooi vinden. Integendeel, de zinloosheid
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is anti-esthetisch. De verticale as vanop de muren - ooit zo 
cruciaal - wordt in de iconografie van de 19de eeuw niet 
herontdekt.

De tweede keuze die de fotograaf te maken heeft is die 
tussen een frontale en diagonale positie. Frontaal betekent 
dat hij op de as van de weg onder de poort door kijkt, dus 
plaatsneemt op het traject waar de poort op gebouwd is. Staat 
men aan veldzijde dan kijkt men in de stad naar binnen, staat 
men aan stadszijde dan kijkt men naar buiten, het veld in, 
maar meestal tegen de buitenwijken aan. Opvallend is dat die 
frontale positie die het meest met de functie van de poort 
meegaat, zelden voorkomt (21 maal in heel mijn corpus). Dat 
is geen toevallige keuze meer, maar een regelrechte censuur, 
een ontkenning van de stadspoort. In plaats daarvan domi
neert de diagonale kijk die de poortstructuur onzichtbaar 
maakt. Het gebouw heeft geen opening meer, maar is een 
gesloten volume. Sterker kun je haar semantische en ruimte
lijke herdefinitie niet aangeven.

De derde keuze is die tussen een linkse of rechtse kant. 
Opvallend hierbij is dat iedere poort vooral vanuit één hoek 
in beeld wordt gebracht. Die standaardkeuze zie je overal 
verschijnen. Verificatie ter plaatse levert geen uitsluitsel 
waarom dat zo is. Dat het zicht op de Gentpoort aan veldzijde 
niet links, maar rechts is geplaatst laat zich verklaren door de 
aanwezigheid van een industrieel pand met hoge schoorste
nen, maar bij andere poorten laat zich noch in de beelden, 
noch vandaag ter plaatse iets gelijkaardigs vermoeden. Er 
speelt in deze iconografie een persistentiewet, die steunt op 
een louter visuele lectuur van de stadsmotieven. Een bepaald 
profiel van bijvoorbeeld de Ezelpoort is noodzakelijk om 
haar verkoopbaar voor te stellen. Een ander, onbekend 
profiel voldoet niet, want men herkent misschien wel het 
gebouw maar niet het beeld ervan. Vandaar de bewondering 
voor het anonieme Bruges Promenades d’un Amateur- 
Photographe waarin de Gentpoort juist wel links aan de 
veldzijde is gefotografeerd, en de helft van het beeld aan de 
massieve fabrieksstructuur is besteed. Gezien de censuur 
hierop in de beeldvorming is dit de uiting van een esthetisch 
en intellectueel onafhankelijk fotograaf.

De vierde keuze is de hoek van de diagonale positie ten 
opzichte van de gevel aan stads- of veldzijde. Die hoek is 
haast nooit kleiner dan 45 graden. Pas in de vroege 20ste 
eeuw zie je (bijvoorbeeld tegenover de Kruispoort in beelden 
voor de Historische Stadtebilder van Cornelius Gurlitt, of in 
een foto van Henri Berssenbrugge) toch een heel kleine hoek 
verschijnen. Dat is meteen het voorteken van de nieuwe 
‘diagonale’ beeldtaal. Die is gebaseerd op een elliptische 
cultuur die kan steunen op een grote voorkennis van het 
motief en volstaat met een fragmentarische, schematische of 
vervormde presentatie van dat motief: men herkent het toch. 
Het motief wordt zo herleid tot een vereenvoudigd icoon en 
ontdaan van zijn ding-karakter. Het is een spel met een 
overbekende vorm, geen confrontatie met een compact ob
ject.

Zo zien we dat het meest ‘natuurlijke’ standpunt ten 
aanzien van de poort, namelijk dat standpunt dat het gebruik 
en de functie en de daaraan gekoppelde structuur weergeeft, 
met het uitdoven van die functie uit de standaardbeelden 
verdwijnt. De diagonale presentatie - bovendien meestal 
vanuit dezelfde hoek links, of rechts vanuit de veldzijde - is 
de visuele norm geworden. Duidelijk is dat hier de ruimte- 
lijke thematiek verdwenen is en dat alleen het visuele motief 
overblijft. Een heel ‘onnatuurlijk’, ‘strijk’-standpunt met 
zeer kleine hoek brengt door een verschuiving ten aanzien 
van de norm een nieuwe ruimtelijke dynamiek in het beeld. 
Een dynamiek die nauwelijks recht doet aan de ruimtelijke 
thematiek van de poort zelf, maar ze in een ander optisch 
paradigma vangt, niet meer dat van de militaire ballistiek en 
van het transport, maar een puur optisch paradigma van een 
vrij zwevend, louter esthetisch visueel betoog. (Op zijn 
manier toch een soort machtsgreep zoals het ballistische 
standpunt van de prins in de barok dat was.)

Zo vinden deze 'pictorialistische' fotografen een aantal 
mogelijkheden terug die men een eeuw vroeger reeds exploi-
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teerde. Een grote aandacht voor de situering van de poort in 
een omgeving, het accentueren van een eigen standpunt ten 
aanzien van de poort, het maken van visueel spannende 
beelden die zeker in het geval van Verbrugge en Schaepkens 
relatief weinig over het wezenlijke van de stadspoort open
baarden. Het is overigens niet onbelangrijk vast te stellen dat 
de kleine hoek een standpunt impliceert dicht bij de muur 
zelf. Verbrugge en Schaepkens gaan minder op de as van de 
weg en meer op de as van de muur staan. Vandaar:

De poort versus de muur (De ruimtelijke thematiek - 2)

Om het corpus 19de-eeuwse beelden van omwallingen te 
ontcijferen drong de oppositie van muur en poort zich steeds 
meer op. Ze behoren dan wel tot hetzelfde systeem, maar 
spelen daar toch heel verschillende, tegengestelde rollen in.

De muur wil een ondoordringbare afsluiting zijn; de 
poort is een bres daarin, die open én dicht kan. Nu eens moet 
ze even afsluitend zijn als de muur, dan weer moet ze het 
omgekeerde doen en helemaal doorlatend zijn. Vandaar de 
typische mechanica van de poort met deur, ophaalbrug, 
afsluithekken. Vandaar de aanleg van moderne poorten 
(zoals in Maastricht) met een knik zodat geen enkel schot in 
één keer het hele systeem kan uitschakelen. De poort is een 
echte machine — een regelaar zoals een sluis, of zoals een 
camera. Het poortgebouw staat rond die machine.

Als regelaar van transiterende bewegingen draait de 
poort op allerlei scharnieren. De deur, de ophaalbrug maakt 
bewegingen van 90 graden tussen open en gesloten, opge
haald en neergelaten. Het is de bron van allerlei turbulenties 
tussen tegengestelde krachten en richtingen. Dat alles in de 
eerste plaats op de as van de weg waarboven de poort 
gebouwd werd.

De poort zit echter nog fundamenteler op een heel 
andere lijn, is namelijk deel van de gesloten cirkel van de 
omwalling. Iedere poort doorsnijdt de cirkel om een van de 
stratenassen doorgang te verlenen. Op de cirkel is nauwelijks 
beweging (in tegenstelling tot de later hier aangelegde 
’circolare’ of ring). De omwallingscirkel blokkeert naar 
buiten toe, maar stimuleert geen sterke verplaatsing erlangs. 
De weg door de poort is economisch: de kortste weg naar het 
centrum. Erlangs: winkels en bedrijfjes. Erdoorheen: trans
port van goederen en mensen, naar of weg van het centrum. 
Snelheid primeert. Niet verwonderlijk dat de stadspoort met 
haar remfunctie irriteert. Heel anders is de cirkel: geen korte, 
maar een lange weg, nergens naartoe, niet gericht op het 
centrum. Een traject om tijd te verliezen, voor de wandeling. 
Zo worden vandaag de resten van de omwalling gebruikt; in 
Brugge, in Maastricht, in Ferrara, in Lucca. De stadspoort 
scharniert dus ook tussen cirkel en lijn, tussen tijd winnen en 
tijd verliezen, tussen het economische en het oneconomische 
traject, tussen de verbinding van wat verschillend is (een 
stadscentrum en de omliggende dorpen) en de terugkoppe
ling naar hetzelfde (de volgemaakte cirkel rond de stad). Dat 
laatste zit weer bij uitstek in een esthetische reflexiviteit 
vervat.

Wie in de ruimtelijke thematiek van de omwalling de 
cirkel laat domineren door op of langs de muur plaats te 
nemen, maakt een heel.specifieke keuze. Hij esthetiseert de 
stadspoort. Dat deed Verbrugge in de late 18de eeuw in 
Brugge, dat deed Charlier zeer recent in Brugge Her-zien van 
1986, dat deed Berssenbrugge in de belle époque en 
Schaepkens rond 1850 in Maastricht.

De poort negocieert dus niet alleen tussen binnen en 
buiten, maar laat ook cirkel en lijn, snelheid en traagheid 
scharnieren. De stadspoort is een plek van ruimtelijke, mili
taire, economische, sociale turbulenties. Hier in die vernau
wing worden dingen door elkaar geschud, worden geschei
den klassen, handelingen en systemen door elkaar geweven. 
Deze ruimte van controle is tegelijk (of juist daardoor) ook 
een ruimte van wanordelijkheid. Verschillende temporali- 
teiten komen er samen. Een militaire, bureaucratische logica 
ent er zich steeds weer op. Om die te neutraliseren is het 
radicaalste nodig: sloop, ontmanteling. Vele steden kiezen

- begrijpelijk - voor de radicale oplossing: de ruimtelijke 
thematiek van de omwalling zonder meer uit het vocabula
rium van de stad schrappen. De winst aan vrijheid (equiva
lent voor de stedelijkheid van Baudrillards catastrofale 
“libérations”?) is tegelijk een verlies aan turbulenties. In de 
plaats komt:

Het bezichtigingseffect

Eenmaal de sloop voltooid, begint voor de overgebleven 
stadspoorten (in Brugge zijn er dat vier, in Maastricht één, in 
Bologna negen) een nieuwe cyclus. Losgemaakt uit de ring 
van de stadsmuur, hinderlijk door zijn bouw die op controle 
is gericht en dus als rem en halte werd gedacht, blijft de 
stadspoort als afunctionele rest over. Met het wegvallen van 
de functie stort ook de ruimtelijke thematiek in, desemantiseert 
het gebouw. V aak in het midden van drukke verkeersknopen 
(Bologna) worden ze aan de kant van de weg geschoven 
(Brugge). Het verkeer gaat er steeds minder doorheen, steeds 
meer er omheen.

De prentkaafticonografie hecht zich aan deze fase. De 
opdracht van het visuele betoog is die herdefinitie van de 
stadspoort mee vorm en inhoud te geven. Eigenlijk moest 
Verbrugge dat ruim honderd jaar eerder ook al proberen. 
Maar het functieverlies was minder radicaal: de stadspoort 
werkte niet meer militair, maar nog wel controlerend, het 
transport passeerde nog steeds door de poorten. Verbrugge 
vertaalt dat door te zoeken naar een harmonische integratie 
van de stadspoort tussen water en flora. De stadspoort sluit 
het landelijke niet uit, maar is er deel van.

De prentkaarticonografie negeert de poort als blik en 
maakt ze tot object van een heel nieuwe blik, die van de 
bezichtiging (van dezelfde orde als de tentoonstellings- 
waarde van Benjamin). Het beeld bewijst ten overvloede dat 
de stadspoort bekeken kan worden: het standpunt is ruim en 
toont overvloedig de aanleg rond de poort. De aanleg rond 
het monument (wat de stadspoort nu geworden is) is een
expositieruimte. De recente heraanleg in Bologna van de 
Porta Galliera heractualiseert op overtuigende manier dat 
museaal voorstel. Zoals de stad ooit op een schaal aan de 
patroonheilige werd aangeboden, zo schuift ze vandaag een 
museale open ruimte rondom de functieloze stadspoort.

Op een wel heel radicale manier genereert men in 
Maastricht in de jaren ’ 80 van de 19de eeuw een gelijkaardig 
bezichtigingseffect tussen de bastions Haat en Neydt en De 
Vijf Koppen-. Victor de Stuers, nochtans zo begaan met de 
herinnering aan en het behoud van het patrimonium, slaat er 
een fantasiepoort in de muur. Deze “Poort Waarachtig” (op 
een Luikse prentkaart als “oud” aangeduid) wordteen speelse 
(en uiteraard wat kitscherige) middeleeuwse fantasie die de 
promenade van de villawijk buiten de stad naar het centrum 
moet opfleuren. Geen betere illustratie van de radicale 
verdwijning van de militaire geschiedenis, van de ruimte
lijke thematiek van de omwalling. Deze 19de-eeuwse fanta
sie staat overigens in het midden van een van Maastrichts 
historisch en semantisch meest rijke plekken, het domein van 
de Nieuwstad. Daar vinden we ook de delta van de Jeker, een 
gebied Waar de sloop halt hield en waar ooit de onderbuik van 
de stad (slachthuis en pesthuis, bloedput en leerlooiers) 
gevestigd was. Hoe de Luikse firma Werry-Beck de “Poort 
Waarachtig” visualiseert spreekt boekdelen. Het is een glas
helder visueel betoog. De nieuwe stadspoort is tegelijk een 
leeg teken én is er om als esthetische pirouette bekeken te 
worden. De charme staat voorop en die weten de tijdgenoten 
in beeld duidelijk te waarderen. Het ontluistert beslist de 
conserveringscultuur, maar geeft anderzijds maatschappe
lijke densiteit aan de monumentenzorg. Die is geen waarde
vrije operatie - gelukkig maar - maar zelf ook een cultuur- 
keuze. Ook conservering is een manier om het verleden 
geweld aan te doen. Een geweld dat het teken is van vitaliteit.

Monumentaliseren

Op het einde van de 19de eeuw wordt de stadspoort 
- uiteraard niet alleen zij - ingebalsemd.

De omwalling werd ooit gebouwd en steeds verder 
uitgebouwd als deel van de militaire defensieve uitrusting. 
Politionele controle, douane en tolheffing konden zich mak
kelijk op dat systeem enten. In Italië werd de sloop van de 
Wallen pas overwogen toen er een alternatief innings systeem 
voor belastingen was gecreëerd. Tot dan bleef de stadsgrens 
de ideale plaats voor heffingen. Maar als militaire, politionele 
en financiële overheden de > stadsomwalling loslaten is er 
geen verweer meer tegen de wens om de stad ervan te 
bevrijden. De moderne stad groeit, maar kiest niet meer voor 
de - premoderne -concentratie en densificatie om die groei 
te realiseren. De moderne stad opteert voor expansie en 
uitdunning. De omwalling staat haaks op zo’n expansie en 
stimuleert de densificatie.

De stadspoort zelf —, beelden uit Bologna en Maastricht 
aan de stadszijde gemaakt tonen dat duidelijk - is bij uitstek 
een plaats van concentratie en ophoping, met aanbouwsels 
allerhande voor het personeel in de poort en voor de reiziger 
die erdoorheen, moet. Schimmige transacties lijken in de 
aanbouwsels geobjectiveerd. De stadspoort is een onrustige. 
ruimte, een bij uitstek romaneske structuur. Niet alleen 
omwille van de fantasie ‘jongens in harnas aan de stads
poort’, maar later ook omwille van de vrijheids- 'en. 
ontsriappingsfantasie dié zich aan stadspoorten ontwikkelt. 
Maar juist die vrijheid genereert dan weer 'misdaad eh 
corruptie. Dat alles ligt als een imaginaire poel aan de voet 
van de stadspoort.

De monumentalisering vooronderstelt de sloop van de 
muur. De poort wordt losgesneden uit zijn systeem. Wat een 
gevaarlijke bres was in de omwalling, is nu het enige wat 
overeind blijft staan. De bres is een constructie geworden. 
Het kwetsbare sas is een compact ding. Meteen verliezen alle 
aanbouwsels hun betekenis: men wil de poort zo compact 
mogelijk behouden. De bruggen over het water, de voorpoort 
aan de andere kant van het water, de bijhuizen voor de 
wachters, alles wordt weggesneden. Blijft een centraal vo
lume over dat geen enkele van de complexe articulaties 
tussen muur en weg nog laat zien. De densificatie rond de

poort heeft zich opgelost in een plein. De poort is in een open 
ruimte terechtgekomen die haar wezen volledig tegenspreekt. 
(De inbouw van de Helpoort in Maastricht is daar een sterke 
uitzondering op).

Monumentaliseren heeft dus met isoleren te maken. 
Men vereenvoudigt, maakt overzichtelijk, snijdt het triviale 
leven weg. Men legt een plein aan, dat wil zeggen, men 
creëert een open ruimte die in dienst staat van ongestoorde 
zichtbaarheid, waar niets de aandacht afleidt. Men 
desemantiseert tot bijna niets meer overblijft, behalve iets 
om naar te kijken. Die mentale vernauwing en verarming is 
eigenlijk ook een miniaturisering; de postkaart is de ideale 
drager van die tendens. Men bewaart niet straffeloos wat 
geen functie meer heeft.

Fenomenologie van de stedelijke ruimte

In de loop van de 19de eeuw verandert de manier waarop de 
stad zichzelf produceert: haar gronden, haar trajecten, haar 
onderscheid van het niet-stedelijke, maar ook het personeel, 
de besluitvorming en de complexe technieken (van juri
dische tot esthetische en materiële) die moeten ingezet 
worden om de productie van de stad mogelijk te maken.

Deze verschuivingen die men op allerlei vlakken van 
het beleid en in de statistieken kan aflezen hebben ingrij
pende gevolgen voor de manier waarop stedelijkheid ervaren 
wordt. Men ziet hoe die veranderende ervaring zich in 
literatuur, schilderkunst en stadsiconografie vertaalt. Deze 
vertalingen kunnen herlezen worden in de zoektocht naar de 
eidos van de moderne stedelijkheid. De iconografie geeft ons 
een aantal sleutels, maar zeker niet alle. Dat veranderende 
wezen van de stad bepaalt mee hoe de stad zichzelf produ
ceert. De flaneur, de boulevardier zijn ook politieke - want 
esthetische — entiteiten. Het beleid genereert, maar laat zich 
ook genereren door de dagelijkse poëtica van de stad.

De 19de eeuw herijkt haar immobiel patrimonium op 
de blik. Blik van de toerist. Een blik die natuurlijk niet door 
de toerist wordt bedacht, maar door de lokale cultuur. Welke 
stad zouden wij willen zien indien we hier op bezoek kwa
men? Welke geschiedenis zouden wij willen schrijven in
dien we ze konden herschrijven? Historisering en toerisme 
zijn vanaf een bepaald ogenblik perfect op één lijn komen te 
liggen.

Noten

[1] Marco Poli, In Nome del Progressa, 1902-1904. 
L’abbattimento delle mura di Bologna, Bologna, Costa 
Editore, 2002.
[2] Zie haar artikel in dit nummer.
[3] In het Archivio dell' Archiginnasio te Bologna.
[4] In de collectie van de Cassa di Risparmio di Bologna.
[5] In het Koninklijk Archief te Brussel.
[6] In de Stedelijke Musea van Kortrijk.
[7] In het FotoMuseum, Antwerpen.
[8] De workshop Rephotography van Mark Klett aanslui
tendbij het symposium reactiveert dat ooit door de fotograaf 
afgelegde traject. Hét zoeken naar de preciest mogelijke 
reconstructie van het standpunt dat de fotograaf voor het 
eerdere beeld innam thematiseert de ruimtelijkheid van het 
fotograferen.
[9] Het is het acme van avonturenverhalen, hoogtepunt 
van avonturenfilms, denk aan de recentste versie daarvan in 
Lord of the Rings.
[ 10] Zie Dirk Lauwaert, Stadsfotografie in het negentiende- 
eeuwse Brugge. Deel'I: Tussen toerisme en restauratie, in: 
De Witte Raaf nr. 104, juli-augustus 2003,. 15-20; idem, 
Stadsfotografie in hei negentiende-eeuwse Brugge. Deel II: 
De mentaliteit van de.beelden, in: De Witte Raafnr. 105; 
september-oktober 2003, pp. 19-24.
[11} In zijn Les futurs boulevards de Bruges van 1897 
schrijft Duclos: “Il faut se placer sur le Cingel pour se rendre 
compte de l’attrait de ce terrain” (p. 10). Het voorzetsel “sur” 
is hier cruciaal. > .
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Deze tekst werd geschreven binnen hét kader van het 
onderzoeksproject 19de-eeuwse stadsfotografie gesteund 
door de Hogeschool Sint-Lukas, Brussel. Aan de redactie 
vande tekst ging het internationaal symposium Century
topographic photography of Maastricht in an European 
perspective vooraf, gehouden op 4 en 5 juni 2004 in de 
Jan Van Eyck Academie (Maastricht). Met dank aan de 
sprekers Ingrid Evers (historica, Maastricht), Toon 
Jenniskens (stadscultuurhistoricus, Maastricht), Carlo 
Cesari (Directeur van het Europees Centrum voor 
Conservering van het architecturaal Patrimonium, San 
Servolo, Venetië) en Mark Klett (fotograaf, Universiteit
van Tempe, Arizona). 2 1



De ontmanteling van Maastricht (1867-1870)
Achtergronden bij 24 albuminefoto’s van Théodor Weijnen

Ingrid M.H. Evers
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In de negentiende eeuw ondergingen veel steden in Europa de 
gevolgen van een nieuwe politiek (stadsontwikkeling), een 
nieuw ‘gebruik’ (toerisme), een nieuwe vorm van onderhoud 
(restauratie) en een nieuwe omschrijving (cultureel erfgoed). 
De fotografie heeft daarbij waarschijnlijk een grotere en meer 
gevarieerde rol gespeeld dan totnogtoe werd aangenomen.

De belangstelling voor 19de-eeuwse stadsfotografie is de 
laatste jaren aanmerkelijk toegenomen. Was voorheen de 
inhoud van een foto - het ‘plaatje’ - belangrijk, dan is er 
vandaag een groeiende interesse voor de context waarin dit 
plaatje tot stand gekomen is. In deze bijdrage bespreek ik 
24 negentiende-eeuwse albumineafdrukken die zich bevinden 
in het Gemeentearchief Maastricht. Zij behoren tot een serie 
getiteld Ontmanteling van Maastricht, en werden in de jaren 
1867-1870 gemaakt door de Maastrichtse fotograaf Théodor 
Weijnen (1835-1904). De opnamen kwamen tot stand tijdens 
de afbraak van de vesting Maastricht, een relatie die tot voor 
kort niet bekend was en die in dit artikel nader zal worden 
toegelicht. Achtereenvolgens komen aan de orde: een beschrij
ving van de vesting Maastricht, haar opheffing, de fotoreportage 
en de persoon van de 19de-eeuwse fotograaf.

De vesting Maastricht

Op 29 mei 1867 tekende koning Willem III het regeringsbesluit 
tot opheffing van een zevental vestingen: Bergen op Zoom met 
de Waterschans, fort Bath met de Oostbatterij, Vlissingen met 
onder andere het fort De Nolle, de forten De Ruiter en 
Rammekens, en de vestingen van Maastricht en Venlo. Ruw
weg gaat het om plaatsen in Zeeland, de Westhoek van Noord- 
Brabant en Limburg. Voor Maastricht betekende het Konink- 
lijk Besluit het einde van een ontwikkeling van vier eeuwen, 
waarin de stad als het ‘Bolwerk der Nederlanden’ de landsver
dediging had versterkt. Bijna op de kop af vierhonderd jaar 
eerder, in 1567, had Maastricht namelijk een vast garnizoen 
gekregen, dat in de loop der eeuwen en naargelang de politieke 
situatie in omvang varieerde van circa 1.200tot bijna 8.000 man. 
De aanwezigheid van het garnizoen en de steeds groeiende 
sterkte van de vesting maakten Maastricht sindsdien tot een 
primair doelwit in tijden van oorlog. Wie vanuit het zuiden de 
oostelijke Nederlandse gewesten wilde binnenvallen, moest 
eerst Maastricht veroveren. Dat gold ook voor wie met een leger 
vanuithethuidige België naar Midden-ofNoord-Duitsland trok, 
of omgekeerd, vanuit Duitsland naar Frankrijk. Het feit dat de 
vesting Maastricht tot ver in de negentiende eeuw beschikte 
over de meest noordelijke brug over de rivier de Maas en de 
verbindingsweg over de rivier versperde, werkte deze situatie 
in de hand. Immers, wie Maastricht in handen had, beschikte 
over een sleutelpositie op het West-Europese oorlogstoneel.

Maastricht was natuurlijk al lang vóór 1567 een ver
sterkte stad - de traditie wil dat de eerste stenen wallen dateren 
vankort na 1229 -maar de bezetting met een garnizoen in 1567 
luidde een nieuwe fase in. De stadsverdediging was niet langer 
uitsluitend een zaak van de burgerij ; voortaan had de eigenaar/ 
betaalmeester van het garnizoen het voor het zeggen. De elkaar 
afwisselende landsheren - afkomstig uit Frankrijk, Spanje en 
de Nederlanden - bouwden de ommuurde stad in vierhonderd 
jaar uit tot een vesting met steeds verder vooruitgeschoven 
hoornwerken, kazematten en wat al niet meer, inclusief twee 
hooggelegen forten. In de 19de eeuw strekten de vesting
werken zich uit tot ver voor de stadsmuren. De toegang tot de 
stad was lastig. Kronkelend en met scherpe bochten liepen de 
hoofdwegen door het voorterrein, om ten slotte over smalle 
ophaalbruggen de stadspoorten te bereiken. Deze poorten 
werden permanent bewaakt, men kon er niet passeren zonder 
persoonsregistratie en ze werden nog vóór zonsondergang 
gesloten.

De bebouwbare oppervlakte van de 19de-eeuwse ge
meente Maastricht werd in 1867 nog goeddeels bepaald door 
de vorm van haar 14de-eeuws keurslijf. Na 1815 begonnen 
buitenwerken en stadsomwalling echter allengs aan betekenis 
te verhezen. In de jaren 1830-1839 vervulde de vesting nog 
korte tijd haar functie door de stad - letterlijk - af te schermen 
van de Belgische Opstand (1830-1839) die tot het ontstaan van 
het Koninkrijk België leidde. Maar de inzichten over haar nut 
als vestingstad veranderden. De grote mogendheden hadden 
België in 1839 tot permanent neutraal gebied verklaard. Dat 
maakte Maastricht overbodig als vooruitgeschoven steunpunt 
tegen agressie vanuit Frankrijk. Daarbij kwam dat het onder
houd van de werken veel geld vroeg, geld dat door de teruggang 
in de nationale economie steeds minder voorhanden was. Van 
belang was ook dat overal in Europa nieuwe opvattingen 
ontstonden over landsverdediging. Ook in Frankrijk en België 
werden vestingsteden ontmanteld. Nederland ontwikkelde het 
concept van de zogenaamde Watervesting, waarbij minder de 
landsgrenzen werden verdedigd dan wel het hart van het land, 
gelegen achter de Hollandse W aterlinie. Dit concept zou met de 
Vestingwet van 1874 zijn beslag krijgen.

Sinds het einde van de 18de eeuw waren versterkte steden 
in de Nederlanden, zoals Charleroi en Roermond, al ontheven 
van hun vestingfunctie. In de Noordelijke Nederlanden volg
den begin 19de eeuw onder koning Lodewijk Napoleon en na 
1815 onder koning Willem I onder meer Arnhem, Amsterdam, 
Haarlem, Utrecht, Kampen, Zwolle en Leeuwarden. De jaren 
1850 zagen de ontmanteling van een aantal minder belangrijke 
vestingsteden langs de landsgrenzen, zoals het vestingstadje 
Bourtange in Oost-Groningen, dat volledig geslecht en later ten 
behoeve van het toerisme weer geheel opgebouwd werd. Begin 
jaren 1860 begonnen onderhandelingen van het rijk met de 
gemeentebesturen van strategisch gelegen vestingsteden, waar
onder Maastricht. De 19de-eeuwse vesting Maastricht was 
toen allang niet meer intact. De aanleg van een binnenhaven
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Sint Maartenspoort (veldzijde) te Wyck-Maastricht, 1868
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- het Bassin - en de openstelling van de Zuid-Willemsvaart 
(het kanaal naar ’s-Hertogenbosch) hadden in 1826 aan de 
noordzijde een bres geslagen. De openstelling in 1850 van het 
kanaal Luik-Maastricht ging ten koste van een groot deel van 
de stadswal op de linker Maasoever. De stad drong dan ook al 
jaren aan op een versoepeling van het vestingstatuut. De 
stedelijke economie leed onder het gebrek aan uitbreidings
mogelijkheden voor industrie en woningbouw. Uitbreiding 
buiten de gordel van vestingwerken was onmogelijk door de 
‘verboden kring’ eromheen: de schootsvelden die te allen tijde 
vrij van bebouwing of (belangrijke) beplanting moesten blij- 
ven. Toen Maastricht in 1853 zijn eerste spoorwegverbinding 
kreeg naar Aken en er lijnen volgden naar Hasselt-Antwerpen 
(1856) en Luik (1861), moest het eerste station niet alleen 
buiten de vestingwerken op Meerssens grondgebied worden 
aangelegd, maar conform de voorschriften van het ministerie 
van Oorlog tevens op één dag af te breken zijn. De sluitings
tijden van de stadspoorten waren eveneens hinderlijk. De 
inwoners van omringende dorpen, zoals Smeermaas en Amby 
richtten zich in de jaren 1850-1860 herhaaldelijk tot het ge
meentebestuur met de vraag of niet ten minste de Boschpoort 
op de linker Maasoever, en de Sint-Maartenspoort op de 
rechteroever langer - of zelfs doorlopend - open mochten 
blijven. Dat verzoek werd doorgestuurd naar de minister, die 
echter geen blijvende openstelling(met permanente bewaking) 
kon of wilde toestaan. Het gemeentebestuur maakte zich in 
deze jaren ook om andere redenen sterk voor de verwijdering 
uit het vestingsysteem. Omstreeks 1860 leken Frankrijk en 
Duitsland op een gewapend conflict af te stevenen. De kans dat 
het hertogdom Limburg - persoonlijk bezit van koning 
Willem III en sinds 1839 deel uitmakend van de Duitse Bond - 
hierin betrokken zou worden, was niet denkbeeldig en de 
minister van Oorlog meende “dat wij wellicht het behoud van 
ons land aan die twee vestingen [Maastricht en Venlo] te 
danken zouden kunnen hebben”. Voor de Nederlandse rege
ring was dit echter geen aanleiding om die beide steunpunten 
te verbeteren, en het gemeentebestuur van Maastricht maakte 
zich daarom zorgen; een zwakke vesting kon makkelijk inge- 
nomen worden om vervolgens een sterk steunpunt voor de 
vijand te vormen. Dat die vrees niet onterecht was, blijkt uit een 
Frans verkenningsrapport van 1866 waarin opgemerkt wordt 
dat de fortificaties van “deze voor Frankrijk zo belangrijke 
vesting” geheel in verval waren. De ongemakkelijke interna
tionale positie van Nederland door het Limburgse lidmaat
schap van de Duitse Bond leidde datzelfde jaar tot de zoge
naamde Limburgse en Luxemburgse Kwesties met als direct 
resultaat de losmaking van het hertogdom Limburg uit de 
Duitse Bond. Mogelijk heeft deze ontwikkeling mede invloed 
gehad op het besluit in 1867 om de Limburgse vestingen alsnog 
op te heffen.

Ontmanteling en slechting

Midden 1867 beschikte Maastricht naast de buitenwerken over 
een stadsmuur met 38 veelal halfronde torens (rondelen) en 
zeven poorten. Het Koninklijk Besluit van 29 mei 1867 be
paalde dat de vesting “voortaan tot geene klasse (zou) behoren” 
-dat zij niet langer deel mocht uitmaken van het vesting- 
systeem. De ontmanteling betekende dus slechts dat de vesting 
als afweersysteem onklaar moest worden gemaakt. Het minis
terie van Oorlog moest na de voltooide ontmanteling de buiten 
gebruik gestelde gebouwen en terreinen ontruimen. Op 15 
oktober 1868 droeg de minister van Oorlog het beheer van de 
voormalige vesting Maastricht over aan zijn collega van Finan
ciën. Deze belastte op zijn beurt de Dienst der Registratie en 
Domeinen (die onder zijn ministerie viel) met de zorg voor 
verdere afbraak en slechting ten behoeve van stadsuitbreiding 
en industrie. Deze Dienst stelde een toeziend ingenieur aan, 
F. W. van Gendt, en regelde ook het tijdelijk beheer en de latere 
verkoop van de overtollige rijkseigendommen.

Aan gemeentelijke zijde boog zich een speciale “Commis
sie voor het onderzoek betreffende de slechting der vesting
werken” vanaf april 1867 over de vraag hoe de stad afbraak en 
stadsuitleg moest aanpakken en hoe zij moest onderhandelen 
met het rijk. De commissie maakte dankbaar gebruik van de 
ervaringen van Belgische steden zoals Namen, Bergen, Kortrijk 
en Charleroi, die reeds eerder met ontmanteling te maken 
hadden gekregen. [1] Volgens cijfers uit 1880 ging het niet om 
kleine getallen. Het totale oppervlak aan vestingwerken be
droeg ongeveer 255 hectaren, tweemaal zoveel als het stads
gebied binnen de wallen. Daarvan zou ongeveer 176 hectaren 
in de verkoop komen; de rest hield de overheid voor zichzelf,
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met het oog op militair gebruik, waterstaatswerken en spoorweg
aanleg. De kosten van de slechting kwamen op circa 314.000 
gulden; met nog 132 hectare te verkopen bedroeg de opbrengst 
reeds 399.700 gulden.

De slechting van de vesting zou duren tot de jaren 1930; 
maar ons interesseren de eerste drie jaren, de periode waarin de 
fotoreportage Ontmanteling van Maastricht tot stand kwam. 
Het ministerie van Financiën gaf toen dertig genummerde en 
gedrukte bestekken uit ten behoeve van de openbare aan
besteding van de werken. [2] Hierin stond nauwkeurig be
schreven welke werkzaamheden moesten worden uitgevoerd 
en hoe de aannemer te werk moest gaan. De meeste bestekken 
waren voorzien van een of meer tekeningen van ir. Van Gendt, 
maar omdat men vond dat deze als historisch document niet 
volstonden, werd de aannemer verzocht om aanvullende teke
ningen te laten maken van de bestaande gebouwen en eventueel 
opgegraven bouwwerken. Vanaf nummer twee bevatte elk 
bestek tevens een bepaling waarin de aannemer verplicht werd 
zorg te dragen voor gevonden oudheidkundige voorwerpen. 
Aangezien hij dit alles zelf moest bekostigen, verwondert het 
niet dat al spoedig werd geklaagd over het niet nakomen van de 
bepalingen. Veel bouwtechnische aspecten werden niet vast
gelegd en dat gold waarschijnlijk ook voor veel bodem
vondsten.

Tegenstromen

Bij alle ontwikkelingen rond de opheffing van de vesting valt 
op dat de rijksoverheid noch de gemeente aanvankelijk repten 
over de cultuurhistorische waarde van de vestingen. Het was de 
Commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot 
het opsporen, het behoud en het bekend maken van de overblijf
selen der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden (in 1860 
opgericht te Amsterdam, en hierna “Commissie Vaderlandse 
Kunst” genoemd) die van de minister van Binnenlandse Zaken 
wist te bekomen dat in de bouwbestekken bepalingen werden 
opgenomen omtrent het maken van tekeningen en het behoud 
van bodemvondsten. [3] Hoewel deze commissie slechts een 
adviserende functie had, vond zij een willig oor bij de minister 
die bij haar onder meer advies inwon over de bestemming van 
de opgegraven oudheidkundige voorwerpen. Zij stelde voor 
zaken die direct de stadsgeschiedenis aangingen, over te dragen 
aan het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap aldaar. De 
rest van de collectie kon worden verdeeld over de meest voor 
de hand liggende landelijke musea en kabinetten.

Op plaatselijk niveau was het Alexander Schaepkens die 
zich omstreeks het midden van de 19de eeuw actief inzette voor 
het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed. Schaepkens, 
directeur van de Stadstekenschool, publiceerde al sinds de 
jaren 1840 in binnen- en buitenlandse bladen tal van artikelen 
over de (kunstgeschiedenis van Maastricht. Inl853-1854 was 
hij de drijvende kracht achter een initiatief tot behoud van de 
gotische toren van de met afbraak bedreigde Sint-Martinuskerk. 
Toen zijn pogingen vruchteloos bleken, wist hij te bekomen dat 
de toren op kosten van de gemeente fotografisch werd vastge
legd voor het nageslacht Vanaf 1861 leverde Schaepkens jaar 
in jaar uit informatie aan de bovengenoemde Commissie 
Vaderlandse Kunst. Hij attendeerde onder meer op de drei
gende afbraakvan de WyckerKruittoren(1861 en 1868)en van 
een 16de-eeuws huis in de Maastrichter Brugstraat (1866). Zijn 
bemoeienis in 1861 leidde tot een schrijven van de Commissie 
Vaderlandse Kunst aan het gemeentebestuur van Maastricht 
met het dringende verzoek om, als afbraak van de Kruittoren 
onvermijdelijk was, ten minste door een bevoegd bouwkundig 
tekenaar schetsen te laten maken van de plattegrond, opbouw, 
doorsnede en eventuele versierselen, en het resultaat te depo
neren in het gemeentearchief. Na 1863 groeide zijn invloed, 
toen hij als voorzitter, later bestuurslid van het Geschied- en 
Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg meer 
medestanders kon mobiliseren. Inzake de vesting wendde het 
genootschap zich verschillende malen tevergeefs tot de over
heid om onderdelen te redden van afbraak. Verontrust door de 
nalatigheid inzake het vastleggen van de af te breken bouw
werken, het het op eigen kosten de bouwtechnisch tekenaar 
J. Brabant een serie panoramatekeningen maken.

Ook Victor de Stuers, in 1867 een 25-jarige rechten
student in Leiden en actief publicist, was vanaf het eerste 
ogenblik correspondent van deze commissie en zou op die 
wijze grote invloed uitoefenen. [4] Zijn betrokkenheid ging 
veel verder dan alleen Maastricht, maar uit zijn briefwisseling 
met C. Leemans, voorzitter van de Commissie en directeur van 
het Museum van Oudheden te Leiden, blijkt dat hij zich in
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1867-1870 vooral inzette voor zijn geboortestad. Begin no
vember 1868 schreef hij Leemans dat het goed zou zijn om bij 
de sloop nauwkeurige aantekeningen te maken van bouw
technische bijzonderheden, zoals gebruikte bouwmaterialen 
en mortel, en hij adviseerde ook om betere plattegronden en 
doorsneden te maken dan wat totnogtoe voorhanden was. 
Verder wilde hij dat gedenkstenen en beeldhouwwerken zou
den worden bewaard. Leemans, die Maastricht goed kende 
door zijn archeologisch onderzoek naar de Romeinse thermen 
in het Stokstraatgebied (1840), was het geheel met De Stuers 
eens en deed zijn invloed gelden bij de minister van Binnen
landse Zaken, die verantwoordelijk was voor het nog aarze
lende monumentenbeleid. Feit is dat het eerste sloopbestek 
(30 november 1867, afbraak Tongerse poort) nog geen bepa
lingen over tekeningen en oudheden bevatte, terwijl dit vanaf 
het tweede bestek (4 april 1868, afbraak Onze Lieve Vrouwe- 
poort) wel het geval is.

Fotografische registratie

Is de invloed van De Stuers bij het voorgaande nog slechts 
indirect aantoonbaar, de verplichting tot het maken van foto’s 
is direct op hem terug te voeren. Toen in december 1867 de 
afbraak van de Tongerse Poort in volle gang was zonder dat de 
overheid ook maar op enigerlei wijze de oorspronkelijke 
situatie had geregistreerd, maakte hij zelf tekeningen en be
woog hij hemel en aarde om foto’s te laten maken. Op 22 ja
nuari 1868 schreef hij aan Leemans: “Mijn broeder zal ervoor 
zorgen dat u toegezonden worden de fotografies wier vervaar
diging wij na veel aandringen hebben verkregen. Het slechte 
weder verhinderde dat zij gemaakt werden toen het gebouw 
nog in zijn geheel stond. Overigens zijn zij op verschillende 
tijden vervaardigd geworden, zoodat op de eene meer te zien is 
dan op de ander.” De bedoelde foto’s zijn de eerste in de serie 
Ontmanteling van Maastricht en geven de Tongerse poort weer 
vanaf de veldzijde: voor de eerste ophaalbrug, voor de tweede 
ophaalbrug (met doorzicht naar de stadszijde) en op enige 
afstand van links genomen met stadsmuur en droge gracht. 
Victors broer, Emile de Stuers, was in deze jaren wethouder 
van de gemeente Maastricht. Zijn bemoeienissen resulteerden 
in een schrijven namens B&W van de gemeentesecretaris aan 
de Koninklijke Akademie voor Wetenschappen (voor de 
Commissie Vaderlandse Kunst) te Amsterdam op 1 februari 
1868: “Om het aandenken er van te bestendigen, zijn van de 
weldra gesloopte Tongersche poort alhier, drie gezigtspunten 
in photographie vervaardigd, waarvan wij (...) de eer hebben 
Uwe Commissie een exemplaar van ieder derzelven hierbij 
over te leggen.” Het waren de eerste en enige foto’s die de 
gemeente deed toekomen aan de Commissie. De navolgende 
verkreeg zij door tussenkomst van de minister van Binnen
landse Zaken van diens collega van Financiën, die ze op zijn 
beurt ontving van de Directie van de Dienst der Registratie en 
Domeinen.

Na de impromptu actie van De Stuers was het volgens 
Leemans de voor de ontmanteling en afbraak verantwoorde
lijke ingenieur, F. W. van Gendt, die voorstelde voortaan in de 
bestekken een artikel op te nemen inzake het fotograferen “van 
de gebouwen”. Inderdaad bevatten de bestekken nr. 5 (afbraak 
hoofdwal en opvullen droge gracht tussen de Tongerse poort en 
de kat Hoog Frankrijk), nr. 8 (Kruittoren en Sint-Maartens- 
poort en -bastion) en nr. 13 (Sint-Pieterspoort) een dergelijke 
bepaling. In de bestekken nr. 2 (Onze Lieve Vrouwepoort), 
nr. 3 (Sint-Maartenspoort) en nr. 4 (Brusselse poort) ontbrak 
zij nog, maar op 26 maart 1868 schreef de minister van 
Financiën aan zijn collega van Binnenlandse Zaken dat de 
aannemer van het werk buiten de Brusselse poort alsnog 
verplicht zou worden “tot het doen maken van photografische 
afbeeldingen van de drie poorten”.

Wat precies de motieven waren om de bouwwerken te 
fotograferen, is niet bekend. Uit het voorgaande en uit de 
bewaard gebleven foto’s blijkt dat het vooral ging om de 
stadspoorten, sommige stadsmuren en droge grachten. Van de 
buitenwerken in het veld zijn geen foto’s bekend en er wordt 
ook nergens over gesproken. Anderzijds is het merkwaardig 
dat bestek nr. 17 (afbraak Boschpoort) met geen woord rept 
over foto’s - waarschijnlijk een nalatigheid van de opsteller. 
Oorspronkelijk had de bepaling in het bestek een vaste plaats 
in de kantlijn. Later werd zij ondergebracht in een artikel over 
bureaukosten, die eveneens voor rekening van de aannemer 
waren. Omdat veel bestekken de buitenwerken betroffen en 
daarom geen verplichting tot fotograferen bevatten, kon men 
de foto’s gemakkelijk vergeten bij de bestekken waar zij wel 

van belang waren. Feit is dat ook van de Boschpoort foto’s 
werden gemaakt. De kosten, die zoals gezegd voor de aanne- 
mer waren, werden opgegeven bij de toewijzing van de aan
besteding, en dat gold waarschijnlijk ook voor het aantal te 
maken foto’s. Wat een en ander kostte is niet bekend, en 
evenmin weten we of de aannemer enkel de opnamen bekos
tigde dan wel of hij ook een reeks afdrukken betaalde. Met het 
maken van de opnamen moest hij zich in elk geval niet 
bemoeien. Het was waarschijnlijk ir. Van Gendt die namens de 
Dienst der Registratie en Domeinen van het ministerie van 
Financiën een fotograaf contracteerde. Vandaar ook dat deze 
Dienst de verzending regelde naar de gemeente Maastricht en 
naar de Commissie Vaderlandse Kunst.

De fotograaf

Ofschoon in de stukken nergens een fotograaf wordt genoemd 
en de vestingfoto's niet gesigneerd zijn, heb ik goede redenen 
om de toeschrijving door het gemeentearchief aan de 
Maastrichtse fotograaf Théodor Weijnen (1835-1904) te be
vestigen. In 1868 was hij de enige vast gevestigde fotograaf in 
de stad. Had Van Gendt een ander willen hebben, dan had hij 
iemand uit Luik of Aken moeten halen. Daarbij komt dat 
Weijnen - naast zijn werkzaamheden als portretfotograaf - 
belangstelling had voor buitenopnamen; hij maakte al eerder 
incidenteel panoramische beelden van stad en dorp. Bovendien 
zijn recent in een particuliere collectie originele afdrukken 
opgedoken die wél een signatuur dragen; het karton waarop zij 
geplakt werden, draagt de blindstempeling “Th. Weijnen”. 
Verder heeft Jos Weijnen, Théodore zoon, ruim veertig jaar na 
dato de foto’s deels opnieuw afgedrukt, op basis van de 
originele glasplaten, en als foto, fotokaart en gedrukte prent
briefkaart in de handel gebracht. Dat het om de oorspronkelijke 
opnamen ging en niet om repro’s van de albumineafdrukken, 
blijkt uit het feit dat op de nieuwe afdrukken hier en daar sporen 
van glasbreuk zichtbaar zijn. Kennelijk is er onvoldoende 
geretoucheerd.

Wie was Théodor Weijnen? In 1855 kwam hij als twintig
jarige met zijn vader Peter Weijnen uit Aken naar Maastricht. 
Peter Weijnen, geboren in het Duitse Düren, had in Aken een 
zaak als lithograaf en daguerreotypist. Als reizend fotograaf 
had hij beginjaren 1850 al enige tijd in Maastricht en elders in 
Limburg gewerkt. De firma P. Weijnen et Fils vestigde zich in 
Maastricht als "portretteur", en had een zaak op de Markt. Zij 
sleepte meteen een (zeldzame) gemeentelijke opdracht in de 
wacht toen op bevel van de minister van Binnenlandse Zaken 
in januari 1855 de toren van de Sint-Martinuskerk moest 
worden gefotografeerd. Het was de eerste ‘stadsfoto’ van 
Maastricht - Peter Weijnen ontving voor deze met potlood 
opgewerkte zoutdruk de aanzienlijke som van vijftig gulden. 
De familie Weijnen diende een aanvraag voor het Nederlander
schap in en zou in 1859 genaturaliseerd worden. Théodor 
meldde zich voor de militaire dienst, maar werd uitgeloot. 
Terwijl zijn vader nog buiten het ‘gezelschapsleven’ had 
gestaan, was Théodor in de jaren 1860 en later niet alleen lid 
van de invloedrijke Sociëteit Momus, maar met andere jongere 
leden ook actief bij de vele festiviteiten die deze vereniging op 
touw zette. Hij was ongetwijfeld maatschappelijk geïntegreerd 
en een echte Maastrichtenaar. Hij moet ook handelsgeest 
bezeten hebben, want toen op 7 september 1861 het net buiten 
de stad gelegen Belgische dorp Smeermaas geheel afbrandde, 
maakte hij van de 31 verwoeste huizen foto’ s die hij in de krant 
te koop aanbood. Een vroeg voorbeeld van fotojournalistiek! 
Van deze opnamen zijn helaas geen afdrukken bewaard geble
ven.

In 1865 trok Peter Weijnen zich terug uit de zaak en 
begon Théodor voor zichzelf. Hij betrok een nieuw atelier aan 
de Helmstraat en had een voor Maastrichtse begrippen goed 
beklante zaak waarvan ondanks de nabijheid van Aken en 
Luik ook de gegoede burgerij gebruik maakte. Kenmerkend 
voor zijn vakbekwaamheid was de schare leerlingen en 
medewerkers die voor kortere of langere tijd zijn atelier 
bevolkten. In deze jaren kende hij overigens weinig of geen 
concurrentie, ofschoon vanuit Luik verschillende firma’s 
pogingen deden tot vestiging. Zo’n initiatief duurde zelden 
langer dan enkele maanden. Fotografie was nog te duur voor 
de massa en Maastricht was nog te klein voor meerdere 
ateliers. De firma Weijnen had zich door de vroege vestiging 
in 1855 een stevige basis verworven, die in 1867 vruchten 
afwierp toen er foto’s van de vesting moesten worden ge
maakt. In latere jaren verhuist Théodor zijn atelier naar het 
grotere pand Sint Jacobsstraat 7, waar hij in 1904 overleed.

Zijn weduwe en zoon Jos zetten de zaak nog jarenlang voort 
onder de naam “Théodor Weijnen”.

Tot slot a
De serie Ontmanteling van Maastricht omvat 18 albuminefoto’ s 
(ca. 17 x 22,5 cm), opgezet op karton (26,5 x 32,5). Centraal 
bovenaan staat in zwarte inkt (in rondschrift) de titel Ontman
teling van Maastricht, midden onderaan in kleiner schrift de 
titel van de opname. De bladen dragen geen verdere identifica
tie: zowel de naam van de fotograaf als een nummering of 
verzamelmap ontbreken. Onbekend is ook hoeveel sets van de 
serie zijn gemaakt. De thans bekende bladen komen uit drie 
verschillende reeksen. Het is zo goed als zeker dat deze serie in 
complete staat alle 24 in 1867-1870gemaakte vestingopnamen 
omvatte, ook die opnamen die in de tot nu onderzochte stukken 
niet expliciet worden vermeld.

De vestingfoto’ s van Théodor Weijnen vormen een uniek 
document, omdat zij een samenhangend beeld geven van (een 
deel van) de vesting Maastricht, namelijk van de zeven nog in 
gebruik zijnde stadspoorten, de stadsmuren en droge grachten. 
De bij het Gemeentearchief Maastricht berustende verzame
ling geeft het uiterlijk van de stad weer op het moment dat dit •
een ingrijpende wijziging zal ondergaan door ontmanteling en 
slechting. Alle opnamen werden gemaakt vóór de slopershamer 
werd opgenomen, uitgezonderd die van de Tongerse Poort en 
die van de hoofdwal met links de Brusselse Poort, waarop deze 
laatste in afbraak is. Eén toen gefotografeerd vestingonderdeel 
zou bewaard blijven, al werd het later verminkt: de 16de- 
eeuwse muur tussen de rondelen Haat en Nijd en De Vijf 
Koppen bij de Zwanengracht. Deze werd in de jaren 1880 -
doorgebroken in verband met de aanleg van het Villapark en 
voorzien van een onnodige, gehistoriseerde ‘stadspoort’ naar 
ontwerp van Victor de Stuers (Poort Waarachtig, 1888).

Ontmanteling van Maastricht is de fotografische regis
tratie van een ruim vijf eeuwen omspannend stadsbeeld. Voor 
die historische continuïteit hadden in 1867 weinig mensen 
belangstelling. Het adagium in de uit zijn voegen barstende 
fabrieksstad was toen: lucht, ruimte, afbraak! In deze sfeer a 
kwamen de bedoelde foto’s tot stand, en het mag een wonder 
heten dat ze tot stand kwamen.

Noten

[ 1 ] Gemeentearchief Maastricht, Archief Gemeentebestuur, 
dl. 1, inv. nr. 500: schrijven van B&W aan deze gemeenten, dd 
3 juni 1867, en Verslag der commissie voor het onderzoek 
betreffende de slechting der vestingwerken (1867). Zie ook het 
Archief van de Commissie voor het onderzoek betreffende de 
slechting der vestingwerken (Raadscommissie nr. 2), corres
pondentie (1867-1869).
[2] Een volledige lijst van deze bestekken bij: Rob van der 
Heijden en Jos Notermans, Kroniek van de ontmanteling I, in: 
Om de Vesting nr. 7 (1992), pp. 23-26.
[3] Het hier behandelde gaat merendeels terug op: Verslag 
van de Commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschap
pen tot het opsporen, het behoud en het bekend maken van de 
overblijfselen der Vaderlandsche kunst uit vroeger tijden, 
Amsterdam (1861-1873).
[4] Jos Notermans, Victor de Stuers en de ontmanteling, in: 
Om de Vesting nr. 10 (1995), pp. 5-10.
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GROETEN
UIT HEERLEN

AAD DE HAAS
kunst & huisraad

FRANSJE KILLAARS
installatie Heerlen

TIM AYRES
schilderijen

29 JUNI T/M 29 AUGUSTUS 2004

IN DE PROJECTRUIMTE

AUDREY VAN DER KROGT
Privévrees
29 JUNI T/M 29 AUGUSTUS 2004

■ PARKSTAD s
LIMBURGPRIJS 
DE GENOMINEERDEN

4 SEPTEMBER T/M 26 SEPTE MBER 2004

BONNEFAMT5

Cupola: Lily van der Stokker 
Oom Jan, tante Annie
T/m 2 januari 2005

Corridors: Isa Melsheimer 
11 juli tot 3 oktober 2004

Verwacht:
| "Pawel & Vincent" 

Pawel Althamer, 
winnaar The Vincent 2004
12 september 2004 - 17 januari 2005

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

e-meeg D DE STADSGALERIJ HEERLEN IS GEVESTIGD IN HET GLASPALEIS, BONGERD 18, HEERLEN
-V-VLK STADSGALERU@HEERLEN.NL www.stadsgaleruheerlen.nl

S’0**-*’ Heeren T +31 (0) 45 577 2210 POSTADRES: POSTBUS 1 NL 6400 AA HEERLEN

Dl T/M VR11-17 U (DO 11-20 U) — ZA/ZO/FEESTDAGEN13-17 U

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

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD horizontaal programma: tentoonstellingen

feuilleton, deel acht

Jakob Kolding 
1 augustus -26 september

Shirin Neshat
The last Word

feuilleton, deel zeven

Renzo Martens 
EPISODE I 

1 juli - 22 augustus

Doug Aitken
Blow Debris

feuilleton, deel zes

Suchan Kinoshita 
ARCHIVE OF PROBLEMS 

tm 25 juli

twee videowerken uit de eigen collectie

10.07.04 t/m 15.O8.O4
verticaal programma: lezingen

T-ZONE
reflectie op kunst, industrie, stad en landschap in transformatie

t/m 12.12.04

Hana Al Bayaty
OVER HET BRUSSELLS TRIBUNAL 

7 juli 20:00 uur

Ibirapuerapark (Saö Paulo) 
en het biënnalegebouw van Oscar Niemeijer 

04.09.04 t/m 31.10.04
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U bent van harte welkom bij de opening: 
zaterdag 4 september om 17 uur!

Kapittelstraat 6 Postbus 230 NL 6130 AE Sittard T +31 46 4513460 F +31 46 4529111

info@hetdomein.nl www.hetdomein.nl tue-sun 11-17

Marres

Capucijnenstraat 98 Maastricht nl
postadres Postbus 275 6200 AG Maastricht nl 
openingstijden dinsdag tm zondag 13:00 -18:00 uur 
+31 (0)43-3270207- info@marres.oig-wwwjnarres.org 
Reserveren voor lezingen via e-mail, voertaal Engels.
Met dank aan de gemeente Maastricht en de Mondriaan Stichting.
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Nieuws

STEDELIJK MUSEUM. Terwijl de zoektocht naar een 
nieuwe directeur loopt en architecten aan schetsontwerpen 
werken voor de uitbreiding van het gebouw aan het Museum
plein, manifesteert het Stedelijk Museum zich onder de naam 
SMCS met een tijdelijke vestiging in de voormalige post- 
sorteercentrale aan de Oosterdokskade bij het Centraal Sta
tion (een gebouw dat nu onder de naam Post CS culturele 
instellingen en een restaurant annex club huisvest). Het Ste
delijk kan hier zeker twee jaar blijven en hoopt op een ver
lenging, hetgeen een forse meevaller is: nu de politieke en 
financiële steun voor kunstinstellingen wankeler is dan ooit, 
is het van cruciaal belang dat het Stedelijk zichtbaar blijft. 
Een museum dat geen showroom heeft, balanceert in tijden 
van stevige bezuinigingen en cultuurpolitieke proefballonnen 
op de rand van het ravijn. Misschien kan men er dus maar 
beter van uitgaan dat het medium the message is, en niet 
veel aandacht besteden aan de concrete invulling van het 
nieuwe museale medium, dat twee forse verdiepingen van 
de betonnen kolos bij het CS omvat. Toch is het voor de 
toekomst van het museum natuurlijk essentieel dat het pro
gramma en de concrete uitvoering ervan overtuigt. Met de 
haastig in elkaar gedraaide openingspresentaties is dat be
paald nog niet het geval. Naast de meubeltentoonstelling 
Kramer vs. Rietveld. Contrasten in de meubelcollectie (zie 
elders in dit nummer) is er de groepstentoonstelling 
20/20 Vision en Tussenstand: een keuze uit de collectie; 
laatstgenoemde presentatie werd gespreid over de twee ver
diepingen, met een parcours van Europese kunst op de 
tweede verdieping en Amerikaanse kunst op de derde. Vooral 
de vooroorlogse werken lijden er nogal onder dat zij in de 
kunstbeursachtige zalen worden ondergedompeld in het 
doodse licht van TL-balken. De structuur van de opstelling 
is soms chronologisch, maar de chronologie is gefragmen
teerd doordat stilistische criteria overwegen: een paar zalen 
met ‘de expressionistische traditie’, dan wat zalen met 
‘de geometrische traditie’. In het laatste geval kan het gebeu
ren dat foto’s van de Bechers naast Malevich en Mondriaan 
hangen; een ingedut denken in ahistorische, pseudo- 
wölffliniaanse polariteiten en een tot reflex gedegenereerd 
formalisme domineren deze presentatie. Als puntje bij paal
tje komt, laat het formalisme het overigens afweten en do
mineert het idée reçue, het kunsthistorische cliché: 
David Salle, Keith Haring, Robert Rauschenberg en 
Roy Lichtenstein zijn allemaal kunstenaars die ‘iets’ met de 
Amerikaanse massacultuur van doen hebben, dus kwakken 
wij hun werken bij elkaar, ook als het visueel niet werkt. 
Nergens krijgt men het idee dat de collectie voor het Stedelijk 
een levend verleden is. De kunstwerken worden eerder be
handeld als relieken van een dode cultus dan als problemen 
die een actieve omgang vereisen; als zuiver fysieke objec
ten in plaats van als werken.
De tentoonstelling 20/20 Vision - letterlijk vertaald ‘een 
volledig zien’ - doet nog het meest denken aan een combi
natie van solopresentaties op een kunstbeurs. 20/20 Vision 
bevat goed (en minder goed) werk, maar is als geheel geen 
tentoonstelling. “Verbindende schakels tussen de werken zijn 
de reflectie op moderniteit, de verhouding tot de populaire 
cultuur en de ervaring van de stad”, stelt curator Leontine 
Coelewij in het vernieuwde Stedelijk Museum Bulletin, maar 
met een dergelijk uitgangspunt kan men ook tot 300 andere 
en deels waarschijnlijk coherentere combinaties komen. 
Sommige werken refereren aan de jaren zestig. Zo verwijst 
Yesim Akdeniz Graf in een schilderij naar Archigram en laat 
Mathias Poledna in zijn filminstallatie Western Recording 
(2003) een jongeman in de opnamestudio zien waar de Beach 
Boys Pet Sounds opnamen; nostalgie wordt zowel opgeroe
pen als ondermijnd in de perfide reconstructiekunst van

Mathias Poledna

Western Recording, 2003, filminstallatie

Poledna. In de werken van Francis Alÿs, Germaine Kruip 
en Marc Bijl zijn volgens Coelewij sporen van de 
Situationistische Internationale terug te vinden - hetgeen op 
zich niet onjuist is, maar de vraag is hoe de kunstenaars zich 
precies tot de S.I. verhouden. Dat zij zonder problemen in 
de kunstwereld opereren, duidt al aan dat hun gebruik van 
situationistische elementen strikt genomen antisituatio- 
nistisch is. Men zou dat moeten thematiseren in plaats van 
zich in radical chic te wentelen.
Historische complexiteit wordt gereduceerd tot gemeenplaat
sen die vooral het eigen curatoriale consumptiepatroon van 
een interessant tintje moeten voorzien. Kreten over 
‘toekomstoptimisme’, ‘utopie’ en ‘activisme’ leveren uitein- 
delijk niets op behalve wederom de reproductie van clichés, 
van idées reçues over ‘moderniteit’ of ‘de jaren zestig’. 
Nochtans bieden bijvoorbeeld de afbeeldingen die Steve 
McQueen in Once Upon a Time (2002) projecteert - beel
den die de NASA in 1977 de ruimte in katapulteerde om 
eventuele aliens een beeld te geven van het leven op aarde - 
wel degelijk perspectieven om op een interessante manier 
over de S.I. en haar historische plaats te reflecteren. In hun 
pseudo-objectieve, encyclopedische allure kan men deze 
beelden als een uitvloeisel zien van het technocratisch opti
misme dat een groot deel van de cultuur van de jaren zestig 
domineerde; en dit verschijnsel kan men dan weer met al
ternatieve verhalen contrasteren — bijvoorbeeld met de strijd 
van de S.I. tegen het spektakel en de latere absorptie van de 
S.I. door (de artistieke divisie van) dat spektakel.
Positief is dat men door de combinatie van een collectie- 
presentatie met een groepstentoonstelling van hedendaagse 
kunstenaars duidelijk maakt dat het Stedelijk een twee
sporenbeleid nodig heeft: het volgen van de hedendaagse 
kunst én een actieve omgang met de collectie, waar moge
lijk in onderlinge samenhang. De opname van een nieuwe 
Schwittersaankoop in de collectieopstelling suggereert ook 
dat gekozen wordt voor een actievere omgang met het his
torische deel van de collectie. Toch blijft de kwaliteit van de 
presentaties zo ondermaats dat dit niet echt uit de verf komt. 
Wat ooit hét museum voor moderne kunst in Nederland was, 
worstelt duidelijk nog met zijn recente verleden van zelf- 
gecreëerd provincialisme en ingesleten routines. De door
start is er, maar het heeft nog niet direct geleid tot een nieuw 
museum - daar is meer voor nodig dan de nabijheid van 

hippe uitgaansgelegenheden of een restyling van de vorm
geving door Experimental Jetset. Het is misschien ook naïef 
om te verwachten dat een museum met Prozacmethodes een 
instantmetamorfose kan ondergaan. Er zal toch enige ouder
wetse psychoanalyse aan te pas moeten komen.
20/20 Vision is te zien tot 3 oktober, Tussenstand: een keuze 
uit de collectie tot 31 december in Stedelijk Museum CS, 
Oosterdokskade 5, 1011 AD Amsterdam (020/573.29.11; 
www.stedelijk.nl). (SvenLüttickeh)

CULTUREEL ERFGOED. Op voorstel van voormalig 
minister van cultuur Van Grembergen keurde de Vlaamse 
regering op 19 maart 2004 het Convenantproject cultureel 
erfgoed 2004 voor negen steden in Vlaanderen goed. Zij 
kunnen hierdoor rekenen op een extra financiële steun van 
2.670.000 euro voor hun lokaal cultuurbeleid. De gegadigden 
zijn Antwerpen, Gent, Brugge, leper, Kortrijk, Leuven, 
Mechelen, Tongeren en (de Vlaamse Gemeenschaps
commissie in) Brussel. Met de erfgoedconvenants wil de 
Vlaamse overheid deze steden de mogelijkheid bieden om 
een geïntegreerd beleid te ontwikkelen rond hun cultureel 
patrimonium, in het bijzonder het cultureel erfgoed buiten 
de musea. Voor de uitvoering van de projecten en voor de 
ontwikkeling van een geïntegreerd erfgoedbeleid werden in 
deze steden erfgoedcellen opgericht. Het convenant wordt 
afgesloten voor de periode van 1 maart tot 31 december 2004. 
Dit maakt de overgang mogelijk naar het ontwerpdecreet 
van een cultureel-erfgoedbeleid dat van start gaat in 2005. 
(David Nolens)

ADVIEZENOORLOG IN NEDERLAND. De Neder
landse Raad voor Cultuur adviseert de staatssecretaris van 
Cultuur en Media eens per vier jaar over de aanvragen voor 
rijkssubsidie van culturele instellingen. Dit gebeurt in het 
kader van de Cultuurnota. Het meest recente Cultuurnota- 
advies is op 19 april 2004 uitgebracht en gaat over de pe
riode 2005-2008. Staatssecretaris Medy van der Laan heeft 
de mogelijkheid om van de adviezen af te wijken. Op Prins
jesdag (21 september 2004) zal zij dan de definitieve Cultuur
nota presenteren.
De Raad voor Cultuur is voor sommige instellingen erg streng. 
Zo adviseert ze om het kunstenaarsinstituut De Ateliers niet 
langer te subsidiëren. In De Ateliers kunnen aankomende 
beeldende kunstenaars zelfstandig werken in een eigen ate- 
lier, onder begeleiding van vooraanstaande kunstenaars en 
critici uit binnen- en buitenland. In de huidige constellatie 
van kunstvakonderwijs en werkplaatsen onderscheidt 
De Ateliers zich volgens de Raad niet voldoende van de 
voortgezette opleidingen om zijn bestaan als werkplaats, ge
financierd binnen de Cultuurnota, te kunnen blijven recht
vaardigen. Ook de instelling De Appel wordt in haar be
staan bedreigd. De Appel beschikt over een presentatieruimte 
en heeft daarnaast sinds 1994 een curatorenprogramma ont
wikkeld, het Curatorial Training Programme (CTP). Deze 
instelling wil haar engagement met cultuurproducenten to
nen door de veranderende visies op kunst en cultuur te on
derzoeken en vorm te geven. De Raad adviseert De Appel te 
ondersteunen omdat zij de internationale museale avant- 
garde in de beeldende kunst naar Nederland brengt en van
wege het belang van het CTP. Zij vindt echter dat de extra 
middelen die De Appel de afgelopen periode toegewezen 
kreeg te weinig meerwaarde hebben opgeleverd en adviseert 
de huidige subsidie met 100.000 euro (of 25 procent) te kor
ten. Verder adviseert de Raad nog om de kunstinstelling 
Lokaal 01 en het evenement World Wide Video Festival niet 
langer te subsidiëren. Het kunstenaarsinitiatief Lokaal 01 
zou elders ondersteuning moeten zoeken, omdat het volgens 
de Raad zijn voortrekkersrol binnen het landelijke veld van 
kunstenaarsinitiatieven niet langer waar kan maken; en het 
genoemde videofestival overtuigt niet meer als bemiddelaar

Accrochage
juli - augustus 2004

Dan Flavin
9 september - 13 november 2004

Anne-Marie Schneider
9 september - 13 november 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 20 juli tot 17 augustus
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én voortrekker binnen de vakwereld. Behalve door de Raad 
heeft de staatssecretaris zich ook laten adviseren door het 
extern adviesbureau Berenschot, wat zeer ongebruikelijk 
is. Op basis van dat advies wil de Raad 5,5 miljoen euro 
bezuinigen - tien procent van het totale budget. Als het 
aan Berenschot ligt zullen vooral ondersteunende kunst
instellingen (zoals het Nederlands Architectuurinstituut en 
de Rijksakademie) moeten inleveren, terwijl de Raad net ad
viseert om op dat soort instellingen minder te bezuinigen.
Deze patstelling wordt nog eens herhaald op gemeentelijk vlak, 
door het advies van de Amsterdamse Kunstraad dat begin mei 
werd uitgebracht. Ook dit advies is erg belangrijk, want veel 
instellingen en kunstenaars zijn in Amsterdam gevestigd. De 
Kunstraad adviseert om maar liefst 23 instellingen te slui
ten. Hierdoor dreigt onder meer de gemeentelijke subsidie 
voor instellingen als Carré, de Theatercompagnie, het 
Kunstweb en het Fotografiemuseum te verdwijnen. De 
Amsterdamse wethouder voor cultuur Hannah Belliot, aan 
wie dit advies werd voorgelegd, wil op haar beurt 4 miljoen 
euro extra bezuinigen, waardoor de honorering van de posi
tief beoordeelde plannen substantieel lager ligt. Het lijkt er 
dus op dat zowel op rijksniveau als op gemeentelijk vlak de 
politici en de adviesraden met getrokken messen tegenover 
elkaar staan. De slachtoffers vallen uiteraard in de sector 
zelf. De adviezen van de Raad voor Cultuur kunt u nalezen 
op www.cultuur.nl. De adviezen van de Amsterdamse Kunst
raad vindt u op www.kunstraad.nl. (D.N.)

KUNST OF FICTIE, Kunst moet tastbaar zijn of ze wordt 
niet gesubsidieerd. Dat lijkt zowat de boodschap van de ge
schokte wijkbewoners van Milligen aan de Plas, een nieuw
bouwwijk in de Nederlandse gemeente Zwolle. De commis
sie Beeldende Kunst selecteerde kunstenares Saskia Korsten 
om er samen met de bewoners tot een voorstel voor een 
kunstwerk te komen. Zij kreeg hiervoor 100.000 euro. Op 
zondag 9 mei werd het kunstwerk in een tent onthuld. Wat 
de bewoners te zien kregen, was een luidspreker waaruit de 
stem weerklonk van de fictieve kunstenaar Luis Listoni die 
over “de mythe van het kunstwerk” sprak. Wat was er ge
beurd? Luis Listoni had al die tijd in een enorme tent aan de 
Milligenplas aan zijn kunstwerk gewerkt. Maar de fictieve 
kunstenaar voelde zich erg onzeker, liep vast in zijn project 
en besloot op een nacht een stille aftocht te blazen omdat hij 
de bewoners van de wijk niet onder ogen durfde te komen. 
Hij verdween in een bootje. De bewoners krijgen in hun 
wijk dus geen kunstwerk. Dat is wat weinig, vinden ze nu, 
100.000 euro voor niets. Saskia Korsten is het er niet mee 
eens. Zij maakte immers een documentaire over de fictieve 
kunstenaar die op de lokale televisie werd uitgezonden. 
Voorts vroeg zij de bewoners om gebruiksvoorwerpen die 
zij fotografeerde en in een catalogus afdrukte. Allemaal goed 
en wel, zeggen de bewoners, maar in hun wijk staat geen 
kunstwerk. Daarom heeft cultuurwethouder John Berends 
onder politieke druk en in samenspraak met de gemeente
lijke commissie Beeldende Kunst besloten een alternatief 
kunstwerk aan de wijk te geven. Het wordt vast en zeker 
een kunstwerk dat ze kunnen aanraken. (D.N.)

PRIX DE ROME 2004 TEKENEN/GRAFIEK. De jury 
Tekenen/Grafiek bestaande uit David Bade (NL), Marcel 
van Eeden (NL), Antonio Muntadas (ESP/US), Catherine 
de Zegher (B/US), Agata Zwierzynska (POL/NL) en 
Janwillem Schrofer (VZ) heeft op donderdag 15 april de 
prijzen toegekend voor de Prix de Rome Tekenen/Grafiek. 
De eerste prijs (20.000 euro) gaat naar Marianne Castillo 
Deball (1975, Mexico), de tweede prijs (10.000 euro) naar 
Derk Thijs (1977, Amsterdam). Verder zijn er basisprijzen 
(5.000 euro) voor Anant Joshi (1969, Nagpur, India) en 
Marijn van Kreij (1978, Berlicum). De prijs wordt toege
kend op basis van het werk dat de vier eindrondedeelnemers 
Tekenen/Grafiek maakten tijdens een periode van drie maan
den. Het werk van de vier bekroonde kunstenaars wordt 
getoond in het Stedelijk Museum CS van 18 juni tot 15 au
gustus 2004. Meer informatie op www.prixderome.nl. (D.N.)

Veronique Hoogendoorn

Oosterpark rollerdisco, 2004 
(fototentoonstelling ‘Dig the City’, ARCAM)

KUNSTPRIJS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN. De 
tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst van de provincie 
Oost-Vlaanderen, die dit jaar voor de vierde keer wordt uit
gereikt, werd gewonnen door Anouk De Clercq (°1971). De 
prijs bedraagt 5.000 euro. In de jury zetelden Edith Doove, 
Filip Luyckx, Dirk Manesse, Daan Rau, Eva Wittocx en 
Carine Stevens. Uit het juryverslag: “De kunstenaar verheft 
digitale beeldgeneratie en -manipulatie tot een poëtisch vo
cabularium. Het ingediende werk Building is een uiterst sub
tiele reflectie over tijd en ruimte. Vanuit een 3D-voorstel- 
ling van het Brugse Concertgebouw evoceert Anouk De 
Clercq door de materialisatie van het licht, het verstrijken 
van de tijd. Het gebouw transformeert daardoor in een adem
benemend en kwetsbaar lichaam.” De jury nomineerde nog 
twee kunstenaars, die elk 1.250 euro in de wacht slepen: 
Louis De Cordier uit Gent en Angelo Vermeulen uit Sint- 
Niklaas. De werken van de laureaat, de genomineerden en 
enkele geselecteerden zijn te zien in het Caermersklooster 
van 9 juli tot 29 augustus 2004, Vrouwebroersstraat 6 te Gent 
(tel 09/269.29.10; www.caermersklooster.be). (D.N.)

ARCHITECTUUR IN AMSTERDAM-OOST. Het 
Oosterdok in Amsterdam heeft in de loop der tijden groot
schalige ingrepen ondergaan: de bouw van een treinspoor- 
eiland (Oosterdokseiland) in de 19de eeuw, de aanleg van 
pieren rond 1965 en de bouw van de IJ-tunnel in de jaren 
tachtig. Op dit moment is het Oosterdokseiland wederom 
gevuld met bouwputten en hijskranen. De gemeente wil het 
industrieterrein transformeren in een divers, intensief be
bouwd en duurzaam gebied. Het zuidelijke deel van het 
Oosterdokseiland is gericht op kennis, cultuur en de zaken
wereld. Belangrijke toekomstige functies zijn de Openbare 
Bibliotheek, het Conservatorium, een hotel/congrescentrum, 
kantoren en showrooms, dienstverlening, wonen, winkels, 
horeca en ontspanning. De nadruk op het museale, het 
nautische en het recreatieve hebben inmiddels geresulteerd 
in een fascinerend gebied met uiteenlopende culturele acti
viteiten - van het Scheepvaartmuseum, het science center 
van de Nederlandse Mortel Organisatie (NeMO) en het 
Architectuurcentrum Amsterdam (ARCAM) tot het 
MuziekGebouw/BIMHUIS op de Oostelijke Handelskade. 
Sinds mei 2004 is het Stedelijk Museum Amsterdam tijde
lijk ondergebracht in de hoogbouw van een oud postsorteer- 
centrum. In 2008 moet de renovatie en nieuwbouw aan het 
Museumplein gerealiseerd zijn. Voor liefhebbers van kunst 
en architectuur is het Oosterdokseiland deze zomer het start
punt bij uitstek voor een enorme diversiteit aan evenemen
ten in een nautische en culturele setting.
Het dynamische Oosterdokseiland is meteen de gepaste 
plek voor de fototentoonstelling Dig the City die deze zo

mer in ARCAM plaatsvindt, en die handelt over de 
(on)mogelijkheden van de ruimtelijke ontwikkelingen in 
Amsterdam. Ook buiten het Oosterdok kent Amsterdam tal
loze plekken die door mensen op een eigenwijze manier in 
gebruik zijn genomen. Juist het niet-geplande Amsterdam 
toont een onorthodoxe rijkdom van gebruiksvormen die in 
geen enkel bestemmingsplan voorkomen. In de tentoonstel
ling tonen de samenstellers niet alleen de schoonheid van 
desolate gebieden en van stukjes groen, maar wordt ook een 
betekenislaag blootgelegd die juist voor bekendere locaties 
of situaties in de stad minder vanzelfsprekend is. Dat ge
beurt bijvoorbeeld in het werk van Bas Princen, landschaps
architect van origine, die als fotograaf gewone beelden weet 
te transformeren tot vervreemdende taferelen met een 
surrealistisch tintje. In aanvulling op de fotoseries biedt 
ARCAM een tweetalige folder om de getoonde plekken in 
de stad op te zoeken. Tot 31 juli is in ARCAM naast Dig the 
City ook de tentoonstelling Nieuwe Oogst te zien, waarin de 
BNA (Bond van Nederlandse Architecten) nieuwe leden van 
haar Amsterdamse Kring voorstelt. Het gaat om een dertig
tal architecten, met naast onbekende ook bekende namen 
- zoals Hans Wagner, Donald van Dansik, Marlies Rohmer, 
Micha de Haas en zelfs de Spanjaarden Antonio Cruz en 
Antonio Ortiz.
Voor wie met de ARC AM-folder in de hand aan het dwalen 
gaat, zijn in Amsterdam-Oost nog twee andere initiatieven 
de moeite waard. De expositie Ship Shapes in het 
Scheepvaartmuseum toont foto’s van de Amerikaanse foto
graaf Barry M. Winiker, die gedurende 24 jaar zwart-wit- 
stillevens maakte van details van cruiseschepen. Niet van 
de mensen of van het leven aan boord, maar van de kale 
scheepsarchitectuur, de strakke zonnedekken en royale trap
pen of de doordacht ontworpen schoorstenen. Het museum 
zelf is van oorsprong een zeemagazijn uit 1656 van de be
roemde Nederlandse architect Daniël Stalpaert, en het is 
daarom opgenomen in een architectuurwandeling van het 
cultureel samenwerkingsverband Plantage aan het Water. 
In het museum kun je een plattegrond krijgen met een par
cours langs een brede selectie gebouwen tot aan het rijkelijk 
gedecoreerde Koninklijk Instituut voor de Tropen aan de 
Mauritskade. In de maand juli organiseren de instellingen 
van Plantage aan het Water een estafette-actie. Elke dag is 
er in één van de instellingen een speciaal programma. Het 
Scheepvaartmuseum biedt bijvoorbeeld een vaartocht door 
de Amsterdamse haven met een antiek stoomschip en 
schilderworkshops onder leiding van de kunstenaar Robbert 
Doel wijt.
Tot slot is er uiteraard het tijdelijk onderkomen van het 
Stedelijk Museum, een ontwerp van Zwarts en Jansma. Met 
meubels uit de eigen depots heeft het Stedelijk de tentoon
stelling Kramer vs. Rietveld — contrasten in de meubel- 
collectie samengesteld. De nadruk ligt op de ontwerpen van 
Piet Kramer, icoon van de Amsterdamse School, en Gerrit 
Rietveld, voorman van De Stijl. Zij worden niet als ‘oud’ en 
‘nieuw’ gepositioneerd, maar als twee voorlopers van twee 
- weliswaar fundamenteel verschillende - moderne stromin
gen. De meubels van Kramer zijn voor het eerst weer te zien 
na een grondige restauratie. De vaste collectie is een verdie
ping hoger ondergebracht, maar de kunstwerken hebben het 
erg moeilijk aan de goedkope, witte wanden en onder kunst
licht. Het daglicht is gereserveerd voor de bezoekers van de 
winkel, het restaurant en de garderobe. De tentoonstelling 
20/20 Vision besteedt aandacht aan hedendaagse kunstenaars. 
Nog een aanrader: het restaurant 11 op de elfde verdieping. 
Vanuit dit hippe restaurant is het uitzicht van Pampus tot 
Umuiden, van Waterland tot voorbij de Bijlmer geweldig. En 
ook het Oosterdok zelf is van bovenaf het bekijken waard.
Nieuwe Oogst (tot 31 juli) en Dig the City (tot 4 september) in 
ARCAM, Prins Hendrikkade 600,1011VX Amsterdam (020/ 
620.48.78; www.arcam.nl). Het boek Artificial Arcadia van 
Bas Princen werd in 2004 uitgegeven door 010 Uitgevers, 
Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/433.35.09; 
www.010publishers.nl). ISBN 90-6450-511-X.
Ship Shapes - scheepsfoto’s van Richard Winiker loopt tot

Oogst/Récolte/Harvest
Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst
Anouk De Clercq (laureaat) - Louis De Cordier - Stefaan Dheedene - Nicolas Leus
Ingrid Schildermans - Ignace Van Ingelgom - Katleen Vermeir - Angelo Vermeulen - Dirk Zoete
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8 augustus in het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1, 
1018 KK Amsterdam (020/523.22.22; www.scheep
vaartmuseum.nl).
Cultureel samenwerkingsverband Plantage aan het Water 
heeft het volledige juliprogramma geplaatst op www.plan
tageaanhetwater.nl. De wandeling kan zelfstandig worden 
gemaakt of onder begeleiding van een gids. Dat kan iedere 
eerste zondag van de maand in de periode van mei tot en 
met oktober. De wandeling start om 11.30 uur, kost 5 euro 
per persoon en wordt verzorgd door Bakker & Bakker, 
gem.bakker@planet.nl. (Indira van ’t Klooster) __

Wissels

KUNSTHALLE BERN. Vanaf 1 januari 2005 wordt 
Philippe Pirotte (01972) directeur van de Kunsthalle Bern. 
Hij volgt er Bernhard Fibicher op. Philippe Pirotte was in 
het verleden als kunsthistoricus verbonden aan de Universi- 
teit Gent. In 1999 richtte hij samen met Win Van den Abbeele 
en Patrick Van Rossem de Antwerpse tentoonstellingsruimte 
‘objectif_exhibitions’ op. Hij organiseerde er onder meer 
tentoonstellingen van Karin Hanssen, Corey McCorkle, 
Carla Arocha en Pedro Cabrita Reis. De Kunsthalle Bem 
roemt zijn veelzijdigheid als onderzoeker, curator en publi
cist en verwacht veel van het internationale netwerk dat hij 
de laatste jaren heeft uitgebouwd. De Kunsthalle Bern be
staat al sinds 1918 en maakte furore met tentoonstellingen 
van onder andere Klee, Giacometti, Nauman en Buren. Be
langrijke directeuren die hun stempel op de Kunsthalle druk
ten, waren: Dr. Harald Szeemann (1961-1969), Johannes 
Gachnang (1974-1982), Jean-Hubert Martin (1982-1985) 
en Dr. Ulrich Loock (1985-1997). Meer info op www.kunst 
hallebern.ch. (D.N.)

MUSEUM DHONDT-DHAENENS. Edith Doove verlaat 
na vijf jaar directeurschap per 1 november 2004 het 
Museum Dhondt-Dhaenens (MDD). Zij wordt opgevolgd 
door Joost Declercq (49), momenteel directeur van 
De Nieuwe Opdrachtgevers, een organisatie die bemiddelt tus
sen openbare besturen en kunstenaars, in het kader van kunst
projecten in de publieke ruimte. In Frankrijk is hij nauw be
trokken bij de Stichting Hans Hartung & Anna-Eva Bergman. 
Edith Doove was voor haar komst naar het MDD actief als 
freelance curator en criticus. Met ingang van deze zomer wordt 
zij artistiek coördinator van de nieuwe Triënnale van Hasselt 
rond beeldende kunst, mode en design, die een eerste keer 
plaatsvindt in het najaar van 2005. Meer informatie over het 
museum op www.museumdd.be. (D.N.)

WITTE DE WITH. Sinds 17 mei 2004 is Hans Maarten 
van den Brink de nieuwe algemeen directeur van het 
Rotterdamse kunstcentrum Witte de With. De huidige di
recteur, Catherine David, werd “hoofdconservator”. Op die 
manier worden de problemen opgevangen die er sinds ge
ruime tijd bestonden tussen de staf en de directie van Witte 
de With.
Hans Maarten van den Brink (° 1956) was in de jaren ‘80 
kunstcriticus voor NRC Handelsblad.N^n 1995 tot 2001 was 
hij directeur van de VPRO-televisie. Hij zal drie dagen per 
week werken voor Witte de With. Hij krijgt de eind
verantwoordelijkheid van zowel het artistieke als het zake
lijke beleid. Het tentoonstellingsprogramma van Catherine 
David wordt nog voortgezet, maar haar contract loopt eind 
dit jaar af en het is nog niet bekend of het zal verlengd wor
den. Meer informatie op www.wdw.nl. (D.N.)

Plastische kunsten

WILLIAM KLEIN/PAULE PIA. Voor zijn tweede ten- 
toonstelling is het nog maar net vernieuwde FotoMuseum 
Antwerpen er al meteen in geslaagd een grote naam binnen 
te halen: met een retrospectieve gewijd aan de veelzijdige

s‛

William Klein

Modefoto voor Vogue, Musée Grévin, Parijs, 1962 
(model: Isabella Albonico voor Saint Laurent)

beeldkunstenaar William Klein (° 1928) toont de Antwerpse 
instelling dat ze ook internationaal wil (en kan) meespelen. 
Het baanbrekende oeuvre van Klein past bovendien perfect 
binnen de tentoonstellingspolitiek van het FotoMuseum: 
dwars, brutaal, vernieuwend, maar tegelijkertijd ook toegan
kelijk en publieksvriendelijk.
William Klein kwam de fotografiewereld binnengestormd 
in 1956, toen een Parijse uitgeverij zijn eerste fotoboek pu
bliceerde, vol met prikkelende en choquerende beelden uit 
New York. Onder de provocerende titel Life is Good and 
Good for You in New York: Trance Witness Revels leverde 
Klein een baldadig essay af over het leven in deze hectische 
metropool. Niet zozeer de inhoud - een hoogst ontvlambare 
mix van grootstedelijke vervreemding, luidruchtige reclame 
en het immer dreigend geweld van mensen die naast en niet 
met elkaar leven - dan wel de radicale stijl maakte het boek 
berucht. Niets werd de kijker bespaard: grove korrel, 
bewegingsonscherpte, brutaal snijdende kaders, harde con
trasten - kortom alles wat voor de pleitbezorgers van de tech
nisch perfecte print als heiligschennis gold. De Europese 
fotografie, laverend tussen de humanistische reportage- 
fotografie van Henri Cartier-Bresson en het opgepoetst mo
dernisme van de Subjectieve Fotografie, wist niet wat het 
met deze hondsbrutale foto’s aanmoest. Toch werd het boek 
meteen een klassieker. In 1957 won het de Prix Nadar voor 
de meest vernieuwende fotopublicatie. Het succes zette Klein 
aan om ook andere steden op een vergelijkbare manier te 
gaan fotograferen. Na New York volgden Rome, Tokio en 
Moskou; maar na de publicatie van zijn boek over Moskou 
in 1964 stopt Klein plotseling met fotograferen, om over te 
schakelen op film.
De bijdrage van Klein tot de fotografie beperkt zich echter 
niet tot de introductie van een nieuwe, uitdagende vorm van 
straatfotografie. Ook in de modefotografie ontketende hij 
een ware revolutie. Onder impuls van Klein verliet het foto
model voor het eerst de veilige, beheersbare studio en kwam 
het terecht in de overweldigende dynamiek van de groot
stad. En net zoals bij zijn straatfotografie gebruikte Klein 
de stedelijke context om de verhoudingen tussen de perso
nages in het beeld aan te scherpen: of het nu gaat om de 
relatie tussen modellen onderling, tussen het model en haar 
spiegelbeeld, tussen het model en het toevallig voorbij
wandelende publiek, allemaal worden ze onder hoogspan
ning gezet. De geladen sfeer die Klein zo creëert, vloeit voort 
uit een specifieke opvatting over de verhouding tussen foto
graaf en onderwerp. Klein gebruikt de fotocamera als een 
wapen. Hij gaat niet te werk als een laffe rover die zijn niets
vermoedende prooi vanachter het struikgewas besluipt, maar 
opteert voor de viriele rol van de revolverheid die zijn te
genstrever met open vizier tegemoet treedt. Steevast zoekt 

hij het conflict, daagt hij de mensen voor de camera uit. Klein 
gelooft duidelijk niet in de positie van de neutrale observa
tor. Met zijn stoutmoedige tactiek wil hij een beeld creëren 
dat werkt als een fragmentatiebom. Zijn foto’s zijn dan ook 
geen verklarende documenten; ze geven geen helder en over
zichtelijk beeld van een situatie, maar willen de sensuele 
prikkeling van een agerend en fotograferend lichaam zicht
baar maken.
Dezelfde drieste technieken vinden we ook terug in zijn film
werk. In zijn fictiefilms bijvoorbeeld overheerst een chao
tische cameravoering vaak op de ontwikkeling van een hel
dere, overzichtelijke verhaallijn. Ook de keuze van het on
derwerp voor sommige van zijn documentaire films verraadt 
de voorliefde van Klein voor broeierige situaties - naast een 
film over het straatprotest in Parijs tijdens het woelige jaar 
1968, maakte hij bijvoorbeeld een schitterende documen
taire over Mohammed Ali. Dat een fotograaf die zijn straat
fotografie als een bokswedstrijd zag zich aangesproken 
voelde door het leven van bokslegende Mohammed Ali lijkt 
haast vanzelfsprekend. Een retrospectieve van zijn films zal 
in de zomer te zien zijn in het Antwerpse Filmmuseum.
Het FotoMuseum presenteert de foto’s van Klein in een groot 
formaat, net zoals het Maison Européenne de la Photographie 
dat enkele jaren geleden deed met zijn Parijse straat
fotografie. Hoewel die keuze de goedkeuring wegdraagt van 
de fotograaf (Klein heeft zelf voor deze presentatievorm 
gekozen), heeft ze enkele nadelige gevolgen. Door de beel
den op zo’n bombastische manier te presenteren, verliezen 
ze veel van hun scherpte. De frisse en energieke stijl van 
weleer verdwijnt achter de logge en onhandelbare massa van 
het beeld. Zelfs in de weidse zaal van het FotoMuseum le
vert die opeenstapeling van beelden een drukkend gevoel 
op. Wellicht kiest Klein ten dele voor dit blufferige formaat 
om de zwakte van zijn recente werk te verhullen. In de 
schrille kleurenfoto’s die hij eind jaren negentig in Parijs 
maakte, is zijn beeldtaal een formule geworden. Zijn strate
gieën om beelden te maken als een splinterbom werken niet 
langer. Door wild met de camera te zwaaien of door onge
wone camerastandpunten in te nemen probeert Klein zijn 
beelden op te laden met een energie die nauwelijks nog cor
respondeert met de dynamiek van de scène die hij vastlegt. 
Zijn driftige beeldtaal is ook helemaal niet aangepast aan 
het beeld dat hij van het huidige Parijs wil geven - een har
monieuze, multiculturele stad waar rassen, kleuren en so
ciale groepen probleemloos met elkaar versmolten zijn. In 
zo’n urbane oase klinkt de luidruchtige stem van Klein wel 
heel hol.
Naast de tentoonstelling van William Klein loopt in de oude 
vleugel van het museum nog een retrospectieve tentoonstel
ling over de Belgische fotografe Paule Pia. Haar bekend
heid heeft ze vooral te danken aan haar werk als portret- en 
modefotograaf (ze was in de jaren zestig één van de eerste 
vrouwelijke modefotografen in België). Daarnaast maakte 
ze ook reportages (onder andere een paar mooie series over 
Hongarije en Polen in de vroege jaren tachtig) en vanaf de 
late jaren tachtig hield ze zich vooral bezig met autonome 
kunstfotografie. De tentoonstelling belicht vooral de enorme 
veelzijdigheid van dit werk, maar slaagt er niet in een pre
cies beeld te geven van de waarde ervan. Daarvoor is het 
aangeboden materiaal te heterogeen en wordt er te 
encyclopedisch mee omgesprongen. Wat wel met enige ze
kerheid kan beweerd worden, is dat Paule Pia op institutio
neel vlak een grote betekenis heeft gehad. Met haar galerie 
in Antwerpen (een van de eerste fotogaleries in Europa en 
zeker de eerste in België) is ze er van 1974 tot 1986 in ge
slaagd een breed publiek in contact te brengen met fotogra
fie, en dat op een moment dat geen enkel Belgisch museum 
voor dit medium belangstelling toonde. Met maar liefst twee
honderd tentoonstellingen, vaak van internationale top- 
fotografen, heeft de galerie dan ook een cruciale rol gespeeld 
in de promotie van fotografie als een belangrijke beeldvorm. 
Naast een tentoonstelling (geput uit de schenking van het 
privé-archief van Paule Pia aan het FotoMuseum) is er ook 
een monografie over haar werk verschenen. Beide moeten
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Juan Uslé

Rizoma Mayor, 1998-1999

duidelijk maken dat het FotoMuseum zijn rol van 
onderzoeksinstelling ernstig neemt. Spijtig genoeg is de sa
mensteller van dienst (de fotohistoricus Marc Van Gysegem) 
er niet in geslaagd haar fotografisch werk in een kritisch 
perspectief te plaatsen. Zijn in schabouwelijk Nederlands 
geschreven essay krijgt geen greep op het oeuvre van deze 
nochtans fascinerende fotografe.
De tentoonstellingen William Klein. Retrospective: Foto
grafie en Film en Paule Pia lopen nog tot 12 september in 
het FotoMuseum, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 
(03/242.93.00; www.fotomuseum.be). (Steven Humblet)

JUAN USLÉ. Voor wat stilaan zijn laatste tentoonstelling 
in het S.M.A.K. moet zijn, koos uittredend directeur Jan Hoet 
voor de Spaanse schilder Juan Uslé, die onder meer ook 
vertegenwoordigd was op Documenta IX twaalf jaar gele
den. Een veertigtal schilderijen bieden een overzicht van 
wat Uslé sinds het begin van de jaren negentig - de tijd van 
Documenta IX - heeft geproduceerd. In zijn inleiding me
moreert Hoet het belang van Uslé als referentiefiguur voor 
de schilderkunst op Documenta IX: hij vernoemt hem naast 
De Keyser, Richter en Tuymans. Vervolgens situeert hij deze 
tentoonstelling in de lijn van andere S.M.A.K.-tentoonstel- 
lingen rond oeuvres die het onderzoek naar de schilderkunst 
gaande houden, van Steven Aalders tot Bernard Frize. Mis
schien moet Uslé echter ook met een ouder ‘schilderkunstig’ 
spoor van Hoets traject worden verbonden: minder met het 
‘gedesubjectiveerde’ werk van Tuymans dan met andere 
schilders die op Documenta IX te zien waren, zoals Herbert 
Brandl, Mariëlla Simoni of Olav Christopher Jenssen. Erg 
uiteenlopende oeuvres, dat wel, maar deze kunstenaars heb
ben met elkaar gemeen dat zij de schilderkunst nog als een 
veld van subjectieve beleving opvatten: de schilderkunst is 
weliswaar in de feitelijkheid van materie en middelen onder
gegaan, maar juist in de affirmatie van die ondergang is er 
nog plaats voor subjectiviteit, voor poëtische beleving en 
dus voor een ‘warm’ schilderen dat getuigt van een speci
fieke sensibiliteit.
De tentoonstelling van Uslé begint in de jaren negentig, naar 
verluidt omdat zich toen een breuk voordeed in zijn werk. 
Uslé was in 1987 van Spanje naar New York verhuisd, en na 
enkele jaren begonnen zijn schilderijen dus groter en - hoe 
kan het anders - ‘stedelijker’ te worden. Terwijl de werken 
uit de vroege jaren negentig met hun horizontale kleurvelden 
aan landschappen doen denken, lijkt Uslé nu de drukte en 
de rusteloosheid, de gelaagde en verstrooide ruimtelijkheid 
van de grootstad in zich op te zuigen. In de tentoonstelling, 

die de schilderijen volgens een aantal “open categorieën” 
indeelt, komt dan ook een sectie “In urbania” voor. Stede
lijke referenties vind je bijvoorbeeld in de netwerken die 
naar stratenplannen of metrocircuits lijken te verwijzen, of 
in de superposities van rasterstructuren die je doen denken 
aan transparante gevelvlakken van wolkenkrabbers, die ach
ter elkaar opduiken in het stadsbeeld. Verfbanen ontpoppen 
zich tot buizenstelsels die in een virtuele ruimte zweven, en 
sommige doeken zijn bedekt met een dens vlechtwerk van 
lijnen dat aan bekabelingen en bedradingen doet denken. 
Plots zijn we niet meer in de stad, en lijken we in de buik 
van een computer aanbeland — een ‘platte’ wereld van ver
bindingen en schakelingen. In het technologische en digitale 
tijdperk is ‘schilderen’ niet meer wat het geweest is; dat is 
ook Uslé niet ontgaan.
Uslé is een virtuoos schilder, en hij is vrij goed op de hoogte 
van de postmoderne conditie van de schilderkunst. Het schil
derij is duidelijk geen venster op de wereld meer, ook al 
wordt er wel aan die wereld gerefereerd, en het is evenmin 
een autonome, in zichzelf gesloten realiteit. De banen en 
rasters lijken eindeloos te kunnen doorlopen, en de transpa
rante lagen suggereren een diepte zonder vluchtpunt, een 
ruimtelijkheid die nergens heen leidt. Het enige wat we 
weten, is dat er altijd een ‘achter’ of een ‘buiten’ is - buiten 
het kader, of achter de verflagen, die nooit pasteus zijn en 
bijna altijd iets hebben van een dunne ‘film’.
Hoewel sommige schilderijen door één bepaalde manier van 
schilderen worden gedomineerd, bespeelt Uslé meermaals 
een uitgebreid gamma van gebaren en effecten binnen een
zelfde werk. De grafische lijn, het dik aangezette schilders- 
gebaar, het dekkende kleurveld, het gemoduleerde opper
vlak: het zijn allemaal schilderkunstige figuren, trucs uit de 
postmoderne schilderdoos die met elkaar kunnen worden 
gecombineerd. In de Eolo-reeks speelt Uslé virtuoos met 
allerlei grafismen. De ene keer zien we een grafisch lijnen- 
kluwen binnen een uitgespaarde witte zone, de andere keer 
krullen en krioelen de lijnen over een ondergrond van ge
dempte kleurvlakken, alsof een bende katten ermee aan de 
haal was gegaan. In een werk uit 1995 ontwikkelt het lijnen
spel zich tot een dans van decoratieve lussen, die tegen meer 
schilderkunstige slierten en verfbanen worden uitgespeeld. 
Dat levert een elegant geheel op van beurtelings strakke, 
gracieus krullende en decoratieve gebaren tegen een witte 
fond; het is schilderkunst zo luchtig als een ijsballet.
Dat Uslés schilderkunst weet heeft van ‘de postmoderne 
conditie’, betekent ook dat zij graag speelt met de ‘taligheid’ 
van het schilderen, en met de dubbelzinnigheid van die taal. 
De lijn is dus nooit zomaar een lijn, maar ook altijd de voor
stelling van een lijn, een lijn-teken; en de dikke verfslierten 
zijn geen ‘pure materie’ maar lijken soms als blinkende 'verf- 
dingen' door de ruimte te zweven. Verder maakt Uslé graag 
gebruik van illusionistische oppervlakte-effecten, waarbij de 
verf juist in haar materialiteit, in haar plat-pasteus karakter, 
onverhoeds suggestief wordt. Zo kunnen verfstreken reliëf 
suggereren, een beetje zoals bij de adering in houten latten; 
en waar lijnen en verfbanen elkaar kruisen, laat Uslé ze ge
regeld van kleur verschieten - een effect dat onder meer ook 
in de zakdoekenindustrie gretig wordt toegepast.
Uslé doet het allemaal met brio en met het nodige gevoel. 
Hij is geen wilde postmoderne schilder en hij beleeft de zo
genaamde gespletenheid van de schilderkunstige taal niet 
op een gespleten, conflictueuze manier. Voor hem lijkt de 
postmoderne conditie van de schilderkunst geen reden om 
in crisis te geraken, maar juist een vrijgeleide om lekker 
gevoelig en speels door te schilderen. Gestes en figuren breit 
hij aaneen tot stemmige en muzikale schilderijen, die soms 
overgoten zijn met een harmonieuze waas van luxueuze 
gevoeligheid. In de opvallend homogene reeks Sone que 
Revelabas (1997-2002), die in de centrale zaal op de boven
verdieping van het S.M.A.K. wordt gepresenteerd, is het sta
dium van de postmoderne salonschilderkunst definitief be
reikt. Deze schilderijen, met gemoduleerde horizontale ban
den in zwart en aanverwante tonen, zijn werkelijk zo zacht 
als zijde.
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Sam Durant

Like, Man, I’m Tired of Waiting, 2002 
foto: Joshua White

En toch, wie de catalogus van Documenta IX openslaat, ziet 
dat Uslé ooit nog werken schilderde waar de ambivalentie 
van de schilderkunstige taal ‘schuurt’ of als iets unheimlichs 
wordt beleefd. De huid van het schilderij is er materieel, 
maar heeft tegelijk iets van een huiduitslag die als een spook
achtige schaduw over het doek hangt. Vandaag schiet daar 
niets meer van over. De recente schilderijen kunnen perfect 
als visueel klanktapijt dienen in moderne bedrijfsgebouwen. 
Wie aan de actualiteit ervan zou twijfelen, wordt gerustge
steld door het feit dat één groep schilderijen in de tentoon
stelling onder de titel Rizomas schuilgaat, naar het fetisj- 
begrip ‘rizoom’ van de filosofen Deleuze & Guattari. Een 
van de catalogusauteurs presteert het om dit begrip aan de 
psychoanalyse toe te schrijven. Het is al zover gekomen dat 
critici niet meer weten welke fetisjbegrippen bij welke fetisj- 
filosofen horen! Gelukkig weet S.M.A.K-medewerkster Eva 
Wittocx, die het begrip eveneens te berde brengt, het aan de 

juiste namen te koppelen.
Open Rooms van Juan Uslé loopt nog tot 22 augustus in het 
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadelpark, 9000 
Gent (09/221.17.03; www.smak.be). (Dirk Pültau)

SAM DURANT. Op lichtbakken in telkens andere kleuren 
staan slogans te lezen: “Strike” op een rode lichtbak, 
“Legality is not morality” op een oranje exemplaar, of “No 
lie can live forever” in zwarte letters op geel. De letters zijn 
uitgerafeld en onregelmatig neergezet. Ze passen niet bij het 
professionele reclamemedium van de lichtbak, en zé zijn 
dan ook van amateuristische borden geplukt die in allerlei 
demonstraties werden meegedragen.
Sam Durant, de eerste kunstenaar die wordt voorgesteld door 
de nieuwe S.M.A.K.-directeur Peter Doroshenko, hing deze 
lichtbakken in 2003 op aan de gevels van Amerikaanse hui
zen (Project Row Houses, Houston, Texas). Ook museum- 
gevels en tentoonstellingspaviljoenen (op de Biënnale van 
Venetië) gebruikte hij reeds als fond, en verder toont hij deze 
lichtbakken uiteraard in gewone kunstruimtes, zoals nu in 
het Gentse museum, waar twaalf van deze lumineuze SIGNS 
in groepjes van vier over drie zalen zijn verspreid. In twee 
van die zalen combineert Durant de lichtbakken met werk 
dat meteen de herkomst van de opschriften verduidelijkt: 
hij blijkt zich te hebben gebaseerd op foto’s uit kranten en
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tijdschriften waarop manifestanten met borden rondlopen. 
Op een tafeltje liggen affiches waarop deze foto’s opnieuw 
zijn afgedrukt, en in de andere ruimte presenteert Durant 
tekeningen met dezelfde taferelen in een wazige, pseudo- 
fotografische tekenstijl. Waar het nagetekende beeld op de 
cover van een tijdschrift stond, werden de kop en de refe
renties gewoon mee overgenomen - één tekening blijkt ge
baseerd op een Newsweek-cover van 6 mei 1968. Tegelijk 
ontdoen deze ‘kopieën’ het oorspronkelijke beeld van zijn 
documentaire evidentie. Op de grofkorrelige posters en de 
wazige tekeningen verschijnt hét oorspronkelijke beeld als 
nabeeld. Durant kopieert de beelden om een holte in de tijd 
uit te graven, waardoor de beelden kunnen terugkeren in 
een nieuwe tijd, of in de altijd ‘oneigentijdse’ tijd van een 
museum.
Zijn materiaal is ontegensprekelijk sixties. De demonstra
ties vonden plaats in de jaren zestig, en ook de slogans stam
men uit die tijd. Toch gaat het niet om de legendarische fra
sen van de jaren zestig: geen Make love, not war, niet de 
overbekende peace- en flower power-boodschappen. Zin
nen als Tell it like it is! of Welcome back hebben zelfs iets 
onbestemds en nonsensicaals - vandaar dat ze ook makke
lijker door de tijd kunnen reizen. Tegelijk is duidelijk dat 
Durant wel degelijk door de jaren zestig gefascineerd is: hij 
is gebiologeerd door de mythe van dat tijdperk, door het 
beeld van een periode waarin alles ‘in beweging’ is - dat is 
in de betogingen en manifestaties op de foto’s zelfs letterlijk 
het geval. Overigens heeft Durant ook werk gemaakt dat ver
wijst naar het artistieke erfgoed uit die tijd, meer bepaald naar 
Robert Smithson, wiens Nachleben bij de jonge kunstenaars
generatie al een studie-onderwerp op zich is.
Durants procédé van toe-eigening en decontextualisering is 
nogal doorzichtig: zinnen die functioneerden in betogingen 
keren terug in de ijle openbaarheid van een lichtbak, en ver
werven zo een raadselachtige actualiteit. Vervolgens kun je 
een beetje mediteren over de ‘betekenis’ die dergelijke zin
nen vandaag hebben, maar dat neemt niet weg dat het werk 
zich tot één simpele operatie beperkt en zich daarom snel 
uitput. Wel nodigt dergelijk werk uit om vragen te stellen 
over de relatie tussen leven en kunst, maar Durant 
thematiseert die vragen niet echt.
Durant is nochtans wel degelijk geboren in 1961, en heeft 
de jaren zestig dus beleefd als kind. Wat betekent het om 
een dergelijke periode door onbegrijpende kinderogen te 
zien, en ze pas te kunnen vatten als ze al ‘naverteld’ wordt? 
Is het niet vreemd om die grote puberale opstand, dat grote 
verzet van de jeugd, die tijd van revolutie en revolte in een 
dergelijke toestand van onrijpheid te hebben ‘meegemaakt’ ? 
Waarom zijn veel kunstenaars van Durants generatie zo aan 
die periode verslingerd? Misschien neemt de mythe van de 
bewogen jaren zestig juist een aanvang bij deze kinderen 
van de jaren zestig. Misschien zijn zij de uitverkoren dra
gers van die mythe van opstand en emancipatie, van bevrij- 
ding en ontgoocheling. Met wat goede wil zou men kunnen 
zeggen dat de grofkorrelige affiches, de wazige tekeningen 
en de ontheemde lichtbakslogans van Durant die mythologi- 
sering aftasten, en het had de moeite geloond hier verder op 
in te gaan. Jammer genoeg bevat het boekje dat bij deze 
tentoonstelling verscheen enkel een tekst met de nodige 
kromspraak, en met even onhandige als obligate verwijzin
gen naar Barthes en Benjamin, naast een volstrekt nietszeg
gend interview met de kunstenaar door dé nieuwe directeur. 
In dat gesprek weet Doroshenkoraan Durant onder meer de 
bedenking te ontlokken dat hij historische teksten gebruikt 
omdat ze “voor de actuele situatie” relevant zijn. De teke
ningen zouden dan weer het voordeel hebben dat ze piet de 
hand gemaakt zijn, waardoor mensen er met meer aandacht 
naar kijken, en dus meer belangstelling ontwikkelen voor 
het onderwerp. Er vooral niet te veel achter zoeken,' is de 
boodschap. Terwijl het gesprek erg kort is, mag Durant van 
Doroshenko nog een blad volwauwelen over de amusante 
en onthutste reacties van ‘het publiek’. Voorlopig lijkt er in 
de discursieve armoede van het Citadelpark nog weinig be
weging te komen.

Anouk De Clercq, Joris Cool en Eavesdropper

Kernwasser Wunderland, 2004, filmstill

12 SIGNS. Transposed and illuminated (with various 
indexes) van Sam Durant loopt nog tot 5 september 2004 in 
het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Citadelpark, 9000 
Gent (09/221.17.03; www.smak.be). (Dirk Piiltau)

FEEL THE YOUNG - JONGE BELGISCHE MEDIA
KUNSTENAARS. Het project FEEL in Z33 (Hasselt) fo
cust in tentoonstellingen, publicaties en evenementen op 
tactiele mediakunst en sluit momenteel af met een kleine 
expo die het resultaat van vijf productieopdrachten samen
brengt. Dat jonge kunstenaars werk van wisselvallig niveau 
maken mag hier weerom blijken, maar wordt dat misschien 
opgevangen door het thematische kader? De noemer 
‘tactiele mediakunst’ wordt alvast erg ruim opgevat: in de 
installaties is er weliswaar technologie in het geding, het 
tactiele betreft daarentegen niet enkel de tastzin, maar ook 
vormen van actieve lichamelijke deelname van de bezoeker 
(is dat niet eerder choreografie?) of het stimuleren van 
proprioceptieve waarnemingen (is dat geen zesde zintuig?). 
Het tactiele en het technologische medium vertonen min
stens één raakpunt: in beide gevallen worden ervaringen niet 
enkel via het oog bemiddeld, en wordt er dus gesleuteld aan 
de hiërarchie der zintuigen. Interessant is daarbij de vraag 
hoe dat alles tastbaar (!) gemaakt wordt in beelden of instal
laties; en leidt dit alleen tot sensualisme of draagt het ook 
bij tot een vorm van beeldkritiek? Of aangezien de kennis 
van technologische zintuigen als dusdanig voor de mens 
gesloten blijft: brengen die media dan een besef van gren
zen met zich mee, of eerder een verbeelding doortrokken 
van mogelijkheidszin?
Sommige technologische zintuigen kunnen letterlijk een 
politieke betekenis bezitten: bij Voorbeeld een geigerteller 
dje radioactieve straling‘meet in 'dé buurt van Tsjernobyl. 
De kernramp van 1986 is het uitgangspunt van de digitale 
film Kernwasser Wunderlandym Anouk De Clercq, Joris 
Cool en Eavesdropper.. Grijstonen suggereren een concreet 
landschap in dne dimensies,? dat vervolgens vervaagt in een 
abstracte tweedimensionale animatie, waarmee ook de 
digitale logici van het beeld zichtbaar wordt. Landschap en 
beeld zijn verlaten, afgezien van een kille atmosfeer en de 
bliepjes vap Eavesdropper. Kernwasser Wunderland gaat 
vooral over de spanningsverhouding tussen dromerige beel
den en de werkzaamheid van de gebruikte media; de 
tastbaarheid van radioactieve straling is er veraf.
De installatie RondHangen van-Bar_taku en Sofiesaufage is 
een ‘tactiele contentspace', die diverse* documentatie van 
een rondreis doorheen Latijns-Amerika zichtbaar, hoorbaar 
en voelbaar wil maken. Een enkele toeschouwer betreedt 

een tent en beleeft er telkens een ander parcours door de 
beelden, geluidssamples en strengen wol te manipuleren via 
sensoren. Vernuftig geconstrueerd allemaal, maar deze 
flauwe belevingskunst biedt verder geen interessante reflectie 
op het gebruik van documentatie en media. Ook de 
Dustbunnies van Boutique Vizique, met vilt beklede robots 
ter grootte van een voetbal, zijn een hoogst overbodig werk. 
De dingen produceren geluid volgens een eigenzinnige 
logica en reageren verder op manipulatie en de nabijheid van 
toeschouwers. Een leuk spel, maar de humanoïde humeurig
heid van de Dustbunnies is al te banaal als ze vragen op het 
oog heeft over tactiele communicatie in een artistieke context 
of zelfs daarbuiten.
Sinds zijn samenwerking met choreografe Meg Stuart in 
1997 interesseert Lawrence Malstaf zich voor de interactie 
van performers en toeschouwers met de objecten die hij 
bouwt, op zoek naar confrontatie en beweging. In Shaft moet 
je als toeschouwer twee porseleinen schoteltjes in een verti
cale plexiglazen buis gooien. Door een zuigsysteem blijven 
de bordjes op en neer dansen, je kunt ze bekijken door on
der het uiteinde van de buis te gaan liggen. Hoewel je ogen 
worden beschermd door een transparante plaat, speelt er een 
angstreflex op door de nabijheid van de schoteltjes, die op 
een gegeven moment ook te pletter vallen. De wil om te 
kijken moet zo voortdurend strijden met een lichamelijke 
reactie, wat een dubbelzinnige ervaring oplevert. Aangezien 
je een handeling moet uitvoeren en vervolgens moet gaan 
liggen, heeft Shaft ook een choreografische complexiteit: 
staat de horizontale verhouding tot het beeld misschien vi
sueel comfort in de weg? Leidt de expliciete onderwerping 
van een lichaam aan de zwaartekracht tot een andere vorm 
van waarneming?
Het boeiendste Werk op de expo is de digitale film Absent 
Minded van Wim Catrysse, omdat hij lichamelijke deelname 
bewerkstelligt door schijnbaar eenvoudige maar hoog
technologische middelen. Twee beelden zijn in de film over 
elkaar geschoven. Een centraal opgestelde camera maakt een 
draaibeweging en registreert toeschouwers in een loods; die
zelfde camera filmt ook twee mannen op het voorplan, maar 
hun bewegingen zijn twintig maal vertraagd. Het resultaat 
is een gedocumenteerde performance, waarbij analoge toe
schouwers zich verhouden tot digitale performers en hun 
onmogelijke want gewichtloze bewegingen. Als reële toe
schouwer ga je zowel een visuele als lichamelijke verhou
ding aan met béide, waarbij een ‘tactiel’ bewustzijn groeit 
van de lichamelijke mogelijkheidsvoorwaarden van het kij
ken: staand of zittend, net als het verticale beeld strijdend 
met de zwaartekracht. Paradoxaal genoeg vragen ook digitale 
beelden om een belichaamde kijkervaring.
FEEL THE YOUNG— Jonge Belgische mediakunstenaars 
loopt tot 15 augustus in Z33, Zuivelmarkt 33,3500 Hasselt 
(011/29.59.61; www.limburg.be/z33). (Jeroen Peeters)

PERCEPTION OF SPACE. Traditioneel is architectuur de 
kunst van de ruimte. In de loop van de twintigste eeuw heeft 
de beeldende kunst zich deze basiscomponent echter in hoge 
mate eigen gemaakt. Sommige artiesten gaan daarbij effec
tief fysieke ruimtes of omgevingen realiseren, terwijl ande
ren een zekere ruimtelijkheid trachten te suggereren door 
middel van diverse media zoals licht, beweging en geluid. 
De ruimte wordt hier dus een artistiek medium, en het doel 
is veelal een kunstwerk te realiseren dat inwerkt op de zin
tuiglijke waarneming, eerder dan op het intellect. Niet het 
produceren van betekenis is hier de opzet, maar het 
intensifiëren van de ervaring van de toeschouwer door mid
del van immersie. De werken die Museum Boijmans van 
Beuningen nu in Perception of Space presenteert, horen per
fect thuis in deze categorie. Er zijn vier kunstenaars uitge
nodigd die doorgaans installaties maken waarin de notie van 
de ruimte expliciet of impliciet gethematiseerd wordt.
De Amerikaanse kunstenaar Marc Bain onderzoekt ruimten 
en gebouwen op basis van hoorbare en niet-hoorbare gelui
den; geluiden zijn immers trillingen, en die zijn alomtegen
woordig in elk bouwwerk. Bain registreert en versterkt deze

w/wrn « 2004

Mark Bain
Massimo Bartolini
Ann Veronica Janssens
Ernesto Neto
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DEæeEDTIBBNI OF SDACE
Een internationale groepstentoonstelling bestaande uit installaties van vier kunstenaars, die 
zich in hun werk allen bezig houden met de ervaring van (architectonische) ruimte. Niet alleen 
de visuele perceptie, maar ook andere vormen van waarneming staan hierin centraal.
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Recyclable Refugee Camp

A-social art project by Ives Maes

'Landschappen van het geheugen - Memory 
Landscapes'

8

FLAC© organiseert een tweeluik waarin twee kunstenaars op 
hun specifieke manier een voorstel uitwerken waarin zij het 
landschap in het geheugen onderzoeken en verbeelden. Zij 
geven een beschouwing over de aanwezigheid van de mens in 
het landschap. Tom Nys bespreekt enkele invalshoeken op het 
thema, het verloop van het project en de resultaten.

> RECYCLABLE REFUGEE CAMP - IVES MAES
PRESENTATIE: 27/06/04 - 08/08/04

> KOEN DE DECKER
OPENING: 29 AUGUSTUS OM 15U00
INLEIDING: STEF VAN BELLINGEN
PRESENTATIE: 29/08/04 - 10/10/04

Doorlopend in RealWorld:
> ALIEN 5 - HEIDRUN HOLZFEIND
PRESENTATIE: 27/06/04 - 10/10/04

Openingsuren: Vrij (9u-17u), Za & Zo (14u-18u) en op afspraak

Centrum voor kunsten 
en beeldcultuur

André Dumontlaan 2
www.flacc.info

3600 Genk
T 089/84 52 23

MMetteno
FRAMES

188

ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

+32 (0)2 538 26 50
BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM

------------------------------------------------------

VREDENHOFWEG
1051 LM AMSTERDAM 
+31 (0)20 68 80 871
AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM

* www.mertensframes.com *

Nieuw
Hoofdred. Dr. Fr. Smets
KRITISCHE TEKSTEN OVER

HEDENDAAGSE KUNST
de toestand in België en buurlanden

CONTEXT K

Kritische essays van A. Reniers, R de Martelaere, 
F. Vande Veire, F. Maet, R. Laermans, R Groot, 
R. Pontzen, L. Van Den Abeele,C.Vuegen, ... 
160 blz, 35 kl.afb., 15,00 EUR 
bestellen op nr 335-0027108-91 
van CIAR Zuivelmarkt, 3500 Hasselt

Need a REPRODUCTION?
S

T,,"1V
ëjësëegeepbdm
--imgn

p
LIMITED EDITIONS.

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

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

Ph. Baran

17 juli tot 12 september 2004

Gallery UTOPIA
Stationsstraat 143, B - 8340 Damme-Sijsele 
gsm 0498-75.43.37 / fax 050-375.323 
galerie_utopia@hotmail.com / www.galerie-utopia.be 
openingsuren weekend van 10 tot 12 en van 15 tot 18 uur 
en dagelijks op afspraak

http://www.flacc.info
mailto:BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM
mailto:AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM
http://www.mertensframes.com
http://www.artpro.be
mailto:galerie_utopia@hotmail.com
http://www.galerie-utopia.be
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Ernesto Neto

Cellula Nave, It happens in the body of time, where truth dances, 2004 
foto: Bob Goedewaagen

met behulp van seismografische en andere uiterst gevoelige 
apparatuur. In zijn installatie voor Perception of Space wordt 
het resultaat van deze verkenning niet alleen omgezet in 
geluid, maar ook in een tactiele en een visuele component. 
Het werk bestaat namelijk uit een grote museumbank waarin 
trilsensoren zijn aangebracht, terwijl zich onder deze bank 
een laserstraal bevindt, die een abstract patroon projecteert 
op de plinten van de zaal. Zoals in veel geluidsinstallaties 
treedt in Bains werk een zekere redundantie op; je krijgt 
immers drie keer dezelfde ‘informatie’ in geluid, trillingen 
en beeld. De weinig overtuigende visuele dimensie van het 
werk lijkt daarbij een toegift aan de idee dat kunst vooral 
dient om naar te kijken.
Ann Veronica Janssens gaat dan weer op zoek naar de 
psychofysiologische limieten van het oog. In haar installa
tie worden grote, abstracte kleurvlakken in een zeer hoog 
ritme op een van de zaalwanden geprojecteerd. Daardoor 
besef je pas wat je ziet nadat het al verdwenen is. Ga je 
daarna terug de grote zaal in, dan blijft het hallucinante ef
fect nog even doorwerken op het netvlies; de nabeelden ver
mengen zich immers met de eigenlijke beelden. Dit effect 
brengt ons uit evenwicht: plots lijkt de architectuur van het 
museum te bewegen. In een van de twee installaties van de 
Italiaanse kunstenaar Massimo Bartolini wordt die illusie 
trouwens letterlijk gerealiseerd: hij installeerde in een van 
de zalen een immens vals plafond, dat golvende bewegin
gen kan maken volgens diverse patronen. De complexiteit 
van deze installatie is echter omgekeerd evenredig aan het 
effect dat ze bewerkstelligt; eerder dan een subtiel spel met 
de architectuur en de notie van stabiliteit, is het een demon
stratie van technisch kunnen.
Het contrast met de andere installatie die Bartolini in 
Perception of Space voorstelt is enorm; daar toont hij im
mers precies hoe weinig er nodig is om van een eenvoudige 
houten doos een fascinerende, oneindige ruimte te maken: 
het volstaat alle hoeken af te ronden en het interieur volle
dig wit te schilderen. Door het ontbreken van perspectief en 
door de uniforme kleur verdwijnt het dieptezicht, en ont
staat een visuele gewichtloosheid. Dat effect wordt duide
lijk gemaakt door twee concrete elementen in deze absolute 
ruimte te plaatsen: een landschap van Corot (uit de vaste 
collectie van het museum) en een hygrometer. Het is voor 
het oog onmogelijk om de precieze plaats van deze objecten 
te bepalen; als bezoeker krijg je dan ook de onwaarschijn
lijke indruk dat zij vrij in de ruimte zweven.
Het ‘pièce de résistance’ van de tentoonstelling is Cellula 
Nave van de Braziliaanse kunstenaar Emesto Neto. Hij heeft 
in de grote Bodonzaal een soort grote bedouinentent opge
trokken uit halfdoorzichtige, blauw-groene lycra (de stof 
waaruit panty’s worden gemaakt), overeind gehouden door 
middel van stalen profielen en zandzakken die in de struc
tuur zijn verwerkt. Vanbinnen is de ruimte in verschillende 
zones verdeeld, elk met een andere invulling en daardoor 
een eigen karakter. De bezoeker wordt uitgenodigd om deze 
te betreden en tastend zijn weg te zoeken naar een grote roze 
poef die in het midden is opgesteld. Dat is niet zo eenvoudig; 
de ronde vormen van Neto’s transparante architectuur deinen 
immers gewillig mee, terwijl de transparantie van de stof va
rieert volgens de richting van de blik. Het gevolg is een di
recte confrontatie met je eigen lichamelijke onhandigheid, tot 
grote hilariteit van de andere bezoekers.
Volgens de tentoonstellingsmakers zou de aandacht voor de 
fysieke ervaring van de ruimte en het eigen lichaam bij deze 
kunstenaars een reactie kunnen zijn op het toenemende vir
tuele karakter van onze omgeving. De tijd waarin we enkel 
de dingen die we rechtstreeks konden waarnemen als waar
achtig beschouwden is immers lang voorbij; via tv en inter
net beleven en ervaren we de wereld zonder dat we er fysiek 
bij aanwezig zijn. In geen van de installaties in Perception 
of Space wordt dit idee echter ontwikkeld, laat staan dat er 

een uitspraak wordt gedaan over de problematische relatie 
tussen de reële en de virtuele dimensie van de werkelijk
heid. Het is dus misplaatst om die acute probleemstelling 
op deze installaties te projecteren. Als deze kunstenaars on
danks duidelijke verschillen iets gemeen hebben, dan is dat 
hun ambitie om de overdreven aandacht voor het visuele 
aspect in onze perceptie van de ruimte en onze omgeving 
onderuit te halen. De vijf werken in Perception of Space 
reiken daarbij een aantal alternatieve perceptievormen aan, 
echter zonder veel verder te gaan dan de demonstratie van 
een techniek of het herhalen van een beproefd recept. Het 
thematische gewicht van Perception of Space is dan ook 
eerder beperkt, al doet de tentoonstelling ons proeven van 
een aantal nieuwe ontwikkelingen in de installatiekunst aan 
het begin van de eenentwintigste eeuw.
Perception of Space loopt tot 1 augustus in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX 
Rotterdam (010/441.94.00; www.boijmans.nl). In kader van 
de manifestatie Lustwarande 04, georganiseerd door 
Stichting Fundament, stelt Ernesto Neto van 24 juli tot 
26 september tentoon in De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 
EA Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl). (Sven Sterken)

SUCHAN KINOSHITA - ARCHIVE OF PROBLEMS. 
Suchan Kinoshita heeft de kamers van het Maastrichtse 
Marres opgedeeld in hokjes door, zoals we dat van haar ge
woon zijn, gebruik te maken van geperforeerde platen. Elk 
hok vormt een soort lokaaltje waarin ze bezoekers uitnodigt 
zich te ‘oefenen’ in het omgaan met ‘problemen’ van ver
schillende aard. Daartoe worden hen de materialen aange
reikt die we uit het oeuvre van Kinoshita kennen: woorden, 
voorwerpen, relaties tussen woorden en voorwerpen, het 
verlopen van de tijd, monitors met beeld en geluid, en inter
acties tussen al deze zaken en mensen in de ruimte. In het 
centrum van deze hokjesstructuur staat een weegschaal met 
twee schalen waarin woorden liggen. Omdat sommige van 
die woorden de negatie inhouden van andere, ontstaat de 
suggestie dat bezoekers naar believen woorden van de ene 
kant van de balans naar de andere kunnen verhuizen om zo 
een eigen, meer of minder evenwichtig geheel na te streven. 
Heel begrijpelijk, maar de opzet is wat simplistisch en het 
beeld niet echt fris. En daar heeft de hele tentoonstelling 
wat onder te lijden: een overmaat aan didactiek.
De tentoonstelling is erg geschikt om de ‘problemen’, de 
vragen waar Kinoshita in haar werk mee bezig is, nog eens 
op een rijtje te zetten. Dat inventariseren is een tactiek die 
ze ook in haar eigen werk toepast. Je ziet het op een massa 
schoolborden in de achterste twee ruimtes, beschreven alsof 
er zojuist een personeelsvergadering heeft plaatsgevonden. 
Kernwoorden, driehoeksschema’s, lijstjes met niet te ver
waarlozen punten roepen een sfeer op van functionerings
gesprekken en het daarbij horende ‘levenslang leren’-jargon. 
Zo’n proces geraakt natuurlijk nooit afgerond, de woorden 
stromen dan ook over de borden heen - je vindt dezelfde 
woorden en schema’s op verschillende borden terug - en 
tegen de muren staan nog meer borden, morsig over elkaar 
geleund. Op de opening in juni werd aan sommige 
bezoekers/participanten gevraagd om met die borden aan 
de slag te gaan, terwijl anderen plaatsnamen op banken en 
stoeltjes, en toekeken. Om beurten kozen een of twee van 
de deelnemers een bord uit, plaatsten het vooraan en togen 
aan het werk met veger en krijt.
Het was een performance zoals Kinoshita die wel meer op 
touw heeft gezet: zonder te benadrukken dat het om een 
performance gaat. Maar als deze presentatie in vergelijking 
met eerdere (in het Antwerpse MUHKA, of in de 'noodlocatie' 
van het Van Abbemuseum in Eindhoven) braver oogt, heeft 
dat te maken met het feit dat ze hier de regie - de inrichting 
van de verschillende oefenplekken en de uitnodiging aan 
het adres van de bezoekers om zich ook ‘participant’ te voe
len - strakker dirigeert. Gevolg is dat na afloop niet het on
gerijmde van de performance beklijft maar eerder het voor
spelbare - schoolse - van een demonstratie.
Het is een gevoel datje in het geheel van de tentoonstelling 
niet kwijtraakt. Het stoort ook in een zijzaal waar je een 
verzameling doe-het-zelfmaterialen aantreft en een hoop 
objecten die nog het best te omschrijven zijn als bijna bruik
bare badkamerattributen - een persplaat waaraan een zeep- 
houdertje is vastgevezen, schoonmaakmateriaal weggemof
feld achter een douchegordijn aan een rail, een vierkant van 
gelijmde tegeltjes, een stapel enkele sokken. Ze kunnen stuk 
voor stuk de boer op als herkenbare multipels van Suchan 
Kinoshita, maar daarom doen ze het nog niet als werk op 
zich. Op een bijbehorende video zie je mensen die, de ene 
na de andere, demonstreren watje met die dingen zoal kan 
aanvangen. Er is met alles wel iets te doen, zo luidt de bood
schap, je kunt continu met alles aan de slag. Maar ‘harde’ 
confrontatie, of ‘vrije’ ontmoetingen tussen mensen en din
gen, dingen en dingen en/of mensen en mensen, zijn daar
mee nog niet onmiddellijk gegeven.
Omdat de inzet zo hol is, en het materiaal vaak weinig span
ning oproept, krijgt het ‘werken ermee’ algauw het karakter 
van een gezelschapsspel - of een groepsmeditatie zonder

Suchan Kinoshita 

‘Archive of Problems’, tentoonstelling Marres, Maastricht, 
performance tijdens de opening, 2004, foto: Moniek Wegdam

aanwijsbaar doel of uitkomst. Men zou zich kunnen voor
stellen dat dit spel thuishoort in de context van een 
Fluxusconcert, maar dan een dat zich in de beslotenheid van 
het kabinet van een psycholoog afspeelt. Eén werk, waar
voor Kinoshita telkens zeven woorden linkte aan personen 
uit haar kennissenkring, komt daar dicht bij in de buurt. Op 
een video zie je de betreffende personen nadat ze, de ene na 
de andere, post hebben gevat in het middelpunt van een 
roterende schijf (die zelf ook een hokje in de tentoonstelling 
beslaat). De camera is op zo’n manier op de persoon gericht 
dat de woorden, aangebracht op borden op stokken die in een 
cirkel rond de schijf zijn opgesteld, achter hem of haar in het 
beeld passeren. Ondertussen doet de persoon zijn of haar ‘ver
haal’, uitgaande van de voorbijtrekkende woorden.
Als Kinoshita iets wilde duidelijk maken met haar Archive 
of Problems is het allicht-dat problemen er niet zijn om ze 
op te lossen maar om ermee bezig te zijn. Maar de kritiek 
die je op de uitkomst daarvan - deze tentoonstelling - kunt 
hebben is dat ze het eerste nu net zo duidelijk doet.
Suchan Kinoshita - Archive of Problems loopt tot 25 juli in 
MARRES - centrum beeldende kunst, Capucijnenstraat 98 
(Postbus 275), 6200 AG Maastricht (043/327.02.07; 
info@marres.org; www.marres.org). (Ilse Kuijken)

LUC DELAHAYE. Sinds het begin van de twintigste eeuw 
is het technisch mogelijk foto’s te maken in een fractie van 
een seconde. De specifieke - en volgens velen opwindende - 
verhouding tot de tijd die daardoor ontstond, zou niet zon
der gevolgen blijven voor de formele ontwikkeling van de 
fotografie. Tegenover de bedachtzame esthetica van de 19de- 
eeuwse fotografie plaatste de 20ste eeuw een esthetica van 
de snelheid. Fotograferen werd een oefening in alertheid: 
wie te lang nadacht, leek reddeloos verloren. Een pril hoogte
punt van deze beeldesthetiek biedt het werk van de Franse 
reportagefotograaf Henri Cartier-Bresson. Zijn tegelijk ly
rische en intelligente foto’s maken duidelijk dat een over
gave aan de snelheid van de camera niet noodzakelijk tot 
een stoet lichtzinnige beelden moet leiden: ook binnen een 
fractie van een seconde blijkt een vorm van denken moge
lijk.
Vandaag heeft die esthetiek van de snelheid echter afgedaan: 
steeds vaker zien we fotografen die proberen uit de tirannie 
van het moment te stappen. Zij willen niet langer verdwijnen 
in het evenement dat ze vastleggen, maar wensen een mening 
uit te drukken. Vooral binnen de hedendaagse reportage- 
fotografie is deze tendens naar verstilling merkbaar. De intri
gerende panorama’s van de Franse reportagefotograaf Luc 
Delahaye, die nu te zien zijn in het Amsterdamse Huis 
Marseille, zijn daar een schitterend voorbeeld van. Het werk 
van Delahaye wordt getekend door zijn gespannen relatie 
tot de reportagefotografie. Vooral de morele positie van de 
fotograaf staat daarbij ter discussie. Vanuit het besef dat elke 
confrontatie met een individueel lijden uiteindelijk dood
loopt op iets onuitspreekbaars, ontwikkelde hij een fotogra
fische strategie die de zelfzekere beeldtaal van de klassieke 
reportagefotografie vervangt door twijfel en aarzeling. In 
zijn laatste boek, Winterreise, manifesteert die aarzeling zich 
vooral in de wijze waarop hij zijn kader hanteert. Het fron
tale, stabiele en gefixeerde kader van de manmoedige re
porter die het geweld recht in de ogen kijkt, wordt in de 
beelden van Delahaye het teken van een redeloze vertwijfe
ling. Met zijn stug en onwrikbaar kader wil Delahaye vooral 
de pijnlijke onmogelijkheid om een ‘juiste’ positie in te ne
men tot uitdrukking brengen. Achter het beeld vermoeden 
we een fotograaf die als het ware bevriest in zijn positie van 
weerloze buitenstaander.
In zijn recente werk gaat de fotograaf nog een stapje verder. 
De vraag is nu niet langer of zijn aanwezigheid als fotograaf

DE APPEL Open dinsdag t/m zondag 11:00- 18:00 uur

Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE Amsterdam - +31 (0)20 6255 651
info@deappel.nl - www.deappel.nl

DEZE ZOMER:

EERSTE VERDIEPING___________
4 juni - 8 augustus 2004___________________

MARJETICA POTRC (SOLO)
URBAN GROWINGS________

TWEEDE VERDIEPING__________
9 juli - 8 augustus 2004____________________

LIBIA PÉREZ DE 
SILES DE CASTRO / 
ÓLAFUR ÀRNI ÓLAFSSON

20 augustus - 30 augustus 2004---------------------------------

STUART BAILEY & GOODWILL
FRANNY AND ZOOEY____________
Opening 19 augustus 18:00 - 20:00 uur---------------------
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Luc Delahaye

The Milosevic Trial, 2002
Courtesy Magnum Photos & Ricco/Maresca Gallery

geoorloofd is; alles draait nu rond het historische statuut van 
de getoonde gebeurtenis. Om dit thema vorm te geven, kiest 
Delahaye voor het panoramische beeldformaat, een keuze 
die radicaal indruist tegen de geplogenheden van de 
reportagefotografie, die slechts sporadisch panoramische 
beelden gebruikt (en dan meestal nog alleen als sfeer- 
scheppend beeldmateriaal). Het grootste probleem is dat de 
inhoud van panoramische beelden zeer moeilijk te controle
ren valt, waardoor het beeld voortdurend aan een teveel aan 
informatie dreigt ten onder te gaan. Panoramische beelden 
zijn niet assertief genoeg: ze hebben niet de kracht om een 
toeschouwer vast te pinnen. In de plaats daarvan neemt het 
panoramische kader de blik van de toeschouwer mee op een 
reis doorheen het beeld. Datzelfde ruimtelijk effect zorgt 
ervoor dat de ervaring van een directe confrontatie vervan
gen wordt door een weids en enigszins afstandelijk over
zicht. Het panoramische beeld lokt geen directe, emotionele 
respons uit, maar dwingt de kijker eerder tot een analytische, 
onderzoekende benadering.
Delahaye gebruikt het panoramische formaat om de unici
teit van het gebeuren te laten oplossen in de tijdloosheid 
van de ruimte. De foto’s die hij maakte van de oorlog in Irak 
plaatsen de oorlogshandelingen (en de slachtoffers die daarbij 
vallen) in een overdonderend landschap. Het landschap werkt 
hier als een spons die alle verwoestingen opzuigt. Die on
verschilligheid van het landschap zet zich vast op het beeld, 
dat geen enkele morele verontwaardiging toelaat. De wens 
van de fotograaf om zich buiten de urgentie van het moment 
te plaatsen en zich een ahistorische blik aan te meten, lijkt 
zo uit te lopen op een blindheid voor het concrete lijden dat 
zich vlak voor de camera afspeelt. Zo wordt niet de ver
woestende impact van een bom getoond, maar wel de rook
pluim die over het verlaten landschap zweeft. De vraag is 
echter of zo niet te veel particulariteit uit de beelden wordt 
geweerd. Is deze oorlog inderdaad niet meer dan een rook
pluim die slechts voor even boven het landschap zweeft al
vorens in vergetelheid op te lossen? Zo gesteld lijken deze 
beelden dan ook doordrongen van een ongelooflijk cynisme, 
waarbij het huidige geweld slechts gezien wordt als de meest 
recente manifestatie van een oeroud geweld dat zich voort
durend herhaalt - waarmee de huidige oorlog meteen als 
‘onvermijdelijk’ wordt verklaard.
Het onderhuids cynisme van deze oorlogsbeelden wordt 
echter genuanceerd door een reeks van drie panoramische 
foto’s die op de eerste verdieping te zien zijn. Telkens gaat 
het om foto’s van belangrijke machtscentra. Eén foto toont 
het Internationaal Gerechtshof tijdens het proces tegen 
Milosevic, een andere foto toont de bijeenkomst van de VN 
Veiligheidsraad tijdens de presentatie van het Amerikaans 
bewijsmateriaal dat een oorlog tegen Irak mogelijk moest 
maken en de laatste foto ten slotte laat een bijeenkomst van 
kardinalen in de Sint-Pietersbasiliek van Rome zien. De kris
talheldere foto’s van Delahaye willen vooral het symbo- 
lische belang van deze ruimtes beklemtonen. In die zin ver

tellen deze beelden ook een algemener verhaal: de foto van 
de rechtszaak tegen Milosevic is niet belangrijk omdat hij 
het proces van deze specifieke oorlogsmisdadiger toont, maar 
omdat hij duidelijk maakt dat er een plaats is waar oorlogs
misdaden kunnen worden bestraft. Uiteindelijk wil Delahaye 
via deze panoramische foto’s het juridische, politieke en re
ligieuze netwerk dat ons moreel handelen stuurt, zichtbaar 
maken. En daar slaagt hij wonderwel in.
Fragments of History: Panoramas by Luc Delahaye loopt 
tot 12 september in Huis Marseille, Keizersgracht 401,1016 
EK Amsterdam (020/531.89.89; www.huismarseille.nl). 
(Steven Humblet)

GIUSEPPE PENONE. Historisch gezien behoort Giuseppe 
Penone (° 1945) tot de arte povera, ook al is hij twintig jaar 
jonger dan Mario Merz, het boegbeeld van deze artistieke 
‘beweging’. De retrospectieve tentoonstelling Giuseppe 
Penone in het Centre Pompidou biedt een mooie gelegen
heid om dit oeuvre op zichzelf te benaderen én in een rui
mere context te situeren. Daarbij blijkt dat Penone veel dich
ter staat bij Joseph Beuys en tijdgenoten als Richard Long, 
dan bij de arte povera. Voor kunstenaars als Penone staat 
vooral de menselijke handeling centraal. De in de werke
lijkheid gerealiseerde ingrepen krijgen in de galerie of het 
museum een kritische pendant.
Veel kunst van de jaren zestig is verbonden met een urbane 
context. Naast de populaire cultuur en de consumptiemaat
schappij van de pop art en de industriële productiemethodes 
van de minimale sculptuur, was er voor de natuur nog wei
nig plaats. Een van de redenen waarom kunstenaars zich op 
het einde van de jaren zestig opnieuw voor de natuur gaan 
interesseren, niet alleen als onderwerp maar ook als mate
riaal en drager van hun artistieke projecten, heeft te maken 
met hun kritiek op het conventionele galeriesysteem. Hier
bij werden ze ook gedreven door een ecologisch bewustzijn 
en een romantische natuurbeleving. Hun zoektocht naar ele
mentaire ervaringen ging gepaard met een kosmische bena
dering van de aarde, een herontdekking van archaïsche cul
turen en een verlangen om opgenomen te worden in een 
tijdloze wereld, om één te zijn met de natuur. De natuur wordt 
niet meer afgebeeld maar beleefd. Kunstwerken ontstaan in 
ver afgelegen gebieden waar natuurlijke processen geobser
veerd en gedocumenteerd worden.
Arte povera is de Italiaanse synthese van deze tendens. Deze 
kunstenaars hebben belangstelling voor natuurlijke proces
sen, en trachten - net als Beuys - het contact met de natuur 
te herstellen via de energie van natuurlijke materialen. 
Germano Celant, de bekende criticus en promotor van de 
arte povera, zag deze ‘arme kunst’ als “het vrijwillig afleg
gen van de verworvenheden van de cultuur om de oorspron
kelijke waarheid te bereiken van het lichaam en zijn gewaar
wordingen”. In zijn eerste manifest benadrukt Celant het 
empirische en niet het speculatieve karakter van het onder
zoek. Hij legt de klemtoon op de fysieke aanwezigheid van 

de objecten en de houding van het subject. De werken van 
de arte povera zijn gevisualiseerde denkprocessen die vooral 
een contemplatieve houding oproepen. Ze zijn een vorm van 
toegepaste conceptkunst.
Het lyrisch natuurgevoel van Penone is echter niet louter 
contemplatief. Zijn vroegste werken bestaan uit artistieke 
handelingen die sporen nalaten in de natuur. Jonge bomen 
worden in hun groei beïnvloed door ze samen te vlechten, 
om te buigen of ze met een bronzen afgietsel van zijn hand 
te omklemmen. Deze activiteit, waarbij ruimte en tijd be
langrijke parameters zijn, wordt vervolgens fotografisch 
gedocumenteerd. Voor Rovesciare ipropri occhi (“zijn ogen 
omdraaien”) uit 1970 laat Penone voor zichzelf contactlenzen 
maken in spiegelglas. Terwijl hij zelf niets meer ziet, weer
spiegelt zijn blik de hem omringende werkelijkheid. In de 
geest van de conceptuele kunst ziet hij observatie en reflec
tie als een belangrijke taak van de kunstenaar; maar vrij snel 
ontgroeit Penone deze conceptuele fase om zich te ontwik
kelen tot een klassieke beeldhouwer. Zijn eigen lichaam, dat 
veelvuldig wordt afgebeeld, afgegoten en afgedrukt, en 
vooral de huid die hij uitvoerig fotografeert, krijgen in zijn 
werk een bijzondere betekenis.
Vanaf 1969 gaat hij in houten balken op zoek naar ‘de oor
spronkelijke boom’. Door als een archeoloog van de natuur 
de buitenste jaarringen weg te hakken gaat hij terug in de 
tijd, toen de natuur nog niet ten dienste stond van de cultuur. 
Zijn Alberi vormen niet alleen de leidraad van zijn artis
tieke ontwikkeling, ze fungeren ook als een intentie
verklaring die op haast rituele wijze hernieuwd wordt. In 
plaats van iets nieuws te creëren, tracht hij de herinnering 
aan de oorsprong levendig te houden. De totaliteit van zijn 
teruggevonden bomen noemt hij een “herhaling van het 
woud”.
Als zoon van een landbouwer en kleinzoon van een beeld
houwer tracht Penone beide disciplines met elkaar te ver
zoenen. Landbouwwerktuigen en agrarische producten ge
bruikt hij als metafoor voor menselijke verlangens en han
delingen. De natuur wordt afgedrukt in levensgrote frottages 
van boomschorsen, bronzen afgietsels van fijne boom- 
blaadjes en kristallen replica's van takken. Ook de relatie 
tussen de mens en de natuur laat zich lezen door afdrukken 
en indrukken. Zo laat hij aardappelen en pompoenen groeien 
in moules van zijn eigen lichaam, zodat ze de vorm aanne
men van zijn ogen, zijn neus, zijn oren en zijn mond. In een 
berg laurierbladeren laat hij een afdruk van zijn lichaam na. 
Penone maakt niet alleen afdrukken van natuurlijke vormen, 
maar ook van natuurlijke processen. Zo toont de tentoon
stelling een indrukwekkend ensemble Soffi'. de in aardewerk 
gestolde adem van de kunstenaar, die eruitziet als een reeks 
levensgrote vazen waarin de vier elementen, aarde, water, 
vuur en lucht op een natuurlijke manier zijn samengebracht. 
Ondanks de totaal verschillende esthetiek is het werk ook 
een rechtstreekse hommage aan de Fiato d’artista van 
Manzoni. Het beademen staat zowel voor het ademhalen als 
voor bezieling, kracht en inspiratie. Bij Penone wordt dit 
symbool van het leven geassocieerd met funeraire urnen. 
Leven en dood zijn onherroepelijk met elkaar verbonden. 
Penone balanceert hier op het randje van de mystiek, maar 
de grote tactiele kwaliteiten van dit werk, het gevolg van 
een weloverwogen materiaalkeuze en een ambachtelijke 
vaardigheid, situeren het ontegensprekelijk aan deze zijde 
van de realiteit.
Voor de tentoonstelling La Beauté bekleedde Penone en
kele jaren geleden in het Palais des Papes in Avignon een 
volledige zaal met laurierbladeren. Deze indrukwekkende 
installatie werd hier volledig gereconstrueerd. Visuele, tac
tiele en olfactorische impulsen dingen er naar onze zintuig
lijke overgave. De afwisselend gouden, zilveren en brons
kleurige schijn van de laurier zorgt voor verfijnde schake
ringen binnen het monochrome palet en transformeert deze 
organische materie tot veredeld metaal. In tegenstelling tot 
de andere kunstenaars van de arte povera is het werk van 
Penone minder sociaal-kritisch of politiek radicaal. Ook hun 
poging om de kunst via haar tautologisch karakter te her
definiëren is niet zijn belangrijkste drijfveer. Zoals het een 
‘klassieke’ beeldhouwer betaamt is Penone een kunstenaar 
van de metamorfose.
De retrospectieve tentoonstelling in het Centre Pompidou 
geeft een mooi overzicht van dit indrukwekkende oeuvre. 
Helaas worden de werken te veel naast en achter elkaar ge
zet, zodat de nadruk vooral komt te liggen op de esthetische 
kwaliteiten, de charmerende aspecten en minder op de ei
genlijke bestaansreden van het werk. Bij gebrek aan een 
gedurfde opstelling, een verrassende invalshoek of een ori-
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Giuseppe Penone

Cedro di Versailles, 2002-2003 
foto:Giuseppe Penone en Dina Carrara, © Adagp, 2004

Thomas Schütte
Louise Lawler

Tanke Deutschland, 2003
© VG Bild-Kunst, Bonn, 2004, foto: Nic Tenwiggenhom Salon Hodler, 1992/1993, cibachrome

ginele lezing, komen de interne spanningen binnen dit oeuvre 
onvoldoende tot hun recht. Maar men kan zich natuurlijk 
ook afvragen of dit werk zich leent tot een confronterende 
opstelling.
De tentoonstelling Giuseppe Penone loopt nog tot 23 au- 
gustus in het Centre Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). 
(Lieven Van Den Abeele)

THOMAS SCHÜTTE. Thomas Schütte heeft altijd iets 
gehad met monumenten. Op Documenta IX in Kassei (1992) 
stonden zijn rijzige, marionetachtige figuren, geflankeerd 
door dozen en zakken, verweesd voor zich uit te kijken op 
het dak van het Rode Paleis. Een zuil met bovenop rode 
kersen vormde een van de blikvangers van Skulpturprojekte 
Münster (1986). Schaal en plaatsing in de stad verleenden 
de werken een monumentale allure, die echter niet te rijmen 
viel met de banale voorwerpen, afkomstig uit de kinder
kamer of uit de speelgoedwinkel. Een spanning tussen iets 
‘zwaars’ dat thuishoort in een ‘verheven’ kunsttraditie, en 
iets ‘lichts’ dat hoegenaamd geen voetstuk verdient, beheerst 
het oeuvre van Schütte nog steeds.
Zijn werken hebben meestal de vorm van modellen en ma
quettes, architecturale en sculpturale ontwerpen die door
gaans niet gerealiseerd werden (of worden), en die daar ook 
te absurd voor zijn. Het zijn bagatellen die, ontsproten aan 
de fantasie, een wereld van projecties bewonen. Toch ‘we
gen’ ze ook: ze zijn beladen met de ernst van een 
(on)mogelijk gedenkteken. Het is alsof zij de taak op zich 
nemen om iets te herdenken wat in een onbepaald tijdperk 
verloren is gegaan - of verloren zal gaan. Tegelijk bouwt 
Schütte een distantie in tegenover elk ‘werkelijk’ historisch 
belang; dat wordt duidelijk bewezen door zijn grafmonument 
dat hij in 1981 ontwierp - in de vorm van een snoeperig huisje 
met rode muren en dak - en waarop 1996 als sterfdatum ver
meld staat. Hij celebreert niet de mythe van de kunst en de 
kunstenaar, maar ontwerpt een mythologisch getint univer
sum. Of eerder: hij delft een mythische component op die 
volgens hem als een levende dode in de kunst rondspookt.
In Kreuzzug, de tentoonstelling die nu in Düsseldorf loopt, 
valt op dat Schütte bij dit alles nog niet klaar is met de grote 
Kunst en- Kunstgeschiedenis, Voor de tentoonstelling ver
zamelde hij sculpturen, maquettes en werken op papier uit 
zijn productie sinds ruwweg 1996 - als we zijn eigen graf
schrift mogen geloven gaat het dus om ‘postuum’ werk. Het 
meeste indruk maken de reeksen van grootschalige dictator- 
hoofden en sculpturen van vrouwen. De reuzengrote kop
pen van dictators moeten qua impact niet onderdoen voor 
soortgelijke beelden van Saddam of Ceaucescu, al zijn ze 
gemaakt van geglazuurde keramiek, een vreemd en verras
send delicaat materiaal. De zes stalen gevaartes, vrouwe
lijke naakten met een solide onderstel, kunnen zich meten 
met hun illustere voorgangers - parksculpturen in de trant 
van Aristide Maillol - maar met hun stalen huid hebben ze 
tegelijk een opvallend industrieel uiterlijk.
Schütte ziet heel de kunstgeschiedenis als een verzameling 
van ‘modellen’, van te reproduceren prototypes. Met die 
parodiërende distantie staat hij niet alleen, maar in de ex

treem onderkoelde manier waarop hij de grote modellen 
benadert, laat hij alvast elke vorm van nostalgie achter zich. 
De waanzinnige anatomie van de vrouwenlichamen kunnen 
wat dat betreft tellen, en sommige details (de oortjes!) van 
de dictatorhoofden zijn te hilarisch om van ‘gewelddadige 
vervormingen’ te kunnen spreken. Terwijl hij de klassieke 
sculpturale typologieën (portretbustes, vrouwelijk naakt) tot 
op de grens van het afzichtelijke en het onherkenbare ver
vormt - zonder expressionistisch pathos en met een vreemd 
soort apathie - behandelt hij de oppervlaktes op een manier 
die daar volledig los van staat. De dictatorhoofden zijn 
ingekerfd met puntjes óf ribbeltjes, zoals plakken klei die 
iemand, bij wijze van bezigheidstherapie, met boetseer- 
stokjes heeft zitten bewerken. De vrouwenfiguren liggen op 
ruwe onderstellen van roestend staal. Schütte countert ‘hoge’ 
kunsthistorische modellen met de merktekens van heel an
dere productiesferen: het kinderatelier, de machine- 
werkplaats, de amusementsindustrie, de Tupperware party... 
Eén werk bestaat uit twee snoepgroene, gesloten dozen op 
liggers, gepresenteerd op een tafel van spaanderplaat. Het is 
niet moeilijk in deze Renditekiste een parodie te zien op de 
kunst en de recuperatie van kunst door een (economisch 
denkend) kunstsysteem. De Grosse Geister met hun lijven 
van gedraaide worsten lijken dan weer op overmaatse Ninja- 
Turtles'. sympathieke vechtersbazen of animatiefiguren 
- knuffelmonumentjes - uit Disneyland. Schütte aapt het ver
loop na van een ‘geschiedenis’ die dingen creëert en bewaart 
om een symbolische meerwaarde te genereren en die ver
volgens te exploiteren; kunstgeschiedenis als een bij uitstek 
‘sociale’ geschiedenis die haar eigen ‘sociale surplus’ gene
reert. Daarmee houdt Schütte, als in een wrede spiegel, de 
kunstgeschiedenis haar eigen onvermijdelijke waren
fetisj isme voor.
De tentoonstelling is niet overal even spannend - veel van 
de maquettes zijn een beetje slick - maar ze gunt wel een 
ruime kijk op het werk. Er zijn veel keramieken voorstudies 
voor de bronzen en stalen vrouwensculpturen te zien - ze 
horen tot de collectie van de Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen. Schütte omschrijft ze als “schetsen”. Ze druipen 
van de kleur en het glazuur.
Ook de lichamen van de Grosse Geister druipen, als 
smeltende ijsjes, en sommige vrouwenfiguren druipen over 
de randen van hun sokkels. In Schüttes werkwijze zit een 
soort onachtzaamheid, een Lassigkeit - men vindt dat niet 
alleen in de schitterende reeks mappen met etsen en aqua
rellen, maar ook in de sculpturen. Het is alsof de werken 
niet helemaal met opzet en zonder veel illusie gemaakt zijn 
(“hoop is een gebrek aan informatie” staat ergens op een 
aquarel). Maar het feest van druipende materie is ook een 
bewening - een steeds terugkerend motief bij Schütte, in de 
sculpturen (de urnen, de dikke tranen van was) en op papier 
(het wenende vrouwenhoofd, verlepte bloemen, harten, bloe
men voor Marcel Duchamp, de kikvorskoning). Er loert bij 
Schütte altijd een ‘gebrek aan ernst’ om de hoek, of een des
interesse voor de ernst van het eigen project, de eigen 
verhaalstof - voor (de fetisj van) het oeuvre zelf.
Kreuzzug van Thomas Schütte loopt tot 19 september in K 21, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Standehausstrasse 1, 

40217 Düsseldorf (0211/8381-600; info@kunstsammlung.de; 
www.kunstsammlung.de). Catalogus met teksten van Jan 
Thorn-Prikker, Hans Rudolf Reust, Guy Tosato en Dieter 
Schwarz. (Ose Kuijken)

LOUISE LAWLER AND OTHERS. De laatste jaren komt 
een meer historische reflectie op de appropriation art van 
rond 1980 op gang; lange tijd domineerden de teksten die 
Douglas Crimp, Craig Owens en anderen destijds schreven 
de receptie van het werk. Nu duidelijk is dat de kritische, 
politieke claims die de critici voor dat werk maakten al te 
optimistisch waren, is het tijd voor revisionisme. Speelde 
bij de geherfotografeerde advertenties van Richard Prince 
niet ook een libidineuze investering in het materiaal die door 
de oorspronkelijke receptie - die alleen maar kritiek op de 
media wilde zien - werd veronachtzaamd?
De catalogus van de tentoonstelling Louise Lawler and 
Others in het Museum fiir Gegenwartskunst in Basel is een 
goed voorbeeld van dit nieuwe discours, vooral dankzij de 
tekstbijdragen van Isabelle Graw, die een ambitieuze visie 
op de appropriation art als geheel ontvouwt, Jack 
Bankowsky, die op Lawlers intensieve picturale dialoog met 
Warhol ingaat, en George Baker en Andrea Fraser, die in 
een gesprek proberen de aard van Lawlers werk ten opzichte 
van eerdere en latere generaties ‘kritische’ kunstenaars af te 
bakenen. De tentoonstelling zelf biedt een intelligent gear
rangeerde staalkaart van Lawlers oeuvre, met de nadruk op 
het fotografische werk. Ze begint echter met een reeks 
kunstenaarsnamen op de glazen ingangspartij, en een her- 
haling van dezelfde reeks namen in de zaal na de kassa, waar 
minimal art te zien is. Het zijn alfabetisch gerangschikte 
namen van grote mannelijke kunstenaars uit de collectie, 
van Vito Acconci tot Lawrence Weiner; ze zijn gerelateerd 
aan Lawlers werk Birdcalls, waarin de namen van manne
lijke kunstenaars worden vertolkt als vogelroep. In Basel is 
ook een versie van Birdcalls met deze namen te horen.
Verder domineren op de tentoonstelling Lawlers foto’s van 
‘geïnstalleerde’ kunst in privé-collecties, musea, bedrijven 
en veilinghuizen. Waar Prince en Levine beelden zonder 
context herfotografeerden, toont Lawler kunstwerken in situ. 
Het al te voor de hand liggende en anekdotische weet zij 
steeds weer te omzeilen. Haar uitsneden zijn vaak licht per
vers: van een Frank Stella zien we alleen de spiegeling in 
een gepolijste vloer, van een Pollock alleen de onderkant, 
die een visuele dialoog aangaat met de soepterrine die eron
der staat. Dialogen tussen verschillende werken, of tussen 
kunstwerken en andere objecten, spelen ook elders een be
langrijke rol. Een wit vlagschilderij van Jasper Johns hangt 
boven een wit opgemaakt bed met een monogram; de titel 
Monogram suggereert tegelijk een verband met Robert 
Rauschenbergs werk Monogram - de geit met autoband die 
te zien is op een andere foto van Lawler. This will mean 
more to some of you than others, om met Lawler te spreken. 
It Could Be Elvis is een foto van een houten wand in een 
verzamelaarsinterieur met onderaan links een tafeltje, rechts 
een fragment van een Japanse schildering, en links boven
aan de onderste helft van een van Warhols Beuysportretten. 
De titel It Could Be Elvis suggereert de blik van iemand die
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Marcel Breuer

Begrisch Hall, campus van New York University, 1967-70 
foto: Ben Schnall

Warhols Beuyswerken niet kent en wijst daarmee op ver
schillen in sociale achtergrond en culturele bagage. In ieder 
geval is dat één mogelijke interpretatie, die bevestigd wordt 
door een ander werk: twee identieke foto’s van een Warhol- 
Marilyn, de ene keer met het onderschrift “Does Marilyn 
Monroe Make You Cry?” en de andere keer met “Does Andy 
Warhol Make You Cry?” De titels en andere teksten van 
Lawler worden gekenmerkt door een soort achteloos 
hermetisme; in hun gesprek in de catalogus breken Baker 
en Fraser zich het hoofd over de vraag hoe A Picture is No 
Substitute for Anything (de titel van een reeks projecten van 
Lawler en Sherrie Levine) in vredesnaam moet worden geïn
terpreteerd. Ook peinzen zij zich suf over de betekenis van 
de foto van een papegaai voor een rode achtergrond, die 
ook weer in Basel te zien is; wat is de relatie van dit 
enigmatische beeld met de rest van Lawlers werk? “The 
parrot photograph is a problem!”
Met het oog op de discussie over de overschatting van het 
kritische gehalte van de appropriation art biedt Louise Lawler 
and Others stof tot nadenken. Duidelijk is dat Lawler niet 
simpelweg de kunstwereld of kunstmarkt attaqueert, maar 
te werk gaat met een mengeling van kritiek en empathie, 
distantie en identificatie. Zij koestert niet de revolutionaire 
ambitie om het systeem omver te werpen, of het uitsluitend 
negatief voor te stellen; zij is geen situationistische 
antikunstfundamentalist. Lawler intervenieert in de kunst
context en die kunstcontext heeft op zijn beurt effect op haar; 
eerder dan van een ‘abstracte en schematische subversie’ is 
er sprake van een wederzijdse beïnvloeding. Lawlers hou
ding is analytisch, en als zodanig kan men haar als - om de 
term toch maar te gebruiken - kritisch alternatief zien voor 
een volledig affirmatieve of vrijblijvend subjectivistische en 
poëtiserende kunst. Maar haar houding is niet die van een 
koel subject dat alles overschouwt; haar praktijk wordt niet 
volledig door bewuste intenties gevormd. Begeerte, ironie en 
ambivalentie maken haar werk tot méér dan de implementatie 
van een politiek program - tot interessante kunst, en alleen 
interessante kunst kan ook een kritische potentie ontwikke
len. Ook als, of juist als de kunstenaar “zichzelf niet onder 
controle heeft”, zoals Graw stelt, kan zijn of haar werk een 
verschil maken. Als het wegvagen van de economie van de 
kunst geen haalbare kaart lijkt, is Lawlers visuele antropolo
gie voorlopig een noodzakelijk correctief, een dat in het sys
teem participeert, maar het ook een spiegel voorhoudt.
Louise Lawler and Others loopt tot 29 augustus in het Kunst
museum Basel, Museum für Gegenwartskunst, St. Alban- 
Rheinweg 60, 4010 Basel (www.mgkbasel.ch). De catalo
gus verscheen bij Hatje Cantz Verlag, Senefelderstrasse 12, 
73760 Ostfildern (Ruit) (07/11-44 05-0; www.hatjecantz.de). 
ISBN 3-7757-1464-2. (Sven Lütticken)

Vormgeving

MARCEL BREUER- VITRA IN BELGIË. In de loop van 
dit en volgend jaar opent het Zwitserse meubelconcern Vitra 
vijf architectuur- en designtentoonstellingen in België. De 
eerste in deze reeks draagt de titel Marcel Breuer: Design 
& Architecture en vindt plaats in het Brusselse Cl VA 
(Centre International pour la Ville, l’Architecture et le 
Paysage). Het is een hommage aan de Hongaarse vorm
gever en architect Marcel Breuer (1902-1981), een van de 
invloedrijkste figuren van het Bauhaus. Later op het jaar 
volgt een hommage aan de jongere Deense vormgever 
Verner Panton (1926-1998) in het Cultuurcentrum van 
Knokke-Heist. Nagenoeg gelijktijdig zal in Grand-Homu 
Images een tentoonstelling van de actuele Duitse designer 

en lichtkunstenaar Ingo Maurer te zien zijn. Daarna volgen 
nog twee thematische exposities. Eind 2004 opent Living in 
Motion in het Kunstencentrum Z33 in Hasselt, een tentoon- 
stelling over mobiel of nomadisch wonen en de reflecties 
daaromtrent in de kunst, de vormgeving en de architectuur. 
De reeks neemt een einde in het Gentse Design museum 
waar Airworld in de lente van 2005 het design en de archi
tectuur van de luchtvaartindustrie zal belichten. De vijf 
Vitratentoonstellingen zijn niet speciaal voor België gecon
cipieerd. Het zijn reizende presentaties die eerder al in het 
designmuseum van Vitra zelf (met expositieruimtes in Weil 
am Rhein en in Berlijn) en/of in andere Europese landen te 
zien waren.
De retrospectieve over Marcel Breuer past in een reeks van 
monografische tentoonstellingen waarin Vitra telkens een 
centrale figuur uit de 20ste-eeuwse architectuur- en design- 
geschiedenis belicht. De meubelfirma maakte onder meer 
al exposities over het werk van Charles & Ray Eames, Frank 
Lloyd Wright, Ludwig Mies van der Rohe en Luis Barragân. 
Net als deze ontwerpers behoort Marcel Breuer tot de 
modernistische grootmeesters van de vorige eeuw. Boven
dien bezit het Vitra Design Museum een representatief deel 
van zijn oeuvre en is het beheerder van het archief van Anton 
Lorenz, een belangrijke zakenpartner van de architect. Dit 
materiaal vormde de basis voor de tentoonstelling en voor 
de bijbehorende, lijvige catalogus.
Zoals de titel van de tentoonstelling aangeeft, was Marcel 
Breuer architect én designer. In Europa wordt hij vandaag 
vooral herinnerd als de ontwerper van de Wassily- en de 
Cesca-stoel en als een getalenteerde student en latere ‘jonge 

meester’ van het Bauhaus. In de Verenigde Staten daarente
gen is Breuer in de eerste plaats gekend als een van de uit 
Europa ingeweken grootmeesters van de ‘moderne bewe
ging’ en als een begeesterend docent aan de Harvard 
University. Deze ‘dubbele’ identiteit ligt aan de basis van de 
Vitratentoonstelling. De presentatie bestaat uit twee delen. 
Het gelijkvloers van het CIVA is gewijd aan de meubel- 
productie van Breuer en laat talrijke originele modellen, 
foto’s, tekeningen en folders zien. De ontwerpen zijn opge
deeld in vier periodes waarin de designer zich telkens toe
legde op een ander materiaal: massief hout, buisstaal, alu
minium en multiplex. De verdieping van het CIVA staat in 
het teken van het architecturale oeuvre en is gestructureerd 
aan de hand van drie thema’s: ‘volume’, ‘spaces’ en ‘houses’. 
Er zijn grote maquettes, tekeningen en foto’s te zien van on
der meer het Whitney Museum of American Art (New York, 
1964-1966), de minder gekende, maar minstens even indruk
wekkende Begrisch Hall (New York, 1959-1961), verschil
lende kerkgebouwen en kloosters en diverse woningtypes. Ten 
slotte zijn er enkele kleinere fotopresentaties rond vormelijke 
thema’s die vaak betrekking hebben op zowel het design als 
de architectuur van Breuer: ‘textures’, ‘crystalline forms’, 
‘lying rectangle’ en ‘cantilever’.
De tentoonstelling is helder opgebouwd en verzorgd vorm
gegeven. Ze laat de bezoekers op een toegankelijke manier 
kennismaken met de materiaalgevoeligheid en de strucm- 
rele inventiviteit van Breuer. Gekende meubelstukken als 
de Wassily-stoel - een van de meest gekopieerde meubel
stukken van de 20ste eeuw - worden niet zonder meer op 
een voetstuk geplaatst. De begeleidende tekst en enkele een
voudige rodé cirkels op een transparant plexipaneel trekken 
de aandacht op de ingenieuze constructie van het meubel 
waarvan sommige delen op het frame van een fiets zijn geïn
spireerd. De grote witte maquettes op de verdieping staan 
op speciale sokkels met keurig gedesignde, uitschuifbare 
lades waarop plannen en snedes zijn afgebeeld. Naast de 
schaalmodellen staan computerschermen, in bijpassende 
plastic hulzen, waarop kleurbeelden van de projecten te zien 
zijn. De catalogus ten slotte biedt niet alleen een rijke ver
zameling beeldmateriaal, maar ook een degelijke bundeling 
van teksten van enkele onderzoekers en van een voormalige 
medewerker van Breuer. Kortom, het hele project is goed 
doordacht én zit mooi in elkaar. Maar wat hadden we anders 
verwacht van Vitra? Het uitzonderlijk cultureel profiel van 
deze producent van ‘high design’ is immers in belangrijke 
mate gebaseerd op de professionele uitbouw van Vitra's ei
gen designmuseum.
Het Vitra Design Museum werd opgericht door directeur 
Rolf Fehlbaum in de jaren tachtig. Het relatief jonge en tot 
op zekere hoogte onafhankelijke instituut bezit een aanzien
lijke collectie meubels (meer dan 1800 stuks) en verschil
lende belangrijke ontwerpersarchieven. De verzameling 
besteedt vooral aandacht aan de westerse, modernistische 
avant-gardeproductie van de 20ste eeuw (Gerrit Rietveld, 
Eileen Gray, Charles & Ray Eames, Hans Wegner enzo
voort). Maar het museum bezit ook werk van enkele vroege 
‘functionalisten’ als Michael Thonet of Karl Friedrich 
Schinkel én van enkele belangrijke ontwerpers die zich kri
tisch verhielden tot de moderne beweging, zoals Alessandro 
Mendini en Ettore Sottsass. Een relatief klein aandeel van 
de collectiestukken zijn of waren bij Vitra in productie.
Met zijn designmuseum profileert Vitra zich vooral als een 
bedrijf dat niet alleen om commerciële redenen geïnteres-

Piet Kramer

Fauteuil, 1924

Gerrit Rietveld

Rood-blauwe stoel, 1918-23

seerd is in design. Het meubelconcern verkondigt ook van
daag nog dat vormgeving een belangrijke morele dimensie 
heeft, en het sluit hiermee rechtstreeks aan bij de traditie 
van de modernistische beweging. Zoals blijkt uit een 
collectiecatalogus van 1996, is Vitra zich ervan bewust dat 
deze overtuiging bij vele actuele ontwerpers en academici 
‘anachronistisch’ aandoet, maar het bedrijf maakt zich sterk 
dat er wel degelijk nog een groot publiek is dat gelooft in de 
morele waarde van ‘goed’ design. Onder dit modernistisch 
credo komen de vijf designtentoonstellingen dit en komend 
jaar het Belgische designlandschap bezetten. We kunnen het 
alleen jammer vinden dat onze eigen instellingen nauwe
lijks initiatieven ontwikkelen die Vitra’s tijdelijk cultuur- 
monopolie kunnen nuanceren en het discours over vormge
ving weten te schakeren.
Marcel Breuer: Design & Architecture loopt nog tot 3 okto
ber 2004 in het CIVA, Kluisstraat 55, 1050 Brussel 
(02/642.24.50; www.civa.be). (Fredie Floré)

KRAMER VERSUS RIETVELD. Het Stedelijk Museum 
heeft op 15 mei tijdelijk zijn deuren geopend in het 
modernistische Postgebouw aan de Oosterdokskade in 
Amsterdam. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het ge
bouw is een nieuwe uitdaging voor het museum dat historie 
schreef op het Museumplein maar de laatste jaren in roerig 
vaarwater terecht is gekomen. Op haar nieuwe plek wil het 
Stedelijk een nieuwe koers varen, en een onderdeel daarvan 
is de wens om meer aandacht te besteden aan vormgeving. 
Een eerste aanzet hiertoe vormt de tentoonstelling Kramer 
vs. Rietveld, contrasten in de meubelcollectie, die met stuk
ken uit de eigen collectie een overzicht geeft van anderhalve 
eeuw meubelontwerpen. Van de ruim duizend meubels die 
het Stedelijk Museum sinds 1934 heeft verzameld, zijn er 
180 tentoongesteld. Aanleiding voor de tentoonstelling is 
de publicatie van de eerste bestandscatalogus van het mu
seum: The Furniture Collection 1850-2000. From Michael 
Thonet to Marcel Wanders.
De meubels staan uitgestald op een groot podium bestaande 
uit houten paletten. Het lijkt op een soort magazijnopstelling, 
alsof de bezoeker een blik wordt gegund in het depot waar 
de hoogstaande meubelcollectie is opgeslagen. Om enige 
ordening aan te brengen heeft iedere ‘ruimte’ een thema 
meegekregen: concept, vorm, materie, oplage en functie. 
Stoelen, tafels, kasten, kamerschermen en banken van 
Thonet, H.P. Berlage, Ludwig Mies van der Rohe, Ame 
Jacobsen, Alvaro Aalto, Philippe Starck, Ettore Sottsass, 
Michele de Lucchi, Marcel Wanders, Piet Hein Eek en vele 
anderen, staan in een contrastrijke opstelling door elkaar. 
‘Contrasten’ vormen een rode draad in de presentatie. Bin
nen elk thema wordt met tegenstellingen gewerkt: ‘rusten’ 
staat naast ‘werken’, ‘oplage’naast ‘exclusief’, ‘afval’naast 
‘grondstof’, ‘oud’ naast ‘nieuw’. Korte teksten geven heel 
beknopt inzicht in de inhoudelijk achtergronden van de voor
werpen.
Naast deze thematische presentatie is er nog een gedeelte 
dat volledig is gewijd aan twee architect-ontwerpers: 
Piet Kramer (1881-1961) en Gerrit Rietveld (1888-1964). 
Door him vernieuwende en spraakmakende stijlen behoor
den deze twee tijdgenoten tot de absolute voorhoede. Het 
‘contrast’ in deze presentatie is evident: zware, monumentale 
expressionistische meubels van Kramer, tegenover de 
constructivistische, heldere, transparante werken van Rietveld. 
In verschillende ‘kabinetten’ wordt het werk van beide ont
werpers belicht en tegen elkaar uitgespeeld. Bijzonder is de 
slaapkamer die Rietveld in 1926 ontwierp voor het huis van 
de familie Harrenstein aan de Weteringschans in Amsterdam.
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In 1971 kocht het Stedelijk de uit 76 bouwonderdelen en 
15 meubels bestaande kamer in zijn geheel aan. Het ensem
ble geeft een prachtig beeld van de ruimtekunstenaar 
Rietveld die architectuur en inrichting niet van elkaar 
scheidde maar als onderdeel van een totaalconcept behan
delde. Horizontale schotten markeren de plaats van de bed
den, en schermen de slaapplaatsen af tegen de tocht. Het 
horizontale paneel dat als een zwevend stak plafond is aan
gebracht, zorgt voor een visuele scheiding tassen de entree 
en het slaapkamergedeelte. Alle meubels, van nachtkastjes 
tot en met spiegels en lampen, zijn speciaal gemaakt en toe
gesneden op hun functie en plaats in het interieur.
In een ander kabinet wordt de veelzijdigheid van Rietveld 
belicht. Achter in de ruimte staat de overbekende rood
blauwe stoel, maar daarvoor staan een stoel van gebogen 
triplex, een beugelstoel, de bijzondere aluminium armstoel 
met grote ronde gaten en een stoel met canvasbekleding, 
afgewerkt met grote vissteken. Samen met de meubels, die 
vaak van een bijna ontroerende eenvoud zijn, wordt hier een 
prachtig overzicht gegeven van het werk van de man die 
grote invloed heeft gehad op de moderne meubelkunst.
Van Kramer bezit het museum geen totaalconcept. Zijn 
slaapkamermeubels, zware gesloten vormen met geïntegreerde 
ornamenten vervaardigd uit luxueuze materialen, zijn solitair 
opgesteld in een kabinet met enkele andere ontwerpen van 
zijn hand. De in de loop der jaren verbleekte meubels zijn na 
uitvoerige stadie gerestaureerd, waarbij de bijzondere groene, 
oranje, paarse en rode beitskleuren in oude glorie zijn her
steld. Hoewel de warme kleuren van de meubels door de roze 
achtergrondverlichting van de ruimte niet echt tot hun recht 
komen, is de verrassing groot bij deze objecten, die als don
ker en somber in je geheugen gegrift staan.
Als architect van onder meer arbeiderswoningen zette 
Kramer zich ook in voor de sociale kant van de meubel
kunst. In 1921 nam hij deel aan een tentoonstelling over 
woninginrichting die veel opzien baarde. Voor deze tentoon
stelling, die bestond uit modelkamers - eenvoudig en voor 
prijzen die geacht werden binnen het bereik van de bewo
ners te liggen - maakte Kramer een woonkamer en een slaap
kamer voor een arbeidersgezin. Ook toen viel Kramer op 
door zijn kleurstelling: wethouder R.M. Wibaut, die deze 
tentoonstelling ‘beschavingswerk’ noemde, prees de ‘hel
rode’ kleur van Kramers meubilair.
Aan de sociale betrokkenheid van Kramer en de belangrijke 
invloed van de ontwerpers op de popularisering van de ‘mo
derne’ meubelontwerpen, wordt in de tentoonstelling geen 
aandacht besteed. Het Stedelijk Museum wil met deze pre
sentaties vooral een bijzonder onderdeel van haar collectie 
herwaarderen. De 'depotopstelling' en de kabinetten van 
Kramer vs. Rietveld komen in het modernistische gebouw 
van Piet Elling goed tot hun recht; maar de achtergrond
informatie is oppervlakkig. Door de bezoeker iets meer in
formatie te bieden over de ideeën achter het ontwerp, zou 
ook de wetenschappelijke functie van het museum meer tot 
zijn recht kunnen komen. Het is voor de geïnteresseerde be
zoeker aanleiding om weer eens in de boekenkast te kijken. 
Kramer vs. Rietveld. Contrasten in de meubelcollectie loopt 
tot 29 augustus in Stedelijk Museum CS, Oosterdokskade 5, 
1011 AD Amsterdam (020/573.29.11; www.stedelijk.nl). 
(Coosje Berkelbach)

MARC NEWSON. In het Groninger Museum is deze zo
mer een grote tentoonstelling te zien van de Australische 
ontwerper Marc Newson. Het is de eerste Europese solo- 
tentoonstelling van Newson, die in Sydney sieraad, beeld
houwkunst en meubelmaken studeerde en door het 
Groninger Museum geïntroduceerd wordt als “één van de 
meest invloedrijke en veelzijdige ontwerpers van dit mo
ment”. Veelzijdig is Newson ongetwijfeld: hij ontwierp 
meubels, maar ook complete interieurs, een auto, een 
afdruiprek met de naam Dish Doctor of iets obscuurs als 
een deurstop - volgens de ontwerper slechts “an excuse to 
have a funny thing around the house”. In een van haar 
videoclips ligt Madonna op een chaise longue van Newson, 
terwijl Nick Wood en Simon Le Bon (voorheen Duran 
Duran) hem vroegen om hun opnamestudio in Tokio aan te 
kleden. Stanley Kubricks film 2001 - a Space Odyssey is 
een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor zijn hippe 
universum.
Het hoogtepunt van de tentoonstelling is een klein vlieg
tuigje dat Kelvin 40 heet. Het staat mooi opgesteld in het 
meest spraakmakende deel van het museum, het zogenaamde 
“deconstructivistische” paviljoen dat met zijn schots en 
scheef hangende, felrode metalen vormen, maar ook door 
het ongemaskeerd gebruik van staal, glas en beton, onmis
kenbaar aan een vliegtuighangar doet denken. Het vliegtuig 
zelf is een glad en organisch vormgegeven object met grote 
spiegelende oppervlakken - een vliegtuig als een juweel, 
zoals de makers van de tentoonstelling uitleggen. Van dichtbij 
valt op hoe zorgvuldig de metalen delen met klinknagels 
zijn vastgemaakt. Technologische vooruitgang combineert 
Newson met ambachtelijke precisie. Zoals bijna al zijn ont
werpen draagt het vliegtuig een signatuur: aan beide uitein-

Marc Newson 

zicht op de tentoonstelling, 
vooraan ‘021C Concept Car’ (1999, voor Ford Motor Company), 

achteraan ‘Kelvin 40’ (2003)

den van het toestel bevinden zich twee holtes in de vorm 
van afgeronde rechthoeken. Ze zijn van binnen felrood ge
maakt, alsof de ontwerper wilde onderstrepen dat elk op
pervlak ook een binnenzijde heeft.
Zo groots de tentoonstelling eindigt, zo klein begint ze, met 
een heel fijn vormgegeven, superslinky mobiele telefoon, 
weerom van metaal met groene toetsen. Ook hier ontbreekt 
de min of meer rechthoekige opening niet, net als in de ronde 
metalen armband die een roodkleurige, ellipsvormige ope
ning heeft.
Rondlopend in de tentoonstelling krijg je de indruk in een 
soort zoekspel te zijn beland: je herkent voortdurend vor
men en motieven die al eerder zijn gebruikt, soms in com
pleet andere objecten. De zandlopervorm werd gebruikt voor 
een vaas, maar ook voor een fauteuil. In de Pod of Drawers 
uit 1987, een metalen kast die lijkt op de klankkast van een 
cello, zijn dezelfde klinknagels te herkennen die zestien jaar 
later ook een rol spelen bij de Kelvin 40. Newson streeft 
blijkbaar naar een persoonlijke, consistente vormentaal, die 
door iedereen kan worden herkend. Hij is echter ook een 
experimenteel ontwerper, die eropuit lijkt om bekende vor
men op telkens nieuwe wijze in te zetten. Het meest opval
lend in de tentoonstelling is de zandlopervorm. In 1992 ge
bruikt Newson deze vorm voor een vaas, die in het midden 
taps toeloopt en naar de uiteinden breed uitwaaiert. Het is in 
feite een vrouwelijke vorm, wat vooral duidelijk wordt in 
de spectaculaire felroze Embryochair, waar de zandloper
vorm met zijn smalle taille terugkeert. Door de bolle boven
en onderkant krijgt de stoel antropomorfe trekken, waardoor 
je hem inderdaad met een embryo associeert. Het effect is 
op een vreemde manier ontroerend: van veraf lijkt de stoel 
op een kind dat in de armen gehouden wordt, een klein we
zentje op poten. Echter, bij al deze organische natuurlijk
heid markeert de ontwerper wel het punt waarop de poten in 
de zitting van de stoel verdwijnen. Newson wil het skelet, 
de dragende structuur van de stoel tonen en daarmee haar 
technologie “demystificeren”, zoals hij zelf uitlegt.
De zoektocht naar nieuwe toepassingen van de zandloper
vorm gaat nog verder; in de Wood Chair bijvoorbeeld of in 
de Felt Chair, waar de ontwerper door het buigen van het 
materiaal tot dezelfde vorm komt. De basisvorm van de 
Embryochair kan ook herkend worden in een serie glossy 
aluminium fauteuils met fel contrasterende kleuren. De stoe
len lijken uit één stuk gemaakt, maar in werkelijkheid moest 
er een heel team aan te pas komen om de aluminium delen 
aan elkaar te lassen. Met behulp van zandzakken en boom
stammen werden de delen in de juiste vorm geperst.
Newson is een doorgedreven perfectionist, maar de tentoon
stelling maakt duidelijk dat hij ook een society-ontwerper 
is. In de documentaire The Dramatic Rise of Marc Newson 
wordt hij als een “handsome life-style figure” beschreven, 
en we zien hoe Newson aan de hand van mooie vrouwen 
allerlei feestjes bezoekt. Hij is zelfs nog een tijdje model 
geweest voor Dolce en Gabbana: “he’s got the whole 
package” zoals een Amerikaanse journaliste het poëtisch 
uitdrukt. Met zijn fascinatie voor techniek, voor ruimte- en 
luchtvaart doet het werk van Newson aan dat van de kunste
naar Panamarenko (° 1940) denken. Beiden zijn geobsedeerd 
door het vliegen: in Newsons vliegtuig is dezelfde spanning 
tassen het mechanisch-technologische en het organisch- 
gladde merkbaar. Echter, waar het Panamarenko gaat om 
het poëtische gebaar, om de utopie van het vliegen, wil 
Newson ook echt kunnen vliegen in zijn toestel. De Kelvin 40 
is geen utopie, maar een model dat voldoet aan de wetten 
van efficiëntie, wetenschappelijk onderzoek en techniek. 
Mijn favoriet is een gifgroen autootje dat hij in 1999 voor 
Ford ontwierp. De zoektocht naar bekende vormen en hun 
associaties krijgt hier een bijna archetypische lading: Newson 
ging uit van de manier waarop een kind van vijf een auto 
tekent. Hij vertrok dus van de 'allernormaalste' autovorm, 

en dat geeft de auto iets ontroerend jongensachtigs. Tegelij
kertijd is de vormgeving werkelijk prachtig. Je zou er zo in 
willen wegrijden.
De tentoonstelling van Marc Newson loopt tot 5 september 
in het Groninger Museum, Museumeiland 1, 9711 ME 
Groningen (050/366.65.55; www.groninger-museum.nl). 
(Rixt Hoekstra)

Aanwinsten

TOON TERSAS. “Een cruciaal kunstenaar en grof onder
schat”, staat bovenaan het persbericht. Het MuHKA kocht 
zopas een uitgebreide selectie werken uit het oeuvre van de 
Belgische kunstenaar Toon Tersas (pseudoniem van Antoon 
Keersmaekers, 1924-1995), die zijn leven lang in de streek 
van Mol woonde. Het ensemble is groot genoeg om van een 
“permanente retrospectieve” te kunnen spreken, aldus het 
MuHKA, dat sinds het aantreden van de nieuwe directeur 
Bart De Baere duidelijk meer in de diepte verzamelt. Naast 
Tersas wordt immers nog gewag gemaakt van recent ver
worven ensembles van de Oekraïense fotograaf Sergei 
Bratkov, de Russische schilder Kerim Raguimov en de 
Canadese videokunstenaar Mark Lewis.
Bijna tot aan zijn dood bleef Tersas een nobele onbekende. 
Vanaf het midden van de jaren negentig vonden enkele ten
toonstellingen plaats in Galerie Van Laethem in Rekem 
(Belgisch Limburg), waarvan één in 1994, een jaar voor 
zijn dood. In 1996 was een ensemble van Toon Tersas te 
zien in de groepstentoonstelling Hebben wij het geweten?, 
naast werk van Christine Borland, Luis Camnitzer, Danny 
Devos, Barbara Kruger en Luc Tuymans. In juni 1997 vond 
zelfs een retrospectieve plaats, weliswaar niet in een museum 
maar in het Turnhoutse Cultureel Centrum De Warande, dat 
overigens in 1973 al eens een overzicht had georganiseerd. 
Ter gelegenheid van die retrospectieve verscheen een be
scheiden publicatie. Fascinerend in dat boekje is de bio
grafie van Tersas, omwille van het merkwaardige traject 
dat hij blijkt te hebben afgelegd en het semi-regionale net
werk van namen en plekken dat zich rond de man gespon
nen had. Op basis van zijn oeuvre zou je denken dat Tersas 
best in de ‘grote kunstwereld’ had kunnen meedraaien, maar 
hij functioneerde binnen een regionaal circuit, wat ons er 
nog maar eens aan herinnert dat er niet één, maar talloze 
kunstwerelden zijn...
Tersas trouwt in 1947 en vestigt zich in Mol. Vanaf 1948 
werkt hij voor de elektriciteitsmaatschappij Société de la 
Campine, het latere EBES, waar hij tot 1984 aan de slag 
blijft. In 1956 stelt hij voor het eerst tentoon in zijn eigen 
atelier, en dat betekent het begin van een bescheiden ‘car
rière’ die nauwelijks verder reikt dan plekken als Mol, 
Turnhout, Neerpelt en Hasselt - met als uitzonderingen een 
tentoonstelling in Weert (1965), een in Ludenscheid (1967) 
en een in Keulen (1983). In 1961 richt Toon Tersas, samen 
met zes mensen, wier namen weinigen iets zullen zeggen, 
de kunstkring Kem7 op. In de jaren 1969 en 1970 geeft hij 
een typografisch tijdschrift uit, en in 1972 begint hij samen 
met Jef Geys, Jan Cobbaert, Max Selen, Jan Vaerten en Karei 
van Mierlo in het pas opgerichte Frans Masereel-centrum 
voor Grafiek te Kasterlee te werken. Een fascinerend gezel
schap: Jef Geys is de enige in Tersas’ onmiddellijke omge
ving die op dat moment tot de avant-garde van de ‘grote’ 
Belgische kunstwereld behoort, Vaerten en Cobbaert zijn 
twee oudere schilders die in de jaren veertig deelnamen aan 
de Apport-tentoonstellingen van de Brusselse Galerie Apollo 
en aan de tentoonstellingen van de Jeune Peinture Belge; en 
Van Mierlo en Selen zijn hooguit regionale figuren.
In de zomer van 1986 besluit Toon Tersas om een deel van 
zijn oeuvre te vernietigen en te stoppen met kunst. Uitgere
kend in het jaar van de ‘Gentse kunstzomer’, het jaar van 
Chambres d’Amis en Initiatief ’86, geeft hij er de brui aan. 
Dat mag wel ironisch heten, want Initiatief ’86, een ten
toonstelling waarvoor drie curatoren met een internationale 
reputatie elk een handvol Belgische kunstenaars selecteer
den, had juist de bedoeling om de Belgische kunst op het 
internationale podium te hijsen. Sommigen hebben de ten- 
toonstelling later ook voorgesteld als een kentering in de 
internationale waardering van de Belgische kunst, die vol
gens haar toenmalige pleitbezorgers schromelijk miskend 
werd. Hoewel die kentering de facto nooit aangetoond werd, 
is het een feit dat de Gentse kunstzomer een keerpunt vormt 
in de geschiedenis van de popularisering van de hedendaagse 
kunst in België. Daar heeft Tersas dus niet meer van mogen 
genieten - in tegenstelling tot Jef Geys, die in beide tentoon
stellingen van de partij was. Waarom hield Tersas er dan 
mee op? En wat heeft hij precies vernietigd? Op die vragen 
krijgen we voorlopig geen antwoord. We moeten het stellen 
met het oeuvre dat hij tassen ongeveer 1963 en 1986 tot 
stand bracht, of wat ervan overblijft. Momenteel wordt het 
materiaal door het MuHKA gedigitaliseerd met het oog op 
ontsluiting en wetenschappelijk onderzoek.
Tersas’ werken zien er vaak uit als vrij geïnterpreteerde 
remakes van tijdschrift- of krantenpagina’s. Het gaat dan
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wel om hoogst ambachtelijke remakes, want de teksten zijn 
met de hand geschreven - in pseudo-drukletters - en de 
krantenfoto’s in een schematisch en enigszins spookachtig 
grisaille geschilderd. Soms lijkt Tersas hele krantenpagina’s 
of artikels te kopiëren, maar elders lijkt hij meer op een 
solipsistische mediaconsument die zélf zijn krantenpagina’s 
samenstelt en allerlei - al dan niet fictieve - artikels en beel
den in een krantenvermomming perst. Hij maakt eigen 
nieuwscollages, maar wel altijd op een manier die het 
krantenformat imiteert, met verticale kolommen, kranten
koppen en beelden tussen de tekst. Elders laat Tersas arti
kels in eigen commentaren overgaan of smokkelt hij zijn 
eigen ideeën over kwesties als kunst, politiek en informatie 
in de kolommen binnen. Nog elders combineert hij artikels 
op kolommen met notities in een warriger handschrift, ver
gelijkbaar met de manier waarop iemand allerlei zou note
ren in de marge van zijn dagelijkse krant. De tekstkolommen 
worden vaak op willekeurige punten afgesneden - de kopiist 
kent geen splitsingsregels - en bij momenten grijpen de tekst- 
zones in elkaar of gaan ze golven, waardoor de tekst zich tot 
een plooibaar en stekelig tekstweefsel ontpopt, en de taal 
voor je ogen begint te knisperen.
Tersas verwijst ook naar advertenties en documenten, en naar 
de format van het boek. Hoewel je zijn bladen doorgaans 
kunt zien als autonome entiteiten, faun je ze ook altijd ‘samen
denken’, alsof ze deel uitmaakten van een reeks, een 
portfolio, een boek of zelfs - aangezien Tersas het dagelijkse 
ritme van de krant met zijn persoonlijke verwerkingssnelheid 
verbindt - een dagboek.
Wil Tersas de snelheid en beschikbaarheid van de massa
media counteren met de traagheid van een middeleeuwse 
kopiist? Informatie die geslikt en geconsumeerd wil wor
den - Tersas plukt ook gretig uit mode-advertenties of 
sensatiebladen - lijkt hij te willen vertragen, alsof hij wei
gert het kritiekloze consumptieritme te volgen, en alles waak
zaam en bewust in zich wil opnemen. Ook in het op elkaar 
ingrijpen van tekst en commentaar herinnert Tersas overi
gens aan oude manieren om met tekst om te gaan (nog los 
van het gotische schrift en de verwijzingen naar miniatu
ren). Niet alleen door dit absurde en tegelijk romantisch- 
koppige geduld vervreemdt hij de informatie, hij doet dit 
ook door sommige zinnen in spiegelschrift te schrijven, en 
de krantenfoto’s in harde grijstonen na te schilderen, waar
door hun documentaire evidentie tot een hersenschim ver
bleekt. Daardoor verschijnen de mediabeelden in hun 
oneigentijdsheid, als spookbeelden, wat allicht voor een deel 
de nogal onverteerbare uitspraak verklaart die in het pers
bericht aan Luc Tuymans wordt toegeschreven: “Als ik hem 
eerder had gekend, was ik door hem beïnvloed geweest.” 
Naast Tuymans komt ook Jef Geys aan het woord, die zijn 
goede vriend een “cruciaal” en “grof onderschat” kunste
naar vindt. En vergeten we vooral niet dat hier de “twee 
kunstenaars uit Vlaanderen in de laatste Documenta” aan 
het woord zijn!
Is het dan echt niet mogelijk om dergelijke oeuvres op een 
‘gewone’ manier te herontdekken, zonder dat onverdraag
lijke pathos van de herontdekking dat de kunstenaar meteen 
verplettert onder het gewicht van een heldenrol? Tersas’ 
oeuvre is, ambtelijk droog geformuleerd, ‘interessant kunst
historisch materiaal’ dat in alle kalmte bestudeerd en ge
waardeerd moet worden, met oog voor de kwaliteiten en de 
beperkingen. Wat die beperkingen betreft, die zitten mis
schien vooral in het private belevingskarakter van Tersas’ 
werk, en in de (al te) romantische strategie van vertraging 
en weerstand waarmee hij de mediamaatschappij van ant
woord wil dienen. Maar kwaliteiten zijn er eveneens, en de 
aankoop van het MuHKA is natuurlijk een goede zaak. Het 
zou overigens de moeite waard zijn om, los van alle 
slachtofferromantiek en zonder in een mystieke verafgoding 
van ‘de periferie’ te vervallen, te onderzoeken welke facto
ren de zichtbaarheid van dergelijke oeuvres bepalen of ver
hinderen. Welke rol speelt de omgeving hierin? Tersas had 
via Jef Geys toch een potentiële aansluiting met de ‘grote 
kunstwereld’? Wat is het aandeel van de kunstenaar in zijn 
(gebrek aan) publieke status, en in hoeverre wordt die status 
gestuurd door de aard van zijn werk? Misschien kunnen 
dergelijke figuren zelfs een aanzet vormen tot een genuan
ceerd discours over het provinciale en lokale in de naoor
logse kunst - een aspect dat overigens niet enkel bij derge
lijke ‘onbekende’ kunstenaars een rol speelt.
Recent aangekochte werken van Toon Tersas zijn opgeno
men in de collectiepresentatie De Collectie VIII die loopt 
tot 15 augustus 2004 in het MuHKA, Leuvenstraat 32, 
2000 Antwerpen (03/260.99.99; www.muhka.be).
(Dirk Pültau)

Publicaties

NIEUW ENGAGEMENT. Tijdens de laatste editie van de 
Biënnale van Venetië toonde Rirkrit Tiravanija het minus
cule schilderij Less Oil More Courage. Deze oproep valt 
zowel in politieke als artistieke zin te interpreteren. Niet enkel
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de wereld moet de olie laten voor wat ze is en meer moed 
tonen; het wordt volgens Tiravanija tijd dat ook kunstenaars 
de traditionele kunstpraktijk verlaten en zich actief engage
ren in de maatschappij. Zelf doet Tiravanija dit door onder 
meer soep te scheppen of mosselen te koken, en recentelijk 
door met bevriende kunstenaars in Hang Dong in Thailand 
een nieuwe en utopische nederzetting te bouwen.
De moed waar Tiravanija het over heeft is ook datgene waar
naar de auteurs van het boek Reflect # 1: Nieuw Engage
ment — In architectuur, kunst en vormgeving op zoek zijn. 
Het boek is een eerste uitgave in een reeks die wil reflecte
ren over de toenemende discussies in de architectuur en 
stedenbouw, beeldende kunst, fotografie en vormgeving, 
over maatschappelijke onderwerpen. Het doel is invloed uit 
te oefenen op zoiets als een ‘collectieve betrokkenheid’. Met 
een eerste nummer over de nieuwe vormen van engagement 
wordt hiertoe alvast een boeiende aanzet gegeven. Naast tien 
uitgebreide beschouwingen die het boek ‘structuur’ geven, 
bundelt het boek vijftien kortere posities met puntige bij
dragen, stellingnamen en ervaringen van alledag. Door de 
uiteenlopende invalshoeken van de respectievelijke auteurs, 
biedt het boek een kritische en gevarieerde blik op de he
dendaagse rol en betekenis van artistiek en maatschappelijk 
engagement. In de inleiding laat René Boomkens de opeen
volgende stadia en de vele gezichten van het engagement 
‘na de vooruitgang’ zien. De huidige vormen van betrok
kenheid bij universele kwesties als armoede, maatschappe
lijke en culturele uitsluiting, economische uitbuiting, poli
tiek en ideologisch geweld dicht hij de term Nieuwe 
Serieusheid toe. Uiteindelijk wordt echter niet duidelijk wat 
engagement écht inhoudt. Volgens Boomkens gaat het ook 
niet zozeer over de betekenis van het engagement als wel 
om het versterken en het in gang zetten van een betrokken- 
heidsgevoel dat reeds - vaak onbewust - aanwezig is. De 
ontdekking en de activering ervan kan leiden tot een artis
tieke of intellectuele daad van een individu, een daad die bij 
gratie van toehoorders, bij wie het gevoel eveneens reeds 
sluimerde, uitgroeit tot een collectieve aangelegenheid: een 
geëngageerde actie.
Ook in de daaropvolgende bijdragen blijft een definitie van 
engagement achterwege. We krijgen daarentegen een waaier 
aanverwante begrippen aangereikt, zoals vrijetijdsengagement, 
capsulaire beschaving, veilige-haven-engagement, cultuur- 
pragmatisme, respectabel populisme, het ik-engagement, 
vrijblijvend engagement, onschadelijke betrokkenheid, 
kritisch pessimisme en glokale paniek. Wat deze termen lijkt 
te verbinden, is een onderliggende angst, of liever, een ma
nifest gebrek aan moed. Zo doorprikt Rudi Laermans in 
De geëngageerde stad het vermeende engagement van het 
betogen. De demonstratie tegen de inval van de Verenigde 
Staten in Irak, op 15 februari 2003 te Brussel, representeerde 
de ‘demonstratiebereidheid’ van de hedendaagse mens die 
niet meer is dan een vorm van ‘aan politiek doen’ die tot 
niets of niemand verbindt. Laermans schakelt betogen ge
lijk aan consumeren. Net zoals de consument zich vrijblij
vend verbindt met een levensstijl of subcultuur, omvat be
togen vaak niet meer dan de keuze voor een kortstondige 
identiteit die morgen kan worden ingeruild, zonder vragen 
of argumenten. Dit geldt ook voor de digitale tegenhangers 
van de betoging: protestmails en webpetities. We hoeven de 
straat niet meer op om ons ongenoegen te uiten over zaken 
als de ontbossing in het Amazonewoud, de steniging van 
Amina Lawal in Nigeria of de vermindering van subsidies 
voor kunstinstellingen. Louter je naam invullen en op de 
verzendknop drukken wordt reeds beschouwd als een vorm 
van actieve bezorgdheid. Deze vrijblijvende, risicoloze en 
ik-gerichte betrokkenheid staat in schril contrast met het 
zogenaamd ware engagement van de jaren zestig en zeven
tig, alsook met dat van het laatste decennium van de vorige 

eeuw. Rutger Pontzen signaleert dit als een probleem. Hij 
verlangt terug naar de jaren negentig. De kleinschalig geën
gageerde kunst van toen wilde enkel ‘aangenaam’ en ‘sym- 
pathiek' zijn. Kunstenaars die voeten wasten en museum
bezoekers verwelkomden, veronderstelden niet daarmee de 
maatschappij te kunnen veranderen. Ze wensten enkel de 
wereld een beetje te veraangenamen. Waar de kunstenaar 
denkt dat hij als kunstenaar iets aan de bestaande wereld 
moet veranderen, gaat het onherroepelijk fout. Kunst kan 
signaleren en alarmeren, maar zij kan het domein van de 
kunst nooit verlaten. Dit verklaart wellicht waarom zoge
naamde grenskunst - wat Hans den Hartog Jager als 
subsidiegraffiti en vrij staatkunst benoemt - vandaag zo 
salonfahig is. Op het eerste gezicht is zij misschien wel sub
versief en verstorend, maar al bij al blijft ze onschadelijk; 
en dat zorgt ervoor dat ze perfect kan worden ingezet als 
feel good factor. Om mee te deinen op de golven van het 
alledaagse wordt zogenaamd grensoverschrijdende kunst 
ofwel gedwongen de beslotenheid van de kunstwereld te 
verlaten, ofwel, in het geval van graffiti, met veel omhaal 
het instituut in gedreven. In beide gevallen wordt het enga
gement geneutraliseerd tot een ontzield en esthetisch spek
takel. Denk maar aan de ‘geëngageerde’ tentoonstelling 
We Are the World in het Nederlandse paviljoen op de vorige 
Biënnale van Venetië en haar daaropvolgende musealisering 
in het Museum Boijmans van Beuningen.
Kunst die daadwerkelijk morele grenzen aan de kaak stelt, 
kent een bescheidener traditie. Het blijft doorgaans bij on
gevaarlijke beelden, vormen en plaatjes. Maar misschien 
vindt de kunst precies in dit beperkt territorium weer de kans 
om haar verhouding tot de maatschappij, en vooral ook tot 
zichzelf, te rechtvaardigen. Volgens Bas Heijne wordt het 
zo langzamerhand tijd dat de kunstenaar het maatschappe
lijke engagement laat voor wat het is, weer zichzelf wordt, 
en de kracht van zijn eigen verbeelding inzet. Als er sprake 
kan zijn van artistiek engagement, dan schuilt die in de zoek
tocht naar een visuele vertaling van de geëngageerde inhoud 
van de kunst. Het maken van eigen keuzen staat nochtans 
voorop. Dit betekent dan ook dat de kunstenaar zich niet 
laat ‘stylen’ door wat Anna Tilroe bestempelt als de context- 
creërende curator, noch laat opvoeren als marionet van het 
officiële engagement, een gang van zaken waarvoor Jeroen 
Boomgaard terecht waarschuwt. Kunst moet zich met de 
wereld bemoeien, maar ze moet daarvoor niet letterlijk de 
wereld in.
Lieven De Cauter is alvast weinig optimistisch gestemd over 
de moed van de kunstenaar. Het utopisch en idealistisch 
optimisme van de jaren zestig en zeventig is immers inge
ruild voor een (zelf)kritisch pessimisme. Het gaat zo slecht 
met de wereld dat we niet langer geloven dat we er iets aan 
kunnen doen. Tegenover dat kritisch pessimisme staat dan 
weer zoiets als glokale paniek. De globale ontwikkelingen 
hebben van de mens een bang wezen gemaakt, dat instinc
tief en op een lokale manier zijn angsten ventileert. De 
Cauters angst voor de angst vinden we ook terug in de bij
drage van Chris Dercon, die waarschuwt voor de zekerhe
den van orde en rust die de politiek ook in de kunsten en 
algemene culturele uitingen wil zien. Dercon roept niet al
leen de kunstenaars maar vooral het kunstmanagement op 
meer moed te tonen en niet mee te draaien met iedere poli
tieke wind die er waait om - kost wat het kost - te kunnen 
blijven bestaan. Angst zorgt voor monocultuur. Dercon 
spreekt dan ook uit eigen ervaring. Het is alleen jammer dat 
hij, die precies vanwege de jarenlange spanningen met het 
stadsbestuur omtrent het cultuurbeleid Rotterdam verliet, zijn 
oproep tot moed en eigenheid niet wat luider heeft kunnen 
laten echoën. Zijn oproep tekent het doortrapte engagement 
dat vandaag welig tiert. Het teert op een onverschillig ge
weten dat enkel handtekeningen nalaat als bewijs van be
trokkenheid. Wellicht tonen kunstenaars nog het meeste en
gagement als ze zelfstandig en eigengereid aan het werk 
gaan, zonder zich te laten stokken door de al dan niet goede 
bedoelingen van het museum- of subsidiemanagement. Ar
tistieke moed schuilt wellicht nog altijd in de verbeelding. 
Laat de kunstenaar kunstenaar zijn.
Het boek Reflect # 01 Nieuw Engagement - In architectuur, 
kunst en vormgeving werd in 2003 uitgegeven door NAi 
Uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/ 
201.01.33; www.naipublishers.nl). ISBN 90-5662-346-X. 
(Bregje van Woensel)

ROBERT SMITHSON. Robert Smithson werkte tijdens 
zijn korte artistieke loopbaan (hij stierf op 35-jarige leeftijd 
tijdens een vliegtuigcrash) binnen erg uiteenlopende media, 
gaande van schilderkunst, beeldhouwkunst, film, fotogra
fie, collage, proza tot poëzie. Hij startte als expressionistisch 
schilder, debuteerde nadien binnen de gelederen van de mini
mal art, werd vervolgens geassocieerd met de conceptuele 
avant-garde, profileerde zich tussendoor als een vernuftig 
recensent en essayist, en groeide uiteindelijk uit tot een van 
de goeroes van de land art. Zijn werk varieert in toon van 
getormenteerde expressie (de vroege, religieuze schilderijen) 
of afstandelijke cool (de spiegelsculpturen) tot strategische
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Robert Smithson bij ‘Enantiomorphic Chambers’, 1965, 
werk vernietigd

luciditeit (de site-nonsite sculpturen) en humor of spitsvon
dige kritiek (zijn geschriften), In tegenstelling tot tijdgeno
ten als Daniel Buren, Lawrence Weiner, Joseph Kosuth of 
Donald Judd beperkt Smithson zich niet tot één specifieke 
strategie met een bijbehorend vormelijk idioom. Zijn oeuvre 
is formeel zeer verscheiden, gaat inhoudelijk alle kanten op, 
mist ogenschijnlijk elke logische ontwikkeling en valt niet 
te reduceren tot één overkoepelend thema of narratief. Vol
gens de auteurs van twee recent verschenen boeken over 
Smithson ligt de kern van zijn demarche echter juist in die 
verscheidenheid. Bovendien gaat er één dominant motief 
achter schuil: de praktijk en de idee van geschiedenis. 
Smithson viseerde onophoudelijk de traditionele methodes 
van de geschiedschrijving en de idealistische en lineaire notie 
van de historische tijd, overgeërfd van de 19de-eeuwse 
Duitse filosofie. Beide auteurs zijn zich dan ook bewust van 
het paradoxale karakter van hun opdracht, met name een 
historische studie maken van een kunstenaar die ooit de ge
schiedenis bestempelde als een “facsimile van gebeurtenis
sen die bij elkaar worden gehouden door onnozele biogra
fische informatie”.
Al in de eerste zin van Robert Smithson. Learning from New 
Jersey and Elsewhere kondigt Ann Reynolds aan dat haar 
aanpak niet monografisch is. Zij heeft zich geconcentreerd 
op een beperkt aantal projecten en concepten die ze cruciaal 
acht om Smithsons bijdrage te kunnen situeren in de histo
rische en culturele context van middenjaren zestig tot begin 
jaren zeventig. Haar belangrijkste bron was het archief en 
de bibliotheek van Smithson, die door zijn weduwe Nancy 
Holt in 1987 aan de Archives of American Art werd geschon
ken. Terwijl hét archief een studieobject vormde, fungeerde 
de bibliotheek als bibliografisch en theoretisch referentie
kader. Voor een kunstenaar van Smithsons generatie is de 
beschikbaarheid van dit materiaal uitzonderlijk en uniek. 
Veel generatiegenoten van Smithson zijn nog werkzaam, 
beheren angstvallig hun archief en controleren nauwgezet 
de historische receptie van hun werk. Smithsons archief be
vat bovendien een hele hoop zaken die niet zomaar als 
‘bronnenmateriaal’ kunnen worden gecatalogeerd, zoals 
magazines, toeristische brochures, postkaarten, schets- en 
notaboeken en krantenknipsels. Al die documenten gebruikt 
Reynolds om de figuur en kunstenaar Smithson te 
contextualiseren en zijn fysieke en conceptuele universum 
te reconstrueren. Gezien zijn dilettantische natuur en zijn 
autodidactische aanpak was dat universum trouwens erg 
omvangrijk. Smithson wilde afrekenen met wat hij de ‘ra
tionele categorieën’ van de kunst - schilderkunst, beeld
houwkunst en architectuur - noemde om zich op andere 
domeinen ‘in de wereld’ te kunnen concentreren. Hij liet 
zich in met onderwerpen als sciencefiction, de prehistorie, 
art deco, het landschap van New Jersey of 19de-eeuwse 
landschapsarchitectuur, citeerde uit het werk van schrijvers 
en filosofen als A.J. Ayer, Brian W. Aldiss, Lewis Caroil, 
J.G. Ballard, Jorge Luis Borges, Samuel Beckett en Roland 
Barthes, en breidde het regerende klassieke kunsthistorische 
of -kritische discours uit met onorthodoxe concepten uit de 
geologie, natuurkunde, kristallografie, archeologie of 
plantenkunde. Reynolds vertrekt van dit eclectische en 
associatieve amalgaam om morfologische relaties op te spo
ren tussen documenten in het archief en werken van 
Smithson. Zo verbindt zij de vroege Alogon-werken met 
schema’s van perceptuele psychologie uit boeken in 

Smithsons bibliotheek, of legt ze een verband tussen de 
reproductie van een Mirror Displacement op de cover van 
een nummer van Artforum uit 1969, en de foto van de maan
landing op de cover van Smithsons exemplaar van Life van 
de maand voordien. Reynolds trekt vier grote trajecten door
heen het oeuvre van Smithson. Elk parcours is gesitueerd 
binnen een specifieke historische en theoretische context en 
legt, naar analogie met het werk Enantiomorphic Chambers 
uit 1965, een 'enantiomorfe situatie’ bloot. Enantiomorfisme 
slaat op objecten die eikaars spiegelbeeld zijn, zoals de rech
ter- en linkerhand, en die dus ‘gelijk’ zijn maar toch 
‘onverzoenbaar’. Het werk Enantiomorphic Chambers be
staat uit twee kamers bekleed met spiegels, die zo gekanteld 
zijn dat de afzonderlijke blikken die ons linker- en rechter
oog in de spiegel werpen, elkaar niet ontmoeten maar een 
andere kant opgestuurd worden. Onze stereoscopische blik 
komt niet langer samen in een centraal, illusionistisch beeld
vlak, maar wordt geconfronteerd met zijn ‘enantiomorfe 
onverzoenbaarheid’ - zijn blinde vlek. Reynolds traceert de 
ontwikkeling van dit enantiomorfe model vanaf Smithsons 
vroege sculpturen (beginjaren 1960) tot zijn ‘meesterwerk’ 
Spiral Jetty (1970). Ze laat nauwgezet zien hoe Smithson 
het spiegelmodel zowel letterlijk als figuurlijk aanwendt om 
de blinde vlekken in culturele perceptietradities te reveleren. 
Ze voert Smithson op als de kunstenaar die de verborgen 
aannames van onder meer de abstractie in de kunst, de 20ste- 
eeuwse metropool, het reizen in ruimte en tijd, de natuur en 
tot slot psychologische en sexuele stoornissen doorprikt. Pas 
nadat Smithson het modernistische idioom van pure 
zichtbaarheid (de ‘pure opticality’ gepredikt door Clement 
Greenberg en Michael Fried) als een logische en lichame- 
lijke onmogelijkheid had ontmaskerd én het museum als de 
ruimte die deze fictie institutionaliseert, kon hij volgens 
Reynolds zijn werkterrein naar ‘elders’ verplaatsen: van New 
Jersey en de Nevada woestijn naar het Salt Lake in Utah. 
Reynolds kiest opmerkelijke stukken uit het archief van 
Smithson en gebruikt deze om Smithsons positie binnen zijn 
tijdsgewricht duidelijk te maken. Haar betoog is echter zo 
drammerig dat het meteen ook verstikt wat het wil bewij
zen. Smithson wordt met zoveel stelligheid als de genade
loze criticus van de moderne kunst en kunstkritiek opge
voerd dat het bevrijdend en sprankelend karakter van zijn 
associatieve aanpak onderbelicht blijft. Reynolds ontrafelt 
het web van historische motieven en theoretische referen
ties tot in het kleinste detail, maar vergeet de belangrijke 
enantiomorfe stelling van Smithson dat ‘intens sérieux en 
intense humor hetzelfde zijn’.
Dit geldt niet voor Jennifer L. Roberts, de auteur van het 
boek Mirror Travels. Robert Smithson and History. Reynolds 
portretteert Smithson als een radicale deconstructivist van 
het modernistische project, Roberts biedt het meer genuan
ceerde beeld van de spitsvondige dilettant die zichzelf gere
geld tegenspreekt. Smithsons iconoclastische reputatie is voor 
haar slechts de helft van het verhaal. Via een briljante analyse 
van de religieuze schilderijen uit de vroege jaren 1960, met 
hun drang naar devotionele verlichting, toont Roberts dat het 
Smithson niet alleen ging om de enantiomorfe ‘blinde vlek’, 
maar ook om de transcendentale implicaties van die notie. 
Ook in zijn late werk zinspeelt Smithson op de onoplos
baarheid van het enantiomorfe vraagstuk - de verzoening 
van de twee spiegelbeelden - in onze driedimensionale rea
liteit, en daarbij speculeert hij meermaals over een oplos
sing in een ‘hogere’, vierde dimensie, een hyperspace. Hij 
trekt de ruimtelijke implicaties van het enantiomorfe model 
door in de tijd, naar een tijdloze en posthistorische ruimte 
waar verleden en toekomst elkaar opheffen. Smithson gaat 
vrijelijk te leen bij de kristallografie, de wetenschap waaruit 
het begrip ‘enantiomorf ’ afkomstig is, en beschrijft geschie
denis als een entropisch proces waarbij alle tijd uiteindelijk 
'sendimenteert' als in een kristal. Vandaar zijn fascinatie voor 
het postindustriële en suburbane landschap van Passaic. Alle 
tijd is daar definitief neergeslagen. Passaic heeft geen noe- 
menswaardig verleden noch een luisterrijke toekomst, het 
draagt enkel “herinneringssporen van voorbijgestreefde 
toekomstplannen”.
Roberts geeft een inzichtelijk beeld van Smithsons complexe 
engagement met specifieke historische discussies. Haar aan
pak staat dan ook haaks op die van Reynolds. Ze onder
zoekt hoe Smithson in enkele van zijn belangrijkste werken 
aansluiting vond bij de onmiddellijke historische context. 
Wat betekent het dat Smithson zijn rondleiding langs de mo
numenten van Passaic uitstippelt net na de invoering van 
een nationale wet op de monumentenzorg? Hebben recente 
bevindingen omtrent de geschiedenis van de Mayacultuur 
invloed uitgeoefend op zijn ingrepen in het landschap van 
Yucatan; en tot slot, welke impact hebben de raciale contro
verses rond het Golden-Spikemonument in Utah gehad op 
de conceptie en de realisatie van Spiral Jetty! Met opmer
kelijk beeld- en bronnenmateriaal en met een aanstekelijke 
originaliteit toont Roberts dat Smithsons omgang met de 
geschiedenis zich niet louter op een abstract niveau situeert, 
maar zich concretiseert in enkele bijzonder complexe en 
bovenal ‘beeldende’ ingrepen in sites met een historische
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gelaagdheid. Tegelijk oppert ze dat Smithson zich zeer dub
belzinnig tot de geschiedenis verhoudt. Terwijl hij enerzijds 
al een postmodern geschiedenisbegrip ontwikkelt, met de 
geschiedenis als een entropische kracht van noodlottige frag
mentatie en verlies, pleit hij anderzijds voor een finale toe
stand van ultieme verlichting, van entropisch evenwicht of 
totale 'dedifferentiatie'. Zowel ethisch als politiek is dat ui
terst problematisch. Smithson lijkt een toestand te suggere
ren waarin alle wanorde is verdwenen, en elk verschil is 
opgeheven in een posthistorische stilstand. Roberts laat zich 
dan ook niet betrappen op de celebrerende toon die het gros 
van de recente kritische receptie van Smithson kenmerkt, 
en waarbij de kunstenaar afgeschilderd wordt als de ultieme 
anti-idealist of de eerste postmoderne kunstenaar. Ze legt 
haarscherp enkele tegenstrijdige, maar daarom niet minder 
boeiende facetten van zijn werk bloot. Ze bespaart zich de 
moeite om Smithsons aanpak van een waterdichte onder
bouw te voorzien en doet zijn gewiekste dialectiek zo alle 
eer aan. Als intellectueel was Smithson nu eenmaal té ei
genzinnig om dogmatisch te zijn.
Robert Smithson. Learning from New Jersey and Elsewhere 
van Ann Morris Reynolds verscheen in 2003 bij MIT Press, 
Fitzroy House, 11 Chenies Street, London WCIE 7EY (020/ 
7306.0603; www.mitpress.mit.edu). ISBN 0262182270; 
Mirror-travels. Robert Smithson and History van Jennifer 
L. Roberts verscheen in 2004 bij Yale University Press, 47 
Bedford Square, London WC1B 3DP (020/7079.4900; 
www.yalepress.yale.edu). ISBN 0300094973.
(Wouter Davidts)

DIDIER VERMEIREN. Vorig jaar toonde het Van 
Abbemuseum een overzicht van de recente productie van 
Didier Vermeiren onder de titel Collection de Solides. De 
presentatie besloeg drie zalen en omvatte voornamelijk werk 
uit twee verschillende reeksen, uit de periode 1997 tot 2003. 
Enerzijds waren er de Solides plastiques: sculpturen die be
staan uit amorfe hopen klei, terracotta of porselein, gelegen 
op kisten die bekleed zijn met glanzend zwart plastic. An
derzijds liep over de rechterwand van de drie ruimtes een 
serie van 28 zwart-witfoto’s met als titel Profils ( 1-28). Deze 
fotoreeks draait letterlijk en figuurlijk rond één sculptuur 
van Vermeiren - Cariatide à la pierre (1997), die, zelf 
draaiend om haar as, op elke foto vanuit een andere hoek in 
beeld werd gebracht.
Bij de tentoonstelling verscheen een gelijknamige publicatie, 
die naast essays van Dominic van den Boogerd en Jean-Pierre 
Criqui ook een beeldkatern bevat onder de titel Werken 1985- 
2003. Vooral dankzij die ‘beeldband’ is het boek Collection 
de Solides meer dan een catalogus van de gelijknamige ten
toonstelling. Niet alleen biedt het een ruimer overzicht van 
het oeuvre, de sculpturen worden er ook subtiel tegen el
kaar uitgespeeld, en ze worden omringd door foto’s waar
mee de fotograaf Vermeiren de autoreflexieve dimensie van 
zijn sculpturale werk verdubbelt. Zo zijn er beeldsequenties 
opgenomen die rond één sculptuur draaien, naast foto’s en 
meditatieve zwart-witbeelden waarop een sculpturaal ensem
ble sluimert onder het gedempte, zilverachtige licht van het 
atelier. Halverwege het beeldkatern zorgen stills uit een film 
van Elsa Cayo (Obstacle au mouvement - Didier Vermeiren, 
sculptures et photographies, 1994-1998) voor een 
interludium. Hoewel Vermeiren al vaker atelierfoto's van 
zijn sculpturen exposeerde, bevat de beeldband ook materi- 
aal dat nog nooit te zien was, waaronder enkele beelden 
waarop de beeldhouwer zelf verschijnt. Op een wazige foto 
zit Vermeiren op een sokkel, à la ‘de denker van Rodin’, en 
op een van de filmstills fietst hij tussen zijn sculpturen in 
het atelier.
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De volgorde van het beeldkatern is in grote lijnen chronolo
gisch, maar af en toe doorkruist Vermeiren dat principe, 
waarmee hij meteen duidelijk maakt dat ook zijn oeuvre de 
lineaire tijd doorkruist. Het katern begint heel logisch met 
drie vroege sculpturen uit 1985, maar op de vierde blad
zijde verschijnt al een werk uit 2000: Sans titre, een roest
bruine ‘zuil’ die bestaat uit twee identieke cilinders die op 
elkaar staan, waardoor ze eikaars spiegelbeeld lijken. Op de 
vijfde bladzijde, tegenover Sans titre, staat weer een oudere 
sculptuur afgebeeld: Adam (1986), eveneens een stapeling 
van twee identieke volumes, maar dit keer gaat het om gip
sen afgietsels van sokkels. Adam hoort bij de sokkel- 
sculpturen die we kennen uit Vermeirens werk uit de jaren 
tachtig, en Sans titre lijkt daar een late echo van; maar ter
wijl de sokkelvorm van Adam verwees naar een historisch 
origineel - de Adam van Rodin - bestaat het nieuwe werk 
slechts uit een abstracte spiegeling van twee geometrische 
vormen. Vermeirens Adam herinnert zich het beeld van 
Rodin, Sans titre brengt de oude sokkelsculpturen van 
Vermeiren in herinnering, en in beide gevallen gaat die her
innering gepaard met een abstrahering: de eerste keer bleef 
alleen de sokkel van de Rodinsculptuur over, de tweede keer 
vervaagt het sokkel-op-sokkelprincipe op zijn beurt tot een 
abstract schema, een zuivere 'vormidee'. Al op de eerste 
bladzijden maakt dit boek duidelijk dat niet alleen de indi
viduele sculpturen, maar ook de interne structuur en dyna
miek van Vermeirens oeuvre op een logica van de herinne
ring berusten. Zijn werken komen niet uit elkaar voort, maar 
‘herinneren’ en ‘voorspellen’ elkaar.
Iets soortgelijks geldt voor de Solides plastiques, die de 
aanleiding vormden voor tentoonstelling en boek. In zekere 
zin gaat het om een welomlijnde oeuvregroep, die binnen 
een beperkte tijdspanne tot ontwikkeling komt, van 1995 
tot nu. Dat wordt echter gerelativeerd door een van de eer
ste foto’s in het beeldkatern, waarop een groep gipsen volu
mes te zien is met als titel Collection de solides 1978-1985. 
Het is alsof Vermeiren zijn recentste werk al lang geleden 
had ‘gedroomd’.
Niet alleen de sculpturen wijzen naar elkaar terug of voor
uit, ook de foto’s maken deel uit van die herinneringsarbeid. 
Sculpturen en foto’s, ‘beelden’ en ‘beelden’ vormen lagen 
in eenzelfde reflexief plooienspel. Sommige van die foto’s 
lijken hun eigen reflexieve beweging te ensceneren - dat 
geldt bijvoorbeeld voor de filmstills waarop we Vermeiren 
tussen zijn sculpturen zien fietsen. De reflexieve beweging 
van zijn werk vertaalt hij in een letterlijke, fysieke 
omcirkeling van het sculpturale lichaam, om zijn mentale 
praktijk en passant van een luchtige en ironische toon te 
voorzien. Reflexiviteit en ironie liggen immers nooit ver uit 
elkaar - zelfs in het bloedernstige oeuvre van Vermeiren! 
Ook de meest neutrale en simpele beslissingen zijn bij 
Vermeiren ‘reflexief’. Sprekend is bijvoorbeeld de afwisse
ling van kleurenfoto’s en zwart-witfoto’s in het beeldkatern. 
De genoemde dubbelsculptuur Sans titre (2000) wordt in 
kleur afgebeeld, wat niet alleen het roestbruine patina maar 
ook de actualiteit van dit werk in de verf zet; de oudere 
sokkelsculptuur waarvan Sans titre ‘afstamt’ is daarentegen 
in afstandelijker zwart-wit gehuld. Het kleurenbeeld actua
liseert de sculptuur, stelt ze aanwezig in het heden, zoals dat 
in een functionele catalogusreproductie gebeurt. Het zwart- 
witbeeld schept daarentegen afstand, het stileert de aanwe
zigheid van de sculptuur en geeft er historische diepte aan. 
Vandaar ook het consequente zwart-wit van de atelier- 
gezichten en de ensemblefoto’s, die de sculpturen sowieso 
‘op een afstand’ plaatsen door ze in een bepaalde constella
tie of samenhang onder te brengen.
Los van dat alles geeft het boek Collection de Solides echter 
ook gewoon een goed beeld van Vermeirens recente werk, in 
het bijzonder van de genoemde fotoreeks en van de Solides 
plastiques, die ook in de tentoonstelling centraal stonden. 
De fotoreeks Profils — Cariatide à la pierre draait zoals ge
zegd rond één enkele sculptuur, de Cariatide à la pierre 
(1997), gebaseerd op een sokkel van Rodin. Vermeiren heeft 
de oorspronkelijke sokkel binnenstebuiten gekeerd (de gave 
omkleding zit nu aan de binnenkant) én op zijn kop gezet, 
zodat de open onderkant naar boven gericht is. Het resulte
rende volume ziet eruit als een witte ‘bak’ met aan de onder
kant een uitstulping, waardoor het volume scheef komt te 
staan. Vermeiren liet vervolgens een camera aanrukken en 
terwijl hij de sluiter van die camera openzette, gaf hij de 
sculptuur een duw, zodat zij om haar as begon te draaien. In 
elke foto zien we hetzelfde sculpturale lichaam dat door de 
lange belichtingstijd vertroebelt en zich ontdubbelt. Het re
sultaat is een beeldenreeks die de sculptuur niet alleen ver
kent - zoals Rodin deed met zijn foto’s - maar de reflexieve 
praktijk van die sculptuur verdubbelt. De foto’s ver-beelden 
en reflecteren hoe de sculptuur zelf al om zichzelf heen cir
kelt, op zoek naar haar denkbeeldige zwaartepunt en dus 
eigenlijk naar ‘zichzelf’. Die reflexieve beweging, die denk
arbeid lezen de foto’s af van het plastische lichaam; ze zit
ten die arbeid op de huid.
Die ‘arbeid op de huid’ is meteen ook de opvallendste nieu
wigheid van de Solides plastiques. Vormelijk zijn de Solides
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allemaal gelijkaardig - het zijn concentrische ‘hopen ma
terie’ op een sokkel - maar hun kleur, textuur of huid is telkens 
verschillend. De wisselvalligheid in de verschijningsvorm zet 
de tijdloze soliditeit van de sculpturale massa meteen op losse 
schroeven. In een aantal geglazuurde sculpturen drijft 
Vermeiren dat op de spits - Solide plastique #17 bijvoor
beeld, het werk dat op de omslag van het boek staat, lost met 
zijn meanderende zilverhuid haast op in lichtreflecties. Ook 
de sokkels, die normaal steun en stabiliteit moeten verlenen, 
ondermijnen de stabiliteit van de sculptuur. Met hun vel van 
glanzend plastic versterken ze het effect dat het om spook- 
massa’s gaat, om fantomen van sculpturale massiviteit.
De optische instabiliteit van de Solides ligt al besloten in 
hun ontstaansgeschiedenis. Vermeiren kwam tot zijn eerste 
Solide plastique door strippen klei (restmateriaal bij het 
maken van de mal voor de sculptuur) van op enkele meters 
hoogte uit de kleimixer op een kist te gooien waarin hij sculp
turen vervoert. De Solides hebben hun vorm dus letterlijk 
gekregen, vanuit het niets; het zijn restanten, ontstaan door 
de uitschakeling van elke vormwil. Ze ‘staan’ dan ook niet 
op hun sokkel, zoals een klassieke sculptuur, maar komen 
erop gevallen, en hun sokkel is geen stabiel voetstuk maar 
een transportkist waarin de sculptuur meteen kan worden 
afgevoerd. Deze Solides zijn in die opzichten anti-solides, 
on-vormen die in het teken staan van hun radicale 
onbestendigheid. Twee recente werken, Forme # 1 en 
Forme # 2 uit 2002, gaan wat dat betreft nog verder. De 
solide massa, de ‘eigenlijke sculptuur’ dus, bestaat hier 
alleen nog uit een imposante, verfrommelde of gedrapeerde 
‘prop’ anti-diefstalfolie van hetzelfde soort waarmee de 
sokkel bekleed is. De sculptuur wordt hier zozeer vanuit 
haar val gedacht dat ze alle gewicht verliest. Ze is haar 
val, ze is de zuivere plooienval waarmee ze in de wereld 
opduikt. Ze is het fenomenologische vlies waarop licht en 
donker ‘in de plooi vallen’ om zoiets als massa - zoiets als 
‘sculptuur’ - te laten verschijnen.
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■ Richard Prince. Women, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern- 
Ruit, 2004. ISBN 3-7757-1451-0
■ Richard Prince, Man, Les Presses du Réel, Dijon, 2004. 
ISBN 2-940271-59-3
■ Walid Raad/The Atlas Group, Volume I The Fakhouri 
Fik, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2004. 
ISBN 3-88375-794-2
■ Jennifer L. Roberts, Mirror-Travels. Robert Sndthson and 
History, Yale University Press. New Haven - London, 2004. 
ISBN 0-300-09497-3
• Thomas Ruff, Photographs 1979 to the Present. 
Catalogue Raisonné, red. Matthias Winzen, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2004.
ISBN 3-88375-545-1
■ Martine Stig, Stig fotografie, Uitgeverij Terra, 2004, 
ISBN 90-5897-146-5
■ Walter \Hcnnen, Ptf, MAC’s/La Lettre Volée, Hornu/ 
Brussel, 2004. ISBN 2-87317-225-8
■ Piotr Uklanski. Earth, Wind and Fire, Hatje Cantz Ver
lag, Ostfildern-Ruit, 2004. ISBN 3-7757-1484-7
■ Ernst van Alphen, Schaduw en spel. Herbeleving, 
histuriscrmg en verbeelding i an de Holocaust, NAi Uitge
vers, Rotterdam, 2004. ISBN 90-5662-335-4
■ Marijke van Warmerdam, Soon and Now, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2004.
ISBN 3-88375-768-3
• Gefragt und Gesagt. Schriften & Interviews von 
Lawrence Weiner 1968-2003, red. Gerti Fietzek en Gregor 
Stemmrich, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern-Ruit, 2004.
ISBN 3-7757-9194-9
■ Franz West, Gesammelte Gesprdche und Interviews, red. 
Johannes Schlebrügge en Ines Turian, Verlag der Buch
handlung Walther König, Köln, 2004. ISBN 3-88375-607-5 
• Face au néant. Les portraits de Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz (1885-1939), Les Presses du Réel, Dijon, 2004. 
ISBN 2-84975-018-2

In de Solides plastiques legt Vermeiren de nadruk op dat
gene wat de sculptuur gewicht en tastbaarheid verleent, op 
haar massa. Hij zit die massa letterlijk op de huid, hij is 
gefascineerd door het fenomeen van die massa, en precies 
in die fascinatie vervliedt de sculpturale massa tot een spook- 
massa. Plots kantelen alle parameters. De sculptuur is nu 
geen rechtopstaand lichaam meer, zoals Brancusi nog wilde, 
maar een gift die uit het bodemloze gat van de hemel komt 
gevallen. Terwijl de beeldhouwkunst doorgaat voor dé kunst
vorm die getuigt van heroïsche vormwil, verschijnt ze hier 
als een wil- en vormloze rest. De glanzende exemplaren uit 
de Solides plastiques-reéks leveren nog de meest treffende 
metaforen van de sculpturale conditie die Vermeiren hier 
verbeeldt: de sculptuur als een glanzende gift die hangt tus
sen het verlangen naar vaste vorm en de oplossing in het 
niets.
Didier Vermeiren. Collection de Solides bevat teksten van 
Jean-Pierre Criqui en Dominic van den Boogerd en werd in 
2003 uitgegeven door het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 
10, 5611 Eindhoven (040/238.10.00; www.vanabbe
museum.nl). ISBN 90-5662-337-0. (Dirk Pültau)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Coosje Berkelbach, Wouter Davidts, Fredie 
Floré, Steven Humblet, Rixt Hoekstra, Ilse Kuijken, Sven 
Lütticken, David Nolens, Jeroen Peeters, Sven Sterken, 
Lieven Van Den Abeele, Indira van ’t Klooster, Bregje van 
Woensel
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10.07 - 19.09.2004 IJs / Ice
Asmundur Asmundsson, Steingrimur Eyfjord, Gabriela Fridriksdóttir, The Icelandic Love Corporation, 
Gudny Rós a Ingimarsdóttir, Haraldur Jónsson, Libia Pérez de Siles de Castro & Ólafur Ârni Ólafsson, 
Poni, Hrafnkell Sigurdsson, Magnus Sigurdarson en Etoiles Polaires i.s.m. Vooruit

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen ll-17u / ma gesloten
structurele sponsor: Eeckman Verzekeringen — partners: Bank Degroof / Europabank / HDP Sociaal Secretariaat
met steun van: Vlaamse Gemeenschap / Provincie Oost-Vlaanderen / Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem
Met dank aan het IJslands Ministerie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

museum Dhondt-Dhaenens
MDD

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 

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

info@museumdd.be — http://www.museumdd.be
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http://www.vanabbemuseum.nl
mailto:info@museumdd.be
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden m de agenda...

Detentoonstellingsagendabestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
eneen 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
ment voor eenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaars) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Antwerpen________________________

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen . 
<D03/233.13.45do-w l3u30-18a .
•"Neige"-BenjaminDemeyere[tot5/9]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Zirkstraat20 - 2000Antwerpen 
®03/289.84.58di-wll-18u
• "Fifty One Celebrates Four Years” - 
Kimiko Yoshida, Seydou Keita, Malick 
Sidibé,VikMuniz,JamesCasebere, Allen 
Ginsberg, Garry Winogrand, Hanna 
Sahar, Dianne Arbus, Roger Ballen... [tot 
1/8]
■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69- 2000Antwerpen 
&03/231.87.51 zo-di 14-18udol4-20a
• Anne Rossi, Elina Hannula-Ketola 
[15/7 tot 15/8]
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 
®03/242.93.00di-zo 10-18a
• Ole Stragiers, Marie Snauwaert, 
Christophe Bourguedieu [tot 22/8] • 
‘William Klein. Retrospectieve,fotografie 
enfilm"P‘PaulePia.Fotografeengaleriste" 
[tot 12/9] • Bert Houbrechts, Raf Simons, 
Priska Morgen [26/8 tot 17/10]
■ Galerie Het Vijfde Huis
Reyndersstraat5 - 2000Antwerpen 
®03/232.11.19za-zp H-18a
• AnuTuominem [19/8 tot 12/9]
■ IHAM-galerij
Paardenmarkt 90-92 - 2000Antwerpen 
©0496/20.68.23 do-w 14-18u
> “European Glass”-Hubert Carpentier, 
Luc De Bruyne, Veerle De Ridder, Roel 
Lambert, Jeroen Maes, Carine Neutjens, 
Anja Segers... [tot 29/8]
■ Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten
Leopoldde Waelplaats-2000Antwerpen 
®03/238.78.09di-zo 10-17a
* “De uitvinding van het landschap. Van 
PatinirtotRubens 1520-1650” [tot 1/8] • 
“Copyright Rubens. Rubens en de gra- 
fiek” [tot 12/9]
■ Koraalberg Art Gallery 
Hofitraat 2 - 2000Antwerpen 
®03/226.06.30
do-za 13-18a
• “Summer Exhibition 2004” - Anton 
Cotteleer, Nick Ervinck, Pieter 
Huybrechts, Amo Roncada, Pieter 
Vermeersch, Robin Vermeersch, Tom 

Woestenborghs [tot 7/8]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 -2018 Antwerpen 
®03/238.40.34ma-vr ll-13u 14-18a
* Heriberto Mena, Miguel Maldonado 
Diaz - schilderijen [3 tot 23/9]
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
®03/470.27.70di-zo ll-17u
• “Goddess. The Classical Mode” [tot 
22/8]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 
©03/2211450di-zo 10-16u45 
“Rubens en de boekillustratie” [tot -/8]
•MuHKA

Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
©03/238.59.60di-zo 10-17a
• "Collectiepresentatie met ensembles 
vanHonoré ’OenToonTersas”[totl5/ 
8] • “Not Done! (het kunstenaarsboek)” 
- John Baldessari, Robert Barry, Dara 
Birnbaum, Balthasar Burkhard, Mes
sieurs Delmotte, Peter Downsbrough, 
Jan Fabre, Eran Schaerf, Lawrence 
Weiner... [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 Luchtschipbou w
Karel Geertsstraat2 B-2140Antwerpen 
®03/216.93.90di-zo 10-18u
•"Eiland&Loxodrome"-Panamarenko 
[tot 29/8]
■ Rockoxhuis
Keizerstraat 12- 2000Antwerpen 
&03/216.22.11 di-zo 10-17»
► “Rubens in zwart en wit Reproductie- 
grafiek 1650-1800” [tot -/8]
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
®03/257.14.17di-za 14-18»
» Su-Mei Tse [9/9 tot 16/10]

Boman

■ Monumental
Luipegem 77- 2880Bomem 
®03/889.01.69wo-vrl0-16uzo 14-18» 
• “Mo(nu)ment@bomem” - Michaël 
Aerts, Joris Ghekiere, Bert Danckaert, 
Louis DeCordier, Edwin Maas, Stephan 
Balleux, Caroline Bayer, Elke Boon, 
Claudia Breuer, Peter De Cupere, Yves 
Velter, Liliane Wernaers... [tot 29/8] • 
“Monumental 2004.03” - Hermann 
Pédit, Georg Loewit, Lois Anvidalfarei 
[9/9 tot 31/1]

Brugge________________________

■ Belfort Jan Garemijnzaal
Markt - 8000 Brugge 
®050/44.30.40wo-zo 13-18»
• “Bronzen van Auguste Rodin, Edgar 
Degas en Amedeo Modigliani” [tot 14/11] 
■ Groeningemuseum
Dijver 12- 8000Brugge
0050/33.99.11 dageUjks 9u30-17»
» ‘De Ploeg 1920-1927" [tot 22/8]

Brussel

■ Atomium

Eeuwfeestlaan -1020Brussel 
®02.475.47.77
“In evenwicht en in beweging” [tot31/8] 
■ Bellevue Museum
Paleizenplein5-7-1000Brussel 
©02/511.44.25di-zo 10-18»
• "Cobra-Collectie Thomas Neirynck” 
[tot 26/9]
■ Camouflage
Koninklijke Prinsstraat37-1050Brussel 
®02/502.01.17wo-zo 14-19»
• “Observatoria 10” - Toni Geirlandt, 
CarlosMontalvo,Chéri Samba[tot31/7]
■ OVA,
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 
©02/642.24.80di-zo 10u30-18u30
* “Marcel Breuer (1902-1981). Design 
en architectuur” [tot 3/10]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
®058/51.47.57di-vrl4-I8u za 10-17» 
• Emile Salkin, Sergio Storel - schilde
rijen, tekeningen, sculpturen [tot 24/7] • 
Bathe Coulon, Marie Thérèse Baeyens 
[4/8 tot 16/10]
■ G.CDeZeyp
Van Overbekelaan 164 -1083Brussel 
®02/422.00.11 ma-vr9-18u
• "Weg van Braegel 04” - Bert De 
Keysa.PatrickDeSpiegelaae, Kris Van 
Hemelrijk, Fred Bervoets... [tot 31/7] 
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat 59 -1000 Brussel 
•0477/20.50.52 za-zo 14-18»
• “Airfiance.be” - Simona Denicolai & 
Ivo Provoost [tot 28/8]
•Hallepoort

Zmdlaan - lOOOBrussel 
©02/534.15.18di-zo 10-17»
• “De Toverpoort. Archeologie in Brus
sel” [tot 26/9]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du
Langage Plastique
Waterloolaan 31 - lOOOBrussel 
®02/504.80.70ma-za 9u30-19u
• "Ledessus descartes" - WimDelvoye, 
Peter Fend, Jocelyne Coster, William 
Kentridge,' Thierry Tillier, Angel Vergara, 
Christoph Fink... [tot 24/7] • “Vision/ • 
lecture” - Patrick Pouillard [tot 2/8]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 
©02/741.73.00di-zo 10-17»
• “Verfijnde kunstnijverheid. Kant in de 
19de en de 20ste eeuw” [tot 31/12]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 
&02/226.12.1I di-zo ll-18u vr 11-21»
• "Engel-Pak. Pionier van de abstractie” 
[tot 1/8]
■ Librairie Quartiers Latins
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
®02/227.34.04 ma-za 10-18» 
•'Etudiantsdel'Atelierd'Espace Urbain 
de La Cambre” [tot 31/8] 
■ Maison des Arts Gaston Williot 
HaachtsesteenWeg 147-1030Brussel 
© 02/218.79.98 di-vr 13-I6u30 za 10- 
14u30
• “Les détours du regard” - Catherine 
Amatheü, Pierre Thoma, Nathalie Joiris, 
MichelCleempoel,VôoniqueBoissacq, 
Stephan Vee, Robert Kot [tot 30/9]
■ Musée d'Architecture - La Loge 
Kluisstraat86-1050Brussel 
®02/649.86.65di-zo 12-18uwo 12-21» 
• “Dieren in de architectuur” [tot 17/10] 
•Roomade

Koopliedenstraat60-62 - lOOOBrussel 
©02/223.26.73 do-zo 11-19»
• “Global Islands: Reunion as Agora” 
[tôt 18/7]
■ Stadhuis Brussel
Grate Markt -1000Brussel 
®02/279.45.10di-zo 11-18»
• ‘Turkije: Plastische dialogen. Turkse 
hedendaagse kunsf ’ [tot 22/8]

•Usagexterne
Oude Graanmarkt46 -1000Brussel
©02/502.68.09di-za 10-19»
• “Prix du jeune design beige” [tot 14/8]
■ Vlaams Instituut
voor het Zelfstandig Ondernemen
Kanselarijstraat 19 - lOOOBrussel 
&02/227.49.60
di-vr ll-18u za-zo 13-17»
► “De nieuwe oogst2003. Hedendaagse
Vormgeving uit Vlaanderen” [tot 22/8]
■ Xavier Hufkens
St-Jorisstraat6-8 -1050Brussel
©02/639.67.30di-za 12-18»
• “Accrochage” [tot-/8 (gesloten 20/7 tot
17/8)] • Dan Ravin, Anne-Marie
Schneider [9/9 tot 13/11]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue PaulPastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne
®071/43.58.10di-zo 10-18»
► “L’image nue” - Eric Poitevin/‘Sports 
à la une” - Etienne Auwera/’Ghosts in 
the Landscape: Vietnam Revisited” - 
Craig Barber [tôt 5/9]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340Damme-Sijsele 
@0498/75.43.37
dageUjks 10-12u 15-18»
► Ph. Baran [17/7 tot 12/9]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800Deinze 
@09/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17»
» “Juul Claeys (1930-2000). Postuum” 
[tot 5/9]

Deurie

■ Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16- 9831 Deurie 
@09/282.77.93 do-zo 14u-18a 
► “Reflections” - Emmanuel Barcilon, 
Jus Juchtmans, Ewerdt Hilgemann, 
Camill Leberer [tot 29/8 (gesloten 24 tot 
31/7)]
■MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurie 
@09/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17»
► "Is/Ice" - The Icelandic Love
Corporation, Gudny Rosa 
Ingirmarsdottir, Gabriela Fridriksdottir, 
Libia Perez de Siles de Castro & Olafur 
Arni Olafsson, Harldur Jonsson, 
Ausmundur Ausmundson [tot 19/9]

Deume

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160-2100Deume 
@03/360.52.50di-zo 10-17u30
► “Joseph Germain Dutalis(1780-1852). 
Edelsmid van Koning Willem T’ [7/9 tot 
28/11] » "3,25m silver999/1000” - Ben 
Van Orshaegen [tot 31/12]

Drogenbos________________________

■ Museum Felix De Boeck 
Kuikenstraat6 -1620Drogenbos 
@02/377.57.22
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
> “Vierkant + Driehoek + Cirkel” - 
Patrick Crombé, Elise Delbrassinne, 
Etienne Desmet, JeanMathot,Christiaen 
Nicaes, Renée Rohr,HildeVanSumere 
[tot 31/10]

Eupen _________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700Eupen 
@087/56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18»
►Bert De Beul-schilderijen [22/8 tot3/10]

Genk ______________

■ FLACC - centrum voor kunsten en 
beeldcultuur
André Dumonilaan 2 - 3600 Genk 
@089/84.52.23 vr9-17u za-zo 14-18» 
► “Landschappen van het geheugen; 
Recyclable RefirgeeCamp”-IvesMaes 
[tot 8/8] ► “Alien 5” - Heidrun Holzfeind 
[tot 10/10] ► “Landschappen van het 
geheugen” - Koen De Decker [29/8 tot 
10/10]

Gent

■ Caermersklooster - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
@09/269.29.10di-zo 10-17»
► “Oogst Provinciale Prijs voor Beel- 
dende Kunsf’-Anouk De Clocq, Louis 
De Cordier, Stefaan Dheedene, Nicolas 
Leus, Ingrid Schildermans, Ignace Van 
Ingelgom, Dirk Zoete, Angelo 
Vermeulen, Kathleen Vermeir [tot 29/8]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 
@09/267.99.99di-zo 9u30-17u
► “Scandinavian Design. Het verhaal 
achter de mythe” [tot 19/9]
■ Galerie Cartwright
Onderbergen 72 - 9000Gent 
@09/223.40.73 wo-za ll-13u 14-19»
• Denis Castellas [tot -/8]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St Pietersplein 9 - 9000 Gent 
@09/243.97.30di-zo 10-18»
► “L’Empire dudragon.Chefs-d'oeuvres 
du Musée du Henan en Chine” [tot 29/8]

■ Museum voor Schone Kunsten
Charles de Ketvkhovelaan 187 A - 9000 
Gent
@09/240.07.00di-zo 10-18»
► “Reizen” [tot 19/9]
•S.M.A.K.
Citadelpark - 9000 Gent 
@09/221.17.03
di-zo 10-18»
► “OpenRooms”-JuanUslé/”KunstNu: 
Coming People 2004" [tot 22/8] » “12 
Signs. Transposed and Illuminated(with 
various indexes)” - Sam Durant [tot 5/9] 
► Mark Outjes [2/9 tot 24/10]

Gijverinkhove_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Stichting George Grand
Ekestraat 1 - 8691 Gijverinkhove 
@058/29.82.19
dageUjks 11-19»
► “La Réserve” - Henk Visch [tot 15/9]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke
@ 056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u za 10-12u 
13u30-16a
► Anne Van Outryve - schilderijen [tot 
31/7]

Hasselt 

■ CIAP
Zuivebnarkt44 - 3500Hasselt 
@011/22.53.21 di-vr 14-18uza 14-17» 
► “Bagdadairraidpanty”-Carlo Mistiaen 
[tot 7/8]
■ Z33
Zuivebnarkt 33 - 3500 Hasselt 
@011/29.59.60di-za 10-17u zo 14-17» 
• “Feel the Young” - Anouk De Clercq 
& Eavesdropper & Joris Cool, Bart 
Vandeput&SofieHanegreefs,Boutique 
Vizique, Lawrence Malstaf, Wim 
Catrysse [tot 15/8] • “Cosmopolitan 
Chicken Project Red Jungle Fowl - 
Genus XY’ - Koen Vanmechelen [tot 
10/10]

Hingene_______________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54-2880
Hingene 
@03/889.57.05 ma za-zo 14-19» 
► Hilde Meewis, Renaat Ramon - schil
derijen, sculpturen [1/8 tot 5/9] ► 
Dominique Ampe-schilderijen [12/9 tot 
31/10]

Homu

■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communauté françaisedeBelgique 
Rue Sainte-Louise 82 -7301 Homu 
@065/65.21.21 
di-zo 10-18»
► ‘In Pattes Tres” - Jean-Luc Mylayne, 
Jean-Pol Godart, Walter S wennen [8/8 
tot 3/10]

leper_____________________________

■ Stedelijk Museum
leperleestraat 31- 8900 leper 
@057/21.83.00
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
• “Robot Doisneau (1912-1994). Les 
doigts pleinsd'encre"-fotografie [tot 1/8]

Jabbeke__________________________

■ Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg341 - 8490Jabbeke 
@059/50.81.18
di-zo 10-12u3013u30-18u
► “Bij Constant Permeke te gast’ -
Armando [tot 3/10]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
@050/61.12.37za-mal0u30-18u30
► Patrick Lara [14/7 tot 10/8] ► Philippe
Pastor [12/8 tot 6/9]
■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300Knokke 
@050/38.86.31
"Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century”
■ Stichting Jenny & Luc Peire
De Judestraat64 - 8300 Knokke 
@050/35.58.48
vr-zo 11-19»
►“2xraimte.LucPeire-GastonBertrand” 
[tot 12/9]
■ Cultuurcentrum Scharpoord
Meeriaan 32 - 8300 Knokke-Heist 
@050/63.04.30
dageUjks 10-19»
► “Art Nocturne Knokke”-kunstbeurs [6 
tot 15/8] >“11 th Sculpture Link Knokke” 
[1 tot 31/8] ► “Vemer Panton. Phantasy 
Landscape, Visiona 2” [5/9 tot 7/11]

Kortrijk__________________________

•Broelmuseum
Bmelkaai 6 - 8500 Kortrijk 
@056/24.08.70
di-zo 10-18»
► "Tijdelijk verblijf. Nieuwe nomaden in 
kunst en design” [tot 12/9]

Kuurne___________________________  

■ Hoeve Vandewalle
Boomgaardstraat - Kuurne
“10 paar, kunst uit Estland en Vlaande
ren”-Elke Boon, Dirk Braeckman, Pee
ter Allik, Marko Mâeta, Patrick Vanden 
Eynde, Taave Tuutna... [1/9 tot -/10]

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 11-18»
► “Cobra & Cie. Dans les collections du 
Centre de le Gravure a de l’Image 
imprimée”/”Prix de la Gravure et de 
l'Image imprimée XIV” [tôt 15/8]

Leuven

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraal96- 3000Leuven 
@016/23.03.20ma-vrl0-18uzo 14-18» 
► “Neues Bauen International 19Z1DSXJZ’ 
[7/9 tot 17/10]

Liège_____________________________

■ Galerie Nadja Vilenne
RueduCotrmandantMaidiand5-4000ljège 
@04/227.19.91 do-za 14-18uzo 11-17» 
► “A Summa Show” - Christoph Fink 
[tot 19/9 (1/7 tot 28/8 na afspraak)]

Machelen-Zulte

■ Roger Raveelmuseum
Gilde straat 2-8- 9870 Machelen-Zulte 
@09/381.60.00wo-zo 11-17»
► "Witslag" - Roger Raveel, Jan Cox, 
Yvan Theys, Jean Bruselmans, Emile 
Claus, Martin Assig,SolLeWitt, Raphaël 
Buedts. Meret Oppenheim... [tot 30/9]

Menen

■ Stadsmuseum ‘ t Schippershof 
Rijselstraat 77- 8930Menen 
@056/53.23.63 wo-zo 14-18»
► “De vesting Menen in beeld” [tot 1/8]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
@064/21.21.93di-zo 10-18»
► “RTBF 50 ans. L’extraordinaire jardin 
de la mémoire” [tôt 27/9] ►“Semences de 
curieux. Livres et documents éonnants 
de la bibliothèque” [tôt 27/9]

Namur

■ Musée Provincial Félicien Rops 
Rue Fumai 12 - 5000Namur 
@081/22.01.10di-za 10-18»
» “Henri Van Straten (1892-1944)” [tot 
15/8] ► Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
@081/22.90.14dageUjks 12-18» 
► “L’art fait la roue” - Marcel Louis 
Bauniet, Michel Barzi n, Pol Bury, Pierre 
Courtois, Marcel Grommaire, Thierry 
Tillier... [tôt 14/8]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
@058/51.47.57vr-zo 14-18»
► Wolfgang Hagedorn, Eddy Walrave - 
schilderijen, sculpturen [tot 25/7] •Serge 
Gangolf - sculpturen op de Zeedijk [tot 
13/9]

Oostende ________________________

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 - 8400Oostende 
@059/70.18.70za-zo 10u30-Ï8u30
► Phil Billen [-/7]
■ PMMK
Rome straat 11 - 8400 Oostende 
@059/50.81.18di-zo 10-18» 
► “Een grote gebeurtenis” - Vie Gentils/ 
"Unvarnished” - Cari De Keyzer [tot 
29/8]

Tervuren_________________________

■ Koninklijk Museum
voor Midden-Afrika
Leuvensesteenweg 13 - 3080 Tervuren 
@02/769.52.11
di-vr 10-17uza-zo 10-18»
• “Sprekende beelden. Fotografie en 
sculptuur" [tof 5/9]

Tielt _________________

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Helt 
@0475/28.89.29 vr-zo 15-18» 
► “133 People Paid to Wear this Shirt” - 
Fons De Muynck, Krist Gruythuysen, 
Bijom Heyzak, Landa Thijs, Eveline 
Vanassche, Frederik Van Simaey, Got 
Verhoeven, BarbaraWoutamaatais[tot 
12/9]
■ Tuin De Brabandere
Generaal Maczekplein - 8700 Helt 
@051/40.29.35 wo-zo 14-17» 
► “Beelden Buiten Tielt 2004” - Got 
Robijns, Gert Verhoeven [tot 12/9]

Tournai ________________________

■ Musée de la Tapisserie, des Aris du 
Tissu et des Aris muraux
Place Reine Astrid9- 7500 Tournai
@069/23.42.85
wo-ma 9u30-12u3014-17u30
► ‘Tapisserie Textile Structure” - Janine 
Cohen, Anne Orban, Mario Ferretti [tot 
12/9]
■ Musée des Beaux-Arts de Tournai
Endos Saint-Martin - 7500 Tournai
@ wo-ma 10-18»
► “Les couleurs du monochrome” - 
Marthe Way [tot 27/9]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur
Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
@0241/180.71.04
di+do 10-17wo+vr!0-20uza-zo 11-17» 
► “Distance” - Jqppe Hein [tot 25/7] • 
“Video et cogito. Wiederhergestellte 
Kiinstlervideos da Sammlung" - John 
Baldessari, Joseph Beuys, Christian 
Boltanski,ChrisBurden, Douglas Davis, 
JochenGerz,Terry Fox, Maurizio Kagel, 
Richard Serra, William Wegman... [tot 
12/9]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen 
@0241/432.44.20
di-zo 12-18u wo 12-21»
► “Aufwarts. Die Sammlung Jung in 
neuen Raumen” [tot 12/12]

Baden-Baden

■ StaatlicheKunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
@07221/232.50di-zo 11-18»
►“AnothaLine.NewFbrmsofDrawing” 
- Daniele Buetti. Jochen Flinzer, Peter 
Friedl, Jeppe Hein. Jonathan Monk, Peter 
Pommerer, Alexander Roob, Santiago 
Sierra... [17/7 tot 26/9]

Bedburg-Hau_____________________

■ Schloss Moyland
Am Schloss4 -47551 Bedburg-Hau 
@02824/9510-0zo-dol0-18uvr 10-21» 
» “Enni Schumacher (1912-1999). 
UnveröffendichteGouachenundÖlbilder 
1989-1999” [tot 5/9]

Berlin

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Bertin 
@030/281.73.25di-zo 12-18» 
►“Andy Warhol. MotionPictures” [tot 8/ 
8] ► Julian Rosefeldt, Sebastian Diaz 
Morales, Marine Hugonnier [tot 8/8] ► 
“Shrinking Cities” [4/9 tot 7/11] 
■ Bauhaus-Archiv

Klingelhöferstrq/ie 13 -10785 Berlin 
@030/254.00.20wo-ma 10-17» 
► “A Vision of Turkish Culture Now, 
Theatre Posters by Bülent Erkmen and 
Yurdaer Altintas" [28/8 tot 5/9] ► “New 
Bauhaus Chicago” [tot 19/9]P"Johannes 
Itten. Path Ways to Arf’[tot 3/10]>“Da 
Afiikanische Stuhl. Meisterwerk des 
Bauhauses entdeckt!" [tot 24/10] 
■ Neue Nationalgalerie
Potsdamer Strqfie 50 -10785 Berlin 
@030/226.2656
di-vr 10-20u za-zo ll-20u do 10-22»
► “MoMA in Berlin. Masterpieces from 
the Museum of Modem Art, New York” 
[tot 19/9],

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
@0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19»
► “Pictures Tuming the Head Topsy
turvy. Retrospectieve Georg Baselitz 
1959-2004”/”Photocontact Georg 
Baselitz!’ - Benjamin Katz [tot 8/8] » 
“Goud en geschiedenis. De Thraciërs in 
de Indo-Germaanse wereld” [tot 24/10]
■ Kunstmuseum Bonn 
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
@0228/77.62.12di-zo 10-18»
► Mona Hatoum [tot 29/8] • “Gerhard 
Richter: Printed, Druckgrafik, Foto- 
Editionen und Künstlerbücher" [tot 5/9] 
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 -53119 Bonn 
@0228/69.39.36di-zo ll-17u do 11-19» 
► Hannes Kata [21/7 tot 29/8]

Duisburg_________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Düsseldorfer Strasse 51 - 47049 
Duisburg
@0203/283.26.30
di-za ll-17u zo 10-18»
► “Thinking, Talking, Doing! Joseph 
Beuys for Children and Young People” 
[tot 1/8] • Andrée Korpys & Markus 
Löffler [18/7 tot 26/9] ► “Lebenszyklus” 
- Jiri Tichy [5/9 tot 14/11] • “Willem 
Lehmbruck.DerMann:Melancholieund 
Pathos” [tot 12/12]

Düsseldorf_______________________
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■ K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz5-40213Düsseldorf 
@0211/83.81.130di-zol0-18uvr  11-18»
► “Donald Judd (1928-1994)” [tot 5/9]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 -40213 Düsseldorf 
@0211/899.6243di-za 12-19uzo 11-18» 
► Hans Rogalla [18/7 tot 15/8] ► Fritz
Schwegler [29/8 tot 15/11]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse1-40217Düsseldorf 
@0211/83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo 11-18» 
► Paul Pfeiffer [tot 12/9] ► "Kreuzzug" - 
Thanas Schutte [ta 19/9] 
■ Museum Kunst Palast 
Ehnenhof5 - 40479 Düsseldorf 
@0211/89.962.60di-zo 11-18» 
► “Citibank Photography Prize 2004” 
[totl8/7]>“AfricaRemix. Contemporary 
ArtofaContinenf’ [24/7 ta 7/11]
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Essen

■ Museum Folk wang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestra/ie 41 - 45128 Essen
®0201/884.51.03
di-zo 10-18u vr 10-24u
* “Das erinnerte Haus” [tot 9/8]

Esslingen_______________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
<50711/35.12.24.61
di ll-20n wo~w 11-18u
• “6. Internationale Foto-Triennale 
Esslingen. Recherche. Entdeckt! 
Bildarchive der Unsichtbarkeiten" - At- 
las Group,GuillaumeBijl.WillieDoherty, 
Olafur Eliasson,DanielaKeiser.Richard 
Prince, Martha Rosler, Edward Ruscha, 
Peter Piller... [18/7 tôt 3/10]

Frankfurt_______________________

■ Badischer Kunstverein 
Wzldstmsse 3 - 76133 Karlsruhe 
50721/28226di-vrll-19uza-ZO 11-17» 
►"Bild. oder.Mitdem Fuss in derRealitat” 
- Joëlle Tueriinckx. Willem Oorebeek 
[tot 5/9]
■ Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 
Hans-Thoma-Strasse2- 76133Karlsruhe 
50721/135.31.88
di-vr 10-17u za-ZD 10-18»
• "Malelade" - Georg Baselitz [tot 12/9] 
■ Zen t rum für Kunst und 
Medientechnologie
Lorenzstrasse 19- 76135 Karlsruhe 
50721/81.00.0
wo-vr 10-18u za-zo 11-18»
• “Malerei” - Herbert Brandl, Helmut 
Domer, Adrian Schiess, Christopher 
Wool [tot 8/8]

Kassel

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<5069/29.9882.20 
wo-za ll-22u di-¥zp 11-19»
►“Art, AChild’sPlay” [tôt 18/7] P"Life, 
Love, and Death: The Work of James 
Lee Byars (1932-1997)” [tot 18/7]
■ Museum fur Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 
5069/21.23.40.37
di-zp 10-17u wo 10-20»
► “Fallen Halos” - Rayah Redlich [tôt 5/9] 
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
5069/219.314.0
di-vr 12-20u za-w 11-18»
► ‘Emotion Eins" - Fikret Atay, Vanessa 
Beecroft, Marc Brandenburg, Duncan 
Campbell, Sebastian Diaz Morales, 
Rineke Dijkstra, Liam Gillick, Gavin 
Turk, Florian Wiist, Andro Wekua... [tot 
8/8]
■ Museum fïir Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am- 
Main
5069/212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20»
► “Muerte sin fin” - TeresaMaigolles [tot 
15/8]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai43-60596Frankfurt-am- 
Main
5069/21.23.84.71
di-zo 10-17u wo 10-20»
► "Bawa. Genius of the Place. An Archi
tect of Sri Lanka” [24/7 tot 17/10]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse2-30159Hannover 
50511/32.45.94 
di-zo ll-17u wo 11-21»
► Ingrid Calame, Mathilde ter Heijne, 
Jörg Wagner [tot 5/9]
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Karlsruhe

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
50561/707.27.20 
di-zo 10-18u do 10-20»
► "DieBalkanTrilogie"-JasmilaZbanic, 
Marjetica Potrc, Mangelos [tot 19/7 en 
27/8 tot 19/9]

Kleve___________________________

■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse39 - 50667Köln 
50221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18»
►“Still-Leben. SeltenGezeigtesaus dem 
Bestand” [tot 19/9]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Köln 
50221/226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17»
► “Jim Dine. The Photographs, so far” 
[tot 1/8] • “Scharf! Fotografische 
ImpressionenkiinstlerischerBewegung” 
[14/8 tot 3/10]
■ Museum für Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100 - 50674Köln 
50221/940.518-0
di-zo ll-17u do 11-20»
► “Zeng Mi. Ein chinesischer Maier des 
20. Jhs.” [tot 1/8] ► “Was Schluchten und 
Gipfel erzahlen. Mensch und Natur in 

derchinesischen Malerei” [7/8 tot 17/10]

Krefeld ________  

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
liergartenstrasse 41 -47533 Kleve 
502821/75.010di-zo 10-18»
► “Verzameling Plum” - Tony Oursler, 
Teresa Hubbard & Alexander Birchler, 
MartinCreed. Elmgreen&Dragset, Michel 
Majerus, Wilhelm Sasnal... [tot 5/9]

Köln •.

■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Köln
50221/21.70.21 di-zo 13-19»
► “Deutschland sucht..”- Nevin Aladag, 
Thomas Bayrle, Henning Bohl, Heike 
Bollig, Michael Buthe, Jeanne Faust, 
Asta Gröting, Sirko Kniipfer/Andreas 
Brehmer,ManfiedPemice,LeeTaylor... 
[17/7 tot 19/9]
■ Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln 
50221/221.238.60
di-zo ll-17u wo 11-20»
► "Petrarca. Sammlung Speck” [tot 25/7]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstra/le 1 - 50667Köln 
50221/221.223.79dil0-20uwo-vrl0- 
18u za-zo 11-18»
• “Yeah, but is it Art?" - Robert Crumb 
[tot 12/9] ►“Hans Hartung. So beschwor 
ich den Blitz. Works on Paper 1922- 
1938. Large Paintings 1980-1989” [tot 
19/9] ► “Dispersion Room” - Aemout 
Mik/’Bergfink” - Heike Beyer [tot 3/10]

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798Krefeld 
502151/77.00.44
di-zo 11-17»
• “Inbetween” - Kerstin Kartscher, Won 
Ju Lim, Stefan Löffelhardt, Mariele 
Neudecker, Morten Schelde, Miron 
Schmückle [tot 3/10]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz35-47798Krefeld 
502151/975.58-0di-zo 11-17»
► “Digital Spaces III” - Hiroyuki 
Masuyama [tot 3/10]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 -47798 Krefeld 
502151/77.00.44 di-zo 11-17»
►“OntheEdge”-François-MarieBanier 
[tot 3/10]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
50214/855.56-0
di ll-21u wo-zo 11-17»
► “VIP II. Die Neuen” - Sherrie Levine, 
JuanUsle,PiaFries,Rob Scholte, Jürgen 
Teller... [tot 19/9]

München

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333München 
5089/23.80.50di 10-20uwo-zo 10-17» 
► “Mythen. Automobili Lamborghini" 
[tot 18/7] ► “Show Me the Future. Engi- 
neeringand Design form WemerSobek” 
[tot 29/8]
■ Haus der Kunst
Prinztegentenstrasse 1 -80538München 
5089/211.27.115
“Dispersions” - Aemout Mik [tot 12/9] ► 
"TheTypologies”-BemdenHillaBecher 
[Itot 19/9]
■ VillaStuck
Prinzregentenstrafie 60 - 81675 
München 
5089/45.55.51.25 wo-zo 11-18» 
► "Phantastische Erfindungen. 
Raumkunst des Münchner Jugendstils" 
[tot 12/9] D"StofffürPoesie. Nancy-Glas 
des Art Nouveau”/”Von der Seele 
geformt. Protagonisten des Münchner
Jugenstills" [tot ,16/1]

Minister 

■ Westfalisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster 
50251/59.07.01 di-zo 10-18»
► "Arnulf Rainer: Auslöschung und 
Inkamation”[tot5/9]>“FrantisdtKupka. 
DieSammlungdesMuséeNationald’Art 
Moderne Centre Georges Pompidou” 
[tot 5/9]

Nürnberg_______________________ :

■ Kunsthalle Nürnberg
Loreraer Strafle 32 - 90402 NUmbetg 
50911/231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20»
► Thomas Rentmeister [22/7 tot 26/9]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
50911/240.20.41 
di-vr 10-20u za-zo 10-18» 
•‛LadislavSutnar( 1897-1976). Designer 
in Two Worlds” [tot 19/9]

Siegen__________________________

■ Museum fur Gegenwartskunst 
Siegen
Unleres Schloss 1 - 57072 Siegen 
50271/405.77.10
► “Lucky Number. Neue Projektionen" - 
Mischa Kuball [16/7 tot 16/1]

Stuttgart_____________________ __

■ Wiirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebaude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart
50711/22.33.70
di-zo ll-18u wo 11-20»
► “Human Territories” - Claudia & Julia 
Müller [tot 29/8]

Weimar 

■ Schlossmuseum Weimar
Burgplatz4 - 99423 Weimar 
503643/545.930
di-zo 10-18»
► “Maria Pawlowna. Zarentochter am 
Weimarer Hof’ [tot 26/9]

Wolfsburg______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
505361/266.90
wo-za ll-18u di+zo 11-20»
» “Light Works 1991-1994” - Olafur
Eliasson [tot 5/9]

Frankrijk

Abbeville 

■ Musée Boucher de Perthes
Rue Gontier Patin - 80100Abbeville 
503.22.24.08.49wo-ma 14-18» 
► “Les peintres de la Baie de Somme: de
Boudin à Mannessier" [tot 21/11]

Altkirch_______________________________

Ea Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
503.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19»
► “Raison & Sentiments” - Vanessa 
Beecroft, Kim Soo-Ja, Ann Veronica 
Janssens, Jenny Holzer, Gina Pane, 
AngelaBulloch,JoelleTuerlinckx,Rémy 
Zaugg. Dan Graham, Jeff Waft, Olivier 
Mossel., [tot 22/8]

Amiens_________________________

■ Hors Bords - Maison de la Culture 
Place Léon Gontier - 80000Amiens
5 03.22.97.79.79 di+do-vr 13-18u30 
wo+za 9u30-12u3013u30-18u
• Thomas Huber [tot 31/10]

Antibes ______  

■ Musée Picasso
Château d’Antibes - 06600Antibes 
504.93.33.67.67di-zo 10-18» 
► "Magnelli entre cubisme et futurisme” 
[tot 10/10]

Arles ____________  

■ Rencontres Internationales de la
Photographie
Rond-point des Arènes 10-13200Arles 
504.90.96.76.06
“Les Rencontres d’Arles 2004" - 
fotografiefestival [tôt 19/9]

Avignon________________________

■ Collection Lambert
Rue Violette5 - 84000Avignon 
504.90.16.56.20 
di-zo 11-18»
►“Ejanaïka! Regard sur lajeune création 
japonaise” [tot 3/10]

Beaumont du Lac______ _________

■ Centre d’Art Contemporain
de Vassivière en Limousin
He de Vassivière -87120BeaumontduLac 
505.55.69.27.27
dagelijks 11-18»
► “Climats, cyclothymie des paysages” 
[tot 10/10]

Calais___________________________ -

■ Musée des Beaux Arts
et de la Dentelle
Rue Richelieu 25 - 62100 Cala is 
503.21.46.62.00
wo-ma 10-12u 14-17u30
>“Robe/Rêve:RêvesdeRobe”[tot31/10]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
502.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19»
► “Pour les oiseaux. Oeuvres de la 
collection du Frac des Pays de la Loire et 
projets spécifiques” [tot 3/10]

Chalon-sur-Saône________________

■ Musée Nicéphore Niépce
Quai des Messageries 28 - 71100 
Chalon-sur-Saône 
503.85.48.41.98
wo-ma 9u30-llu4514-17u45
“Histoire(s)duportraitphotographique”/ 
"Pierre Boucher (1908-2000). 
Photomonteur"P'Etienne Sved. Un asile 
photographique au Moyen-Orient 1938- 
1946" [tot 19/9]

Delme

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme 
503.87.01.43.42 
wo-za 14-18uzo 11-18»
► “Amps andOhms”-PaeWhite[tot 26/9]

Dijon___________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000Dijon 
503.80.67.18.18 ma-za 14-18» 
► Lara Almarcegui [tot 21/8] 
■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49- 21000Dijon 
503.80.67.18.18
ma-za 14-18»
► Peter Downsbrough [11/9 tot 30/10] 
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000 Dijon 
503.80.30.75.23 
di-za 14-18»
► Peter Saville, Richard Phillips [tot -/9]

Dunkerque______________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque 
503.28.63.63.13 
di-za 10-18»
►“Défilé/Performance.Croisementsentre 
l’art et la mode H” [tot 30/10]

Grenoble ____________

■ CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
504.76.21.95.84
di-zo 12-19»
>“RisingSun”-MatkHandf<xth[tot 30/10]

Lyon___________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 
504.72.10.17.40wo-ma 10u30-18u
► “Rétrospective Fernand Léger (1881- 
1955)” [tot 20/9]

Marseille

■ Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Place Francis Chiratl -13002Marseille 
504.91.91.27.55
ma-za 10-12u3014-18»
► “Utopia Planifia 1/ Les attracteurs 
Etrangers” - Björn Dahlem [tot 2/10]
■ Ateliers d’Artistes
de la Ville de Marseille
Boulevard Boisson11-19-13004Marseille 
504.91.85.42.78di-za 14-19»
>‘Peursurlaville”-OlivierMillagou[tot 
16/7]
■ Musée d’art contemporain 
Marseille
Avenue d'Haïfa 69-13008Marseille 
504.91.25.01.07di-zo 11-18»
► “Une exposition à Marseille” - Carsten 
Höller/'Rendez-vous à Marseille" - Gil- 
les Mahé [tot 17/10]

Metz

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Dvier, Rue desTrinitaires 1-Metz 
503.87.74.20.02 wo-zo 11-19»
►“Nuitsd’été.49Noid6Est Accrochage 
des collections de Frac Lorraine”-Willie 
Doherty, Ana Torts, Fiona Tan, Peter 
Downsbrough, Balthasar Burkhard, 
Rémy Zaugg, Hans Schabus... [tot 15/8]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4- 34000Montpellier 
504.99.74.20.35di-zo 14-18»
► ‘Eert Duponstoq et ses amis” - Ben, 
Jean-PierreBertrand,SophieCalle, Mario 
Chichorro, Marie Ducaté, Jeanne 
Dunning, Cathy de Mondiaux, Robert 
Zachanitch... [tot 25/9]

Mouans-Sartoux_________________

■ Espace de 1’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux 
504.93.75.71.50wo-ma 11-18» 
► "Donation Albers-Honegger" [tot 10/10]

Nice _________________________  

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
504.92.07.73.80di-zo 14-19»
► “Re/Location: Shake” - Abdel 
Abdessemed,DannisAdams,SaâdaneAfif, 
Kader Attia, Jota Castro, Lisl Ponger, Ben 
Vautier, Jun Yang, Em Sharp... [tot 10/10]
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Paris

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
501.47.03.12.50
di 12-21u30 wo-vr 12-19u za-zo 10-19» 
► "Eblouissemen" - Michel François, 
Eric Rondepierre, Patrick Everaert, Die
ter Appell Brancusi, Brassai, Jean-Luc 
Moulène, Jeff Wall, Jean-Marc Bustam
ante, Stan Douglas.. J Guy Bourdin [tot 
12/9] ► ‘L’insurrection de Varsovia" - 
location Hôtel de Sully [1/8 tot 5/10]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
501.44.78.12.33 
wo-ma 11-21»
► Kristin Baker, Magnus von Plessen 
[tot 23/8] ► “Giuseppe Penone. 
Rétrospective 1968-2004” [tot 23/8] ► 
“Pierre Alechinsky. Dessins de cinq 
décennies”/”Zoltan Kemeny. Les 
donations de Madelaine Kemeny” [tot 
27/9] ► “Aurelie Nemours. Rythme 
nombre couleur” [tot 27/9] ► "Con- 
cours d’architecture du centre 
Pompidou de Metz” - Shigeru Ban, 
Jean de Gastines, Philip Gumuchdjian 
[tôt 14/10]
■ Centre Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin 127-129- 75004Paris 
501.53.01.96.96
di-zo 11-19»
► "Bruxelles capitale, Paris province” - 
Vincen Beeckman, Antoine Coulon, 
Jean-Luc Moerman, Stephan Vee, 
AssuntaRuocco, Sofi Van Saltbommel, 
Stephan Balleux... [tot 29/8]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 
501.44.78.75.00 
wo-zo 11-20»
► ‘L’Afrique à poings nus” - Philippe 
Bordas/Anne de Vandière, Ernestine 
Ruben, Susan Paulsen [tot 5/9] ► “50 
ans de photographie” - Marc Riboud 
[tot 24/10]
■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15 - 75006Paris 
501.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo lÓu-19»
► “Off the Record/Sound ARC. Sound 
experiments in the courtyard” [tot 3/ 
10] ► “Sous vent” - Annette Messager 
[tot 3/10]
■ Centre Culturel Canadien
Rue Constantine 5 - 75007Paris 
501.44.43.21.90
di-vr 10-18u za 14-18u do 10-21»
• “Facing History; Portraits from 
Vancouyer" [tot 18/9]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chap tai 16 - 75009 Paris 
501.48.74.95.38 
di-zo 10-17u40
► “George Sand (1804-1876). Une na
ture d’artiste” [tot 28/11]
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■ La Maison Rouge
Fondation Antoine de Galbert
BoulevarddelaBastüle10-75012Paris 
<D01.40.01.08.81 
wo-w ll-10u do 11-21»
• "L’intime, le collectioneur derrière la 
porte” [tôt 26/9]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014 Paris 
<S01.42.18.56.50di-zo 12-20a
> “Pain Couture”-Jean Paul Gaultier [tôt 
10/10]
■ Le Plateau-Frac De de France
Rue des Alouettes33 - 75019Paris 
<D01.53.19.88.10 
wo-vr 14-19u za-zo 11-19» 
>“Distances?’-AgataBogacka, Elzbieta 
Jablonska, Marcin Maciejowski, Jarslaw 
Madzelewski, Wilhelm Sasnal, Jadwiga 
Sawicka,MonikoSosnowska.. [tôt 29/8]
■ Palais de Tokyo
Site de création contemporaine
AvenueduPrésidentWilsonl3-75116Paris 
eOl.47.23.38.86dageUjks 12-24» 
• “Deux fois moins ou deux fois plus?” - 
Daniel Buren/"Perpetuum Mobile” - 
Bruno Peinado [tôt 22/8] * “Energy 
Storage (When Objects Dream)”-Surasi 
Kusolwong [tot 19/9] 
■ Musée du Louvre
QuaiduLouvre34-36-75058ParisCedex01 
@01.40.20.50.50 
do-zo9-18uma+wo9-21u45
“Ivoires. De l’Orient ancien aux temps 
modernes” [tôt 30/8]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07
@01.40.49.48.84 di-zo 10-18» 
»“JohanBarholdJongkind(1819-1891).
Entre Corot et Monet, un précurseur de 
l'impressionisme" [tôt 5/9] • “Jozef 
Mehoffer (1869-1946)"/La Main aux 
algues et aux coquillages d'EmileGallé" 
[tôt 12/9] • “Photographies de guerre de 
la guerre de Crimée à la première guerre 
mondiale” [tôt 13/9]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Centre d’Art Contemporain
Parc Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
@03.86.90.96.60wo-zo 14-18» 
»“Rosedepersonne”-FrançoiseQuardon 
[tôt 31/8]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper 
@02.98.55.55.77di-zalO-18uzr> 14-17» 
• Jacques Julien, Dominique Figarella 
[tôt 3/10]

Reims___________________________ 

•Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
@03.26.05.78.32 di-zo 14-18»
* “20 ans du Frac Champagne-Ardenne. 
Miscellaneous (Spaces)” [tot 24/10]

Roubaix________________________

■ Espace Croisé
centre d’art contemporain
Grand Place - Roubaix 
@03.20.66.46.93 di-zo 14-19»
► Régis Perray, Prime Bylex [tôt 17/7]

Sète

■ Centre Régional d’Art
Contemporain I^anguedoc-Roussllon
Quai Aspirant Herber 26 - 34200Sète 
@04.67.74.94.37wo-ma 12u30-19u 
» “A l’ouest du sud de l’esf ’ - Chen
Schaoxiong, Yang Jiedang, Fu Jie, Ni 
Haifeng, Shen Yuan, WangDu,YanLei, 
Yang Fudong, Liang Yue... [tot 12/9]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer
Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
@04.73.80.26.56ma wo-vr 10-12u 14- 
18u za-zo 14-19»
• “Soleil levant’ - Zencrec'h, Olivier 
Leroi, Gereon Lepper [tot 6/9]

Toulouse 

■ Les Abattoirs
Allées Charles de Fitte 76 - 31300 
Toulouse
@05.62.48.58.00di-zo 12-20»
• “Parade” - Wang Du [tôt 5/9]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2-59200 Tourcoing 
@03.20.2891.60 wo-ma 13u30-18u 
> “Eugène Leroy, Jacques Bomibus. Une 
complicité la peinture. Années 50” [tôt 
12/9] • “Vis-à-vis. Opalka/Pistoletto" 
[tôt 12/9]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
@03.20.19.68.68 wo-ma 10-18»
• “Amedeo Modigliani (1884-1920) et 
Jeanne Hébuteme(1898-1920)”/”Hom- 
mage à Maurice Jardof’/”Rétrospective 
Carlo Zinelli (1916-1974)” [tôt 1/8] » 
“Mexique - Europe. Allers - Retours, 
1910-1960” [4/9 tôt 16/1]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 
Villeurbanne
@04.78.03.47.00 wo-ma 13-19»
• “Communauté Part II" - Anti Sala, 
Adrian Piper, Constanze Ruhm, Elena 
Panayotova,HenrikOlesen, Marie Pejus. 
Jimmie Durham... [tot 26/9]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery Stives
Stives - TR261TG Cornwall 
@01736779.65.43 
di-zo 10u30-17u30
• “Making and Placing: Abstract 
Sculpture 1978-2004” - David Nash/ 
’’Over and Over, Again and Again” - 
Mariele Neudecker/‘Pigott: Caravan” - 
Gwyn Hanssen/’Here is Fine" - Mike 
Marshall [tot 26/9]

Edinburgh______________________

■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
@0131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17»
I “Jasper Johns since 1983”/”Past Hings 
andPresent Jasper Johns since 1983" [tot 
19/9] • “Paolozzi at 80” [tot 31/10]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation
Perry Green, MuchHadham-SG106EE
Hertfordshire
@01279/84.3333
“Henry Moore: Imaginary Landscapes"
[tot 30/9]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headmw 74 - LSI 3AH Leeds 
@0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21» 
►‘‘With Hidden Noise. Sculpture, Video 
and Ventriloquism” - Marcel Duchamp, 
Asta Groting, Lucy Gunning, Robert 
Morris, Juan Munoz, Tony Oursler, 
Imogen Stidworthy... [tot 8/8] » 
“Disclaimer” - Carey Young [3/10]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB Liverpool 
@0151/70932.23 
di-zo 10-18»
•"Rhinegold. Art from Cologne” [tot 22/ 
8] • “A Secret History of Clay. From 
Gauguin to Gormley” [tot 30/8]

London ____________________

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
@0171/522.78.88
di-zo ll-17u wo 11-20»
• “East End Academy” [tot 29/8]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
@020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-zoll-17u30
• Wilhem Sasnal - schilderijen/”Lovely 
Crinkle Crankle" - Ben Ravenscorft & 
Sam Basu/”Economy of Means” - 
Michael Marriott [tot 22/8]
■ Hayward Gallery
Belvedere Road - SEI 8XX London 
@020/7960.42.42 
dagelijks 10-18u di-wo 10-20»
* “Jacques Henri Lartigue. Photographs 
1901-1986”/”Photographyandthe Death 
of the Portraif ’ [tot 5/9]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9IG London 
@020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18»
» “Head to Head” [tot 30/8] » "Edward 
Hopper (1882-1967)” [tot 5/9] » Luc 
Tuymans [tot 26/9]
■ Institute of Contemporary Arts 
The Mall - SW1 London 
@0171/93036.47
za-do 12-19u30vr 12-21»
• “Artists’ Favourites. Act r - Robert 
Barty, Andre Cadere, John Cage,Martin 
Creed, Laura Ford, Walt Disney, Jean- 
Luc Godard, Donald Judd, Christopher 
Williams, Rirkrit Tiravanija, Philippe 
Parreno... [tot 23/7] • “Artists’ 
Favourites. Act D” - Chantal Akerman, 
Carl Andfre, Fischli & Weiss, Martin 
Honert, Jeff Koons, Piero Manzoni, 
Chris Marker, Ed Ruscha, Fred 
Sandback, Rosemarie Trockel, Andy 
Warthol, Lawrence Weiner... [30/7 tot 
5/9]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
@020/7887.80.08 
dagelijks 10-17u50
>“ArtoftheGarden”[tot30/8]>“Artand 
the 60s. This WasTomorrow”-Anthony 
Caro, AllenJones, Philip King,JoeTilson, 
Robyn Denny, Peter Blake, Richard 
Hamilton... [tot 26/9] • “Semi-detached” 
- Michael Landy [tot 12/12]
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V0DS London 
@0171/439.74.38 
ma-zo 10-18»
* “Summer Exhibition 2004” [tot 16/8] • 
‘TamaraDeLempicka(1998-1980).Art 
Deco Icon” [tot 30/8] • Jorge Lewinski - 
fotografie [tot 21/9]
■ The Photographers’ Gallery
Gt. Newport Street 5-8 - WC2H 7HY 
London
@0171/831.17.72
ma-za ll-18u zo 12-18»
• “The Maze” - Donovan Wylie [tot 
31/7] •"The Constitution. Stories from 
theNewSouthAdrica”-AdamBroom- 
berg, Oliver Chanarin [tot 1/8]

Portsmouth

■ Aspex Visual Arts Gallery
Brougham Road 27 - PO5 4PA 
Portsmouth 
@023/9281.2121 
di-vr 12-18u za 12-16»
• "Uh-Oh! Pandaman” - Zhao Bandi & 
The Panda [tot 28/8]

West Yorkshire

■ National Museum of Photography, 
Film & Television
Little Horton Lane - BD1 1NQ West 
Yorkshire
@0870/701.02.00
D"Everything'sGoneGreen: Photography 
and the Garden”/’Landscapes and 
Gardens” - Simone Nieweg [tot 26/9]

G root-Hertogdom Luxemburg

■ 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-vr9-18u za 10-16»
• “Audiolab” - Doug Aitken & Steve 
Roden, Laetitia Bénat, Rebecca 
BoumigaultjDavidToop, Franck Scurti, 
Xavier Veilhan & David Artaud, 
CameronJamie../’CyTwombly.Natural 
History Part IJ/SomeTreesoflttily, 1975- 
1976” [tôt 12/9]
■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
RueNotre-Dame41 -2240Luxembourg 
@+352/22.50.45 wo-ma 10-18»
• "Re:Location Academy. Shake So
ciety” - Irina Botea, Hsia-Fei Chang, 
Esra Ersen, Jon Mikel Euba, Charlotte 
Karlsson, Vlad Nanca, Mia Rosasco, 
JanekSimon...[tot29/9]iSimoneDecker 
[9/10 tot 2/1]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BNAlmelo 
@0546/53.11.12
"Leemvoeten" - Frank Mandersloot [tot
27/8]

Ahnere _________

■ Cargo
De Realiteit 23 - 1316AImere 
@06/53.92.73.03do-zo 13u30-18u30 
D'Unegiomataparticulare"-PjotrMüller

[tot 22/8]
■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 - 1325ALAImere 
@036/537.82.82
wo za-ZO 12-17u do-vr 12-21»
• Jouke Kleerebezem [tot -/9]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegrachi36- 3811 Amersfoort 
@033/461.40.88 
di-vr ll-17u za-zo 12-17»
• “De verzameling D” [tot 19/9]

Sint Lucas Antwerpen 64
Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen

Campus Sint Lucas
Sint-Jozefstraat 35, B-2018 Antwerpen
T 03 223 69 70
> kunst, lichaam en object

juweelontwerpen I zilversmeden 
keramiek

-> kunst, vormgeving en media 
grafische vormgeving 
illustratieve vormgeving 
reclamevormgeving

Campus Congres
Kerkstraat 45, B-2060 Antwerpen
-> autonome kunst

beeldhouwen I ruimtelijke kunst 
foto | video 
grafiek 
open atelier 
schilderkunst

www.kdg.be

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen, 
@020/547.50.50di-zo 11-17»
• "Donald Duck 70 jaar jong” [tot 29/8] • 
“Bestiae animatae/Bezielde dieren” - 
Stephan Balkenhol, Merijn Bolink, 
GuillaumeBijlPatrickVanCaeckenbergh, 
TomClaassen, JosKruit, Morimura, Milan 

Kune, Marc Mulders... [tot 29/8]
■ Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
@020/641.57.54do-zo 13-17»
• Anton Heyboer [tot 29/8]

Amsterdam 

■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92-1012 Amsterdam 
@020/523.18.22
ma-vr I0-17u za-zo 11-17»
> “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
@020/620.48.78di-za 13-17»
• “Nieuwe oogst” [tot 31/7] • “Dig the 
City”-TheoBaart,JeroenMusch,Martijn 
Oostra, Bas Princen, Jan Schot.. - foto
grafie [tot 4/9]
■ Arti et Amicitiae

Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
@020/623.35.08di-zo 13-18
“Weltschmerz.IPrettymuchFellOffthe 
Planet” - Bart-Jan Steerenberg, Willem 
van der Hulst Imke Ruigrok, Wafae 
Ahalouch,GunverHelbo,ClaudiaSola... 
[tot 18/7]
■ Beurs van Beriage
Beursplein 1 -1012 ZJAmsterdam 
@020/530.41.41 di-zo 11-17»
• Dinie Besems, Ingo Maurer - vormge
ving [9/7 tot 29/8]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
@020/422.04.71 di-zo 11-17»
• "Wunderland Un-framed" - Anouk 
Declercq, Joris Cool, Eavesdropper, 
Govinda Mens, Barbara Visser [17/7 tot 
29/8] ►“ArmyofMe”-EylemAladogan 
[10/9 tot 24/10]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam 
@020/625.56.51
di-wo+zo ll-18u do-za 11-23»
• “Urban Growings” - Marjetica Potrc/ 
"Harmless" - Juul Hondius/”Promis” - 
Sernâ Bekirovic [tot 8/8]
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
@020/622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17»
• “Belgische mode. What Lies Beneath” 
- Christophe Coppens [tot 22/8]

■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
@020/422.17.27di-za 13-18»
► “Sunblock” [tot 28/8 (gesl. 17/7tot 18/ 
8)]
■ Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst
Brouwersgracht276-1013HGAmster- 
dam
@020/523.15.23 ma-vr 10-17»
• Otto Egberts [tot 23/8]
■ Fotografie Museum Amsterdam
Keizersgracht609-1017DS Amsterdam 
@020/551.65.00dageüjks 10-17»
• “Cas Oosterhuys (1908-1975). Am- 
sterdam”/’Rise and Fall”-Jan Koster & 
Jem Southam [tot 22/8]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
@020/330.20.66di-za 11-18»
• “Popular Abstractions” - Claudia en 
JuliaMüUer/’Butitwasallgœen”-Ryan 
Gander [tot 17/7] • Caria Klein/The 
Bakery” - Daniel Guzman [4/9 tot 9/10] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
@020/620.47.58
wo-vr llu-18u za 14-18»
• Carel Visser [4/9 tot 9/10]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 
@020/423.30.46di-za 13-18»
* "Me" - Maria Roosen/'Playstation; 
Halo” - Morgan Betz, Lothar Hempel, 
Kristine Hymoller, Etta Safve, Torsten 
Slama [tot 17/7]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
@020/41870.03 wo-za ll-17u30 
•MargaLlin, Minne Vijver-schilderijen 
[tot 28/7] • “Groepstentoonstelling” - Jef 
Diederen, Anton Martineau, Lace, Hans 
Blank, Peter Keizer... [30/7 tot 1/9] • 
Michael Bredtved - schilderijen [3/9 tot 
6/10]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
@020/623.62.37di-vr ll-18uza 14-18» 
I Charlotte Dumas, Nicholas Nixon [4/9 
tot 10/10]
■ Galerie Van Gelder &AP
Planciusstraat 9 B -1013 MD Amster
dam
@020/627.74.19di-za 13-17u30
► ‘Wurst Eigenhautspecial nr. 1”-Ghelgi 
Thorsson [tot 28/8]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 1016 EK Amster
dam
@020/531.89.89di-za 11-17»
► “Fragmenten uit de geschiedenis”-Luc 
Delahaye/Tarzan & Jane” - Mamix 
Goossens, Elspeth Diederix [tot 12/9] 
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam
@020/622.17.32 wo-za 13-17u30
► “Something Rotten” - Hans van Ben- 
tem, Pam Emmerik, Bastienne Kramer, 
Rinke Nijburg, Gé-Karel van der Ster
ren, Emo Verkerk... [4/9 tot 9/10]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 -Amsterdam 
@020/573.29.11
dageUjks 10-18u do 10-21»
► “Het best verzorgde boek 2003/2004” 
[tot 15/8] • “Prix de Rome” - Anant 
Joshi, Derk Thijs, Marijn van Kreij, 
Mariana Castillo Deball [tot 15/8] • 
“Kramer vs. Rietveld. Contrasten in de 
meubelcollectie" [tot 29/8] • “20/20 
Vision” - Yesim Akdeniz Graf, Rancis 
Alÿs, Marc Bijl, Germaine Kruip, Steve 
McQueen, Mathias Poledna, De Rijke/ 
De Rooij [tot 3/10] • "Gemeentelijk 
Kunstaankopen 2003. Grafische vorm
geving” [3/9 tot 7/11]
■ Stg. Kinetisch Noord
Dazzleville Amsterdam, NDSM Werf, TT 
Neveritaweg 15 -1033 WB Amsterdam 
@020/330.54.80 
do-za 12-18»
* Vindtplaats. Architectuur van het ver- 
zef’-MichielVoet&JeroenBisscheroux, 
Henk Schut, Eve Klee, Bob Bakhuij sen, 
Charlie Citron, Ricardo Huisman, Reza 
Hedayatollah, Jan Willem 
Kwinkelenberg [tot 21/8]
■ Tropenmuseum
linnaeusstraat2 -1092 CKAmsterdam 
@020/568.82.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17»
►“Congoincartoons”-TshibumbaKanda 
Matulu - schilderijen [tot 3/10]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Am
sterdam
@020/570.52.52
dagelijks 10-18u vr 10-22»
► “Edouard Manet(1832-1883).Imjires- 
sies van de zee” [tot 26/9]
■ W139
Oosterdokskade 5 V-1011 AD Amsterdam 
@020/622.94.34 
wo-za 13-18»
► “Grauzone” [-/8 tot -/9]

Apeldoorn______________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn
\bsselmanstraat299-7311 CLApeldoom 
@055/526.84.00 ma+do 10-20u30 di- 
vr 10-17u30za 10-17u zo 13-17»
► “Een boek is een boek is een boek. 
Kunstenaarsboeken” [tot 12/9]
■ Stichting Archipel
Markstraat 24 - GLApeldoom 
@055/57855.55 
do-za 13-17»
►“Protection/NonProtection”-Nicolette 
Klerk, ClaraMorantaMartiJolineJolink, 
Kuri Yorigami [tot 1/8] • “U, mensen” - 
Thomas van Klaveren [7 tot 29/8]

Appingedam____________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10A- 9901 CKAppingedam 
@0596/62.91.99 
wo+vr-za 14-17»
I Wia van Dijk - schilderijen, sculpturen 
[5 tot 26/9]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem 
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
@026/442.69.00di-za 10-17uza 11-17» 
► “Kind van de bevrijding. Kinder- 
portretten van de AmhemsefotograafDe 
Booys” [tot 7/11]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
@026/351.24.31di-za 10-17uza 11-17» 
► “Mode 50de. 50 Jaar mode-onderwijs 
in Arnhem” [tot 19/9]

Beetsterzwaag___________________  

•Kunsthuis Syb
Hoofdstraat70- 9244 CPBeetsterzwaag 
@0512/3823.76
za-zo 11-18»
•"SybrenHellinga Kunstprijs2004” [tot 
22/8]

Berg en Dal_____________________

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
@024/684.12.11
ma-vr 10-17u za-zo 11-17»
► “Oog voor detail Stijl en traditie in de 
Yoruba-kunsf ’ [tot 30/9]

Den Haag_____________________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
@070/338.11.40di-zo 14-22»
► “Gerard P. Fieret 80 jaar” [tot 19/9] • 
“Geliefden. Timeless Love”-MarrieBot 
[4/9 tot 14/11]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag
@070/33811.11 di-zo 11-17»
► “Ooievaars in de stijlkamers: kraam en 
doop in Nederland” [tot 22/8] • "Bel- 
grado - Parijs. Meesterwerken uit het 
Nationale Museum van Belgrado” [tot 
22/8] • “Van Chanel tot Punk: mode in de 
20ste eeuw” [tot 29/8] • Alan Uglow [tot 
12/9] • Ben Akkerman - tekeningen/ 
’’Muziek voor het oog” [tot 3/10]
■ Grote Kerk Den Haag
Torenstraat - Den Haag 
@di-zoll-17u do 11-21»
• “Breakthrough. Perspectives on Art 
from the Ten New Member States” [tot 
29/8]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
@038/427.34.70di-zo 11-17» 
» “Ik. De Bergkerk” [tot 19/9]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931 EVEgmondaan 
Zee
@072/506.715do-zo 15-19»
► Pino Barilla, Inge Besgen, Lode Bos, 
Yvonne Kracht, Marty Teeuwen [tot 
26/9]

Eindhoven 

■ MU
Emmasingel 20 - 5611AZ Eindhoven 
@ 040/296.16.63 ma-vr 10-18u za 11- 
17uzo 13-17»
► “Crystal Cloud” - Susan Cianciolo [tot 
25/7]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven
@040/252.90.93di-zo 13-17»
► “Veranderingen in het Eindhovense 
stadsbeeld” [tot 5/9]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10- 5611 Eindhoven 
@040/23810.00di-zoll-17udo 11-21» 
► “Journal #5: Deathwatch" - Lucy 
McKenzie [tot 12/9] • “One on One.
Installations from the collection 1968- 
1988” - Richard Serra, Richard Long, 
Bruce Nauman, John Baldessari, Dan 
Graham, Giulio Paolini, Ger van Elk, 
Bernd & Hilla Becher [tot 12/9] • “Een 
tuin tussen vrouw at verf ’ - Ad Snijders 
[tot 19/9] • “Brain Box Dream Box” - 
PaulMcCarthy[tot24/10]>“Re-defining 
the Context of Art: 1968-2004. The 
Second Investigation and Public Media” 
- Joseph Kosuth [tot 28/3]

Franeker

•'
Voorstraat49- 8801 LA Franeker
@0517/39.21.92di-zal0-17uzol3-17»
► “Exit 49-51” [tot 29/8]

Gouda_________________________  

■ Museum het Catharina Gasthuis 
Achter de kerk 14 - 2801 PB Gouda 
@0182/5884.40 
ma-za 10-17u zo 12-17»
► “Oude rook uit nieuwe pijpen. 5 jaar 
aanwinsten” [tot 25/8]>“Porceleinfabriek 
De Kroon, Noordwijk 1906-1910" [tot 
29/8]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
@050/366.65.55di-zo 10-17»
► “Pioniers van het Vlaams expressio
nisme. Van den Berghe, Permeke, De 
Smet” [tot 22/8] >Marc Newson-vorm
geving [tot 5/9]

Haarlem ______________ 

■ ABC Architectuurcentrum
Groot HeiUgland47- 2011 EP Haarlem 
@023/534.05.84 
di-za 12-17u zo 13-17»
► “Wijk te kijk. De Heiliglanden den de
Kamp” [tot 29/8]
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■ De Hallen Haarlem
Gmte Markt 16 - Haarlem 
<D023/511.57.75di-wll-17uwl2-17a
• Lucassen/’Herman Kruyder (1881- 
1935)"P‘Modernisme in Nederland”/ 
"Jacobus van Looy (1855-1930) naar 
Marokko” [tot 5/9]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 
i&023/51I.57.75di-zall-17urol2-17u
• “Burgos en buitenlui” [tot 14/11] 
■ Spaamestad Fotoarchief 
Groot Heiligland47- 2011 Haarlem 
ig>023/518.51.52di-ta 12-17uza 13-17u 
» “De fotograaf: Afghanistan beleefd, 
gefotografeerd en getekend” - Didier 
Lefèvre, Emmanuel Guibert [tot 22/8]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<Z)023/531.90.10di-wl0-17uzol2-17u
• “Het hart een teken van leven. 7 eeu
wen iconografie” [tot 10/10]

Hattem

■ Voerman Museum Hattem
Achterstraat 46^48 - 8051GC Hattem 
<£>038/444.28.97di-za 10-17a
I “Klein grafiek in Hattem” [tot 4/9]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen 
Bongerd 18 - Heerlen
&)4X77.2210di-vrll-17uw-wI3-17a 
> “De kas” - Mate Volger [tot 18/7] > “De 
wereld van Aad de Haas (1920-1972)”/ 
”De kas” - Fransje Killaars/Tim Ayres - 
schilderijen/’Projectruimte; Privévrees" 
- Audrey van der Krogt [tot 29/8] • 
“Parkstad Limburgprijs. De 
genomineerden” [4 tot 26/9] • “Verf” [7/ 
9 tot 7/11]

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

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel HetNijenhuis -8131 Heino/Wijhe 
<£>038/427.34.70di-zo ll-17u
• “Kunst Kas” - Bertine Bosch, Myma 
Joy Hofman, Bert Meinen, Salah Saouli, 
RikuoUeda... [tot 3/10]

Helmond 

■ Galerie ID
Heistraat 86-94 - 5701 HR Helmond
<£>0492/5239.32di-dol0-18uvrl0-21u
zal0-I7u
* ‘In de kijker” - Har Sanders, Patries van 
Eisen, Kees Salentijn, Reda Lioginitiene, 
Anton Heijboer,AnneM.Bonte... [tot 5/9] 
■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
<£>0492/5877.16
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
• “J’aime la France. Ranse fotografie 
1855-1985" [tot 12/9]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoom 
<£>0229/28.00.28 
ma-vr ll-17uza-zo 14-17u
>“Metdezeeverbonden.PeterJ. Sterken
burg, maritiem schilder (1955-2000)” 
[tot 29/8]

Laren__________________________

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<£>035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17a
• “Schildersdorpen in Nederland” [tot 
1/9]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turftnarkt 11 - 8911KS Leeuwarden 
<£>058/255.55.00di-zo ll-17u
• “Disco Musical Stories” - Heimir 
Bjorgulfsson&Helgi Thorsson [tot 22/8] 
1‘Detwaalfweiken van Herakles”-Fred 
Thoolen [tot 12/9]

Maastricht ___  

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
<£>043/329.01.90
di-zo ll-17u
• Isa Melsheimer [tot 3/10] • “Oom Jan, 
tante Annie”-LilyvanderStokker[tot2/ 
1] • “The Vincent 2004” - Pawel Alt
hamer [12/9 tot 17/1]
■ Hedah
Parallelweg 101 - Maastricht
<£)do-zo 13-17\t
>“OutoflheBlueintotheBlack”-Ralph 
Bauer, Christine Lemke [17 tot 25/7]
■ Manes
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
<£>043/327.02.07di-zo 13-18a
► “Archive of Problems” - Suchan 
Kinoshita [tot 25/7] • “Episode 1” - 
Renzo Martens - video [tot 22/8] • Jakob 
Kolding [1/8 tot 26/9]
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Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
<£>0118/65.22.00di-zo 13-17u
• “Werk” - Bregje de Heer [tot 5/9]
■ SBK Middelburg - Vleeshal
Markt - Middelburg 
<£>0118/65.22.00 
di-zo 13-17u
* “De werkelijkheid” - Fischli/Weiss, 
Michel Houellebecq, Krijn de Koning, 
Germaine Kruip, Sharon Lockhart, Rita 
McBride, Janice McNab & Wolfgang 
Tillmans [tot 5/9]
■ Zeeuws Museum
Abdij3-4331 BK Middelburg 
<£>0118/62.66.55 
ma-za ll-17u zo 12-17u
► “Geweven geschiedenis. Zeeuwse 
wandtapijten 1593-1604” [tot 12/9]

Nÿmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<£>024/360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
►“Transistor3,Exporf’-Corinna Schnitt, 
Finbarvan Wijk. Manuel Franke, Beatrice 
Otto, Andreas Gehlen [tot 22/8] • “In 
vorm. Nederlands design van accessoi
res, meubels en kookgerei” [tot 22/8] • 
“Spiegel van de Russische ziel. Middel
eeuwse iconen en schilderkunst rond 
1900” [tot 22/8] » "Waarde-loos" - Col
lectief CIM [5/9 tot 31/10]

Oss _________

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss 
<£>0412/62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
► Martine Stig-fotografie [tot 15/8] •‛T‛m
Your Dog” - Ellert Haitjema [tot 22/8]

Otterlo ____________  
■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
<£>0318/59.12.41 
di-zo 10-17u
» “Bart van der Leek (1876-1958)” [tot 
18/7]>“LAB”-LaraAlmarcegui,Heman 
Chong, Minerva Cuevas, Manfred 
Pernice, Gruppo A12, Simon Starling, 
Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi 
[tot 26/9] • “De favorieten van Helene” 
[10/8 tot -/ll]

Roermond 

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
<£>0475/33.34.96
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
• “20 jaar beelden. Oogst van twee de- 
cenniavazamelen”-Miriam van Asten, 
Pi Backus, Nicolas Dings, Fred van Eldijk. 
BertFrijns,. Jeroen Henneman, Marianne 
van der Heijden, Niek Kemps, Jan van 
Munster, Frans Peeters, Henk Visch, Jos 
Wong... [tot 29/8]

Rotterdam______________________  

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
<£>010/436.37.13
di-vr Il-16u30zall-17uzol2-17u
* “Villa Müller van Adolf Loos, Praag"l 
"Collectiepresentatie" [tot 26/9]
■ Historisch Museum Rotterdam
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotter
dam
<£>010/217.67.67
di-vr 10-17u za-zo ll-17a
D"MeestersvanMiddelland. 17deeeuwse 
schilders in een Rotterdamse wijk” [tot 
19/9]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzgedijk341 - 3015AARotterdam 
<£>010/440.03.01
di-za 10-17u zo ll-17u
• “Hundertwasser (1928-2000). Fantas
tische architectuur” [tot 5/9]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
<£>010/213.09.91
wo-zo 13-18a
• Cindy Sherman, Larry Clark, Dan 
Graham, Eric Fischl, Sue Allen Mark, 
Thomas Ruff, Nan Goldin... [8/7 tot 
15/8]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
<£>010/441.94.00di-za 10-17u
* “Perception of Space” - Mark Bain, 
Massimo Bartolini, Ann Veronica Jans
sens, Ernesto Neto [tot 1/8] • “Spaanse 
meestertekeningen 1500-1900. Ribera, 
Murillo, Goya"l'Picasso in prenf ’ [tot 8/ 
8] • “Oponthoud” - Carla Klein, Juul 
Hondius,RoderickHietbrink,PavelBrila, 
FreekDrent, Stella van VoorstvanBeest/ 
’’Strange Messengers” - Patti Smith - 
tekeningen [21/8 tot 24/10]
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■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
<£>010/440.12.00di-za 10-17uzo ll-17a 
> “Inbetween. Omgevingsarchitectuurprijs 
2004. De openbare ruimte opnieuw in 
kaart gebrachf  ’ [tot 29/8] • “Distributie 
postkantoren” [tot26/9] > “Woonervenen 
zitkuilen. De Kritiese Jaren Zeventig”/ 
"Stemet. Zijn de leegstaande post sorteer- 
hallentelelijkomtebehouden?" [tot 3/10] 
• "Inprogress I' [20/8 tot 11/10]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63 - 3012BNRotter
dam
<£>010/213.20.11 di-zo 11-17»
• “The Baba Project” - Vesselina 
Nikolaeva [tot 25/7] * “Snapshots. The 
Eye of the Century. Amateurfoto'suit de 
Skrein-verzameling" [tot 12/9] > Mikkel 
McAlinden [31/7 tot 12/9]
■ Phoebus.Rotterdam

Eendrachtsweg61 - 3012 LG Rotterdam 
<£>010/414.51.51 wo-zo 13-17»
>"Zomertentoonstelling”-Rorette Dijks
tra, Gilbert van Drunen, Frédéric Geurts, 
Stefan Gritsch, Joachim Bandau, Eva- 
Maria Schön, Willy De Sauter, Paul de 
Kort, Regula Maria Müller, Loréne 
Bourguignon... [tôt -/8]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
<£>010/476.76.44do-zo 13-18»
> “Transforming Home” - Marjolijn van 
denAssem,TannekeBarendregt, Holger 
Bunk, Ytsen Engelsma, Jan Grosfeld, 
JürgenHeinert, Jan WillemMaris,Stefan 
Mauck, Oma Wertman... [tôt 25/7] * 
“Kunstenaarsboeken  en kleine uitgevers 
metspecialeuitgaven”/Freek Drent, Stella 
van Voorst [ 1/8 tot 19/9]
■ TENT.
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
<£>010/413.54.98di-zo 11-18»
>“PietZwart Institute. GraduationShow”/ 
"TENT. Academy Awards 2004" [tot 
25/7]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam
<£>010/411.01.44 di-zo 11-18»
• “A Life Full of Holes. The Strait Pro- 
jecf’-YtoBarrada-fotografie/”Indonesia 
underConstruction” - Karel Doing, Lulu 
Ratna [tot 22/8]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen
<£>070/358.58.57di-zo 11-17»
* “Bodytalk. Nieuwe figuratie in Neder
landse beeldhouwkunst van de jaren 90” 
[tot 26/9]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam 
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
<£>010/246.36.66
di-za ll-17u zo 12u30-17u
• “Cobra, Cool & Contemporary. Een 
keuze uit de collectie” [tot -/8] • 
“Schiedam, waar menig schip van de 
langshelling glee...” [tot 2/8] • “Roes en 
rituelen” [5/9 tot 12/12]

‘s-Hertogenbosch________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Her
togenbosch
<£>073/687.78.77
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
• Aaron vanErp [tot 8/8] > Van der Vegt 
- schilderijen [tot 29/8] • “Openbaring!” 
- Henk Helmantel - schilderijen [tot 5/9]
• Marijn van Kreij [14/8 tot 26/9]

Sittard__________________________  

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
<£>046/451.34.60di-zo 11-17»
• “The Last Word” - Shirin Neshat/ 
"Blow Debris” - Doug Aitken [tot 15/8]
• "Tbirapuerapark (Sao Paolo) en het 
biënnalegebouw van Oscar Niemayer" 
[4/9 tot 31/10] • "T-Zone. Reflectie op 
kunst, industrie, stad en landschap in 
transformatie” [tot 12/12]

Tilburg_________________________

•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 
£>013/580.08.21
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
• “Het apenstaartje@Scryption. Een te
ken met negen levens” [tot 5/9]
■ Stichting De Pont
WUhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<£>013/543.83.00di-zo 11-17»
• “Groene Kamer en beelden uit het 
EKWC’ - Marien Schouten [tot 12/9] » 
“Déjà vu” - Michel François [tot 26/9] • 
Ernesto Neto [24/7 tot 26/9] • Raoul De 
Keyser [11/9 tot 9/1]

SNOWSCAPEa,..
een nulsetting

door Roma Pas
i.s.m. Teske Clijsen

nog tot 23 juli 
dinsdag Um vrijdag 
van 1040448 uur

■ Stichting Fundament
De Oude Warande - Tilburg 
<£>013/545.75.73
“Lustwarande 04. Disorientation by 
Beauty” -Jan Alexander, Rob Birza, 
MerijnBolink,RitsaerttenCate,Michael 
Coombs, WimDelvoye,LucianoFabro, 
Michel François, Meschac Gaba... [14/8 
tot 17/10]

Uden___________________________  

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
<£>0413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
• “Zomers uitgelicht” - JCJ 
Vanderheijden, Ria van Eyk, Huub van 

derLoo,JanvanDuijnhoven,JandeBie, 
Jan de Koning, Henk Visch, André 
Geertse, Evelyn Jansen, Leon Adriaans 
[tot 26/9]

Utrecht_________________________  

■ Casco
Oudegracht366- 3511PP Utrecht 
<£>030/231.99.95di-vr 10-18»
• “Snowscape” - Roma Pas [tot 23/7] 
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
<£>030/236.23.62£-zal0-17uzo 12-17» 
» ‘750Jaar Domkerk” [tot 5/9] » “Wer
ken op papier tot 185O”/”Van Raphaël 
tot Poussin. Tekeningen uit het 
Nationalmuseum te Stockholm” [tot 
12/9] • “Tekeningenzomet”/”Micro- 
kosmos. Tekeningen van9Nederlandse 
kunstenaars” - Robbie Cornelissen, 
Paul Klemann, Roland Sohier, Jans 
Muskee, Nel Pak, Jacolien de Jong, 
DieuwkeSpaans, Ada Dispa, Charlotte 
Schleiffert [tot 12/9]

Venlo

■ Limburgs Museum 
Keulsepoort5 - 5911BX Venlo 
<£>077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17»
• Kim Zwarts - fotografie [tot 19/9] • 
“PietWegman(1885-1963)inLimburg” 
[10/9 tot 31/10]
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
<£>077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17»
• “Van Bommel Van Dam-Prijs 2004” - 
Sidi EI Karchi, Wafae Ahalouch El 
Kerisati, Antoine Berghs, Anthea Bush, 
Joris van der Horst, Maries van Osch, 
Dieuwke Spaans... [tot 22/8] • “Denken, 
praten, doen ! Joseph Beuys voor kinde
ren en jongeren” [3/9 tot 14/11]

Venray_________________________

■ Geschied- en Oudheidkundig Mu
seum
Eindstraat 8 - 5801 CR Venray 
<£>0478/58.3880
wo+za-zo 14-17»
» “Henri Jonas (1878-1944)” [tot 3/10]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
<£>0118/41.55.05 
do-zo 12-17»
• “Final Remains” - Loek Grootjans, 
Harry van Boxtel [18/7 tot 5/9] • “Hel
dinnen” - Ronald Giphart, Bic van den 
Eisen [9/9 tot 14/11]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
VUssingseweg239-4381 CGVlissingen 
<£>0118/41.55.05
do-zo 12-17»
* Achim Zeman, Rita Rohlfing, Boris 
Doempke [18/7 tot 5/9]

Weert__________________________  

■ Gemeentemuseum DeTiendschuur 
RecoUectenstraat 5A - 6007 AJ Weert 
<£>0495/52.56.10
di-zo 14-17»
• “Stadscollectie Weert moderne kunst 
uit de regio” [tot 12/9]
■ Museum Jacob van Home
Markt 7- 6001EJ Weert 
<£>0495/53.19.20 
di-zo 14-17»
• “De nieuwe kleuren van Franciscus" 
[8/8 tot 17/10]

Zutphen________________________

■ Stedelijk Museum Zutphen 
Rozengracht3 - 7201JL Zutphen 
<£>0575/51.6878
di-vr ll-17u za-zo 13u30-l 7»
• “Architectuur in Nederland” [tot 12/9]

Zwolle

■ Galérie Het Langhuis
Goudsteeg 8 - 8077 PP Zwolle 
<£>038/421.52.68
do-zo 13u30-17»
• "Draadbaar" - Karin Gerfen, Margreet
Bouwman, Annemiek Pruijt [tot 23/7]

Oostenrijk

Graz 

■ Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 
<£>0316/80.55.500 
di-zo 10-18u do 10-20»
► “Kopie/City - Graz 2004” - Aglaia 
Konrad [tot 1/8] • “Videodreams: Bet
ween theCinematic and theTheatrical” 
- Stan Douglas, Janet Cardiff & George 
Bures Muller, Rodney Graham, Joan 
Jonas, Sharon Lockhart, Aemout Mik, 
Barbara Bloom, Tony Oursler... [tot 
19/9]

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essl
AnderDonauAu 1 -3400Klosterneuburg 
<£>02243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21»
• “Spirit & Vision. Aboriginal Arf’ [tot 
29/8]

Wien ___  

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
<£>01/587.53.07di-za 10-18» 
•"Belgrad ArtInc."-Marina Abramovic, 

MrdanBajic,BracoDimitrijevic, Mirjana 
Dordevic,UrosDuric,MihaelMilunovic, 
Milica Tomic, Skart Group.. /Charline 
vonHeyl[tot5/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
<£>01/504.98.80di-vr ll-18u do ll-20u 
za-zo 11-16»
>“TheDreamoftheAudience”-1heresa 
Hak Kyung Cha [tot 15/8]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
<£>01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
• “Politics of Porno" - Erik Steinbrecher 
[tot 1/8]
■ Kunsthalle Wien, 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
<£>01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
• Yinka Shonibare [tot 5/9] > ‘Tch bin 
vierzig" - Juergen Teller [tot 17/10] 
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
<£>01/525.00di-zo 10-18u do 10-21» 
>“ShortCanneers”-LeeLozano,Charlotte 
Posenenske, Verena Pfsiterer, Konrad 
Lueg, Karel Miller... [tot 1/8] » “Still” - 
Christian Hutzinger [tot 10/10] • “The 
Uncanny”-Mike Kelley [16/7 tot31/10]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona 
<£>093/306.41.00
► “War” [tot 19/9]
■ Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
© 093/412.08.10 wo-vr 12-20u za 10- 
20u zo 10-15»
I “Art and Utopia. Action Restricted” - 
Joseph Albers, Cari André, Umberto 
Boccioni, Marcel Broodthaers, Renée 
Daniels,Max Emst,Helen Levitt, Georges 
Vantongerioo,JeffWall..Z’HowDoWe 
Want to Be Governed?” [tot 12/9]
■ La Caixa, Sala Montcada
Carrer de Montcada 14 - 08003 
Barcelona
<£> di-za ll-15u 16-20u zo 11-15»
• ‘Total Fear” - Cuco Suarez [tot 25/7] 
■ Fundacio Antoni Tapies 
Arago255 - 08007Barcelona 
<£>03/487.03.15di-zo 11-20»
►‘Tour-ismes.Laderrotadeladissensio” 
[tot 29/8]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
<£>0934/439.470
• “The Yellow Manifesto. Dali, Gasch, 
Montanyaand Anti-artMachinism” [tot 
26/9]>‘TheBeautyofFailure/TheFailure 
of Beauty” [tot 24/10]

Donostia-San Sebastian___________  

■ Manifestas
Artekulu, Kristobaldegi 14 - 20014 
Donostia-San Sebastian
<£>0943/44.13.00
• “Manifesta 5” - Sven Augustijnen, Bas 
JanAder,JohnBock,MichaelBorremans, 
Sergey Bratkov, Jan De Cock, Jeremy 
Deller, Inaki Garmendia, Geert Goiris, 
Daniel Roth, Mark Manders... [tot 30/9]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
<£>062/835.23.30
di-zo 10-17u do 10-20»
• “Somes Places to Which We Can 
Come” - Robert Barry [tot 15/8] • “Das 
Kabinett der Bilder" - Thomas Huber [4/ 
9 tot 7/11]

Basel ________________________ 

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel
<£>061/206.62.62
di-zo 10-17»
• “Schwitters Arp” [tot 22/8]
■ Museum fur Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 
<£>061/272.81.83
di-zo 10-17»
• “Louise Lawler and Others” [tot 29/8]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg 7- 4051 Basel
<£>061/206.99.00
di-vr ll-18udo H-20u30 za-zo 11-17»
• “Untitled (Monsieur François Pinault, 
President fur Groupe Artemis)” - Piotr 
Uklanski [tot22/8] DRosalindNashashibi 
[11/9 tot 7/11]

Bem____________________________  

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
<£>031/350.00.40 
di 10-21u wo-zo 10-17»
I "Schichtarbeit" - Giro Armen, Heinz 
Egger,LydiaMösflreneSchubiger,Rita 
Siegfried, Kathrin Stengele [tot 15/8]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg
<£>0761/349.44di-zo 11-17»
* “Close Quarters” - Christoph Büchel 
[tot 8/8]
■ Fri-Art Centred’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg
< £> 037/23.23.51 di-vr 14-18u za-zo 14- 
17»
• “Neutralité. Multipliât/’ - Francisco 
Jodice, Armin Linke, John Palmesmo, 
Eyal Weizman [tot 12/9]

Genève_________________________  

■ Musée d’Art Moderne et 
Contemporain
rue des Vieux-Grenadiers 10 - 1205 
Genève
<£> 022/320.61.22 di 12-21u wo-zo 12- 
18»
• “Love, Work, Exist: Artists and 
Communities Post-1968” - James Lee 
Byars, Judy Chicago, Lygia Clark, Jörg 
Immendorf, Gordon Matta-Clark,Nicola 
L, Lygia Pape [tot 12/9]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern
© 041/226.78.00 wo 10-20u di-zo 10- 
18»
► Andreas Glauser [tot 8/8] • “Robert 
Zünd (1827-1909)” [tot 26/9] » Tatjana 
Marusic [20/8 tot 14/11 ] > "Schwarzes 
Haus fl” - Rudolf Blattler [tot 14/11] » 
“Labor Sammlung: Paul Thek” [tot -/I]

Muttens/Basel 

■ Kunshaus Baselland
Sint Jakob-Strasse 170-4132 Muttenz/ 
Basel
<£> 061/312.83.88 di+do-zo U-17u wo 
14-20»
►“StrategiesofDesire”-RitaAckermann, 
Martin Creed, Dominique Gonzalez- 
Foerster, Sam Samore, Peter Pommerer, 
Simon Periton, Andro Wekua... [tot 18/ 
7]

Sankt Gallen

■ Sammlung Hauser und Wirth 
Griinbergstrasse 7- 9000St. Gallen 
<£>071/228.55.55 wo-zo 11-18»
I “My Madinah - in pursuit of my ermi
tage” - Jason Rhoades [tot 12/9]
■ Kunstmuseum
Museumstrqfle 32 - 9000 St.Gallen 
<£>071/242.06.71di-vr 10-12ul4-17uwo 
10-12u 14-20u za-zo 10-17»
» “Andy Warhol (1928-1987). Self- 
Portraits” [tot 12/9]

Winterthur 

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafle 52 - 8402 Winterthur 
<£> 052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10- 
17»
• Karim Noureldin [tot 15/8] • “Clara 
Friedrich (1894-1969). Sammlerin und 
Künstlerin" [tot 22/8] • “Willem de 
Kooning (1904-1997). Arbeiten auf Pa- 
pier 1958-1977” [4/9 tot 21/11] »“David 
Rabinowitch. Construction of Vision 

Drawings 1968-1975” [tot 5/12]

Zürich__________________________  

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrq/3e 270 - 8005Zurich
<£> 01/272.15.15 di-vr 12-18u za-zo 11- 
17»
I “Multivase” - Dominique Gonzalez- 
Foerster/’Gaiety; Discovering tire Lost 
Art(inAbsentia)”-ChristianHolstad[tot 
15/8]
■ Migros Museum für
Gegenwartskunst

Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich
© 01/277.20.50 di-vr 12-18u za-zo 11- 
17»
• "It's All an Illusion. A Sculpture Pro- 
jeef ’ - Liz Craft, Olaf Nicolai, Anselm 
Reyle,Marc CamilleChaimowocz, Katja 
Stnmz,TomBurr,ManfiedPemice,Gary 
Webb, Jonathan Monk, Vito Acconci... 
[tot 8/8]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich
© 01/251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10- 
17»
• “Sommer-Werkstatf ’ [tot 14/8] > “Kir 
Royal’” - Urs Fischer [tot 26/9]
■ Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
<£>01/446.21.11 di-vr 10-18u za-zo 10- 
17»
* "Lichtecht. ObjektLichtWirkung" [tot 
22/8]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zurich
<£>01/383.43.76di-do 10-20u vrl0-17u 
za-zo 11-17»
• “Magische Faden. MarionettenimZei- 
talter der Digitalisierung" [tot 12/9]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 September 2004. Gegevens 
voor de agenda moeten binnen zijn 
vóór 15 augustus 2004 op het 
postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue cfDe Witte Raaf will 
be released on 15 September 2004. 
Please sendyour information before 
15 August 2004 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.
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Colofon
NUMMER 104 - JUU-AUGVSTUS 2003
---------------________________
■ Bart Verschaffel De peilende blik: Carracci, Balthus 
(& Vercruysse) ■ Margriet Schavemaker Eenzame beelden: 
over vormen van taal in de kunst ■ Rogier Schumacher Ver
langen en vervreemding Over Anna Tilmes recente vertoog ■ 
Fieke Konijn Overlappen, verbinden, confronteren Naar aan
leiding van de collectiepresentatie in Museum Boijmans Van 
Beuningen ■ Paul Edwards Brugge en Bruges-la-Morte: van 
stadsgezicht tot innerlijk landschap ■ Dirk Lauwaert Stads
fotografie in het 19de-eeuwse Brugge Deel I: Tussen toerisme 
en restauratie ■ Steven Jacobs ‘Zicht op zee’ Over de marines 
van Dirk Braeckman

NUMMER 105 - SEPTEMBER-OKTOBER 2003 

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

NUMMER 106 -NOVEMBER-DECEMBER 2003

VOORAF

■ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 
■ De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar 
best vermogen geregeld Andere rechthebbenden gelieve zich 
te wenden tot de redactie.
■ Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar 
de redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in 
te korten.
■ Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.
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■ Dirk Lauwaert Waar het allemaal goed voor is Over Sontag 
■ Andrea Fraser Plankenkoorts ■ Andrea Fraser Kunst muss 
hangen ■ Jennifer Allen Kippenburgerking ■ Bart Meuleman 
Op ware grootte Beschouwingen over Jan Fabre • Hans Abbing 
Grote offers, vele slachtoffers 'Waarom subsidies kunstenaars arm 
houden ■ Een gesprek over subsidies (Hans Abbing, Pascal 
Gielen, Bart Meuleman, Jerome Symons, Hans van Duiken, Bart 
Verschaffel, Camiel van Winkel) ■ Jan Baetens Waarom blij
ven schrijvers schrijven? ■ Frank Vande Veire Men neemt de 
kunst haar crisis af

NUMMER 107 -JANVARI-FEBRVAR12004 

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

NUMMER 108 - MAART-APRIL 2004 

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

NUMMER 109 - MEI-JUNI 2004 

■ Geert Bekaert Omgaan met Koolhaas ■ Camiel van 
Winkel & Bart Verschaffel “Ik ben verbluft over de rech
ten die het artistieke zich aanmeet” Vraaggesprek met Rem 
Koolhaas ■ Christophe Van Gerrewey Door gevaarlijke 
gekken omringd - WFH & OMA ■ Sven Lütticken De kunst 
van de revolutie Over de Situationistische Internationale en 
haar Nachleben ■ Wouter Davidts Hysteria Station Hans 
Ulrich Obrist, de curator als netwerker ■ Koen Brams & 
Dirk Pültau Het afscheid van Jan Hoet

AUTEURS 

■ Jeroen Boomgaard Is verbonden aan het Kunsthistorisch 
Instituut van de Universiteit Amsterdam (UvA). Bij Babylon/ 
De Geus verscheen in 1995 het boek De verloren zoon - 
Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedenschrijving.
■ Ingrid Evers Historica. Publiceerde over toverij- 
processen in de vroegmoderne tijd en over aspecten van de 
politieke en cultuurgeschiedenis van Limburg en Maastricht, 
van de 18de tot de 20ste eeuw. Sinds 1998 houdt zij zich 
bezig met de geschiedenis van de fotografie in Limburg. In 
2000 verscheen Maastrichtse Monumentenzorg in zwart-wit. 
Documentaire fotografie van Alexander Simays tussen 1912 
en 1940 (Stichting Historische Reeks Maastricht, Vierkant 
Maastricht nr. 33)
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U. 
Leuven en is actief als essayist. Recentste publicatie: Ruim
ten van cultuur. Van de straat over de markt naar het po
dium. Essays (Leuven, Van Halewyck, 2001)
■ Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks 
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Do
ceert kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, 
waaronder Artforum, Afterimage en New Left Review.
■ Retort Groepering van radencommunisten en daarmee 
verbonden dissidenten die de voorbije twintig jaar in de San 
Francisco Bay Area actief is geweest. Bij het schrijven van 
het essay in dit nummer waren betrokken: Iain Boal, T. J. 
Clark, Joseph Matthews and Michael Watts.
■ Rogier Schumacher Kunsthistoricus. Hij is verbonden 
aan de Universiteit Utrecht, waar hij een proefschrift voor
bereidt over het tijdschrift Museumjournaal.
■ Sean Snyder Kunstenaar, gevestigd in Berlijn. Studeerde 
aan de Stadelschule in Frankfurt am Main. Recente tentoon
stellingen: Living Inside the Grid (New Museum of 
Contemporary Art, New York, 2003), Utopia Station 
(Biënnale van Venetië, 2003), GNS (Palais de Tokyo, Parijs, 
2003), Territories (Witte de With, Rotterdam, 2003-2004) 
en de Biënnale van Gwangju (2004).
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Objectif_exhibitions publiceert in het najaar 2004 Headnurse - a comprehensive 
book on 10 years Head Nurse projects over het werk van Anne-Mie Van Kerckhoven. 
Naast het functioneren als virtuele tentoonstellingscontext en ‘archief’ wordt het boek 
vooral beschouwd als een laatste fase van het HeadNurse project, waarin Anne-Mie 
Van Kerckhoven haar beelden in confrontatie plaatst met de verschillende kritische 
bedenkingen, curatoriële statements en eigen visies die tijdens het project gefor
muleerd zijn. Nieuwe perspectieven, bijdragen door een internationale schare schrij
vers, brengen nieuwe vluchtlijnen aan in het begrip van Anne-Mie Van Kerckhovens 
kunst.
Het boek is dan ook meer dan een gepast coda en ligt conceptueel in het verlengde 
van haar werk. Eerder dan retrospectief, functioneert de publicatie retroactief: het 
verleden wordt geactiveerd doorheen een dialoog van kritiek en beeld, confrontatie 
en invalshoek (artistiek, kunstkritisch, theoretisch).
In het kader hiervan produceerde objectif_exhibitions, in samenwerking met de kun
stenaar, een editie op 30 exemplaren.

Afmetingen: 25 x 33 x 1,3cm
Computerprint gemonteerd in diasec, vooraan plexiglas, 
achteraan forex met ophangsysteem
Op de achterzijde gedateerd, genummerd en gesigneerd door 
Anne-Mie Van Kerckhoven.
Prijs: 500 euro

objectif_exhibitions 
coquilhatstraat 14 2000 antwerp 
t+32 475 563 368
info@objectif-exhibitions.org
www.objectif-exhibitions.org

Produced by objectif_exhibitions with the support of The Flemish Community.
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