
DE WTT RAAF
redactie & administratie
DWR/TWR vzw
Postbus 1428 - 1000 Brussel 1
tel 32(02)223.14.50 - fax 32(02)223.23.18
e-mail info@dewitteraaf.be
negentiende jaargang - ISSN 0774-8523
verschijnt tweemaandelijks -17.000 ex.
afgiftekantoor Gent X
toelating gesloten verpakking Gent X 3/187

nummer

België-Belgique 
P.B.

GENTX 
3/2964

1 1 1
september-oktober 2004 
www.dewitteraaf.be

Het lijdt geen twijfel dat de sentimen
tele kunstopvattingen van de 19de eeuw 
nog niet zijn uitgeput Veel mensen den
ken nog steeds dat kunst ‘verzoet’, dat 
zij de mensen bij elkaar brengt in een 
wereld die draait op consumptiedwang 
en gestandaardiseerd plezier. Laten we 
echter niet vergeten dat er ook een res
pectabele minderheid is die dergelijke 
ideeën als een ideologisch sprookje 
doorziet Voor deze mensen is het dui
delijk dat de kunst slechts iets kan be
tekenen voorzover zij niet in een soort 
wonderland van diepzinnigheden 
wordt gesitueerd. Ze willen in de kunst 
geloven zonder blind te geloven. De 
kunst kan toch niet de smerige parel 
op de kroon van het systeem zijn?! 
Daarom moet de kunst ondervragen, 
bekritiseren, blootleggen, doorprikken, 
ondermijnen. Het doelwit van deze on
derneming: allerlei ‘stereotiepe patro
nen’, denkautomatismen, een hoop pa
triarchale, kapitalistische en ideolo
gische veronderstellingen.
Dit refreintje is minder oud en het is 
exclusiever, maar daarom niet minder 
hardnekkig dan de neoromantische 
kunstsprookjes van de kleinburger. Bo
vendien getuigt ook dit ‘geloof’ van een 
dramatische overschatting van de 
kunst en (vooral) de kunstenaar. De kri
tische kunstenaar lijkt wel een god
gelijke die overal achter de schermen 
kan kijken; wandelend door een ideo
logische hyperspace ziet hij hoe allerlei 
getouwtrek de anderen in een blinde 
ban houdt.
Toen de Amerikaanse appropriaton 
artists van de jaren tachtig zich beel
den begonnen toe te eigenen, werd dit 
door Amerikaanse critici als een soe
vereine kritische geste toegejuicht. 
Isabelle Graw wijst erop dat deze kun
stenaars echter ook gehecht waren aan 
de beelden en situaties die zij 'appro- 
prieerden’. Het zou inderdaad goed zijn 
om de ‘biker girls’ van Richard Prince 
cens op die manier te bekijken. Mis
schien hield hij gewoon van die beel
den, of nog banaler, misschien vond hij 
die vrouwen op zware motoren gewoon 
lekker. Graw besluit met Giorgio 
Agamben, en stelt voor om de relatie 
van toe-eigening op te vatten als een toe- 
eigening van ons 'on-eigenlijke zelf’. 
Haar voorstel bevat een echo met de 
tekst van Jean-Luc Nancy waarmee dit 
nummer opent Nancy denkt het beeld 
als iets wat ons raakt in zijn onder
scheid. Het beeld is datgene wat onder
scheidt en zich onttrekt, en daarin trekt 
het ons aan. Het beeld trekt ons los uit 
onszelf, en juist in deze onttrekking 
‘vinden’ we onszelf - als radicaal ver
schillend van onszelf. Een dergelijk 
denken is een tegengif voor het zelfge
noegzame geloof in de kunst als kritiek, 
terwijl het tegelijk een poging bevat om 
het ‘geraakt worden door kunst’ te den
ken zonder in een discours te vervallen 
dat de alteriteit van de kunst als 'zelf- 
verrijkend’ voorstelt.
“Een mytholoog is een zelfkritische 
mythomaan.” Dit citaat uit de bijdrage 
van Sven Lütticken, die het mytheem 
van de adelaar onderzoekt, zou als 
motto kunnen fungeren bij de tekst van 
Graw. Daarnaast bevat dit nummer nog 
een heel andere ‘terugblik’ op de jaren 
tachtig: Camiel van Winkel spreekt met 
Marianne Brouwer en Niek Kemps 
- de eerste was curator van de tentoon
stelling Groene wouden (1983) in het 
Kröller-Müller Museum, de tweede 
nam eraan deel. Bart Verschaffel bekri
tiseert de mythe van de straat in de poli
tiek en de recente (cultuur)architectuur, 
en Dirk Lauwaert heeft het over de 
modefotografie van Helmut Newton en 
Guy Bourdin. Tenslotte een bijdrage 
van Dirk Pültau over recente en oude 
schandaalstukken in de kunst, naar 
aanleiding van een boek van de Ameri
kaanse Beth Irwin Lewis.

Het beeld - het onderscheidene

Jean-Luc Nancy

Het beeld is altijd sacraal; deze term is wel
iswaar nogal verwarrend, maar ik zal hem 
voorlopig vooral gebruiken om het denken 
op gang te brengen. ‘Sacraal’ en ‘religieus’ 
worden voortdurend door elkaar gehaald. 
Maar religie is de naleving van een rite die 
een band vormt en in stand houdt (met ande
ren of met zichzelf, met de natuur of met het 
bovennatuurlijke). Religie valt niet per se on
der het sacrale (en evenmin onder het geloof, 
dat weer een andere categorie vormt.)

‘Sacraal’ daarentegen verwijst naar dat
gene wat afgescheiden is, opzijgezet, afge
schermd. In zeker opzicht zijn religie en het 
sacrale dus tegengestelden, zoals band en 
breuk aan elkaar tegengesteld zijn. In een 
ander opzicht kan religie zonder twijfel wor
den voorgesteld als dat wat de band schept 
met het afgescheiden sacrale. Maar in weer 
een ander opzicht is het sacrale slechts wat 
het is door zijn afgescheiden zijn en is er geen 
band mee mogelijk. Strikt genomen is er dus 
geen religie van het sacrale. Het sacrale blijft 
per definitie op afstand, in de verte, men heeft 
er geen band mee (of alleen een heel para
doxale). Men kan het niet aanraken (of al
leen aanraken zonder contact). Voor de dui
delijkheid zal ik het het onderscheidene 
[le distinct] noemen.

René Daniels

Zonder titel, 1987

Wat een band wil scheppen met het sacrale 
is het sacrificium, het offer, dat in welke vorm 
dan ook tot de religie behóórt. Religie ein
digt waar het offer eindigt. Op dit punt be
gint echter het onderscheid, het in acht ne
men van afstand en van het ‘sacrale’ onder
scheid. Misschien is dit ook het punt waarop 
kunst altijd aanving: niet in de religie (hoe
zeer ze daar misschien ook mee verbonden 
was), maar er los van.

Het onderscheidene is volgens zijn ety
mologie hetgeen afgescheiden is door merk
tekens (het woord verwijst naar stigma, 
brandmerk, prik, insnijding, tatoeage): het 
wordt door een trek [trait] teruggetrokken 
en op afstand gehouden en daarbij ook door 
die terugtrekking gemerkt. Men kan het niet 
aanraken, niet omdat men het recht of de 
middelen ertoe niet heeft, maar omdat de 
onderscheidende trek [trait distinctif] datgene 
afscheidt wat niet meer van de orde van de 
aanraking is, dus niet zozeer het onaantast
bare als wel het ontastbare. Maar dit 
ontastbare geeft zich onder en door de trek 
van zijn verwijdering, door die onttrekking 
[distraction] die het verwijdert. (Bijgevolg 
zal mijn eerste en laatste vraag zijn: is zo’n 
onderscheidend kenmerk niet altijd een zaak 
van de kunst?)

Het onderscheidene is in de verte, het staat 
tegenover nabij. Wat niet nabij is kan op twee 
manieren verwijderd zijn: verwijderd van het 
contact ofwel verwijderd van de identiteit.

Het onderscheidene is onderscheiden op 
beide manieren. Het raakt niet aan en het is 
niet gelijkend. Zo is het beeld: het moet los
staan, buiten en voor de ogen geplaatst (het 
is dus onlosmakelijk verbonden met de ver
borgen zijde die er niet van loskomt: de don
kere zijde van het schilderij, zijn onder-zijde, 
ja zijn basis of zijn drager) en het moet ver
schillend zijn van het ding. Het beeld is een 
ding dat niet het ding is: in essentie onder
scheidt het zich ervan.

Maar even wezenlijk onderscheiden 
van het ding is de kracht, of de energie, de 
intensiteit. Het ‘sacrale’ was altijd een kracht, 
een geweld zelfs. De vraag is hoe de kracht 
en het beeld bij elkaar horen in hetzelfde 
onderscheid, hoe het beeld zich geeft door 
een onderscheidende trek (elk beeld verklaart 
zichzelf tot of duidt zichzelf aan als ‘beeld’) 
en hoe datgene wat het zo presenteert in de 
eerste plaats een kracht is, een intensiteit, de 
kracht zelf van zijn onderscheid.

Het onderscheidene houdt zich ver van de 
wereld van de dingen als wereld van de be
schikbaarheid. In die wereld zijn de dingen 
beschikbaar omdat ze gebruikt kunnen wor
den en omdat ze aan de dag treden. Wat zich 
terugtrekt uit die wereld kan niet gebruikt 
worden (ofwel op een heel andere manier) 
en treedt niet aan de dag (een kracht is iets 
heel anders dan een vorm: aangetoond moet 
worden waarom het beeld geen vorm is en 
niet vormelijk is). Het beeld toont zich niet
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maar verzamelt zich in zichzelf, het is de 
blinde kracht aan deze en gene zijde van de 
vormen; echter niet als een andere duistere 
vorm, maar als het andere van de vormen. Het 
is het intieme en de passie ervan, onderschei
den van iedere representatie. We moeten de 
passie van het beeld doorgronden, de kracht 
van zijn stigma of van zijn onttrekking (van
daar natuurlijk die dubbelzinnigheid en am
bivalentie rond beelden: niet alleen in de gods
diensten maar in heel onze cultuur worden ze 
beschouwd als tegelijk frivool en heilig).

Wezenlijk aan het onderscheidene is 
dus zijn verwijdering: de spanning ervan ligt 
in het feit dat het afstand houdt maar tegelij
kertijd afstand overbrugt. In het religieuze 
lexicon rond het sacrale werd die overbrug
ging gevormd door het offer of de overtre
ding; zoals ik eerder zei is het offer de gele
gitimeerde overtreding. Het bestaat erin 
sacraal te maken (te consacreren), dat wil 
zeggen te maken wat eigenlijk niet gemaakt 
kan worden (wat alleen maar van elders kan 
komen, vanuit de diepste teruggetrokkenheid).

Maar ondanks zijn gelijkenis met het 
offer is het onderscheid van het beeld niet 
wezenlijk sacrificieel. Het beeld legitimeert 
niet en het overtreedt niet: het overbrugt de 
afstand van de teruggetrokkenheid en houdt 
die tegelijkertijd in stand door zijn merkte
ken van beeld. Of liever: doordat het merk
teken is, bewerkstelligt het tegelijkertijd de 
terugtrekking en een doorgang die toch niet 
plaatsvindt. Wezenlijk aan die overschrijding 
is dat ze geen continuïteit tot stand brengt: 
ze heft het onderscheid niet op. Ze houdt het 
in stand maar maakt tegelijkertijd contact, 
in de vorm van een schok, confrontatie, tête- 
à-tête of omhelzing. Niet zozeer overdracht 
als wel betrekking. Het onderscheidene stuit 
op het niet-onderscheidene en het springt 
erin, maar zonder zich erin in te schakelen. 
Het beeld biedt zich aan mij aan, maar het 
biedt zich aan als beeld (weer dubbelzinnig: 
slechts beeld/werkelijk beeld...). Zo stelteen 
intimiteit zich aan mij bloot: blootgesteld, 
maar voor wat zij is, met een ingehouden en 
teruggehouden kracht, niet vrij en ongebrei
deld. Het offer brengt een opneming tot stand, 
een opgaan van het profane in het sacrale; 
het beeld daarentegen geeft zich in een ope
ning waarin het aanwezig én verwijderd 
is. [1]

Continuïteit bestaat enkel in de homogene 
niet onderscheiden ruimte van de dingen en 
van de processen die hen met elkaar verbin
den. Het onderscheidene daarentegen is al
tijd heterogeen, ontketend: niet in een keten 
in te schakelen. [2] Het draagt die ont
ketening op ons over, die niet tot bedaren 
wordt gebracht door de nabijheid en die op 
een afstand net zó raakt zoals de wind een 
bloemblad beroert. Het nadert dwars door de 
afstand heen, maar brengt alleen de afstand 
nabij.

Portretten zijn in dit opzicht exempla
risch: zij zijn als het ware het beeld van het 
beeld in het algemeen. Een portret raakt, an
ders is het geen beeld maar een pasfoto of 
een signalement. Wat raakt, is een intimiteit 
die aan de oppervlakte komt. Maar het por
tret is slechts een voorbeeld. Elk beeld heeft 
iets van een portret, niet omdat het de trek
ken van een persoon zou reproduceren, maar 
omdat het trekt (‘portrait’ komt van ‘tirer’) 
in de zin dat het iets, een intimiteit, een 
kracht, naar buiten trekt. [3] En daarvoor 
onttrekt het die intimiteit aan de homogeni
teit, trekt haar eruit weg, onderscheidt haar, 
maakt haar los en werpt haar vooruit. Het 
werpt haar voor ons uit, het pro-jecteert haar, 
en deze projectie vormt haar merkteken, haar 
trek, haar stigma: lijn, stijl, insnijding, lit
teken, signatuur, dat alles tegelijk.

Het beeld werpt mij een intimiteit in het ge
zicht die me overkomt in totale intimiteit 
- via het gezicht, het gehoor of via de bete
kenis van de woorden. Want het beeld is niet 
enkel visueel, het is evengoed muzikaal, poë
tisch, en ook van de orde van de tastzin, de 
reuk, de smaak, de beweging enzovoort. Dit 
differentiële lexicon is ontoereikend, en de 
ruimte ontbreekt om het hier te analyseren. 
Het visuele beeld fungeert ontegenzeglijk als 
model, en wel om specifieke redenen die la
ter duidelijk zullen worden. Voorlopig geef 
ik hier als voorbeeld een literair beeld dat 
onmiskenbaar visueel is maar toch tekstueel 
blijft.

A girl came out of lawyer Royall’s house, at 
the end of the one street of North Dormer, 
and stood on the doorstep.

It was the beginning of a June afternoon. The 
springlike transparent sky shed a rain of 
silver sunshine on the roofs of the village, 
and on the pastures and larchwoods sur
rounding it. A little wind moved among the 
round white clouds on the shoulders of the 
hills, driving their shadows across the 

2 fields... [4]

Gevangen in een deuropening die uitgeeft op 
de intimiteit van een woning, verraadt een 
meisje waarvan we niets anders zien dan de 
jeugd, reeds dat er iets ophanden is, een of 
andere ontmoeting, een treffen, vreugdevol 
of pijnlijk. Ze openbaart dat in het licht dat 
uit de hemel valt, en die hemel vormt het 
uitgestrekte en ‘transparante’, onbegrensde 
kader waarin zich respectievelijk een straat, 
een huis en een deur aftekenen. Van belang 
is hier niet zozeer het beeld dat we ons on
vermijdelijk voorstellen (het beeld dat iedere 
lezer zich op zijn eigen manier vormt) als 
wel de beeldfunctie: licht en schaduw, 
inkadering en afzondering, opkomst en weg- 
deemstering van een intensiteit.

Met het ‘meisje’ (haar loutere ver
noeming roept al een intensiteit op) verschijnt 
er een hele wereld, die ook ‘op de drempel’ 
blijft staan - van de roman, van het schrij
ven - of die ons staande houdt op haar drem
pel, op de scheidslijn tussen binnen en bui
ten, licht en donker, leven en kunst, een 
scheidslijn die wordt getrokken door datgene 
(het onderscheid) wat ervoor zorgt dat we 
die lijn oversteken zonder haar op te heffen; 
een wereld waarin we binnentreden maar 
waar we tegelijkertijd vóór blijven staan, en 
die zich aanbiedt als wat ze is, een wereld, 
dat wil zeggen een onbepaald geheel van zin 
(en niet zomaar een omgeving).

Dat dezelfde trek, hetzelfde onder
scheid tegelijkertijd kan scheiden en verbin
den (ons ook kan verbinden met de schei
ding zelf) komt doordat de trek van het beeld 
(zijn lijn, zijn vorm) zelf (iets van) zijn in
tieme kracht vormt: want het beeld ‘repre
senteert’ die intieme kracht niet maar fs haar, 
activeert haar, trekt haar en trekt haar terug, 
het trekt haar naar buiten maar houdt haar 
tegelijkertijd in, en met die kracht raakt het 
ons. [5]

Het beeld komt altijd uit de hemel, niet uit 
het religieuze hemelrijk [deux] maar uit de 
hemel [ciels] als term uit de schilderkunst: 
niet heaven in zijn religieuze betekenis maar 
heaven in de betekenis van sky, het latijnse 
firmamentum, de stevige (firmus) boog waar
aan de sterren vasthangen om hun schitte
ring te verspreiden. (Achter de boog houden 
de góden van - alweer - Epicurus zich op, 
onverschillig en ongevoelig, zelfs tegenover 
zichzelf, zonder beelden en zonder beteke
nis.)

De hemel van het schilderij draagt het 
sacrale van de hemel in zich voorzover hij 
het onderscheidene en het afgescheidene bij 
uitstek is. De hemel is afgescheiden, hij houdt 
eerst en vooral in de antieke kosmogonieën 
een god of een nog verder verwijderde kracht 
gescheiden van de aarde:

Toen de Hemel gescheiden was van de Aarde 
— Tot dan toe stevig samengehouden - 
En de godinnen-moeders waren versche
nen. [6]

Vóór de scheiding van de hemel en de aarde, 
wanneer alles nog aan elkaar hangt, is niets 
onderscheiden. De hemel is in essentie on
derscheiden en onderscheidt zich in essentie 
van de aarde die hij beschijnt. Hij is zelf ook 
onderscheid en afstand: weids lichtschijnsel, 
tegelijkertijd veraf en nabij, bron van licht 
dat door niets wordt verlicht maar zelf alles 
verlicht (lux). Alles gaat op in het onder
scheid, dat op zijn beurt het onderscheid is 
tussen schaduw en licht (lumen), waardoor 
iets zijn glans en schittering kan verkrijgen 
(splendor), dat wil zeggen zijn waarheid. Het 
onderscheidene onderscheidt zich: het 
scheidt zich af, het merkt die afscheiding en 
laat haar zodoende opmerken - het laat zich 
opmerken. Het trekt dus ook de aandacht: in 
en door deze teruggetrokkenheid is er aan
trekking, aantrekkelijkheid en aantrekkings
kracht. Het beeld is begeerlijk, anders is het 
geen beeld (maar chromo, ornament, ziens
wijze of representatie; het is trouwens niet 
zo gemakkelijk als het lijkt om een onder
scheid te maken tussen hoe het begeerlijke 
aantrekt en het spectaculaire aanspreekt...).

Het beeld komt uit de hemel; het daalt 
er niet uit neer, het komt er uit voort, het is in 
essentie hemels en het draagt de hemel in 
zich. Ieder beeld heeft zijn hemel, ook al 
wordt deze voorgesteld als buiten het beeld 
of wordt hij helemaal niet voorgesteld; hij 
geeft het beeld zijn licht, maar het licht van 
het beeld komt van het beeld zelf. Zo is het 
beeld zijn eigen hemel, ofwel de hemel los
gemaakt voor zichzelf, die met al zijn kracht 
de horizon vult maar hem ook wegneemt, 
optilt of er gaten in maakt, hem wegdraagt 
tot in de oneindige macht. Het beeld draagt 
hem in zich, stroomt erin over en verspreidt 
zich erin, zoals de naklank van een akkoord, 
zoals de uitstraling van een schilderij. Een 
geconsacreerde plaats of geconsacreerd ge
bruik van het beeld is hiervoor helemaal niet 
nodig, noch hoeft het beeld een magische 
aura te hebben. (Men zou ook kunnen zeg
gen: het beeld, dat zijn eigen hemel is, is de 

hemel op aarde en als aarde - of het is de 
opening van de hemel naar de aarde (dus 
opnieuw een wereld). Daarom is het beeld 
noodzakelijk niet-religieus: het verbindt niet 
de aarde met de hemel, maar het trekt de 
hemel weg van de aarde. Dit geldt voor ie
der beeld, ook het religieuze, tenzij de reli
giositeit van het subject het beeld degradeert 
of verplettert, zoals het geval is in de reli
gieuze kitsch van alle godsdiensten.)

De hemelse kracht, de hemel die kracht 
is—het licht dat onderscheidt, dat onderschei
den maakt - is de kracht van de passie waar
van het beeld de rechtstreekse overdracht is. 
Het intieme drukt er zich in uit, en wel in de 
meest letterlijke zin van het woord. Het is 
niet de uiting van een zielsgesteldheid, maar 
de ziel zelf die zich naar buiten drukt en op 
het beeld drukt of liever: het beeld is die druk, 
die bezieling en die ontroering. Het geeft niet 
de betekenis ervan; in die zin heeft het geen 
voorwerp (of ‘onderwerp’, zoals men spreekt 
van het onderwerp van een schilderij) of in
tentie. Het is dus geen representatie, maar 
een afdruk van het intieme en zijn passie (zijn 
ontroering, beroering, spanning, passiviteit). 
En dit niet in de zin van een vertrouwd, vast
staand type of schema [7], maar eerder de 
beweging van die afdruk, de stempelafdruk 
die het oppervlak merkt: het oppervlak, de 
materie van het oppervlak (doek, papier, ko
per, pâte, klei, pigment, film, huid) wordt 
opgetild en uitgehold, geïmpregneerd, in de 
week gezet, de drang binnenin wordt bedol
ven of uitgestort. De afdruk is tegelijkertijd 
de ontvankelijkheid van een ongevormde 
drager en de activiteit van een vorm: zijn 
kracht is de vereniging van de twee.

Het beeld raakt me aan, en geraakt en 
getrokken door en in het beeld vermeng ik 
me ermee. Er is geen beeld of ik ben er het 
beeld van - zodra ik ernaar kijk, er aandacht 
aan schenk - zonder dat ik er daarom in opga.

Het beeld is op twee manieren afgescheiden. 
Het is losgemaakt van een achtergrond en 
uitgesneden in een achtergrond. Het is los
geweekt en heeft contouren. Door de 
losweking wordt het opgetild en naar voor 
gebracht: zo wordt het een ‘voorgrond’, een 
voorkant, terwijl de achtergrond voorkant 
noch bovenkant had. De uitsnijding maakt 
randen, waarbinnen het beeld zich kadert: het 
is het templum [afgemeten stuk] dat door de 
Romeinse auguren is uitgeschreven in de 
hemel. Het is de ruimte van het sacrale of 
liever: het sacrale als onderscheidende tus
senruimte.

Volgens een in de schilderkunst einde
loos beproefd procédé maakt een beeld zich 
zo los van zichzelf en kadert het zich opnieuw 
in als beeld; een voorbeeld vinden we bij 
Hans von Aachen, wiens schilderij zich 
ontdubbelt in een spiegel waarmee het schil
derij zichzelf als het ware voor zich uit houdt 
terwijl die spiegel, in het beeld, tegelijker
tijd ook de vrouw wordt voorgehouden die 
zich erin spiegelt. [8]

In deze dubbele manoeuvre verdwijnt 
de achtergrond. Hij verdwijnt in zijn essen
tie van achtergrond, die erin bestaat niet te 
verschijnen. Hij verschijnt dus zogezegd als 
wat hij is door te verdwijnen. Door zijn 
verdwijning als achtergrond gaat hij volle
dig over in het beeld. Daarom verschijnt de 
achtergrond nog niet; het beeld laat hem niet 
verschijnen noch verschijnt het door hem. Hij 
is de kracht van het beeld, zijn hemel en zijn 
schaduw. Die kracht dringt zich naar de 
‘diepte’ van het beeld of liever: ze is de druk 
die de diepte uitoefent op het oppervlak, 
ónder het oppervlak, in die ontastbare niet- 
plaats die niet simpelweg de ‘drager’ maar 
de keerzijde van het beeld is. Dit is niet de 
‘keerzijde van de medaille’ (een andere, te
leurstellende kant), maar de onvoelbare 
(intelligibele) zin die aan het beeld als zoda
nig wordt gevoeld.

Het beeld voegt de kracht en de hemel sa
men met het ding zelf. Het is de intieme een
heid van deze samenvoeging. Het is noch het 
ding noch de imitatie van het ding (dit laat
ste al helemaal niet aangezien het beeld zo
als gezegd niet per se plastisch of visueel is). 
Het is - en dat is iets anders - de gelijkenis 
van het ding. In zijn gelijkenis is het ding 
losgemaakt van zichzelf. Het is niet het ‘ding 
zelf’ (of het ding ‘an sich’), maar de ‘zelfheid’ 
van het ding die als zodanig aanwezig is.

Met zijn beroemde “ceci n’est pas une 
pipe” verwoordt Magritte - althans op het 
eerste gezicht of bij eerste lezing [9] - enkel 
een banale paradox van de representatie als 
imitatie. Maar de waarheid van het beeld ligt 
andersom. Die is eerder het beeld van de pijp 
vergezeld door “ceci est une pipe”, waarmee 
ik niet diezelfde paradox nog eens op zijn 
kop wil zetten, maar juist wil duidelijk ma
ken dat een ding zich maar presenteert voor
zover het op zichzelf lijkt en het - sprake
loos - van zichzelf zegt: ik ben dit ding. Het 
beeld is het niet-talige zeggen of tonen van 
het ding in zijn zelfheid; maar die zelfheid is 

niet slechts ongezegd of op een andere ma
nier ‘gezegd’, het is een andere zelfheid dan 
die van de taal of het concept, een zelfheid 
die niets te maken heeft met identificatie of 
betekenis (van “une pipe” bijvoorbeeld) maar 
die alleen maar op zichzelf steunt in het beeld 
en als beeld.

Het ding als beeld is dus onderschei
den van zijn ‘er zijn’ in de zin van 
Vorhanden [10], onderscheiden van zijn 
pure aanwezigheid in de homogeniteit van 
de wereld en in de keten van natuurlijke en 
technische processen. Zijn onderscheid is de 
ongelijkheid die zijn gelijkenis bewoont, die 
deze gelijkenis bespookt en haar vertroebelt 
met een aanwas van verruimtelijking en pas
sie. Onderscheiden van het ‘er zijn’ is het 
‘beeld zijn’: het is niet hier maar daar, ver 
weg, in een verwijdering die dikwijls over
haast ‘afwezigheid’ wordt genoemd (waar
mee dan het beeld wordt gekarakteriseerd). 
De afwezigheid van het verbeelde onderwerp 
is een intense aanwezigheid, teruggeweken 
in zichzelf, zich verzamelend in haar inten
siteit. De gelijkenis verzamelt in de kracht 
en verzamelt er zich als kracht van het zelfde 
- van het zelf dat in zichzelf van zichzelf ver
schilt; vandaar het genot dat wij eruit putten. 
We raken aan het zelfde en aan die kracht 
die affirmeert: ik ben wat ik ben, ver voorbij 
wat ik ben voor u, voor uw bedoelingen en 
voor uw invloeden. We raken aan de intensi
teit van die terugtrekking of van dit exces. 
Zodoende omvat de mimesis een methexis, 
een deelneming of een besmetting waardoor 
het beeld ons grijpt.

We worden geraakt door de overeenstem
ming van de gelijkenis met zichzelf: ze lijkt 
op zichzelf en zo verzamelt ze zichzelf. Ze 
is een totaliteit die met zichzelf overeenstemt. 
Ze gaat tegelijkertijd vooruit en naar binnen. 
Haar ‘binnenkant’ is hetzelfde als haar ‘voor
kant’: haar ontologische inhoud is buiten
kant, ex-positie, ex-pressie. ‘Buitenkant’ 
heeft hier niets te maken met een toeschou
wer van buitenaf, maar is de plaats waar de 
overeenstemming zich bundelt. Daarom 
heeft de buitenkant geen model, maar bevat 
hij zijn model in zichzelf. Het is zijn ‘idee’ 
of zijn ‘energie’, een idee die energie is, 
drang, een trekken en aantrekken van 
zelfheid. Niet een ‘idee’ (idea, eidolon) als 
intelligibele vorm, maar een kracht die de 
vorm dwingt om zichzelf aan te raken. Als 
de toeschouwer aan de buitenkant blijft staan, 
ziet hij alleen maar een kloof tussen gelijke
nis en verschil. Als hij binnengaat in de over
eenstemming, gaat hij het beeld binnen en 
kijkt er niet meer naar, hoewel hij er nog 
steeds vóór staat. Hij dringt erin door en 
wordt ervan doordrongen: door het beeld, 
zijn afstand en zijn onderscheid, door alles 
samen.

Doordat het beeld in zichzelf overeen
stemt kan het niet overeenstemmen met een 
waargenomen object, een gecodeerd gevoel 
of een bepaalde functie. Het beeld blijft zich 
steeds rond zichzelf sluiten. Daarom is het 
onbeweeglijk, stilstaand in zijn aanwezig
heid, overeenstemming van een gebeuren en 
een eeuwigheid. Het muzikale, choreo
grafische, cinematografische of kinetische 
beeld is in die zin even onbeweeglijk: het is 
de uitzetting van een heden van intensiteit. 
Opeenvolging houdt hier ook gelijktijdigheid 
in. Met betrekking tot het beeld is het visu
ele exemplarisch omdat het bij uitstek het ter
rein van de onbeweeglijkheid is; het gehoor 
zou dan exemplarisch zijn omdat dit juist het 
terrein is van de uitrekking. Onbeweeg
lijkheid - onveranderlijkheid, onbewogen
heid - enerzijds, en uitrekking, heftige ver
wijdering anderzijds zijn de twee uitersten 
van de zelfheid.

Een Frans gezegde luidt “sage comme une 
image”. De wijsheid van het beeld is 
terughoudendheid, maar houdt anderzijds 
ook de spanning van een bewogenheid in. 
Het beeld wordt in de eerste plaats aangebo
den om genomen te worden. De verlokking 
die van beelden uitgaat, hun erotiek, is niets 
anders dan hun geschiktheid om te worden 
genomen, aangeraakt met ogen, handen, buik 
of het verstand, en te worden gepenetreerd. 
Het vlees heeft zo’n exemplarische rol ge
speeld in de schilderkunst omdat het er de 
geest van is, die veel verder gaat dan naakt- 
voorstellingen. Maar het beeld penetreren, 
zoals verliefd vlees penetreren, betekent ook 
erdoor gepenetreerd worden. De blik slorpt 
kleur op, het oor klank. Er is niets in de geest 
dat niet in de zinnen is, niets in het idee dat 
niet in het beeld is. Ik word de diepte van het 
oog van de schilder dat naar mij kijkt, even
als de weerschijn van het glas (in het schil
derij van Von Aachen), ik word de dissonan
tie van een akkoord, de sprong van een dans
pas. ‘Ik’: er is geen sprake meer van ‘ik’. 
Cogito wordt imago.

Maar in de afstand waar zijn overeenkomst 
zich verwijdert om met zichzelf overeen te



komen, verlaat ieder ding ook zijn statuut van 
ding om een intimiteit te worden. Het is niet 
langer hanteerbaar. Het is noch lichaam, noch 
instrument, noch god. Het is buiten de we
reld, omdat het op zichzelf de intensiteit van 
een concentratie aan wereld is. Het is ook 
buiten de taal, omdat het in zichzelf een zin 
zonder betekenis verzamelt. Het beeld 
schorst het verloop van de wereld en van de 
zin op (zin als dis-cours, als iets dat een ver
loop kent...), maar het affirmeert des te ster
ker een zin (iets niet ‘zintuiglijks’) in dat
gene wat het zelf doet voelen. Net zo zeker 
als het een kracht (een vorm) bezit, is er in 
het beeld—hoewel het geen ‘binnen’ heeft - 
een zin die niet betekent, maar toch niet 
betekenisloos is.

Men zou van het beeld, dat noch we
reld noch taal is, kunnen zeggen dat het ‘reële 
aanwezigheid’ is. In christelijke zin [11] is 
de ‘presentia realis' nu net niet de gewone 
aanwezigheid van het reële waar het om gaat; 
het is niet de god die aanwezig is in de we
reld in de zin dat hij zich daarin bevindt. Deze 
aanwezigheid is een sacrale intimiteit die 
door een flard materie aan opslorping wordt 
overgeleverd. Ze is werkelijke aanwezigheid 
omdat ze aanstekelijke aanwezigheid is, deel
nemend en gedeeld, meedelend en meege
deeld in het onderscheid van haar intimiteit.

Dat is overigens de reden waarom de 
christelijke god, vooral de katholieke, de god 
zal zijn geweest van de dood van god, de 
god die zich terugtrekt uit elke godsdienst 
(uit iedere verbondenheid met een goddeli jke 
aanwezigheid) en vertrekt in zijn eigen af
wezigheid, waarbij hij niet meer is dan de 
passie voor het intieme en de intimiteit van 
het lijden of van het voelen: datgene wat ie
der ding te voelen geeft voorzover het is wat 
het is, het ding zelf onderscheiden in zijn 
zelfheid. [12]

Ditzelfde geldt ook, op een andere 
manier exemplarisch, voor wat men het 
‘poëtische beeld’ noemt. Dit laatste is niet 
een versiersel dat voortkomt uit een spel van 
analogie, vergelijking, allegorie, metafoor of 
symbool. Telkens is het iets anders dan het 
aangename spel van een gecodeerde ver
schuiving.

Wanneer Rilke schrijft:

Au fond de tout mon coeur phanéro
game... [13]

.. .dan is de tegelijkertijd botanische en sek
suele metafoor van een geopend, zich open
stellend hart onlosmakelijk verbonden met 
de schok van betekenis en klank die zich 
- met een glimlach - voordoet tussen het sub
stantief en het adjectief; die schok wordt ver
oorzaakt door de densiteit van het woord 
“phanérogame”, dat even vreemd is aan de 
Franse taal als aan de taal der gevoelens. Het 
gaat dus om een dubbele terugtrekking. Het 
hart wordt voorgesteld als iets botanisch, een 
plant of een bloem. Maar die schok brengt 
ook de zichtbaarheid over die de betekenis 
én de klank van het woord uitmaakt en het 
poëtisch gezien iets onbetamelijks geeft, ter
wijl hij tegelijkertijd “le coeur phanérogame” 
discreet meevoert in het decasyllabische 
ritme waarvan het de hémistiche is, waar
mee de Duitse dichter discreet, maar juist 
daarom zo duidelijk (want niet verpletterd 
door een rumoerig ritme), verwijst naar de 
Franse prosodie. Het beeld is, op zijn minst, 
dat alles: het is in de uitsnijding van de vers
regel en in de losweking van taal, het is in de 
opschorting van ritme en aandacht, het is in 
die ‘fond’ waarvan de ‘f’ weer opduikt in de 
‘ph’, gedempte samenklank, echo van die 
andere versregel (ook een décasyllabe) uit 
een variant van hetzelfde gedicht:

...les mots massifs, les mots profonds en or...

.. .zodat de poëzie zelf beeldmaterie wordt.
Het beeld is namelijk altijd materieel: 

het is de materie van het onderscheidene, zijn 
massa en densiteit, zijn gewicht, zijn randen 
en zijn schittering, zijn timbre en zijn spook
beeld, zijn tred, zijn goud.

Welnu, de materie is eerst en vooral de 
moeder (materies komt van mater, het is het 
hart van de boom, het harde hout) en de 
moeder is datgene waarvan, maar ook waarin 
er onderscheid is: in haar intimiteit scheidt 
zich een andere intimiteit af en vormt zich 
een andere kracht, een ander zelf maakt zich 
los van het zelf om zichzelf te zijn. (De va
der daarentegen is een oriëntatiepunt voor 
identificatie; hij is geen beeld maar figuur, 
hij heeft niets te maken met het zichzelf zijn, 
maar met het deze-of-gene-zijn in de homo
gene loop der identiteiten.)

Het beeld, helder en onderscheiden, is een 
evidentie. Het is de evidentie van het onder
scheidene, van zijn onderscheiding zelf. Er 
is pas beeld wanneer er zulke evidentie is; 
anders is er decoratie of illustratie, met an
dere woorden ondersteuning van een bete
kenis. Het beeld moet raken aan de onzicht

Hans von Aachen

Jong koppel (de schilder en zijn vrouw), 1596

bare aanwezigheid van het onderscheidene, 
aan het onderscheid van zijn aanwezigheid.

Het onderscheidene is onzichtbaar (het 
sacrale is dat altijd geweest) omdat het niet 
behoort tot het domein van de objecten, hun 
perceptie en gebruik, maar tot dat van de 
krachten, van hoe de objecten ons affecteren 
en zich aan ons meedelen. Het beeld is de 
evidentie van het onzichtbare. Het maakt het 
niet zichtbaar als een object; het voert tot de 
kennis ervan. De kennis van de evidentie is 
geen wetenschap, het is het kennen van een 
geheel als geheel. In één klap - zijn eigen 
klap - schenkt het beeld een totaliteit aan zin 
of een waarheid (zoals men verkiest). Ieder 
beeld is een singuliere variatie op de totali
teit van de zich onderscheidende zin, van de 
zin die zich niet laat inschakelen in de orde 
van de betekenissen. Die zin is onbegrensd 
en iedere variatie is zelf op singuliere wijze 
onbegrensd. Ieder beeld is een begrensde 
afpaling van de onbegrensde zin, die maar 
onbegrensd blijkt door die afpaling, door de 
trek van het onderscheid. De overdaad aan 
beelden in de veelheid en de historische fei
telijkheid van de kunsten gaat terug op dit 
onuitputtelijke onderscheid. Maar iedere keer 
is het genot van de zin in het spel, de schok 
en de smaak van de spanning ervan: een 
beetje zin in pure vorm, oneindig open of 
oneindig verloren (zoals men verkiest).

Nietzsche heeft gezegd: “We hebben 
kunst om niet aan de waarheid te gronde te 
gaan.” Hier moet echter aan worden toege
voegd dat dat alleen maar kan wanneer de 
kunst aan de waarheid raakt. Het beeld ver
houdt zich niet als een net of een scherm tot 
haar grond. Wij zinken niet weg in de grond, 
maar in het beeld stijgt de grond naar ons 
op. De dubbele scheiding van het beeld, zijn 
losweking en zijn uitsnijding, vormt een be
scherming tegenover de grond maar opent 
ook die grond voor ons. In werkelijkheid 
onderscheidt de grond zich enkel als grond 
in het beeld; zonder het beeld zou er alleen 
maar een verkleving zonder onderscheid zijn. 
Nog nauwkeuriger uitgedrukt: in het beeld 
onderscheidt de grond zich door zich te 
ontdubbelen. De grond is tegelijkertijd de 
diepte van een mogelijke schipbreuk en de op
pervlakte van de lichtende hemel. Het beeld 
deint op de golven, glinsterend in de zon, bo
ven de peilloze diepte, doornat maar glinste
rend dankzij datgene waardoor het zowel 
bedreigd als gedragen wordt. Dat is intimi
teit, tegelijk bedreigend en fascinerend van
uit de verwijdering waar ze zich terugtrekt.

Het beeld raakt aan die ambivalentie waar
mee de zin (of de waarheid) zich eindeloos 
onderscheidt van het netwerk van betekenis
sen, terwijl hij ook altijd met dat netwerk 
verbonden blijft: iedere gevormde zin, ieder 
voltooid gebaar, iedere bedoeling, 
iedere gedachte heeft als inzet de absolute 
zin (of de waarheid zelf) die zich net zo goed 
steeds maar blijft afwenden en verwijderen 
van iedere betekenis. Maar wat meer is: 
iedere gevormde betekenis (bijvoorbeeld 
deze zin, of het hele voorliggende betoog) 
vormt ook op zichzelf een onderscheidende 
trek van de drempel waarachter de zin (de 
waarheid) zich verwijdert. De zin verwijdert 
zich namelijk niet elders, maar juist hier.

Dit is de reden waarom kunst noodza- 
kelijk is en geen tijdverdrijf. Kunst streept 
de onderscheidende trekken aan waarmee de 
waarheid zich onttrekt, datgene waardoor ze 
waarheid is in absolute zin. Maar het is ook 
de reden waarom kunst zelf verontrustend is 
en bedreigend kan zijn: niet alleen omdat ze 
haar zijn zelf onttrekt aan de betekenis of aan 
elke definiëring, maar ook omdat ze zich
zelf kan bedreigen en in zichzelf de beelden 
van zichzelf kan vernietigen die zich uitein- 
delijk in een betekenisvolle code en in een 
risicoloze schoonheid hebben vastgezet. 
Daarom is er een geschiedenis van de kunst, 
die zoveel schokken vertoont: omdat kunst 
nooit religieus gehoorzaam kan zijn (noch 
aan zichzelf, noch aan iets anders), maar in
tegendeel altijd meegenomen wordt in het 
onderscheid van wat verwijderd en onver
zoenlijk blijft, in het onvermoeibaar bloot
stellen van de altijd losgeslagen intimiteit. 
Haar eindeloze losgeslagenheid en ont
ketening worden door de precisie van het 
beeld iedere keer weer vastgeknoopt en los
geknoopt.

Laten we eindigen met een laatste beeld, dat 
de liefdes- en doodsgift van een beeld weer
geeft. [14] “Het beeld van voorbije dagen...” 
dat Violetta aanreikt en zingt is dat van ver
loren jeugd en liefde; het is de waarheid daar
van, eeuwig en afwezig, onveranderlijk in 
haar onderscheid. Maar uiteindelijk is dit 
beeld niets anders dan de opera die eindigt, 
de muziek die de liefde en de verscheurd
heid geweest is en die nu wegsterft terwijl ze 
die liefde en die verscheurdheid toont, on
eindig onderscheiden in hun verwijdering.

Vertaling uit het Frans:
Helen Saelman en Frank Vande Veire

Noten

[1] De verhouding tussen beeld en offer 
vereist een meer precieze analyse, meer be
paald in de dubbele richting van enerzijds 
een offer van het beeld, noodzakelijk geacht 
door een lange religieuze traditie (het beeld 
moet worden vernietigd en/of moet volledig 
ontvankelijk worden gemaakt voor het sa
crale), en anderzijds een 'sacrificieel beeld’, 
in het geval het offer zelf begrepen wordt als 
beeld (niet als ‘slechts een beeld’ maar als 
de aanblik, de gedaante (‘de gedaanten van 
brood en wijn’) of het verschijnen van een 
reële aanwezigheid). Zie Jean-Luc Nancy, 
L’Immémorial, in: Art, ménwire, commémo
ration, Nancy/Montigny, École nationale des 
arts de Nancy/Éditions Voix, 1999. In dit 
tweede geval deconstrueert het offer zichzelf, 
en daarmee het hele monotheïsme. Marie- 
José Mondzain geeft in Image, icône, 
économie (Paris, Seuil, 1996) een opmerke- 
lijke analyse van Byzantijnse ontwikkelin
gen die in de kern van onze traditie een beeld- 
concept hebben nagelaten “dat een leegte in 
het hart van zijn zichtbaarheid vereist”. Haar 
wegen en intenties verschillen van de mijne 
maar kruisen deze ook, en die kruising wijst 
ons op een actueel probleem: het rijk van de 
‘volle’ beelden stuit op de weerstand van het 
woord dat de (onder)grond van de beelden 
wil laten resoneren als iets wat Mondzain 
‘leegte’ noemt, en wat ik probeer te omschrij
ven als het ‘onderscheidene’.
[2] Dit is de kern van Bataille’s denken.
[3] Zie Jean-Luc Nancy, Le regard du 
portrait, Paris, Galilée, 2000.
[4] Edith Wharton, Summer, 1917.
[5] Zo zijn bij Epicurus de beelden van de 
dingen - de eidola - slechts simulacra (een 
begrip van Lucretius) voorzover ze ook deel 
uitmaken van het ding, dat dan bestaat uit 
atomen die op ons worden overgedragen en 
onze ogen aanraken en doordringen. Zie 
Claude Gaudin, Lucretius, la lecture des 
choses, Fougères, Encre Marine, 1999, 
p. 230.
[6] Een Sumerisch en Akkadisch schep
pingsverhaal, in: Jean Bottéro en Samuel 
Noah Kramer, Lorsque les dieux faisaient 
l’homme, Paris, Gallimard, 1989, p. 503.
[7] Het gaat er dus om de “instabiliteit” te 
doen ontwaken die de "ontotypologie", zo
als Philippe Lacoue-Labarthe uitlegt, “altijd 
heeft willen bevriezen”. Zie Typographie in: 
Mimesis des articulations, Paris, Aubier- 
Flammarion, 1975, p. 269. Dit ontwaken is 
altijd de zaak geweest van de kunst - daar 
doel ik op als ik over ‘het beeld’ spreek. De 
kunst is de oproep tot een ontwaken dat voor
afgaat aan elke ‘ontotypologie’.
[8] Hans von Aachen, Jong koppel (de 
schilder en zijn vrouw), Wenen, Kunst- 
historisches Museum.
[9] Voorbij dit eerste gezicht is er de heel 
subtiele analyse van Michel Foucault, waar
mee het volgende verwant is (Ceci n ’est pas 
une pipe, in: Dits et Écrits I, Paris, Gallimard, 
1994).
[10] “Voorhanden, beschikbaar” in de ter
minologie van Heidegger in Sein und Zeit, 
niet in de zin van het Dasein dat, in tegen- 
stelling met wat de term aanduidt, nu net 
nooit daar is, maar altijd elders, in het opene: 
het beeld zou dus iets van het Dasein heb
ben?
[11] Of deze nu letterlijk is (katholiek, 
orthodox) of symbolisch (protestants).
[12] Zie Federico Ferrari, “Tutto è quello 
che è”, in: Wolfgang Laib, Milano, West 
Zone Publishing, 1999. Volgens Ferrari ver
wijst de kunst niet naar iets onzichtbaars en 
toont ze wat het ding is. Ik ben het met hem 
eens, maar dit impliceert dat het ‘onzicht
bare’ niet iets is dat voor onze blik verbor
gen is: het is het ding zelf, zintuiglijk of van 
zintuiglijkheid doordrongen volgens zijn 
'quello che è', zijn 'wat het is' — kortom: het 
is zijn zijn.
[ 13] Postuum fragment, Rainer Maria Rilke, 
Werke, München, Carl Hanser Verlag, 1956, 
t. m, p. 832.
[14] Giuseppe Verdi, La Traviata, derde 
bedrijf, “Prendi, quest’è l’immagine...”: op 
het ogenblik dat ze sterft geeft Violetta haar 
portret aan Alfredo. De muziek klinkt reeds 
doods, ze onderstreept een nadering van de 
dood die nog zal worden uitgesteld door het 
gespannen aanzwellen van de strijkers, het 
parlando, en uiteindelijk de gezongen laat
ste schreeuw.

Bovenstaande tekst is een vertaling van het 
hoofdstuk L’image - le distinct, opgeno
men inhet boek Au fond des images, 
Parijs, Éditions Galilée, 2003, pp. 11-33.
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De mythe van de straat
Over het begrip van ‘publieke ruimte’ en de (cultuur)politiek

Bart VERSCHAFFEL
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Toen enkele maanden geleden in Brussel het 
Nederlands-Vlaamse cultuurhuis werd ge
opend, vroeg de VRT-journalist aan de 
cultuurminister “of het cultuurhuis er ook 
zou zijn voor de niet-intellectuelen", waarop 
de minister bevestigde dat dit zeker het ge
val is, “er is immers ook een café en een 
restaurant waar iedereen een snack kan ko
men eten, mensen kan ontmoeten, enzo
voort”. Het feit dat een minister deze vraag 
en een journalist dit antwoord accepteren, 
en dat deze conversatie ook nog nieuws
waarde wordt toegekend, geeft te denken. 
Deze nefaste vanzelfsprekendheid toont de 
impact van een set van vooronderstellingen 
en verwachtingen betreffende cultuur en 
politiek die vastzitten op een bijzonder be
grip van ‘publieke ruimte’ : de gelijkstelling 
van de publieke ruimte met de straat en de 
gedachte dat de informele ontmoeting de 
basisvorm is van de deelname aan het pu
blieke leven.

Het plein en de grootstad

De heersende mythe van de straat heeft een 
dubbele oorsprong. De eerste bron is de 
voorstelling van de stad als een ruimte ge
maakt van ‘straten en pleinen’: een ont
moetingsruimte en een plek van samen
komst. De mensen komen ‘gewoon’ op 
straat om hun medeburgers te ontmoeten en 
samen te zijn, en de straat moet beschouwd 
worden als een langgerekt plein waar de 
stadsgemeenschap verzamelt en bekenden 
elkaar kunnen vinden. Deze breed ver
spreide opvatting, die graag verwijst naar 
de klassieke polis en het plein als agora, of 
naar het dorpsplein waar in zuiderse landen 
de ramblas plaatsvindt, is ontwikkeld als 
een kritiek op de vervreemding die gepaard 
gaat met de introductie van moderne, koele, 
kapitalistische rationaliteit in het sociale, en 
op de ‘onbewoonbare’ modernistische 
stedenbouw en architectuur. Bring back the 
streets! is een aftakking van de keep it small- 
tendens van de jaren zeventig, met zijn 
buurtparken, speeltuinen, wandelstraten, 
woonerven... De kleinschaligheid moet 
verzekeren dat de woonomgeving ‘op maat 
van de mens’ blijft en de mensen zich thuis 
voelen op straat.

De tweede bron van de mythe van de 
straat is de mythe van de grootstad. De straat 
is hier pars pro toto voor de metropool en 
voor al wat het grootstadsleven met zich 
mee brengt: massa, heterogeniteit, toeval en 
anonimiteit, en dus avontuur of het nieuwe. 
De straat staat dan niet voor de samenkomst 
met de buren en de medebewoners, maar 
voor de onverwachte, verrassende ontmoe
ting met een onbekende. De romaneske 
straat is de straat van de surrealisten en van 
de situationisten: een fragment van een la
byrint waarin men graag verdwaalt en zich
zelf verliest, een ‘onwerkelijkheid’ waarin 
de wonderbaarlijke gebeurtenis zich aan- 
kondigt. Deze klassiek-moderne stedelijk
heid is, hoewel ze breekt met de premoderne 
gemeenschappelijkheid van het plein en met 
het sociale als een kring, toch diens objec
tieve bondgenoot in het verzet tegen de ra
tionaliteit en het functionalisme van de 
modernistische stedenbouw. Béide defi
niëren de stad immers als een ontmoetings
ruimte, en beide zien de informele ontmoe
ting of de spontane samenkomst als de 
(utopische) grondvorm van het sociale. 
Louis Kahn heeft in 1972 ten behoeve van 
een gehoor van architectuurstudenten dit 
pleidooi, dat hij tevoren op het laatste 
CIAM-Congres in Otterlo in 1958 had aan
gezet, simpel samengevat: “The city is only 
a part of the inspiration to meet.” [1] En 
daaruit volgt hoe de architecten en steden
bouwkundigen dienen te denken over ar
chitectuur en stad: “but if you think of the 
street as a meeting place, if you think of 
the street as being really a community inn 
that just doesn’t have a roof... And the walls 
of this meeting place called the community 
room, the street, are just the fronts of the 
houses...” [2]

Bring back the streets!

Het 'wij' van het plein en de extase van het 
‘alleen zijn te midden van de massa’ vinden 
elkaar niet enkel - negatief - in de kritiek op 
de modernistische stedelijkheid, maar ook- 
positief - in de fascinatie voor de uitzonde
ringstoestand van de begeesterde massa. De 
begeesterde massa bestaat niet enkel in zijn 

griezelige, militair-georganiseerde versie. 
Ook het hedendaagse stadsfeest is een ma
nifestatie waarbij niet een gemeenschap van 
bekenden maar een grote groep geïsoleerde 
individuen tijdelijk fusioneren tot een soort 
collectiviteit en proeven van een anoniem 
wij-gevoel. In de verbroedering bij de 
betogingen en in de voetbaleuforie, maar 
ook in de openbare gezelligheid van de 
zomerterrassen en de muziek-en-beelden- 
in-de-stad-festivals valt de koele, verzake
lijkte socialiteit van de stad even weg. Der
gelijke ‘feesten’ herinneren aan de pre
moderne gemeenschappelijkheid of lijken 
een nieuwe gemeenschappelijkheid aan te 
kondigen. Niet enkel utopisten van allerlei 
slag zijn hierdoor gefascineerd en beschou
wen het stadsfeest als een model, en als een 
belofte en een voorschot op de revolutie. 
Het - ondertussen weliswaar geheel ge
plande en professioneel perfect georgani
seerde - stadsfeest wordt vandaag door de 
politiek en het beleid beschouwd als een van 
de eerste en belangrijkste middelen voor 
stadsherwaardering en een van de belang
rijkste tekenen van stadsherstel. Volle stra
ten zijn goede straten. De cultuurpolitiek is 
er daarom meer en meer op gericht om de 
stad en de straat ‘leven in te blazen’. 
Cultuurproducenten en kunstenaars krijgen 
vandaag vooral middelen ter beschikking in 
de mate dat ze hieraan participeren of hun 
middelen daar inzetten: muziek op straat, 
theater in het park, beelden buiten, poëzie 
op de tram... Het stadsfestival is het 
vlaggenschip geworden van het stedelijke 
cultuurbeleid.

De officiële stadsfestivalpolitiek van 
vandaag, waarbij het maximum aantal be
zoekers per plein en de vluchtwegen vooraf 
vastliggen en private ordediensten de cir
culatie controleren, en de onruststokende 
straathappenings en het subversieve straat
toneel van de jaren ’60 en ’70 delen het 
geloof in de straat. Beide beschouwen ech
ter - en dit is beslissend - de straat niet en
kel als een sociale maar als een politieke 
ruimte bij uitstek. De straat zou ‘democra
tisch’ zijn: het is de plaats waar iedereen 
komt. Wat op straat gebeurt richt zich dus 
gelijkelijk en zonder onderscheid tot ieder
een; wat zich op straat afspeelt is vrij, spon
taan en authentiek. Een complement van 
deze gedachte is de radicale kritiek op alle 
sociale en culturele instituties zoals de 
school, de bibliotheek of het museum, die 
zich verbijzonderen, die een ‘verschil’ ma
ken met de straat en dit verschil ook ruim
telijk en architecturaal duidelijk maken. De 
artistieke en politieke kritiek op het geweld 
en de traagheid inherent aan deze institu
ties is uitgelopen op de radicale eis van hun 
afschaffing. Men wil ‘ontscholen’, men wil 
het museum en de opera weg en de kunst 
en de muziek aan ‘de mensen’ teruggeven 
zoals Robin Hood het geld van de bank ver
deelt aan het volk, en het straatfeest loopt 
hierop vooruit en wijst de weg... In een af- 
gezwakte en meer realistische variant 
interioriseren de institutie en de politiek 
deze kritiek en beslissen zij zelf dat de in
stituties ‘hun drempel moeten verlagen’ of, 
anders gezegd, op straathoogte moeten wer
ken. En dat werkt door in de verwachtin
gen ten opzichte van de architectuur. Zo
wel de ministers als de journalisten die spre
ken in naam van iedereen willen vandaag 
geen cultuurtempels of cultuurpaleizen, 
maar wel nog cultuurhuizen openen. De kri

tiek op de instituties wordt vertaald in de 
architectuuropvatting dat de nieuwe cultuur
huizen ontmoetingsplaatsen, en dus straten- 
en-pleinen-met-een-dak moeten zijn. Zo is 
de logica van de straat vandaag het model 
en zelfs de norm voor de cultuurarchitectuur 
geworden. En dit houdt niet enkel in dat de 
bestaande programma’s uitgebreid worden, 
en bijvoorbeeld een museum of bibliotheek 
zonder caféterras of restaurant nagenoeg 
ondenkbaar is geworden, maar ook dat de 
straat expliciet het model en de basis
referentie is voor wat zich binnen het com
plex afspeelt. Het hedendaagse cultuur
gebouw verwijst in zijn organisatie en vorm 
uitdrukkelijk naar de straat: de cultuur
architectuur van Willem-Jan Neutelings, 
met het STUK-complex in Leuven en de 
winnende projecten voor het MAS in 
Antwerpen en het Muziekforum van Gent, 
haalt haar overtuigingskracht uit de manier 
waarop de drempelloze stadsruimte telkens 
doorgetrokken wordt in het gebouw, en 
Kahn's principe de ruimtelijke logica van 
het complex bepaalt. In Leuven geven een 
doorloophal en een Grand Café toegang tot 
een binnengebied van terrassen en trappen 
waarop de verschillende zalen en ruimtes 
onmiddellijk en letterlijk drempelloos aan
sluiten. Het binnengebied is bovendien zelf 
gedacht als doorgangs- en stadsruimte, en 
dient tegelijk als openluchtzaal. In het MAS 
cirkelt een openbare binnenstraat doorheen 
het museum omhoog naar het dak dat als 
een stadsterras wordt opgevat, en het win
nende ontwerp voor het Muziekforum is een 
zalencomplex op pijlers dat op straatniveau 
een licht verzonken overdekt plein creëert 
en de stad zo onder het gebouw doortrekt. 
Op de daken van dit complex zijn oplopende 
openluchtzalen gepland.

Maar de formule kenmerkt niet enkel 
Neutelings’ - duidelijk zeer succesvolle - 
ontwerpen. De verbouwing van de Beurs
schouwburg door de B-architecten werkt 
met dezelfde logica. Het ontwerp projecteert 
een binnenstraat die door het complex heen 
loopt als structurerend element, organiseert 
alle circulatie rond een centraal binnenplein, 
en toont het café en een inkijk in de keuken 
aan de straat. In andere, recente verbouwin
gen wordt het café zelf, als prototype van de 
spontane ontmoetingsruimte, het gezicht van 
het museum en wordt het ingezet ‘om de 
drempel te verlagen’. De populairste attrac
tie van het nieuwe Instrumentenmuseum op 
de Brusselse Kunstberg is het café-restaurant 
óp het dak, dat men via de lift in de hal van 
het voormalige warenhuis bereikt: wie het 
museum binnengaat is dus misschien een 
museumbezoeker, maar misschien ook niet. 
Elders op de Kunstberg is ook het paleis op 
de hoek, dat nu deel is van de Koninklijke 
Musea en alles wel beschouwd de enige 
vitrine van het hele museumcomplex vormt, 
verbouwd tot een Grand Café. Aan de straat 
is het museum dus geen museum maar een 
café en een shop. Kahn: “And if you think 
of a meeting hall, it is just a street with a 
roof on it.” [3] Een café heeft zeker de laagst 
mogelijke drempel.

Het gaat er zeker niet om het sociaal be
lang van de straat te relativeren. Integen
deel. Het bijzondere belang ervan blijkt al
leen al uit het feit dat de straat en het plein 
bekwaam zijn om, met een massale consen
sus en evidentie, wensvoorstellingen op te 
roepen, en dit tot op het punt dat de nieuwe 

sociale ruimtes van de media de voorstel
ling van de straat blijven gebruiken om hun 
eigen afstandelijkheid en onwerkelijkheid 
te compenseren en te verbergen. Binnen de 
mediaruimte wordt immers, enerzijds, een 
reeks ontmoetingsplaatsen geënsceneerd die 
doorlopend verwijzen naar de premoderne 
convivialiteit of deze simuleren (zie Buren, 
Familie, Het Pleintje, Friends...); en in al
lerlei actualiteitenprogramma’s wordt an
derzijds het samenzijn van kijker, medium 
en onderwerp zélf als ‘ongedwongen ont
moeting’ voorgesteld: maatschappelijke 
debatten dienen gevoerd voor een ‘actief’ 
studiopubliek met het glas in de hand, en 
gelardeerd met zogenaamde ‘straat
interviews’. De tweede, meer bedreigende 
sociabiliteit van het moderne city life Ner- 
schijnt eveneens ‘thuis’ op het scherm, maar 
dan afstandelijker en in kleine dosissen. Het 
chaotische stadsleven wordt vooral duide
lijk als fictie opgediend: de ambivalente 
grootstad is de wereld van mensen die 
élders en ‘anders’ leven, zoals in de film. 
Ze is geen levensvorm maar een bestem
ming, onderwerp van een reportage of een 
toeristisch programma. Zo bouwt nagenoeg 
iedereen via de media een afstandelijke 
vertrouwdheid met het grootsteedse leven 
en het grootsteedse ritme op, maar kan ze 
tegelijk in de eigen leefomgeving blijven 
weigeren. Het is bekend: ‘alles (willen) zien’ 
op televisie maakt mensen niet meer mo
dem of tolerant.

Het sociaal belang van de ‘echte’ straat 
ligt evenwel nog steeds, afgezien van alle 
mediatisering en mythologisering, in haar 
‘openbaar’ karakter, dat wil zeggen in het 
feit dat ze in principe voor iedereen toegan
kelijk is en door iedereen gebruikt wordt. 
Het sociale leven houdt immers zijn aan
deel van premoderne relaties die steunen op 
nabuurschap en op het delen van dezelfde 
fysieke ruimte, en deze zeer reële en licha
melijke relaties zijn zeer belangrijk voor de 
minder mobiele leeftijdsgroepen en sociale 
groepen. Naast deze leefomgeving, die 
vooral het veiligheidsgevoel bepaalt, leeft 
vandaag bijna iedereen in relaties die be
middeld worden door de moderne stedelijk
heid en door de transport- en communicatie
netwerken. Dit netwerk perforeert en be
dreigt het buurtleven en de stad-van- 
straten-en-pleinen, en brengt onveiligheid, 
maar bepaalt wel het vrijheidsgevoel. Aan 
de straat worden dus tegenstrijdige eisen ge
steld. De ‘openbare ruimte’ moet vandaag 
zo veilig en zo ‘eigen’ zijn dat men zijn kin
deren kan laten fietsen, maar tegelijk ook 
voldoende ruimte bieden voor het onver
wachte en dus het vrijheidsgevoel verster
ken, én bovendien ook nog een vlotte ver
binding mogelijk maken met de andere 
plaatsen, mensen en dingen waaruit men 
zijn sociaal leven wil samenstellen. Het 
beheer van dit complexe openbaar gebied 
en het goed doseren van convivialiteit, 
avontuur, functionaliteit, van nieuwsgierig
heid en welwillende onverschilligheid voor 
al de levenswijzen, uitzichten, geuren, ta
len waarin men niet geïnteresseerd is, be
slist over de ‘houdbaarheid’ van een samen
leving en over de individuele levens
kwaliteit. De straat is dus een bijzonder be
langrijk sociaal milieu, en ze vormt terecht 
een beleidszorg van de eerste orde. Tevre
denheid is hier een belangrijk politiek ob
jectief. Het gaat op een ander vlak echter 
geheel verkeerd wanneer men de straat, 
omdat ze een belangrijke sociale en existen
tiële ruimte is, gelijkstelt met een politieke 
ruimte.

Markt en etalage

De dominante sociale logica die de relaties 
van de mensen regelt met wat buiten de 
privé-sfeer ligt, en die de sociale regels in 
het ‘openbaar gebied’ bepaalt, is niet de lo
gica van het samenleven en het overleg, 
maar die van de consumptie. Deze logica 
verschilt grondig van de logica van nood
zaak en behoefte.

De traditionele (stads)markt is een 
openbare ruimte waar noden en belangen 
elkaar ontmoeten en via onderhandeling tot 
een akkoord - een ‘prijs’ - moeten komen: 
de markt is dus ook een belangrijke sociale 
ruimte waar zakelijke relaties opgebouwd 
worden en waar óp basis van gedeelde be
langen en afspraken een conflictrijk maar 
reëel sociaal weefsel ontstaat. In een onder
handeling dient men immers ook het belang 
van de ander te zien - alleen al om de 
onderhandelingsmarge te kunnen inschat
ten en argumenten te kunnen verzinnen die 
de ander zullen overtuigen of verleiden. 
Economische relaties vooronderstellen dus
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dat men zich kan verplaatsen in het stand
punt van de ander en het belang beseft van 
het opbouwen van goede verhoudingen.

De consumptie speelt zich echter niet 
af op de markt maar eenzaam voor de eta
lage. De consumptie vertrekt niet van no
den en belangen, ze is niet uit op overtui
ging en overeenkomst, maar gaat uit van 
verlangen. Ze vraagt een dagdroomsfeer 
waarin iemand met zichzelf en een hoeveel
heid dingen alleen gelaten wordt, daarbij 
geld en realiteit zo lang mogelijk vergetend, 
tot hij of zij onverwacht en toevallig het 
object ontmoet dat ‘ontbreekt’ en op een 
verrassend-raadselachtige manier aan zijn 
of haar verlangen herinnert. Het voorwerp 
wordt een objet de désir omdat het de iden
titeit of het zelf lijkt te versterken of een 
vervulling belooft. In een tweede beweging 
verandert de winkelstraat of de stad zelf in 
één grote etalage waarin de consumenten, 
die zichzelf door te kopen een ‘beeld’ heb
ben aangepast, blootgesteld worden aan de 
keurende blik van alle anderen, en op hun 
beurt de anderen gaan keuren als dingen in 
de etalage. De aankoop van een ding en de 
aandacht die men besteedt aan een mense
lijke verschijning, of de weigering om te 
kijken of te kopen zijn echter nooit het re
sultaat van een onderhandeling. Ze kunnen 
niet gemeten worden aan een nood of aan 
een behoefte. Men kan de consument 
daarom nooit naar redenen vragen. Het re
deloze ‘ik wil’ of ‘ik wil niet’ (met onder
liggend: ik-wil-kunnen-willen = ik wil geld) 
beslist. In de consumentenlogica gaat men 
volledig en zonder problemen uit van de 
eigen verlangens en van de eigen smaak, 
en ervaart men een vrijheid die niets of nie
mand verantwoording verschuldigd is.

Wie uitgaat van het principe dat de 
straat een politieke ruimte is en dat de ware 
homo politicus de man-van-de-straat is, en 
wie daarom de straat op gaat om zijn me
ning te vragen, laat de facto in de eerste 
plaats de consument aan het woord. Wan
neer men de politieke ruimte officieel ver
eenzelvigt met de straat en vervolgens een 
stemming of een referendum organiseert is 
het normaal dat de mensen stemmen met 
de heersende logica van de straat, namelijk 
die van de consumptie. Waarom zou men 
een verschil maken tussen de manier waarop 
men politici kiest en de manier waarop men 
een auto kiest? Het resultaat is dat in het 
stemgedrag redenen geen rol meer spelen 
en dat de beste verkopers en de meest aan
trekkelijke idolen winnen. De beste verko
pers zijn de politici die in de eerste plaats 
of uitsluitend verkoopsucces nastreven: de 
mythe van de straat is de ideologie van het 
populisme. Hiertegenover kan men niet an
ders dan steeds herhalen dat de keuze van 
een consument, precies omdat ze losgekop
peld is van elke overtuiging of argumenta
tie, geen politiek gehalte heeft, en dus niet 
beschouwd kan worden als het uitdrukken 
van een mening.

Om overeind te blijven in moderne, 
anonieme relaties en een overtuigende ver
sie van zichzelf naar voor te schuiven, zijn 
naast het basiskapitaal van een aanvaard
baar lichaam en een goed gezicht vele vaar
digheden nodig, zoals creativiteit, smaak, 
alertheid enzovoort. Men kan dan ook ge
fascineerd raken door de ‘idolen’ die enkel 
en alleen door hun verschijning aan de ano
nimiteit ontsnappen en ‘bekende namen’ 
worden, en wier beeld daardoor magisch 
lijkt en een fetisjkarakter verkrijgt. ‘Zich
zelf’ op een succesvolle manier tonen op 
straat of op het scherm levert inderdaad 
spektakel op. De straat biedt een spektakel 
dat bijwijlen fascineert. Maar de straat is 
geen theater. Men kan de vedettes, bekende 
Vlamingen en andere publieke personen 
misschien nog acteurs noemen omdat zij 
meer dan anderen bekeken worden en op 
een zeer bewuste manier hun ‘publieke 
identiteit’ moeten spelen; maar de zaak is 
dat zij optreden in een spektakel of een show 
en niet in een theater. Het theater is immers 
een bijzondere situatie waarbij niet alleen 
de toneelspelers maar ook de toeschouwers 
een rol toebedeeld krijgen. Zoals de acteur 
in zijn rol zichzelf niet is, zo zijn ook de 
mensen die binnen het theater voor publiek 
spelen ‘zichzelf’ niet meer. Wie over de 
drempel van het theater stapt, stapt in een 
spel en moet ten minste een deel van zich
zelf achterlaten.

De publieke ruimte van het theater

Het theater is, net zoals de school, het stad
huis, de bibliotheek of het museum, een 
afgescheiden publieke ruimte. Dat impli
ceert automatisch geweld en exclusie: de af-
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gescheiden ruimte wordt beheerst door 
macht, sommige groepen komen gemakke
lijk binnen en andere worden buiten gehou
den. De drempel is echter meer dan een hin
dernis. Hij markeert ook een overgang van 
de straat naar een geconditioneerde ruimte: 
men komt het theater of het museum bin
nen op voorwaarde dat men ‘het spel speelt’ 
en deelneemt aan wat zich daar afspeelt. De 
school, het stadhuis, de bibliotheek en het 
museum zijn theaters.

Moderne burgerlijke samenlevingen 
hebben het sociale leven verdeeld in ver
schillende velden die elk hun officiële lo
gica en hun specifieke doel hebben. Zo bij
voorbeeld wordt de religie of het verwer
ven van kennis onderscheiden van het za
ken doen en van de landsverdediging, recht 
onderscheiden van moraal, kunst onder
scheiden van wetenschap en van sport, en 
de private levenssfeer onderscheiden van 
het openbare leven. De autonomie van deze 
velden is relatief en moet steeds worden 
onderhandeld met belendende of overlap
pende velden. Zij is tot op zekere hoogte 
een fictie, maar zij opent telkens wel een 
speelveld waarbinnen een welbepaalde lo
gica geldt. Deze logica bepaalt waarop men 
zich, met uitsluiting van ndere argumen
ten, mag beroepen. De spellogica is steeds 
opgelegd en werkt alsof, want binnen elk 
veld werken de facto steeds andere krach
ten en motivaties. De opgegeven redenen 
en doelen zijn altijd dekmantels en excu
ses: alle sociale en psychologische mecha
nismen, alle motieven en impulsen die 
overal het menselijke gedrag bepalen, blij
ven werken. Een rechter behoudt zijn sym
pathieën en antipathieën, de examinator en 
de student blijven een man of een vrouw, 
men spant een rechtszaak aan om religieuze 
redenen, doet in werkelijkheid aan weten
schap om nieuwe wapens te maken of 
nieuwe geneesmiddelen te kunnen verko
pen, of gaat naar een theatervoorstelling om 
blote lichamen te zien. De zaak is echter 
dat men binnen het spel die feitelijk werk
zame redenen niet kan inroepen. Men moet 
ze ten minste kunnen verstoppen en daar 
bovenop geloofwaardige argumenten be
denken die gelden binnen het spel. Men 
moet ten minste geloofwaardig doen alsof 
het in de rechtspraak écht gaat om het laten 
gelden van het recht, in de wetenschap om 
het onbaatzuchtig zoeken naar waarheid en 
inzicht, of in de kunst om de kunst zelf. Men 
is dus verplicht om in een rol te stappen, 
om ‘zichzelf’ in de kleedkamer achter te 
laten, en de actor te spelen of op te voeren 
die door het spel wordt voorondersteld. En 
wie meespeelt, bevestigt meteen de hele 
onderneming. Het ‘doen alsof’ draagt de 
werkelijkheid van het spel', de beslissingen 
die binnen een veld genomen worden moe
ten ‘geloofwaardig’ zijn en worden daardoor 
effectief getoetst aan principes. De redelijk
heid leeft van het theater.

Kritiek en architectuur

Wanneer we de spelregels van de meeste 
maatschappelijke velden als een vorm van 
redelijkheid beschouwen - niet van alle 
velden, want winnen in sport of in liefdes
kwesties is toch iets anders dan gelijk ha
len voor de rechter of in een wetenschap
pelijke discussie - kunnen we stellen dat de 
wereld zeker niet écht redelijk is, maar dat 
sommige maatschappelijke domeinen wel
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op een bijzondere wijze geregeld worden 
doordat de deelnemers participeren aan de 
fictie dat er een vorm van redelijkheid geldt. 
In de westerse burgerlijke cultuur wordt het 
bestaan van deze autonome velden verze
kerd door ze te institutionaliseren: ze zijn 
het voorwerp van wetsregels en beroeps
codes en ze worden verbonden met posities 
en ambten of verantwoordelijkheden. Hun 
autonomie wordt echter evenzo verzekerd 
en gerepresenteerd door middel van archi
tectuur. De verschillende instellingen heb
ben hun eigen en herkenbare plaats: 
gerechtszalen, kerken, bibliotheken, musea, 
theaters, aula’s. Deze architecturale zelf
standigheid houdt in dat telkens een speel
veld wordt afgebakend, en een voorwaar
delijk publieke ruimte wordt gedefinieerd. 
Het gebouw representeert de specificiteit 
van het veld, het grenst een speelveld af 
waarbinnen de logica van het veld geldt. De 
typologie en symboliek representeren naar 
buiten uit de principes en de waarden die 
het veld funderen en een plaats geven. De 
interpretatie van de typologie legt de prak
tijk binnen dat veld een uitgangspunt en 
voorwaarden op: de ruimtes zijn publiek 
toegankelijk en openbaar maar dan op voor
waarde dat men bereid is ‘de taal van de 
instelling’ te spreken en dus ten minste te 
doen alsof het om het spel zelf gaat. De ar
chitectuur creëert dus een drempel, ze geeft 
de grens aan waarbinnen een relatieve au
tonomie geldt, en ze dwingt een contract af: 
wie een theater of een museum binnenstapt, 
aanvaardt dat hij of zij ‘deelneemt’, en ac
cepteert daardoor ‘de zaak’ van het theater 
of de kunst enigszins als zijn eigen zaak. 
Dat houdt in dat men ‘binnen’ een derge
lijke institutie wel zeer sceptisch en kritisch 
kan zijn, en bijvoorbeeld kan vinden dat 
alles anders aangepakt moet worden, maar 
dat men niet kan roepen dat de instelling 
flauwekul is, of vinden dat het museum be
ter een discotheek wordt.

Het bestaan van ‘voorwaardelijk pu
blieke ruimtes’ of van institutionele ruim
tes is de mogelijkheidsvoorwaarde van de 
kritiek. (Weerstand is een andere kwestie: 
kritiek kan zich verbinden met een zaak, zij 
kan zich tegen macht keren en een vorm van 
weerstand zijn, maar weerstand als dusda
nig is geen kritiek. Op zichzelf is ze slechts 
een kracht in een krachtmeting waarin per 
bepaling de sterkste wint.) Elke institutie 
dwingt en beperkt en sluit uit, maar omdat 
een aantal sociale en psychologische me
chanismen er hun rechten verhezen is zij 
tegelijk ook een vrijplaats en schept zij 
ruimte voor kritiek. Naar buiten uit kan 
immers herinnerd worden aan de autono
mie van het veld: tegenover religieuze 
macht kan men stellen dat religieuze over
wegingen niet tellen voor de rechtbank, te
genover sociale consensus kan men stellen 
dat pedagogische redenen niet tellen in het 
theater, tegenover politici en managers kan 
men stellen dat het verwerven en beheren 
van inzicht of kennis iets anders is dan het 
maken van winst. Een museum is geen dis
cotheek, een school is geen kerk of mos
kee, een bedrijf is geen familie. Binnen de 
instelling kunnen de principes die idealiter 
het spel bepalen dan weer uitgespeeld wor
den tegen de manier waarop de instelling 
het spel wérkelijk speelt: een minderheid 
of een individu kan speelruimte of vrijheid 
scheppen door zich - tegen de inherente 
traagheid en middelmatigheid van elke in

stitutionele werking in - op die principes te 
beroepen. Ook inzake kunst en cultuur is 
het daarom essentieel om de instituties te 
bevestigen en te versterken, en ze tegelijk 
voortdurend van binnenuit te bruuskeren en 
open te breken. Kritiek die de institutie op 
zich viseert, ondergraaft daarentegen de 
mogelijkheid van de kritiek; en de tendens 
om de traagheid en bureaucratie van elke 
institutie te bestrijden door haar te dynami
seren en te ontmantelen, en door een andere 
logica in te voeren - waarbij het museum of 
de universiteit bijvoorbeeld als een ‘onder
neming’ wordt beschouwd en bedrijfsmatig 
wordt gestructureerd - is bijzonder gevaar
lijk en pervers. De autonomie van het veld 
erodeert en de marge voor vrijheid en kri
tiek krimpt zeer snel.

In het bekrachtigen van de autonomie van 
een veld en de waardigheid van een institu
tie speelt de architectuur traditioneel een 
belangrijke rol. Het feit dat theaters en bi
bliotheken vanaf de 19de eeuw geen onder
deel zijn van grotere gebouwencomplexen, 
maar zelfstandige gebouwen die opgevat 
worden als stedelijke monumenten, geeft 
aan dat de burgerlijke samenleving het be
lang of de waarde van het theater en van 
het bewaren en beheren van kennis erkent. 
Vervolgens maken het architectuurontwerp 
en het feitelijke gebruik van het gebouw 
zichtbaar hoe de ‘werkplek’ van de recht
spraak of van de school, of hoe de omgang 
met boeken opgevat kunnen worden. Essen
tieel is hier telkens dat de instelling, die een 
voorwaardelijke en theatrale ruimte is, ge
presenteerd wordt aan de 'onvoorwaarde- 
lijk publieke ruimte’ van de straat, en zo haar 
autonomie en specificiteit affirmeert. De 
modernistische opvattingen over architec
tuur en stedenbouw en de nieuwe bouw
technieken hebben echter een neutraal en 
functioneel uitzicht van de architectuur be
vorderd, en hebben een mainstream van 
kantoorachtige architectuur voortgebracht, 
waarbij enkel nog naamplaten en logo’s 
aangeven of een gebouw nu een ziekenhuis, 
een conservatorium, een zakenkantoor, een 
hotel of een ministerie is. In de laatmoderne 
architectuur individualiseren de gebouwen 
opnieuw, maar dan wel op een manier die 
doet denken aan de ‘consument-mensen’ die 
op straat wedijveren om het mooiste gezicht. 
Het neutrale uitzicht van musea en gerechts
gebouwen kan wel plaatsmaken voor een 
spectaculaire buitenkant met een hoog 
icoongehalte, maar dat beeldbepalende 
exterieur is vaak willekeurig verbonden met 
de instelling die erachter schuilgaat. Deze 
onverschilligheid voor wat zich binnen af
speelt, stemt echter geheel overeen met een 
kleinschalige 'straatlogica' die actief ver
hindert dat een instelling zich tegenover de 
‘onvoorwaardelijk publieke ruimte’ zou 
positioneren, en dus een drempel en een 
grens zou markeren. Wat hier speelt is de 
democratische schijn die over de principes 
van de consumptie ligt.

De politieke mythe van de straat

De onverschillige of afwijzende houding 
van de architectuur tegenover de specifici
teit van institutionele ruimtes getuigt van 
een gebrek aan besef van het karakter en 
het belang van deze zogenaamde 'semi- 
publieke’ ruimtes. Men meent dat semi- 
publieke ruimtes minder-pubiiéke ruimtes 
zijn, en dat de geheel-publieke straat om die 
reden ook de belangrijkste publieke ruimte 
is, en de plaats bij uitstek waar men het sa
menleven moet laten slagen. Men verliest 
hierbij uit het oog dat binnen die instellin
gen grote delen van de sociale activiteit 
‘voorwaardelijk’ kunnen verlopen en dat die 
‘voorwaarden’ garanderen dat bepaalde 
oneigenlijke krachten en belangen ‘buiten
spel’ kunnen gezet worden. Dit houdt bij
voorbeeld in - naargelang de omstandighe
den en naargelang de streek waar men 
leeft - dat men de logica van de ayatolla’s 
of die van de managers buiten de universi
teit kan houden, en wel omdat een univer
siteit een universiteit is en geen moskee of 
geen bedrijf. Een veld dat haar autonomie 
verliest wordt gekoloniseerd — door een 
politiek systeem dat geen burgerlijke vrij
heden verdraagt of door de consumptie- 
logica van de straat. Men verliest daarbij 
tevens uit het oog dat het ‘voorwaardelijk’ 
karakter van een institutioneel veld ook voor 
de bezoeker geldt. Aan de bezoeker wordt 
een rol, een verantwoordelijkheid en een 
waardigheid toegekend. Dit rolbesef houdt 
in dat ontmoetingen binnen de institutionele 
ruimte niet spontaan, informeel of ‘gewoon’ 
zijn, maar bemiddeld worden door ‘de zaak’
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die door de institutie wordt belichaamd. Het 
betekent dat men wel kan flaneren op straat 
maar niet in een museum, en dat de superbe 
vrijheid en onverantwoordelijkheid waar
mee de klant een nieuwe auto, een reis- 
bestemming of een televisieprogramma 
kiest, niet tellen wanneer hij een museum 
binnengaat of wil studeren, en wel omdat 
een museum moet tonen wat het museum 
belangrijk vindt, en omdat een school moet 
introduceren in de kennis en de kennis
verwerving en geen grootwarenhuis is. In 
de burgerlijke samenleving wordt een groot 
deel van de maatschappelijke beslissingen 
nog steeds binnen die autonome, geïnstitu
tionaliseerde velden genomen. Het ontman
telen van deze instellingen en het installe
ren van de logica van de straat beperkt in 
grote mate de mogelijkheden om binnen 
deze ruimtes vrij te werken en beperkt de 
ruimte voor de kritiek. Een individu, een 
minderheid of een oppositie kunnen immers 
niet overleven in een ongeorganiseerde 
massa: ze kunnen enkel binnen een institu
tie tegen de traagheid, de middelmatigheid, 
de angst en de corruptie ingaan door gebruik 
te maken van de geboden speelruimte en 
door de principes van de instelling behen
dig in te zetten. Op straat kan de minder
heid enkel overleven door zich populair te 
maken. En eens dat lukt, kan ze - zoals de 
politieke ontwikkelingen in Vlaanderen to
nen - op een beangstigende manier groeien 
en winnen.

De gedachte dat de politici en de 
cultuurproducenten ‘de straat op moeten’ 
- en dus de facto: de media in moeten - is 
bijzonder gevaarlijk. Feesten en spelen kun
nen tevreden stemmen, maar het is naïef om 
te verwachten dat stadsfestivals ‘correct 
politiek besef’ zullen bijbrengen. Men kan 
op straat immers maar op één manier suc
cesvol aan politiek doen: door de ‘man-in- 
de-straat' aan te spreken als consument en 
te zeggen dat hij altijd gelijk heeft. Wie zegt 
dat de straat gelijk heeft wint. De straat en 
de zogenaamde ‘publieke opinie’ vormen 
zeker een belangrijke sociale kracht die men 
in rekening moet brengen. Iets geheel an
ders is echter te menen dat men naar de 
straat moet luisteren. Het is politiek veel 
belangrijker te spreken en te luisteren bin
nen de semi-publieke ruimtes, waar die
zelfde ‘gewone mensen’ optreden in een rol 
en aangesproken worden in hun verantwoor
delijkheid en in een waardigheid, en ten 
minste moeten doen alsof men redenen ont
leent aan ‘de zaak zelf’. En het is politiek 
veel belangrijker eraan te herinneren dat de 
politiek zelf geen spektakel is maar 
‘theater’, en dat dus zelfs de meest eenvou
dige politieke daad - stemmen - vraagt dat 
men in een ‘rol’ stapt. De gangbare praktijk 
van de media om de politiek ‘op straat’ te 
brengen, om politiek gedrag en koopgedrag 
op dezelfde manier te meten en te behande
len, om het politiek debat te ensceneren als 
een botsing tussen de politici en de ‘gewone 
mensen van de straat’, en om straat
interviews als politieke meningen voor te 
stellen, doet echter het tegengestelde. De 
openbare omroep, die lange tijd binnen een 
institutionele logica heeft gewerkt, heeft 
eerst commerciële omroepen naast zich ge
kregen en heeft vervolgens hun logica over
genomen, tot op het punt dat ze nu hele
maal his master ’s voice - die van de klant - 
spreekt. Dat maakt dat, op korte standpun
ten en ingezonden brieven in twee of drie 
kranten na, de ‘gewone man’ de politiek op 
geen enkele andere manier voorgesteld ziet 
dan als een twistgesprek waarbij de nieuws- 
reporter zich identificeert met de straat, en 
vraagt of de cultuurhuizen er ook zijn voor 
de niet-intellectuelen, waarop de ministers 
dan antwoorden dat men zich geen zorgen 
hoeft te maken, want dat er overal snacks 
zijn voor iedereen.

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
11

» 
se

pt
em

be
r-

ok
to

be
r 2

00
4 Noten

[1] Louis I. Kahn, Writings, Lectures, 
Interviews, samengesteld en ingeleid door 
Alessandra Latour, New York, Rizzoli, 
1991, p. 274.
[2] Ibid, p. 276.
[3] Ibid, p. 276.
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Uit het boek ‘Maastricht 148’ van Kim Zwarts, 
nummers 84 en 87 (Rotterdam, Uitgeverij 
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Gorilla ontvoert vrouw
Dirk Pültau

Groot schandaal op de derde internationale 
kunsttentoonstelling van München (1888)! 
De Franse beeldhouwer en salonvedette 
Emmanuel Frémiet (1824-1910) stelt een 
beeld tentoon van een gorilla die een vrouw 
ontvoert. De brullende aap klemt de hulpe
loos spartelende vrouw stevig onder zijn 
rechteroksel, terwijl hij in zijn linkerhand een 
steen houdt en zich schrap zet op een rots. 
Met een haast medische zin voor het anato
mische detail is hij in het soepele gips ge
kneed; die combinatie van shock and awe 
met wetenschappelijke zin voor detail maakt 
Frémiets beeld nog sensationeler.

Groot schandaal was er ook al het jaar 
voordien geweest. Toen werd het spektakel 
verzorgd door Hermione von Preuschen met 
Mors Imperator (1887), een pronkzuchtig 
schilderij van een skelet dat uitgerust is met 
alle attributen van de keizerlijke macht: pur
per en hermelijn, kroon op de schedel, een 
zwaard in de rechterhand en de linkerhand 
leunend op een omvervallende troon. Wie de 
krant las, wist onmiddellijk dat dit schilderij 
over de slechte gezondheidstoestand van kei
zer Wilhelm I ging, en over zijn kroonprins 
en troonopvolger die aan kanker leed. Dat 
morbide spektakel kon de jury niet appre
ciëren. Zij weigerde het schilderij, waarna 
de kunstenares een ruimte huurde en mas
saal aankondigingen naar de pers stuurde. Op 
amper twee weken tijd haalde haar macabere 
pronkstuk meer dan zesduizend bezoekers. 
Von Preuschen hield aan dergelijke media- 
stunts de reputatie over van de adverterende 
artiest, gehaaid in het exploiteren van de 
media en als geen ander erin bedreven haar 
‘tegenslagen’ tot successen om te buigen.

Met deze salongriezels opent de Ame
rikaanse Beth Irwin Lewis een recent boek 
over de confrontatie tussen kunst en publiek 
in het Duitsland van de eerste dertig jaar na 
de eenmaking (1871). Vrij vertaald typeren 
deze werken volgens haar de ‘popularisering 
van de hedendaagse kunst’ uit die tijd. Von 
Preuschen en Frémiet produceren sensatio
nele én herkenbare beelden die inspelen op 
de toestroom van een nieuw massapubliek 
dat tentoonstellingen bezoekt om zijn ‘ordi
naire’ kijkhonger te stillen. Het is kunst die 
speculeert op de media en op de roddel
circuits waarin zij furore kon maken. Boven
dien zoekt deze kunst bewust het schandaal. 
Kunstschandalen bestonden dus al voor de 
avant-garde, uiteraard; maar tegelijk is het 
interessant dat de salonschandalen in Lewis’ 
boek naast schandalen van het ‘avant- 
gardistische’ type komen te staan. Een paar 
jaar na de aap en het skelet is er bijvoorbeeld 
het schandaal rond de nieuwlichter Max 
Klinger die zijn kersverse Kruisiging van 
Christus (1891) tentoonstelt in een private 
galerie in München.

Met dit schandaal is iets eigenaardigs 
aan de hand. In de jubelende commentaren 
van 1891 wordt de tentoonstelling als een 
complete triomf voorgesteld - een “onge
woon succes” volgens de ene criticus, j a zelfs 
een “publiek succes” volgens de andere. 
Maar twee jaar later, in 1893, is dat succes 
serieus verbleekt. Hans Singer, criticus van 
de Zeitschrift für Bildende Kunst, herinnert 
zich vooral dat het schilderij bijna alleen op 
uitnodiging te bekijken was; het gewone 
publiek mocht maar één dag per week bin
nen, en het geslacht van Christus was dan 
nog zedig achter een doekje weggestopt. De 
scandaleuze topos van dat doekje, symbool 
van de verboden voorstelling, zou het my
thische receptieverhaal van deze Kruisiging 
domineren, en amper acht jaar later geloofde 
de criticus Max Schmid in alle ernst dat het 
Klinger-vijandige publiek “Kruisig hem! 
Kruisig hem!” had staan roepen. Op een mi
nimum van tijd was het succesverhaal tot een 
mythische tragedie herschreven, met de mo
derne kunst als slachtoffer. Uiteraard is het 
niet toevallig dat een aantal critici dit als een 
bewijs hebben opgevat dat hier iets baan
brekends te zien was geweest. Hoe intenser 
de geur van schandaal en afwijzing, hoe meer 
de kritiek overtuigd raakte van de waarheid 
van het werk en de moed en integriteit van 
de kunstenaar.

Dit schandaal is natuurlijk - minstens 
ten dele - ‘gemaakt’, en het heeft Klingers 
reputatie als moderne kunstenaar ook helpen 
verwezenlijken. Daarbij valt op hoe het 
schandaal, dat uiteindelijk wijst op de erva
ring van iets negatiefs, onmiddellijk in een 
lofzang wordt omgebogen. Wat wijst op een 
negatieve ervaring, is per definitie positief. 
We leven nu eenmaal in een tijd waarin nor
men en waarden sneuvelen, predikt de ene 
criticus, dat is juist goed, want alleen zo is
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vernieuwing mogelijk. Andere critici prijzen 
Klinger voor zijn moed om met starre patro
nen te breken, of bejubelen zijn schilderij 
omdat het alle conventies en tradities te bui
ten gaat. Dat de kunstenaar breekt met van 
alles en nog wat, dat hij het publiek op het 
verkeerde been zet, levert hem al in de jaren 
1890 applaus op. De unanieme lofzang op 
Klingers artistieke ongehoorzaamheid doet 
denken aan de refreintjes van kunstpromo- 
toren uit recente tijden, die ons de raarste 
kunst als verfrissende blikverruimer weten 
op te lepelen. Maar de inspanningen van deze 
laatsten dateren natuurlijk van lang na de 
grote doorbraak van de avant-garde. Laat ons 
eens kijken naar de tijd vóór de avant-garde- 
schandalen, de periode rond 1890, toen het 
Klingerschandaal plaatsvond. In die achter
waartse blik herkennen we plots dingen die 
we nog maar net hebben meegemaakt.

De kunst voor iedereen (Die Kunst für Alle)

Art for All? The Collision of Modem Art and 
the Public in Late-Nineteenth-Century 
Germany, zo luidt de titel van Lewis’ boek. 
Dat suggereert meteen een ontwikkeling en 
een spanningsboog. Ooit geloofde men, in 
het Duitsland van na de eenmaking, in een 
kunst die er voor iedereen zou zijn. De apo
logie van dit typisch 19de-eeuwse ideaal 
verschijnt in zijn zuiverste, nationalistische 
én democratische vorm in een tijdschrift 
waaraan Lewis niet voor niets het motto van 
haar boek heeft ontleend: Die Kunstfür Alle, 
in 1885 gesticht door Friedrich Pecht (1814- 
1903). Daarnaast verschijnt het ook nog in 
Der Kunstwart, dat in 1887 door de veel jon
gere Ferdinand Avenarius (1856-1923) werd 
opgericht. Pecht en Avenarius wierpen zich 
in die tijd op tot advocaten van een moderne 
kunst die gedragen wordt door het moderne 
Duitsland: een kunst die de gemeenschap van

alle Duitsers representeert en het Duitse volk 
zo aan zichzelf terugschenkt. Op haar beurt 
zou die kunst in deze Duitse gemeenschap 
haar drager vinden, vandaar dat Pecht en 
Avenarius droomden van een publiek 
mecenaat, waarbij niet een ‘culturele klasse’ 
maar het hele volk als collectieve bescherm
heer van de kunst zou optreden. Hun tijd
schriften moesten het volk tot die taak en 
‘roeping’ opvoeden - Avenarius was in dat 
verband ook een hevig voorstander van 
kunsteducatie.

Wie Lewis’ beschrijving van Avenarius’ 
pleidooi voor cultuurdemocratisering en es
thetische opvoeding leest, en het sausje van 
nationalisme en innerlijkheid voor een deel 
wegdenkt, waant zichzelf algauw op het 
einde van de 20ste eeuw. Maar de geschie
denis herhaalt zich nooit op dezelfde manier. 
Precies in de jaren 1890 loopt de droom van 
een publiek mecenaat stuk op de realiteit van 
kunstbedrijf en tentoonstellingswezen. De 
kloof tussen kunst en publiek sluipt niet al
leen het discours binnen, maar wordt er ook 
als een onoverkomelijke realiteit voorgesteld.

In 1893, het jaar van de Klingermythe, 
publiceert Eugen von Franquet een boekje 
met de sprekende titel Schaupöbel ('tentoon- 
stellingsplebs’). Het publieke subject van 
Pecht en Avenarius was tot de ongedifferen
tieerde massa van het gepeupel uiteengeval
len. Lewis noteert ergens dat de notie van 
een ‘massapubliek’ in de loop van de jaren 
uit de Duitse kunsttijdschriften verdwijnt. 
Het grote publiek dat door de grote tentoon
stellingen struinde, werd onzichtbaar en 
onrepresenteerbaar in de tijdschriften. Elders 
in het boek citeert ze de progressieve criti
cus Paul Schultze-Naumburg die zich erover 
beklaagt dat de “levendige discussies” van 
enkele jaren voordien hadden plaatsgemaakt 
voor onverschilligheid. Amper een paar jaar 
geleden, zo herinnert Schultze-Naumburg 
zich, liet de clash tussen jong en oud nie
mand onberoerd. Iedereen stroomde toe, ie
dereen was voor of tegen. Dat waren tijden. 
Er was discussie en controverse, maar hoe 
rustig is het vandaag niet geworden ! Die stilte 
was inderdaad verdacht, want zij wees er he
lemaal niet op dat volk en kunst zich hadden 
verzoend, maar des te meer dat zij afscheid 
van elkaar hadden genomen. Groepen mo
derne kunstenaars begonnen zich in de loop 
van de jaren negentig los te maken van de 
grote kunstenaarsverenigingen, richtten 
aparte bewegingen op - de zogenaamde 
Sezessionen — sloten contracten af met pri
vate galeries en bouwden zo hun eigen cir
cuit uit. Op die manier vormden zij ook een 
eigen publiek, dat vooral uit nouveaux riches 
bestond, mensen die hun kapitaal hadden ver
gaard in sectoren zoals het bankwezen en de 
nieuwe industrieën, en die zich maar al te 
graag associeerden met alles wat nieuw, mo
dieus en exclusief was. Als je de Sezessionen 
beschouwt als een eerste vorm van institutio
nalisering van de ‘avant-garde’ in Duitsland, 
dan kun je stellen dat het instituut ‘avant- 
garde’ ten dele uitgelokt is door de populari
sering en democratisering van de ‘actuele’ 
kunst. De nieuwe kunst kon zich in de de
mocratische openbaarheid van de grote ten
toonstellingen, met hun nivellerend gebrek 
aan selectiviteit en hun primaat van de con
sument - er was ‘voor elk wat wils’ - on
voldoende staande houden. Ze had behoefte 
aan een eigen institutioneel en maatschap
pelijk draagvlak, om zich af te schermen van 
de grote tentoonstellingen met hun massa’s 
onwelriekend publiek, en trachtte in de over
verzadigde kunstmarkt een eigen niche te 
veroveren. Eens dat gelukt was, was de hele 
kwestie van ‘kunst en publiek’ of van ‘kunst 
voor de gemeenschap’ van de baan. Heel dat 
emancipatorische, missionaire gedoe kon de 
moderne kunst voortaan gestolen worden; 
ook dat er ‘geen discussie’ was, zoals bo
vengenoemde criticus klaagt, is voor de laat 
19de-eeuwse voorhoede met haar estheti
cisme en hang naar exclusiviteit niet echt 
meer een probleem. De kunst en haar sym
pathisanten lijken in de jaren 1890 vooral te 
gemeten van hun suprême isolement, van 
het bewustzijn dat de moderne kunst als 
exquise kasplant nu eenmaal niet begrepen 
wordt en kan worden door het vermaledijde 
Schaupöbel. Pas in de 20ste eeuw zou de 
avant-garde dat isolement weer als een pro
bleem ervaren, en het ongelukkig bewustzijn 
over haar autonomie en maatschappelijk iso
lement steeds meer cultiveren. Bijgevolg 
komt er opnieuw discussie, wordt de discus
sie zelfs uitgelokt en geprovoceerd. Op de 
duur moet er zelfs discussie zijn; desnoods 
wordt ze geprogrammeerd.

De echte avant-garde (bis)

Een paar keer, en soms ietwat pathetisch, 
loopt Lewis’ betoog uit op een onheilsvolle



anticipatie van het duistere lot van de avant- 
garde in de afgelopen eeuw. De kloof tussen 
kunst en publiek, de smaad, het monster van 
de Entartete Kunst: in de 20ste eeuw zou de 
kunst pas echt afzien. Je zou natuurlijk een 
beetje gemeen kunnen opmerken dat ook het 
drama van de ‘ontaarde kunst’ de avant-garde 
goed uitkwam; en je zou eraan kunnen toe
voegen dat dit drama nooit zo’n fantastische 
allure had gekend indien de avant-garde in 
Duitsland niet zo grondig gecanoniseerd en 
gemusealiseerd was. Duitsland en de Duitse 
musea waren daarin uniek. Het verhaal van 
de Entartete Kunst is dus het ontnuchterende 
negatiefbeeld van het succesverhaal van de 
avant-garde in Duitsland. Hoe steviger deze 
laatste in het zadel zat, hoe harder ze tegen 
de kasseien kon donderen en aan de schand
paal kon worden genageld, en niet te verge
ten, hoe groter de duistere schittering van 
haar martelaarschap.

Inmiddels staat het verhaal van de 
Entartete Kunst symbool voor het martelaar
schap van de moderne kunst, en is het zowat 
de natte droom van veel hedendaagse kun
stenaars en kunstsympathisanten die graag 
het gevoel hebben dat de kunst nog aan iets 
fundamenteels raakt in de mensen. Heime
lijk zijn zij maar al te beducht voor een vro
lijke, affirmatieve, consumptieve acceptatie 
van de actuele kunst, voor een consensus die 
de kunst doodknuffelt en versmacht in haar 
populariteit.

Bovendien weerklinkt vandaag op
nieuw, en meer dan ooit, het adagium dat de 
kunst er voor iedereen moet zijn. Maar tege
lijk bestaat er een redelijke consensus dat die 
kunst iets anders te bieden heeft dan het stich
tende en sluitende beeld van het (Duitse) volk 
dat Pecht en Avenarius voor ogen stond. Er 
is een consensus dat kunst mensen moet doen 
nadenken en doen discussiëren, dat zij de de
mocratische gemeenschap moet samenbren
gen in haar pluriformiteit. Er is dus èen con-, 
sensus dat de kunst ons rond dissensus vere
nigt. Waar er hedendaagse kunst is, is men 
het niet per se eens, maar er wordt toch ge
discussieerd en dus doet de hedendaagse 
kunst toch iets met de mensen. Overigens zou 
het verkeerd zijn dit als een dictaat van 
beleidsmensen en organisatoren naar voor te 
schuiven. Mogèlijk is die idee opgekomen, 
ergens einde jaren zestig, toen men kunst 
plots als communicatie, als medium van 
overdracht en onmiddellijke bewustwording 
ging zien. Het zou de moeite waard zijn om 
de genese van dat ideeëngoed te onderzoe
ken. In elk geval betekent dit dat kunst 
‘discussiestof’ biedt, en dat iedereen dus wel 
door kunst moet worden aangesproken. Dat 
sommige mensen onverschillig reageren, en 
gewoon niets met kunst te maken willen heb
ben, is voor haar pleitbezorgers voortaan een 
onverdraaglijke gedachte.

Waar kunst is, wordt er gediscussieerd, 
zoals in een talkshow rond een controversi
eel onderwerp. Dè kunst laat niemand onbe
roerd, zij heeft voor iedereen betekenis, wat 
die betekenis ook moge zijn. Zelfs het schan
daal, oorspronkelijk juist een affirmatie van 
de antinomie tussen kunst en publiek, wordt 
voortaan - en zelfs bij uitstek - een scène 
waar het adagium kunst voor iedereen wordt 
gevierd. Dit gebeurde op een voorbeeldige 
manier rond de zogenaamde hamzuilen van 
Jan Fabre, de meest besproken bijdrage van 
de al behoorlijk gemediatiseerde stadsten
toonstelling Over the Edges (2000), georga
niseerd door het S.M.A.K. in Gent. Voor dit 
werk beplakte de kunstenaar onder meer de 
zuilen van de Aula van de Gentse Rijksuni
versiteit met plakken hesp van het merk 
Ganda, kortweg Gandaham. Naast deze 
gesponsorde ingreep installeerde Jan Fabre 
iets verderop nog een menselijke wervel
kolom in brons.

Het schandaal dat dit werk ontketent, 
en dat op de voet kan worden gevolgd in de 
stadskrant De Gentenaar, begint al op 
31 maart, de dag voor de opening. In de 
Voldersstraat wordt een man met een span
doek gesignaleerd. “ ‘Pure decadentie’, riep 
hij.” Dat Hinkt nog vrij vaag, maar algauw 
is de discussie vertaald in hét sociale 
standaardthema, ’s Namiddags begint een 
groepje jonge actievoerders alvast plakken 
ham af te trekken: “Dit kan niet. Terwijl 
mensen honger lijden, wordt hier met eten 
gemorst.” Even later duikt een groepje jon
geren op dat elders in de stad al actie had 
gevoerd onder het motto Food no bombs, en 
wanneer De Gentenaar zich in het publiek 
mengt, verwoordt Mariette Claeys het op 
haar manier: “Daar honderden kilo’s vlees 
tegenaan gooien, terwijl er mensen zijn die 
nog geen honderd gram kunnen kopen.” Er 
is hier duidelijk sprake van dissensus, maar 
tegelijk is... iedereen het eens ! Dat is ook niet 
moeilijk, want ‘iedereen’ is zo opgevoed. 
Hoe durf je je boterhammen niet opeten, ter

wijl er in Afrika zoveel kinderen sterven van 
de honger. Overigens bevindt de Aula van 
de Rijksuniversiteit zich precies tegenover 
slagerij en traiteur Aula, een van de grootste 
en meest bezochte traiteurszaken van de stad. 
Het viel dus allemaal te voorspellen, al hoeft 
dit de afwijkende meningen niet in de weg 
te staan: “Katrien Denoël en Nadine Van Oost 
vonden het wel plezant. ‘Maar waarom met 
ham. Er worden zoveel groenten wegge
gooid.’ ”

Dan zijn er nog de actiegroepen. Welke 
actiegroepen voelen zich door de hamzuilen 
aangesproken? Ook dat laat zich raden: “23 
actievoerders stonden urenlang in stilte met 
spandoeken op de trappen van de aula. Links 
dè Aktiegroep Dierenbe vrij ding die het 
vooral had over Vleesindustrie=Dierenleed, 
rechts vzw Dierenbevrijdingsorganisatie sa
men met Poezeboot Caprice, en op een van 
de spandoeken de tekst Met dit geld konden 
daklozen worden geholpen.''’ Met dit soort 
argumenten weten de organisatoren onmid
dellijk raad: “Je kunt die mantel van vlees 
ook lezen als een kritiek op overproductie, 
als een reactie op de massale vernietiging van 
kippen tijdens de dioxinecrisis en varkens 
tijdens de varkenspest. Een kunstwerk heeft 
veel betekenissen.” Voorverpakte betekenis
sen roepen voorverpakte reacties op die re
sulteren in een voorverpakte ‘polemiek’ 
waarin iedereen zijn gelijk al klaar heeft: “De 
ene sprak over voedselverspilling, de andere 
over een aanklacht tegen voedselverspilling.” 
[...] “Over de hamzuilen is wekenlang ge
discussieerd, op straat en in de pers. Was het 
kunst, of pure verspilling. Wat er ook van 
zij, de hamzuilen van Fabre hebben een dis
cussie over kunst losgeweekt. En dat is op 
zich al waardevol.”

Dit is op zich al waardevol. Men kan 
de termen van de discussie, de moralismen 
waarmee zal worden geschermd, zo van het 
kunstwerk afpellen; het schandaal is een 
script dat als een handleiding bij het werk 
zit. Maar het punt is dat de inzet van de dis
cussie geen belang heeft. Belangrijk is slechts 
de pure feitelijkheid van de controverse. Dat 
er gediscussieerd wordt, is van belang, want 
het bewijst dat de kunst en de stad leven. Niet 
alleen de kunst en haar pleitbezorgers heb
ben daar belang bij, op het einde van de ten
toonstelling staat iedereen zich rond dat 

bewijsstuk in de handen te wrijven. De poli
tiek, ‘de mensen’, de media en de organisa
toren, ze zijn allemaal tevreden. De organi
sator: “Een tentoonstelling en een stad zon
der controverse, is een slechte tentoonstel- 
ling en een stad die niet leeft.” Gemeente
raadslid Matthieu Dierckx: “Beter ware ge
weest vooraf uit te leggen waarover het ging. 
Maar het is goed dat er discussie is.” Burge
meester Beke: “Hier worden grenzen verlegd 
en dat voelen mensen [...]. Ik zie [...] dat 
nogal wat mensen daar tot ’s avonds staan te 
discussiëren. Op zich al geen kleine verdien
ste.” Ook Lieven Decaluwe, schepen van 
milieu en gezondheidsbeleid, vindt de “dis
cussie die losgeweekt werd over misbruik 
van voedsel” twee weken later “een goede 
zaak”; En de media, die uiteraard als spreek
buis van ‘de publieke opinie’ optreden, laten 
thans een andere ‘man van de straat’ aan het 
woord, de man die het wat meer van op een 
afstand beziet, en die - net als de politiek en 
de organisator - ziet dat het goed is. Op de 
laatste dag komt Michael Brackx, een toe
vallige bezoeker uit Antwerpen, nog snel een 
kijkje nemen: “Wat die discussie betreft, ik 
vind dat het moet kunnen. Het kan de men
sen zelfs doen nadenken en hen wat bewus
ter maken over de honger in de wereld.” Waar 
de organisatoren tot hun opluchting kunnen 
vaststellen dat de kunst leeft, is de politiek 
blij dat de kunst als middel tegen de verzuring 
heeft gewerkt. En het aantrekkelijke van dit 
specifieke schandaal was daarbij ongetwij
feld dat het de vorm van een ‘spontane’ straat- 
scène aannam.

Om zo’n glashelder en mooi afgelijnd 
schandaal mogelijk te maken moet het 
schandaalstuk een transgressieve component 
bevatten die tegelijk in een oogwenk tot een 
moreel bezwaar kan worden herleid. De 
‘grensoverschrijding’ die de mensen ‘aan
voelen’ moet volledig gecodeerd zijn. Wat 
dat betreft was dit werk ideaal. Volgens zijn 
maker verwees het naar het vleselijke, en naar 
de medische faculteit van de universiteit, met 
alle mooie tegenstellingen tussen geest en 
lichaam en alle beschouwingen over de 
condition humaine die dat oplevert. Maar die 
pasklare betekenis kan makkelijk door an
dere keywords worden vervangen, zoals 
‘dierenleed’ of ‘voedselverspilling’. Belang
rijk is dat elke betekenis bijna als een kaartje

aan het werk hangt, zodat we al weten hoe 
we moeten reageren en iedereen aan de con
troverse kan deelnemen.

Lewis heeft het in verband met haar 
salongriezels over een soort kunst die wel 
“verstorende elementen” bevat, maar toch de 
“stabiliteit van de oude kunst” vertegenwoor
digt, de kunst die de gewone mensen kon
den verstaan. Kunstwerken als ‘de aap’ en 
‘het skelet’ waren ingebed in een traditie van 
narratieve representatie, en je kon ze mak
kelijk ontcijferen “door de tekens te herken
nen waarmee hun verhaal verteld werd”. Pre
cies hetzelfde geldt voor een schandaalstuk 
als dat van Fabre - en onvermijdelijk denkt 
men ook aan bepaalde producten van de zo
genaamde Brit Art. Iedereen kent de argu
menten van de discussie, net zoals men bij 
Von Preuschens ‘keizer van het verlies’ met
een weet waarover te roddelen.

Schandaalstukken als dat van Fabre 
staan zeker in de traditie van de avant-garde, 
want het gaat altijd over wat ons tegen de 
borst stuit, wat ons confronteert met onge
zellige Waarheden en ons begrip te boven 
gaat; maar de woede en scheldtirades die de 
oude avant-garde uitlokten, waren irratione- 
1er en ongerichter. Ze hadden te maken met 
het feit dat daar iets ongeziens of ongehoords 
te zien of te horen was, waardoor men in 
woede ontstak zonder zijn eigen woede te 
begrijpen, en men dus van langsom nog kwa
der werd. Bij de recente schandaalstukken 
weet iedereen perfect waarom hij kwaad 
wordt. Iedereen, van kleinburger over dieren
rechtenactivist tot kunstliefhebber, heeft zijn 
antwoord klaar, en het kunstwerk is gewoon 
het startschot om de gekende oneliners van 
een geprefabriceerde verontwaardiging op 
scène te brengen. In hun transparante code
ring sluiten deze schandaalstukken aan bij 
het preavant-gardistische, saloneske schan
daalstuk. Als semantische toolkit functione
ren de hamzuilen op dezelfde manier als de 
gorillasculptuur en het keizerlijke skelet waar
mee Beth Irwin Lewis haar boek over kunst 
en publiek in het 19de-eeuwse Duitsland 
opent. Het zou al te kwaadaardig zijn om te 
denken dat de kunstenaar en de organisato
ren dit schandaal, incluis de argumenten en 
de tegenwerpingen, hadden voorgepro
grammeerd, maar in principe zou een kwade 
genius best op dit idee kunnen komen. Dat 
de avant-gardistische transgressie een feest 
van democratische dissensus is geworden, 
dat het onbehaaglijke en confronterende van 
de avant-garde gestold is tot een simulacrum, 
betekent Onder meer ook dat het avant-garde- 
schandaal op professionele wijze kan wor
den aangemaakt door er de tekens van te pro
duceren.

Overzicht artikels uit De Gentenaar (de geci
teerde artikels zijn gemerkt met een sterretje):

31 maart 2000, p. 1, Tussen kunst en hesp 
(KVK)*; p. 19, Kunstwerk roept felle emo
ties op (Karei Van Keymeulen)*
1 en 2 april 2000, p. 9, Zuilen bekleed met 
normale Gandaham (KVK); Kunstwerkvan 
Jan Fabre blijft attractie (KVK)*
3 april 2000, p. 9, Hoet doét stad opnieuw 
vibreren - Over the Edges is meer dan plak
jes ham in de Voldersstraat (Luc Verstraete)*; 
p. 15, Jan Hoet en de hamvraag (Luc 
Verstraete)
28 april 2000, p. 11, Politici moeten van 
kunst ajblijven - Gentse gemeenteraadsleden 
bijten zich anderhalf uur vast in hamzuilen 
(Karei Van Keymeulen)*; Vlaams Blok wil 
geen kunstwerken met voedsel (KVK); Van 
Joseph Beuys tot Jan Fabre (KVK)
16 mei 2000, p. 14, Hamzuilen worden 
ontbeend - Schimmel tast werk na zes we
ken te sterk aan (Karei Van Keymeulen)
17 mei 2000, p. 1, Hamzuilen zijn niet meer 
(ADV); p. 2, Hamzuilen decadent maar mooi 
(Freddy Vermoere)*; p. 17, Jan Fabres ham 
eindigt in vilbeluik (Anneleen De Vos)*
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1887; Hermione von Preuschen, Mors 
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Art for AU? The Collision of Modern Art 
and the Public in Late-Ninetheenth- 
Century Germany van Beth Irwin Lewis 
verscheen in 2003 en is een uitgave van 
Princeton University Press, 3 Market 
Place, Woodstock, Oxfordshire 0X201SY 
England (019/93.81.45.00; www.pupress. 
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Sven LÜTTICKEN

Een van de meest beladen tegenstellingen 
van het moderne denken is de tegenstelling 
tussen mythos en logos of een afgeleide 
daarvan ( ‘de Verlichting’, ‘de wetenschap’ ). 
Terwijl de ene factie de onttovering van de 
wereld beklaagt en een enggeestig rationa
lisme ziet triomferen, ziet de ander de Ver
lichting alweer in een mythe omslaan - het
geen dan weer uitnodigt tot zeer uiteenlo
pende reacties, van jubelend tot kritisch en 
bezorgd. Daarbij wordt de term ‘mythe’ in 
een algemene zin gebruikt, als een abstract 
begrip dat helemaal losstaat van de concrete 
mythen die vertellen over góden en helden. 
Hoewel deze algemene notie van het my
thische met de Verlichting en de Roman
tiek op de voorgrond is gekomen, impli
ceerde dit niet echt een breuk met de oude 
betekenis van de term. Al bij de Grieken 
stond ‘mythos’ voor alle vertogen en ver
halen die zich beriepen op vage overleve
ringen en bijgeloof. Dat gold in de eerste 
plaats, maar niet uitsluitend, voor de verha
len over góden waartegen de ontluikende 
filosofie zich afzette. [1] Typisch voor my
then was vooral dat er allerlei zaken wer
den beweerd of gesuggereerd waarvoor 
geen argumenten of bewijzen bestonden; in 
dat opzicht kon de term ook worden toege
past op verhalen en vertogen die niet over 
homerische góden gingen. Het is dan ook 
logisch dat de mythos, eens de góden als 
vehikel van bijgeloof en irrationaliteit had
den afgedaan, zich van allerlei andere ve
hikels kon bedienen. Alles kan een mythe 
worden. Onlangs noemde de Kunst-Werke 
in Berlijn hun omstreden RAF-tentoon- 
stellingsproject Mythos RAF. Was de Rote 
Armee Fraktion dankzij de media en de 
popcultuur immers niet tot een Duitse my
the uitgegroeid, zoals de mediamythen die 
Roland Barthes in Mythologies analy
seerde? Dat het project de krantenfeuilletons 
en de politieke kaste in een collectieve hys
terie stortte, lijkt niet in de laatste plaats 
ingegeven door de titel, die men minder 
barthesiaans-kritisch dan wel op zijn beurt 
‘mythologiserend’ interpreteerde. De media 
weten immers alles tot mythe te verklaren, 
van Marilyn Monroe tot een automerk of 
een terreurbeweging. In plaats van deze 
mythologiseringsmachine als een voldon
gen feit te beschouwen, zou het echter inte
ressant zijn te onderzoeken hoe deze 
generalisering van het mythische zich heeft 
voltrokken, welke verschillende mythe- 
begrippen er mogelijk zijn, en hoe men een 
relevante ‘mythologische’ praktijk zou kun
nen ontwikkelen.

Verborgen góden

In zijn late teksten Elementargeister en Die 
Götter im Exil beschrijft Heinrich Heine iro
nisch hoe de oude góden, opgejaagd door 
het christendom, zich in onherbergzame 
oorden hebben teruggetrokken of zich on
herkenbaar vermomd onder de mensen heb
ben begeven. Hermes heeft de gedaante 
aangenomen van een Hollandse koopman 
(“eigentlich ein Pleonasmus, da jeder 
Hollander Kaufmann ist”), en een walvis
vaarder vertelt Heine dat hij in het hoge 
Noorden, op een eiland dat bevolkt wordt 
door konijnen, een oude zonderling tegen
kwam die zich door een oude geit en een 
mottige adelaar gezelschap liet houden. 
Algauw blijkt dat het om de verstoten Zeus 
gaat die in het schijnbaar postmythologische 
tijdperk eenzaam zijn dagen slijt. [2] 
Heine’s bewering dat het christendom het 
einde zou hebben betekend voor de heidense 
góden, rust in feite op een wankele basis; 
hun tempels waren ze misschien kwijt, maar 
zelfs in de Middeleeuwen werden de oude 
góden gekoesterd omwille van hun cultu
rele cachet, en vanaf de Renaissance zou
den ze op monumentale schaal in de kunst 
triomferen. Heine lijkt vooral op zijn eigen 
tijd te reageren: voor het moderne Europa 
van de industriële revolutie leken de antieke 
góden inderdaad niet meer relevant.

Op het einde van de achttiende eeuw had 
het neoclassicisme, dat vooral in Duitsland 
nauw verbonden was met de romantisch- 
idealistische kunstfilosofie, een laatste po
ging ondernomen om de Olympus in de 
kunst in ere te herstellen. Maar meteen al 
werd, enkele decennia voor Heine, de sta
tus van de góden serieus ondermijnd in een 
toneelstuk van Heinrich von Kleist. Zijn 
Amphitryon (1806/07) is grotendeels een 
vertaling van de gelijknamige komedie van 
Molière uit 1668, die op zijn beurt op an

De veren van de adelaar

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Portret van Napoleon als Keizer, 1806

tieke voorbeelden is gebaseerd. [3] Door 
minieme afwijkingen ontpopt de Duitse 
tekst zich echter als een remake die volle
dig breekt met het universum van Molière.

Het verhaal van Amphitryon behoort 
tot de Griekse mythen waarin Jupiter allerlei 
gedaanten aanneemt om zijn buitenechtelijke 
escapades te voltrekken. Jupiter (Kleist ge
bruikt net als Molière de Romeinse goden
namen) heeft zijn oog laten vallen op 
Alkmene, de vrouw van de Thebaanse veld
heer Amphitryon; hij neemt diens gedaante 
aan, en brengt met haar de nacht door, voor 
Amphitryon van het slagveld terugkeert. 
Voor de komische noot zorgt Sosias, de be
diende van Amphitryon, die wordt gecon
fronteerd met Mercurius in de gedaante van 
diezelfde Sosias. De ‘nobele’ driehoek 
Jupiter/Amphitryon/Alkmene vindt dus een 
‘lage’ weerspiegeling in de driehoek 
Mercurius/Sosias/Charis (deze laatste is de 
bazige vrouw van Sosias). Niet alleen 
Sosias, ook Amphitryon wordt uiteindelijk 
geconfronteerd met zijn dubbelganger, en 
tot zijn grote consternatie blijken zijn vrouw 
én zijn volk niet in staat om zijn echte zelf 
van zijn valse gedaante te onderscheiden. 
Op het einde moet Jupiter uitleg verschaf
fen. Hij ‘troost’ Amphitryon met de mede
deling dat deze laatste de ‘vader’ zal wor
den van Herakles, die Jupiter bij Alkmene 
heeft verwekt.

Molière treedt de góden zonder al te 
veel eerbied tegemoet; hij spot met hen en 
portretteert ze als mensen met kleine kant
jes. Maar dit ironisch en frivool register doet 
niet af aan de vanzelfsprekendheid dat het 
om góden gaat. Zo heeft Molière's stuk een 
proloog waarin we de góden als góden zien; 
in de hoogte beramen zij hun plannen, al
dus de toeschouwer of lezer voorbereidend 
op wat gaat komen. “MERCURE, sur un 
Nuage; LA NUIT, dans un Char traisné par 
deux Chevaux.” [4] Het cruciale verschil 
tussen Molière en Kleist is dat Kleist de

góden op geen enkel moment toont in hun 
goddelijkheid. De góden verschijnen enkel 
in vermomming. Het stuk van Kleist begint 
op aarde, te midden van personages die net 
als de toeschouwer niet weten wat er ge
beurt. Jupiter en Mercurius verschijnen en
kel als menselijke simulacra. Zij zijn 
verborgen góden. “Fürwahr! Zwei so 
einander nachgeformte Wesen / Kein 
menschlich Auge underscheidet sie”, roept 
een van Amphitryons veldheren als hij ori
gineel en kopie (maar wie is wat?) naast 
elkaar ziet. [5] Het is waar dat Amphitryon 
op Alkmene stralender, heerlijker overkomt 
als hij door Jupiter wordt ‘gespeeld’; “Dem 
Leben treu, ins Göttliche verzeichnet." [6] 
Iets van zijn goddelijkheid schijnt dus door 
de vermomming heen, maar het is eerder 
voelbaar dan zichtbaar, en bovendien lijkt 
alleen Alkmene hier een zintuig voor te heb
ben. Als Jupiter zich op het eind als Jupiter 
out, gebeurt dat niet doordat hij zijn ware 
vorm aanneemt, maar door een adelaar die 
naar beneden duikt en Jupiter een bliksem
schicht aanreikt. Jupiter valt dus enkel aan 
zijn attributen te herkennen, een veelzeg
gend verschil met Molière, bij wie de echte 
Jupiter op het einde in een wolk verschijnt.

De metamorfosen van de góden zijn in ze
kere zin de schaduwzijde van wat classi
cistische kunsttheoretici rond 1800 als hun 
ideale vorm zagen, hun bestaan als esthe
tisch ideaal, ontrukt aan de toevalligheden 
en onvolmaaktheden van het gewone 
mensenlichaam. Schelling zou deze opvat
ting expliciet binnen een idealistisch kader 
doortrekken. In de góden, die platoonse 
ideeën waren, en in het symbolische uni
versum van de antieke mythologie werd de 
zichtbare natuur geïdealiseerd en tot een 
afspiegeling van het absolute gemaakt. [8] 
Vanuit een soortgelijk standpunt maar min
der doorgedreven filosofisch, had Goethe 
tijdens zijn streng classicistische fase - in

de tekst Über die Gegenstande der bilden- 
den Kunst (1798) die hij samen met 
Heinrich Meyer schreef - de gedaantes van 
de klassieke góden gecontrasteerd met die 
van de christelijke heiligen. De heiligen zijn 
alleen te herkennen door hun conventionele 
attributen: Petrus wordt pas Petrus door zijn 
sleutels, anders zou hij een willekeurige 
baardmans zijn. De antieke góden daarente
gen zijn symbolen: geen arbitraire vormen 
waaraan een bepaalde betekenis is opgedron
gen, maar transparante verschijningen van 
iets hogers. [7] Ook Christus zelf kon in geen 
enkel opzicht vergeleken worden met de ‘sym
bolische’ antieke Goden, die geïdealiseerde en 
verheerlijkte natuur waren. Chrisms is de 
Openbaring, het Woord, maar in visuele zin 
is hij een verborgen god en geen aanschou- 
welijk symbool. Er bestond dan ook geen 
moderne (christelijke) mythologie; de chris- 
telijke cultuur was postmythologisch en post- 
symbolisch, haar oriëntatie was historisch en 
allegorisch. De allegorie belichaamt het ho
gere niet, zoals het symbool, maar verwijst er 
slechts naar; slechts enkele genieën zoals 
Dante, Shakespeare en Goethe waren er vol
gens Schelling in geslaagd om uit de brok- 
stukken van de postantieke geschiedenis 
werelden te scheppen die zich konden me
ten met de antieke mythen. [9]

Het verwondert niet dat de Metamor
fosen van Ovidius hun hoge status bij auteurs 
als Schelling, Creuzer en Goethe (in zijn 
classicistische fase) waren kwijtgeraakt. De 
Metamorfosen, waarin uiteraard ook de 
Amphitryonmythe niet ontbreekt, vormen in 
hun ogen een late, decadente verbastering 
van de Grieks-Romeinse mythologie. Wan
neer Goethe in de jaren 1799-1805 prijsvra
gen voor beeldend kunstenaars organiseert, 
beveelt hij episodes aan uit het werk van de 
zuivere, meer oorspronkelijke Homeros, die 
volgens hem de basis moest vormen voor een 
nieuwe symbolische kunst. [10] Het is niet 
verwonderlijk dat Goethe de nodige reser
ves had bij Kleists Amphitryon. Kleist on
dermijnde immers Goethes opvatting dat de 
góden de zintuiglijke openbaring waren van 
een absolute of platoonse idee. [11] Als de 
góden zich immers nooit in hun ‘ware’ ge
daante tonen, rijst de vraag of ze wel een ware 
gedaante hebben, en of hun eindeloze meta
morfosen wel ergens op teruggaan. Later zal 
Herman Melville daar zijn conclusie uit trek
ken: in The Confidence-Man hebben de gó
den zelfs geen godennamen meer. Elke ver
wijzing die enig licht zou kunnen werpen op 
de ongrijpbare, 'goddelijke' hoofdpersoon 
van Melvilles roman, ontbreekt. De góden 
zijn onzichtbaar. Misschien zijn zij afwezig, 
maar misschien zijn zij ook wel overal... [12]

In dat opzicht had Heine misschien toch 
nog gelijk; met Kleist verloren de góden hun 
transparantie en werd hun goddelijkheid even 
onzichtbaar en verborgen als die van de 
‘mens’ Christus of van de christelijke heili
gen. Aldus werden zij inderdaad in de ban 
van het christendom geslagen. Het is in die 
zin geen toeval dat de Amphitryonmythe 
vaak met christelijke motieven werd verge
leken, en onder meer gezien werd als een 
heidense versie van de onbevlekte ontvan
genis. Nog fundamenteler en ‘christelijker’ 
is echter de verborgenheid van de góden in 
het verhaal van Amphitryon: hun uiterlijk is 
even arbitrair - dat wil zeggen: even mense
lijk - als dat van Christus, de ‘laatste god’ 
(Schelling). Weliswaar wordt Christus in de 
christelijke kunst vaak voorgesteld als een 
buitengewoon nobele verschijning, maar dat 
was slechts een secundaire idealisering van 
een figuur die volgens het dogma (ook) een 
mens van vlees en bloed was. Relieken als 
het Doek van Veronica en de Turijnse lijk
wade wijzen al op een soort latent ‘realisme’ 
van het christendom; het zijn de pasfoto’s van 
de Zoon van God. Om die reden levert een 
verfilming van de passie van Christus, zoals 
die recent door Mel Gibson werd gemaakt, 
weinig problemen op: Christus kan door een 
acteur worden gespeeld, zoals bij passie
spelen allang gebeurt. Het is veel moeilijker 
om de heidense godenwereld te verfilmen. 
Vermoedelijk is dat een van de redenen 
waarom de interactie van de helden met de 
góden in de recente pseudo-homerische 
blockbuster Troy geschrapt werd, waardoor 
de Trojaanse oorlog zich bijna uitsluitend 
tussen mensen afspeelt. Op het toneel, dat 
een hogere graad van abstractie met zich 
meebrengt, kunnen acteurs makkelijker zo
wel helden als góden spelen - of góden die 
de gedaante van helden aannemen, zoals in 
Molières Amphitryon.

Op een foto uit de late negentiende 
eeuw zien we de Franse acteur Mounet- 
Sully in het stuk van Molière; de foto is 
duidelijk gerelateerd aan de slotscène 
waarin Jupiter verschijnt in een wolk en 
Amphitryon toespreekt; uiteindelijk verhult 9
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Jean-Auguste-Dominique Ingres

Jupiter en Thetis, 1811
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de wolk hem. [13] De pose van de acteur 
varieert op Ingres’ Jupiter en Thetis (1811), 
een van de iconen van het Franse neo
classicisme. Vooral de frontale pose, de hou
ding van de arm, de plaatsing van de staf en 
de positie van de voeten, die op verschil
lende hoogte zijn neergezet, gaan terug op 
Ingres, die zich dan weer op de Homeros
illustraties van John Flaxman baseerde. Ver
geleken met Ingres’ mogelijkheden om te ab
straheren en te idealiseren is deze enscene
ring natuurlijk beperkt. We blijven een ac
teur zien die tegelijk Jupiter-als-Amphitryon 
én Jupiter-als-Jupiter speelt, en die als ‘echte’ 
Jupiter nog altijd op Amphitryon lijkt - hij 
heeft zijn veldherenkostuum blijkbaar nog 
aan. Bij Molière (althans in de eerste editie 
die nog tijdens zijn leven verscheen) en op 
de foto van Mounet-Sully ontbreekt de ade
laar die bij Kleist de bliksem aanreikt en 
daarmee het enige teken van Jupiters god- 
delijkheid vormt. Op Ingres’ schilderij staat 
de adelaar wél prominent naast de troon van 
Jupiter, als een teken van diens goddelijke 
heerschappij. Ingres gebruikte dezelfde 
Jupiterpose voor zijn grote portret van 
Napoleon (1806). Hier is de adelaar getrans
formeerd tot een imperiaal teken dat in het 
tapijt onder Napoleons voeten is geweven. 
Naast de verwijzing naar de christelijke God 
de Vader uit Van Eycks iMm Gods, krijgt 
Napoleon dus ook een antiek-mythische 
aura mee. Toch besefte Ingres kennelijk dat 
het niet haalbaar was om Napoleon te casten 
als een antieke god. Canova’s monumen
tale sculptuur van een naakte Napoleon in 
de rol van Mars werd dan ook een misluk
king. Maar ondertussen heeft Napoleon op 
het adequatere portret van Ingres evengoed 
deel aan de mythische macht, dankzij 
imperiale symbolen als de adelaar. Het por
tret uit 1806 doet nog behoorlijk neo- 
middeleeuws aan, maar de designers van het 
Empire zouden de middeleeuwse heral
dische vogel omwerken naar een teken dat 
eerder aan de Romeinse adelaar op leger- 
parafernalia en munten deed denken. Ingres 
reflecteerde dat onder meer in zijn prent- 
ontwerp Napoleon au Pont de Kehl, een 
bijna ornamentele extravaganza waarin de 
veldheer Napoleon, omgeven door neo- 
Romeinse adelaarsinsignes, vanaf een trap 
een slagveld overziet.

In 1853, tijdens het Second Empire 
van Napoleon UI — die Marx inspireerde tot 
zijn dictum dat in de geschiedenis alles 
tweemaal gebeurt, de eerste keer als trage
die en de tweede keer als farce - zal Ingres 
voor het plafond van het Parijse stadhuis 
de Apothéose de Napoléon 1er schilderen. 
Een slanke, naakte Napoleon wordt als an
tieke held in een kar met paarden naar de 
hemel getrokken, en uiteraard wordt hij de 
weg gewezen door een adelaar. Postuum, 

als de herinnering aan het echte lichaam van 
Napoleon is verbleekt, transformeert Ingres 
hem alsnog in een antieke held die thuis is 
te midden van de góden. In de tussen
liggende decennia was de figuur van 
Napoleon zodanig ‘gemythologiseerd’ dat 
Ingres’ oplossing bijna aanvaardbaar wordt. 
Bijna, want het geheel is over the top en 
onhandig gecomponeerd, en behoort niet tot 
Ingres’ grootste successen. [14] Het vroege 
staatsieportret, met de emblematische ade
laar in het tapijt, is veel geslaagder: hier is 
Napoleon geen god, halfgod of held, maar 
een heerser die zich omringt met tekens van 
de macht die door de góden zijn achtergela
ten. En toch suggereert de overeenkomst met 
Flaxmans Jupiter en Jupiter en Thetis op 
slinkse wijze dat het om een god of halfgod 
zou kunnen gaan; wie weet leven de góden 
in talloze metamorfosen en plastische sym
bolen verder, als onherkenbare confidence 
men. Dat de vorm naar classicistische maat
staven absurd is, doet er niet toe, bij Napoleon 
evenmin als later bij Hitler. In de negentiende 
eeuw en daarna is de mythische betekenis 
niet het sinnliches Scheinen der Idee, in de 
transparante symbolische vorm waar 
classicisten en idealisten van droomden, 
maar een extra betekenislaag, een surplus 
dat zich aan meerdere vormen kan hechten. 
De mythe wordt proteïsch en kan dus niet 
meer als een afgescheiden domein worden 
beschouwd. Toch zijn er ook constanten, 
motieven die steeds terugkeren, en die nog 
profiteren van de mythische lading die zij 
ooit hebben gekregen. De góden kunnen 
zich naar hartelust vermommen, maar geen 
mythische topos blijft zo kleven als de ade
laar. Wat is er natuurlijker én mythischer 
dan een adelaar?

Adelaar en vliegtuig

In de late negentiende eeuw werd de Duitse 
Bildung gedomineerd door esthetische waar
den die uit de Klassik van Winckelmann tot 
Goethe waren gedistilleerd. Ook Aby 
Warburg is duidelijk door deze cultuur ge
vormd. Hoewel hij net als Nietzsche gefas
cineerd is door de Dionysische, extatische, 
irrationele kant van de oude Griekse cul
tuur, zal Warburg de ‘klassieke’, winckel- 
manniaanse vorm van de Griekse góden uit 
de tijd van Perikles tot in de late jaren twin
tig als esthetisch én ethisch ideaal blijven 
beschouwen. Het basisprincipe van zijn 
classicisme is echter volledig tegengesteld 
aan het idealistische classicisme van 
Winckelmann, Goethe of Schelling. De 
klassieke kunst vertegenwoordigt voor 
Warburg geen tijdloos ideaal en is geen af
spiegeling van platoonse ideeën. Kunste
naars hadden geen bijzondere voeling met 
hogere ideeën. Dat zij van de góden ideale,

Nadar

De acteur Mounet-Sully als Jupiter in Molière's ‘Amphitryon’, foto, late negentiende eeuw

harmonische en apollinische verschijningen 
maakten, was het resultaat van een zwaar 
bevochten overwinning op het irrationele en 
wilde, op primitieve magie en dionysische 
razernij. Symbolen zijn mensenwerk, geen 
transparante openbaring van ideeën. [15]

Warburgs geloof in de beschavende 
werking van de vorm blijkt uit een wat cu
rieus onderdeel van zijn activiteiten in de 
jaren twintig. In augustus 1927 organiseerde 
Warburg in zijn bibliotheek samen met de 
Reichskunstwart Edwin Redslob (verant
woordelijk voor alle officiële kunst- 
opdrachten van de staat) een lezingenavond 
over postzegels. Dit schijnbaar futiele on
derwerp mocht zich al decennia in Warburgs 
belangstelling verheugen, getuige de vele 
notities en postzegels die in het Warburg 
Institute worden bewaard. Kleine zegels 
konden grootse cultuurhistorische verge
zichten openen: de semeuse, een zaaiende 
vrouw met Frygische muts op Franse post
zegels, was Warburgs geliefde nimfa-figaur 
in miniatuurformaat. [16] In zijn werk over 
de Florentijnse Renaissance had Warburg 
beschreven hoe de figuur van de vrouw met 
wapperende gewaden in de 15de eeuw op
dook in de Florentijnse kunst, en aldus een 
nieuwe dynamiek in de schilderkunst intro
duceerde. Op antieke sarcofagen vond 
Warburg de voorbeelden voor deze ‘nimfa’, 
die volgens hem uiteindelijk afgeleid was 
van menaden die met afgehakte hoofden 
ronddansen in dionysische razernij. In de 
schijnbaar zo elegante nimfafiguur was de 
meest wilde, onklassieke kant van de oude 
cultuur vormgegeven; enerzijds was de 
beweeglijkheid van deze figuren in de kunst 
van de Renaissance daarom een triomf op 
de verstarde wereld van de Middeleeuwen, 
een bevrijding, maar een al te enthousiaste 
overgave aan hun wilde energieën kon ook 
gevaarlijk zijn.

In de jaren twintig had Warburgs 
filatelie een nieuwe politieke en maatschap
pelijke urgentie gekregen. Warburg was in 
cultureel opzicht een liberale geest, maar 
maatschappelijk gezien was hij een rede
lijk conservatieve, geassimileerde jood uit 
de rijke bovenlaag van Hamburg. Vóór de 
oorlog identificeerde Warburg zich met het 
Duitse Rijk, ondanks zijn kritiek op de kei
zer en op reactionaire stromingen die de 
politieke realiteit voor een groot deel be
paalden. Volgens hem kon het rijk, dat on
danks antisemitische tendensen toch eman
cipatie voor de joden had gebracht, zich ont
wikkelen tot een verlichte moderne staat die 
gedragen wordt door de Duitse Kultur. Het 

ging erom de liberale elementen in de Duitse 
samenleving te versterken en reactionaire 
Deutschtümelei te ontmoedigen; meer dan 
ooit gold dit in de Weimar-Republiek van de 
jaren twintig, die werd omarmd door 
Warburg, nadat hij hersteld was van de psy
chische instorting die de instorting van het 
Reich bij hem had teweeggebracht. Zijn 
filatelie staat in het teken van dit project, 
dat zijn bankiersbroer Max in 1927 als volgt 
omschreef: “Die deutsche Republik muss 
fiir ihr Amt werben wie einst das Kaisertum. 
Sie darf nicht warten, bis ‘sich’ alles andert, 
sondem sie muss aktiv, bewusst am deut- 
schen Geist umschaffend meisseln. Sie muss 
der Nation neue Symbole aufrichten.” [17] 
Nieuwe symbolen konden ook oude sym
bolen in een nieuwe verpakking zijn: 
Warburg was een grote fan van de adelaars
zegels die Sigmund von Weech had ontwor
pen, en die het aloude symbool van het 
Duitse Rijk (in navolging van het Romeinse 
Rijk) kundig moderniseerden, én tegelijk 
ook oude heraldische regels in acht namen. 
Ook Redslob - wiens officiële stempel als 
Reichskunstwart eveneens door een adelaar 
werd gesierd - hield erg van deze zegels. Dat 
blijkt uit een toespraak in de Bibliothek 
Warburg, die de Hamburger Nachrichten van 
15 augustus 1927 als volgt parafraseerde: 
"Gefordert wird: Gestaltung einer Idee in 
künstlerischer Form. Als gute Lösungen sind 
die Adlermarken von Sigmund von Weech 
anzusehen. Der Adler gibt in seiner aufs 
Wesentliche stilisierte Form die Idee dieses 
fiir Deutschland heraldisch bedeutsamen 
Wappentieres." [18]

Warburg en Redslob deelden hun af
keer van ‘realistische’ zegels. De zegel 
mocht vooral geen Ansichtspostkarte im 
Kleinen worden met bijvoorbeeld een land- 
schap of een realistische adelaar in een 
berglandschap. [19] Een envelopje in een 
van de kaartenbakken van het Warburg- 
archief bevat twee vrij realistische Oosten
rijkse adelaarszegels, met een adelaar die 
over een gebergte uitkijkt, naast de gesti
leerde von Weechzegels: vijandbeeld en 
ideaal. ‘Realistische’ zegels waren voor 
Warburg uitingen van een kleinburgerlijke 
Greifiadtur die alles tastbaar wil voorstel
len en zo terugvalt in primitieve, barbaarse 
gewoonten. Terwijl het gestileerde symbool 
een Kultraum opent die in een Denkraum 
overgaat, wordt deze mentale ruimte door 
het realistische beeld weer vernietigd. Maar 
hoe kan worden omgegaan met symbolen 
die van de postzegel een "Kraftfeld der 
Umformung menschlicher Energie” ma-



ken? [20] In hoeverre kunnen oude, antieke 
symbolen een vorm aannemen die zinvol 
en productief is in het heden? Ze hebben 
soms immers nogal dubieuze trekken. In de 
notities voor zijn postzegellezing van 1927 
brengt Warburg “Zwei antikisierende 
Symbole politischer Macht im Spiegel der 
Briefmarke" ter sprake: de neptunuswagen 
die hij aantrof op postzegels van het eiland 
Barbados (een deel van het Britse rijk), en 
het “Beil der Faschisten”. Het verbaast niet 
dat Warburg toen gefascineerd was door de 
iconografie van het Italiaanse fascisme, die 
voor een groot deel rond de antieke fasces 
draaide waaraan de beweging haar naam 
ontleend had. Antieke symbolen werden 
hier immers ingezet om een irrationele, 
’dionysische’ massabeweging kracht bij te 
zetten. Iets minder bedreigend was de 
“Seepferdmuschelwagen” van Barbados, 
met de koning als Neptunus, een “dyna
misch geformtes Hoheitszeichen" dat de 
“polizeilich-militaristischen Drohung” van 
de imperiale politiek mythologisch verdoe
zelt. [21]

De tekst van Warburgs postzegellezing 
is niet bewaard, maar we beschikken wel 
over een genummerde lijst van illustraties. 
Nummer 28 vermeldt een "Von Weech 
Löwe (Blatt)” en bij nummer 29 staat “Von 
Weech Adler Löwe (Blatt)”. Naast de ade
laar was Warburg ook geboeid door de lot
gevallen van de leeuw, en het lijkt erop dat 
hij zich tijdens de genoemde lezing vooral 
op deze viervoeter concentreerde, terwijl 
Redslob de vogel voor zijn rekening 
nam. [22] Het adelaarsmotief zorgt echter 
wel voor de climax aan het slot van de serie 
afbeeldingen, met de nummers 40 (“Tafel: 
Luftpost”) en 41 (“Idea Vincit (Blatt)”). 
Nummer 40 stemt mogelijk overeen met een 
montage van postzegels die enkel als foto
grafische reproductie bekend is (bewaard in 
het fotoarchief van het Warburg Institute). 
Deze Tafel, die doet denken aan de bladen 
uit Warburgs Mnemosyne-aÜas, toont lucht
postzegels met echte adelaars en andere vo
gels (een condor), in verschillende graden 
van realisme en stilering, naast zegels waarop 
de oude vogelemblemen ingeruild werden 
voor een vliegtuig dat de twintigste-eeuwse 
inbreuk van de mens op het mythische lucht
ruim vertegenwoordigt. Ook de vliegtuig- 
zegels zijn stilistisch divers - Warburg werd 
vooral gecharmeerd door de krachtige, 
expressionistisch-gestileerde Zwitserse ze
gels. [23] De daaropvolgende en laatste il
lustratie, het nummer 41, toont het post- 
zegelontwerp Idea vincit van Otto Heinrich 
Strohmeyer, gemaakt onder auspiciën van 
Warburg zelf: een dynamische prent van een 
vliegtuig dat opstijgt uit de suggestie van een 
hangar. Op de vleugels staat ‘idea vincit’, en 
onderaan lezen we de namen Briand, 
Chamberlain en Stresemann, Europese poli
tici die de Nobelprijs voor de vrede hadden 
gekregen voor hun bijdrage aan de Europese 
verzoening na de Eerste Wereldoorlog. Het 
‘ideële’ vliegtuig op deze zegel represen
teerde de triomf van de Europese geest. 
Warburg had de prent eind 1926 aan 
Stresemann aangeboden bij een bezoek van 
deze politicus aan zijn bibliotheek; bij zijn 
lezing presenteerde hij het - gezien de con
text- waarschijnlijk als een mogelijke 
luchtpostzegel, het idee dat hem aanvanke- 
lijk voor ogen had gestaan. [24] Het ‘ideële’ 
vliegtuig heeft een Concordeachtige ge
kromde neus of snavel; het is een gesubli
meerde adelaar, zuiverder nog dan de ade
laars op de von Weech-zegels, die nog met 
oude heraldische connotaties waren belast.

Welke betekenis Warburg aan begrip
pen als ‘symbool’ en ‘idee’ toekende, is niet 
altijd duidelijk. Warburg was geen systeem
bouwer maar een bricoleur. Net als zijn 
broer Max Warburg en zijn kompaan 
Redslob bezigde hij een nogal idealistisch 
vocabulaire, en de Idea vincit-prent getuigt 
onmiskenbaar van platonische neigingen; 
maar uiteindelijk zijn verheven ideeën bij 
Warburg altijd het resultaat van menselijke 
idealen en handelingen. Dat geldt ook voor 
symbolen; soms kunnen zij irrationele effec
ten genereren, maar elders en in andere vor
men kunnen zij ook beschavend werken en 
nobele ideeën uitdragen. In al deze gevallen 
zijn zij echter menselijke en cultuurgebonden 
producten, geen reflectie van een kosmische 
orde. Als de Idea Vincit-compositie en de fi
guren op de postzegels ‘symbolen’ zijn, dan 
niet in de idealistische en classicistische zin 
van het woord. In de context van de tegen
stelling symbool/allegorie, zou men de Idea 
vincit eerder een barokke allegorie moeten 
noemen. Teken en betekenis vormen geen 
magische eenheid; als de compositie een 
idee uitdrukt, dan doet ze dat door een spel 
van inventie en conventie, door bestaande 
elementen op een vindingrijke manier te 
combineren. Zij is geen emanatie van ho
gere sferen.

Warburg lijkt zich nooit te hebben af
gevraagd of oude tekens in een modern 
jasje wel automatisch ‘beschavend’ wer-
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ken; zijn notie van een beschavings
offensief was erg rozig-idealistisch. Als de 
symbolen maar verheffend genoeg waren, 
zouden de mensen als vanzelf nobeler en 
harmonischer worden, en zich minder aan
getrokken voelen tot fanatieke ideologieën. 
Met de reële politieke en sociale tegenstel
lingen in Duitsland hield hij weinig reke
ning. In het begin van Leni Riefenstahls film 
Triumph des Willens, waarin talloze adelaars
sculpturen en -ornamenten over de manifes
taties in Neurenberg waken, komt Hitler als 
een wereldvreemd wezen in een vliegtuig 
uit de wolken nedergedaald. Idea vincit? 
Niettemin nam Warburg als een van de wei
nigen de politieke en culturele connotaties 
van banale voorwerpen als postzegels se
rieus, en ontwikkelde hij daarop een ambi
tieuze politiek van de representatie.

Een my thideologie van de adelaar

“Esprit divin. Esprit de conquête. Impéria- 
lisme": zo vat Marcel Broodthaers de my
thologische betekenis van de adelaar samen, 
in een tekst bij zijn tentoonstelling Der Adler 
vom Oligozan bis heute (1972). [25] Welke 
vorm de adelaar ook heeft - ‘modem’ gesti
leerd of kitscherig geschilderd - zijn my
thische betekenis is steeds die van “grandeur, 
autorité, puissance”, en die betekenis wil de 
tentoonstelling blootleggen en decon
strueren. [26] “C’est l’intention de cette 
exposition de le déloger du ciel imaginaire 
où il vole depuis des siècles et nous menace 
de sa foudre [...].” [27] Broodthaers consta
teert overigens droogjes dat niet iedereen de 
mythe van de oppermachtige adelaar onder
schrijft; volgens Konrad Lorenz is de ade
laar een wat dommig dier dat zelfs schrikt 
van een fiets. [28]

In de jaren zestig speelde Broodthaers 
nog een wat vrijblijvender spel met de 'nul- 
vorm’ van het ei. Een gedicht van Broodthaers 
uit 1966 begint met een visioen waarin de 
wereld uit “het grote eigeel, de zon” wordt 
geboren; in het begin is alles ei, alles is 
vruchtbaar, maar op het einde van het ge
dicht blijven alleen lege eierschalen over, 
die getuigen van een lege, dode kos
mos. [29] Tegelijk is de buitenkant van het 
ei, de eierschaal, niet meer dan de lege huls 
van een vorm die voor bepaalde moderne 
kunstenaars - men denke aan Arp - het oer
beeld van leven en creativiteit en dus van 
kunst vormde. Door het ei-zonder-inhoud 
eindeloos te herhalen en op de meest uit
eenlopende objecten te plakken, leegt 
Broodthaers dit mytheem, waarna het 
plaatsmaakt voor de adelaar. Die overgang 
wordt gesymboliseerd door de adelaars
eieren in de Adler-tentoonstelling. Het ab
stracte vruchtbaarheidssymbool baart de 
adelaar.

Broodthaers klinkt soms opmerkelijk 
barthesiaans: “Il est aisément constatable 
que je voulais neutraliser la valeur d’usage 
du symbole de l’aigle et la réduire à son
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Aby Warburg, montage van luchtpostzegels, ca. 1927 (foto: Warburg Institute)

degré zéro pour introduire des dimensions 
critiques dans l’histoire et l’usage de ce 
symbole.” [30] Der Adler vom Oligozan bis 
heute kan dan ook gezien worden als een 
mythologische exercitie in de lijn van 
Roland Barthes’ Mythologies. Net als 
Barthes benadert Broodthaers de mythe als 
een ideologisch verschijnsel. In de Adler- 
catalogus publiceerde Broodthaers boven
dien een uittreksel van Adler Pfeife Urinoir, 
een essay waarin zijn werk expliciet met 
Barthes in verband wordt gebracht. De au
teur van deze tekst, Michael (alias Mark) 
Oppitz, een antropoloog die zich in Parijs 
had geschoold in het structuralisme, voert 
Duchamp, Magritte en Broodthaers op als 
drie ‘optische semiologen’ en analyseert hen 
aan de hand van Saussure en van Barthes’ 
Mythologies. In de volledige versie van deze 
tekst, die werd afgedrukt in het blad 
Interfunktionen, betoogt Oppitz dat de be
tekenis van een Duitse 1 Markmunt 
- waarop de ‘ 1’ staat voor de waarde en de 
adelaar voor Duitsland - op zijn beurt een 
‘mythische meerwaarde’ kan genereren, 
waardoor hij symbool komt te staan voor 
de Duitse welvaart en het Wirtschafts- 
wunder. [31] De technische passages met 
Saussure en Barthes werden in de catalo
gus weggelaten, maar dat ligt zeker niet aan 
een gebrek aan belangstelling van de kant 
van Broodthaers. Samen met Oppitz be
sprak Broodthaers herhaaldelijk stukken uit 
Mythologies, en Oppitz’ parafraseringen van 
zijn intenties maakte hij tot de zijne: “Le 
langage publicitaire vise l’inconscient du 
spectateur-consommateur, et ainsi l’aigle 
magique récupère son entière puissance. 
Michael Oppitz est d’accord avec moi 
quand il écrit que j’ait arraché quelques 
plumes à l'aigle mythique. Mais dans la 
publicité il reste intact, aussi agressif qu’il 
est nécessaire.” [32] Oppitz stelt inderdaad 
dat Broodthaers de mythische kracht van de 
adelaar saboteert door haar bij alle moge
lijke adelaars zichtbaar te maken, tot aller
lei logo’s toe. Deze dolgedraaide iconologie 
kost de adelaar zijn ‘mythische veren’: “In 
den standigen Querverbindungen, die das 
serielle Arrangement evoziert, müssen die 
Adler ihre mythischen Fedem lassen.” [33]

De structuralist Lévi-Strauss had in de 
mythe een andere vorm van denken ontdekt, 
een pensée sauvage, en aldus de tegenstel
ling tussen mythos en logos gerelativeerd: 
het ging dan wel om een wild denken, maar 
niettemin om een denken. Ook Barthes ont
waart een systeem in de mythe. Niet dat hij 
de mythe daarom waardeerde, maar haar be
studering zou wel aanzetten kunnen bieden 
om haar te manipuleren en tot een ‘ ware 
mythologie’ te komen, die de eenzijdige 
logica van de mythe inruilt voor reflectie 
en (zelf) kritiek. [34] Volgens Barthes ‘ste
len’ mythen taal en beeld, bijvoorbeeld wan
neer een foto van een zwarte soldaat die 
voor de Franse vlag salueert, tot een sym
bool van de Franse imperiale mythe wordt
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omgesmolten: Frankrijk als universele na
tie en bakermat van de Verlichting, die men
sen van alle huidskleuren in hun waardig
heid respecteert. [35] Het singuliere van 
tekens wordt gereduceerd tot een schijnbaar 
natuurlijke, mythische essentie. Maar kan 
die mythische bewerking niet op zijn beurt 
aan een operatie worden onderworpen? Is 
het niet mogelijk om een soort mythos in 
de tweede graad te creëren die parasiteert 
op de gewone my the, die het eerstegraads
systeem op haar beurt manipuleert en de 
ideologische schijn doorbreekt? Barthes 
tracht de voorwaarden voor een dergelijke 
tweegraadsmythos te schetsen, Broodthaers 
realiseert hem in zekere zin. Voor de relatie 
tussen Barthes en Broodthaers is het cru
ciaal dat Barthes zijn belangrijkste voor
beeld uit de kunst haalt: Bouvard et 
Pécuchet van Flaubert, misschien wel de 
tekst die hij in zijn carrière het vaakst heeft 
aangehaald. In het tweede, theoretische deel 
van Mythologies bespreekt Barthes de 
vruchteloze pogingen van Bouvard en 
Pécuchet om de meest diverse disciplines 
onder de knie te krijgen. Hij betoogt dat 
Flaubert de logica van de wetenschappelijke 
rationaliteit tot in het absurde opvoert, tot
dat zij in een ware mythologie of een 
tegen-mythologie omslaat. Door deze her
nieuwde diefstal slaagt Flaubert er volgens 
Barthes in om de eerstegraadsmythen te door
breken en hun schijn van natuurlijkheid te 
ontmantelen. [36] De ware mythologie moest 
volgens Barthes dus niet in zijn eigen ge
schriften worden gerealiseerd. Een dergelijke 
onderneming zou eerder een literair-artistiek 
dan een theoretisch-ideologisch karakter heb
ben, of beter gezegd, zij zou het onderscheid 
tussen ideologiekritiek en kunst achter zich 
laten.

Met zijn absurde opeenstapeling van 
adelaars kan Broodthaers’ Département des 
Aigles als een gedeeltelijke vervulling van 
die utopie worden gezien. Een vervulling 
in het tijdperk van de postdisciplinaire beel
dende kunst, met de readymade als medium: 
Broodthaers eigent zich complete adelaars 
toe, schijnbaar zonder er iets aan te veran
deren. Flaubert schreef tweedegraads
teksten, niet door bepaalde bronnen volle
dig over te nemen maar door ze te herschrij
ven en de karikaturale essentie uit verschil
lende vertogen te distilleren. Barthes be
pleitte dan ook geen appropriation van com
plete beelden of teksten, maar een diefstal 
yan teksten om er nieuwe teksten van te 
maken, in de tweede of derde graad. Maar 
het feit dat de adelaars bij Broodthaers sa
men één hysterisch, absurd kunstwerk vor
men, verandert natuurlijk alles; de adelaars 
zijn onderdelen van een groter geheel, een 
montagetekst die zijn onderdelen transfor
meert. In tegenstelling tot Barthes concen
treert Broodthaers zich op één motief, de 
adelaar. Terwijl Barthes benadrukt dat de 
mythe zich van elk materiaal kan bedienen, 
richt Broodthaers zich op dat ene, traditio-
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neel mythische dier, een overgebleven at
tribuut van de onzichtbaar geworden goden
wereld. Anderzijds is de hardnekkigheid van 
de adelaar echter ook een synecdoche voor 
de hardnekkigheid van de mythe; de trans
formaties van de adelaar zijn een pars pro 
toto voor de ongrijpbare metamorfosen van 
de mythe.

Broodthaers’ bewering dat de beteke
nis van de adelaar constant dezelfde blijft 
- “Esprit divin. Esprit de conquête. Impéria
lisme” - is zeker aanvechtbaar. Een derge
lijke stelling dreigt de transformaties van 
het mythische aan het zicht te onttrekken 
en de mythe op haar beurt te mythologi
seren. Men kan Warburgs pogingen om de 
tekens te hervormen naïef noemen, maar 
Warburg ging wel uit van de veranderlijk
heid en historiciteit van symbolen. En hoe
wel hij, als kind van de Jugendstil, de 
beschavende werking van stijl overschatte, 
onderkende hij dat beelden en teksten door 
hun specifieke aard tot cruciale ver
buigingen van mythische topoi kunnen lei
den.

Broodthaers scheert alle adelaars over 
één kam. Toch is zijn installatie ook een 
daad van poëtische polemiek. Door een ein
deloze vermenigvuldiging van het my
thische teken genereert hij op zijn beurt een 
totale transformatie van het adelaars
repertoire. De ernst van het machtsteken 
slaat om in een bevrijdende lach. Tegenover 
Warburgs reformisme staat Broodthaers’ 
kritiek, die in haar monomaan en excessief 
karakter ook getuigt van een fascinatie voor 
haar object. Een mytholoog is een zelf
kritische mythomaan; de toe-eigening van 
mythen heeft alleen een kritisch potentieel 
wanneer zij ook de aantrekkingskracht van 
die mythen ondergaat.

Het medium als mythe
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Zes jaar vóór Mythologies verscheen een boek 
dat eveneens producten van de eigentijdse 
massamedia op hun mythische betekenis on
derzocht. Ook in Marshall McLuhans The 
Mechanical Bride (1951) worden de “myth 
patterns or emotional tensions of industrial 
society” blootgelegd. [37] Afgezien van zijn 
quasi-structuralistische belangstelling voor 
‘patronen’ geeft McLuhan hier blijk van een 
romantisch-psychologische visie op mythen 
die in zijn latere werk alleen maar explicie
ter wordt. In The Mechanical Bride gebruikte 
McLuhan al zijn favoriete beeld uit Edgar 
Allan Poe’s Descent into the Maelstrom', dat 
van de zeeman die zichzelf redde door de 
bewegingen van het water dat hem dreigde 
te verslinden te bestuderen en er (deels) in 
‘mee te gaan’. Met dat beeld wilde hij de 
lezer/kijker bewust maken van de ‘collec
tieve droom’ die de media fabriceerden, en 
die de mens dreigde te verdoven als er geen 
analytische blik op los werd gelaten. 
“A whirling phantasmagoria can be grasped 
only when arrested for contemplation. And 
this very arrest is also a release from the 
usual participation.” [38] Dit uitgangspunt 
zou hij blijven verdedigen; maar met zijn 
overtuiging dat mensen blind bleven voor 
de werking van media omdat zij zich blind 
staarden op de inhoud ervan, manoeu
vreerde hij zich stilaan in een vreemde po
sitie, die van een profeet van de nieuwe tijd, 
de era na de schriftcultuur. Het was inder
daad McLuhans overtuiging dat die nieuwe 
tijd was aangebroken, maar het is een mis
verstand dat hij haar zou hebben omarmd: 
het ging erom haar werking te kennen, om 
niet ten onder te gaan en te zorgen dat de 
cultuur overleeft.

Na opnieuw Poe’s ‘maelstrom’ te heb
ben aangehaald, stelt McLuhan in het be
gin van Understanding Media (1964): “The 
young student today grows up in an elec
tronically configured world. It is a world not 
of wheels but of circuits, not of fragments 
but of integral patterns. The student today 
lives mythically and in depth.” [39] De 
vroege McLuhan van The Mechanical Bride 
zag de mythe (ook) nog als een structuur, 
en bestudeerde daarom de implicaties van 
westerns, strips en advertenties voor kou
sen of olie (“Freedom... American Style”). 
Voor de latere McLuhan is de mythe geen 
taal meer, maar “the instant vision of a com
plex process that ordinarily extends over a 
long period. Myth is contradiction or 
implosion of any process, and the instant 
speed of electricity confers the mythic 
dimension on ordinary industrial and social 
action today. We live mythically but we 
continue to think fragmentarily and on sin
gle planes.” [40] Zoals in de Romantiek is 
de mythe geen verhaal maar een mindset, 
een magisch-poëtische mentaliteit. Daarmee 
stelt McLuhan meteen een historische these 
voor: na de rationalistische schriftcultuur 
van de ‘Gutenberg Galaxy’ zouden radio en 
televisie opnieuw voor een remythologi- 
sering hebben gezorgd. De wereld wordt een 
global village naar het model van de dorp
jes in ‘primitieve’ samenlevingen, waar de

Marcel Broodthaers

Musée d’Art Moderne, Département des Aigles, Section des Figures (‘Der Adler vom Oligozan bis Heute’), 
Düsseldorf, 1972

bevolking in een staat van primitieve vrees 
en beïnvloedbaarheid zou leven.

Deze these is interessant en problema
tisch, letterlijk fragwürdig: waard om 
bevraagd te worden. Daarom is het ook jam
mer dat het vreemde gilde der McLuhanianen 
zich liever overgeeft aan geëxalteerd- 
formalistische uitspraken over media en hun 
effecten. Hoe verhouden de verschillende 
media zich tot de betekenisstructuren die de 
vroege McLuhan had geanalyseerd? Ge
steld dat de televisie en de daaropvolgende 
digitalisering een nieuw tijdperk inluiden, 
doet zich dan inderdaad een remythologi- 
sering voor, en zo ja, wat zijn dan de conse
quenties voor de nieuwe media? Tegen 
McLuhans versie van ‘de dialectiek van de 
Verlichting’ is heel wat in te brengen. 
Flaubert zou met hoongelach hebben gerea
geerd op de bewering dat de schriftcultuur 
minder mythisch en dus rationeler is; toch 
lijkt het er sterk op dat de weerstanden te
gen mythologisering dankzij de cultuur
industrie alleen maar verder aan het af brok
kelen zijn. Nieuwe maar ook oudere media 
worden massaal ingezet om een suggestieve 
omgeving te creëren en analyse te ontmoe
digen. “Le langage publicitaire vise l’incon
scient du spectateur-consommateur, et ainsi 
l’aigle magique récupère son entière puis
sance,” noteerde Broodthaers in een eerder 
barthesiaans-structuralistisch vocabu
laire. [41] Dat deze Tangage publicitaire’ 
steeds vaker de vorm aanneemt van beeld- 
tekstmontages die de kijker overweldigen en 
elke reflexie kortsluiten, zegt Broodthaers er 
niet bij. Maar hij toont het wél in zijn in
stallatie, door die taal te vermenigvuldigen 
en voor analytische doeleinden in te zetten 
- zoals Warburg al vroeger had gedaan, toen 
de ‘lineaire’ schriftcultuur nog niet tot iets 
anders gemetamorfoseerd was.

In de loop van de jaren zestig zou 
McLuhan zichzelf steeds meer tot een 
soundbite reduceren. Zijn The Medium is the 
Massage ondertitelde hij als “an inventory 
of effects”. De McLuhan-passages die 
Quentin Fiore voor dit boek compileerde en 
illustreerde, bieden de zeeman nauwelijks 
houvast in de maalstroom. Het is veelzeg
gend dat McLuhan elektrisch licht als het 
ultieme medium beschouwde, als een vol
strekt ‘zuiver’ medium zonder content. [42] 
Hoewel de vroege McLuhan geen bijzon
dere aandacht besteedde aan de Ameri
kaanse adelaar in het logo van de Hearst- 
krant Joumal-American - “An American 
paper for the American People” die hij in 
The Mechanical Bride analyseerde - beseft 
hij in dit boek nog dat de massamedia uit 
effecten én tekenstructuren bestaan. De 
massamedia vormen geen zuiver, inhoud
loos medium. Beter dan met elektrisch licht 
kunnen zij worden vergeleken met lichtre
clame waarin de abstracte stimuli een ‘con
tent’ krijgen - en juist de lichtreclame wordt 
door McLuhan geringschattend behan
deld. [43] McLuhans kritiek op de literair 
geschoolde critici die het medium veron
achtzaamden ten gunste van de ‘inhoud’ was 
terecht, maar zij leidde tot een even du
bieuze fixatie op de andere pool. Wat zou
den de beeldmontages van Warburg of de 
adelaarstentoonstelling van Broodthaers 
waard zijn geweest als ze alleen uit ‘effec
ten’ hadden bestaan, uit een ‘massage’ van 
puur fysieke prikkels?

Wat McLuhans latere werk zo proble
matisch maakt, is de vulgaire dichotomie 
van vorm en inhoud. Het gaat enkel om de 
vorm van het medium, die losgekoppeld 
wordt van de inhoud, van de adelaar, van 

het mytheem en de mythische taal waarmee 
elk medium verbonden is. Wat wegvalt is 
de dialectiek van adelaar en medium - van 
de mythische code, de betekenisdrager ener
zijds en zijn potentieel mythische effecten 
anderzijds. Warburg en Broodthaers zouden 
die reductie nooit hebben onderschreven. 
Wat is een medium immers anders dan juist 
deze dialectiek, deze differentie van hard
ware en software, van fysieke dragers (en 
hun ‘abstracte’ effecten op psyche en ge
drag) en tekens (met hun eventueel my
thische meerwaarde)? Hoe kan men de my
thische effecten van contraction and 
implosion van onze moderne media begrij
pen als de adelaar en zijn mythisch surplus 
nietigverklaard worden? Wie de helft ziet, 
ziet in dat geval niets, en maakt de mythe 
onzichtbaarder en ongrijpbaarder dan ooit.

Deze tekst maakt deel uit van een onder
zoeksproject naar theorievorming over en 
artistieke omgang met mythen en mytholo
gie in de negentiende en twintigste eeuw. 
Met dank aan Dorothea McEwan en Claudia 
Wedepohl (Warburg Institute Archive), 
Michael Oppitz, Marie-Puck Broodthaers, 
Maria Gilissen, Carel Blotkamp en Berend 
Strik.
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Mode als fantasie / Kledij als fantasma
Guy Bourdin, Helmut Newton

Dirk LAUWAERT

Mon arme est le regard que je porte sur mon 
époque.
Yves Saint Laurent

Het is veelbetekenend dat de persoonlijke 
collecties van Marlène Dietrich en Helmut 
Newton aan Berlijnse musea werden toever
trouwd. Nochtans maakten ze geen carrière 
in Berlijn, integendeel. Newton vluchtte er 
weg, Dietrich wilde er niet naar terug. Bei
den leefden lange tijd in Parijs waar ze de 
beste toegang hadden tot de modewereld, zij 
als klant, hij als fotograaf. Maar uiteindelijk 
werd het dus toch Berlijn. Je hebt, terwijl je 
toekijkt, de indruk dat het goed is zo. Want 
Dietrich en Newton keren op die manier te
rug naar de stad van hun erotische levens
kern, het Berlijn van de twenties. Dietrich 
leerde daar de poses van de doorzichtige hau
taine chic - juist zo aangrijpend in zijn bord
kartonnen kwaliteiten. Parijs gelooft in ele
gantie, Berlijn speelt elegantie en voegt er 
een lusteloos cynisme aan toe. “Lulu” 
(Louise Brooks), “Lola” (Marlène Dietrich), 
“Sally” (Liza Minnelli) zijn Berlijnse types. 
Beckmann, Dix schilderden er hun radio
grafie; Van Dongen is Duits in Parijs. 
Luxueuze kledij heeft er geen elegantie 
(steeds beheersing), maar integendeel 
exuberantie als doel. Elegantie is er niet ver
innerlijkt, maar een gespeeld principe, tra
vestie. Onder de Berlijnse kledij stuwt het 
lichaam; Franse elegantie sublimeert het weg. 
Berlijnse chic is een theaterkostuum, over een 
lichaam dat zelf weer een masker is: in camp 
bestaat er geen ultieme referentie.

Dat erotische klimaat grifte in Newton 
- een generatie jonger dan Dietrich - de 
dubbelheid van het seksuele: de vrouw als 
maskerade van macht in textiel, van afstand 
die zich exhibitionistisch openbaart, van af
stand als voorwaarde voor erotiek. Wat een 
frustratie om in de sixties zijn carrière als 
modefotograaf op gang te moeten trekken! 
De tijden zijn dan niet aan de kitsch, maar 
aan de natuurlijkheid; niet aan de fantasmen, 
maar aan de verbeelding; niet aan de struc
turen, maar aan de bevrijding ervan.

Dietrich en Newton - hun werk is strak 
geprogrammeerd binnen melodramatische en 
erotische scripts, gespeeld met de ijzeren dis
cipline van een minutieus ritueel - belicha
men het ritueel van de kitsch (kitsch is de es
thetische gedaante van het fantasma). Dietrich 
spant de uitersten breder en strakker dan wie 
ook: Hausfrau én vamp, Mutti én callgirl, 
plicht én lust. De foto’s van Newton zijn daar 
de late echo van. Zijn onvolprezen serie 
Berlin! Berlin! (Deutsche Vogue, november 
1979) is een ‘Berliner Kindheit' waarin on
schuld en cynisme, natuur en stedelijkheid, 
vrouwelijke erotiek en viriele geschiedenis, 
ontspanning en erotische spanning, gekleed 
en ontkleed zijn, tot een uitzonderlijke een
heid zijn samengebracht.

Het is goed tegenover Newton een tegenspe
ler te plaatsen. Guy Bourdin — weer een ge
neratie jonger - wordt doorgaans in één adem 
met hem genoemd. Toch zijn ze stilistisch 
eikaars antipode. Bourdin is geraffineerd. 
Newton vulgair. Bourdin kristalliseert de 
ruwe schetsen van Newton tot vlijmscherpe 
syllogismen. Bourdin is ambitieus, Newton 
vitaal. Newton hanteerde een jolige, babbel
zieke, uitgelaten approach'. “It is firn”, zegt 
hij in ieder beeld, en ook voortdurend in zijn 
autobiografie. Bourdin hoor je zeggen “It is 
hard work”. Beiden schuiven hun fantasmen 
onverbloemd naar voor. Ze maken duidelijk 
dat niet de harmonie, maar het conflict de 
drijvende kracht is van de verleiding.

Kroniekschrijver

De observatie van de mode is onvermijde
lijk een commentaar op de zeden. Omge
keerd maakt de kritiek van de zeden rijkelijk 
gebruik van de observatie van de mode. Dat 
zeden en mode in eikaars verlengde liggen 
lijkt vanzelfsprekend, ook al wordt dat vooral 
door illustratoren en romanschrijvers en he
laas veel minder door intellectuelen geëxploi
teerd.

Prikkelend is de suggestie dat observa
tie, commentaar en kritiek één continu pro
ces zijn. Het lastige punt is de betekenis die 
men hier aan ‘kritiek’ moet geven. Nu eens 
is het een morele veroordeling, dan weer is 
het een analyse van de condities van een be
paald tijdsklimaat. De veroordelende charge 
zorgt voor de heftigheid en intensiteit van de 
observaties; de analyse prangt die gloeiende

Guy Bourdin

Zonder titel (model op een oranje sofa), ca. 1978, 
© The Guy Bourdin Estate, 2003

observaties dan weer in een kader. De radi
caliteit van de provocaties van Newton en 
Bourdin zijn uiting van een extreme betrok
kenheid in hun tijd; de efficiëntie van die 
provocaties geeft aan hoe helder ze de situa
tie en hun rol daarin in kaart wisten te bren
gen. Hun kritiek is analyse én oordeel.

De scherpte van hun kroniek heeft al
les te maken met de veranderde opdracht van 
de modefotograaf. Vroeger, tijdens het inter
bellum, maakten de modefotograaf en het 
modetijdschrift deel uit van hetzelfde milieu. 
In de jaren vijftig is die eenheid van beeld en 
sociale elite nog even ongebroken werkzaam: 
Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy 
incarneren de mogelijkheid van een elite met 
minimalistische perfectie; Irving Penn, 
Henry Clarke, Willy Maywald en Richard 
Avedon formuleren dat ideaal op een gran
dioze en definitieve manier. Deze tijds- 
kroniek is een getuigenis van binnenuit, met 
kennis van en respect voor de interne spelre
gels. De beelden zijn hommages, maar strak, 
uitgepuurd, extreem, haast agressief gecon
centreerd, in monachale contrasten tussen 
zwart en grijs. Fashion is een eredienst, met 
Balanciaga, Givenchy, Dior als haar hoge
priesters. Maar dat is dan voor het laatst: de 
aanzwellende crisis van het gezag verpulvert 
de elite.

Vanaf dan werkt de fotograaf steeds 
meer vanuit een positie buiten het milieu: de 
verstandhouding ermee is weg. Het tijds- 
commentaar is steeds minder een hommage, 
steeds meer een afstandelijke observatie, met 
speelruimte voor sarcasme, ironie, subversie 
en provocatie. De fotograaf ontwikkelt een 
eigen standpunt, werkt niet langer vanuit de 
evidenties van de modieuze trendsetters. In 
keuze van locatie, licht, modellen, situaties 
en de liefde voor de hooggevoelige korrel 
worden de vindingrijkheid en het onver
wachte verkozen boven het voor de hand lig- 
gende. De regel van het conformisme die 
deze hele activiteit van kleden, zeden en beel
den schraagt, komt onder druk te staan. De 
regel van de provocatie (zo openbarend voor 
een tijdgeest) gaat steeds meer bepalen: het 
is de nieuwe populaire muziek die het zo wil. 
Deze muziek leeft vanuit het (adolescente) 
protest. De ruimte die hierdoor geschapen 
wordt - ook in de wereld van de fashion - 
geeft verschillende generaties modefoto
grafen onwaarschijnlijke mogelijkheden. 
Juist het spanningsveld tussen conformisme 
en provocatie forceert de verbeelding tot ui
terste prestaties. Juist dat spanningsveld 
maakt hun beelden tot zulke efficiënte inter
venties in de tijd. Van de fotograaf wordt nu 
verwacht dat hij nieuwe coherente oplossin
gen aanbrengt ter vervanging van de tradi
tionele oplossingen van het ambacht.

Daarmee wordt de modefotograaf vanaf de 
jaren zestig steeds meer een ‘auteur’. Visu
ele ideeën worden steeds belangrijker (Ie style 
wordt vervangen door Ie look). Die ideeën 
zijn onvermijdelijk ideeën over mode en over 
modebeelden, over vrouwen en modellen, 
over het systeem van de seductie en de luxe. 
Zolang men binnen het vakmanschap werkte, 
waren de afspraken hierrond vanzelfsprekend 
en bleven ze onbecommentarieerd; zodra het 
auteurschap op de voorgrond komt, ontstaat 
er precies een spanning met al die evidenties 
en begint de zelfreflectie. De opdracht van 
deze nieuwe modefotografie gaat verder dan 
het documenteren van een jurk - als synthese 
van menselijke, maatschappelijke, erotische 
ambities; het gaat steeds meer om het bloot
leggen van die ambities. Mode en kledij 
waren het expliciete doel in het traditionele 
systeem; zij worden het expliciete middel 
voor de auteur-fotograaf. Het systeem van 
de elegantie was gebaseerd op gereserveerde 
discretie; de auteur hanteert van meet af aan 
een agressieve indiscretie als basisregel. Het 
eerste levert een gekuiste, het tweede een ka
rikaturale kroniek op.

Het misprezen commerciële

Ondanks hun postuum succes gaat het niet 
goed met de erfenis van Newton en Bourdin. 
Uitgevers en musea kiezen voor de plaatjes. 
Ze zorgen ervoor dat we zo weinig mogelijk 
te denken hebben. Newton en Bourdin gaan 
daar trouwens zelf in voorop: de eerste door 
het rookgordijn van een obsceen succes, de 
tweede door dédain voor het eigen werk. 
Musea zijn in wezen zelf niet in staat deze 
hypercommerciële beelden juist in te schat
ten: ze esthetiseren, ze sociologiseren. Het 
is zo ontoereikend. Wat telkens verloren gaat, 
is de vitaliteit, de juichende sensatie van het 
nieuwe én het vertrouwde, het spel van kat 
en muis met de nieuwsgierigheid van de con
sument. De fantasmagorie van de consump
tiemaatschappij wordt in deze beelden exem
plarisch geïllustreerd. Helaas, de vitaliteit van 
haar impact, haar triomftocht doorheen onze 
geesten op de locomotief van de commer
cie, de aanstekelijke vindingrijkheid van haar 
compromissen worden zelden frontaal geac
teerd en bestudeerd.

Neem nu de Bourdintentoonstelling 
waarmee het Jeu de Paume - nu de vierde 
fotografie-instelling in Parijs! - opende. Ge
leend van het Victoria & Albert Museum, met 
catalogus en al. Geen onderzoek naar zijn 
belangrijkste opdrachtgever, de schoen
makerij Jourdan. Geen enkel document dat 
ons laat zien hoe de beelden in publicaties 
gebruikt werden. Geen poging om een chro
nologie van stijl en ideeën op te stellen. Geen 

informatie over zijn werkwijze, over mede
werkers, collega’s en concurrenten. Een ten
toonstelling met schitterende, werkelijk 
adembenemende beelden - indringender dan 
alles wat de film in de jaren zeventig en tach
tig te bieden had. Maar hun uitzonderlijke 
kracht maakte de organisatoren niet nieuws
gierig. Dat hun erotiek even hallucinant is 
als die van Balthus en Bunuel, dat hun sus
pense even intens onderkoeld is als die van 
Hitchcock, dat hij een hilarische meester is 
in het snijden van zijn beelden - het verdient 
het accuraats te onderzoek, maar niemand die 
er wakker van lag.

Er is geen reden om te veronderstellen 
dat het met de erfenis van Helmut Newton 
beter zal gaan. Het werk laat zich zonder 
enige inspanning optimaal verkopen. Een 
schandelijk in elkaar gestoken boek (annex 
tentoonstelling) als Helmut Newton: Work 
toont wat men tot ieders tevredenheid kan 
doen, maar nooit had mogen doen. De plaat
jes bevallen de kijker, maar ze zo tonen is 
roofbouw op het oeuvre: alle periodes, alle 
verschillende opdrachten door elkaar. Geen 
context. Geen enkele - vooral geen enkele - 
gedachte die geprikkeld wordt. Het agres
sieve cynisme waarmee Newton zijn werk 
in het domein van de harde commerciële 
exploitatie wil houden, lijkt op de manier 
waarop Hitchcock een carrière lang zijn 
eigen werk trivialiseerde. Hij wist waarom: 
achter het masker van zijn scherpe oneliners 
en fijngeslepen anekdotes schitteren de on- 
verklaarbare films des te raadselachtiger en 
dus des te dwingender. Het is waar, commen
taar bekoelt de fascinatie, maar het sublimeert 
haar in het beste geval ook tot een hoger 
niveau.

Nochtans, het verschijnen van Pages from 
the Glossies is een mijlpaal. Het zet de beel
den in hun werkelijke context. Het boek geeft 
in facsimile vele tientallen dubbele pagina’s 
weer zoals ze in de modetijdschriften Vogue, 
Queen, Nova, Arnica verschenen, met redac
tionele tekst, titels en al. Het is helaas nog 
niet het verzameld modewerk van Newton 
en we krijgen geen inventaris van al zijn 
modepublicaties, maar het is wel de juiste 
presentatie. Geen terugkeer naar het nega
tief, naar het beeld dat Newton bij de redac
tie deponeerde. Dat zou toch zijn alsof je van 
een film alleen de rushes te zien kreeg. Want 
pas als de vormgever en de schrijver aan het 
werk zijn geweest, is het geheel af. Mode
fotografie is een collectieve creatie, ook al is 
de fotograaf de centrale spil.

Pas in het tijdschrift zien we de vorme
lijke en inhoudelijke consequenties van het 
commerciële. Beelden zijn een van de spe
lers in een complexe context waarin econo
mie en ideologie, opdrachtgevers en onge
breidelde verbeelding, cynisme en deftigheid 
permanent compromissen moeten verzinnen. 
De fotograaf staat centraal, maar hij is niet 
alleen. Hij levert het materiaal, maar heeft 
niet het laatste woord. De grenzen waar de 
fotograaf onvermijdelijk op stuit, zijn de 
voorwaarde voor zijn autonomie. Juist door 
die externe druk is dit werk op geen enkele 
manier vrijblijvend. Ieder plekje van deze 
beelden is doordrongen van belangen en 
betekenis. Het is - na het wegdeemsteren van 
de reportage in de jaren zestig - dé cruciale 
fotografie geworden van het laatste kwart van 
de 20ste eeuw. Door en door commercieel, 
maar juist daardoor radicaal ideëel. Peilden 
reporters alle uithoeken van de wereld, dan 
deden modefotografen dat met alle uithoe
ken van onze fantasmen. Na de naïeve sek
suele revolutie van de sixties doemt een mee
dogenloze restauratie op van oude rollen, met 
als winstpunt dat het (maar) rollen zijn, en 
als slotakkoord dat er echter alleen maar rol
len zijn. Revanche van de roaring twenties 
op de al te golden sixties.

Een herdefinitie van de pagina: 
Spread as Scene

Het geïllustreerde week- en maandblad is een 
podium van eerste orde voor de massacul
tuur. Het is technisch afhankelijk van de ont
wikkeling van de drukpers en haar capaci
teit om beeld en later kleur op zeer grote 
oplage weer te geven, en combineert het 
magazine voor de private consumptie met 
een collectieve productie (zoals televisie la
ter met zoveel succes zal overdoen). De fo
tografie was vanaf de jaren twintig het oog 
op de wereld, dat zijn ‘choses vues’ projec
teerde in gerasterde beelden op papier. Kou
der en indringender dan de nieuwsfilm do
mineerde de fotoreporter gedurende veertig 
jaar (de periode van Kuifje en Simenon) onze 
manier om naar de wereld te kijken en foto
grafie te verstaan. Lay-out als de regie van 1 5
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beeld en tekst op een pagina was essentieel. 
De esthetische, ideologische en semiotische 
analyse daarvan moet nog gebeuren.

Traditioneel was de pagina de basis
eenheid van deze regie. Zo bleef het maga
zine geënt op het boek en het lezen van tekst. 
Vanaf de jaren vijftig en vooral in de mode
magazines is dat steeds minder het geval. De 
dubbele pagina wordt de nieuwe eenheid. 
Vaak ging dat gepaard met een aflopend 
beeld, zonder de afscherming van een wit- 
rand. Met het verdwijnen van de witte marge 
sneuvelt ook de sequentiële schikking van 
beelden (zoals in strips, fotoromans); die 
wordt definitief vervangen door een all-over 
bezetting van de dubbele pagina door één of 
twee beelden. Het resultaat is datje meteen 
in het beeld duikt en in de middenvouw ge
klemd raakt. Het beeld wordt onmiddellijk 
gepresenteerd. Het is als een theater zonder 
voetlicht, een bioscoopscherm zonder gor
dijn, een schilderij zonder kader, een sculp
tuur zonder sokkel. Het contact met het beeld 
is direct, informeel, zonder afstandelijke 
plichtplegingen. Geen presenterend kader 
meer, geen aanreiken, maar een onmiddel
lijke aanraking. Het beeld springt zonder de 
vertraging van een wit kader recht op je af: 
snelheid is de regel, je duikt in en uit het 
beeld, dat zich minder als beeld en meer als 
flits, als verschijning aan je opdringt.

Vanaf de jaren vijftig is zo een abso
lute scène gecreëerd die geen nuancering, 
geen correctie meer duldt. De modefotografie 
is vanuit die plaats moeiteloos gaan regeren 
over onze verbeelding. Dat effect is in geen 
ander medium - niet in een boek, zeker niet 
in een tentoonstelling - herhaalbaar.

Grafische vormgevers als Alexey Brodovitch 
{Harper’s Bazaar) en Willy Fleckhaus 
{Twen) creëerden zo een unieke regie van de 
dubbele pagina die als een van de esthetische 
triomfen van de jaren vijftig en zestig geldt. 
De spread voelt extreem dynamisch aan: 
“cinematic pacing” noemt Steven Heller het 
in Design Literacy. Maar deze visuele dyna
miek vraagt meteen om andere foto’s. Als 
de scène van de spread niet meer bepaald 
wordt door het kader, maar door de dyna
mische verhoudingen tussen links en rechts, 
boven en onder, midden en randen, dan moet 
ook het beeld in die nieuwe polariteiten kun
nen passen. Een evenwichtig, centraal opge
bouwd beeld is daar niet voor geschikt. Het 
nieuwe beeld moet zelf ook polair zijn, in 
tegenstelling tot het klassieke, unair gecom
poneerde beeld.

Het nieuwe fotograferen bouwt met 
hevige contrasten tussen zwarten en grijzen. 
De hooggevoelige film van die periode laat 
dat toe en geeft de korrel er bovenop. De 
korrel is een gedroomd geschenk voor de 
vergrote aanwezigheid van het beeld; hij 
maakt het beeld tactiel. Maar de polariteit is 
vooral aanwezig in de schikking van vormen 
en van betekenissen. Neem het beeld van 
William Klein: hij legt zijn accenten buiten 
het geometrische centrum van het beeld, hij 
polariseert links tegenover rechts, boven te
genover onder, maar steeds minder vooraan 
tegenover achteraan. De anticompositie bindt 
de scène in het platte vlak. Maar de bipolaire 
dynamiek compenseert het teloorgaan van 
diepte en volume. De fotograaf hanteert een 
binoculariteit die nooit zo efficiënt in film 
gehanteerd kan worden. Zowel plastisch als 
inhoudelijk is de nieuwe fotografie dubbel. 
Dat verklaart ook de grandioze complexiteit 
ervan: hoe kan men in één beeld zoveel 
‘vertellen’? Omdat in dat ene beeld eigen
lijk twee beelden zitten; hun onderlinge 
modulaties zijn de ziel van het beeld. Robert 
Frank is de eerste die zo fotografeerde, met 
twee verschillende ogen voor één lens.

Het is in modemagazines dat het bipolaire 
beeld zijn grootste impact had. Bourdin en 
Newton - die nochtans alle hebbelijkheden 
van de dynamische fotografie hadden afge
zworen (geen korrel, geen snelle beelden, niet 
de zucht van een flitsend gebaar) - hebben 
in een aantal cruciale werken de middenvouw 
tot archimedisch punt gemaakt Newton doet 
dat vooral om de polariteit van zijn erotische 
rollen met de onverbiddelijkheid van een 
breuklij n te affirmeren ; B ourdin maakt - nog 
provocerender - van de middenvouw een 
vagina. Zijn modellen worden op de plooi 
gezet en de lezer opent haar. Bourdin vari
eert eindeloos op dit scabreuze thema, maar 
met zoveel formele strengheid en met zoveel 
obsederende gusto datje vooral de arabesken 
van zijn formele fantasie volgt en de porno
grafische revelatie uit het oog verliest.

Door de middenvouw als steunpunt te 
nemen voor de visuele en semantische op
bouw van hun beelden, winnen beide foto
grafen een cruciale ronde in het onvermijde
lijke gevecht met de vormgever. Die kan 
immers niet anders dan de plooi in het beeld 
doen samenvallen met de plooi in de spread. 
De fotograaf zet zo de vormgever klem. Of 
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ken van het beeld ook reeds aan de vormge
ving. De spread is zo een wezenlijk onder
deel van zijn beelddenken geworden. De fo
tograaf maakt geen autonome foto, maar een 
foto voor een lay-out. Zoals hij geen foto voor 
zichzelf maakt, maar steeds voor het publiek. 
Het geeft aan hoe belangrijk het is dit werk 
steeds weer terug te koppelen naar zijn 
publicatie. Pas daar realiseert het al zijn 
potentialiteiten. De modepublicatie is geen 
afgeleide reproductie, maar de verwerkelij
king van alle potentialiteiten van de opname.

Locatie versus studio

De dubbele pagina is de scène voor het beeld; 
het beeld zelf wordt op een andere scène ge
maakt, die van de opname. Hoe je die organi
seert, bepaalt de grondlaag van het hele beeld. 
Waar maak je de opname? In de fotostudio 
(waar je alles onder controle krijgt) of op 
locatie (waar je moet reageren op watje niet 
onder controle krijgt)? Helmut Newton 
schrijft in zijn autobiografie dat de studio 
hem verlamt en verveelt. Heel anders is dat 
bij Bourdin: ieder beeld schittert in de ma
gie van de studio. Absolute, maniakale con
centratie en controle bij de laatste, een aan
doénlijk efficiënt laisser-aller bij de eerste. 
De locatie bemoeilijkt de formele estheti
sering van het beeld. Zeker Newton heeft 
geen gevoel voor het afgelikte beeld - wat 
juist wel een van de kwaliteiten is die voorop
staan bij Bourdin.

Modefotografie is van nature een 
studiogenre. Elegantie vraagt perfectie en dus 
concentratie. Het kleinste foute detail is als 
een wijnvlek op een baljurk. Maar in de 
20ste eeuw dient kledij steeds vaker andere 
doelstellingen dan die elegantie: kledij moet 
functioneel, comfortabel, sportief zijn. Kle
dij dus die niet op het verschijnen is gericht, 
maar op het gebruik; die niet de blik van an
deren wil capteren, maar het eigen lichaam 
niet wil hinderen. Het is een kledij die zich 
aan de mode als kunst van het verschijnen 
onttrekt.

Pas als je het fotomodel dingen laat 
doen waarvoor de kledij geschikt heet te zijn, 
kan je overtuigen. Laat je model dus spor
tief, ontspannend, reizend, werkend bewe
gen. En dat kan weer het best in een reële 
omgeving: een kantoor, een treincoupé, een 
strand, een straat. Daar vloeit dan vanzelf
sprekend weer een aangepaste opnamestijl 
uit voort: een informele reportage. Geloof
waardige beelden dus, maar die toch aan de 
categorie van de mode ondergeschikt moe
ten blijven. Een geloofwaardig functionerend 
leven, maar tegelijk opgetild tot een aantrek- 
kelijke fictie. Zo ontstaan er sinds de jaren 
dertig heel hybride beelden waarin geïmpro
viseerde elementen perfect moeten ingepast 
worden in de heldere leesbaarheid van de uit
eindelijke modefoto. Een faux vrai dat voor 
een groot plezier zorgt bij de kijkers.

Die oplossingen verhezen in de jaren zestig 
hun werkzaamheid, wanneer de jeugd een 
markt, een cultuur, een psychologie wordt. 
Het eerste symptoom ervan is het vestimen
taire protest. Tot dan toe bereidden jongelui 
zich in hun kledij voor op de volwassenheid. 
Men keek ernaar uit om zich als de volwas
senen te kunnen kleden. De nieuwe jeugdige 
kledij is integendeel een afwijzing van de 
volwassenheid.

De twee grote vestimentaire projecten 
van de 20ste eeuw - de elitaire elegantie en 
de modernistische functionaliteit - passen 
beide in het project van de maturiteit. Dus 
voortaan moet die elegantie geprovoceerd, 
die functionaliteit geridiculiseerd worden. Of 
constructiever: tracht men functionaliteit en 
elegantie te verzoenen in een alternatief pro
ject (Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, 
Audrey Hepburn, Romy Schneider, Anna 
Karina zijn enkele van de sterren die op deze 
spanningsboog zitten). David Bailey is bij 
uitstek de fotograaf die deze spanning ex
ploiteert. In de studio en op locatie geeft hij 
aan zijn eigenzinnig gekozen modellen de 
beat van een protesterende popsong. De kle
dij wordt levendig en met zelfspot gedragen. 
De présence van de heel jonge vrouwen 
(nooit dames, zoals bij de elegantie) is in
tens. Hun uitdrukking, dat is de hele locatie 
- ze schitteren in een aangrijpend naturel: 
fragiel, guitig, exuberant, onberekenbaar hu
meurig. Hoe die intimiteit op de foto terecht
komt, vertellen Antonioni, Hemmings en 
Verushka in de mythische opname- en 
vrijscène van Blow Up (1966). Ondanks de 
filmische fantasie herkennen we in die scène 
de erotische charge uit de modebeelden. 
Bailey/Hemmings persen het model beken
tenissen af. We zijn werelden verwijderd van 
het voorzichtige leerproces dat Avedon/ 
Astaire door Audrey Hepburn in Funny Face 
(1957) laten afleggen: niet bekennen, maar 
vrouw worden is de opdracht. De klassieke 
elegantie is per definitie een pantser tegen 
indiscretie en bekentenis, of juister, een mid
del om iedere ongewilde bekentenis te sti

leren tot een sieraad. Het is de kern van deze 
laatste versie van de glamour.

Om dit te kunnen heb je andere model
len nodig dan diegenen die in de jaren vijftig 
nog een allerlaatste versie van soevereine 
elegantie incarneerden: stars in het beeld, 
maar anoniem erbuiten. De ideale combina
tie van een uitgepuurde vrouwelijkheid zon
der libido. Ideale bemiddelaars om discreet 
én gedecideerd de haute couture op de voor
grond te plaatsen. Lisa Fonssagrives - muze 
en vrouw van Irving Penn - is daar een 
ideaal voorbeeld van. In de film is er Audrey 
Hepburn, in de politiek Jacqueline Kennedy. 
De vrouw als prinses, de fotograaf als hof
schilder. Niemand kon het beter dan Cecil 
Beaton.

In de jaren zeventig zijn er geen prin
sessen meer, is de intensiteit nodig om ele
gantie te creëren niet meer beschikbaar. De 
prêt-à-porter heeft de angel uit het snobisme 
getrokken. De verplichtingen verbonden aan 
elitair gedrag zijn afgeschaft. Er blijft een 
vestimentair handelen over dat geen richting 
meer krijgt vanuit een elitair referentiekader. 
De couturier beheerst de zeden niet meer; de 
fotograaf neemt die rol van hem over en legt 
zo de hand op het stuurloze schip van de 
mode. Zijn beelden oriënteren. Maar daar
mee kaapt hij de mode, forceert hij haar; hij 
zegt dingen over, maar vooral met de mode 
die men daarvoor nooit had kunnen verzin
nen. De beelden zijn ironisch en sarcastisch. 
Ze zijn usurpatoren en beseffen dat. Onder 
hun regentschap wordt revanche genomen: 
hun werk is doordrongen van grote bitter
heid, ruim gecompenseerd door een fana
tieke vitaliteit. Ze beseffen dat hun macht 
over de mode even absoluut als onterecht 
is. Dat knaagt. Ze exploiteren hun plek zo
lang het kan. En het kan lang. Maar het blijft 
voorlopig.

Een erotisch traject

Newton werkt vanaf 1961 voor Vogue 
Français, volop in de popperiode van mode 
en modefotografie. Zijn debuut zit vol grap
pige en absurde ideeën. Zijn sympathie gaat 
uit naar een lacherige, overgestileerde 
sciencefiction (Courrèges brengt het ruimte- 
vaartthema in ’64 op de catwalk). Zijn beel
den hebben een stripachtig karakter. Geen 
ogenblik vraagt hij de jonge modellen zich 
in een situatie in te leven en emotionele in
tensiteit ter beschikking van het beeld te 
stellen. De modellen zijn afstandelijk en 
monotoon zoals Anna Karina in Alphaville 
van Godard (1965). Voor deze bewegende 
ledepoppen creëert hij bij wijze van contrast 
opnamesituaties die er in beeld alleszins erg 
gevaarlijk uitzien: modellen op een vliegveld 
die oldtimers over hun hoofden (en dat van 
de fotograaf) voelen bulderen {British Vogue 
1967), of twee modellen, een lege kamer en 
een loslopende tijger {British Vogue 1966). 
Echt gevaarlijk voor zijn reputatie is een 
modereportage bij de Berlijnse Muur ( Vogue 
Français 1963): “smakeloos”, sabelt de in
ternationale pers hem neer. Niet verleiden 
dus, maar provoceren: hij daagt zijn model
len uit, hij daagt zijn tijdgenoten uit. De koers 
is bepaald, nu nog de juiste brandstof vin
den. Two for the Rain {British Vogue 1968) 
geeft de sleutel: Newton zet het model Willy 
van Rovy samen met dummies van haarzelf 
in beeld. Pop en model zijn nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden. Tot zover de com
mentaar op zijn mannequins. Hun persoon
lijkheid, hun levendigheid, hun temperament 
zijn niet het materiaal waarmee hij werkt. 
Hier geen confessionele modefotografie, 
geen authentieke houdingen, geen naturel, 
maar integendeel afstandelijkheid, objecti
vering, stroefheid, overdrijving. Newton wil 
spel en rol niet wegschrapen (zoals alle ‘rea
listische’ modefotografen dat doen), hij wil 
spel en rol laten zien. Pose is alles. Vervreem
ding tussen het model en haar beeld, ver
vreemding in het modebeeld: Marlène 
Dietrich acteerde zo, Fassbinder zette zo zijn 
acteurs in het beeld. De anti-Bailey, kortom.

Dus, denk je dan, Newton zit in de stu
dio. Daar kan hij die kunstmatigheid heel 
precies in het beeld bijtsen. Niet dus. [1] Hij 
laat integendeel de reële locatie en de nadruk
kelijke pose met elkaar botsen (opnieuw die 
bifocaliteit!). Het decor is ‘echt’, pose en 
model zijn ‘onecht’ - deze ontologische 
incongruentie trekt het beeld esthetisch uit
een. Het surrealisme tilde met gelijkaardige 
discrepanties iedere werkelijkheid tot een 
magische intensiteit omhoog; Newton ech
ter geeft lessen in vervreemding, niet in 
poëtisering. Zijn stijl is subversief, door het 
hoge demonstratieve gehalte. Komische 
ontluistering is hier de regel (zoals toen ook 
in de Italo-western gebeurde).

Maar deze spanning tussen locatie en 
pose is vooral een strategie van de erotische 
en pornografische fantasie. De fotograaf 
plaatst zijn modellen in pikante rollen op 
openbare plaatsen: een straat, een zwembad, 
het foyer van een luxehotel. Een erotische 

fantasie uitgespeeld in de openbaarheid, dus 
onder het oog van een aanwezig of mogelijk 
publiek. Vroeg Bailey: geef je bloot aan mij, 
dan vraagt Newton: speel voor mij een ero
tische rol voor een derde. Het is de blik van 
de ander die het model erotiseert. [2] Ge
loofde Bailey in het onmiddellijke contact 
als motor van de erotisering, dan laat 
Newton zien dat de erotisering het effect is 
van de blik van een derde, de weerbots van 
zijn aandacht. Niet het model zelf, maar de 
externe blik op haar maakt haar tot mijn ob
ject van erotische investering. Zonder de mu
tatie van het model tot een beeld geen ero
tiek. Erotiek is geen revelatie van een intieme 
werkelijkheid (Bailey), maar de vervanging 
daarvan door een onecht, repetitief erotisch 
schema dat me door een ander wordt aange
reikt. Bailey graaft achter de rol; Newton 
creëert de rol. Vandaar dat Newton en 
Bourdin niet investeren m het model, maar 
tegen haar. Ze maken de modellen zo leeg als 
een eierschaal: niet aanwezig, maar extreem 
afwezig. Het lichaam wordt ontkoppeld van 
zijn existentiële substantie. Het model verte
genwoordigt niemand meer, zeker niet zich
zelf. En toch kan het lichaam nooit doffe ma
terie zijn. Hoe gering ook haar présence, hoe 
groot ook haar objectivering: ze is nooit hele
maal een ding. Die vaststelling lanceert het 
erotisch algoritme steeds opnieuw, op zoek 
naar het beeld dat de persoon wegveegt en 
naar de persoon die zo’n beeld opwekt. En 
dat in een eindeloze herhaling.

Yves Saint Laurent in the seventies

In de jaren zeventig vindt Newton zijn stem. 
De mode heeft zich losgemaakt van de jeug
dige stijl, de korte rokken, het gehuppel der 
modellen, kortom van alles wat bij de frivo
liteit van de jaren zestig leek te horen. Meis
jes met hoeden tot diep tegen de oren en over 
de ogen. De nieuwe voorstellen zijn strak: 
de bloemmotieven gaan eruit, de vele kleu
ren verdwijnen, een harde en strenge lijn 
vervangt de chiffons. Newton leest het met
een als militair in de prachtige fantasie I’ll 
make a man of any one of you {Queen, 1969). 
Dat is ook de ambitie van Yves Saint Laurent. 
Een vlijmscherp silhouet, gehoekte schou
ders, een castrerende autoriteit. Dominantie 
is een spel tussen dummies - autoriteit is een 
harnas, een karikatuur. Newton geniet van 
zijn Franse cavaleriesoldaten in de reportage.

In 1971 overlijdt Chanel, de Grande 
Mademoiselle. Haar heroïsche pogingen om 
de kledij van vrouwen en dus de vrouwelijk
heid te definiëren los van de mannelijke fan- 
tasmen worden door mannen voortgezet en 
onherroepelijk vervalst. Van de androgyne 
Yves Saint Laurent van de vroege jaren ze
ventig tot de aseksuele elegantie van 
Armani in de jaren tachtig wordt het thema 
onophoudelijk vervoegd. Newton en Bourdin 
maken de fantasmen die deze loocheningen 
van de vrouwelijkheid losmaken expliciet.

De functionele kledij - Saint Laurent’s 
tailleur pantalon en smoking pour dames — 
wordt het vlaggenschip van een heel nieuwe 
vrouwelijke elegantie (juist de mutatie van 
het functionele in het elegante is spannend). 
Het beheerste, introverte karakter van deze 
kledij laat een des te raadselachtiger erotiek 
vermoeden. (Yves Saint Laurent ontwerpt de 
kledij voor Catherine Deneuve in de onvol
prezen Belle de Jour van Bunuel in 1967). 
Geen spontane, natuurlijke, sportieve erotiek 
van de moderne vrouw, maar een perverse, 
gecomplexeerde erotiek die met moeite in 
de mannelijke lijn gevangen gehouden kan 
worden. Niets ligt verder af van wat Chanel 
van vrouwelijkheid verwachtte. Wat een re
vanche van de erotische fantasmen op hun 
modernistische sanering!

De geglaceerde vrouw is het centrale 
fantasma van de jaren zestig (Hitchcock’s 
onvolprezen Mamie is van 1964). Alleen een 
seksuele revolutie kon dat pantser doorbre
ken (ten koste van een groot misverstand: 
dat erotiek en seksualiteit hetzelfde zijn). De 
seventies glijden vanuit die bevrijde seksua
liteit terug in de erotiek. Die is nooit natuur
lijk en harmonieus, maar steeds in een per
verse spanning met die noodzakelijke derde, 
met dat onontkoombare beeld. Die her
ontdekking van de werkelijkheid van de ero
tiek ent zich op een herontdekking van de 
verdrongen geschiedenis. Immers, de cultus 
van de seksuele bevrijding is op een ander 
vlak een bezwering van de geschiedenis. 
Herstel van de erotiek en terugkeer van de 
geschiedenis gaan samen. En welke andere 
geschiedenis komt onherroepelijk terug dan 
die van Berlijn, het interbellum: Night 
Porter, II Conformista, Caduta degli dei, 
Cabaret en tenslotte Said, maar natuurlijk 
ook de films van Schroeter en van de late 
Fassbinder. De seksualiteit is de onschuldige 
Justine in de leer bij een wrede meesteres, 
de erotiek. Politiek en erotisch masochisme 
zijn het nieuwe leitmotiv.

Visueel is dit een grootscheepse retro- 
operatie. Ideëel is het een voorzichtige be-
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commercieel werk op polaroid de vormelijke 
strengheid heeft van een Callahan. Elk van 
zijn beelden is een poging om de grootste 
impact te bereiken met de geringste commu
nicatie.

In de conformistische en charmerende 
omgeving van de fashion-industrie vertelt 
Bourdin niet hoe de prins Assepoester de 
schoen aanpast, maar hoe in de achterkamer 
de stiefzusjes hun voeten bloederig bijsnijden 
om toch maar in de schoen te kunnen. Van 
schoenen ga je (ook) dood. Ook de late 
Newton vertelt zoiets: rolstoelen en prothe
sen verschijnen steeds vaker in zijn beelden. 
Naaldhakken, de split van een jurk, een ju
weel om een giftig mooie hals - allemaal 
prothesen. Hij radiografeert een voet in hoge 
schoen, met een juweel om de enkel (Vogue 
Français, 1994). Ook de fantasmen, vooral 
de fantasmen, zijn onze prothesen, nodig om 
te kunnen verlangen.

Omwille van de schoen is de bodem 
het plateau, de mentale en narratieve hori
zon van Bourdin. De schoenen zijn de 
versierstukken, de schilderijtjes van de vloer. 
Schoenen beschutten ons tegen die bodem 
en tillen ons omhoog. Even maar, zonder ons 
er ooit van los te kunnen maken. De foto
graaf moet naar beneden kijken, niet omhoog 
naar het hoofd. Daar omlaag krijg je geen 
horizon, geen uitzicht te zien. Uiteindelijk 
komt alles op de bodem te liggen. De schoe
nen zeggen dat we rechtop lopen en een uit
kijk hebben, maar daar, op de vloer, stoep, 
aarde ligt het slachtoffer, zoekt men naar spo
ren van de misdaad. Daar liep het bloed, daar 
vielen de accessoires neer. De bodem is de 
poort van de onderwereld.

vrijding van de emancipaties. Vrij zijn van 
bevrijdingen! Yves Saint Laurent - waar 
Newton vaak mee werkte - herstelt de gla
mour. In ’73 kleedt Saint Laurent een tour 
de chant van Marlène Dietrich, die anti
Chanel. De geklede vrouw moet de fantasie 
wekken, niet neutraliseren. Men moet haar 
tot beeld maken; niet gereserveerd, maar 
flamboyant. Dietrich kleedt zich als drager 
van de fantasmen van haar publiek, dat man
nelijk én vrouwelijk is. Voor die kruising 
kleedt ze zich en zingt ze. Kitsch is het on
vermijdelijke effect hiervan. Het fantasma is 
het kernbeeld van Dietrich dat beide geslach
ten aan elkaar toeschrijven: ‘dat wil hij zien’, 
‘dat denkt hij dat ik wil zien’, en zo einde
loos door. Een harde, onverwoestbare, ba
nale vorm die de hele erotische speling in 
beweging houdt. Clichés zijn de juwelen van 
de erotiek - vals, zo men wil, maar er zijn er 
geen andere. Niemand heeft dat in de 
20ste eeuw beter en dus genadelozer laten 
zien dan Newton. Niet verwonderlijk dat we 
zo ambivalent tegenover zijn werk staan.

De periode is geobsedeerd door de fy
sieke vorm van de macht. De schouders ver
breden en worden hoekig bij Saint Laurent, 
tot agressief en macaber bij Mugler en 
Montana. Steeds vaker kiest Newton poses 
en modellen die de allure vertalen als 
‘carrure’. Niet de vrouw als welving, niet de 
vrouw als lijn, maar steeds meer de vrouw 
als hoek. Die hoekigheid is ook een kwestie 
van pose: zijn modellen gaan niet seductief 
mee, maar zetten zich agressief af (de serie 
La mode piégée, Vogue Français, 1971). De 
modellen zetten zich hoekig brutaal tegen
over de slome, vergane en wat wansmake
lijke luxe van de locaties: ze lijken die als 
callgirls alleen maar tijdelijk te betrekken 
(denk aan het beroemde portret uit 1974 van 
Charlotte Rampling, naakt, oneerbiedig op 
het tafelblad van een rijkelijk interieur zit
tend, één geschoeide voet op een zetel, on- 
derzoekend-ironisch achteromkijkend: niet 
de houding van een eigenares, maar van een 
sceptische escort op werkbezoek).

De scepsis van de modellen is zo groot 
dat de kledij zonder betekenis, of juister, heel 
dubbelzinnig wordt. De hulde aan de kledij, 
die de klassieke modefotograaf als opdracht 
ziet, speelt niet meer bij Newton. De kledij 
is aanleiding om een heel ander betoog te 
openen. Newton werkt niet met de producten 
van een luxe-industrie, maar met de collec
tieve verbeelding. Zo staat de helderste kle
dij - zoals de serene tailleur met broek - hier 
niet om zijn functionele eenvoud, maar om 
zijn semantisch-erotische complexiteit: de 
tailleur wijst de lesbienne, de meesteres, de 
travestie aan (in een beroemde serie in Vogue 
Français van 1975, en in de serie Rétro 
verseau in Vogue Français van 1979).

Newton begon zijn carrière in de nadagen 
van de haute couture. Zijn carrière begeleidde 
de opkomst van de prêt-à-porter en de op
gewektheid van zoveel democratiserings
processen: mode voor iedereen! Dat kan nau
welijks de droom geweest zijn van Newton,
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die juist een elite (en liefst van dubieus ge
halte) behoeft, om haar uit te kunnen dagen. 
De massa uitdagen (Toscani) is zeker zijn 
idee niet. Dat is de kunst van de demagogie 
en de decadentie van de correctheid. De 
massa laat zich niet door het subversieve van 
de wijs brengen: ze is bedroevend rechtlij
nig. Gedurende tien jaar in de seventies vindt 
deze onbeschaamde agent provocateur een 
perfecte rol in de elite van de burgerlijke 
zelfemancipatie. In die rol overtroeft zijn 
verbeelding ruimschoots die van de ontwer
pers. In de jaren tachtig is het voorbij: 
nieuwe ontwerpers als Gaultier ontwerpen 
de fantasieën van Newton nu letterlijk in 
textiel. Daar kan Newton niets meer aan 
toevoegen (zie de serie The girl who fell to 
earth, in Vanity Fair, 1984).

Charles Jourdan, Souliers

Guy Bourdin verzorgde jarenlang de cam
pagnes van het schoenenmerk Charles 
Jourdan. Hij is geen mode- maar een 
accessoirefotograaf. Zijn vertrekpunt is het 
modestilleven, niet het modeportret of de 
modereportage; hij is dus een product- 
fotograaf. Bourdin kan Newton’s spannende 
arbeid van objectivering van modellen in scè
nes overslaan: hij is niet met modellen, maar 
met producten bezig en als hij modellen ge
bruikt, dan als ultiem accessoire: de vrouw 
als staander voor schoenen. Bourdin vermor
zelt zijn mannequins. Als hij het met benen 
van dummies kan doen, nog liever. De toch 
al behoorlijk onderkoelde wereld van 
Newton is een luidruchtig cabaret, vergele
ken met die van Bourdin. Dat is een kille 
werkplaats van een taxidermist.

Zowel de technische perfectie als de 
obsederende beheersing tillen de beelden van 
Bourdin in een heel ander erotisch register 
dan dat van Newton. Ieder beeld is er aan 
een mathematische berekening onderworpen, 
waarbij de meetlat alles preciseert. Weegt bij 
Newton de materie van locatie, lichaam en 
textiel nog steeds volgens zijn eigen soorte
lijk gewicht, bij Bourdin heeft alles eenzelfde 
lichtheid zonder zwaartekracht. Alles is er 
als gekreukeld, fladderend, wollig tissue- 
papier, nadat een vrouw het tegen haar net 
gekleurde lippen heeft gedrukt. De beelden 
gaan over een Alice in een wonderland van 
dingen. Spiegels, kaders, verwarrende aan- 
snijdingen, verte tegen platte vlakken, cru
ciale details in fracties van het beeld verbor
gen: zo loopt de kijker van de ene verwon
dering in de andere. Ook hij moet voortdu
rend aan het berekenen slaan: aan welke kant 
van de spiegel wil hij terecht komen? Het 
maakt Bourdins heel sjieke beelden tot een 
spel van vormen dat hun sadistische erotiek 
sublimeert.

Bourdin maquilleert zijn modellen op 
steeds dezelfde manier tot verwisselbare 
gezichten: de blos en glimmend rode lippen 
van kinderpoppen in papier maché. Hun 
houdingen zijn nooit het resultaat van een 
eigen beweging: hij zette ze neer, plooide hun 
ledematen en dwong ze die pose uitputtend 

lang en bewegingloos vast te houden. Alleen 
als hij op hun veertje drukt, draaien ze een 
kwartslag bij. Olympia, de sprekende pop van 
Hoffmann. Niet de verleiding, maar het uit
puttende, mechanische werk ervan. Hun kroe
zende haren waaien strak en lijken op die van 
Elsa Lanchester’s Bride of Frankenstein 
(1935). Zo meteen zal een elektrische stroom 
hen tot leven wekken, klaar om zich gedul
dig wachtend orgieën van seks en geweld te 
laten welgevallen.

Er kleeft geen enkele tijd aan de op
pervlakte van deze beelden: scènes, houdin
gen, uitdrukkingen, anatomie - alles is 
gehercodeerd buiten de tijdelijkheid om. Er 
is geen moment, geen duur, geen spoor van 
een tijdgeest of een seizoen. Ieder beeld ligt 
vast in een versteende onveranderlijkheid. 
Die blik, die glimlach, die uitdrukking zijn 
er voor altijd. Je kan er geen vervolg bij den
ken: het kan niet beter, het is perfect. Is de 
tijd - bewegingen en tijdgeest - bij Newton 
een wezenlijk onderdeel van zijn werk, bij 
Bourdin gaan we eerst door een sas waar de 
tijd is in weggedesinfecteerd. Toch is de 
mode dat juichend geaffirmeerde ‘nu’, niet 
de afgezette tijdsplek van de politiefoto: hier 
is iemand vermoord, hier stopt de tijd, dit 
laatste leggen we in alle details vast. Ieder 
beeld van Bourdin is gemaakt als de limiet- 
ervaring van een gewelddadige overval; het 
schilderen van een teennagel, het hurken op 
een Boulevard in Los Angeles, met ópgetrok
ken knieën op een laag muurtje bij een auto 
zitten: een limiet, daarna niets meer. Die 
limietervaringen hecht hij aan banale arran
gementen - een meisje in slip, haar hand op 
het matte glas van een half open raam, een 
mannenarm in het raam, de camera buiten in 
de nacht, de badkamerscène als een klein 
trapezium in een gitzwart vlak. Het geheel is 
omineus als die enkele shots waarin Janet 
Leigh nog heel even argeloos doucht, niets 
wetend van Hitchcock en Herrmann.

Het fantasma dat Bourdin voor ons ac
tiveert, is dat van de repetitieve vrouw. Zijn 
fantasie is die van Busbey Berkeley, regis
seur en choreograaf van geometrische dans- 
nummers. Gecloonde modellen, precies in 
het kader gearrangeerd. Ook Bourdin zet zijn 
camera in onwaarschijnlijke hoeken en op 
extreme afstanden, zodat hij zijn modellen 
in een caleidoscoop van fragmenten kan ver
splinteren. Hij maakt geen beeld van een 
scène, maar gebruikt een scène voor een 
beeld. Iedere band met iets reëels wordt door
geknipt. Dat is voor modefotografie geen 
voor de hand liggende werkwijze. Het beeld 
moet de kijker toch steeds iets zeggen als: 
‘jij ook’. Het publiek als klant, datje ook als 
klant aanspreekt, bestaat bij Bourdin niet. Hij 
is een puritein van de communicatie. Ieder 
contact, iedere gelijke grond tussen zijn beel
den en zijn publiek is uitgesloten. Zijn beel
den zijn fanatiek in zichzelf gesloten. Het zijn 
narcistische objecten die zich in hun eigen 
perfectie verlustigen. We kijken ernaar als 
naar mooie, naakte schone slaapsters. Het is 
geen toeval dat Man Ray zijn grootste refe
rentie is. Het is geen toeval dat zijn niet-

Huurlingen

Ik stel me beide fotografen graag voor als 
huurlingen in een oorlog die er niet toe doet 
en die ze niet eervol kunnen winnen. Ze zijn 
cynisch en consequent, helder en triviaal. Als 
geen ander voor noch na hen hebben ze van 
de modefotografie een slagveld gemaakt. 
Ieder beeld is de inzet van een duel tussen 
extremisme en gepubliceerd worden, tussen 
de clichés van hun fantasmen en hun creati
viteit, tussen weerstand en oplossing, tussen 
slopende herhaling en even slopende 
vindingrijkheid, tussen de glibberigheid van 
het mentale beeld en de objectiviteit van een 
opname.

Beeld na beeld vragen ze: wat is he
dendaagse begeerte? De manipulatie van de 
vrouwelijkheid lijkt het begeleidings
verschijnsel van het moderne individualisme. 
Tot wat wordt het dan gekneed? Dat ze om 
die vraag te stellen de modefotografie ge
kaapt hebben, dat ze de mode daarvoor ge
bruikt hebben, is een klein wonder. Men weet 
dan ook niet wie of wat men het meest moet 
bewonderen: de fotografen die de beelden 
maakten, of de maatschappij die ze verdroeg.

Noten

[1] Helmut Newton was adviseur en mo
del voor de film The Eyes of Laura Mars van 
Irving Kershner (1978). De seksuele logica 
van Newton’s werk zit al meteen in het feit 
dat de fotograaf van gewelddadige mode
beelden een vrouw is (gespeeld door Faye 
Dunaway). Reacties op haar werk (op de fo
to’s van Newton) tijdens een vernissage en 
tijdens gesprekken met een politiecommis
saris geven de reacties van de tijd op 
Newton goed weer.
[2] Antoine Mooij, Psychoanalytisch 
gedachtegoed, Een modern perspectief, 
Amsterdam, Boom, 2002, pp. 73 ev.
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Waar toe-eigening was moet toewijding komen
Fascinatie, subversie en onteigening in de appropriation art
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1. Actieve vormgeving of parasitair gedrag?

Artistieke arbeid veronderstelt toe-eigening. 
Toe-eigening in de letterlijke betekenis van 
zich-iets-eigen-maken. Al in de Renaissance 
besteedden de kunstenaars, wier legenden 
Giorgio Vasari heeft verzameld, veel tijd aan 
de toe-eigening van technische vaardighe
den en artistieke voorbeelden, met de be
doeling deze voorbeelden en vaardigheden 
in de assimilatie ervan te overtreffen. Een 
groot deel van hen werd door een leraar 
onderwezen: toe-eigening organiseerde zich 
rond de centrale instantie van de leraar- 
leerling verhouding. Ook de klassieke aca
demische kunstopleiding kan men begrij
pen als onderricht in praktijken van toe- 
eigening, wanneer men bedenkt hoeveel 
ruimte het kopiëren van schilderijen daar 
heeft ingenomen. Een schilderij kopiëren 
betekent immers niets anders dan zich, in een 
toe-eigenende beweging, erin in te leven, om 
zo de artistieke kennis die erin is ingeschre
ven te verinnerlijken. Tot in de moderniteit 
bleef deze vorm van toe-eigenende inleving 
echter gericht op de ontplooiing van ‘origi
naliteit’: wanneer bijvoorbeeld over de 
jonge Picasso werd verteld dat hij de oude 
meesters kopieerde, dan beschouwde men 
dat als een soort voorbereidende inoefening, 
die weliswaar al sporen van zijn eigen hand
schrift vertoonde maar op een bepaald mo
ment toch door eigen, ‘originele’ plastische 
vondsten werd afgelost. Artistiek werk dat 
alleen door toe-eigening wordt gevoed en 
dit ook nog expliciet maakt, zou in dat sce
nario geen kans op erkenning hebben ge
had. Er moest iets bijkomen, iets dat de pure 
toe-eigening oversteeg en zich als een ei
gen prestatie liet beschrijven. Dit waarden
systeem zou echter in de jaren tachtig van 
de 20ste eeuw een radicale schok worden 
toegebracht: in het kader van het post
modernisme ontstond een discursieve 
ruimte waarin het belang van auteurschap 
en originaliteit werd betwijfeld. Post
modernisme - dat was ‘citaatcultuur’ 
(Fredric Jameson). Het begrip kunst werd 
in die zin veranderd dat de zuivere schep
ping aan de kant werd geschoven ten gun
ste van de ‘pastiche’ - de methode waarbij 
gevonden materiaal opnieuw samengesteld 
werd, en die Fredric Jameson uitriep tot een 
van de wezenlijke kenmerken van post
moderne praktijken. [1] Ook het beeld van 
de kunstenaar werd grondig gewijzigd: kun
stenaars mochten niet langer uitmuntende 
individuen zijn, maar moesten teruggrijpen 
naar de bestaande beeldenvoorraad, zich 
daarin ‘innestelen’. In de plaats van het sterke 
subject, dat uit zichzelf iets nieuws schept, 
kwam het model van een toe-eigenend, 
parasitair gedrag. De kunstenaar voedde 
zich met culturele symbolen, hij was er in 
hoge mate op aangewezen en tegelijk moest 
hij op dat punt over een enorm subversief 
potentieel beschikken. Zowel in de post
moderne theorie als in de kunstkritiek en in 
artistieke statements was het gebruik van 
biologistische respectievelijk virale meta
foren buitengewoon geliefd. [2] De schil
der Peter Halley ging daarin erg ver: hij 
wilde dat men zijn abstracte rasterschilde- 
rijen onmiddellijk interpreteerde als “cel
len en leidingen” (“cells and conduits”), die 
de virale maatschappelijke logica van uit
breiding en vernetwerking moesten visuali
seren, waarbij hij theoretici als Jean 
Baudrillard en Michel Foucault aanvoerde 
als bewijs voor de echtheid van die lo
gica. [3] Deze geschilderde cellen, aldus 
Halley, verwezen naar echte cellen zoals 
woningen of ziekenhuisbedden, en zij wa
ren net als deze op leidingen aangesloten 
waardoor “levensbelangrijke vloeistoffen” 
naar binnen en naar buiten konden. [4] Deze 
versmelting van de schilderkunst met een 
moleculair opgevatte maatschappij maakte 
het mogelijk om voor de schilderkunst 
maatschappelijke betrokkenheid te claimen; 
het ging om een soort historieschilderkunst. 
Ook metaforen van subversie volgden dit 
schema - in de jaren tachtig was het beeld 
van het Trojaanse paard wijdverbreid. 
Goede kunst, aldus het kunstenaarsduo 
Clegg & Guttmann in een interview, moet 
functioneren als een paard van Troje: "Ver-

Richard Prince

Untitled (girlfriend), 1993

leidelijk genoeg” om binnengelaten te wor
den, en “subversief genoeg daarna”. [5] De 
kunst doet dus eerst alsof, om in vreemd 
gebied te kunnen binnendringen. Daar aan
gekomen ontplooit ze dan - zoals een virus 
dat zijn gastorganisme heeft overvallen - 
haar ondermijnende kracht. Typisch genoeg 
reppen Clegg & Guttmann echter met geen 
woord over hoe deze subversie eruitziet en 
artistiek in zijn werk gaat.

2. Uitbreiding van de toe-eigeningszone

Men zou Duchamps readymades en de di
verse ‘Duchampeffecten’ van de 20ste eeuw 
(pop art, minimal art, conceptuele kunst, 
appropriation art) kunnen beschouwen als 
een eerste breuk met een modernistisch 
geloofssysteem dat regeerde tot in de jaren 
tachtig, en waarbinnen toe-eigening in ze
kere zin als voorstadium van het eigen hand
schrift gold. Want de readymade, dat indus
trieel geproduceerde gebruiksvoorwerp dat 
uit zijn functionele samenhang losgemaakt 
en door de kunstenaar tot kunstwerk uitge
roepen wordt, staat voor een vorm van ar
tistieke praktijk waarin toe-eigening - en 
wel een bepaald type van artistieke toe- 
eigening - een buitengewone rol speelt. 
Artistiek toe-eigenen betekent in dit geval 
uitkiezen en in bezit nemen, respectievelijk 
tot eigen werk uitroepen. De readymade 
komt echter niet voort uit een willekeurige 
keuze, zoals vaak werd beweerd. Hij resul
teert veeleer uit de voorkeur voor een be
paald voorwerp, en dit geselecteerde voor
werp wordt in één beweging toegeëigend 
en in bezit genomen. Selectie en toe- 
eigening gaan hier dus hand in hand, en elke 
readymade is de belichaming van die toe- 
eigenende selectie. Hij berust op het toe- 
eigenende gebaar van de kunstenaar, maar 
vertelt er op zijn beurt ook over, legt getui
genis af van een specifieke artistieke sensi

biliteit. Want de kunstenaar heeft niet een
der welk, maar een welbepaald voorwerp 
uitgekozen - bij Duchamp bijvoorbeeld het 
beroemde urinoir. En met dat voorwerp 
wordt omgegaan op een manier die artis
tieke ‘sensibiliteit’ verraadt. Ook bij de 
readymades komt er dus iets bij; neem bij
voorbeeld de titel die Duchamp eraan gaf 
en die de kunsthistoricus Thierry de Duve 
terecht met het effect van een kleur heeft 
vergeleken. [6] Met behulp van de titel 
worden de readymades ingekleurd; in hun 
titel overleeft artistieke expressie. Men kan 
dus enerzijds wel zeggen dat Duchamps 
readymades een historische uitbreiding van 
de toe-eigeningszone markeren, doordat zij 
het terrein van de voorwerpen die men zich 
kan toe-eigenen vergroot hebben, maar te
gelijk is het cruciaal in te zien dat de aan
spraak op een uniek handschrift helemaal 
niet werd opgegeven. De indicaties voor dit 
handschrift zijn enkel naar de randen van 
de artistieke arbeid opgeschoven. Uniciteit 
laat zich niet meer ‘immanent’ lokaliseren, 
bijvoorbeeld in de penseelstreek. Ze mani
festeert zich op het niveau van de toe-eigen
ende selectie, de signatuur die aan de ready
made wordt toegevoegd of de titels die bij 
Duchamp altijd betekenis suggereren. De 
these die de postmoderne kunstkritiek tot in 
de jaren negentig verdedigde, namelijk dat 
Duchamps readymades de ‘dood van de au
teur’ ingeluid zouden hebben, kan men van
uit dit perspectief nauwelijks nog handha
ven. Te veel sporen wijzen op actieve vorm
geving door de auteur. Waar Duchamps 
readymades echter definitief mee gebroken 
hebben, is het klassieke expressieve ideaal 
dat ervan uitgaat dat een kunstenaar zich in 
zijn artistieke werk uitdrukt. De kunstenaar 
die zich de dingen toe-eigent - in de bete
kenis van uitkiezen en in bezit nemen - 
drukt zich immers helemaal niet recht
streeks uit, als hij dat al ooit gedaan heeft.

Veeleer heeft hij voor een bepaalde wijze 
van experimenteren gekozen; hij is (mis
schien wel terloops) op zoek gegaan naar 
een object of een situatie die de toe-eigening 
waard is. Zulke situaties, die bijvoorbeeld 
optreden in de werken van de kunstenares 
Louise Lawler - waar ze inderdaad op een 
welbepaalde manier werden toegeëigend — 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Het lijkt 
correct ze naar analogie met de objets 
trouvés van de surrealisten als “situations 
trouvées” (Johannes Meinhardt) te bestem
pelen. [7] Want de situaties die Lawler fo
tografeert zijn evenzeer het resultaat van een 
selectie als van vondsten. Ze vielen de kun
stenares als het ware ten deel. Bij een artis
tieke praktijk die in de eerste plaats op toe- 
eigening berust, stelt men zich doorgaans 
een doelgericht handelen voor dat uitgaat 
van een actief handelend en intentioneel 
gestuurd kunstenaarssubject; deze voorstel
ling moet in dit perspectief worden gerela
tiveerd. Het probleem is alleen dat een 
groot deel van het kunsttheoretische dis
cours over toe-eigening van deze volunta
ristische premisse vertrekt. [8] Wat daar
bij uit het oog wordt verloren is het feit 
dat de kunstenaressen en kunstenaars die 
zich iets toe-eigenen door dat voorwerp 
ook worden meegesleept.

3. Toe-eigening als antimodernistisch 
tegengif

In een van de belangrijkste teksten over dit 
thema heeft de kunsthistoricus Benjamin 
Buchloh de toe-eigening een “daad” ge
noemd. De keuze voor dit begrip is veelbe
tekenend, niet alleen omdat elke daad dui
delijk een subject vooronderstelt. Het gaat 
ook om een subject dat voor een bepaalde 
manier van handelen heeft gekozen en waar
van wordt aangenomen dat het weet wat het 
doet. Logischerwijs werd deze “daad” met 
allerhande kennistheoretische doelstellin
gen en capaciteiten beladen: “Elke daad van 
culturele toe-eigening construeert daarom 
het simulacrum van een dubbele negatie; het 
belang van individuele en originele pro
ductie wordt even sterk betwist als de rele
vantie van de specifieke context en functie 
van de praktijk van het kunstwerk zelf.” [9] 
Hoewel Buchloh hier over “culturele toe- 
eigening” in het algemeen spreekt, tekenen 
zich in deze zin de belangrijkste kunst
theoretische claims af die in de loop van de 
jaren tachtig voor artistieke toe-eigening 
naar voren werden gebracht, te beginnen 
met de “negatie van individuele en origi
nele productie” die de “culturele appro- 
priatie” als het ware automatisch tot stand 
moet brengen, tot en met de bewering dat 
het bij deze toe-eigening eigenlijk om een 
simulatie gaat, dat ze dus slechts geveinsd 
is, een opvatting die toentertijd wijdverbreid 
was dankzij de populariteit van subversie- 
en simulatietheorieën (Jean Baudrillard, 
Michel de Certeau). Ook zijn bedenking dat 
gebaren van toe-eigening de context nege
ren is ten slotte profetisch gebleken.

Het citaat van Buchloh is dus in drie 
opzichten verhelderend: eerst en vooral 
omdat het de opvatting vertegenwoordigt 
dat de artistieke toe-eigening een daad is 
die met maatschappijkritische functies be
laden kan worden. Ten tweede wijst het 
woordje “simulacrum” op de vandaag nau
welijks nog voorstelbare invloed van 
Baudrillards simulatiethese, die uitging van 
een gesimuleerde werkelijkheid die alleen 
nog uit tekens bestaat en aan elke controle 
ontsnapt is. [10] En ten derde formuleerde 
Buchloh met zijn verwijzing naar de nega
tie van de context door de culturele toe- 
eigening een probleem waarmee de zoge
naamde contextkunst in de jaren negentig 
werd geconfronteerd, toen deze de context 
uitriep tot integraal bestanddeel van het ar
tistieke werk.

Voor de progressieve Amerikaanse 
kunstkritiek van de late jaren zeventig was 
autonomiekritiek de eis van het ogenblik 
en appropriation een concept waarmee 
men de hegemonie van het modernisme, 
belichaamd door critici als Clement Green
berg of Michael Fried, kon bestrijden. [11] 
In het licht van een modernistische ideo
logie die uitging van een gegeven, imma
nente wetmatigheid van de kunst, kon toe- 
eigening opklimmen tot een concept dat 
alle hoop op zich vestigde. Men kon er de 
vermeende modernistische immanentie



mee openbreken, door erop te wijzen dat 
bij elke artistieke toe-eigening toch iets 
externs in de kunst binnengebracht wordt. 
Wat aan de kunst ‘immanent’ is, verliest 
de schijn van evidentie; de grens tussen 
‘intern’ en ‘extern’ wordt poreus.

4. Besmet worden door het object

In de jaren tachtig stelde men zich de toe- 
eigenende kunstenaar in de eerste plaats 
voor als iemand die een wereld, die alleen 
nog als simulatie bestaat, op zijn beurt met 
een “praktijk van de simulatie” (Peter 
Halley) beantwoordt; een kunstenaar wiens 
toe-eigening zich dus altijd afspeelde op het 
niveau van tekensystemen. [12] Halley’s 
abstracte, kleurige schilderijen van cellen 
wilden dit maatschappelijke stadium repre
senteren: het stadium waarin de tekens vrij 
rondzweven, zich voortdurend zelf genere
ren en vermeerderen. Net als tal van andere 
kunstenaars en kunstenaressen van zijn ge
neratie zorgde Halley er met schriftelijke 
stellingnames voor dat de kijker deze ‘in
houd’ van zijn schilderijen aflas, wat ertoe 
leidde dat hun duidelijkste eigenschappen 
werden verwaarloosd. In feite varieerden zij 
immers op het modernistische thema van 
het raster. Toch meende men veeleer dat de 
kunstenaar zich via toe-eigening vasthaakte 
in de tekenproductie van de maatschappij, 
een tekenproductie die theoretici als 
Baudrillard met die maatschappij gelijkstel
den. Het bezwaar tegen de simulatiethese, 
namelijk dat deze maatschappij nog altijd 
reële effecten zoals uitsluiting en discrimi
natie produceerde, weerklonk pas in de late 
jaren tachtig, en zou aanzetten in de rich
ting van een identiteitspolitiek begunstigen. 
Vooralsnog stelde men zich een kunstenaar 
voor die de verschillende vormen van ‘mas
sacultuur’ gebruikte - vandaag zou men het 
specifieker hebben over ‘visuele cultuur’. 
Deze dominante invulling van artistieke toe- 
eigening is vooral problematisch omdat zij 
een instrumentele relatie veronderstelt tus
sen de toe-eigenende kunstenaar en zijn 
beeldmateriaal. Het begon in de jaren tach
tig met de voorstelling dat de toe-eigenende 
kunstenaar zich subversief in bestaande 
mediabeelden zou ‘innestelen’ - een van de 
toen geliefde virale metaforen. Deze opera
tie heette telkens dan succesvol wanneer ze 
de ‘afweermechanismen’ van het ‘lichaam’ 
als een zich geniepig uitbreidend virus kon 
doorbreken, wanneer ze in het lichaam ‘bin
nengedrongen’ was. Een voorbeeld van dat 
nog steeds wijdverbreide gebruik van virale 
metaforen biedt het lemma "appropriatie" 
in een lexicon met begrippen uit de kunst
geschiedenis: “Toe-eigening functioneert 
wanneer ze geluidloos gebeurt, als een 
vreemd organisme de afweermechanismen 
van het lichaam doorbreekt en erin binnen
dringt, waarbij het lijkt alsof dit natuurlijk 
en volstrekt onschadelijk was.” [13]

De mogelijkheid dat dit lichaam of dat 
het toegeëigende materiaal van de kunste
naar weerstand kon bieden en eventueel kon 
terugslaan, werd helemaal niet waargeno
men. In plaats daarvan overschatte men het 
kunstenaarssubject en zijn handelings- 
potentieel op een manier die achteraf ver
bazing wekt. Men ging zo ver te beweren 
dat de toe-eigenende kunstenaar interve
nieerde, wat zijn operaties associeerde met 
overheidsinterventies. Telkens wanneer een 
kunstwerk erop leek te wijzen dat de kunste
naar door zijn materiaal gefascineerd was, 
en er misschien zelfs door overweldigd werd, 
zag men dit echter als een mogelijk gevaar 
- misschien zelfs het grootste gevaar van toe- 
eigening. [14] De appropriation artist die 
zich door zijn materiaal liet overweldigen, 
had er volgens de kunsttheorie het bijltje 
bij neergelegd, hij was als het ware overge
lopen naar de vijand. Deze interpretatie van 
toe-eigening als unilaterale handeling liet 
geen ruimte voor de gedachte dat de ‘vij
and’ waarin men zich innestelde, op zijn 
beurt erg weerspannig kon zijn. Indien men 
aan het toegeëigende materiaal immers ook 
maar de minste dynamiek toeschreef, zou 
dit al betekenen dat men op modernistische 
premissen terugviel, en zoals gezegd moest 
dit tegen elke prijs vermeden worden. Van
daar dat men zich niet in detail bezighield 
met het toegeëigende materiaal en de spe
cifieke hoedanigheid ervan, noch met de 
methoden van toe-eigening. [15] Het geloof 
dat er van het materiaal iets uitging, en dat 

het bijgevolg bepaalde richtingen aangaf, 
was per slot van rekening het moder
nistische credo bij uitstek - een credo dat 
men vanwege zijn mystificerende tenden
sen vaarwel wilde zeggen. Om misverstan
den te vermijden: aan een onvoorwaarde
lijke terugkeer naar modernistische premis
sen is mij zeker niets gelegen, alleen denk 
ik dat we productief kunnen aanknopen bij 
de modernistische overtuiging dat er van het 
materiaal iets uitgaat, zonder in mystifi
caties te vervallen. In plaats van de toe- 
eigening als een eenzijdig gecontroleerd 
proces op te vatten, kan men haar immers 
begrijpen als een gebeuren van wederzijdse 
beïnvloeding, waarbij de dynamiek van het 
toegeëigende materiaal overslaat op degene 
die toe-eigent.

Ik zou dus willen pleiten voor een in
vulling van artistieke toe-eigening die aan 
het toegeëigende materiaal een eigen dyna
miek toekent en die de mogelijkheid over
weegt dat kunstenaars door deze beweging 
meegesleept worden. Dit materiaal kan ook 
de vorm aannemen van een instituut waar
mee kunstenaars geconfronteerd worden, 
als ze bijvoorbeeld tentoonstellen in een 
galerie. Instituten geven immers bepaalde 
richtingen aan, in het bijzonder voor die 
praktijken die met begrippen als institutio
nele kritiek of site specificity omschreven 
werden. Men zou daarom kunnen zeggen 
dat ook het institutioneel-kritische uitgangs
punt - bijvoorbeeld van Michael Asher - 
nog wordt gevormd en gestuurd door het 
instituut dat wordt toegeëigend. Op die 
macht van het instituut heeft Louise Lawler 
in een interview gewezen: haar vroege ten
toonstelling An Arrangement of Pictures 
(waarbij ze zich de werken van andere kun
stenaars uit de galerie toe-eigende door ze 
te presenteren of te fotograferen) werd als 
het ware volledig ‘gevormd’ door de galerie 
Metro Pictures. Lawler heeft zeer bewust 
werken geproduceerd die aan de look van de 
galerie beantwoordden: “Ik maakte bewust 
werk dat ‘eruitzag als’ Metro Pictures.” [16] 
Wanneer situaties dus niet alleen bepaalde 
richtingen aangeven maar als het ware me
thoden van toe-eigening voortbrengen, dan 
heeft dit onvermijdelijk invloed op het be
grip toe-eigening. Toe-eigening moet nu als 
een vorm van toewijding opgevat worden 
- toewijding omdat de situatie aan de toe- 
eigenaar lijkt te zijn toegewijd, omdat hij 
ermee wordt geconfronteerd alsof ze hem

Louise Lawler

Blue Nail, 1990

is toebedacht. Zo'n reconstructie van het be
grip toe-eigening lijkt mij bijzonder zinvol 
te zijn voor de artistieke productie. Want 
zodra kunstenaars zich iets toe-eigenen 
- laat ons zeggen een model uit de reclame 
of een situatie in de woning van een verza
melaar - is dit hun immers ook in zekere 
zin ten deel gevallen. De geschiedenis van 
de readymade is daar weer een goed voor
beeld van; voor Duchamp moesten de ge
bruiksvoorwerpen die hij selecteerde en toe
eigende, immers ook producten van een toe
vallige ontmoeting zijn. Hij zelf heeft het 
in elk geval altijd zo voorgesteld alsof die 
objecten - dat kon een flessenrek of een kam 
zijn - zich onverhoopt aan hem hadden op
gedrongen terwijl hij in Parijs door waren
huizen wandelde of langs etalages fla
neerde. Nog afgezien daarvan dat zulke uit
spraken van kunstenaars, die we overigens 
ook aantreffen bij hedendaagse kunstenaars 
zoals David Smith of Christopher Wool, de 
topos van de ingeving variëren - de klas
sieke topos van de kunstenaarsmythe - hou
den zij ook iets'fundamenteels vast: de an
dere kant van de toe-eigening, het in de toe- 
eigening ingeschreven moment van toewij
ding. Wie zich een voorwerp toe-eigent, 
moet vaststellen dat hij ook geconfronteerd 
wordt met wat ervan uitgaat of ervan schijnt 
uit te gaan. Hij wordt erdoor besmet, iets 
gaat op hem over. Deze opvatting heeft het 
voordeel dat ze specifiek betrekking heeft 
op de artistieke productie. Terwijl de 
abstract-schematische voorstelling van sub
versie de kunstenaar eenzijdig uitriep tot 
subversieve kracht en de spanning die voort
kwam uit het toegeëigende materiaal ge
woon negeerde, wordt toe-eigening nu als 
een proces denkbaar waarbij het kunste
naarssubject zich iets op de hals haalt, met 
onvoorziene consequenties.

Dit geherformuleerde concept van toe- 
eigening heeft nog een ander voordeel voor 
de discussie over hedendaagse kunst: het 
laat toe kunst als een complexe wederzijdse 
verhouding te denken - waarmee ik niet wil 
zeggen dat kunst volledig als toe-eigenings- 
relatie begrepen kan worden of dat ze daar 
volledig in opgaat. Wanneer toe-eigening 
echter zowel de soevereine vormgeving 
door een subject als zijn afhankelijkheid van 
iets externs impliceert, dan wordt daarin een 
spanningsverhouding beschreven die in alle 
artistieke arbeid doorklinkt. Elk artistiek 
werk waarin toe-eigening een rol speelt

- en we mogen ervan uitgaan dat kunstwer
ken hun achtergronden inzake toe-eigening 
vandaag niet meer verbergen, maar veeleer 
tentoonstellen - vertoont sporen van sub
jectieve vormgeving én blijft duidelijk door 
vreemde wetten bepaald. Bij deze laatste 
kan het zowel gaan om de richtingen die 
het toegeëigende model aangeeft, als om in
stitutionele dwang. Maar ook wanneer men 
de wederzijdse relatie van toe-eigening op 
die manier interpreteert, loopt dat uit op een 
noodzakelijke breuk met de visie die toe- 
eigening als een instrumentele relatie met 
de wereld definieert — een opvatting die al 
gangbaar is sinds de jaren tachtig, en die 
des te meer verbaast omdat ze volledig 
haaks staat op de poststructuralistische theo
rievorming uit die tijd, waar de kunsttheorie 
anders sterk door is beïnvloed. De instru
mentele rede stond daar ter discussie, net 
als de voorstelling van een subject dat kon 
handelen en over zichzelf beschikte. Bijge
volg had men eigenlijk moeten toegeven dat 
elke vorm van toe-eigening het subject aan 
banden legt. Ze produceert afhankelijk
heden en impliceert uiteindelijk ook dat men 
zich aan een zaak overgeeft. Door iets be
smet worden resulteert in controleverlies.

5. De toe-eigening van de appropriation art

Het begrip toe-eigening heeft cultuur- 
theoretisch gezien talrijke stadia doorlopen 
- gaande van een negatieve tot een positieve 
codering. Betekende het eerst iets dat afge
wezen diende te worden - kolonialistische 
toe-eigening van de wereld of inpalming 
door de kunstmarkt of ‘cultuurindustrie’ - 
dan kwam het in de jaren tachtig tot een 
opwaardering. Dat gebeurde in het zog van 
artistieke praktijken die voornamelijk in 
New York waren gesitueerd, en die onder 
het label “appropriation art” werden samen
gevat. [17] Daarvóór had de pop art het toe- 
eigeningsprincipe van de readymade al uit
gebreid: het leek erop dat de toe-eigenende 
kunstenaar voortaan alles - de volledige 
beeldenvoorraad van de visuele cultuur - ter 
beschikking had. Bij die situatie knoopte de 
appropriation art aan, met dat verschil dat 
de duidelijk zichtbare artistieke bewerking 
van mediale voorbeelden, die nog kenmer
kend is voor Warhols achteraf overschil
derde zeefdrukken, geen criterium meer was 
of, beter gezegd, geen criterium meer mocht 
zijn. Het begrip appropriation art is afge-
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leid van het Engelse woord voor toe- 
eigening en duidt volgens het lexicon een 
kunstvorm aan “waarvoor de strategische 
toe-eigening van vreemd beeldmateriaal als 
grootste gemeenschappelijke noemer” 
geldt. [18] Toe-eigening moet dus per defi
nitie altijd al strategisch zijn, wat een doel
gericht optreden impliceert en een kunste
naarssubject dat soeverein over zichzelf 
beschikt. Voor een ander subjectbegrip, een 
dat het subject als gespleten of mislukt op
vat, is in een dergelijke interpretatie van 
appropriation geen plaats, en dat de kun
stenaar als gevolg van appropriation iets 
overkomt, blijft in deze definitie evenzeer 
buiten beschouwing.

Als pioniers van deze kunstrichting 
worden — terecht - kunstenaars en kunste
naressen als Sherrie Levine, Louise Lawler 
en Richard Prince beschouwd; Prince was 
al in de late jaren zeventig begonnen met 
het fotograferen van gepubliceerde reclame, 
en wel op een manier die hun glanseffect 
versterkte. Hij stelde deze "herfotografieën" 
voor als zijn werk. De werken van Louise 
Lawler vertrekken minder van het mediale 
dan van het concrete niveau van de publieke 
en private verblijfplaatsen van kunst. Daar
bij wordt een fotografische blik op inte
rieurs geworpen die even gedistantieerd als 
fetisjistisch aandoet. Sherrie Levine daar
entegen had zich in verschillende procédés 
voor de reproductie van geconsacreerde 
kunstwerken gespecialiseerd - bijvoorbeeld 
gefotografeerde foto’s van Walker Evans, 
uit catalogi gescheurde of gefotokopieerde 
tekeningen van Egon Schiele. Vooral 
Levines toe-eigenende praktijk leek in hoge 
mate aangewezen op de culturele betekenis 
van de geapproprieerde modellen. In de 
mate waarin ze artistieke legitimatie putte 
uit de namen van de kunstenaars die ze toe
eigende (Feininger, Schiele, Evans), gold 
echter evenzeer dat deze cultureel opgela
den modellen door een specifiek artistiek 
procédé werden geloodst: met beeld- 
onderschriften (“After Walker Evans”) en 
fijne passe-partouts, waarin ze op een on
miskenbare manier ingelijst waren. In de 
Levine-receptie bleef deze visuele signatuur 
aanvankelijk volledig onopgemerkt, wat 
samenhing met de al genoemde moder- 
nismefobie. [19] Wat telde waren de poli
tieke implicaties van haar werk, die men 
automatisch in de “weigering van auteur
schap en productie” wilde zien.

Wellicht zijn productie en receptie 
nooit tevoren zo nauw met elkaar ver
vlochten geweest als in het New York van 
de laten jaren zeventig en vroege jaren tach
tig. De uitwisseling tussen beeldend kun
stenaars en kunsttheoretici die de praktijk 
van deze kunstenaars onderschreven was 
uitgesproken intensief. [20] Men sprak de
zelfde taal, men las - volgens een herinne
ring van Levine - dezelfde boeken van 
poststructuralistische auteurs en men werkte 
samen. Er waren bijvoorbeeld geregeld sa
menwerkingen tussen Louise Lawler en 
Douglas Crimp - een criticus die zich al 
vroeg verdienstelijk had gemaakt voor de 
appropriation art. Op die manier ontstond 
een collectieve referentieruimte, met Roland 
Barthes’ opstel La mort de l’auteur als een 
van de belangrijkste uitgangspunten. Theo
rie en praktijk kregen vorm in onderlinge 
wisselwerking, en het is vandaag moeilijk te 
zeggen wat er eerst was: het concept 
appropriation of een artistieke praktijk die 
zich in de eerste plaats via toe-eigening wou 
definiëren en de omzetting van appropriation 
in een allegorische kritische figuur begun
stigde. Het staat echter vast dat twee din
gen elkaar ontmoetten: kunstenaars die in 
de traditie van dada en pop teruggrepen naar 
mediale modellen en het daar schijnbaar bij 
lieten, en critici die met het concept 
appropriation een bepaalde inzet verbon
den, namelijk de antimodernistische her- 
politisering van de kunst. Ze hadden ook 
een gemeenschappelijke vijand - het zoge
naamde neo-expressionisme, synoniem 
voor de ‘wilde schilderkunst’ die in die tijd 
opkwam, en die men meende te moeten 
bestrijden omdat ze de kunstmarkt leek te 
veroveren. Schilders als Julian Schnabel of 
David Salle werden ook als een bedreiging 
ervaren omdat hun schilderijen er geen ge
heim van maakten dat ze op bepaalde voor
beelden (Polke, Picabia) uit de schilderkunst 
teruggingen. Deze vorm van schilder
kunstige toe-eigening probeerde men dan 
als ‘pastiche’ in diskrediet te brengen. In de 
ijver van de strijd verzuimde men echter een 
onderscheid te maken tussen verschillende 
schilderkunstige praktijken. Van Salomé 
over Baselitz tot Kippenberger werd alles 
over de kam van het neo-expressionisme
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Sherrie Levine

Untitled (After Kasimir Malevich and Egon Schiele), 1984

geschoren. De overtuiging dat men omsin
geld werd door een vijand - die men van
daag overigens niet meer duidelijk zou kun
nen identificeren — had echter ook het voor
deel dat ze de acteurs aan elkaar vastklonk. 
Als monument van die eendracht zou ik 
willen verwijzen naar de publicatie Art After 
Modernism, die theoretici (Rosalind Krauss, 
Benjamin Buchloh, Douglas Crimp, Craig 
Owens) en kunstenaars (Martha Rosler, 
Thomas Lawson) verenigde in hun strijd 
tegen het modernisme en de wilde schilder
kunst. [21] De beeldredactie van die bun
del had Louise Lawler in samenwerking met 
Brian Wallis verzorgd.

6. Toe-eigening als subversie, 
taalkritiek en vervanging

Sedert de jaren tachtig heeft men nauwelijks 
een onderscheid gemaakt tussen vormen van 
artistieke toe-eigening, en toe-eigening in de 
zin van een fundamentele verhouding tot de 
wereld. De vraag naar het specifiek artistieke 
moment van appropriation wordt irrelevant 
van zodra men ervan uitgaat dat toe- 
eigening op zich al kritisch (in de zin van 
taalkritiek) of subversief is. Deze kritisch- 
subversieve emfase drukt tot op vandaag 
zijn stempel op het beeld van de appro
priation art; haar invloed reikt tot lexicale 
definities, die de daad van artistieke toe- 
eigening op zich al beschrijven als “nieuwe 
codering” of “betekenisverschuiving”. [22] 
Dit wil zeggen: alleen al de toe-eigening van 
een model brengt een betekenisverschuiving 
tot stand. De interesse voor het ‘hoe’ van ar
tistieke toe-eigening kwam pas tegen het eind 
van de jaren tachtig op, toen het nodig werd 
om ‘goede’ van ‘slechte’ appropriation te on
derscheiden. Aangezien talrijke kunstenaars 
- zoals David Salle, Julian Schnabel, Philip 
Taaffe, maar ook Jeff Koons of Haim 
Steinbach - met het ticket appropriation 
rondreisden, werd het tijd om criteria op te 
stellen. Douglas Crimp, de reeds vermelde 
criticus die met zijn legendarische tentoon
stelling Pictures als het ware voor de oer- 
scène van de appropriation art had gezorgd, 
gaf nu toe dat men het zich een beetje ge
makkelijk had gemaakt, met de bewering 
dat toe-eigening op zich kritisch was, [23] 
Het schema dat hij thans voorstelde, was 
echter niet minder willekeurig en neigde 
opnieuw naar het ongerijmde. Crimp stelde 
voor een onderscheid te maken tussen toe- 

eigening die enkel betrekking had op de stijl, 
en toe-eigening van het materiaal, waarbij 
het laatste nagestreefd en het eerste afge
wezen moest worden. Ook dit ‘criterium’ 
leek nog abstract, het leek de concrete es
thetische fenomenen te negeren en van wei
nig onderscheidingsvermogen te getuigen. 
Want past niet elke toe-eigening van om het 
even welk model zich onvermijdelijk aan 
de stijl ervan aan? En als stijl niet verme
den kan worden, wat is daar dan zo verwer
pelijk aan? Zou de overname van een stijl 
niet ook tot het opvoeren en leegmaken van 
die stijl kunnen leiden, zoals de afbeeldin
gen van David Salle aantonen, die door toe- 
eigening een relatie aangaan met Picabia of 
Polke? Ook met betrekking tot de werken 
van Sherrie Levine of Louise Lawler kan 
men vaststellen dat zij zich tot op zekere 
hoogte aan de stijl van de door hen 
toeggeëigende kunst hebben overgeleverd. 
Maar de gedachte dat de toe-eigenaar/kun- 
stenaar niet enkel een kritisch-afstandelijke 
relatie heeft met zijn modellen, was moei
lijk te verenigen met de centrale stelling dat 
appropriaton kritisch was - en dit niet in 
de laatste plaats omdat kritiek een bepaalde 
distantie impliceert. De zorgvuldige, om 
niet te zeggen liefdevolle kopie die Levine 
bijvoorbeeld van een getekend zelfportret 
van Egon Schiele maakte, wijst bij nader 
inzien nochtans op een relatie van obses
sieve fascinatie, die een ander begrip van 
kritiek vereist. Dit geldt ook voor de foto’s 
van Louise Lawler; ook zij getuigen van een 
relatie die gebaseerd is op fascinatie. [24] 
De blik die hier gecultiveerd wordt is lief
hebbend en onverschillig tegelijk. Eigenzin
nig gedistantieerde gezichtspunten en instal
laties die als het ware en passant worden 
waargenomen, maar ook willekeurig en 
abrupt aandoende fragmenten getuigen van 
de waarneming van een connaisseuse. [25] 
Wat Richard Prince betreft, de progressieve 
critici vonden zijn foto’s des te verdachter 
naarmate duidelijk werd dat ze te danken 
waren aan een persoonlijke fascinatie, zo
als bij de foto’s van de Biker Girls. [26] Bij 
Levine dreef men dan weer de subversie- 
retoriek op de spits: men ging zo ver haar 
werk als diefstal te vieren, het dus met een 
criminele handeling te verwisselen. [27] 
‘Confisqueren’ was een andere metafoor 
van toe-eigening die erg populair werd en 
die in zoverre veelbetekenend is dat hij de 
kunstenaar de macht verleent van het staats

gezag dat in beslag neemt. [28] Ook de des
interesse voor de toegeëigende onderwer
pen wordt in deze metafoor aangekondigd.

7. Onteigening toe-eigenen

Men kan echt niet genoeg benadrukken hoe
zeer de interpretatie van appropriation in 
de jaren tachtig aangewezen was op de 
marxistische betekenis van dat begrip. Ach
teraf lijkt het alsof men werkelijk op die 
marxistische achtergrond had gespeculeerd, 
zo bijvoorbeeld toen de kunstenares Sherrie 
Levine gevierd werd omdat ze de manne
lijke kunstenaars van wie ze de werken re
produceerde onteigend had. [29] In het 
Manifest van de communistische partij had
den Marx en Engels de “expropriatie van 
het grondbezit” als de “eerste geplande 
maatregel” voorzien, en meer dan een eeuw 
later werden kunstwerken tot zo’n onteige- 
ningsmaatregel in staat geacht. [30] Het leek 
alsof Levine de mannelijke kunstenaars hun 
mannelijke privileges of hun geniestatus had 
ontnomen. Artistieke toe-eigening werd een 
legitieme, in dit geval feministisch gemoti
veerde tegenmaatregel. In zoverre de 
marxistische achtergrond op die manier 
meespeelde in de interpretatie van toe- 
eigening, is het gebruik van het begrip toe- 
eigening in het kader van de appropriation 
art echter ook op een beslissende manier 
veranderd. Het werd opgewaardeerd en er
voer een positieve ommekeer. Was voor 
Marx toe-eigening nog het centrale maat
schappelijke probleem geweest - in het 
Communistisch Manifest is er het voorne
men om te breken met de toen gangbare 
praktijk van toe-eigening - dan gold nu het 
omgekeerde en werd aan artistieke toe- 
eigening een explosieve maatschappij
kritische kracht toegeschreven. Toe- 
eigening was voor Marx dus gewoon de 
vorm die uitbuiting aannam, omdat het ka
pitaal zich vreemde arbeid toe-eigende, 
omdat de arbeider van de producten van zijn 
toe-eigening vervreemd werd, en omdat 
deze producten hem ontnomen werden; bij 
de appropriation art echter werd artistieke 
toe-eigening een legitieme en noodzakelijke 
maatregel, vooral ook in een situatie die 
door privé-bezit, vervreemding en een 
getotaliseerde spektakelcultuur werd geken
merkt. Het werd een soort zelfverdediging. 
Wat bij Marx nog afgeschaft diende te wor
den om tot een “werkelijke toe-eigening” 
te komen, behoorde nu tot de condities die 
men onmogelijk kon omzeilen en die men 
zich ten minste artistiek kon toe-eigenen.

Men zou hier terecht kunnen opwer
pen dat artistieke toe-eigening toch iets heel 
anders is dan het marxistische begrip van 
“toe-eigening door arbeid”. In tegenstelling 
tot arbeiders hebben kunstenaars toch de 
mogelijkheid om het toegeëigende mate
riaal op een vanzelfsprekende manier bin
nen te brengen in hun werk, waarvoor zij 
dan het auteurschap kunnen opeisen. En is 
hun bezigheid - ook binnen de condities van 
de kunstmarkt en van de warenvorm - niet 
principieel minder van hen vervreemd? Dit 
is zeker juist, om het even of de kunstenaar 
zijn bezigheid nu als vervreemd beleeft of 
niet. Zelfs de artistieke pogingen om kunst 
programmatisch tot een onpersoonlijke on
derneming te stileren, of tot een praktijk die 
door anderen werd bepaald - denk alleen 
al aan de conceptuele kunst - werden uit- 
eindelijk onder de naam van hun ‘schep
per’ geboekt.

Marx had er weliswaar met Feuerbach 
op gewezen dat arbeid niet zonder haar ob
jecten kon leven. [31] Alleen besteedde hij 
niet bijzonder veel aandacht aan die objec
ten en hun mogelijke weerstand. In omstan
digheden waarin het privé-bezit was afge
schaft, stelde hij zich een “werkelijke toe- 
eigening” voor, waarbij de arbeider zich niet 
langer in zijn product weggaf en de ver
vreemding ongedaan was gemaakt. Volgens 
mij hield ook het concept appropriation nog 
vast aan dit ideaal van een werkelijke toe- 
eigening. Dit blijkt zeker al uit het feit dat 
men nauwelijks belangstelling had voorde 
objecten die werden toegeëigend, en zich 
in plaats daarvan op het kunstenaarssubject 
concentreerde, en op de vraag of de toe- 
eigening met een affirmatieve of een kriti
sche bedoeling was gebeurd. Het kunste
naarssubject, daar ging het om; dat subject 
moest bijgevolg in staat zijn om die toe- 
eigening een andere (kritisch-subversieve) 
draai te geven. Anders gezegd, men schreef 
aan de toe-eigenende kunstenaar niet alleen 
het vermogen toe om zich bepaalde voor
werpen of situaties toe te eigenen (zonder 
acht te slaan op hun concrete weerstand en 
specifieke dynamiek); men ging er boven-



dien van uit dat het object dat hij onteigend 
en vervolgens toegeëigend had, dankzij hem 
een andere betekenis zou krijgen. Toe- 
eigening werd een methode waarvan men 
aannam dat ze de vervreemding het hoofd 
kon bieden. De basis daarvoor was de voor
stelling van een sterk kunstenaarssubject dat 
uiteindelijk, bij wijze van spreken, de si
tuatie meester moest zijn. Nochtans kon 
men moeilijk naast de tekens van een ver
vreemding kijken die de impact van dat sub
ject inperkte. Het privé-bezit bijvoorbeeld 
was in het New York van de jaren tachtig 
duidelijk ongeschonden gebleven; het was 
de tijd van de boom in onroerend goed, van 
frenetieke consumptie en hoge groeipercen
tages. Maar de kunstenaar, zo vond men, 
moest laten zien dat hij ook tegen deze si
tuatie opgewassen was, en wel door er zich 
mee in te laten, door ze te "potentiëren". [32] 
Hier begint de notie van de overtreffings- 
strategie, waar het kunsttheoretische dis
cours sindsdien vaak naar teruggrijpt. Ook 
deze strategie gaat uit van een zeer potent 
kunstenaarssubject - een subject dat met 
dezelfde middelen terugslaat en de tegen
stander daarbij nog overtreft. Het klopt 
weliswaar dat kunstenaars de logica voort
zetten van de zaak die ze zich toe-eigenen, 
temeer omdat zij er een bepaalde artistieke 
omgang mee ontwikkelen. Tegelijk zou men 
hier echter moeten erkennen dat de relatie 
met het object van toe-eigening steeds ook 
een aspect van heteronome sturing inhoudt. 
Maar deze voorstelling van een confronta
tie tussen het subject en zijn oneigenlijkheid 
werd nu juist gebagatelliseerd, ten gunste 
van een notie die toe-eigening, zoals Marx 
al deed, eenzijdig als ‘nemen’ opvatte, en 
die nog een stap verderging door te veron
derstellen dat dit ‘nemen’ automatisch een 
kritische dimensie moest bevatten. Dat de 
kunstenaar zich als gevolg van die toe- 
eigening ook aan een ding overgeeft, wordt 
ook in dat scenario uitgeschakeld, want ten 
slotte tellen hier alleen de ‘activa’.

Het was de Italiaanse filosoof Giorgio 
Agamben die een bijkomende draai gaf aan 
deze spiraal van toe-eigening. Dat deed hij 
met zijn voorstel om oneigenlijkheid als 
dusdanig toe te eigenen. [33] In zijn boek 
Moyens sans fins heeft hij dit uitgangspunt 
ter overweging meegegeven, en daarmee 
omschreef hij de mogelijkheid dat de mens 
zich zijn historisch zijn, zijn oneigen
lijkheid, zelf toe-eigent. Dat men niet over 
zichzelf beschikt, is in dit perspectief een 
status-quo die niet ongedaan kan worden ge
maakt. Toe-eigening stelt iemand in staat om 
zich tot die status-quo te verhouden, zich hem 
toe te eigenen. Maar wat men zich op die 
manier toe-eigent zal oneigenlijk blijven. Er 
bestaat bijgevolg geen mogelijkheid tot zich
zelf te komen, iets waar Marx nog in geloofde 
en wat ook door de apologeten van de 
appropriation art impliciet werd aangeno
men. In plaats daarvan kan men dat moment 
van vervreemding als uitgangspunt nemen, 
ermee werken. Vervreemding wordt een pre
misse waar gewoon niet aan te tomen valt.

Afgezien van de bedenkelijke tendens 
om vervreemding tot een soort natuurwet 
te verheffen, heeft dit model het voordeel 
dat het toe-eigening en vervreemding op 
elkaar betrekt, dat het aandacht heeft voor 
het feit dat zij op elkaar aangewezen zijn. 
Heel wat kunstenaars van de jaren negentig 
hebben dit als uitgangspunt genomen; ze 
deden dat door de oneigenlijke identiteit die 
hen werd toegeschreven, toe te eigenen 
(Renée Green) of door, zoals Andrea Fraser 
in haar performances, de grens tussen ei
genlijk en oneigenlijk voortdurend te laten 
vervagen. Maar uiteindelijk blijven ook 
deze opties steken in een eigendomslogica 
die Marx per slot van rekening af wilde 
schaffen. Zijn ze dan uiteindelijk handlan
gers van de opvatting “Capitalism is here 
to stay”? Een dergelijke bewering zou neer
komen op de veronderstelling van een in
tentie waartoe kunstwerken zich toch niet 
laten reduceren. Ik zie in zulke aanzetten 
eerder een poging om zich productief te 
verhouden tot een situatie waarvan men bij
voorbeeld niet aanneemt dat ze unilateraal 
kan worden veranderd. Ten slotte is men ook 
door die situatie beïnvloed. Maar op het 
moment dat men zich haar artistiek toe
eigent en zich tot haar verhoudt, is er iets 
veranderd. Wat dat is, moet men voor elk 
specifiek kunstwerk afzonderlijk achterha
len. In een maatschappij die op bezit is af
gestemd - en daar hebben we momenteel 
nu eenmaal mee te maken - lijkt in elk ge
val geen weg aan deze “toe-eigening van 
de onteigening” voorbij te gaan.

Vertaling uit het Duits: Inge Arteel

Louise Lawler

Absinthe, 2003/2004
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Enteignung in der Appropriation Art, ge
schreven door Isabelle Graw en opgeno
men in het boek Louise Lawler and Others 
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Een open moment mag nooit lang duren
Gesprek met Marianne Brouwer en Niek Kemps

---------------------------------------------------------------------—---------------------------------------------- .

Camiel van Winkel

Van 5 februari tot 21 maart 1983 vond in het 
Kröller-Müller Museum-toen nog: Rijks- 
museum Kröller-Müller - een tentoonstelling 
plaats onder de titel Groene wouden. De drie 
deelnemende kunstenaars, Robert O’Brien, 
Niek Kemps en Amo van der Mark, waren 
door conservator Marianne Brouwer nauw 
bij de concipiëring en uitwerking van de 
tentoonstelling betrokken. Groene wouden 
haalde op een elegante manier datgene on
deruit waarvan de Europese kunstwereld 
toen al enkele jaren in de ban was: het 
nieuwe expressieve elan van ‘jonge kunste
naars’. Meer in het algemeen ondermijnde 
deze tentoonstelling het idee dat het kunst
werk een transparant medium is voor de 
gevoelens en intuïties van de individuele 
kunstenaar, en in het verlengde daarvan het 
idee dat het museum als een neutraal inter
mediair fungeert tussen kunstenaar en pu
bliek. In Groene wouden werd juist de 
kunstmatigheid en onnatuurlijkheid van de 
gemusealiseerde kunst onderstreept. In de 
begeleidende catalogus was expliciet sprake 
van de onmogelijkheid om de gecodeerd- 
heid van de kunstervaring te doorbreken. 
Marianne Brouwer schreef: “Het her
nieuwde verlangen naar een historische 
topos - een plaats - kenmerkt de herleving 
van begrippen als ‘schilderkunst’ op dit 
moment. Alsof het verloren paradijs zich 
zou laten reconstrueren door dit verlies via 
een hernieuwde betekenisgeving te herstel
len. Hoe paradoxaal dit ook klinkt: juist dit 
verlangen toont de onherstelbaarheid van de 
breuk.”

Het hierbij afgedrukte gesprek met 
Niek Kemps (° 1952) en Marianne Brouwer 
(° 1942) heeft als eerste uitgangspunt een 
terugblik op Groene wouden, een tentoon
stelling die, juist door afstand te nemen van 
de vermeende tijdgeest van dat moment, 
geheel en al door die eigen tijd bepaald lijkt 
te zijn geweest. Een tweede onderwerp van 
gesprek is de omslag die beginjaren negen
tig plaatsvond in het dominante kunst- 
discours, waarbij de nadruk op de huid van 
het kunstwerk en de gecodeerdheid van de 
kunst wegviel en plaatsmaakte voor thema’s 
als maatschappelijke relevantie, publieks
participatie en politiek engagement.

Niek Kemps ontwikkelde zich in de 
loop van de jaren tachtig tot een succesvol 
kunstenaar, met solotentoonstellingen in 
Museum Boijmans Van Beuningen (1988) 
en het Van Abbemuseum (1992). In interna
tionaal verband wordt zijn werk vaak gekop
peld aan dat van kunstenaars als Jean-Marc 
Bustamante, Thomas Schütte, Reinhard 
Mucha en Jan Vercruysse. Marianne 
Brouwer bleef nog tot 1997 verbonden aan 
het Kröller-Müller Museum. Ze was on
der meer verantwoordelijk voor de ten
toonstellingen Beelden van afwezigheid, 
tekens van verlangen (1990), Heart of 
Darkness (1994/1995) en het retrospectief 
van Dan Graham (2001-2003). Verder is ze 
als redacteur verbonden geweest aan de tijd
schriften Museumjournaal en Archis.

Waar ging Groene wouden over?

Marianne Brouwer: Groene wouden had 
niet één specifiek onderwerp. Het ging erom 
structuur en richting te geven aan een spe
cifiek moment in de tijd. Zoiets als: wat is 
het postmodernisme eigenlijk, wat houdt dat 
in? Moeilijke kunst was uit, lekkere vorm
pjes en kleuren waren in. Brons en olieverf 
waren in. In de Nederlandse beeldhouw
kunst zag je een nieuwe, jonge generatie die 
vooral objectmatig werk maakte met veel 
ornamentiek en figuratie, Memphisachtig 
vaak. Ik wilde iets inzichtelijk maken, mis
schien wel het feit dat die omslag een theo
retisch gehalte had dat dieper ging dan de 
symptomen ervan. Een soort afscheid. Dat 
je opnieuw naar kunst moest leren kijken 
aan de hand van iets wat je niet kende of 
verwachtte. De museumdirectie stond op dat 
moment nogal onder druk om een tentoon
stelling te maken van jonge Nederlandse 
beeldhouwers. Het was het eerste teken van 
de latere hype van jong, jonger, jongst. Die 
vraag is toen bij mij neergelegd.

Niek Kemps: In Groene wouden probeer
den we om werkelijk op een andere manier 
met de dingen om te gaan. Daarmee kwa
men we op een veel gevaarlijker terrein en 
stelden we ons ook kwetsbaarder op. Een 
tweede aspect was de conceptuele kunst die

Robert O’Brien

Cimitero di Storia, 1983

toen op zijn hoogtepunt leek. Ik had geen 
probleem met conceptuele kunst, ik vond 
alleen dat ze zo ongenadig avisueel was. Ik 
vond het tijd worden om dat om te zetten, 
om daar op voort te gaan en er consequen
ties uit te trekken. Als de klassieke figura
tie niet meer functioneert, dan moet je een 
andere verhouding tot figuratie creëren. Dat 
is heel lastig, maar wij hebben het gepro
beerd. Kort daarna is de figuratie in volle 
kracht losgebarsten, in de oude vorm die we 
al kenden. Daarmee heeft zich het open 
moment dat er even was, meteen ook weer 
gesloten. Dat is jammer, maar tegelijk is dat 
ook zoals het meestal gaat.

Wat hield dat open moment precies in?

N.K.: Er lag een gat. We stonden op een 
breekpunt, vlak voordat het echte media
geweld begon. Ik heb me altijd geprivile
gieerd gevoeld om dat te kunnen meema
ken. Er waren bijvoorbeeld minder tijd
schriften, en in de tijdschriften die er wel 
waren stonden weinig foto’s van kunstwer
ken, dus je wist niet eens wat er gebeurde. 
Er was nog geen zapapparaat. MTV bestond 
nog niet.

M.B. : Ik vond het - en vind het nog steeds - 
van groot belang dat jouw generatie de eer
ste generatie kunstenaars in Europa was die 
min of meer met tv is opgegroeid. Ik was 
zelf gebiologeerd door televisiereclame, het 
feit dat daarin alles met alles kon worden 
gecombineerd. Beethoven en oude kaas. 
Authenticiteit, uniciteit, echt en onecht, dat 
waren de dingen waar het postmodernisme 
mee worstelde. Groene wouden ging over 
een hernieuwde beeldorganisatie, over een 
vernieuwing van het ruimtebegrip in over
drachtelijke zin. Het ging om een herschik
king van het perspectief. Alle werken in de 
tentoonstelling hadden daarmee te maken.

Ruimte niet in neutrale zin maar als museale 
ruimte?

N.K.: Land art was tien jaar eerder, de kunst 
was het museum al uitgevlucht. Robert 
O’Brien en ik vonden als geen ander dat 
het museum een mortuarium was. Dat gold 
des te sterker voor het Kröller-Müller 
Museum. Wil je daar het gevecht mee aan
gaan, dan is er maar één plek waar je dat 
goed kan doen, ook al is dat drie keer zo 
zwaar, en dat is in het museum zelf. Daar 
hebben wij bewust voor gekozen.

Waaruit bleek dat dat zwaar was?

N.K.: Het is veel gemakkelijker om in de 
woestijn pioniertje te spelen, dan om te pro
beren ergens binnen te komen waar alle 
waarden allang vastliggen, en dat vervol
gens omver zien te krijgen.

M.B.: Een van mijn theorieën is die van wat 
ik ‘scharniermomenten’ in de kunst noem: 
de momenten dat alles open ligt, datje voor 
het eerst ziet dat iets helemaal anders gaat 
worden. Dat zijn nooit de gecanoniseerde 
momenten van de officiële kunstgeschiede

nis, omdat ze alleen iets aankondigen, vaak 
heel zijdelings. Ze worden gekenmerkt door 
een verschuiving in het figuur-grondprincipe. 
De Carceri van Piranesi vormen voor mij 
zo’n scharniermoment. Bij Groene wouden 
gebeurde iets vergelijkbaars. Het idee was 
dat je het werk van gangbare betekenissen 
kon ontdoen door een perspectivische leegte 
in het centrum van het beeld te creëren, 
waardoor de figuratie letterlijk aan de rand 
kwam te zitten. Het museum, zijn geschie
denis, zijn collectie, was de context voor 
die verschuiving. Daarom was de site- 
specificity van Groene wouden zo belang
rijk. Nu is dat bijna een geformaliseerd 
genre geworden, maar voor mij geldt nog 
steeds dat je nooit scherper naar een werk 
kijkt dan wanneer het op de hand gemaakt 
is voor een bepaalde ruimte, echt letterlijk 
voor en in die ruimte, met alle betekenissen 
die daaraan kleven. Zo waren er een hele
boel overwegingen waaruit Groene wouden 
is ontstaan.

Het was waanzinnig. We waren alle
maal nog jong, het was mijn eerste eigen 
tentoonstelling, en we hebben meteen het 
hele gebouw geclaimd! Maar ik ben om te 
beginnen maandenlang op zoek geweest 
naar werk waaruit een bewustzijn sprak van 
het belang van plaats, context en de eigen 
tijd; werk dat duidelijk voorbij het object 
wilde raken. Ik ben uiteindelijk maar bij drie 
kunstenaars uitgekomen. Ze waren nog niet 
zo lang afgestudeerd, en dus was er weinig 
werk, behalve een aantal installaties in 
Beelden op de berg in Wageningen, dat toen 
door Fred Wagemans werd georganiseerd. 
We hebben eerst een half jaar met elkaar 
gepraat. Over het concept van de tentoon
stelling, over wat beeldhouwkunst was of 
zou moeten zijn. Dat was een hele heftige 
periode. We reden van plek naar plek in mijn 
oude Lancia, en voerden eindeloze gesprek
ken over de plaats van het kunstwerk, de 
rol van het museum en de context van de 
kunst, alles wat op dat moment op de kunst
academie anathema was. Ik ben toen be
hoorlijk geschrokken over de geringe aan
dacht die de opleidingen hadden voor de 
reden waarom je kunst maakte, waarom een 
werk niet los van zijn tijd staat. De gedachte 
alleen al dat je context en kunst bij elkaar 
bracht, was vloeken in de kerk. Ons idee 
was: het museum heeft zijn eigen context, 
is al een context.

N.K.: Het was voor het eerst dat ik met 
gelijkgestemden over mijn ideeën kon pra
ten. Dat was een enorme verademing. Voor 
de rest wist ik nauwelijks wat het inhield 
om een carrière als kunstenaar te hebben. 
Dat interesseerde me ook niet zoveel. Het 
ging mij er voornamelijk om hoe je op een 
gegeven momentje ideeën zou kunnen rea
liseren, op een inhoudelijke manier. Je be
gint met het afstrepen van alle dingen die je 
niet wilt. In die zin waren die gesprekken 
ook belangrijk, omdat we elkaar konden cor
rigeren, met als gevolg dat ieder van ons een 
aantal belangrijke stappen heeft kunnen zét
ten. Je kon rustig zeggen: wat jij nu gemaakt 
hebt, slaat helemaal nergens op, ga eens te
rug naar je atelier en begin opnieuw.

Zo ging dat echt? Dat zeiden jullie tegen 
elkaar?

N.K.: Ja, dat waren harde gesprekken. We 
gingen daarop door. We probeerden iets te 
definiëren, maar wisten nog niet goed wat 
dat was. Daarnaast waren we jong, onhan
dig en onervaren. Als dan de ideeën aan alle 
kanten naar buiten spuiten, is het heel moei
lijk om daar een goede vorm aan te geven. 
We waren stiekem bezig een ‘manifest’ op 
tafel te leggen, maar een manifest dat we zo 
precies mogelijk probeerden te krijgen. Dan 
moetje dat eindeloos doorworstelen, steeds 
opnieuw. Zoiets is uiteindelijk ook afleesbaar 
aan de tentoonstelling, dat voelde je.

Voelde je dat aan de geproduceerde kunst 
of aan het discours?

N.K. : Aan het discours. Je moetje voorstel
len, in Nederland bestond helemaal geen 
discours. Er werd kunst gemaakt vanuit de 
vorm. Nederlanders zijn in principe rede
lijk goed in het bedenken van vormen, maar 
zodra er een verhaal bij moet... Op de een 
of andere manier zit dat er niet echt in. Ik 
was wel voor dat discours, ik wilde praten, 
en de anderen wilden dat ook. Het kunst
werk nam voor ons niet meer de primaire 
positie in, en wij stelden ons niet als de klas
sieke kunstenaar op. Het ging erom een 
gedachtegang te ontwikkelen en te kijken 
hoe ver je daarin kon komen. We moesten 
daarvoor een heleboel clichés, een hele er
fenis van tafel schuiven.

Het centrum leegmaken

Hoe kijken jullie nu terug op het discours 
van Groene wouden? Marianne, jij schreef 
in de catalogus dat de kunst nooit meer deel 
kon worden van het leven zelf. Je had het 
over “het falen van de taalstructuren die 
de utopie van de kunst hebben bepaald”. 
Het was een vrij emotionele vorm van in
stitutionele kritiek.

M.B.: Het belangrijkste woord in de cata
logus is het woord ‘code’. “De code is wat 
je ziet.” Dat heeft met die figuur-grond- 
verschuiving te maken. Taalstructuren heb
ben iets vergelijkbaars. Diezelfde verschui
ving moest daarom ook in het discours wor
den toegepast. Als je het centrum leeg wilt 
houden, als je de dingen niet wilt benoe
men, moetje het discours op een vergelijk
bare manier voeren.

Uit Groene wouden rijst het beeld op van een 
vacuüm dat gecreëerd moest worden. Was er 
bij jullie ook het besef van een historische 
continuïteit, een band met het verleden?

M.B.: Ja, maar het is moeilijk om te zeggen 
waar die uit bestond. Het draaide om het 
idee dat we het modernisme voorbij waren, 
en om de vraag naar wat er in die situatie 
nog wel gold en wat niet meer, de vraag wat 
ruimte was, waar je het over had als je over 
beeldhouwkunst sprak... Dat waren allemaal 
vragen die opnieuw beantwoord moesten 
worden. Dat betekent niet dat er een vacuüm 
gecreëerd moest worden, nee, je herschikte 
de perspectieven en de ruimte. We hebben 
in die zin ook het zalencircuit herschikt.

N.K.: We hebben de zalen er zelfs op uitgeko
zen - zalen waarin een bepaald breekpunt lag.

M.B.: Dat was ook om verbindingen te kun
nen maken met de museumcollectie. 
Roberts klassieke ruïne in de patio van het 
oude gebouw is daar een voorbeeld van, de 
ruïne die eigenlijk een nepruïne van piep
schuim was. En de werken van Arno en 
Robert in vier zaaltjes van het oude gebouw. 
Dat had allemaal te maken met de doorgang 
naar de collectie. Hetzelfde gold voor Nieks 
werk aan de lange muur van de verbindings- 
gang naar het oude gebouw: een werk dat 
een merkwaardig perspectief gaf, een lang
gerekte ellips van houten souvenirklompjes 
met vlaggetjes, een soort bootjes. Nu ik er
over nadenk hadden die eigenlijk dezelfde 
functie als de boten bij Broodthaers: verte, 
verlangen. Het maakte dat je anders ging 
kijken naar de collectie. Roberts werk ging 
daar het verst in. Wat daarin zat was een 
verlangen naar kunst, maar ook een verlan
gen naar iets wat onherroepelijk verloren 
was, wat je nooit meer kon zien zoals het 
oorspronkelijk bedoeld was. Het had een 
mooi soort melancholie.

Je schreef in de catalogus: “Groene wou
den is vrolijk. ” Dat klinkt alsof je je eigen 
melancholie probeerde te ontkennen.
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M.B.: Nee, het was ook écht vrolijk. Als je 
de melancholie ontkent, blijf je erin steken. 
Dus we maakten ons daarjuist vrolijk over.

Niek, vond jij dat ook?

N.K.: Zeker. We lachten veel. Een van de 
gevaren van al die discussies is dat het kan 
gaan lijken of je een nieuwe theorie hebt. 
En een theorie werkt algauw als een stem
pel. Daarmee lijn je alles af en wordt het 
dogmatisch, of nog erger.

Is dat wat er later is gebeurd? Is het dog
matisch geworden?

N.K.: Nee. Je kunt best theorieën bedenken, 
maar uiteindelijk zijn het de kunstwerken 
die het moeten doen. Voor je het weet wordt 
het kunstwerk een illustratie en de theorie 
een dogma. Daar hoedden wij ons voor. 
Onze vrolijkheid kwam mede voort uit het 
feit dat wij afstand namen van ons eigen 
gedoe. Er was een hele open relatie tussen 
de theorie en het uiteindelijke werk.

M.B.: Het is natuurlijk ook niet zo dat het 
postmodernisme helemaal niet geldig was.

N.K.: Waarom heb je het toch de hele tijd 
over het postmodernisme?

M.B.: Nou ja, dat is om het tijdsgewricht aan 
te duiden. De figuratieve kunst die toen op
kwam, het ‘wilde’ schilderen, de transavant- 
garde, noem maar op, dat had toen heel dui
delijk het stempel van postmodernisme. Ook 
al wist niemand precies wat dat inhield.

Voor veel mensen in de kunstwereld eind 
jaren zeventig was het toch een bevrijding, 
een doorbraak, om te ontdekken dat opeens 
alles weer kon.

M.B.: Dat leek zo, maar voor mij was het 
een terugkeer naar iets heel saais. Het zag 
er reuzeleuk uit, maar in wezen was het puur 
regressief.

Dat zag je toen al?

M.B.: Ja, absoluut.

N.K.: We zagen dat alle vier, en op basis 
daarvan zijn we met elkaar gaan praten. Je 
ziet hetzelfde nu weer gebeuren in de kunst: 
men doet alsof er nooit iets gebeurd is en 
begint gewoon van voren af aan. Dat lijkt 
een aantal dingen opeens heel gemakkelijk 
te maken, maar het is in principe behoorlijk 
regressief. Als je daar niet aan mee wilt 
doen, verplicht je jezelf om met een precie
zere uitspraak te komen.

M.B.: Er zat iets heel conservatiefs in die 
transavant-garde en de ‘wilde’ schilder
kunst. Niet in de kunstenaars zelf, en mis
schien zelfs niet in het fenomeen op zich, 
maar vooral in de manier waarop het ont
haald werd. “Eindelijk zijn we van al dat 
conceptuele gezeur af en kunnen we weer 
leuk dingetjes maken.” Het woord ‘politiek’ 
mocht ook niet meer. Er trad een generatie 
aan die uitdagend riep: daar hebben wij niks 
mee. Het was in die tijd dat Metropolis M 
werd opgericht. In de jaren negentig is dat 
omgedraaid, en misschien is men toen wel 
op een andere manier gemakzuchtig gewor
den, bijvoorbeeld in het denken over poli
tiek, maar in de jaren tachtig was het taboe 
om dat woord überhaupt te gebruiken. In 
de eerste nummers van Metropolis M was 
dat heel duidelijk. Terwijl voor mij op dat 
moment de belangrijkste vraag was: waar 
liggen de wérkelijke verworvenheden van 
de jaren zestig en zeventig? Het ging ons 
om een manier van kijken naar context en 
ruimte.

Waren er buiten het clubje van Groene wou
den meer kringen waarin er zo gedacht 
werd?

N.K.: Nee, die waren er helaas niet.

M.B.: Jawel, want het bleek op een gege
ven moment iets internationaals te zijn.

N.K.: Dat kwam pas daarna.

M.B.: Niet zo heel lang daarna. Ik herinner 
me dat ik in 1984 bij Konrad Fischer de 
eerste tentoonstelling met Mucha en Schütte 
heb gezien.

N.K.: De generatie heeft zich gevormd toen 
we in 1985 met zijn allen in Frankrijk za
ten, in Fontevraud. Daar waren we uitge
nodigd door een Fransman, Jean de Loisy, 
die in zijn Renaultje heel Europa had af ge
reisd en ons voor het eerst allemaal bij el
kaar heeft gebracht. Wij werden door hem 
uitgenodigd om een maand op die plek te 
komen wonen en werken, en daar is het 
gesprek ontstaan; daar heeft zich hetzelfde

Niek Kemps

De slag van San Romano, 1983

afgespeeld als bij Groene wouden, maar dan 
internationaal.

Wie waren daarbij!

N.K.: Jan Vercruysse, Harald Klingelhöller, 
Thomas Schütte, Bazilebustamante, en nog 
een aantal. Lili Dujourie was niet uitgeno
digd, maar die kwam wel op bezoek. Alles 
bij elkaar waren er 20 tot 25 kunstenaars. 
We hebben een maand lang niet alleen hard 
gewerkt, maar ook ongenadige discussies 
gevoerd. Zodoende is het principe versterkt 
en tot één geheel geworden. We hebben 
daarbij ook gezamenlijk de beslissing ge
nomen om niet als een groep met een naam 
naar buiten te treden. Dat was het meest 
radicale standpunt dat we konden innemen, 
in het licht van de kunstsituatie van dat 
moment. Achteraf is het dom gebleken, 
want als groep waren we commercieel veel 
interessanter geweest.

Heeft het de facto niet toch als een groep 
gefunctioneerd? Er ontstond een specifiek 
circuit van musea en instituten die zich met 
deze kunstenaars verbonden.

N.K.: Ja, maar dat is ook logisch. Boven
dien is dat de taak van die instellingen. 
Saskia Bos organiseerde Sonsbeek ’86, waar 
ons werk niet alleen prominent aanwezig 
was, maar ook inhoudelijk verwerkt werd 
in het concept van de tentoonstelling. Jan 
Hoet nam in datzelfde jaar onze generatie 
als kern voor Chambres d’Amis. Iets later 
organiseerde Jan Debbaut uitgebreide solo- 
tentoonstellingen van onze generatie in het 
Van Abbemuseum.

Wat gebeurde er met het discours op het 
moment dat die internationale slag gemaakt 
werd?

N.K.: Het discours werd vrijwel overgeno
men van Groene wouden, maar ook aange
vuld. Er was bijvoorbeeld de aanvulling van 
Juan Munoz, die figuratieve elementen 
wilde blijven gebruiken. Hij zei: ook al lijkt 
het klassieker, ik geef daar wel een draai 
aan. Die discussie is heel heftig gevoerd, 
en daarbij zijn ook fikse ruzies ontstaan.

Het valt me zo tegen dat de discussie steeds 
om die ene kwestie draait: figuratief ofniet- 
figuratief. Is dat geen oudbakken discussie ?

N.K.: Natuurlijk, ik noem dat maar omdat 
het een facet is datje gemakkelijk kunt be
noemen.

In jouw tekst in de catalogus van Groene 
wouden heb je het over “de onmacht van 
het analytisch kijken”. Je schrijft: “de tra
ditionele orde van het beeld werkt niet 
meer”. Ik neem aan dat dat net zo goed voor 
abstracte kunst geldt als voor figuratieve?

N.K.: Ja, dat klopt.

Je doet in die tekst ook een voorspelling over 
wat er zou gaan gebeuren. Wat hield die 
voorspelling in?

N.K.: Het was niet echt een voorspelling, 
maar eerder een constatering: dat na een 
‘open’ moment de regressie en blindheid 
meestal weer snel de overhand krijgen.

.2”

Er was in de jaren tachtig kunst die de zo
genaamde originaliteit en expressiviteit van 
het individu opnieuw bevestigde. Maar aan 
de andere kant hadje ook kunst die dat juist 
ontkende, die signaleerde dat er geen plaats 
meer was voor het kunstwerk, of die plaats 
ter discussie stelde.

M.B.: Aan wie denk je dan?

Aan het gezelschap waar Niek toe behoorde, 
dat toen in Frankrijk gevormd is. Heeft die 
generatie, die ‘groep ’, niet ook een regres
sieve, zelfbevestigende uitloper gekregen?

N.K.: Ik begrijp niet helemaal wat je be
doelt.

Ik bedoel dat ook dót discours op een gege
ven moment heel comfortabel werd en een 
formule leverde om kunstwerkjes te maken. 
Ik had eigenlijk het idee dat jouw voorspel
ling uit 1983 daarover ging. Dat je op het 
moment van Groene wouden al kon voor
zien hoe het later mis zou gaan; hoe alleen 
de uiterlijke vorm zou beldijven.

M.B.: We hadden wel het idee dat niemand 
zou begrijpen wat we daar aan het doen 
waren. Dat bleek ook uit de krantenartikelen 
die verschenen.

N.K.: Hoezo uiterlijke vorm? Als je een 
manifest opstelt, kun je er donder op zeg
gen dat er een aantal dogma’s insluipt. Op 
een gegeven moment valt zo’n groep uit 
elkaar en dan kun je zien wie de meest dog
matische van het gezelschap is, wie het 
strengst de leer blijft vertegenwoordigen, 
wie zich daaraan onttrekt enzovoort. Het 
ideaal verwatert op een gegeven moment. 
Het is in die zin een tijdsopname geweest, 
en iedereen had dat van tevoren kunnen 
bedenken. Een cultuur zal het bovendien 
nooit toestaan om een open moment lang te 
laten duren. Ook dat is niet moeilijk te vóór
spellen. Het eventuele cynisme dat daaruit 
voortkomt is datje, na een hoeveelheid werk 
te hebben gemaakt, inziet dat je niet eeu
wig dezelfde positie kunt innemen.

Jullie zijn niet gedesillusioneerd geraakt 
door de nasleep?

N.K.: Ik niet, helemaal niet. Je weet van 
tevoren dat het maar een momentopname 
is. Die discussies hadden we vanaf het be
gin: waarom mocht de ene kunstenaar wel 
meedoen en de andere niet? Die beslissin
gen waren in een aantal gevallen niet te
recht. Later komen er museumdirecteuren 
langs die collecties samenstellen en die het 
beeld beginnen te corrigeren. Iemand be
weert bijvoorbeeld dat Robert Gober er ook 
bij hoort. Dan zegje: Robert Gober, die heb 
ik nooit ontmoet, wie is dat? Je gaat dat werk 
bekijken, en zo begint dat zijn eigen leven 
te leiden. Sommige kunstenaars die bij die 
‘groep’ hoorden zijn interessante kunste
naars geworden en anderen niet. Zo gaat dat.

Marianne, in jouw catalogustekst voor 
Groene wouden zitten verschillende elemen
ten: het einde van de kunst à la Hegel, het 
‘Verlust der Mitte’van Sedlmayer...

M.B.: Ik heb ooit eens een lezing gegeven 
over het gat in het kunstwerk. Mijn stelling 

was dat er altijd momenten zijn waarop de 
kunst zichzelf binnenstebuiten keert. Net zo 
zou het kijken zichzelf binnenstebuiten 
moeten keren om opnieuw kunst te kunnen 
zien. Daar ging wat mij betreft de hele ten
toonstelling over: datje opnieuw iets moest 
leren zien, omdat de rest was volgepraat, 
volgemaakt, volgestouwd. Wat betreft 
Verlust der Mitte, ik heb dat boek gelezen 
rond mijn vijftiende. Ik dacht, die man heeft 
een punt maar hij gaat er verkeerd mee om. 
Want dat was juist het vrolijke: een Verlust 
der Mitte is geen verlies, maar een winst, 
een enorme bevrijding. Dat bedoelde ik ook 
met die passage over utopische taal
structuren, die alles zozeer bezet houden dat 
je dat discours wel moet veranderen; je moet 
het binnenstebuiten keren, de elementen 
herschikken, het centrum leegmaken. Dat 
is een ongelooflijk vrolijke bezigheid. Ken 
je die tekst van Smithson over het lachen? 
Die heeft hij geschreven op het moment dat 
hij met perspectivische constructies bezig 
was, en ook met die Enantiomorphic 
Chambers, waarin je verwacht jezelf weer
spiegeld te zien, maar vervolgens krijg je 
niets te zien - wat een opluchting! Het ver
langen voorbij... Je krijgt niet waar je om 
gevraagd hebt, je krijgt iets heel anders. Dat 
was wat Groene wouden voor ons ook zo 
vrolijk maakte, en wat er zo radicaal aan 
was. Opruimen. Weg ermee! Net zo’n mo
ment van opluchting als bij Dan Flavin. 
Neem gewoon een TL-buis... wat een op
luchting! Terwijl alles er tegelijkertijd al in 
zit, mystiek, religie, noem maar op, je kunt 
het er allemaal bijdenken, maar het is en 
blijft gewoon een TL-buis. Er is een enorme 
kaalslag nodig voordat je in de kunst weer 
aan diepte toekomt, of aan ernst - dingen 
die je nooit echt kunt benoemen, en waar je 
altijd omheen blijft draaien. Ook als je 
schrijft, kun je nooit de definitieve tekst 
schrijven: er moet altijd nóg een artikel ko
men, en daarna nog één, omdat je niets an
ders kunt doen dan om de kern heendraaien. 
Anders zou je ook als kunstenaar in één keer 
klaar kunnen zijn.

Na Groene wouden heb jij je niet veel meer 
bemoeid met die generatie kunstenaars. Je 
hebt nog wel een aantal teksten geschreven, 
maar het Kröller-Müller Museum ontpopte 
zich niet als een van de plekken waar die 
kunst systematisch werd gevolgd.

M.B.: Mijn toenmalige directeur, Rudi 
Oxenaar, kon er nooit echt warm voor lo
pen, met het gevolg dat hij maar heel spo
radisch werk van die generatie heeft verza
meld. Dat kwam misschien omdat er een te 
zware conceptuele kant aan zat. Hij had echt 
een ander idee van beeldhouwkunst. Ik kan 
me dat best voorstellen, want het is al moei
lijk om je eigen generatie te volgen, laat 
staan de generaties die na jou komen. Daar 
ben je automatisch minder intiem mee. Het 
discours raakt dan verstopt. Dat is in zekere 
zin met het Kröller-Müller ook gebeurd. Er 
is een gat in de collectie ontstaan, en dat 
betreur ik nog steeds. Vervolgens ging het 
Van Abbemuseum dat werk verzamelen. Jan 
Debbaut heeft zich daar terecht heel sterk 
voor gemaakt.

De leegte van Groene wouden en de sober
heid van het discours daaromheen, werden 
in de jaren daarna snel opgevuld met lite
raire citaten. Neem bijvoorbeeld de catalo
gus van Nieks tentoonstelling in het 
Van Abbemuseum uit 1992. Daar staan wei
nig teksten over het werk in, maar wel veel 
literair getinte fragmenten, van auteurs zo
als Valéry. Het idee van ‘om de kern heen 
cirkelen’ kreeg dus een bijna letterlijke 
materialisering in de vorm van een verza
meling literaire citaten.

N.K.: Voor die catalogus hebben we een 
redactieteam samengesteld met een aantal 
schrijvers, waaronder K. Michel en Dirk van 
Weelden, omdat we niet opnieuw een tekst 
wilden over de kunstenaar, waarin het dis
cours op een educatieve manier zou wor
den uitgelegd. We wilden niet verstrikt ra
ken in theoretisch gedoe.

Maar is dat discours dan ooit echt goed uit
gelegd? Ik betwijfel dat. Zo uitleggerig 
waren jullie als kunstenaars helemaal niet.

N.K.: Nee, maar wij vonden van wel. Ik 
begrijp het misverstand wel, maar ik ben 
toch te veel kunstenaar en te weinig theore
ticus om me daar druk over te maken. Het 
is niet mijn probleem.

Toch heb je je daar actief mee bemoeid: je 
hebt bepaald dat er in dat boek anders- 
soortige teksten moesten komen.

N.K.: Ik heb me daar mee bemoeid, maar 
dat had een speciale reden. Het discours dat 
zich in de kunst afspeelde, zat ook in de li
teratuur. Daarom vond ik het interessant om2 4



een aantal schrijvers met wie ik bevriend 
was in die catalogus te laten schrijven. Het 
idee was om van het boek een soort essay
bundel te maken, op basis van elementen 
uit mijn werk. Het was een poging om pa
rallellen te creëren op literair niveau. In 
plaats van schrijvers te vragen om het werk 
uit te leggen, lieten we ze zelfstandige stuk
ken tekst maken, waardoor er interessantere 
informatie naar boven kwam, in de vorm 
van associatieve structuren. Alleen onttrok 
die zich inderdaad aan de uitleg of de edu
catie. Er staan een stuk of zeven citaten in, 
de rest is speciaal voor het boek geschre
ven.

Een tekst over het werk hoeft niet per se 
schools en educatief te zijn. Er is toch nog 
wel iets anders denkbaar?

N.K.: Ja, maar dat is niets voor mij. Ik ben 
het met je eens, misschien heb je wel hele
maal gelijk, als je zegt dat ons werk eigen
lijk nooit goed is uitgelegd.

M.B.: Dat denk ik ook.

N.K.: Het hoort bij mij om het niet op een 
directe manier te doen, want daar hou ik niet 
van. Ik heb te veel respect voor teksten om 
alles als een dominee te gaan uitleggen, dat 
is mij allemaal te calvinistisch. En als dat 
tot gevolg heeft dat mensen het werk min- 
der snel begrijpen, dan is dat niet mijn pro
bleem. Het is mijn taak niet, ik ben in eer
ste instantie kunstenaar. Je moet van mij 
geen uitleg verwachten.

Hoe communiceerde je dan met die schrij
vers?

N.K. : Die begrepen precies waar ik het over 
had, we hoefden daar nauwelijks over te 
praten. Dat was heel helder. We hebben na
tuurlijk ook schrijvers uitgezocht waarbij 
wij het gevoel hadden dat dat kon.

Hoe moeten wij nou geloven dat jij een dis
cursieve en theoretisch georiënteerde kun
stenaar bent, als je nooit over het discours 
wilt spreken?

N.K.: Het feit dat je praat over wat je be
zighoudt, maakt je nog niet tot een theore
ticus. Ik hou van tekst, maar ik ben nooit 
een theoreticus geweest, en ik zal dat ook 
nooit worden. Ik voer het discours in mijn 
werk, en anderen moeten dat maar verta
len.

Voor mij hoeft een kunstenaar geen theore
ticus te zijn, maar op het moment dat het 
discours in een catalogus gestalte moet krij
gen, kies jij er bewust voor om literaire 
auteurs te vragen. Je had ook een theoreti
cus dat discours kunnen laten opschrijven.

N.K.: Er waren in mijn generatie geen men
sen die ons werk op theoretisch niveau kon
den begeleiden. Zoals Germano Celant bij
voorbeeld de term ‘Arte Povera’ naar bui
ten heeft geduwd, zo iemand hebben wij niet 
gekend. Die mensen waren er niet.

Bij jouw generatie hoorden toch ook be
paalde theoretici, zoals Alain Cuejf en 
Ulrich Loock?

N.K.: Ja, maar wat zij deden was heel her
metisch. Ik vond dat moeizaam. Het ging 
naar mijn idee ook niet echt over het dis
cours van onze generatie kunstenaars. Mis
schien denk ik daar anders over dan de rest. 
Het probleem is ook datje op een gegeven 
moment onbedoeld te maken krijgt met 
mythevorming. Bovendien ging ons werk 
al snel verschillende richtingen op.

M.B.: Watje ook niet moet vergeten is dat 
het Europese discours werd overvleugeld 
door het enorme succes van de Britse en 
vooral de Amerikaanse kunst in de jaren 
tachtig. Met name door het speculeren met 
kunst en alle vormen van zelfverrijking die 
daar bij kwamen. Het Thatcherisme en het 
Reaganisme waren oppermachtig, overal.

Was deze generatie Europese kunstenaars 
dan niet succesvol?

N.K.: Nou nee; wij mochten wel veel ten
toonstellen, maar het werk werd niet zo snel 
aangekocht, omdat wij eerder installaties 
maakten dan beelden en die zijn moeilijk 
verzamelbaar. De verzamelingen waarin ons 
werk substantieel vertegenwoordigd is, 
waren toentertijd op de vingers van één hand 
te tellen.

De dingen benoemen

M.B.: Hebben jullie het in Fontevraud ook 
gehad over historische posities, hoe jullie 
werk stond tegenover de kunst van de jaren 
zestig en zeventig?

Arno van der Mark

The sinking of the Titanic, 1983

N.K.: Het begon met herkenning. De eerste 
keer dat ik dat heb meegemaakt, dat ik echt 
gelijkwaardige soulpartners ontmoette, was 
met jou en Robert. In Fontevraud ging dat 
nog sneller. Daar ontstond direct een groep 
van zes of zeven man die met elkaar op
trokken en met elkaar in debat gingen. Er 
waren continu discussies over het werk van 
kunstenaars; we probeerden dan te defi
niëren waarom we iets wel of niet goed von
den. We spraken natuurlijk niet als kunst
historici, maar als kunstenaars onder elkaar, 
dus dan krijg je een ander gesprek. Het ging 
er dan om, als we bepaald werk goed von
den, wat daar de consequentie van was. In 
die zin was het wel historisch, maar tegelij
kertijd ontstond het besef dat we zelf met 
iets heel anders bezig waren, en we probeer
den dat te ontrafelen. We relateerden dat niet 
zozeer aan kunst als wel aan elementen uit 
de cultuur: televisie, film, je eetgewoontes, 
de dingen om je heen, waarom valt jou die 
boom op en iemand anders niet? Relatief 
simpele zaken, waarmee wel heel snel iets 
duidelijk werd. Het voordeel daarvan was 
dat het net buiten de kunst lag, zodat je het 
kon benoemen. In de kunst kon je het niet 
benoemen.

Toch blijft het spookachtig. In de kunst zelf 
kun je niks benoemen of aanwijzen, alleen 
in de dingen eromheen.

N.K.: Maar vergis je niet, je verwacht van 
mij een kunstwerk, niet een theorie. Ik ben 
in eerste instantie een kunstenaar - ook al 
maak ik wel teksten, die ik soms los publi
ceer als kunstenaarspagina’s of verwerk in 
mijn beelden.

Ik had de indruk dat het werk zelf door een 
bepaald discours opgeladen was. Misschien 
is dat helemaal niet zo, misschien is dat mijn 
vergissing...

M.B.: Ik denk niet dat het een bepaald dis
cours was, beslist niet. Het discours dat toen 
circuleerde was eerder karakteristiek voor 
die tijd dan dat die tijd door het discours 
werd ‘gemaakt’. Baudrillard was karakte
ristiek voor die tijd, dat hing in de lucht, 
maar dat wil niet zeggen dat hij alles heeft 
bestempeld of gevormd. In Groene wouden 
ging het om een structuur, om een methode, 
en niet om een discours waarmee een 
nieuwe stroming werd geïntroduceerd. Dat 
soort objectdenken wilden we juist tegen
gaan.

Niek, wat was de basis van die intuïtieve 
verwantschap die jij voelde toen jij die col
lega’s in Fontevraud tegenkwam?

N.K.: Het was een attitude, een mentaliteit. 
Hoe je je verhoudt tot je werk, daar ging 
het over.

Hoe was die mentaliteit dan? Wat was die 
attitude?

N.K.: Er waren een aantal elementen. Er 
was een redelijke kennis aanwezig van de 
geschiedenis. We wisten behoorlijk goed 
wat er voordien in de kunst gebeurd was en 
waar de interessante stukken lagen. Daar
naast was voor ons de verhouding van be
lang tussen het type ruimte waar we expo
seerden en het type werk dat we lieten zien.

Een ander aspect was dat we niet geloof
den in een eenduidige boodschap. Ge
laagdheid was belangrijk. Verder waren wij 
heel Europees in onze gedachtegang. Op 
dat moment was er helemaal nog geen 
Europa, er bestond geen idee over, maar 
wij hadden dat wel. We spraken ons in die 
zin ook politiek uit - niet letterlijk in het 
werk, maar we hadden wel vaak politieke 
gesprekken, over hoe dingen anders zou
den kunnen.

Wat betekende Europa voor jullie?

N.K.: Globalisme, althans het niet in afzon
derlijke nationaliteiten denken. Het doet er 
a priori niet toe waar je vandaan komt, het 
doet er niet toe wat voor achtergrondje hebt, 
maar we zijn met zijn allen, en we moeten 
met zijn allen iets voor elkaar doen.

Dat is niet specifiek Europees.

M.B.: Je deelde een bepaalde cultuur. Het 
grappige is dat de Amenkanen het ook had
den over ‘Europese sculptuur’ en ‘Europese 
kunstenaars’.

N.K.: Hetzelfde gold ten aanzien van het 
soort werk. Wij gaven niks om beeldhouw
kunst of schilderkunst, om welk medium of 
welke discipline dan ook, daar ging het ons 
helemaal niet om. Waar wij naar streefden 
was dat de uiting van de kunst een ander 
beeld op zou roepen, een andere taal zou 
spreken. Hoe we die taal dan moesten defi
niëren, daar gingen onze gesprekken over. 
Daar kwamen wij natuurlijk ook niet direct 
uit.

Wat is er gebeurd met de erfenis van dit hele 
verhaal? Begin jaren negentig kwam er een 
vrij sterke omslag in de kunst, waarbij het 
ineens weer ging over sociaal engagement, 
over publieksparticipatie, sociale interven
ties, over inhoud. Het geloof in de directe 
communicatieve waarde van het kunstwerk, 
zoals dat in de jaren tachtig ter discussie 
was gesteld, kwam weer helemaal terug.

M.B.: Iedereen was de corruptie en de geld
zucht van de jaren tachtig zat. Die hebben 
heel lang het zicht ontnomen op wat kun
stenaars eigenlijk te zeggen hadden. Tijdens 
de decenniumovergang zat ik in New York, 
en wie ik ook tegenkwam, iedereen zei te
gen elkaar, godzijdank zijn de jaren tachtig 
voorbij. Dan heb ik het niet over de groep 
van Niek, maar het fenomeen van rijker, nog 
rijker...

Dat is niet echt iets inhoudelijks.

N.K. : Jawel, in zoverre dat dat het beeld van 
de kunst compleet heeft bepaald. Als er nu 
teruggekeken wordt naar de jaren tachtig, 
heeft men het over dat soort kunst: Jeff 
Koons, Julian Schnabel, noem maar op. Ik 
voel mij om die reden ook niet verbonden 
met de jaren tachtig.

Maar de sociale relevantie, het hele idee 
dat het kunstwerk een directe communica
tieve functie heeft...

M.B.: Dat zijn woorden uit de kunstkritiek. 
Je kunt niet iets definiëren waarvan de in
houd nog helemaal niet vaststaat.

Deze trend is toch al tien jaar aan de gang? 
Dat is in 1993 begonnen met Sonsbeek 93 
en al die andere tentoonstellingen die je toen 
had, Unité in Firminy, Kontext Kunst in 
Graz enzovoort. Bovendien is dat discours 
niet door de kunstkritiek verzonnen, dat 
kwam er expliciet bijgeleverd.

. M.B.: Ik weet niet of je al die kunst wel zo 
eenzijdig mag interpreteren. De kunstkritiek 
levert hypes op waar iedereen achteraan 
gaat.

N.K.: Het probleem is dat kunst vaak niet 
meer mag zijn dan een spiegel van de tijd. 
Dat maakt de discussie zo beperkt. Ieder
een probeert het geheim van de kunstenaar 
te achterhalen en te benoemen. We willen 
het werk meteen uitgelegd krijgen, want dan 
kunnen we het als ongevaarlijk aan de kant 
zetten. Er staat zoveel onzin in de teksten 
die geschreven worden. Toch kan er geen 
kunstenaar gepresenteerd worden of er moet 
een tekst bij. Ik vind dat een heel ouder
wets principe.

Het is juist ouderwets om te zeggen dat kunst 
geen tekst nodig heeft. De kunst komt voort 
uit een discursief universum.

N.K.: Was dat maar waar. Als dat zo was 
hadden wij nu een heel ander gesprek.

Selbstbehauptung

Waren jullie in wezen niet een afspiegeling 
van hetzelfde discours als Jeff Koons en 
Julian Schnabel?

N.K.: Schnabel niet. Ik zou er geen woord 
mee kunnen wisselen.

M.B.: Met Koons toch wel.

Ik denk dat de kunst van jouw generatie een 
afspiegeling van dezelfde condities was als 
bijvoorbeeld het werk van Rob Scholte en 
Jeff Koons. De uitwerking is verschillend, 
misschien zelfs finaal verschillend, maar in 
de grond heeft het met dezelfde conditio
nering te maken.

N.K.: Ik weet niet of ik dat zou kunnen zeg
gen. Ik denk dat Koons en Scholte een an
dere kant belichtten, die overigens ook in
teressant was. Dat ging meer over de 
zapcultuur, de mediatisering, over de 
reproductie van de reproductie en hoe je die 
als kunstenaar weer kon gebruiken. Omdat 
zij iets jonger waren, denk ik dat zij die 
nieuwe zapcultuur meer hebben meege
maakt en dat verwerkt hebben in hun kunst. 
In die zin verschilde het van wat wij deden. 
Ik vind hun werk bovendien cynischer.

Ik zou een tekst kunnen schrijven waarin ik 
aantoon dat jouw werk cynischer is dan dat 
van Scholte of Koons.

M.B.: Misschien sarcastischer, maar niet 
cynischer.

N.K.: Ik ben nooit cynisch geweest, maar 
ik ben wel een stuk sarcastischer dan Rob 
Scholte en Jeff Koons samen. Reken maar.

Waarom is hun werk cynisch?

N.K.: Omdat het huilt over de maatschap
pij en de cultuur.

Koons is een enorme idealist.

N.K.: Ze zijn verdrietig over het feit dat wat 
ze eigenlijk zouden willen niet meer moge
lijk is. In wezen is het een oude romantische 
gedachte die ze niet kwijt kunnen. Het ver
driet druipt ervan af. Ik vind dat een enorme 
kwaliteit, maar zelf ben ik daar nooit mee 
bezig geweest. Die overgevisualiseerde 
maatschappij werd door hen op een nieuwe 
pop-artmanier naar voren gebracht, maar 
huilend.

Ik zou juist zeggen: Groene wouden mag 
dan vrolijk zijn, maar Jeff Koons is ook heel 
vrolijk en Rob Scholte ook. Dat schilderij 
van een mechanisch clowntje dat De 
Schreeuw van Munch natekent, dat is toch 
tamelijk briljant.

N.K.: Ja, dat is een prachtig schilderij, een 
mooi werk, maar dat is helemaal niet vro
lijk. Er zit een verdriet in dat schilderij, mijn 
god. Het is een vrolijk schilderij om naar te 
kijken, maar intens verdrietig.

Wat is er met jou en je werk gebeurd in de 
jaren negentig?

N.K.: Ik heb genoten van de veranderingen 
in de cultuur. Een aantal dingen is veel vrijer 
geworden, en er hebben zich spannende 
ontwikkelingen voorgedaan: de computer, 
het internet, digitale beeldbewerking enzo-
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voort. Onderwerpen waar ik al eerder mee 
begonnen was, zoals het vermengen van 
beelden, kregen langzamerhand vorm in de 
cultuur. De techniek van het maken van 
dubbelopnames werd opeens stukken mak
kelijker. Intussen is mijn eigen werk geë
volueerd. Ik ben trouw gebleven aan mijn 
principes, maar het werk heeft wel een an
dere vorm gekregen. In de grotere tentoon
stellingen die ik gedaan heb kon ik, door 
hun omvang, veel beter mijn verhaal kwijt. 
Door de langere tijd en afstand die je moest 
afleggen kon ik er een soort boekwerk van 
maken, met een opbouw bijvoorbeeld. Daar
door werden de afzonderlijke werken ook 
makkelijker inzetbaar als stukken in een 
schaakspel. Iedere tentoonstelling werd 
voor mij daardoor eigenlijk één werk. Ver
der heb ik een boek gepubliceerd met ver
zamelde teksten. Ook daarin kon ik al die 
verschillende facetten voor het eerst samen
smelten tot één geheel.

Wat betekent het om trouw te blijven aan je 
principes? Die principes veranderen omdat 
de tijd verandert. Dezelfde principes bete
kenen in een andere tijd niet meer hetzelfde.

N.K.: Dat is niet waar. Sommige principes 
waren al zichtbaar bij Pisanello, of bij 
Smithson en Broodthaers, en die principes 
blijven. Het verschil is alleen hoe ze in een 
kunstwerk worden uitgewerkt. In die zin is 
het werk wel veranderd, maar de principes 
niet. Ik geloof niet in een lineaire, eendui
dige verandering in de maatschappij. Er is 
altijd beweging.

Ik wil alleen maar zeggen dat het niet zo 
eenvoudig is om trouw te blijven aan je ei
gen principes.

M.B.: Je kunt als kunstenaar, op het mo
ment dat je begint, toch bepaalde ontdek
kingen doen, waar je ook later aan vast blijft 
houden, omdat ze essentieel zijn voor je 
werk. Dingen die je zeker weet.

Het feit dat je ze al twintig jaar zeker weet, 
maakt dat je er een andere verhouding toe 
hebt.

N.K.: Ik geloof bijvoorbeeld nog steeds in 
entropie, en in de waarde daarvan. Dat noem 
ik een principe.

Maar wat doe je met dat principe?

N.K.: Daar maak ik nog steeds werk mee. 
Heel ander werk, maar het principe is es
sentieel. Alleen de uitwerking is veranderd. 
Ik had vroeger de neiging om de be
schouwer af te stoten; om een agressieve 
verhouding op te bouwen tussen het kunst
werk en de beschouwer. Dat heb ik nu niet 
meer nodig. Dat is voorbij.

Waarom had je dat vroeger wel nodig?

M.B.: Er is zo’n mooi Duits woord, 
Selbstbehauptung. Volgens mij heeft het 
daar mee te maken. Omdat je vooral niet 
verkeerd begrepen wil worden, moet er een 
grote afstand zijn. Het gaat over begrepen 
willen worden, daar doe je geen concessies 
aan, en daarom houd je de beschouwer op 
een afstand.

N.K.: Daar heeft het zeker mee te maken.

M.B.: Hoe zekerder je van jezelf bent, en 
hoe beter het werk in zijn vel zit, hoe min
der je dat soort dingen nodig hebt. Dat is 
geen principe, maar een manier van wer

ken. Dat heeft met de grondslagen van je 
werk te maken. Net zo goed als ik nu an
ders schrijf dan twintig jaar geleden.

N.K.: De grondslag van mijn werk ben ik 
trouw gebleven. Maar het werk is een stuk 
intiemer geworden.

M.B.: Hoewel het dat altijd al was. Ik denk 
datje daarom die afstand tot de beschouwer 
nodig had, zodat die vooral niet zou zien 
hoe intiem het was. Als je jong bent is dat 
doodeng. Met schrijven bereik je ook pas 
najaren datje wat makkelijker laat zien wie 
je bent of watje dierbaar is.

N.K.: Je kunt niet eeuwig radicaal blijven, 
dat zou erg flauw worden. Radicaliteit heeft 
ook iets puberaals. In die zin zijn er alleen 
al in je persoonlijk leven veranderingen die 
maken datje op een andere manier met de 
dingen omgaat.

Het moet toch een dilemma zijn voor de 
ouder wordende kunstenaar: wie ‘met zijn 
tijd meegaat’ en heel nadrukkelijk ander 
werk gaat maken, wordt gezien als een 
modegevoelige opportunist, maar wie dat 
niet doet is al snel passé en achterhaald.

M.B.: Dat is in de kunst toch aan de lopende 
band aan de hand?

Maar hoe ga je daar als kunstenaar mee om ?

N.K.: Ik ga gewoon door en blijf mijn ding 
doen. Daar geniet ik van. Als de hype over 
is, krijg je weer de rust om andere dingen te 
doen. Misschien krijg je tijdelijk wat min
der tentoonstellingen. Ik vind dat allemaal 
niet zo’n probleem. Zo zit de maatschappij 
nou eenmaal in elkaar. Dat is niets nieuws. 
Voor mijn tijd was dat ook al zo en na mijn 
tijd zal dat ook zo zijn.

Maar iedereen maakt dat eens voor de eer
ste keer mee.

N.K.: Natuurlijk zijn er soms momenten... 
Als mens heb je daar je gedachten over. Als 
je erover nadenkt schrik je even, dat spreekt 
voor zich. Maar vervolgens herken je het 
principe en dan weet je dat het zo werkt.

Ik wil gewoon weten wat er met bepaalde 
ideeën gebeurt.

N.K.: Die worden alleen maar sterker. Ik 
word daar alleen maar vastberaden van.

Heart of Darkness

Marianne, twaalf jaar na Groene wouden 
maakte je in hetzelfde museum Heart of 
Darkness, een tentoonstelling met westerse 
en niet-westerse kunstenaars. Je refereerde 
daarbij aan dezelfde culturele conditio
nering van het museum als bij Groene 
wouden.- het museum als een geïsoleerd 
kunstreservaat, met daaromheen het even 
kunstmatige natuurreservaat, en als buiten
ste ring het leger. Hoe verhouden die twee 
tentoonstellingen zich tot elkaar?

M.B.: Het denken over het museum heeft 
me gegrepen vanaf het moment dat ik bij 
het Kröller-Müller kwam werken, omdat 
juist dat museum zo’n volledig beeld geeft 
van de bijna onbewuste filosofische aanna
mes en idealiseringen van onze cultuur. In 
Groene wouden ging het bijvoorbeeld over 
Marlborozonsondergangen als het cliché- 
beeld van de wilde natuur. De Hoge Veluwe 
is helemaal geen wilde natuur, de herten 

kunnen er niet leven zonder te worden bij- 
gevoerd. Het idee van ‘ongerepte natuur’ is 
een cultureel concept uit de achttiende eeuw, 
net als het concept van de ‘goede wilde’, 
dat ook met die notie van ongereptheid te 
maken heeft.

De rest van de wereld heeft altijd on
derdeel uitgemaakt van het museum, en van 
het verzamelen. Men bracht voorwerpen 
mee van expedities, rooftochten, noem maar 
op. De meest uiteenlopende zaken kwamen 
in het museum bij elkaar, allemaal uit hun 
context gehaald. In de collectie van het 
Kröller-Müller bevinden zich bijvoorbeeld 
Chinese T’angfiguren; dat waren graf- 
figuren, die natuurlijk nooit bedoeld zijn om 
in een museum te worden getoond.

Dus in die context was het werken met he
dendaagse kunstenaars uit China helemaal 
niet zo vreemd?

M.B.: Dat element zat al in het museum in
gebouwd. Wat betreft die T’ angfiguren, over 
hun plek in de geschiedenis heb ik het ge
had met Huang Yong Ping, een van de 
Chinese kunstenaars in Heart of Darkness. 
Omdat die beeldjes daar helemaal niet zou
den mogen zijn, vanwege hun sacrale her
komst, heeft hij die tombe bij de ingang van 
het museum gemaakt. Dat was dus een re
flectie over de verzameling. Je probeert alle 
denkbare factoren in je verhaal te betrek
ken, en in de vorm die je eraan geeft. Voor 
het maken van tentoonstellingen was het 
museum in mijn ogen een onuitputtelijke 
bron van verhalen. Hetzelfde gold voor het 
bos en die militaire oefenterreinen op de 
Hoge Veluwe. Je had zelfs bij het inkopen 
doen in het dorp nog het gevoel dat het oor
log was. Omdat ik in de oorlog geboren ben, 
vond ik dat echt schokkend. Het geluid van 
voorbijrijdende tanks deed vreselijke din
gen met mij, doordat het herinneringen op
riep waarvan ik niet wist dat ik ze had.

Misschien is datgene wat Groene wou
den en Heart of Darkness werkelijk met 
elkaar verbindt, de vraag naar de macht. De 
macht over het beeld, over het discours, 
zelfs over de zintuigen. Bij Heart of 
Darkness is dat uitgekristalliseerd in de 
vraag: wat is moderniteit, hoe kun je die 
omarmen en er tegelijkertijd toch kritiek op 
hebben? Op welk moment wordt kritiek 
gezien als verraad aan de heersende orde? 
Hoe kun je een kritiek op je eigen tijd for
muleren zonder regressief te zijn, maar ook: 
wat is radicaliteit en op welk moment en 
met welke risico’s wordt die bevochten?

In de jaren dertig werd de moderniteit 
door het fascisme en het nazisme afgewe
zen vanuit een cultuurpessimisme dat de 
geschiedenis op een fundamentalistische 
manier wilde restaureren. Ook vandaag gaat 
het nog steeds om vergelijkbare problemen 
en processen, die dankzij de kunst soms 
ongenadig bloot komen te liggen. Het be
langrijkste thema van Heart of Darkness 
was exil, in letterlijke maar vooral in over
drachtelijke zin, en dat sluit eigenlijk naad
loos aan bij het idee van atopos, ‘geen plek’, 
nergens en overal thuis zijn, van Groene 
wouden. We hadden het tijdens de aanloop 
naar Groene wouden ook al vaak over de 
achttiende eeuw: het omslagmoment van 
een religieuze maatschappij waarin alles een 
samenhangende symbolische betekenis 
heeft, naar een maatschappij die op een of 
andere manier haar eigen eenzaamheid moet 
zien te klaren. Ik vind nu meer dan ooit dat 
musea dergelijke kwesties moeten oppak
ken, omdat de urgentie ervan zo groot is. 
En dat kan via de historische collecties. Dat 
is een ongelooflijk instrument.

Ik verbaasde me bij Heart of Darkness over 
het sterk materiële, sensuele karakter ervan, 
de nadruk op natuurlijke materialen, op 
geuren, op de tactiele ervaring. Groene 
wouden stel ik me voor als een aftreksom 
van ingrediënten, en Heart of Darkness eer
der als een optelsom.

M.B.: Nee, dat klopt niet. Anders was 
Groene wouden nooit zo bekend gewor
den. Dat kan denk ik toch alleen komen 
door de mensen die de tentoonstelling zelf 
hebben gezien, want de Nederlandse pers 
heeft er nauwelijks en meestal negatief 
over geschreven. Je denkt dat het kale 
theorie was, heel abstract, maar de ten
toonstelling was zo wonderschoon, zo vol 
van materialen...

Materialen die niet zichzelf mochten zijn: 
piepschuim dat was behandeld om op mar
mer te lijken...

M.B.: Dat kon je helemaal niet zien. Watje 
zag was dat prachtige gespoten diepe blauw, 
met die glitterende steentjes erin. Het piep
schuim zag je niet. Dat moest je weten en 
dat was de dubbele bodem ervan, een extra 
kick.

Gedurende je hele carrière heb je een fasci
natie behouden voor het gedecentreerde, 
middelpuntloze kunstwerk. Ook bij Smithson 
en Matta-Clark zocht je dat weer op.

M.B.: Ja, het middelpuntloze als een vorm 
van deconstructie. Dat heeft te maken met 
mijn antihumanisme. Tot mijn verbazing 
begon Dan Graham er een tijdje geleden 
over, zo’n beetje en passant, dat dat iets was 
van onze generatie. Terwijl hij toch in 
Amerika is opgegroeid en ik hier. Dat was 
een vreemd déjà vu.

Bij Smithson en bij Matta-Clark vind 
ik hetzelfde terug. Antihumanisme als ver
zet tegen het idee van de kunst als vlinders 
in de buik, verzet tegen het expressionisme, 
het kunstenaarsgenie, al die negentiende- 
eeuwse ideeën. Het humanisme als de ide
ologie van het kapitalisme, in eerste instan
tie ter compensatie voor de lopende band. 
Precies op het moment dat de wereld totaal 
onmenselijk werd, gingen ze die mens weer 
uitvinden. Van Gogh is daar het bekendste 
slachtoffer van: de kunstenaar moet lijden, 
moet een soort Christus worden. Vandaar 
dat kunstenaars eigenlijk niet mogen schrij
ven, ze mogen niet eens denken, ze zijn 
slechts de exponent van een maatschappe
lijke behoefte. We willen laten zien dat we 
niet onmenselijk zijn: kijk maar, we heb
ben kunst, daarin worden wij voorgesteld 
en uitgedrukt, onze emoties, wie wij zijn. 
‘Heel den mensch’.

Dat vind je nog steeds?

M.B.: Ik vind dat nog steeds, ook al is de 
kunst zelf intussen helemaal veranderd. Het 
gaat om het humanisme, niet meer als het 
risicovolle, wetenschappelijke denken dat 
het oorspronkelijk was, maar als een 
centrumdenken, dat uitgedrukt wordt in de 
hele, ongebroken figuur, waarbij de kunste
naar model staat voor het onbewuste, het 
gevoel. Die verlakkerij is in wezen nooit 
goed beschreven. Iemand zou dat een keer 
moeten doen, en dan zie je vanzelf wel of 
dat nu nog steeds geldt of niet.

Was Groene wouden een politieke tentoon
stelling?

N.K. en M.B.: Ja.



M H KA
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN 

Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 
Tel+32 3 260 99 99 Fax+32 3 216 24 86 

www.muhka.be

Luc Deleu & T.O.P. office 

- VALUES -
18.09.04- 28.11.04

Luc Deleu Close Up 
Een film van Hans Theys 

Première op zaterdag 18 september 2004 van 11 tot 13u 
Permanente vertoning tijdens de tentoonstelling

‘Op verplaatsing’

Gelijktijdig met deze tentoonstelling zijn er werken 
van Luc Deleu & T.O.P. office te zien in:

Nationaal Scheepvaartmuseum 
Centraal Station Antwerpen 

Universiteit Antwerpen - Bibliotheek Stadscampus 
Middelheimmuseum

Dit project loopt in samenwerking met de Stedelijke Musea 
Antwerpen en met L’Espace Architecture La Cambre in Brussel
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Tweede katern
Nieuws

DE KUNSTENAAR ALS WELDOENER. Annick Bijnens 
van de opleiding Cultuurmanagement aan de Universiteit 
Antwerpen voltooide onlangs een onderzoek naar de sociaal- 
economische situatie van beeldend kunstenaars ouder dan 
45 jaar. Daarin doet zij onder meer een poging om de finan
ciële waarde van onverkochte kunstwerken te bepalen - van 
kunstwerken waar dus geen vraag naar blijkt te bestaan. Dat 
is niet evident, want in een vrije markteconomie is het moei
lijk om de prijs van producten los te koppelen van de vraag. 
Niet zo voor Bijnens. Op een gegeven moment berekent zij 
dat 95 procent van de 78 kunstenaars uit haar onderzoek 
vorig jaar gemiddeld 33 kunstwerken niet verkocht kregen. 
Zij raamt de waarde van deze stock op gemiddeld 47.000 
euro per respondent, en komt uit bij een totaal van 3.482.700 
euro. Daaruit besluit zij dat kunstenaars een groot stuk van 
het cultuurpatrimonium gratis ter beschikking stellen. Dat 
is een vreemde conclusie, want het grootste deel van deze 
kunstwerken blijft onverkocht in het atelier of de opslag
plaats van een galerie staan, waardoor de gemeenschap er 
moeilijk van kan genieten. Zij doet daar nog een schep bo
venop door te berekenen dat de 78 kunstenaars uit haar on
derzoek in 2003 samen 783.941 euro uitgaven aan mate
riaal en andere posten, terwijl de Vlaamse Gemeenschap voor 
alle beeldend kunstenaars slechts rond de 750.000 euro veil 
heeft. Kunstenaars geven dus meer uit aan hun eigen kunst 
dan ze aan subsidie ontvangen, en dat volstaat voor Bijnens 
om met een beschuldigende vinger naar de subsidiegever te 
wijzen.
Stel dat Danone een yoghurt op de markt brengt met een 
smaak die niemand lust. Danone heeft daarvoor 20.000 euro 
geïnvesteerd, en wil de volledige stock verkopen aan 30.000 
euro. Dat lukt niet, waarop Danone de yoghurt aan een 
armenorganisatie schenkt. Is Danone dan de gulle weldoe
ner van 30.000 euro voor de hongerigen? Of is zij eenvou
dig een slechte handelaar met een slecht product - of zelfs 
met een goed product op het verkeerde tijdstip? En moet de 
Vlaamse Gemeenschap vervolgens de investeringskost van 
20.000 euro ophoesten? Men zal opmerken dat de vergelij
king tussen kunst en voeding niet opgaat - kunst beantwoordt 
immers niet aan een meetbare behoefte - maar daar ligt juist 
de absurditeit van Bijnens’ gedachtegang. Door haar rede
nering op te bouwen vanuit vrije marktmechanismen, on
dergraaft zij de grondgedachte van het subsidiesysteem bin
nen de kunsten, namelijk dat kwaliteit niet per se in verhou
ding staat tot kwantiteit of publieksbereik. Als zij nog had 
doorgeredeneerd, had zij moeten besluiten dat haar 78 kun
stenaars helemaal geen subsidie nodig hebben, omdat blijkt 
dat zij best hun eigen boontjes kunnen doppen. Hun omzet 
overstijgt immers ruimschoots de kosten - als de verkoop nu 
nog een beetje wil lukken, moet dat een serieuze winst ople
veren. Er moeten betere strategieën bestaan om een degelijk 
subsidiesysteem voor beeldend kunstenaars te verdedigen. 
Meer informatie vindt u op www.nicc.be/article.php?sid=396. 
(David Nolens)

BIËNNALE VAN VENETIË. De artistieke leiding van de 
51ste Biënnale van Venetië, die van start gaat in de zomer 
van 2005, wordt toe vertrouwd aan de Spaanse curatoren 
Maria de Corral en Rosa Martinez. Maria de Corral zal in 
het Italiaans paviljoen een tentoonstelling met een retrospec
tief karakter samenstellen, terwijl de veel jongere Rosa 
Martinez een tentoonstelling van recentere kunst zal maken 
in de Arsenale di Venezia. Het is de eerste keer dat de sa
menstelling van de internationale hoofdtentoonstellingen aan 
vrouwen wordt toevertrouwd. Beide dames verzorgden ooit 
al de selectie voor het Spaans paviljoen van de Biënnale;

TISFRIS

1

ff

Aldo van Eyck, Theo Bosch

Amsterdam, stadsvernieuwing rond de Nieuwmarkt, 
1972-1978: het Pentagon (zie recensie ‘Woonerven en Zitkuilen', p. 45)

De Corral deed dat in 1988, Martinez in 2003. Voorts maakte 
de organisatie bekend dat de Amerikaanse kunstcriticus en 
curator Robert Storr op de Biënnale een internationaal 
symposium zal organiseren, met kunstenaars, critici en aca
demici die hun licht laten schijnen op de Biënnale van 2007, 
die Storr zelf zal samenstellen. Meer informatie op 
www.labiennale.org. (D.N.)

HONORÉ 5’0 NAAR VENETIË. De directeuren van de 
musea voor hedendaagse kunst en de commissie beeldende 
kunst hebben de Gentse kunstenaar Honoré 5’0 (°1961) 
geselecteerd om België te vertegenwoordigen op de Biënnale 
van Venetië volgend jaar. In een gesprekje met De Stan
daard zegt de kunstenaar dat hij een nieuwe installatie wil 
maken voor het Belgisch paviljoen. Hij wil ook een film 
draaien over de voorbereiding van de tentoonstelling. Voor 
de organisatie doet hij een beroep op het MUHKA in Ant
werpen, maar een curator heeft hij nog niet gekozen. Honoré 
S’O is bekend van installaties met alledaagse voorwerpen. 
In 2002 kocht het MUHKA het werk AZZ the details extended, 
en fractures recomposées, dat bestaat uit de meest uiteenlo
pende materialen, gaande van piepschuim, watten, knikkers, 
elektriciteitsbuizen, tot geassembleerde objecten of gebruiks
voorwerpen. Honoré 5’0 volgt Valérie Mannaerts/Sylvie 
Eyberg (2003) en Luc Tuymans (2001) op als vertegenwoor
diger van België. (D.N.)

DEAF04. Dutch Electronic Art Festival (DEAF) is een twee
jaarlijks internationaal festival voor ‘elektronische’ kunst, 
dat plaatsvindt in Rotterdam en georganiseerd wordt door 

het Instituut voor de instabiele media V2_. Het festival is 
zowel een podium voor recente, deels in opdracht gemaakte 
kunstwerken als een platform voor kritische discussie en 
kunsteducatie. Door samen te werken met plaatselijke, lan
delijke en internationale kunst- en onderzoeksinstellingen 
wil het festival een synergie creëren tussen verschillende 
kunstdisciplines en terreinen als architectuur, filosofie, 
cultuurwetenschappen en sociologie. DEAF03 trok vorig jaar 
bijna twaalfduizend bezoekers. Het thema van DEAF04 is 
Affective Turbulence: The Art of Open Systems. Onder die 
titel richt het festival zich “op de instabiliteit van open sys
temen en het niet-rationele handelen dat daarbinnen nodig 
is”. Het festival loopt van dinsdag 9 november tot zondag 
21 november 2004. Meer informatie over het programma 
en de locaties op www.deaf04.nl. (D.N.)

TIJDSCHRIFT REKTO: VERSO. Het tweemaandelijkse 
tijdschrift voor kunstkritiek Rekto:Verso begint aan zijn 
tweede jaargang. Tijdens het eerste jaar werd het blad gratis 
verspreid op vijfduizend exemplaren. Vanaf september 2004 
kost een nummer 3 euro. Een jaarabonnement telt zes num
mers en kost 15 euro. Het tijdschrift profileert zich als een 
broeinest voor jonge, beginnende recensenten en critici. 
Vooral onder studenten of ‘jonge mensen’ zou het blad veel 
bijval oogsten, wellicht omdat het een ruime thematiek be
handelt en vaak bewust de polemiek opzoekt. De bijdragen 
gaan onder meer over literatuur, muziek, film, podium
kunsten, televisie, beeldende kunst, strips en video. Op vrij
dag 3 en zaterdag 4 september organiseerde Rekto:Verso in 
de Gentse Vooruit een 24 uur durende redactievergadering 
over kunstkritiek. Het blad heeft een website op www.rekto
verso.be (info@rektoverso.be; 0485/15.34.14). (D.N.)

TOR ZOEKT DESIGNCRITICI. TOR, werkplaats voor 
interdisciplinaire kunst in de provincie Limburg, organiseert 
dit najaar een workshop designkritiek. Samen met Z33 in 
Hasselt en het Designmuseum in Gent, wil TOR de reflectie 
rond designkritiek stimuleren. De workshop beslaat vijf ses
sies waarin zowel aandacht wordt besteed aan theorie (de 
plaats van de criticus in de designwereld, de plaats van de
sign in het medialandschap, cross-overs tussen design en 
andere disciplines) als de praktijk (het schrijven en redige
ren van teksten). De kritische teksten die uit de workshop 
voortkomen, kunnen later gepubliceerd worden. Begeleider 
van de workshop is Edith Doove, artistiek coördinator van 
de Triënnale voor Beeldende Kunst, Mode en Design in 
Hasselt. Zij inviteert een aantal gastsprekers uit binnen- en 
buitenland die hun visie op design en kritiek uit de doeken 
komen doen. Voor deze workshop is TOR op zoek naar deel
nemers met diverse achtergronden (journalisten, studenten, 
vormgevers, filosofen). Deelnemen aan de workshop is gra
tis. Kandidaten kunnen zich tot 10 oktober inschrijven. Het 
maximum aantal deelnemers bedraagt 12. Indien nodig wordt 
op basis van de motivatiebrieven een selectie gemaakt. Data 
en locaties: donderdag 28 en vrijdag 29 oktober in het 
Designmuseum te Gent, en van maandag 29 november tot 
woensdag 1 december in Z33 te Hasselt. Inschrijven met 
een brief naar TOR vzw, t.a.v. Leen Lisens, André 
Dumontlaan 2, 3600 Genk (089/84.49.55 of leen@kunsten 
centrumtor.be). (D.N.)

BE-PART. In 2003 kocht de provincie West-Vlaanderen het 
gebouwencomplex van de voormalige galerie Art Box in 
Waregem. Op 24 oktober gaat hier Be-Part van start, een 
Platform voor actuele kunst. Be-Part zal jonge kunstenaars 
uit binnen- en buitenland de kans geven om te experimente
ren. Scholen en jeugdverenigingen zullen er terecht kunnen 
voor cursussen, jeugdateliers en workshops met kunstenaars. 
De openingstentoonstelling, die van 24 oktober 2004 tot

Anne-Marie Schneider
23 september - 13 november 2004 
“Passages”

FIAC Paris
21 oktober - 25 oktober 2004

Informatie over de komende tentoonstellingen vindt u op www.xavierhufkens.com

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel
tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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16 januari 2005 loopt, wordt samengesteld door de Zwitserse 
curator Moritz Küng en krijgt als titel Schoner Wohnen. Küng 
ging uit van de specificiteit van de plek, meer bepaald van 
het hoofdgebouw van Be-Part dat oorspronkelijk als woon
huis bedoeld was. Onder de kunstenaars vinden we Robert 
Gober, Richard Artschwager, Ann Veronica Janssens, Martin 
Kippenberger, Joep van Lieshout, Allan McCollum, Tobias 
Rehberger, Joe Scanlan, Johannes Schwartz, Andreas 
Slominski, Dimitri Vangrunderbeek, Michael Van den 
Abeele, Richard Venlet en Heimo Zobemig. Voorts wil 
Be-Part jaarlijks ten minste één kunstenaar een verblijf met 
atelier aanbieden. De eerste artist in residence is Dany 
Deprez, die bekend is als regisseur van de films De Bal en 
Science Fiction. Deprez zal een kortfilm over Waregem 
maken. De film wordt als een ‘cultureel project’ gepresen
teerd in het kader van de openingstentoonstelling van 
Be-Part. Voor meer informatie kunt u terecht bij Be-Part, 
Westerlaan 17, Waregem (056/62.94.10). (D.N.)

ADRESWIJZIGINGEN. W139, productiehuis en tentoon
stellingsruimte voor actuele kunst, wordt gedurende 2004 
en 2005 verbouwd. Om die reden is het kantoor tijdelijk 
gevestigd aan de Oosterdokskade 5 in Amsterdam-Oost. De 
ruimte aan de Warmoesstraat 139 is tijdens de renovatie 
gesloten. Informatie over de locaties van tentoonstellingen 
en activiteiten vindt u op www.wl39.nl.
De Stichting Hannema-de Stuers Fundatie heet voortaan 
Museum De Fundatie. Het museum heeft een nieuwe website 
en huisstijl. De oude locatie van het museum, Kasteel Het 
Nijenhuis bij Heino, wordt verbouwd, opnieuw ingericht en 
op 25 september heropend. Bovendien opent begin 2005 een 
nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst aan de 
Blijmarkt in Zwolle. Aangezien ook de locatie de Bergkerk 
geopend blijft, beschikt de Stichting nu over drie locaties, 
waardoor ze een veel ruimere selectie van de verzameling 
kan laten zien. Museum De Fundatie herbergt een interna
tionale collectie moderne en hedendaagse kunst, en organi
seert jaarlijks een achttal tentoonstellingen. Alle informatie 
over de drie tentoonstellingslocaties vindt u op www.mu
seumdefundatie.nl. (D.N.)

HET STEDELIJK MUSEUM. De vaste verblijfplaats van 
het Stedelijk Museum op het Museumplein zal worden ge
renoveerd en uitgebreid door het Amsterdamse architecten
bureau Benthem Crouwel Architecten. Dat werd op 2 sep
tember beslist door een jury die de schetsontwerpen van in 
totaal vijf architectenbureaus moest beoordelen. De andere 
vier waren Architectuurstudio Herman Hertzberger, Henket 
& Partners Architecten, Diederen Dirrix van Wylick Archi
tecten en Claus en Kaan Architecten. De jury bestond uit 
directeur Maarten Kloos van ARCAM, architectuurjournalist 
Max van Rooy (NRC), architecten Wim Quist en Sjoerd 
Soeters, directeur Wim Pijbes van de Kunsthal, kunstenaar 
Toon Verhoef, de interimdirecteur van het Stedelijk Hans 
van Beers en ten slotte Herman van Vliet (gedelegeerd op
drachtgever namens B & W en voorzitter). Uit het jury
rapport: “Het is Benthem Crouwel gelukt om het begrip ‘een
heid in tweevoud’ op superieure wijze gestalte te geven. Dat 
is een kwestie van architectuur. Bovendien is het glorieus 
gelukt om het gezicht van het Stedelijk Museum om te wen
den naar het Museumplein. Dat is een kwestie van steden
bouw. Op beide terreinen tonen Benthem Crouwel zich met 
dit ontwerp meesters in het métier.” Komend jaar zal de 
schets van Benthem Crouwel worden uitgewerkt in een de
finitief ontwerp en zullen de bouwwerken worden voorbe
reid. In 2006 start de bouw. Het museum moet begin 2008 
opengaan voor het publiek. De schetsontwerpen van de vijf 
architectenbureaus worden getoond in het tijdelijke museum- 
onderkomen: Stedelijk Museum CS, aan de Oosterdoks
kade 5 te Amsterdam. Het volledige juryrapport vindt u op 
www.stedelijk.nl. (D.N.)

VLAAMS REGEERAKKOORD. Het Vlaams regeer
akkoord 2004 bestaat uit 85 pagina’s of 30.034 woorden.

Benthem Crouwel

voorstel voor verbouwing en uitbreiding Stedelijk Museum Amsterdam

De titel luidt “Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid ne
men”, met als ondertitel “De ontplooiing van Vlamingen en 
Vlaanderen duurzaam bevorderen”. De woorden “beeldende 
kunst” komen eenmaal voor, namelijk in de volgende pas
sage: “We implementeren de recent goedgekeurde decreten 
(Kunsten, Erfgoed) binnen de beschikbare budgettaire 
ruimte. In de kunsten zetten we prioritair in op de beeldende 
kunst, het taal- en letterenbeleid, het sociaal artistiek werk 
en de architectuur. We verzekeren ook de leefbaarheid van 
de andere disciplines en werkvormen.” Het woord “kunst” 
keert 12 maal terug, maar de notie “cultuur” is met 48 ver
meldingen veruit het populairst. Immers, cultuur “structu
reert onze ervaringen, geeft betekenis en versterkt verbon
denheid”; zij is “een spiegel van de samenleving”. De 
Vlaamse regering wil daarom niet alleen “creativiteit en 
vernieuwing” stimuleren, maar vooral ook de “cultuur
participatie” bevorderen. Een “analyse en een actieplan” 
zouden kunnen leiden tot “de oprichting van een culturele 
investeringsmaatschappij, waarvan de opbrengsten 
geherinvesteerd worden in de cultuursector. De mogelijke 
inbreng van publiek-private samenwerkingsverbanden en 
fiscale instrumenten worden verkend”. De regering zal voorts 
investeren “in de renovatie, ondersteuning en modernisering 
van de bestaande culturele infrastructuur”. Het volledige 
akkoord vindt u op www.vlaanderen.be/regeerakkoord. 
(D.N.)

ARGOSFESTIVAL VERSUS TITLE SAFE. Van 15 tot 
23 oktober 2004 vindt het jaarlijkse Argosfestival plaats. Het 
internationale luik van dit audiovisueel festival omvat 
retrospectieves van Roman Signer (° 1938) en Carsten Holler 
(°1961) - van hen worden ook installaties getoond. De 
Spaanse Berta Sichel stelt Document(all) voor, waarin de 
grens tussen documentaire en fictie wordt afgetast. De Chinese 
curator Hou Hanru, die sinds 1990 in Parijs werkt, zal een 
project uitwerken over de notie van een “post-planning urban 
world”, uitgaande van de stad “als een collage van 
constructievormen en -strategieën”. Argosmedewerker 
Ive Stevenheydens is curator van This Place Is Dreaming, 
een project dat Brussel in muziek tracht te vangen, en waar
aan vijftien Belgische en buitenlandse ‘sound artists’ mee
werken. Over heel de stad verspreid zullen kunstenaars ten
toonstellen en ‘interveniëren’; onder de deelnemers vinden 

we onder andere Justin Bennett, Francisco López, Maria 
Blondeel en Lionel Marchetti. Zoals elk jaar is er een apart 
programmaonderdeel Belgian Focus, dat aandacht besteedt 
aan recente audiovisuele kunstproducties uit eigen land. Het 
volledige programma en de locaties vindt u op www.argos
arts.org.
Inmiddels klaagt videomaker en muzikant Walter Verdin in 
een rondzendbrief dat Argos al voor de tweede keer op rij 
zijn project Title Safe weigert te programmeren. Voor Title 
Safe vroeg Verdin aan tien kunstenaars om een korte video 
te maken op basis van enkele “simpele ritmische regels”. 
De bijdragen zouden een assemblage moeten opleveren die 
tegelijk een ‘organisch geheel’ vormt. Aan Title Safe II ne
men kunstenaars deel als Anouk De Clercq, Koen Theys, 
Peter Misotten en Wim Vandekeybus. Walter Verdin vindt 
dat zijn concept erg goed past binnen het Argosonderdeel 
Belgian Focus. Title Safe II zal nu in première gaan op 5 
november in het Brusselse Vanderborghtgebouw, ter gele
genheid van het nieuwe mediafestival Infiltration Digitale 
dat loopt van 29 oktober tot 14 november. Over dit festival, 
dat een initiatief is van iMAL (www.imal.org), is verder nog 
geen informatie beschikbaar. Voor meer info over Title 
Safe II, contacteer Walter Verdin (walter@videolepsia.com; 
02/218.81.51). (D.N.)

Wissels
-------------- ----- ----------------- ---------------- —______ __

STEDELIJK MUSEUM. Gijs van Tuyl (01941) wordt de 
nieuwe directeur van het Stedelijk Museum te Amsterdam 
- hij vervangt interimdirecteur Hans van Beers. Van Tuyl 
zal de komende vijf jaar het zakelijke én het artistieke be
leid op zich nemen. Overigens is hij geen onbekende voor 
het Stedelijk: van 1969 tot 1976 werkte hij er als conserva
tor. In 1992 ging hij het Kunstmuseum Wolfsburg leiden. 
Hij organiseerde daar tentoonstellingen van beeldende kunst, 
vormgeving en fotografie, met aandacht voor modernen 
(Fernand Léger, Roy Lichtenstein, Andy Warhol) en voor 
hedendaags werk (Bruce Nauman, Luc Tuymans, Olafur 
Eliasson). In het onlangs verschenen overzichtsboek van 
10 jaar Kunstmuseum Wolfsburg roemt Van Tuyl de vroe
gere Stedelijk-directeur Willem Sandberg voor de manier 
waarop deze het museum ‘opengooide’ voor experiment en

Het verhaal van Mia 
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ADELANTADO, Valencia 
AIR DE PARIS, Paris 
ALBION/MICHAEL HUE 
WILLIAMS, London 
ALIMENTATION GÉNÉRALE, 
Luxembourg 
ART CONCEPT, Paris 
ARTCORE/FABRICE 
MARCOLINI, Toronto 
ALFONSO ARTIACO, Napoli 
ALESSANDRO BAGNAI, Firenze 
BARONIAN-FRANCEY, Brussels 
BASE GALLERY, Tokyo 
J. BASTIEN ART, Brussels 
GUY BARTSCHI, Geneva 
BAUDOIN LEBON. Paris 
TIMOTHY BAUM, New-York 
BEAUMONTPUBLIC, Luxembourg 
B&D STUDIO CONTEMPORANEA, 
Milano
ALBERT BENAMOU, Paris 
CLAUDE BERNARD, Paris 
JEAN BOGHICI, Rio de Janeiro 
BORZO, S-Hertogenbosch 
BERNARD BOUCHE, Paris 
JEAN BROLLY, Paris
JEANNE BUCHER, Paris 
CAMERA OBSCURA, Paris 
LOUIS CARRE & CIE, Paris 
XIN-DONG CHENG, Beijing 
Cl GONG, Dae Gu 
COLON XVI, Bilbao 
CHINESE CONTEMPORARY, 
London
CONTINUA, San Gimignano 
COSMIC, Paris 
COURTYARD, Beijing
CHANTAL CROUSEL, Paris 
CROWN, Brussels
DARGA& LANSBERG, Paris 
DELLO SCUDO, Verona 
DI MEO, Paris
DISTRITO CU4TR0, Madrid

PATRICIA DORFMANN, Paris 
ERIC DUPONT, Paris 
DURAND-DESSERT, Paris 
LES FILLES DU CALVAIRE, Paris 
JEAN FOURNIER, Paris 
FRANK, Paris 
FUMAGALLI, Bergamo 
GALERIE 1900-2000, Paris 
GALERIE DE FRANCE, Paris 
GANDY GALLERY, Praha 
GENTILI, Montegatini 
FREDERIC GIROUX, Paris 
MARIAN GOODMAN, Paris/New 
York
KARSTEN GREVE, Paris, St 
Moritz, Koln, Milano 
GUELMAN, Moscow 
ALAIN GUTHARC, Paris 
ERNA HECEY, Luxembourg 
HENZE & KETTERER, Bern 
THESSA HEROLD, Paris 
ERNST HILGER, Wien 
MARWAN HOSS, Paris 
XAVIER HUFKENS, Brussels 
GHISLAINE HUSSENOT, Paris 
GRITA INSAM, Wien
IN SITU/FABIENNE LECLERC, 
Paris
CATHERINE ISSERT, Saint-Paul 
deVence
MICHAEL JANSSEN, Köln 
JGM.GALERIE, Paris 
DU JOUR AGNES B, Paris 
SAMYKINGE, Paris
URSULA KRINZINGER, Wien 
JAN KRUGIER-DITESHEIM & CIE, 
Geneva
M.& IDE LA CHATRE, Paris 
LAHUMIERE, Paris 
YVON LAMBERT, Paris 
FRED LANZENBERG, Brussels 
LAROCK-GRANOFF, Paris 
ALAIN LE GAILLARD, Paris 
LELONG, Paris, New-York, Zürich 

LISSON GALLERY, London 
GALERIE LOFT, Paris 
DANIEL MALINGUE, Paris 
MARLBOROUGH. London 
MARUANI & NOIRHOMME, 
Knokke
GABRIELLE MAUBRIE, Paris 
HANS MAYER, Dusseldorf 
KAMEL MENNOUR, Paris 
THE MAYOR GALLERY, London 
CHARLOTTE MOSER, Geneva 
NACHST ST. STEPHAN, Wien 
PHILLIP NELSON, Paris 
MARCO NOIRE, Torino 
JÉRÔME DE NOIRMONT, Paris 
GEORG NOTHELFER, Berlin 
NATHALIE OBADIA, Paris 
ONIRIS, Rennes 
OREL ART PRESENTA, Paris 
ROGER PAILHAS, Marseille ■ 
CLAUDINE PAPILLON, Paris 
EMMANUEL PERROTIN, Paris 
PIECE UNIQUE, Paris 
GUY PIETERS, Knokke 
POGGIALIE FORCONI, Firenze 
POLARIS, Paris 
PRAZ-DELAVALLADE, Paris 
RABOUAN MOUSSION, Paris 
ALMINE RECH, Paris 
MICHEL REIN, Paris 
DENISE RENE, Paris
J.P. RITSCH-FISCH, Strasbourg 
RIZZIERO ARTE, Pescara 
NARA ROESLER, San Paulo 
THADDAEUS ROPAC, Paris 
THIERRY SALVADOR, Paris 
MICHAEL SCHULTZ, Berlin 
MIMMO SCOGNAMIGLIO, Napoli 
NATALIE SEROUSSI, Paris 
SHANGHART, Shanghai 
SUSAN SHEEHAN, New-York 
SOLLERTIS, Toulouse 
PIETRO SPARTA, Chagny 
SPROVIERI, London

MICHAEL STEINBERG FINE ART, 
New-York
CHRISTIAN STEIN, Milano 
MICHELINE SZWAJCER, Antwerpen 
SUZANNE TARASIEVE, Paris 
TAMENAGA, Paris 
TEGA, Milano
DANIEL TEMPLON, Paris 
ELISABETH & KLAUS THOMAN, 
Innsbrück
PATRICE TRIGANO, Paris 
TORNABUONI ARTE, Firenze 
CHEZ VALENTIN, Paris 
G.-P.& N.VALLOIS, Paris 
VEDOVI, Brussels 
ALINE VIDAL, Paris 
VIDAL-SAINT PHALLE, Paris 
ANNE DE VILLEPOIX, Paris 
LARAVINCY, Paris 
ANTON WELLER. CHEZ L'UN 
L’AUTRE Paris 
WETTERLING, Stockholm 
ZLOTOWSKI, Paris 
ZÜRCHER, Paris

PERSPECTIVES
AIDAN GALLERY, Moscow 
AKINCI, Amsterdam 
ANNE BARRAULT, Paris 
CATHERINE BASTIDE, Brussels 
PROJEKTRAUM VIKTOR 
BUCHER, Wien
VALERIE CUETO, Paris 
DONZEVANSAANEN, Lausanne 
LUKAS FEICHTNER, Wien 
LA FABRICA, Madrid 
GALERIE FIAT, Paris 
GALERIST, Istanbul 
1-20, New-York 
JUDIN BELOT, Zurich 
NICOLAS KRUPP, Basel 
LOEVENBRUCK, Paris 
LUMEN TRAVO, Amsterdam 
FLORENCE LYNCH, New-York 

MAISONNEUVE, Paris 
EDWARD MITTERRAND, Geneva 
ANDREW MUMMERY, London 
NICOLAFORNELLO, Torino 
PARKER’S BOX, Brooklyn 
PERUGIARTECONTEMPORANEA, 
Padova
GALERIE QUANG, Paris 
RONMANDOS, Rotterdam 
RUBICON, Dublin
SLINGSHOT PROJECT, New-York 
SLEWE, Amsterdam 
DIANA STIGTER, Amsterdam 
TARO NASU, Tokyo 
CATERINA TOGNON ARTE 
CONTEMPORANEA, Bergamo 
NADJA VILENNE, Liège 
ESTHER WOERDEHOFF, Paris

FUTURE QUAKE
ALICEDAY, Brussels •
ATELIER CARDENAS - 
BELLANGER, Paris 
LA BLANCHISSERIE, 
Boulogne-Billancourt 
DNA-Die Neue Aktions, Berlin 
GALERIE DE MULTIPLES, Paris 
&:gb agency, Paris 
G-MODULE, Paris 
GALERIAHABANA, La Havana 
CORENTIN HAMEL, Paris 
EVA HOBER, Paris 
PRISKAC. JUSCHKA FINE ART. 
Brooklyn
LAYR:WUESTENHAGEN 
CONTEMPORARY, Wien 
RUDOLPH PROJECTS, Houston 
LUXE, New-York
ALESSANDRO DE MARCH, Milano 
LE GUERN GALLERY, Warsaw 
SIXTY SEVEN, New-York 
JOCELYN WOLFF, Paris 
HIROMI YOSHII, Tokyo 
ZIEHER SMITH, New-York

DESIGN
DE/DI/BY GALERIE. Paris 
DEWINDT, Brussels 
DOWNTOWN, Paris 
GALERIE ITALIENNE, Paris 
JOUSSE ENTREPRISE, Paris 
DAVID GILL GALLERY, London 
GALERIE KREO, Paris 
MOUVEMENTS MODERNES, 
Paris
ERIC PHILIPPE, Paris 
PATRICK SEGUIN, Paris

EDITION
ART-NETART, Paris
ART OF THIS CENTURY, New-York 
JACQUES BOULAN EDITEUR, 
Vigneux sur Seine 
ATELIER-EDITIONS FANAL, Basel 
ITEM, Paris
LE PETIT JAUNAIS, Nantes 
PASNIC, Paris
CATHERINE PUTMAN, Paris 
ATELIER ERIC SEYDOUX, Paris 
VOLUME, New-York 
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levendigheid. Van Tuyl neemt zijn functie op vanaf 
1 januari 2005. Het Stedelijk Museum Amsterdam bevindt 
zich voorlopig op de tweede en derde verdieping van het 
Post CS-gebouw, Oosterdokskade 5 te Amsterdam 
(www.stedelijk.nl). (D.N.)

C AERMERSKLOOSTER. Hans Martens, de artistiek lei
der van het Caermersklooster (Provinciaal Centrum voor 
Kunst en Cultuur), stopt ermee. Dat is de uitkomst van een 
conflict met zijn provinciale oversten, die vonden dat 
Martens meer werk van Oost-Vlaamse kunstenaars moest 
tentoonstellen - het Caermersklooster is de ‘kunsthal’ van 
de provincie Oost-Vlaanderen. Martens meende dat de ar
tistieke kwaliteit daardoor geschaad zou worden, en hield 
de eer aan zichzelf. De afgelopen vier j aar realiseerde hij in 
het Caermersklooster uiteenlopende tentoonstellingen, met 
als grootste publiekstrekker een expositie van fotograaf Carl 
De Keyzer. Vanaf oktober werkt Martens als artistiek en 
zakelijk leider voor Contour, de Biënnale voor videokunst 
in Mechelen. Het Caermersklooster gaat ondertussen op zoek 
naar een nieuwe, tijdelijke kracht.
In een lezersbrief in de krant De Morgen (23 juli 2004) haalde 
NICC-voorzitster Anne Decock hard uit naar Martens, om
dat ze vindt dat hij zich niet mag profileren door kunste
naars met naam en toenaam als “provincialistisch” voor te 
stellen. De voorzitster hekelt curatoren zoals Martens die 
“als mandarijnen de alleenbepalers willen zijn van de zin 
die een samenleving aan de activiteiten van zijn kunstenaars 
moet geven”. Men kan zich natuurlijk de bedenking maken 
dat een curator per definitie zélf de ‘zin’ bepaalt van de wer
ken die hij toont. Zijn specifieke competentie houdt in dat 
hij een geïnformeerde, zij het steeds feilbare keuze maakt 
en die goed weet te onderbouwen.
Hoeveel mensen zouden er nodig zijn om tot een zinvolle keuze 
van kunstwerken te komen, dat wil zeggen een keuze die door 
de hele “samenleving” zinvol wordt bevonden? En van welk 
pluimage zouden die mensen moeten zijn? Misschien kan daar 
eens over vergaderd worden, bijvoorbeeld in het Provinciaal 
Administratief Centrum van Oost-Vlaanderen (www.oost- 
vlaanderen.be). (D.N.)

MUSEUM AAN DE STROOM. Sinds 1 september heeft 
Carl Depauw, voordien conservator van het Rubenshuis, de 
leiding van het Museum aan de Stroom in Antwerpen dat rond 
2007/8 klaar moet zijn. Het MAS wordt een nieuw museum 
over de geschiedenis van Antwerpen, de haven en de scheep
vaart. Het nieuwe gebouw van Neutelirigs-Riedijk Architec
ten moet in 2005 verrijzen op de Hanzestedenplaats in de oude 
haven. Het MAS zal de collecties uit het Vblkskundemuseum, 
het Nationaal Scheepvaartmuseum en het Museum Vleeshuis 
groeperen. Ook de collectie industrieel erfgoed zal er worden 
ondergebracht. De volledige verzameling beslaat ongeveer 
160.000 stukken. Carl Depauw is gespecialiseerd in kunst van 
de Zuidelijke Nederlanden, en trad op als algemeen samen
steller van het ‘event’ Rubens 2004. Meer informatie op 
museum.antwerpen.be/museumaandestroom. (D.N.)

Gordon Matta-Clark in ‘Office Baroque’, 1977, © MuHKA

OBJECTIF_EXHIBITIONS. Vanaf 1 januari 2005 volgt 
Gerrit Vermeiren (° 1977) Philippe Pirotte op als artistiek 
directeur van objectif_exhibitions te Antwerpen. Gerrit 
Vermeiren was eerder als wetenschappelijk medewerker 
tewerkgesteld aan de Universiteit Gent, bij On Line vzw 
(Gent), in het S.M.A.K (Gent) en in het PMMK (Oostende). 
Als onafhankelijk auteur publiceerde hij recent onder meer 
over het werk van Luc Tuymans en Joris Ghekiere. Sinds 
december 2000 werkte hij geregeld als freelancemedewerker 
voor objectif_exhibitions. Philippe Pirotte, die in januari zijn 
mandaat als intendant van de Kunsthalle Bern opneemt, blijft 
als ‘associate curator’ verbonden aan objectif_exhibitions. 
In 1999 was hij samen met Win Van den Abbeele en Patrick 
Van Rossem stichtend lid van de organisatie. Meer informa
tie op www.objectif-exhibitions.org. (D.N.)

Lezingen

GORDON MATTA-CLARK. De vereniging Jeunesse & 
Arts Plastiques is reeds veertig jaar verbonden aan het 
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel (thans ‘BOZAR’). 
Met allerhande activiteiten (debatten, colloquia, tentoonstel
lingen, cultuurtrips) wil zij haar leden meer kennis bijbren
gen van moderne en hedendaagse kunst. Op woensdag 
13 oktober om 20 uur vertelt Flor Bex, voormalig directeur 
van het MUHKA, over L’anarchitecture de Gordon Matta- 
Clark, waarna de film Ojfice Baroque wordt getoond. In 1977 
werd de kunstenaar-architect Matta-Clark (1943-1978) door 
Flor Bex uitgenodigd voor een tentoonstelling in het I.C.C. 
Hij kreeg de gelegenheid om een leegstaand pand aan de Ernest 
Van Dijckkaai (Antwerpen) te bewerken. Ter ere van de vier
honderdste verjaardag van Rubens noemde de kunstenaar dit 
werk Office Baroque. Kort na zijn dood in 1978 stelde Flor 
Bex voor om het werk te bewaren, als hommage aan de kun
stenaar, en om het nieuwe museum voor hedendaagse kunst 
dat toen gepland werd - het latere MUHKA - daar omheen 
te bouwen. Dat ging niet door en het werk werd gesloopt. 
De lezing met filmvertoning vindt plaats in La Raffinerie, 
Manchesterstraat 23 te Brussel, en vormt het begin van een 
hele lezingencyclus over 20ste-eeuwse kunst. Het volledige 
programma vindt u op www.jap.be. Inschrijven is verplicht. 
Voor meer informatie (en voor inschrijvingen) belt u naar 
02/507.82.25 of mailt u naar info@jap.be. (D.N.)

CURATING THE LIBRARY. In maart 2003 begon 
deSingel met een lezingencyclus waarin persoonlijkheden 
uit het internationale culturele landschap uitgenodigd wer
den om hun favoriete boeken voor te stellen. Aansluitend 
op deze presentaties worden de boeken, samen met de DVD- 
registraties van de lezingen, opgenomen in een ‘groeiende’ 
bibliotheek. Op donderdag 23 september spreken de Britse 
beeldend kunstenaar Cerith Wyn Evans en de Braziliaanse 
filosoof Emiliano Battista. Donderdag 7 oktober stellen de 
kunstenaars Luc Tuymans en Jan Fabre hun geliefde lectuur 
voor. Op donderdag 28 oktober is het de beurt aan de 
Nederlandse fotograaf en schrijver Hans Aarsman en de 
Belgische acteur en schrijver Josse De Pauw. De lezingen 
beginnen telkens om 20 uur en vinden plaats in deSingel, 
Desguinlei 25, Antwerpen. De inkom bedraagt vijf euro. 
Meer informatie op www.curatingthelibrary.be. (D.N.)

TRACER. Van 10 september tot 24 oktober zullen zes gast- 
curatoren als “tracers” de hedendaagse kunst en het cultu
rele klimaat van Rotterdam onderzoeken en becommenta
riëren. Hun ‘speurwerk’ kadert in een samenwerking tussen 
Tent, en Witte de With. De curatoren zijn Andreas 
Broeckman (Duitsland), Ritsaert ten Cate (Nederland), Annie 
Fletcher (Ierland), Thomas Michelon (Frankrijk), Pelin Tan 
(Turkije) en waanja (Tsjechië). Het programma bestaat uit 
tentoonstellingen, debatten, muziek, film en video. Meer in
formatie vindt u op www.tentplaza.nl. (D.N.)

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY Oostende

Hans Sieverding (D) paintings Phil Billen (F) paintings
11/9 t/m 11/10/2004 Herman Van Nazareth sculptures

MO Ramakers (B) paintings & sculptures 8/10 t/m 28/11/2004
16/10 t/m 15/11/2004

open woensdag t/m maandag 10u30 -18u30 
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

open vrijdag t/m zondag 10u30 - 18u30
Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • FAX 050-61 01 89 • E-MAIL benoot.gallery@skynet.be
In permanentie: Jan Burssens, Vic Gentils, Eugène Leroy, Pol Mara, Marc Mendelson, Jean Milo, Antoine Mortier, Luc Peire, Jean Rets,...

Lux
foto’s Kris Dewitte

in het kader van het 31ste Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent

Caermersklooster Gent /17 september - 24 oktober 2004 

6
Provincie

Oost-Vlaanderen

Caermersklooster tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11 toegang gratis
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent www.caermersklooster.be gesloten op maandag
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horizontaal programma: tentoonstellingen

feuilleton, deel negen

Jasmila Ébanic
RED RUBBER BOOTS 

1 september - 24 oktober

feuilleton, deel acht

Jakob Kolding
SPACE INVADERS 

1 augustus - 26 september

verticaal programma: lezingen

Jorinde Seijdel
COLD ARCHIVE 

9 september 20:00 uur

Gé Huismans
DE STAD ALS KLANKBORD 

8 augustus 15:00 uur

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@manes.oig-wwwjnarres.org 
Reserveren voor lezingen via e-mail, voertaal Engels

ONNEFANTEP

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

Corridors: Isa Melsheimer
11 juli tot 3 oktober 2004

Pawel Althamer, winnaar The Vincent 2004
12 september 2004 - 17 januari 2005
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Jennifer Tee
[Feasting on the]
E^O^L E^E -LAND *S*-END 
an Outburst of Passion in Limbo
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Verder
Speciale aandacht voor actuele schilderkunst, 
Joëlle Tuerlinckx en IMI Knoebel

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

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

. BANCO REAL
• ABN AMRO

25 September —19 December 
The Dutch representation at the 
26th Biennial of Sao Paulo 
Curator:
Stijn Huijts, museum Het Domein

Website:
www.teeteetee.nl
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JAN VAN EYCK ACADEMIE. Onder de noemer 
Authoring the City organiseert de designafdeling van de Jan 
van Eyck Academie op donderdag 16 en vrijdag 17 september 
een serie presentaties en lezingen over de stedelijke ruimte 
als middel en platform voor communicatie. De hoofdlezing 
wordt gegeven door Patrick Healy (° 1955, Dublin), filosoof, 
socioloog en docent aan de afdeling architectuur van de 
Technische Universiteit Delft. Zijn laatste publicatie Beauty 
and the Sublime biedt een overzicht van de esthetica sinds 
de 18de eeuw. Meer informatie en aanvangstijden vindt u 
op www.janvaneyck.nl.
In het kader van het onderzoeksproject Meta Haven. Sealand 
Identity Project vindt op 23 september vanaf 14 uur in het 
Stedelijk Museum Amsterdam het symposium State of 
Emergency. Territorial Identity in the Post-Political Age 
plaats. Slavoj Zizek zal het symposium openen met een eer
ste lezing. Sprekers zijn Boris Buden (filosoof, journalist en 
schrijver uit Berlijn), Anselm Franke (Berlijns curator en 
kunstcriticus), Reinier de Graaf (Office for Metropolitan 
Architecture, Rotterdam), Dieter Lesage (filosoof, RITS/ 
Erasmushogeschool, Brussel) en het Meta haven team (de 
ontwerpers Tina Clausmeyer, Vinca Kruk, Adriaan 
Mellegers, Bart Reuser, Marijn Schenk en Daniël van der 
Velden). De filosoof en kunsthistoricus Lieven De Cauter 
(Brussel) treedt op als moderator.
State of Emergency stelt het moderne concept van de Euro
pese nationale staat in vraag, evenals de manier waarop de 
staat zichzelf (visueel) representeert. Meer informatie en 
aanmelden via www.metahaven.net/soe. (D.N.)

TELEVISIEWERK JEF CORNELIS. De Jan van Eyck 
Academie is gestart met een onderzoeksproject rond het 
televisiewerk van de Belgische filmmaker Jef Comelis. Het 
onderzoek richt zich op drie aspecten: de door Jef Comelis 
ontwikkelde televisietaal, de documentaire waarde van 
Comelis’ televisiefilms, en de voorwaarden waaronder deze 
televisiefilms konden worden gerealiseerd. In de komende 
tijd worden diverse sprekers uitgenodigd om vanuit hun ei
gen invalshoek een lezing te geven over het werk van Jef 
Comelis. De lezingen kunnen thematisch worden opgevat, 
maar ze kunnen ook vertrekken van een of meerdere films. 
Na de vertoning van de film volgt een discussie met de spre
ker, diverse genodigden en andere belangstellenden. De eer
ste drie presentaties vonden plaats in april en juni. Vanaf 
september vindt elke maandag een dergelijke sessie plaats 
(aanvang 13.30 uur). De eerstvolgende sprekers zijn Mare 
Holthof, Jannah Loontjens, Rudi Laermans, Aglaia Konrad 
en Filiep Tacq. Voor meer informatie: www.janvaneyck.nl/ 
programme/arc_03/arc_04_comelis.html. De Jan van Eyck 
Academie bevindt zich aan het Academieplein 1 in Maas
tricht (043/350.37.37; info@janvaneyck.nl). (D.N.)

MUSEUMATELIER 18+. Sinds enige tijd organiseert het 
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
museumateliers voor volwassenen. De verzamelingen oude 
en moderne kunst worden bekeken, geanalyseerd en geïn-

Pietro Hammel

Rotterdam, Nieuwe Binnenweg: 
winkels, woningbouw en hotel De Boegjes, 1975-1979

terpreteerd, onder begeleiding van Jo Van Beylen en beel
dend kunstenares Tin Jacobs. De ateliers vinden plaats op 
11, 18, 25 september en op 2 oktober, telkens van 10 tot 
16.30 uur. Deelname kost 50 euro, inclusief materialen. Voor
kennis van tekenen en schilderen is niet nodig. Op voor
hand inschrijven is noodzakelijk. Info en boekingen: afde
ling publiekswerking (03/242.04.16; publiekswer 
king@kmska.be). Het KMSKA bevindt zich aan de 
Plaatsnijdersstraat 2 te Antwerpen. (D.N.)

OP STAP MET HET MDD. Op zaterdag 25 september or
ganiseert het Museum Dhondt-Dhaenens een uitstap naar het 
Museum voor Schone Kunsten van Doornik, dat gevestigd is 
in een gebouw van Victor Horta, en waar de overzichtsten
toonstelling De kleuren van monochroom van Marthe Wéry 
loopt. In de namiddag wordt een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling Just what it is, die deel uitmaakt van 
Rijsel 2004. Deze tentoonstelling verkent de grenzen tussen 
kunst en design, en werd vormgegeven door kunstenaar 
Stéphane Calais.
Op zaterdag 23 oktober volgt een uitstap naar Hedge House/ 
Kasteel van Wijlre, vlakbij Maastricht, waar Jo en Marlies 
Eyck een collectie actuele kunst onderbrachten. In de namid
dag wordt het Bonnefantenmuseum bezocht, met een exposi
tie van muurschilderijen van Lily van der Stakker. De uit
stappen kosten respectievelijk 45 en 55 euro. Inschrijven kan 
telefonisch (09/282.51.23) of per e-mail (thibaut. 
verhoeven@museumdd.be). Vrienden van het MDD krijgen 
korting. Het volledige programma vindt u op www.museum 
dd.be. (D.N.)

OP STAP MET HET NAi. Naar aanleiding van de tentoon
stelling Woonerven en Zitkuilen. De kritiese jaren zeventig, 
samengesteld door designhistoricus Timo de Rijk, organiseert 
het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) drie excursies en 
twee lezingen. Op zaterdag 11 september wordt een bezoek 
gebracht aan de Amsterdamse Nieuwmarkt, het Hubertushuis 
en de Almerehaven. Op zaterdag 18 september komen het 
kantoorgebouw “Centraal Beheer” in Apeldoorn en de wo
ningen van Jan Verhoeven in Hoevelaken en Nieuwegein aan 
de beurt. Zaterdag 25 september gaat de wandeling onder 
meer naar de Boogjes van Pietro Hammel, de terraswoningen 
van Jan Hoogstad en de Woningen aan de Hofdijk van Jan 
Verhoeven. Op 2 oktober van 14 tot 16 uur volgen drie le
zingen. Architect en kookrecensent Joep Habets werpt een 
licht op “de ontwikkeling van de keuken en recepten in de 
jaren 1970”. Architectuurrecensent Jaap Huisman spreekt 
over “zitkuil en macramé”. En architect en filmmaker Jord 
den Hollander geeft zijn visie op “vrije seks en porno” in 
relatie tot het woonerf. Inschrijven voor de excursies en de 
lezingen is verplicht (010/440.12.00; www.nai.nl). (D.N.)

LEZINGEN IN HET STUK. In Auditorium 04/05 presen
teren ontwerpers uiteenlopende scenario’s voor nieuwe ont
wikkelingen op het vlak van architectuur, stedenbouw en 
design. Op donderdag 14 oktober om 20 uur vindt een le
zing plaats van het Nederlandse bureau Claus en Kaan ar
chitecten over “de fysieke aanwezigheid en weerspannig
heid van materialen, mensen en tijd die een grote impact 
hebben op de kwaliteit van het bouwproject”. Op donder
dag 28 oktober om 20 uur vertelt de Belgische architect Pierre 
Hebbelinck over de ‘onzin’ om je als architect te binden aan 
een vormenrepertorium: “de vorm is niets”. De lezingen vin
den plaats in het STUK auditorium, Naamsestraat 96, 
Leuven. De inkom bedraagt vijf euro (meer informatie: (016/ 
320.320; stuk@stuk.be; www.stuk.kuleuven.ac.be).
Smeulende kwesties is nog een andere lezingenreeks, samen
gesteld door het Instituut voor Culturele Studies en het 
Centrum voor Cultuursociologie, in samenwerking met het 
STUK. Op zaterdag 23 oktober om 16 uur zullen onder an
deren Dirk Pültau, Jan Christiaens en Dirk van Bastelaere 
(onder voorbehoud) in gesprek gaan “over de noodzaak 
modernisme te beschouwen als het uitwerken en verdedi
gen van een ‘artificiële’ taal, die de grenzen van de 
(on)leesbaarheid op diverse manieren bevraagt”. De 
genodigden houden een korte lezing die gevolgd wordt door 
een discussie, dit alles in het STUK. De inkom is gratis. 
(D.N.)

DEBATTEREN OVER SUPERSTUDIO. Van 19 septem
ber tot 7 november presenteren het Zeeuws Museum en De 
Vleeshal in Middelburg de tentoonstelling Superstudio: Life 
without Objects. Superstudio is de naam van een radicale 
groep architecten (1968-1978) die de architectuur wilden 
bevrijden van de consumptiemaatschappij. Zij verzetten zich 
tegen de hang naar luxe en machtsvertoon. Zij zochten naar 
een 'statusongevoelige' architectuur. Op 18 september wordt

Museum 230)70574%0) AMSTERDAM

ARMY OF ME
I EYLEM ALADOGAN_______________ 19SEPT-24OKT 20041

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

IMUSEUIM BOlJIMAINS
VAN BEUNNIIINIGEN

MIUSEU MIIPIARIK II8/20
3015 CX ROTTTERD/AAIM

OPONTHOUD
KUNSTENAARS OP DE GRENS VAN HET OUDE EN NIEUWE EUROPA 
t/m 07/11/04

Met de recente uitbreiding van de Europese Unie verkent Museum Boijmans 
Van Beuningen het nieuwe grensgebied. Negen kunstenaars, afkomstig uit 
het Westen en het oude Oostblok, ontsluiten een mysterieus krachtenveld. 
Zij gaan in op de dynamiek tussen het oude en nieuwe Europa -gekleurd 
door de geschiedenis, op de toekomst gericht. Deze tentoonstelling is mede 
mogelijk gemaakt door: Europese Culturele Stichting.

WWWBOIJMANS.NL

MAJA BAJEVIC, PAVEL BRAILA, FREEK DRENT & 
STELLA VAN VOORST VAN BEEST, RODERICK HIETBRINK, 
JUUL HONDIUS, CARLA KLEIN, PREDRAG PAJDIC, ANRI SALA.

Tegelijkertijd in het museum te zien:
Strange Messenger: The Work of Patti Smith t/m 21/11/04
Ronan & Erwan Bouroullec: Assemblages t/m 14/11/04 

openingstijden: di t/m za 10 - 17 uur, zo 11 -17 uur.

+ 31 10 4419475
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't barre land
04/05

't Barre Land is een toneelgezelschap van acteurs, dramaturgen en een 
beeldend kunstenaar. Het heeft een grote liefde voor weerbarstige klassieke 
toneelstukken en bewerkingen van wereldliteratuur. Alle voorstellingen blijven 
op het repertoire en worden gespeeld als de gelegenheid zich voordoet. Het 
atelier is een oude Snijzaal van Diergeneeskunde in Utrecht waar regelmatig 
voorstellingen te zien zijn.

Auteurs die dit jaar op het repertoire staan zijn Fjodor Dostojevksi, Elias 
Canetti, Samuel Beckett en Vaslav Nijinski. Nieuw is Heinrich von Kleists 
De familie Schroffenstein. Deze voorstellingen zijn of te zien in de Snijzaal 
of in de theaters in Nederland en België, soms ook op bijzondere locaties als 
het Groninger Museum.

Nieuw is dat er gastvoorstel I ingen worden geprogrammeerd in de Snijzaal. 
Van een Hongaarse Meeuw van Tsjechovtot een voorstelling als Wat is 
denken?over Hannah Arendt door De Onderneming uit België.
Unreal City II is de uitsmijter van het seizoen. Vier dagen klassieke klassiekers 
en vreemde eenden in de Stadsschouwburg Utrecht.

Meer info: www.barreland.nl. Bestel de seizoensplattegrond met tekening 
van Moritz Ebingervia030.2316142ofbarreland@xs4all.nl
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W139
23.10.2004 t/m 21.11.2004
No new artists - (What about Les Levine?)
Tentoonstelling - officiële ingebruikname van de nieuwe
‘ondergrondse’ locatie in Post CS
Openingsweekend: 22 - 24 oktober 2004
Start Opening: vrijdag 22 oktober vanaf 21 u
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Jaclin Lindfors Berger
Nicole Beutler
Heimir Bjôrgùlfsson
Kevin van Braak
Carlos Bunga
Janus
Club Moral
DJ Nurse en Harrisson
DJ electric café alias Paul Mennes
And more

Nieuw adres:
W139 kantoor
Oosterdokskade 5 - V 

1011 AD Amsterdam 
tel +31(0)20 62 294 34 
fax +31(0)20 62 512 26 
www.wl39.nl 
Infb@wl39.nl
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Superstudio

The Continuous Monument, New New York, 1969, litho

de tentoonstelling geopend met het symposium Superstudio 
and Radical Architecture Today. Onder de sprekers bevin
den zich Adolfo Natalini (grondlegger Superstudio), Hans 
Ibelings (criticus) en Peter Lang (die over Superstudio pu
bliceerde). Het debat vindt plaats van 13.30 tot 16.30 uur in 
de Burgerzaal van het stadhuis in Middelburg. De inkom 
bedraagt 5 euro. Reserveren is verplicht en kan via het 
Zeeuws Museum (0118/65.30.60; info@zeeuwsmuseum.nl). 
(D.N.)

Plastische kunsten

ANN-SOFI SIDÉN. De Zweedse kunstenares Ann-Sofi Sidén 
(° 1962) raakte in 1999 geïntrigeerd door het thema prostitu
tie toen ze deelnam aan het project Midnight Walkers and 
City Sleepers in de rosse buurt van Amsterdam. In dat jaar 
begon ze haar onderzoek in de grensstreek tussen Duitsland 
en Tsjechië. Daar had het plaatsje Dubi tien jaar na het vallen 
van de communistische regimes in Oost-Europa een wonder
lijke transformatie ondergaan. De grensplaats, ooit een kuur
oord waar minerale bronnen zorgden voor ontspanning van 
lichaam en geest, werd na de fluwelen revolutie een broeinest 
voor prostitutie, vrouwenhandel, geweld en drugshandel. 
Het meest zichtbare deel van de seksindustrie in het 
Tsjechische Dubi zijn de honderden hoertjes uit Oost-Europa 
die langs de E55 tussen Dresden en Praag hun diensten aan
bieden aan de voorbijrazende automobilisten en vrachtwagen
chauffeurs. Warte Mal! zijn de eerste Duitse woorden die de 
jonge vrouwen leren, tevens de titel van Sidéns video- 
installatie.

Ann-Sofi Sidén bracht negen maanden door rond Motel 
Hubert in Dubi, waar de kamers per uur verhuurd worden. Ze 
heeft talloze interviews gedaan met prostituees, pooiers, me
dewerkers van de politie en de lokale bevolking. Na het zien 
van Sidéns installatie bij BAK, Basis voor actuele kunst in 
Utrecht, lijkt er maar een conclusie gerechtvaardigd: de wet 
van vraag en aanbod doet in Dubi uitstekend zijn werk, maar 
de resultaten zijn bepaald afschrikwekkend te noemen.
Warte Mal! bestaat uit videomateriaal dat zowel via projec
ties als op monitoren wordt gepresenteerd. De aanpak is soms 
objectiverend en journalistiek, in andere gevallen is juist weer 
gekozen voor een uiterst persoonlijke invalshoek. Zo wordt 
de toeschouwer in de eerste video getrakteerd op een onver
valste homemovie, waarin de kunstenaar haar jolige vrien
den en vriendinnen heeft gefilmd in een nachtelijke kroeg. 
Regelmatig zien we een hand vanachter de camera naar een 
cocktailtje of een biertje grijpen. Dat begin leest als een 
intentieverklaring: Sidén stelt zich bepaald niet op als een 
objectiverende buitenstaander. De 21-jarige Slowaakse Eva 
noemt haar in deze video op een gegeven moment zelfs 
“meine Mutti”.
In de volgende zaal zien we een interview met diezelfde Eva 
die vertelt hoe haar vader haar moeder vermoordde en hoe ze 
werd ontvoerd, verkocht en in elkaar geslagen. Sidén gebruikt 
dus verschillende beeldconventies om haar onderwerp te be
schrijven. Ook voor de ruimtes combineert ze diverse 
architecturale en sculpturale vormen. De tentoonstelling vindt 
plaats op twee verdiepingen, die voor de gelegenheid zijn 
onderverdeeld in kleinere compartimenten. Het geheel houdt 
het midden tussen een strakke, minimalistische white cube en 
een ranzige seksclub, inclusief knalrood tapijt.
Een reeks interviews met prostituees, een hoerenloper, 
politiemensen en de eigenaar van een hotel wordt getoond 
op monitoren die zijn opgesteld in geschakelde cabines. In 
deze peeskamertjes kan de klant plaatsnemen om met het 
hoofd in de nek naar een video te kijken waarin mensen 
zonder restricties vertellen over de multiculturele, geweld
dadige en door en door corrupte wereld waar ze in terecht
gekomen zijn.
Door de transparantie van de geschakelde cabines kun je 
steeds meerdere projecties en monitoren tegelijk zien. Aan
gezien er van alles tegelijk gebeurt, wordt je aandacht steeds 
heen en weer geslingerd tussen de verschillende video’s. Het
zelfde geldt voor het geluid. Terwijl je naar het relaas van 
Vanja luistert, die de halve wereld afreisde in het kielzog 
van een Bulgaarse pooier die door Interpol gezocht werd, 
hoor je rechts een politieauto door de straten van Dubi rij
den en links muziek knallen uit de deuropening van een 
nachtcafé. Het resultaat is een claustrofobische installatie 
met video’s en geprojecteerde dagboekfragmenten die ge
heel in het teken staat van de naakte waarheid, maar waarin 
je tegelijk het gevoel hebt een heleboel te missen. Onderti
tels in gebrekkig Engels vormen onze enige houvast.
In het vervolg van de tentoonstelling op de eerste verdie
ping krijgt de malaise van de prostituees een soort happy 
end in de vorm van twee interviews met een liefdespaar op

Ann-Sofi Sidén

Warte Mal!, videostill, 1999

leeftijd: hij is een Duitser die zijn voormalige leverancier 
van betaalde seks (nu zijn vriendin) betaalt om niet meer de 
straat óp te gaan. Zij is een Tsjechische oud-communiste die 
de hoer ging spelen om haar gezin te kunnen voeden - een 
uitzondering overigens, want de meeste vrouwen in Warte 
Mal! vertellen dat ze door Russen of zigeuners uit hun 
geboortestreek werden ontvoerd, waarna ze net zo lang in 
elkaar geslagen werden tot ze genoeg geld opbrachten op de 
afwerkplekken van Dubi. Het relaas van de Duitser en de 
ex-prostituee wordt afgezet tegen een grote vertraagde pro
jectie waarop in de Tsjechische bossen gezocht wordt naar 
de lijken van minder fortuinlijke vrouwen, vermoord door 
de pooier van de eerdergenoemde Vanja.
BAK presenteert deze tentoonstelling als onderdeel van een 
reeks projecten waarin de uitbreiding van de Europese Unie 
en de nieuwe politieke, economische en culturele omstan
digheden die daaruit voortvloeien worden onderzocht. Na
dat de kunstwereld in Europa de afgelopen jaren werd over- 
spoeld met tentoonstellingen waarin schrijnende armoede, 
grensconflicten en neokolonialisme in niet-westerse landen 
aan de kaak werd gesteld, legt Sidén de vinger inderdaad 
doeltreffend op een zere plek in ons eigen Europa. Het is in 
dit verband tekenend dat toeschouwers van Warte Mal! in 
Wenen - een uurtje rijden van de Tsjechische grens - dach
ten dat alles in de video’s in scène was gezet.
Sidén slaagt er goed in om specifieke misstanden in Europa 
aan de kaak te stellen, zonder een zedenpreek te houden. 
Bovendien heeft ze haar boodschap in een vorm gegoten 
die deze inhoud versterkt en verdiept: ze lokt je naar binnen

DE APPEL
open dinsdag t/m zondag 11:00 - 1_________  

vrijdag 11:00- 22:00___________

nieuwe spiegelstraat 10   www.deappel.nl 
1017  _______ info@deappel.nl

t. +31 (0)20 625 56 51. f. +31 (0)20 622 52 15

10 september - 31 oktober / 2004____________________

EERSTE VERDIEPING__________ _________

SEAN SNYDER_______
TWEEDE VERDIEPING___________________

MONIKA SOSNOWSKA
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Sean Snyder

Hetproj eet Methods of Investigation bestaat uit 
solbtentoonstellingen en presentaties van kunste- 
n/ars en ontwerpers als Jouke Kleerebezem, et al 
en Alon Levin waarbij de neerslag van het proces 
van hun onderzoek als het uiteindelijke werk 
wordt getoond. AA Methods of Investigation / et al 
AA/1 september 2004,13.00 -15.30 AAAAAAA lunch- 
kennismaking met et al, beeldend kunstenaar die 
in 2005 Nieuw Zeeland zal vertegenwoordigen 
voor de Biënnale van Venetië. AA/ Inschrijven voor, 
lunch M communicatie@depaviljoens.nlN 
M Methods of Investigation / Alon Levin AAAAAAA/ 
WWWWW 20 oktober 2004,17.00 - 19.00 boekpresen
tatie naar aanleiding van 100 dagen & 10 jaar De 
Paviljoens met bijdragen Van architectuurhistorici, 
Wouter Davidts en Marieke van Rooij naar een 
ontwerp van Alon Levin AAA/WWW Met dank aan^ 
de Gemeente Almere, Credtive New Zealand, Fonds 4 
BKVB, Mondriaan Stichting en EFL Stichting M 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAM De Paviljoens,4
Almere nodigt u van harte uit voor de eerste 4 

hst nieuwe seizoen i heeem-e-heee.van

■
van harte welkom vóór een bezoek. AAAAAAAA 
ethods of Investigation / Jouke Kleerebezem: 
lisite Enclave AAA Museum De Paviljoens, 
Almere. AAAA David Hickey, Air Guitar, 1997 AAAA/ 
p. 10 AAAA ‘I have never [.\J had any experience of 
high art that was not somehow confirmed in my 

experience of ordinary culture - and that did not, 
to some extent, reform and redeem that.’ MV p. 12 
[...] the problem for me had never been who sold , 
the dumb object, or bought is (it was just a dumb 
object), but how you acquired the: privilege of talk- . 
ing about it - how you found people with whom 
vou could talk about it.’ AAAAAAAAAAA/^^ 
A/\AAA/WW\AAAAAAAAAAAA/V\AAW
AAAA Museum De Paviljoens, Almere AAAAAAAAAA 
AAAA Odeonstraat 3-5, 1325 AL ALMERE \AAAAAAA 
Nt. + 31-36-5450400 AA www.depaviljoens.nl AA^ 

AAAA woensdag, zaterdagen zondag 12.00-17.00 M 
AAAA donderdag en vrijdag 12.00 - 21.00! AA/WWW 
AA Methods of Investigation / Jouke Kleerebezema 
Exquisite Enclave AA/ opening 25 september 20044 

Atezien n met 24 oktober. 2004 ddbedhehèd
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janus IS LANDING IN W139 zat.232ou.
presentatiedag in samenwerking met Artimo en De Brakke Grond

volledig programma vanaf 1 oktober op
www.janusonline.net | www.W139.nl | www.artimo.net | www.brakkegrond.nl

four-mont
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janus 17, themanummer

JONG TALENT /
NIEUWE CONCEPTEN

I janus 17 verschijnt 20 okt derland

cover Pieter Vermeersch door © Cindy Wright

janus 17 is te koop in een selectie
van boek- en dagbladhandels, en museumshops

kunstenaar Pieter Vermeersch in gesprek met Inaki 
Bonillas over de zone tussen schilderkunst en 
fotografie; idem voor schilderes Cindy Wright en 
fotografe Katrien Vermeire - Helmut Plöbst kijkt in de 
potten van de Frankfurter Küche van Thomas Plischke 
en Kattrin Deufert - schrijver Serge Van Duijnhoven 
breidt off stage zijn woordenschat uit - de foto
grafische werkelijkheden van het kunstenaarskoppel 
Melanie Bonajo en Anne De Vries - op zoek naar 
relativiteit met componist, regisseur & wiskundige 
Julian Klein - de Kroatische Ivana Muller weegt haar 
gedachten - multimediaal performance collectief 
Zimmerfrei in een roman photo - videotalent Anri Sala 
uncut by Hans Ulrich Obrist- Roselee Goldberg over de

bestaansgrond voor body performance, met portfolio 
van Merlin Spie-Lucy McKenzie & Paulina Olowska-, niet 
te vangen voor een kunst(stad) - het labo in de kunst 
resp. de biologie met Angelo Vermeulen en prof. Luk De 
Meester en jonge wilden in de research o.l.v. Prof. Van 
Montagu - sensorische prikkels van SPASM, Andy 
Wauman, en SKANNER
EN...
de kunstenaarsgemeenschap van het Centre des 
Récollets over het fenomeen van 'ubiquity’, de niet- 
goddelijke Alomtegenwoordigheid van vandaag
‘Na de weigering’ in de Cera Foundation reeks: Bart 
Verschgffel en Hans Belting counteren het crisisdenken 
in de kunst

-

www.janusonline.net
email: info@janusonline.net

een jaarabonnement: 3 nummers van 144 pagina’s - 25/30 euro
janus is een kunstenaarsproject, geïnitieerd door Jan Fabre.

Curating the Library
Interdisciplinaire lezingenreeks #22 - #29

Twee lezingen per avond
Tickets € 5
www.curatingthelibrary.be

Do 09.09.2004 / 20 u
#22 Emiliano Battista (ARG)
Filosoof
#23 Cerith Wyn Evans (GB)
Beeldend kunstenaar

‘ **

->1
* Do 07.10.2004 / 20 u

#24 Jan Fabre (B)
Theatermaker, beeldend kunstenaar, auteur

- #25 Luc Tuymans (B)

4 Beeldend kunstenaar

wmem

Do 28.10.2004 / 20 u
#26 Hans Aarsman (NL)
Fotograaf, auteur
#27 Josse De Pauw (B)
Acteur, auteur

D
e W

itt
e R

aa
f 1

11
* 

se
pt

em
be

r-
ok

to
be

r 2
00

4

Do 09.12.2004 / 20 u
#28 Franz Xaver Baier (D)
Fenomenoloog, architect

#29 Willem Jan Neutelings (NL)
Architect
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met een vrolijke caféscène, laatje vervolgens als een voyeur 
in een spookhuis van het sekstoerisme rondlopen en schopt 
je vervolgens de deur uit met een halfslachtig happy end.
Warte Mal! is te zien tot 9 oktober in BAK, Basis voor 
actuele kunst, Lange Nieuwstraat 4,3512 PH Utrecht, (030/ 
231.61.25; www.bak-utrecht.nl). (Kees Keijer)

ERNESTO NETO. Het werk van de Braziliaanse kunste
naar Emesto Neto schippert gewoonlijk tussen sensuele 
ervaringsinstallaties en lichtvoetige schoonheid. Voor zijn 
indrukwekkende constructies en environments maakt hij ge
bruik van steeds weerkerende materialen, zoals opgespannen 
lycra dat op bepaalde punten wordt verzwaard, zodat de stof 
zich opspant in krolse krommingen. Het resultaat oogt or
ganisch, alsof een woud van oprijzende pilaren recht uit de 
vloer van het museum is gegroeid. Maar tegelijkertijd ook 
uiterst menselijk, omdat de vage humanoid vormen waar de 
stof in wordt gedwongen, het materiaal lijken te transfor
meren tot een transparante huid, en de spanningsverhouding 
van de lichte open structuren en de verzwaarde ankerpunten 
een al te menselijk verlangen tot leven wekt.
Bij de twee werken die worden getoond in de projectzaal 
van De Pont (Tilburg) is dit niet anders. Er is opnieuw een 
erg menselijk aandoende constructie te zien: een lycra ko
lom in lichtroze en wit die zowel boven- als onderaan in 
vier punten verzwaard zijn aardse gronding zoekt. De stof 
heeft een uiterst vrouwelijke touch gekregen door het toe
voegen van een kanten randje op ‘heuphoogte’ dat even ho
ger wordt herhaald. De combinatie met de uitlopers van de 
neerhangende pootjes en de lycra naad, die als een sugges
tieve pantyline doorheen het middenstuk kronkelt, roept een 
vrouwenlichaam op in een strak gespannen corset, gecom
pleteerd met een onschuldig roze jaretellengordel.
Op het eerste zicht spreekt uit deze installatie een humoris
tische lichtheid. Het werk heeft de omineuze titel 
A Contemporary Woman and the Shadow of the Wind mee- 
gekregen, en ademt frivole elegantie uit, met een vederlichte 
erotische touch. Langzaamaan komt er echter een tweede, 
en iets donkerder betekenislaag te voorschijn. De verzwaarde 
uiteinden die de installatie onder constante spanning zetten, 
lijken het gesuggereerde lichaam uiterst langzaam te vieren
delen. Bovendien wordt het steeds duidelijker dat het juist 
dit lichaam is wat in deze ‘voorstelling’ ontbreekt. De leegte 
in de lycra kolom wordt benadrukt door de drie vrolijk 
opwarrelende paarse kubusjes die binnenin door een venti
lator in de lucht worden gehouden. In plaats van de sensuele 
huid van zijn andere werk, spreekt het lycra hier niet over 
een beloftevolle binnenkant, maar toont het zich in al zijn 
wufte decorativiteit. Het werk is dan ook geen environment, 
zoals veel andere werken van Neto, maar een gesloten 
lichaam dat als een sculptuur voor je staat. De stof omvat 
enkel de leegte, en is hierdoor niet meer dan een pose, een 
omhulsel zonder vulling dat enkel door de zware ankerpunten 
strak in het gareel wordt gehouden. Uit deze lezing spreekt 
al een heel andere kijk op de geëtaleerde ‘hedendaagse vrou
welijkheid’. Wat hier zichtbaar wordt is een gapende illusie 
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A Contemporary Woman and the Shadow of the Wind, 2004

die slechts node in evenwicht wordt gehouden. De zwaarte
punten die het ‘lichaam’ onder onmenselijke spanning zet
ten, zijn de enige elementen die de pastelkleurige elegantie 
haar gewichtloosheid kunnen verlenen.
Als beeld van het leven van de hedendaagse vrouw, ver
scheurd tussen tegengestelde ambities, tussen de zwaarte van 
aardse functies en de lichtheid van erotische leugens, levert 
A Contemporary Woman een bijzonder ‘spannende’ kijk
ervaring op.
Een gelijkaardige dubbelzinnigheid spreekt uit het andere, 
tweedimensionale werk While you watch the screen, 
life passes through you. Het ziet eruit als een ietwat uit vorm 
getrokken schilderij met een grotesk uitvergroot babyblauw 
en roze kader, dat met kinderlijke kralen in de muur is be
vestigd, en dat rond een transparant doek zit waarop een 
licht golvende lijn is genaaid. Ook dit werk lijkt in eerste 
instantie licht, oppervlakkig en frivool. De gebruikte mate
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rialen en kleuren herinneren aan de romantische geborgen
heid van een kinderkamer. Het kader is opgevuld met kleine 
piepschuimbolletjes, een van die kroostvriendelijke 
accessoires die het gezinsgeluk gewoonlijk complementeren. 
Maar wanneer je opnieuw, zoals de titel het vraagt, je aan
dacht op het transparante scherm richt, krijgen een aantal 
details inééns een andere betekenis. Opnieuw fungeert het 
lycra als een soort huid, waarover in een grove, bijna kin
derlijke geste een golvende lijn is genaaid. In de stof ont
staan op die manier kleine reservoirs die met nog kleinere 
rode kraaltjes worden opgevuld. De hint die de titel geeft 
om hierin een grof over de huid uitgenaaide levenslijn te 
herkennen, en de babyvriendelijke vormgeving, duwen je 
opnieuw naar een heel wat minder rooskleurige lezing. De 
ruwe naairand wordt met bloed gevuld, en roept remini
scenties op aan barbaarse bevallingen. Ook hier verbergt de 
onschuldige vormgeving een veel groter lijden; de onstuit
bare voortgang van een zich steeds verder uitstrekkend le
ven, dat zich zonder pardon in je lichaam nestelt. Een episch 
gedicht over een smartelijk bestaan, over ups en downs, en 
de pijn van het moederschap.
In combinatie met A Contemporary Woman, maar ook met de 
thematiek van de voortplanting, plaatst Emesto Neto de vrouw 
opnieuw midden in haar primaire existentie - deze keer niet 
gevierendeeld, maar krampachtig opengetrokken aan de vier 
babyvriendelijke houten kralen in de muur. Zo sluipt opnieuw 
gif binnen. Neto’s werk gaat over de verborgen keerzijde van 
de vrouwelijke seksualiteit en lichamelijkheid, en het is zijn 
verdienste dat hij deze ‘zware’ thematiek met zoveel zacht
moedige humor etaleert. Zijn werk is nergens opdringerig, 
maar nestelt zich onbekommerd in je geheugen, om er pas 
later in volle kracht weer uit op te duiken.
Naast de installaties in de projectruimte van Stichting De Pont, 
heeft Emesto Neto nog een bijdrage geleverd aan de tentoon- 
stelling Lustwarande ’04, eveneens in Tilburg. De tussen de 
bomen ingehangen blauwe netten gevuld met witte strand
ballen spreken heel wat minder tot de verbeelding dan de ei
genzinnige werken in De Pont, maar leveren in combinatie 
met alle andere kunstwerken op deze buitententoonstelling 
een gezellige parkwandeling op, tussen fietsers, picknickers, 
gemotoriseerde bejaarden en dollende kinderen.
A Contemporary Woman van Emesto Neto is tot 26 sep
tember te zien in De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA 
Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl). Lustwarande 
‘04_disorientation by beauty loopt tot 17 oktober in park 
De Oude Warande (www.lustwarande04.nl).
(Elke Van Campenhout)

PAUL McCARTHY, Het is alsof het satanisme staatsgods
dienst is géworden: Paul McCarthy is sinds enkele jaren een 
van de groten van de kunstwereld, een hypergeïnstitutiona- 
liseerde pompier van deze tijd. Dit is een curieuze positie 
voor een kunstenaar die alles omarmt wat abject en met ta
boe beladen is, en die desublimering en ‘laagheid’ tot han
delsmerken heeft verheven. Waar Mike Kelley - in wiens 
slipstream McCarthy is doorgebroken - conceptueel intelli-

GALERIE MEERT RIHOUX
van 16 september tot 30 oktober 2004
vernissage woensdag 15 september van 16 tot 18 uur FRED SANDBACK sculpture

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00

RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00

STUK BEELDENDE KUNST 2004-2005

NEUES BAUEN INTERNATIONAL 1927-2002
di 7 september tem zo 17 oktober 04 | i.s.m. Stichting Stad & Architectuur

DIRK ZOETE
vr 12 november tem vr 17 december 04

U LOOPS
videokunst in STUK Onthaal i.s.m. Argos

BART STOLLE
vr 28 januari tem vr 25 februari 05

1OOO € | RENATO NICOLODI & KOEN MOERENHOUT
korte presentatie | di 15 maart tem vr 25 maart 05

GLITCH
ma 11 april tem vr 13 mei 05

INFO Naamsestraat 96 B-3OOO Leuven . t 016/320 320 . www.stuk.be
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Heeft U belangstelling voor de problematiek van behoud en beheer 
van actuele kunst en bent U in het bezit van een universitair diploma 
van de tweede cyclüs of een diploma van hoger onderwijs van twee 
cycli? Dan stellen we U graag de posthogeschoolvorming 
Behoudsmedewerker Actuele Kunst voor.

Deze posthogeschoolvorming is een initiatief van drie partners 
(Hogeschool Gent, S.M.A.K./Stad Gent en de Universiteit Gent ), en 
wil een antwoord bieden op de concrete behoudsproblematiek van 
actuele kunst. Belangrijk daarbij is de intentie van de kunstenaar: 
hoe verhoudt de kunstenaar zich tot de materiële en de artistieke 
waarde van zijn werk; wat is zijn houding tegenover kunst en haar 
maatschappelijk referentiekader?
Tegelijk is de opleiding een praktische leerschool om in direct con
tact met bedrijven, labo’s en onderzoeksinstituten de externe 
instrumenten voor behoud en beheer te leren kennen: beveiliging, 
transport, verzekering, auteursrechten, toepassingsgebieden van 
natuurwetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling van nieuwe 
apparatuur, enz.
Vanzelfsprekend wordt ook ingegaan op veldspecifieke 
methodologieën, zeg maar de praktijk van het behoud en beheer 
van actuele kunstwerken, en de studie van verschillende 
methodologische aspecten i.v.m. bijvoorbeeld preventieve en 
passieve conservatie, restauratievraagstukken, enz.
In deze context wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan de 
verwerving van toepassingsgerichte vaardigheden, van expertise en 
van inzicht in het complexe netwerk van de concrete praktijkomgeving 
van een behoudsmedewerker actuele kunst. De transfer van 
theoretische kennis staat volledig in functie van de verwerving van 
applicatievaardigheden.
Dit alles gebeurt aan de hand van colleges en seminaries onder leiding 
van binnen- en buitenlandse specialisten en studiebezoeken aan 
musea, gespecialiseerde laboratoria, researchbureaus, enz.

Praktische informatie:
Secretariaat Inschrijvingen BMW/PCA
Hogeschool Gent - Departement Academie
Jozef Kluyskensstraat 6
9000 Gent
tel: 09/266.08.84 fax 09/266.08.81 Guy.Bovyn@hogent.be

October i^, 2004

Ana Torfs, Franciska Lambrechts, Daniël Robberechts 
texts by Dirk Lauwaert, Dirk Pültau, Jean Torrent, 
Koen &ams, Daniël Franco,... "
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Kunst 
In Huis
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

KUNSTInHUS

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

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

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

ONTMOETING MET FELIX

THOMAS DEFAYS

WATER FORMS
10 I 10 > 19 I 12 I 2004

02 I 10 > 17 I 10 I 2004 : UNTITLED - MARLEEN VAN MOERE

01 | 05 > 31 | 10 | 2004 : VIERKANT + DRIEHOEK + CIRKEL 
PATRICK CROMBÉ, ELISE DELBRASSINNE, ETIENNE DESMET, 
JEAN MATHOT, CHRISTIAN NICAES, RENÉE ROHR, HILDE VAN SUMERE

MUSEUM FELIX DE BOECK
KUIKENSTRAAT 6, 1620 DROGENBOS - TEL 02 377 57 22 - FAX 02 377 29 15

WWW.MUSEUMFELIXDEBOECK.BE - MUSEUMFELIXDEBOECK@SKYNET.BE
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Paul McCarthy

Sushi Drawing, 1998-2003

gent en visueel overtuigend op de institutionalisering weet 
te reageren door zich als een soort bureaucraat van het 
deviante op te stellen, komt McCarthy niet verder dan het 
variëren van zijn idioom op een steeds monumentalere 
schaal. Nog maar eens wordt een vieze kerstman met aller
lei prothesen en smurrie ten tonele gevoerd, zoals gebeurt 
in een videowerk en een installatie op de tentoonstelling 
Brain Box Dream Box in het Van Abbemuseum. Met name 
de installatie, met haar vele opgetuigde kunstkerstbomen, is 
een toonbeeld van overbodigheid; maar ook de aanmodde
rende kerstman-McCarthy in de videoprojectie doet sleets 
aan wanneer hij in het zoveelste ‘lage’ Pollock-commentaar 
vloeistof uit een blikje tussen de benen laat spuiten.
De tentoonstelling in het Van Abbe toont naast enkele re
cente objecten en installaties vooral tekeningen van de laat
ste 35 jaar; reeds in de eerste zaal wordt gigantomanie een 
leidmotief, als McCarthy - nog vóór zijn doorbraak in de 
jaren negentig - schetsjes opblaast tot tekeningen op mo
numentaal formaat. De opgeblazen versies, die de charme 
van de kleine krabbels missen en hun handschrift inruilen 
voor lompe vegen, vallen hopeloos door de mand. De te
keningen werden gecombineerd met het overmaatse ob
ject Yellow Table (2004), dat de bezoeker tot dwerg her
leidt; als dit al zelfkritiek of zelfironie is, dan van een soort 
die niet tot werkelijke zelfreflectie leidt. Anders had 
McCarthy de stuurloze en zelfgenoegzame thrashinstallatie- 
met-videoprojecties Piccadilly (2003) wel uit zijn CV ge
schrapt en niet naar Eindhoven verscheept. Overtuigend is 
alleen de installatie met papieren placemats van een Japans 
restaurant die door McCarthy zijn voorzien van allerlei in
ventieve (en doorgaans obscene of vieze) doodles (Sushi 
Drawings, 1998-2003). Dat deze besmeurde krabbels als 
kostbaarheden onder glas worden gepresenteerd, beklem

toont op een geestige manier het contrast tussen het simpele 
en banale materiaal, en zijn status als kunstfetisj en verzamel
object. De tekeningen zelf getuigen van meer visuele inven
tiviteit dan de meeste werken in dit doorgaans nogal stroeve 
en geforceerde oeuvre. Ook de Pirate Drawings, het resul
taat van McCarthy’s aanhoudende fascinatie voor de my
then rond piraterij, stellen in dit opzicht teleur. De tekenin
gen zijn zo rommelig en dichtgeslibt dat er niets uitspringt. 
In deze zaal wordt wel een van McCarthy’s betere ruimte
lijke werken tentoongesteld. Het idioom is ontleend aan de 
tekeningen: een (model voor een) sculptuur van een schuit 
dient als sokkel voor de kop van een piraat met een buis als 
neus; een soort penisfragment is als hoofddeksel om de kop 
gedrapeerd. Het is een van de weinige keren in de tentoon
stelling dat een idee uitkristalliseert tot een werkelijk gro
tesk beeld dat de aandacht vast weet te houden.
Al te vaak is het werk van McCarthy schematische anti- 
Disney, even oninteressant als de zoveelste prequel of sequel 
van The Lion King bij de kassa van de supermarkt; het gaat 
evenzeer om een huisstijl die er industrieel wordt ingeramd, 
alleen drijft het merk op abjectheid in plaats van cuteness. 
Het lijkt erop dat de kunstwereld niet minder vatbaar is voor 
tot logo gereduceerde alternativiteit dan minder geïnstitu
tionaliseerde en met symbolisch kapitaal beladen sectoren 
van de cultuur. Zoals de muziekindustrie een Marilyn 
Manson in de aanbieding heeft voor pubers die zich als duis
tere zielen willen onderscheiden van degenen die naar vro
lijke huppelpop luisteren, zo is Paul McCarthy het Disney- 
alternatief voor de kunstwereld.
Brain Box Dream Box van Paul McCarthy loopt tot 24 okto
ber in Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven (040/ 
238.10.00; www.vanabbemuseum.nl). (Sven Lütticken)

JAKOB KOLDING. De tentoonstelling Space Invaders van 
Jakob Kolding is de achtste ‘aflevering’ van het twaalfdelige 
tentoonstellingsprogramma Feuilleton dat gedurende 2004 
loopt in het centrum voor actuele kunst Marres (Maastricht). 
Elke maand opent er een nieuwe editie van Feuilleton, ter
wijl de vorige tentoonstelling nog een maand doorloopt. De 
afgelopen zeven edities werden gerealiseerd door Gardar 
Eide Einarsson, Michiel Kluiters, Olivier Foulon, Hinrich 
Sachs, Julika Rudelius, Suchan Kinoshita en Renzo Martens. 
Voor deel negen is Jasmila Zbanic aangekondigd. De ten
toonstellingen worden begeleid door een “verticaal pro
gramma” met lezingen, samengesteld door Jorinde Seijdel 
en Brigitte van der Sande.
Marres is niet alleen een tentoonstellingsruimte maar tevens 
een werkplaats voor kunstenaars. De tentoonstellingen heb
ben dan ook een ‘onderzoekend’ karakter; ze passen in een 
tentoonstellingsbeleid dat getuigt van een “onderzoekende 
mentaliteit”. In het geval van Kolding heeft dat onderzoek 
betrekking op de publieke ruimte, op “de spanning tussen 
beoogd en feitelijk gebruik van de openbare ruimte” en op 
“de relatie tussen sociaal gedrag en architecturale ruimte”. 
De titel Space Invaders verwijst dus niet naar het bekende 
computerspel uit 1978, maar naar dingen en mensen die

EFFECTS OF URBAN 
(COMMITTEE RENEWALS 
I ON BUILDINGSAND 
I OPEN —cce 
ISPACEE-gG

Jakob Kolding

Space Invaders, 2004

zowel de publieke als de private ruimte binnendringen. Via 
verschillende media - posters, tekeningen, animaties, dia’s - 
presenteert Kolding collages van tekst en beeld. Hoewel hij 
telkens andere beelden en zinnen gebruikt, gaat elk werk 
over de manier waarop stadsplanning het gedrag van de ge
bruiker aan banden legt, en de manier waarop die gebruiker 
daaraan tracht te ontsnappen.
In de loop der jaren heeft Kolding posters gemaakt voor 
verschillende steden, zoals San Sebastian, Los Angeles, 
Glasgow en Genève. Deze posters werden in de stad opge
hangen en aan het publiek uitgedeeld. In heel directe be
woordingen en vaak in de lokale taal stelden ze vragen die 
betrekking hadden op de spanningsverhouding tussen ‘pu
bliek’ en ‘privaat’. Op de poster die Kolding voor Marres 
(en dus voor Maastricht) maakte, lezen we vragen als: “Wie 
nam het initiatief voor de bouw van uw buurt?”, “Zijn er 
pogingen ondernomen door middel van planning bepaalde 
gedragspatronen te ontmoedigen of te stimuleren? (welke/ 
hoe?)”. De poster toont verschillende gebouwen, reclames, 
graffiti en natuurlijk de gebruikers van de stad. Bij de ge
bouwen vallen de grote appartementsblokken uit de jaren 
vijftig op, een tijd waarin meer dan ooit gepoogd werd het 
publieke en private leven vorm te geven door - onder an
dere - stadsplanning en architectuur. De uitgeknipte figu
ren in Koldings collage vallen uiteen in een ‘reguliere’ groep 
(zakenmannen, winkelende vrouwen, werkmannen) en een 
‘subversieve’ groep gebruikers: skateboarders, graffiti- 
kunstenaars, hiphoppers, straatdansers... Deze laatste groep 
tracht te ontsnappen aan de dwang die uitgaat van 
architecturale en stedenbouwkundige patronen. Vooral de 
skateboarders zijn bij Kolding populair; zij zijn blijkbaar 
de slachtoffers par excellence van een moderne stads-

NIEK KEMPS
WITHOUT ANY WARNING

10 October 2004 - 2 January 2005 
Opening on Sunday October 10‘h 

From 4 till 7 pm
Open Saturday and Sunday 

2 till 6 pm or by appointment

WHITE - OUT STUDIO
Van Bunnenlaan 58A • 8300 Knokke-Heist • Belgium 

Tel. +32 (0)50 62 93 63 • Fax +32 (0)50 62 29 66 
info@whiteoutstudio.be

11 November 2004
EEN PUBLIEK GESPREK OVER ‘VERBORGEN’ MUSEA

met medewerking van onder andere: Phillip van den Bossche, Anne Daems, Niek Kemps, Luk Lambrecht, 
Johan Pas, Koen Van Synghel, Frank Vande Veire, Dirk van Weelden, Gerrit Willems, Eva Wittocx 

Moderator: Saskia Bos

20.00 uur
in De Branding • Heilig-Hartlaan 6 • Knokke-Heist

Info
WHITE - OUT STUDIO

Van Bunnenlaan 58A • 8300 Knokke-Heist • Belgium
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ARGOS
BEURSSCHOUWBURG
COMPTOIR DU NYLON
ÉTABLISSEMENT D’EN FACE PROJECTS 
FILM MUSEUM
MAISON D’ART ACTUEL DES CHARTREUX 
MATRIX ART PROJECT 
PETIT THÉÂTRE MERCELIS

WWW.ARGOSARTS.ORG
+ 32 2 229 OO 03

15-23
OCTOBER 2004

arcosfestival
Brussels

curated programs work surveys

excessive, dense, speedy, complex, 
empty... but humane - contemporary 
creative activities (digitally) facing the 
post-planning urban world, hou hanru

document(all) - nonconformist ways 
of story telling, berta sichel

brussels, city in plural, sven sterken

michel François, ken jacobs, 
roman signer

belgian focus

survey of new belgian artistic 
audiovisual productions

installations

atelier bow-wow, mark bain, justin 
bennett, campement urbain, lu chun- 
sheng, fal 11, nina fischer & maroan 
el sani, zhou hao, ji jianghong, yung ho 
chang/ atelier fcjz - beijing university, 
wang jun, rem koolhaas — amo/oma, 
emilio lopez-menchero, ellen pau, kyohei 
sakaguchi, chen shaoxiong, roman signer, 
angelo Vermeulen, lin yilin, yang yong, 
liang yue, yang zhenzhong, jiang zhi

performances

heimir björgulfsson, maria blondeel, 
alexei borisov & an ton nikkilâ, mira 
calix, pierre hébert & bob ostertag, 
yannis kyriakides, brussels sonic matter: 
francisco lópez, tmrx, martiens go home, 
johan vandermaelen & building trans
missions, lionel marchetti & olivier 
capparos & pierre-jean giloux, yuko 
nexusó & mariko tajiri, aki onda, pure, 
stilluppsteypa, hildegard westerkamp

catalogue

essays by michel assenmaker, laurent 
gutierrez, hou hanru, brandon labelle, 
jacinto lageira, mark mcelhatten, 
ou ning, Valérie portefaix, berta sichel, 
sven sterken, ive stevenheydens

this place is dreaming - rethinking 
and transfiguring Brussels’ sites and 
sounds, ive stevenheydens

THE ARGOSFESTIVAL IS SUPPORTED BY THE MINISTRY OF THE FLEMISH COMMUNITY OF CULTURE, BRUSSELS CAPITAL REGION, CITY OF BRUSSELS, FLEMISH COMMUNITY COMMISSION
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polpierart 
15109>23/1 0104 
14h- 19hwoensdag donderdag vrijdag ■
- mercredi jeudi vendredi

11 h -18h zaterdag I samedi
feestdagenge teniferme les jours fériés

galerie 
kusseneers

galerie Jacques cerami
Route de Philippeville, 346 
6010 Couillet (Charleroi) '
Téléphone 071 36 00 65
www.gallery-cerami.com

contemporary art

9.9.04 - 16.10.04
Martin Scholten
21.10.04-4.12.04
Annette Streyl

I
De Burburestraat 11

GALERIE JACQUES GERAMI
NIEUW ADRES NOUVELLE ADRESSE

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

uoenme

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

JOHAN CLARYSSE
&
LINDA MOLLEMAN

9 oktober tot 5 december 2004
Ellen Depoorter

5

E
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!5tot 18 uur 
en dagelijks op afspraak

Q
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ir^ins and J^-jadcnna s
Curated by Joao Ribas

30 October- 4 December 2004

Caren Golden Fine Art
www.carengoldenfmeart.com

539 W. 23rd ST. NYC, NY 10011 212.727.8304

http://www.gallery-cerami.com
mailto:info@kusseneers.com
http://www.kusseneers.com
mailto:galerie_utopia@hotmail.com
http://www.galerie-utopia.be
http://www.carengoldenfmeart.com


planning die elke vorm van vrij en speels handelen naar 
speciale reservaten verbant: de speelplaats, het clubhuis, 
de jeugdhonk. Skateboarders en graffitikunstenaars verzet
ten zich daartegen. Zij willen de hele stad als arena, als 
speelruimte gebruiken.
De vragen die we op de poster van Kolding lezen, worden 
meteen beantwoord door de beelden. Natuurlijk wordt er 
gepoogd om gedrag via stadsplanning te sturen! Winkelen 
wil de stad duidelijk aanmoedigen - zo werd in de poster 
van Space Invaders een reclamebillboard verwerkt waarop 
“lekker shoppen” staat - en ook de vestiging van kantoren, 
horeca en luxeappartementen moet worden gestimuleerd. 
Skateboarden en ander oneigenlijk gebruik van de openbare 
ruimte wordt daarentegen ontmoedigd; de bewakings
camera’s die Kolding in zijn poster heeft verstopt, zijn dui
delijk bedoeld om skateboarders en graffitispuiters op te 
sporen.
Koldings boodschap klinkt bekend; elke stad legt nu een
maal gedragspatronen op, al of niet bewust. De vraag is 
alleen hoeveel ruimte een stad wil openlaten voor impro
visatie. De meeste steden en dorpen trachten de ‘overlast’ 
van skateboarders en graffiti te beperken door skateparken 
en graffitimuren te voorzien. In Maastricht werd een ter
rein onder de Kennedybrug voor skateboarders ingericht; 
het gaat om een donkere restplek waar de skateboarders 
onttrokken zijn aan het oog van de winkelende bevolking 
en (dagjes)toeristen. Koldings vragen zijn hier zeker van 
toepassing, en het is daarom jammer dat zijn collageposters 
niet in de stad te zien zijn. Het werk van Kolding gaat over 
Space Invaders, maar blijkbaar is het erg moeilijk om de 
ruimte waartoe zijn werk zich verhoudt ook daadwerkelijk 
binnen te dringen.
Space Invaders loopt tot 26 september 2004 in Marres, 
Capucijnenstraat 98, 6200 AG Maastricht (043/327.02.07; 
info@marres.org; www.marres.org). Op 9 september geeft 
Jorinde Seijdel een lezing onder de titel Cold Archive. Sinds 
1 september is tevens Red Rubber Boots van Jasmila Zbanic 
te zien. (Maaike Lauwaert)

LA MAISON ROUGE. Er wordt altijd beweerd dat er in 
Frankrijk geen verzamelaars van hedendaagse kunst zouden 
zijn. In verhouding zijn er natuurlijk veel minder dan in pak
weg West-Vlaanderen, maar de laatste jaren kreeg het privé- 
initiatief in Frankrijk belangrijke impulsen. In de tentoonstel- 
ling Passions privées (1996) in het Musée d’art moderne de 
la Ville de Paris, waarin werk uit een kleine honderd particu- 
Here verzamelingen te zien was, werd een eerste tip van de 
sluier opgelicht. Sindsdien zijn er ook vanuit de overheid in
spanningen gedaan om het kopen en verzamelen van heden
daagse kunst aantrekkelijker te maken.
Een opmerkelijk verschil met de Belgische verzamelaars is 
dat de Franse collectioneurs zich gemakkelijker verenigen 
om samen initiatieven te nemen. Een voorbeeld van hun sa
menwerking is de grote prijs Marcel Duchamp die, geïnspi
reerd op de fameuze Turner Prize, om de twee jaar een in 
Frankrijk levende kunstenaar in de belangstelling plaatst. 

'L'Intime, le collectionneur derrière la porte’, 
zicht op de tentoonstelling in La maison rouge, Parijs, 2004, 

foto: Mare Domage

Hoewel de winnaar een tentoonstelling krijgt in het Centre 
Pompidou, is dit geen initiatief van de overheid, maar van 
een groep verzamelaars. De contacten tussen de verzame
laars en de officiële instellingen verlopen in Frankrijk dan 
ook veel vlotter dan in België. In sommige gevallen lijkt het 
onderscheid tussen beiden dan weer minimaal. De Franse 
zakenman François Pinault, die een eigen museum oprichtte 
op de voormalige site van de Renaultfabrieken in Boulogne- 
Billancourt, deed onlangs een beroep op Jean-Jacques 
Aillagon, de voormalige directeur van het Centre Pompidou 
en tot voor kort cultuurminister in de regering Raffarin. Het

museum, dat in een gebouw van Tadao Ando huist, moet 
eind volgend jaar opengaan met een grootse tentoonstelling 
van Jeff Koons.
La maison rouge is een initiatief van de Franse zakenman 
Antoine de Galbert, verzamelaar en voormalig galeriiehouder 
in Grenoble. In 2000 stichtte hij de Fondation Maison Rouge 
om zijn engagement in de hedendaagse kunst een blijvend 
en publiek karakter te geven. In een voormalige fotogravure- 
werkplaats, gelegen aan de Parijse jachthaven tussen de Place 
de la Bastille en de Seine, toont hij werk uit diverse privé- 
collecties, hoofdzakelijk maar niet uitsluitend hedendaagse 
kunst. Niet alles komt uit Franse verzamelingen, er zijn bij
voorbeeld ook Belgische verzamelaars bij de tentoonstel
lingen betrokken. Rond het centrale, fel rood gekleurde 
woonhuis, zorgde architect Jean-Yves Clément van het 
architectenbureau Amplitude uit Grenoble voor 2500 vier
kante meter tentoonstellingsruimte, verspreid over drie ver
diepingen.
De openingstentoonstelling L’intime, le collectionneur der
rière la porte, toont zestien ensembles uit evenveel verza
melingen. Voor elk ensemble werden fragmenten van de 
originele context gereconstrueerd: een salon, een slaapka
mer, een badkamer en opvallend veel toiletten, met bijbeho
rend meubilair. De titel van de tentoonstelling mag wel erg 
letterlijk worden genomen. De verzamelaar blijft achter de 
deur en gunt de toeschouwer enkel een blik door de deur of 
het venster.
Het interessantste ensemble is eigenlijk het eerste, niet al
leen omdat dit de enige module is die men kan betreden, 
waardoor men de zestig werken ondanks hun dense ophan
ging van dichtbij kan bekijken, maar ook omdat het vooral 
om kleine werken gaat - werken op papier, tekeningen, gra
vures of foto’s, die ook de minder begoede verzamelaar zich 
kan veroorloven. Deze presentatie achterhaalt de mythe van 
de grote verzamelaar met de meest spectaculaire stukken. 
Anderzijds gaat het ook om minder gekende werken van 
bekende kunstenaars als Schwitters, Picabia, John Cage of 
Basquiat, naast hedendaags werk van kunstenaars als Obvier 
Blanckart, Claude Lévêque of Wim Delvoye. Ook het neu
trale karakter van deze ruimte, een soort schuurtje met een 
indrukwekkende poort, zorgt voor een minder dwingende 
atmosfeer.
In de overige ‘dozen’ hangen de werken wat te veraf, wat 
ook een mentale afstand schept, en wordt de presentatie te 
veel bepaald door de sociologische context. Het obligate 
salon van Charles Eames of de zetels van Mies van der Rohe 
en Le Corbusier geven de verzamelingen haast onvermijde
lijk een karikaturaal karakter. Het blijft hoe dan ook een 
beetje kijken naar aapjes in de dierentuin.
Er zijn echter ook verzamelaars die hun werken niet ophan
gen, maar bij gespecialiseerde firma’s in bewaring geven. 
Op de tentoonstelling staat een nagebouwde opslagplaats 
met kisten, dozen en in bolletjesplastic gewikkelde sculptu
ren. Een mooi idee, maar jammer voor het werk van Patrick 
Van Caeckenbergh. Van zijn reusachtige koffiepot is alleen 
de tuit te zien die indiscreet uit de verpakking steekt.

9 september tot 16 oktober 2004 21 oktober tot 4 december 2004 4 tot 7 november 2004

SU-MEI TSE MARYAM NAJD ARTISSIMA-TURIN

Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen-Belgiê - tel
open: dinsdag tot zaterdag 14-18 u.

-257.1 4.17- fax 32-(0)3-257.14,25 - www.timvanlaeregallery.com- vanlaere.art@ pandora.be

LIEVE VAN STAPPEN

‘When hearts start thinking’
Installation

14 OCTOBER - 18 NOVEMBER 2004 
WEDNESDAY TO SATURDAY 14.00 -18.00

Opening Thursday 14 October at 18.30

MINETA CONTEMPORARY
Minimenstraat 32 Rue des Minimes Brussel 1000 Bruxelles 

TEL 32 (2) 512 27 26 minetamove@skynet.be www.minetamove.com
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SKOR

4 september - 6 oktober 2004 

Tom Claassen 
vaysramom Anu Pennanen

9 oktober -13 november 2004 

Sven Kroner 
’Fog' 

presentatie catalogus ‘Human Highway’ 

plavsmamom Groepstentoonstelling 
met nieuw werk van o.a. Jeroen Hensing, 

Marijn van Kreij, Lucas Lenglet en Pablo Pijnappel

15 -18 oktober 2004

Frieze Art Fair 
met o.a Atelier van Lieshout, Yesim Akdeniz Graf, 

Jan De Cock en Jennifer Tee

THOMAS
MARTIN 

STI
nkik F

139
05
11
05
12

Galerie Fons Welters

Ruysdaelkade 2 
1072 AG Amsterdam
T 020 6722525

1737

20 
09

T/MAE15
10

KRISTOFY
Ruysdaelkade 2 
hoek Stadhouderskade, 
Amsterdam

www.skor.nl 
www.w139.nl

Bloemstraat 140
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 4233046 
fax (+31)20 6208433
mall@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

QUICKSANDIN
OKTOBER / NOVEMBER EF GE Egd
SEBASTIAN ROMO, JOTA CASTRO, OLIVER ■ MEm EmME HE
RESSLER, RENAUD AUGUSTE-DORMEUIL, M g,
JEAN-LUC MOULÈNE, MIRCEA CANTOR •VE• MBE

OKTOBER 200
DEADLINE
INVESTERINGSSUBSIDIES
Een investeringssubsidie is bedoeld om beeldend kunstenaars, 
vormgevers en architecten de mogelijkheid te bieden een 
uitzonderlijke investering te doen waardoor hun werk een 
kwalitatieve impuls krijgt en zij een noodzakelijke stap in de 
ontwikkeling van hun werk kunnen zetten.

Ik w WkF ER 20
DEADLINE
BUITENLAND ATELIERS
Het Fonds BKVB beschikt over een aantal woon/werkruimtes in

VOOR BEELDEND KUNSTENAARS:

BERLIJN - Künstlerhaus Bethanien
periode: 1 april 2005 -1 april 2006
atelier 75m2 in studiocomplex + aparte woonruimte in Berlijn Mitte
www.bethanien.de, meer informatie: Henk Strijbos, tel 020 5231651

STOCKHOLM - IASPIS
periode: 1 juli-31 oktober 2005
atelier + appartement in kunstenaarshotel midden in Stockholm
www.iaspis.com, meer informatie: Douke IJsselstein, tel 020 5231660

VOOR BEELDEND KUNSTENAARS, VORMGEVERS, ARCHITECTEN OF CRITICI:

PARIJS - Atelier Holsboer institut néerlandais
periode: 1 april 2005 -1 april 2006
(of half jaar: 1 april -1 oktober 2005 /1 oktober 2005 -1 april 2006)
woon- + werkruimte 47m2 in studiocomplex
www.institutneerlandais.com, meer informatie: Steven van Teeseling, tel 020 5231522

Voor aanvraagformulieren en meer informatie:
Fonds BKVB, tel 020 5231523, post@fondsbkvb.nl, www.fondsbkvb.nl

Aanvraagformulieren die na genoemde data binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

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

het buitenland. Met een verblijf in één van deze ateliers worden 
beeldend kunstenaars, vormgevers en architecten of beschouwers 
in de gelegenheid gesteld om in een andere omgeving en cultuur 
hun werkte verdiepen of daarop te reflecteren. Een verblijf schept 
tevens mogelijkheden om internationale contacten opte doen en 
een nieuwe marktte ontwikkelen. De ateliers bevinden zich in 
internationale studiocomplexen, vaak gekoppeld aan een tentoon
stellingsruimte. Voor de komende periode zijn ateliers in Berlijn, 
Stockholm en Parijs beschikbaar.

{ 

s 

Q 
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De beurs die het Fonds BKVB voor elk van de ateliers ter beschik
king stelt, is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De 
huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door het 
Fonds BKVB betaald.

FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN
VORMGEVING________  
EN BOUWKUNST

http://www.skor.nl
http://www.w139.nl
mailto:mall@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
http://www.bethanien.de
http://www.iaspis.com
http://www.institutneerlandais.com
mailto:post@fondsbkvb.nl
http://www.fondsbkvb.nl


De meeste ensembles, evenals het geheel van de tentoon
stelling, zijn vrij disparaat. Ze verraden geen uitgesproken 
keuze. Er is uiteraard veel Frans werk (Boltanski, Lavier, 
Frize, Hybert...), maar verder vindt men ongeveer alles wat 
op de internationale kunstmarkt wordt aangeboden, Paul 
McCarthy, Murakami, Gursky, Hirst, Viola, Struth, Pistoletto, 
Cattelan, Araki... Origineel is wel de badkamer met enkel 
een beeldje van Paul McCarthy.
Afgezien van het eenvoudige idee om kunstwerken tentoon 
te stellen in hun eigen biotoop, zijn er eigenlijk maar twee 
ensembles waarbij de mise-en-scène een meerwaarde ople
vert. De obscure slaapkamer met hedendaags erotisch werk, 
naast primitieve maskers en fetisjen, moet niet onderdoen voor 
een installatie van Guillaume Bijl. Zijn op chinoiserieën geïn
spireerde werk komt hier in al zijn discretie dan ook zeer goed 
tot zijn recht. Maar de meest spectaculaire installatie is er een 
zonder hedendaagse kunst: een ‘grenier’ volgestouwd met 
schedels en fallussen, maskers en andere rituele voorwerpen, 
alles samen bij de tweehonderd objecten.
Uit de grote diversiteit van de openingstentoonstelling blijkt 
dat La maison rouge voor de verdere programmatie alle kan
ten uit kan. Dat deze verzamelaars voor hun eerste tentoon
stelling zichzelf tentoonstellen is zeker legitiem. Voor de 
volgende tentoonstellingen belooft men meer werk van jonge 
kunstenaars. Eind dit jaar komt er een monografische ten
toonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Ann Hamilton 
en volgend jaar toont de Hamburgse verzamelaar Harald 
Falckenberg een keure jonge kunstenaars.
L’intime, le collectionneur derrière la porte loopt nog tot 
26 september in La maison rouge. Fondation Antoine de 
Galbert, 10 boulevard de la Bastille, 75012 Paris (01/ 
40.01.08.81 ; www.lamaisonrouge.org).
(Lieven Van Den Abeele)

Architectuur

WOONERVEN EN ZITKUILEN. DE KRITIESE 
JAREN ZEVENTIG. De “lullige jaren” noemde architect 
Arne van Herk de jaren zeventig. Het streven naar 
kleinschaligheid en een grote mate van burgerinspraak heeft 
inderdaad geresulteerd in een overdaad aan kneuterige woon
huizen die zich in al hun diversiteit nauwelijks van elkaar 
onderscheiden. Aan de andere kant is architectuur misschien 
wel nooit zo gepassioneerd bedreven als in die tijd. Meer 
dan ooit gebeurde dat door brede lagen van de samenleving, 
niet alleen door architecten, misschien nog wel het minst 
door de ontwerpers zelf, maar des te meer door bewoners, 
wetenschappers en politici. Het tijdperk van provo en flower 
power laat zich oppervlakkig bezien het best herkennen aan 
het woonerf (architectuur), de zitkuil (interieur) en de fondue 
(culinair), maar wordt in wezen gekenmerkt door een volle
dig gepolitiseerd leefklimaat. Het Nederlands Architectuur
instituut (NAi) heeft aan deze periode een tentoonstelling 
gewijd met als titel Woonerven en Zitkuilen. De kritiese 
jaren zeventig.

n
L

Herman Hertzberger

Centraal Beheer, Apeldoorn, 1967/1972, 
tekening: Studio Herman Hertzberger

De verzorgingsstaat Nederland werd in de jaren zeventig 
langzaam maar zeker een multiculturele samenleving, waarin 
Nederlanders voor het eerst te maken kregen met gastarbei
ders. Er was sprake van een bewustwordingsproces dat on
der andere tot uiting kwam in maatschappelijk protest: be
woners streden voor hun wijken, vrouwen voor hun recht 
op pil en abortus, politieke actiegroepen voor internationale 
solidariteit. Het was het hoogtij van de volkshuisvestings- 
politiek, maar ook de tijd waarin men zich - na het rapport 
van de Club van Rome en twee oliecrises — bewust werd 
van de grenzen aan de welvaartsgroei en de negatieve ne
veneffecten hiervan. Grootschalige ontwikkelingen waren 
niet langer de weg naar een betere wereld. Als tegenhanger 
voor de immer grimmiger buitenwereld werd de behoefte 
van de bloemenkinderen aan bescheidenheid, vertrouwdheid 
en kleinschaligheid in de woonomgeving groter. Tegen de 
wederopbouwwijken met hun hoogbouw en massale karak
ter groeide het verzet. In de binnenstad werden doorbraken 
voor snelwegen of metrolijnen hartstochtelijk bestreden. Het 
Volk kwam niet alleen aan de Macht in de vorm van een 
links kabinet, maar ook dichter bij huis namen burgers het 
heft in handen. Bewoners eisten inspraak en verenigden zich 
in actiecomités.
Aangezien macht en architectuur al eeuwenlang samengaan, 
kwam de machtswisseling in de jaren zeventig ook tot ui

ting in de architectuur. Het was in deze periode dat de archi
tect uit zijn ivoren toren kwam en zich opwierp als vertol
ker van de nieuwe machthebber, het ‘volk’. Dat volk was 
niet geïnteresseerd in de verbeelding van macht of unifor
miteit in hun huizen, kantoren, scholen en ziekenhuizen, 
maar in de menselijke maat. Veel architecten sloten zich daar
bij aan. Aldo van Eyck en Theo Bosch, Paul de Ley en Jouke 
van den Bout, en Ben Loerakker stelden kleinschalige (of 
kleinschalig ogende) plannen voor die aansloten bij de ka
rakteristieken van bestaande, binnenstedelijke wijken. Her
man Hertzberger ontwierp zijn beroemde Muziektheater 
Vredenburg waarin laagdrempeligheid het sleutelwoord was. 

Maar vooral in de buitenwijken werden woningen gebouwd. 
De ingewikkelde, onoverzichtelijke lay-out van het woon
erf heeft succes vol weten te verhullen dat de jaarlijkse 
woningbouwproductie in de jaren zeventig hoger was dan 
ooit.
Tÿperende elementen in deze nieuwbouwwijken waren va
riatie, aandacht voor individuele woonwensen en experimen
ten met bouwmaterialen, constructies, plattegronden en 
verkavelingsvormen. Het merkwaardige is echter dat deze 
schier oneindige pluriformiteit toch heeft geresulteerd in een 
tamelijk homogeen eindbeeld. Ondanks de Kasbahwoningen 
van Piet Blom in Hengelo, het multifunctioneel centrum De 
Meerpaal (Dronten) van Frank van Klingeren of woonwijk 
Oostgaarde van Benno Stegeman, is het overheersende beeld 
van de ‘jaren-zeventig-architectuur’ een collage van rijtjes
huizen in baksteen, hout of een combinatie daarvan, schuine 
kappen, doodlopende straten en bielzen in de tuin. Dat idee 
wordt in de tentoonstelling bevestigd. Daar kan het NAi 
overigens weinig aan doen, het is gewoon de realiteit. Het 
belet overigens niet dat De kritiese jaren zeventig een goed 
gedocumenteerde presentatie biedt met veel invalshoeken, 
veel aandacht voor minder bekende gebouwen en zelfs een 
compleet overzicht van de bouwproductie tussen 1971 en 
1980. Voor wie tijd heeft, is vooral dat laatste interessant. 
Door de wanden te beplakken met alle gebouwen die in het 
tijdschrift BOUW werden gepubliceerd, leggen de samen
stellers de ziel van de jaren zeventig bloot. Als het ware 
tussen de regels van de tentoonstelling ontkiemen carrières 
van inmiddels bekende architecten, zoals Rob Krier en Pi 
de Bruijn; groeien bureaus in omvang, zoals Abma + 
Haze winkel (waaraan later Dirks en De Haan zijn toege
voegd); en bereiken Onno Greiner, Leo de Jonge en Evers 
& Sarlemijn het toppunt van hun roem. Hoe ongecompli
ceerd de samenleving er anderzijds uitzag, ondanks de com
plexiteit van de hierboven aangehaalde ontwikkelingen, 
blijkt evenwel uit de beschrijving van een woonhuis van 
Hein Salomonson in 1973: “Het huis is ontworpen voor een 
plezierig gezin met vier kinderen zonder representatieve 
problemen.” Eveneens geruststellend is de ontdekking dat 
architecten ook toen al niet tevreden waren over de manier 
waarop hun gebouwen werden gedocumenteerd. “Vooral 
ontwerpers - meer dan de lezers - kritiseren wel dat tussen 
voltooiing en publikatie (sic) zo weinig tijd ligt, zodat het 
gebouw niet is ‘ingegroeid’ of ‘ingewoond’. Zij zouden lie-

m

Galerie de Expeditie

ee 18 september tm 21 september 2004

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

T 020 - 620 47 58 wo tm vr 11.00 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com
F 020 - 624 62 20 zal 4.00 - 18.00 uur www.de-expeditie.com

BOULE E N Tl J D ADIEU
L

PJER O
4 KAREL WAI

— -
& -

Me

soms zijn wij wreed erg eenzaam, maar nu wij 
weten, dat bijkans zeker de couleuren zich altijd 
weer van pas laten smijeren, vallen onze één- 
mansmaneuvers ons wel degelijk minder zwaar

VAN 15 OKTOBER TOT EN MET 21 NOVEMBER 2004

GALERIE CELLAAR
Hoveniersstraat 13 - 8500 Kortrijk - Tel.: 056 32 90 88

Vrijdag van 14 tot 18 uur - Zaterdag van 11 tot 18 uur - Zondag van 14 tot 18 uur
Tijdens interieur 2004 : van vrijdag 15 tot zondag 24 okt van 10 tot 18 uur 
Of op afspraak: tel. 056 32 90 88 - GSM 0473 75 07 29
e-mail: cellaar@pandora.be

vanaf vrijdag 26 november 
tentoonstelling: Chris Verkaemer
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" doos
Kunstlaan 5 3500 Hasselt 011 22 99 33 www.cchasselt.be 
openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 u, 
zaterdag en zondag van 13 tot 17 u.

TENTOONSTELLINGEN

111 september tot en met 17 oktober 041

■ Voorbij de Grens

Sint Lucas Antwerpen
Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen ■ Chantal Maes

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

Wim Opbrouck & Michiel Hendryckx

■ Miel NOELANDERS

i

Hi

iz
123 oktober tot en met 5 december 041

Delphine Bedel. PLAYTIME
29 augustus - 3 oktober 2004

In de buitenruimte rond Cargo:
Maurice Bogaert. ALM ERE BOFT!
Honderd goede en minder goede ideeën voor
Almere (Part 1)

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

beeldhouwen I ruimtelijke kunst 
foto I video 
grafiek 
open atelier 
schilderkunst

■ Limburg Landschappelijk

■ Guido Paulussen & Dirk Kome

■ Christophe Denys

■ Steve Michiels

■ Katrien S.

www.kdg.be

Open: vrijdag - zondag 13.30-17.30 uur 
en op afspraak. Toegang gratis

AFSLUITING
zondag 3 oktober 14.30-17.30 uur
Tegen het licht van het werk van Delphine Bedel dit maal 
een busexcursie naar Nagele. Onderweg een lezing door 
architectuurhistoricus Kees Somer en in Museum Nagele 
een ontvangst door een inwoner van het eerste uur.
Kosten € 5 per persoon; reserveren vóór 25 september; 
vertrek vanaf Cargo

eg.v :Kex•
De Realiteit 23
1316 TA Almere
telefoon 06 5392 7303 
e-mail info@cargo-zw.net 
website www.cargo-zw.net (inch routebeschrijving)

Marie Droogmans «

I4 september t/m 8 oktober 2004 21 oktober t/m 11 december 2004
open: dinsdag tot vrijdag van 12 tot 17u open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot 17u en zaterdag van 13 tot 17u

CINI-T I I IACCT 4 I I T I NI 4 Paleizenstraat 74 - B-I030 Brussel - tel (32)2/250 I I 66 - fax (32)2/250 I I I I 3 Ig - L L) KH • • I I V-1 hi I I IN 3 gesloten op 30 oktober, 6 november en van I I november t/m I 3 november

FOOTNOTES & CONTEXT
VAN 9 OKTOBER TOT 18 DECEMBER 2004

LEO COPERS, MARC HOREMANS, PANAMARENKO, PETER ROGIERS, 
ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN, GILBERTO ZORIO

OPEN
MAANDAG TOT VRIJDAG 8.30 — 22.00
ZATERDAG 9.00 — 13.00
ZONDAG TOT 11/11 10.00 — 18.00

CAMPUSBIBLIOTHEEK ARENBERG 
DE CROYLAAN 6

3000 HEVERLEE, LEUVEN

INFO 
www.wbib.kuleuven.ac.be 

www.leuven.be/museumsite 
www.leuven.be/dirkboutsstichting
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DANIEL BUREN
LE JARDIN IMAGINAIRE - TRAVAIL IN SITU

STADSPARK LEUVEN

INFO: STEDELIJK MUSEUM VANDER KELEN-MERTENS.SAVOYESTRAAT 6.3000 LEUVEN.TEL +32(0) 16 22 69.FAX +32(0) 16 23 89 30.www.leuven.be/museumsite
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ver zien dat de sporen van gebruik - en met mate: van enige 
slijtage - in de publicatie zichtbaar werden.” Deze woorden 
van hoofdredacteur Gert Jonker bij het jaaroverzicht van 
1974 in het tijdschrift BOUW zijn zowel kenmerkend voor 
het beeld van de jaren zeventig, alsook hoogst verrassend 
wanneer men weet dat architecten tegenwoordig de foto
graaf liefst langs sturen voordat het gebouw überhaupt be
woond is, teneinde storende details die op ingebruikname 
wijzen te vermijden.
In deze expositie liggen nostalgie en vertedering op de loer. 
“Ach ja, dat deden we toen zo”, zal menig bezoeker ver
zuchten, wanneer hij bijvoorbeeld de zitkuil aanschouwt. 
Dichtbij genoeg om persoonlijke herinneringen te hebben, 
lang genoeg geleden om niet langer ‘gevaarlijk’ te zijn. Laat 
dat echter geen reden zijn om niet op de details te letten. In 
de verborgen hoeken en kanten van de tentoonstelling en in 
de bijbehorende publicatie wordt het hardnekkige architec
tonische cliché van de jaren zeventig gecomplementeerd en 
verklaard met een grote hoeveelheid meer en minder be
kende gebouwen.
Woonerven en Zitkuilen. De kritiese jaren zeventig loopt tot 
3 oktober in Zaal 1 van het NAi, Museumpark 25,3015 CB 
Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl). Het boek 
De kritiese jaren zeventig. Architectuur en stedenbouw in 
Nederland 1968-1982 verscheen bij NAi Uitgevers, 
Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; 
www.naipublishers.nl). ISBN 90-5662-383-4.
(Indira van ’t Klooster)

STERNET. Stel je een recent bouwwerk voor dat niet kan 
rekenen op enige waardering van de huidige generatie ar
chitecten, historici, beleidsmakers en ontwikkelaars. Dan is 
de kans groot dat het gebouw de vereiste periode om tot 
Rijksmonument te kunnen worden verklaard (vijftig jaar) 
niet zal halen. Moet dit gebouw dan worden overgelaten aan 
de geest van de tijd? Of moet het actief worden beschermd 
tegen sloop totdat voldoende tijd is verstreken om een afge
wogen architectuurhistorisch oordeel te kunnen vellen? En, 
als de laatste vraag een bevestigend antwoord krijgt, wie 
bepaalt dan welke gebouwen beschermd moeten worden? 
Strikt genomen kun je dan enkel concluderen dat alle ge
bouwen moeten worden behouden tot zij minimaal vijftig 
jaar oud zijn. Die conclusie lijkt onzinnig. Feit is dat die 
periode van vijftig jaar niet alleen overeenstemt met de ge
wenste distantie tot het bouwwerk en de tijd waarin dit tot 
stand kwam. Het was ooit ook de tijd die nodig was om een 
gebouw economisch af te schrijven. Tegenwoordig is daar 
slechts circa twintig jaar voor nodig, waardoor de vraag naar 
behoud of sloop veel eerder wordt gesteld dan vroeger. Wan
neer men zo’n gebouw wil behouden, valt aan een stand
punt omtrent de waarde van relatief jonge architectuur niet 
te ontkomen.
Om deze problematiek draait de tentoonstelling Stemet, 
cultureel erfgoed op het spoor in het Nationaal Architectuur- 
instituut (NAi). Het Stemet bestond uit 12 expeditie- 
knooppunten (EKP’s) van de Nederlandse Post (het huidige
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F.A.J. Kolkman / Wiegerinck Architecten

EKP Groningen, 1978, foto: Henk Vos

TCN, voorheen PTT). Langs het spoorwegennet waren deze 
gebouwen op een dusdanige manier gesitueerd dat een ge
poste brief in 1 dag in heel Nederland kon worden bezorgd. 
In 1984 was Stemet nog het toonbeeld van moderniteit en 
efficiëntie, maar in 1988 - een jaar na de oplevering van de 
laatste schakel in Leeuwarden - besloot de PTT het hele 
netwerk te ontmantelen en de dagelijkse stroom van 18.500 
brieven over de weg te vervoeren. In één klap waren de twaalf 
enorme, extreem monofunctionele postsorteercentra gede
gradeerd van paradepaardje tot megaliet. Sindsdien staan 
de gebouwen leeg, zijn ze gesloopt of worden ze (tijdelijk) 
hergebruikt. Toch zijn alle gebouwen door destijds toonaan
gevende architecten en kunstenaars ontworpen, en met een 
groot budget. Welke functie zou dit jonge culturele erfgoed 
kunnen krijgen? Op initiatief van het NAi zochten drie 
architectenbureaus en drie kunstenaars naar een mogelijk 
antwoord.
Het wekt geen verbazing dat de visies van de architecten
bureaus nauwelijks aanknopingspunten bieden voor dit prin
cipiële, haast filosofische discussiestuk. De bureaus bieden 
gewoon praktische oplossingen voor afzonderlijke gebou
wen of voor het netwerk als geheel: het kan een tijdelijke 
functie krijgen (One Architecture), een nieuwe functie krij
gen als transstedelijk transportnetwerk (SEARCH), of van 
een nieuwe architectonische betekenislaag worden voorzien 
(United Architects). Het zijn mooi uitgewerkte voorstellen, 
maar tegelijkertijd nogal generieke oplossingen die voor elk 

grootschalig netwerk uit elke bouwperiode bruikbaar kun
nen zijn, zoals bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie of de 
Stelling van Amsterdam.
De inbreng van de kunstenaars zorgt echter voor een aan
merkelijke verdieping van het vraagstuk. Sean Snyder zoekt 
aanknopingspunten bij de wederopbouw van Skopje in 1963 
(na een aardbeving) die grotendeels tot stand kwam op ba
sis van geprefabriceerde, en soms al eerder gerealiseerde 
ontwerpen voor gebouwen uit diverse landen. Zo worden 
gedachtelijnen uitgezet richting Stemet. Faalde het gebouw 
of was er geen goede voedingsbodem? In hoeverre moeten 
economische motieven prevaleren boven sociale of tech
nische? Gerard Holthuis maakt een uiterst associatieve en 
persoonlijke beschrijving met een apocalyptische ondertoon: 
“Hier is al lang geen activiteit meer geweest. Er is een per
ron dat vol staat met honderden postkarretjes. (...) Twee 
mannen zitten buiten aan een roestig formica tafeltje in de 
zon. Koffie, niks doen. Ooit was hier drukte. Ooit was dit de 
realisatie van een droom, van een idee. Nu het gebouw geen 
functie meer heeft, is het ten dode opgeschreven. (...) 
Ongesnoeide struiken overwoekeren het hek. Een vergeten 
plek. Een gebouw dat het niet haalt.” Barbara Visser levert 
de meest opmerkelijke bijdrage. Als enige betrekt zij de ar
chitecten van de postsorteercentra in de discussie. Zij leven 
nog en kunnen dus om een mening worden gevraagd: “Als 
u de mogelijkheid had om hetgeen u gemaakt heeft voor 
deze EKP te veranderen, te verbeteren, helemaal overnieuw 
te doen, wat zou dat dan zijn?” Het verrassende is dat de 
architecten (Eugène ter Windt, Chris Vegter) en kunstenaars 
(Peter Struycken, John Körmeling) dit helemaal geen rele
vante vraag vinden. Ze voelen zich niet aangesproken, zijn 
nu met andere dingen bezig, of zouden helemaal niks ver
anderen. Zij beschouwen hun ontwerpen als geslaagd bin
nen de destijds gestelde voorwaarden, eisen en smaak. En 
daarmee is de zaak wat hen betreft afgedaan.
Uit de tentoonstelling blijkt vooral dat het inderdaad moei
lijk is om een afgewogen oordeel te vellen over recente 
architectuur. Er zou een principieel standpunt moeten wor
den bepaald alvorens naar praktische oplossingen te zoe
ken. Anderzijds is het geven van een nieuwe bestemming 
voor dergelijke gebouwen de enige kans op behoud. Ter
wijl de architecten het Stemet tijdelijk veiligstellen, kun
nen het NAi, de kunstenaars en anderen verder zoeken naar 
een antwoord.
Stemet. Cultureel erfgoed op het spoor loopt tot 3 oktober 
in Zaal 1 van het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotter
dam (010/440.12.00; www.nai.nl). (Indira van ’t Klooster)

Publicaties

PLEASE PAY ATTENTION PLEASE: BRUCE 
NAUMAN’S WORDS. A complex cowboy - zo werd de 
figuur van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman (1941, 
Fort Wayne, Indiana) omschreven in de New York Times, 
naar aanleiding van een retrospectieve tentoonstelling. Deze

CARLA KLEIN 4 september - 9 oktober 2004

MARKO LEHANKA 16 oktober - 20 november 2004 
not to rest in piece-wood

annet gelinkgallery Laurierstraat 107-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink@wxs.nl | open tuesday to Friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

17/18/19 september

theater
in de tuin

Departement voor Filosofie en Kunst

teksten
dakgesprekken&

3 t/m 23 oktober

www.defka.nl

Phonic 1202
Small studio mixer 

promo 99 €
Also MM1805X249

Audio Technica AT-822 
camera & MD microphone 

stereo + depth sound 
also AKG, Sennheiser, 

Neumann

Metro Audio Systems 
Project speaker with bracket 

PL8: 149 € , PL5:78 € , PL3: 39 € 
excellent in black 

and white

Egugug

Beweegredenen/Op Drift kunst en filosofie over beweging 
voor deelnemers zie www.defka.nl

7 t/m 27 november

audio for video 
technology for exhibitions 

production & rental 
www.amplus.be

SONYMDR-V150 
camera monitor

headphones 31 € 
handy on the road

Sennheiser also available

Phonic P8A 
Powered studio monitor 

promo 199 /pc 
also KRK, ESI nEar,K+H

F Amplus exi-816 1
interactive microcontroller for

DVD, projector, light, MIDI, RS232, _ 
ref Huis van Alijn, 

Beursschouwburg, Muhka

10 jaar DeFKa

Audio cleaning, restauration, 
5.1 mastering for video, 
minidiscs, CD
Amplus
on appointment :
Hofveldweg 47. 9420 Aaigem 
053.62.80.50

projectprices from 80€ 
(all prices are ex VAT)

Metro Audio Systems 
Real 15 

dream speaker for concert halls 
also AVOX concept speakers

Phonic T8100 stereo 
excellent tube pre-amp 
199€ 3-way EQ included 
other tube gear available
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■
Alphavilles?
Dominique Gonzalez-Foerster 
kunstenaar, Parijs

tentoonstelling 
14.10 -19.12.2004 
di-zo 14-18 uur 
toegang gratis

opening en lezing met filmprojectie 
do 14.10.04/19 uur
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www.desingel.be
T+32 (0]3 248 28 28 . Desguinlei 25 . B-2018 Antwerpen

deSingel is een 
kunstinstelling van de

Vlaamse
Gemeenschap en
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c.

Si
w 1

A

a

'pen: Thursday, Friday, Saturday: 2 > 6 p.m.

»

Tel Aviv © Dominique Gonzalez-Foerster

a 3

a

D
e W

itt
e R

aa
f 1

11
* 

se
pt

em
be

r-
ok

to
be

r 2
00

4

PR

and Sunday: 10 a.m. > 6 p.m.

(Closed on 11 and 12 November)

For more information, contact

DEWEER ART GALLERY

Tiegemstraat 6A, B — 8553 Otegem

t: +32.(0)56.644893 • f: +32.(0)56.647685

e: deweer@artsite.be • 1: www.artsite.be/deweer

- --- resentstheeshibition

DEWEERABTGALLERY
ITRANSFO

Ferrardsti
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karakterisering slaat niet alleen op het feit dat Nauman con
sequent de openbaarheid mijdt en zich in alle eenzaamheid 
heeft teruggetrokken op zijn ranch in New Mexico, maar 
verbeeldt ook en vooral hoe hij als kunstenaar is; zij zegt 
iets over zijn uiterst gebalde manier om emoties (liefde, haat) 
of extreme condities (leven, dood) op te roepen. Dat is met
een ook de parodox die aan de basis ligt van de door Janet 
Kraynak bijeengebrachte verzameling geschriften van en 
interviews met Bruce Nauman: ondanks zijn stilzwijgen heeft 
taal steeds een centrale rol gespeeld in zijn oeuvre.
Kraynak opent het boek met haar eigen analyse van Naumans 
gebruik van taal in zijn werk en vestigt de aandacht op het 
belang van de ‘taaldaad’ (speech act). In de speech act theo
rie van onder andere J.L. Austin wordt het verband gelegd 
tussen taal/spraak en handeling. Austin beschouwt de taal 
niet als een passief vehikel, maar als een actief element dat 
operatieve handelingen met zich meebrengt. Naumans 
Eleven Color Photographs (1966-67) kunnen inderdaad 
beschouwd worden als een reeks ‘taaldaden’, zoals “Bound 
to Fail”, “Eating My Words” en “Waxing Hot”. Deze uit
drukkingen worden door Nauman letterlijk genomen en als 
handelingen verbeeld. In zijn neonwerken met tweeledige 
boodschappen als None Sing/Neon Sign (1970) en Run From 
Fear/Fun From Rear (1972) wordt het autoritaire van de 
eerste boodschap (die een handeling inhoudt) onmiddellijk 
ontkracht door een opflikkerend anagram, dat het verbod of 
gebod herleidt tot een eenvoudig teken, zonder dwingende 
betekenis. Naumans statements moeten dus niet louter als 
taaldaden worden beschouwd, maar als specifieke vormen 
van communicatie. Volgens Kraynak grijpt er een vorm van 
uitwisseling plaats tussen het werk en de toeschouwer en 
wil Nauman - mede door zijn stilzwijgen - de linguïstische 
ervaring die in het werk zelf vervat zit, niet of zo weinig 
mogelijk beïnvloeden.
In het eerste deel van het boek presenteert Kraynak de 
schaarse, door Nauman zelf geschreven teksten. Het gaat 
om instructies voor performances, teksten die deel uitma
ken van een installatie, de dialoog voor Good Boy Bad Boy 
(1985) en het script voor Violent Incident (1986). Daarnaast 
schreef Nauman in de jaren zeventig een aantal poëtisch 
geïnspireerde teksten, die duidelijk schatplichtig zijn aan de 
nouveau roman van de Franse auteur Alain Robbe-Grillet. 
Het nauwgezet samenbrengen van deze teksten, voorzien 
van de nodige bibliografische duiding, biedt op zich weinig 
meerwaarde. Toch draagt dit bij tot de volledigheid van het 
boek, waardoor het kan uitgroeien tot een essentieel 
referentiewerk.
Het tweede deel van Please Pay Attention Please presen
teert alle belangrijke interviews met Bruce Nauman uit de 
periode 1965-2001. Sinds het begin van zijn carrière filoso
feert Nauman over het kunstenaarsschap. Doordat hij zich
zelf definieert als een professioneel kunstenaar, zo beseft 
Nauman, wordt alles wat hij in zijn atelier maakt ‘kunst’: 
“My conclusion was that I was an artist and I was in the 
studio, then whatever I was doing in the studio must be art” 
(interview met Ian Wallace en Russell Keziere, 1979, p. 194).

Bruce Nauman

Lip Sync, 1969, videostill

De radicaliteit van dit standpunt heeft geleid tot Naumans 
bekende Studiofilms (1967-68), waarin hij activiteiten re
gistreert voor een stationaire camera: Playing a Note on the 
Violin While I Walk around the Studio, Walking in an 
Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square en
zovoort. Uit een recent interview met Michael Auping, 
waarin Nauman zijn video-installatie Mapping the Studio 
(2001) toelicht, blijkt dat Nauman nog steeds uit dezelfde 
ideeën put: “It generally goes back to that idea that when 
you don’t know what to do, then whatever it is you are doing 
at the time becomes the work” (p. 399).
Het tot nog toe niet in het Engels gepubliceerde interview 
van Lorraine Sciarra uit 1972 en een uitgebreide conversa
tie (wel 100 pagina’s lang) met Michael de Angelus (1980) 
springen het meest in het oog. De Angelus weet Nauman 
heel wat biografische informatie te ontlokken; details over 
zijn jeugd, zijn opvoeding, zijn studies, zijn muzikale inte
resses, zijn artistieke invloeden enzovoort. Het interview van 
Sciarra, toen nog studente aan het Pomana College in 
Claremont (Californie), biedt wellicht de meest frisse kijk 
op het werk van Nauman. Nauman belicht hier de invloed 
van het boek Gestalt Therapy (Frederick Peris, 1951) op 
zijn performances en architecturaal geïnspireerde installa
ties. Nauman heeft de gestaltpsychologische inzichten van 
Perls nooit systematisch toegepast; zij vormden eerder de 
bevestiging van inzichten die op een intuïtieve manier vorm 
kregen in zijn experimenten: “So you can set those problems 
up so that they appear intellectually to be experiments. 
Except I don’t think that any of the pieces really function 
that way. And mostly they’re much more intuitive than that. 
[...] I never seem to get there from knowing some result or 
previously done experiment” (pp. 169-170).
In latere interviews komt Nauman geregeld terug op de ver
houding tussen lichaam en ruimte en de specifieke ervaring 

die zijn installaties met zich meebrengen. Andere thema’s 
die aan bod komen zijn de invloed van Dada en Duchamp; 
Naumans karakteristieke opvatting omtrent kunst, waarin 
lichaam en materie onderling verwisselbaar zijn; het publieke 
versus het private enzovoort. De hoeveelheid en de rijkdom 
aan informatie in het boek weerspiegelen de vele betekenis
lagen in Naumans werk. De chronologische opeenvolging 
van statements en interviews leidt voor de lezer soms tot 
vervelende herhalingen, maar dit gevoel van redundantie 
maakt ook de sterkte uit van het boek. Het onderstreept niet 
alleen de continuïteit van Naumans oeuvre, maar ook de dui
delijkheid en directheid waarmee hij zijn opvattingen is blij
ven verkondigen.
Janet Kraynak (red.), Please Pay Attention Please: Bruce 
Nauman’s Words. Writings and Interviews werd in 2003 uit
gegeven door The MIT Press, Cambridge (Mass.)/London. 
Adres: The MIT Press, Fitzroy House, 11 Chenies Street, 
London WC1E 7EY (020/73.06.06.03; info@hup-mit 
press.co.uk; http://mitpress.mit.edu). (Dieter De Clercq)

OLIVIER LUGON. In zijn indrukwekkende boek over de 
documentaire fotografie van de jaren dertig concentreert de 
Franse auteur Olivier Lugon zich op de wat vreemde defini
tie die Walker Evans aan zijn fotografisch project gaf. Evans 
had het niet over documentaire fotografie - die term ver
wees te veel naar het brute fotografische document van de 
wetenschappelijke fotografie - maar over een ‘documentaire 
stijl’. Dat leek een absurde notie in een tijd waarin enkel de 
noeste arbeid van het pictorialisme of de frivoliteiten van 
het modernisme garant konden staan voor artistiek succes
volle beelden. Hoe kon een beeld dat de vormentaal van een 
wetenschappelijk document hanteerde en dat elke persoon
lijke inbreng van de fotograaf afzwoer, toch esthetische pre
tenties koesteren? Het antwoord dat de documentaire foto
grafie op die netelige kwestie zou ontwikkelen - een amal
gaam van formele strategieën en theoretische concepten - 
vormt het onderwerp van dit boek.
In het historisch overzicht waarmee het boek opent, pro
beert Lugon duidelijk te maken waarom de documentaire 
fotografie in de jaren dertig tot een toonaangevend genre 
uitgroeide. Hij stelt dat de documentaire fotografie in de lan
den waar ze het sterkst zou doorbreken - Duitsland en de 
Verenigde Staten - een antwoord bood op het failliet van de 
modernistische experimenten in de fotografie. Vooral in 
Duitsland, waar de formele tovermiddelen van de moder
nisten algauw uitgeput raakten en het publiek enkel nog ver
veeld reageerde op hun visuele provocaties, weerklonk de 
roep naar een meer sobere fotografie. Het gigantische pro
ject van August Sander, die via een reeks eenvoudige por
tretten de hele Duitse samenleving in kaart wou brengen, 
werd daarbij als lichtend voorbeeld naar voor geschoven. In 
Amerika zou vooral Walker Evans de toon zetten. Na een 
aantal modernistische experimenten koos deze fotograaf 
begin jaren dertig resoluut voor een meer uitgepuurde, za
kelijke stijl. Zijn grote invloed op de Farm Security 
Administration - een in 1935 in het leven geroepen

CHRIS MUSGRAVE
‘Warm Logic’

12 september -17 oktober 2004

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

KORAALBERG
ART GALLERY KRIS FIERENS

09/09/2004-16/10/2004

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

PIETER HUYBRECHTS
20/11/2004-23/01/2005

LA MAISON DE MARIJKE SCHREURS
“private view”
Peter Hulsmans

van 17 september tot 19 november 2004
open: vrijdag en zaterdag van 15 tot 18 uur en na afspraak
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475 Van volxemlaan - 1190 Brussels - t+f 02/534 18 69 - marijke.schreurshouse@chello.be - www.marijkeschreurshouse.com 4 9
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Een terrein voor kunstenaars binnen een traject met organisaties 
en bedrijven.
Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek / i.s.m. Schloss Ringenberg 
Curator: Andrée Van de Kerckhove

18SEPT-24OKT 2004 
Sonja Alhâuser | Peter Fengler | 
Marjorieke Glaudemans | 
Grootendorst & Van den Berg | 
Rita Kanne | Mirjam Kuitenbrouwer | 
Frederico d'Orazio & Nasma Birma | 
Rob Sweere | Raoul Teulings | 
Hans Wijninga | Lars Wolter |

PRPL Paraplufabriek, Van Oldenbarneveltstraat 63a, 
FBRK 6512AT Nijmegen, 024-3238432, 

---------  Do - zo 113.00 -17.00 uur | www.expoplu.nl

Schloss Ringenberg, Schlossstrae 8, 
D 46499 Hamminkeln, 0049-28529229, 
Vr - zo 114.00 -18.00 uur | www.schloss-ringenberg.de

BURO EMPTY O
willemsparkweg 17 1071 gp amsterdam the netherlands 
open wed/ sat 2pm-6pm fax: +31 206711375
site: www.buroempty.com email: info@buroempty.com
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-18-09-04/22-09-04
ArtforumBerlin 2004 
Solopresentation Bas Louter 
Freestyle Space

-09-10-04/06-11-04
Lukas Gothman
Raymond Cuijpers 
New Work

-13-11-04/11-12-04
New Photographic Approach Part I
Curator Peet Seyen

Morten Andersen (NO)
Boukje Janssen (NL)
Helmut Grill (A)
Maarten Heijkamp(NL) 
Peter Luining (NL) 
Michael Powell (GB)

vanabbemuseum
02.10.2004 - 23.01.2005

journal # 7
Tom ma Abts &
Vincent Fecteau

05.10.2004 - 13.11.2004

bibliotheek
gerlach en koop — 
kunstboeken (naast de kunst)

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

www.vanabbemuseum.nl
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overheidsproject dat met behulp van een fotografisch docu
mentatiecentrum de sociaal-economisché ellende van de 
boerenbevolking in het verpauperde zuiden onder de aan
dacht van de stedelijke bevolking wou brengen - zorgde 
ervoor dat zijn aristocratische visie op documentaire foto
grafie een brede verspreiding en een grote navolging zou 
kennen.
Het boek van Lugon toont haarscherp hoe radicaal Sander 
en Evans met de toenmalige opvattingen over fotografie 
braken. Zo werd de verhouding tussen fotograaf en onder
werp helemaal omgegooid: in de documentaire fotografie 
was niet de fotograaf aan zet, maar werd de werkelijkheid 
uitgenodigd zichzelf neer te schrijven in het beeld. De pas
sieve rol waartoe de fotograaf zich verplichtte, werd moge
lijk door een aantal formele strategieën in acht te nemen; 
men koos steevast voor een heldere belichting, voor een 
nauwkeurige en uiterst gedetailleerde beschrijving en voor 
een neutraal (vaak frontaal) standpunt. Dit alles moest dui
delijk maken dat de afwezigheid van de fotograaf niet gelijk
stond met een kritiekloze overgave aan het technische dis
positief van de camera, zoals bij de wetenschappelijke foto
grafie, maar voortkwam uit een bewuste keuze voor een 
specifieke fotografische vorm. Slechts door zich aan dit for
meel programma te houden kon het uiteindelijke doel van 
de documentaire fotografie, het maken van een transparante 
en glasheldere reproductie van de werkelijkheid, bereikt 
worden.
In een zeer mooi hoofdstuk analyseert Lugon hoe deze 
nieuwe fotografie ook een nieuwe verhouding tussen kijker 
en beeld installeerde. De discrete benadering van de werke
lijkheid door de fotograaf correspondeerde met de onthechte 
blik van de toeschouwer. Omdat de documentaire fotograaf 
opereerde als een verzamelaar die brokstukken uit het he
den voor de toekomst wou bewaren, richtte het documen
taire beeld zich steeds tot een toekomstige toeschouwer. Het 
kijken naar documentaire beelden ging dan ook gepaard met 
een temporele verschuiving: wat er in het beeld te zien is, 
hoe contemporain ook, behoorde al tot de geschiedenis. Al
leen deze archeologische blik, een contemplatieve blik die 
zonder nostalgie bestudeert wat verloren dreigt te gaan, kon 
de inhoudelijke complexiteit van het documentaire beeld naar 
waarde schatten. Hierdoor werd de dubbelzinnigheid van 
het documentaire project echter opnieuw beklemtoond. 
Doordat de waarde van het documentaire beeld niet berustte 
in zijn esthetische kwaliteit maar in zijn informatieve, ar
cheologische bruikbaarheid, ging het weer lijken op het brute 
document dat door elke geschoolde of ongeschoolde foto
graaf kon worden gemaakt. Uiteindelijk kon de documen
taire fotograaf zijn methode enkel verdedigen door erop te 
wijzen dat hij de wetenschappelijke fotografie op een ‘be
wuste’ manier gebruikte en haar zo tot een stijl omvormde. 
Precies dat maakte de documentaire fotografie tot een artis
tiek project.
Hét feit dat de documentaire fotografie ‘transparantie’ op
vatte als een effect van formele keuzes, en niet als een in
trinsieke eigenschap van fotografie, maakte haar nog op een
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Walker Evans

uit ‘Posed Portraits’, New York, 1931

andere manier kwetsbaar. Op het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, zowel in Duitsland als in Amerika, geloofde 
men steeds minder dat formele keuzes tot een naakt beeld 
van de werkelijkheid konden leiden. Hoe broos het geloof 
in de transparantie van de ‘documentaire stijl’ wel was, werd 
pijnlijk duidelijk toen in 1947 de vraag werd gesteld of de 
miljoenen beelden van de FSA wel thuishoorden in zo’n 
prestigieus archief als dat van de Library of Congress. Een 
opsomming die de inhoud van deze foto’s moest ridiculi
seren, reduceerde het hele documentaire project tot een 
opeenstapeling van lege en zinloze beelden. Niemand was 
in staat deze beelden nog als interessante, laat staan waar
devolle getuigenissen te zien. Dat luidde een fundamentele 
herijking in van het begrip ‘documentaire fotografie’ en bete
kende meteen de doodsteek voor de verheven, aristocratische 
‘documentaire stijl’ van Walker Evans en August Sander. Al
hoewel de notie ‘documentaire fotografie’ ook na 1940 blijft 
voortbestaan, zouden de thematiek en de functie van docu

mentaire foto’s volledig veranderen. De ‘nieuwe’ documen
taire fotografen wilden geen droge en objectieve beelden 
maken, maar benadrukten juist hun persoonlijke verhouding 
tot de wereld. De documentaire fotograaf veranderde van 
een archivaris in een activist, van een koelbloedige obser
vator in een moraliserende manipulator.
Olivier Lugon, Le style documentaire. D’August Sander à 
Walker Evans 1920-1945 werd in 2002 uitgegeven bij 
Editions Macula, 6 Rue Coëtlegon, 75006 Paris.
(Steven Humblet)

EADWEARD MUYBRIDGE. Het is geen prettig lot er
gens een voorloper van te zijn. Men ziet, als kunstenaar, 
ingenieur of intellectueel, zijn vinding of verwezenlijking 
in het licht der geschiedenis ontdaan van persoonlijke moti
vatie en doelstelling, en van de verankering in een specifiek 
historisch moment. Het werk van de ‘voorloper’ verliest de 
zelfstandigheid waarmee het, als product van zijn schepper 
en zijn tijd, de toekomst tegemoet trad, en wordt opgeno
men in een historische vaart, die van de vooruitgang. Het 
wordt een fragment, een belofte, niet meer dan een stap die 
voorbereidt op wat pas later, in andere handen, tot volle bloei 
of wasdom zal komen.
Het overkwam, zoals zoveel anderen, Eadweard Muybridge, 
geboren Edward Muggeridge, die in elk historisch overzicht 
van film of fotografie staat geboekstaafd als pionier. De korte 
passage over Muybridge gaat meestal vergezeld van een il
lustratie: een reeks momentopnames waarop de voortgang 
is te zien van een paard of een ander dier, tegen een geruite 
achtergrond en met onderaan een doorlopende reeks num
mers. Dit is een fotografische bewegingsanalyse. Muybridge 
is de man die de tijd van de fotografische registratie zo kort 
wist te maken dat de bewegingen van mens, dier en voor
werp in hun precieze vormen en fases werden ontsluierd en 
zichtbaar gemaakt. Dat gebeurde in de jaren 1870, in San 
Francisco, onder auspiciën van spoorwegbaron Leland 
Stanford die voornamelijk geïnteresseerd was in de bewe
ging van zijn renpaarden. Nadien zou Muybridge nog dui
zenden bewegingsanalyses maken, waarvan hij de foto
grammen tijdens lezingen met zo’n snelheid na elkaar pro
jecteerde dat de illusie van een perfect gereconstrueerde 
beweging ontstond. Muybridge is, zoals dat heet, een voor
loper van de cinema.
In River of Shadows wil Rebecca Solnit dit elementaire ver
haal herzien. Haar boek is de meest uitgebreide bio
grafische studie van Muybridge tot nog toe. Bovendien wor
den levensverhaal en historisch essay met elkaar verweven. 
Solnit gebruikt de figuur en het werk immers als leidraad 
om het veranderende tijdsconcept van de negentiende eeuw 
te bespreken en de oorzaken en consequenties ervan te on
derzoeken. Ze begint haar verhaal met een breed panorama 
waarin de oude tijd wordt afgelost door de nieuwe tijd - de 
onze. Nieuwe technologieën voor transport en communica
tie - de spoorweg, telegrafie, fotografie..markeerden de 
overgang van een wereld waar paard en duif de maximum
snelheid bepaalden, naar het omnibus ubisque van de he-

Charlotte Dumas
4 september t/m 9 oktober 2004

Rob Johannesma
16 oktober t/m 27 november 2004

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon +31 20 6236237 Facsimile +31 20 6390038 E-mail andriesse@euronet.nl
openingstijden; dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galerles.ril/andriesse

03.10 - 07.11.2004 Santiago Sierra museum Dhondt-Dhaenens

MDD

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen 11-17u / 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

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

DE PRAKTIJK
■ Dirk Vermeulen 

> Lauriergracht 96 • 1016 RN Amsterdam <

4 september tot en met 6 oktober 2004

Voorruimte Matti js van den Bosch - Painting: EasyJobSchilderijen

Achterruimte Thom Puckey-

Natasja Kensmil- 

9 oktober tot en met 10 november 2004

Ronald Ophuis -Nieuw Werk

—= im_m ' T+31(0)20 4221727 F+31(0)20 4220304 Egallery@depraktijk.nl
—.. ........................ ................... ... 1 ^|w www.depraktijk.nl

4 september - 9 oktober 2004 MACHIELVAN SOEST
16 oktober - 20 november 2004 DANIEL GUZMAN
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Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 I rax: *31.20.33020 85 I open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm 5 1

mailto:andriesse@euronet.nl
http://www.galerles.ril/andriesse
mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be
mailto:Egallery@depraktijk.nl
http://www.depraktijk.nl


MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

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

t/m 12.12.04 
zie website voor meer info: www.hetdomein.nl

Ibirapuera Park 
visionair samengaan van architectuur en landschap in Sao Paulo 

05.09.04 t/m 31.10.04

The Golden - mean
Emese Benczur

The Nefertiti Project
Little Warsaw 

twee tentoonstellingen in het kader van het project 
"Hongarije aan Zee", Hongaars Cultureel Seizoen in Nederland 2004 

05.09.04 t/m 31.10.04

Ik reis in jouw hoofd
Aline Thomassen 

internetproject vanuit Marokko 
01.10.04 t/m 31.12.04 

presentatie van tekeningen 
09.10.04 t/m 05.12.04

VERF
14 NEDERLANDSE SCHILDERS

Armando, Rob Birza,
Constant, Mariene Dumas, 
Ger van Elk, Daan van Golden, 
Rob van Koningsbruggen, Lucassen, 
Mare Mulders, Michael Raedecker, 
Charlotte Schleiffert, Emo Verkerk, 
Co Westerik, Robert Zandvliet
3 OKTOBER T/M 28 NOVEMBER 2004

PROJECTRUIMTE

JACK REUBSAET
DE KAS

ANNE VAN ECK
3 OKTOBER T/M 28 NOVEMBER 2004

Kapittelstraat 6 Postbus230 NL 6130 AE Sittard T +31464513460 F +31464529111 info@hetdomein.nl 

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17

e-mec, D DE STADSGALERIJ HEERLEN IS GEVESTIGD IN HET GLASPALEIS, BONGERD 18, HEERLEN-1V-LK STADSGALERIJ@HEERLEN.NL www.stadsgaleruheerlen.nlH _ Stadsgaleri Heetten T +31 (0) 45 577 22 10 POSTADRES: POSTBUS 1 NL 6400 AA HEERLEN
Dl T/M VR11-17 U (DO 11-20 U)—ZA/ZO/FEESTDAGEN13-17 U

www. trace r rotte rd am. n I
I Willem Oorebeek, Bram van Waardenberg, BenZegers

Annie Fletcher (IE) & Sarah Pierce (VS)
“The Paraeducation Department" I
Thomas Michelon (FR) “Cultural transfers, histories and sharings"
I Matti Braun, Melvin Moti. Bojan Sarcevic

Pelin Tan (TR) “Luggage from another Climate”
I The Buggers, Jan Konings,, Libia Pérez & Olafur Olafsson
<waanja> (CZ)
Bibo. Robin van t Haar, Nicoline van1 Harskamp, Hieke Pars,
presentation model: Artists' initiatives and projects in Charlois Rotterdam 2001-2003, 
ZEDZenMVM

10 SEPTEMBER - 24 OKTOBER2004 TENT.
OPENING: 9 SEPTEMBER20.50 UUR

Gastcuratoren: Andreas Broeckmann / Stefan Riekeles (DE)
"Neuralgie"
IAGF aka antye greie. Marnix de Nijs, Dick el Demasiado, Ursula Biemann
I Heidrun Holzfeind, Knowbotic Research, Joe Cillen. Joost Conijn

Ritsaert ten Cate (NL)
I Anna, Cathrin Boer, Daan van Golden, Jeanne van Heeswijk & Matten Winters; 
Axel van der Kraan. Erik van Lieshout, Joep van Lieshout,

Wittë4 
le With

TENT. CENTRUM BEELDENDE KUNST 010 6135698 WWW. TENTPLAZ*. NL
Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst 010 4110144 www.wdw.nl
Witte de Withstraat 50
3012BR Rotterdam
openingstijden:di-zo 11-18 uur

28-08 TM 09-10 
PROEFTUIN

06-09 TM 28-11
SELECTIE 04

25-09 TM 23-10
MAKING PUBLIC
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CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

28-08 TM 09-10 
PROEFTUIN 2004

JASPER VAN DEN BRINK, MATTHIJS DE 
BRUIJNE, RAYMOND TAUDIN CHABOT, YON 
GLOUDEMANS, MAJA VON HANNO, ANDRE 
KRUIJSEN, MINA LEE, INGRID MOL, 
PIERLUIGI POMPEI, SASKIA VAN STEIN, 
BAS WITLOX.

SAMENSTELLING: IRENE FORTUYN

06-09 TM 28-11
SELECTIE 04

IN GESPREK MET PUBLIEK OVER HET 
BEOORDELEN VAN KUNST

06-09, 20 UUR: MASTERCLASS I 'DE CONTEXT' 
SPREKERS: MARCEL VERHOEVEN & HANNE
HAGENAARS
13-09, 20 UUR: MASTERCLASS II 
'DE KUNSTENAAR EN DE KOPER' 
SPREKERS: PAUL BOGAERS & ROEL ARKESTEIJN
20-09, 20 UUR: MASTERCLASS III 
'DE SELECTIE'
SPREKERS: HANS MEUS & ANNEKE OELE
10-10, 15 UUR: PUBLIEK DEBAT OVER DE
VRAAG NAAR KUNST
06-11, 15 UUR: SLOTGESPREK
06-11 TM 28-11: TENTOONSTELLING
VOORSTELLEN AANKOPEN KUNSTUITLEEN

25-09 TM 23-10
MAKING PUBLIC

FRANZ ACKERMANN, MARC BIJL, MICHEL 
FRANCOIS, RYAN GANDER, JUUL HONDIUS, 
ALFREDO JAAR, FELIX JANSSENS, WILLEM 
OOREBEEK, MARTIN STRAUB & OTTO 
MITTMANNSGRUBER, BARBARA VISSER, MARIJKE 
VAN WARMERDAM.

SAMENSTELLING: GERTJAN KOCKEN & ARMAND 
MEVIS

CENTRUM BEELDENDE KUNST 
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676
F 078 6315343
E CBK6D0RDRECHT.nl 
www.cbkdordrecht.nl

OPENINGSTIJDEN 
WOENSDAG TM ZATERDAG 12-17 UUR 
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12-17 UUR

Dordrecht

5 2

http://www.hetdomein.nl
mailto:info@hetdomein.nl
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Nieuwe Publicaties

Eadweard Muybridge

Human and animal locomotion, Plate 409: Pouring a basin of water over the head (fragment)

dendaagse wereldwijde netwerken. De prijs voor die 
tumultueuze verandering is de verdwijning van het lokale en 
de verwijdering van de mens uit de natuur - maar wat ver
dwijnt uit de ervaring duikt terug op in de representatie... 
Het is een algemeen en bekend verhaal dat bij Solnit soms 
wat vaag klinkt, maar ze weet het anderzijds ook leven in te 
blazen, met anekdotes, met lokale geschiedenis en met meer 
concrete beschrijvingen dan veel theoretische werken aan 
zouden durven. Een veelvoud aan historische vignetten, haar 
forte, verbindt het werk van deze ene fotograaf met het grote 
relaas van de vaart der volkeren. Solnit vertelt hoe Leland 
Stanford, de opdrachtgever van Muybridge, de trans
continentale spoorlijn inwijdde door een gouden spijker in 
de rails te slaan. Daarmee creëerde Stanford het eerste “live 
national media event”: de spijker was immers telegrafisch 
verbonden met verschillende grote steden in de VS die het 
exacte moment van de symbolische slag registreerden. Het 
was 2.47 uur in Washington DC, 1.53 uur in Cheyenne, 
Wyoming en 12.30 uur in Virginia City. Verschillende sta
tions gebruikten overigens twee klokken, een voor de lo
kale tijd en een voor Railroad Time, later de universele stan
daard. Muybridge fotografeerde ook de Modoc indianen tij
dens een conflict om hun grondgebied; Solnit weidt uit over 
het verschil tussen de religieuze verbondenheid met een 
onvervangbare plaats, die het centrum van de wereld vormt, 
en het limbo waar de treinreiziger zich in bevindt. En 
Muybridge maakte ook ongeëvenaarde landschapsfoto’s van 
de Yosemite vallei; Solnit plaatst ze in de context van het 
voor de VS zo belangrijke frontier idee waarin het sublieme 
van de ongerepte natuur en de exploitatie ervan paradoxaal 
samentrekken.
Dat de ambitieuze spanningsboog tussen biografische 
anekdotiek en cultuurhistorische abstrahering soms verslapt, 
zal niemand de schrijfster kwalijk nemen. Je raakt als lezer 
echter in toenemende mate geïrriteerd door de batterij lite
raire stijlmiddelen, zwakke biografische interpretaties en 
geschiedkundige gemeenplaatsen die Solnit inzet om die 
hiaten te vullen of te verhullen. Solnit is een stiliste die in 
haar voorkeur voor vergelijkingen en metaforen meermaals 
ontspoort. Een foto van een gestrand stoomschip is 
“emblematisch” voor de relatie tussen Muybridge en zijn 
vrouw Flora; na de beschrijving van een portret van een 
zwangere Flora Muybridge naast een met rijpe peren door
hangende tak spint ze nog drie regels van hetzelfde garen, 
alsof ze vreest dat de lezer het nog niet begrepen heeft. El
ders herinnert Solnit aan de verwantschap tussen filmcamera 
en geweer of trein. Dat kan nuttig zijn, als je zo’n allesbe
halve nieuwe vergelijking toelicht en vooral niet doet alsof 
je ze ter plekke uit de mouw schudt. Het kan ook interessant 
zijn om dingen die je historisch met elkaar wil verbinden, 
overdrachtelijk op elkaar te betrekken, maar in River of 
Shadows wordt die strategie gebruikt als een semantisch 
rookgordijn dat een gebrek aan argumenten moet verber
gen. Een paard een “technologie” noemen, volstaat niet om 
het dier vergelijkbaar te maken met een trein.
Het is evident dat Muybridge in de eerste plaats interessant 
is omwille van zijn tijdstudies en ander fotografisch werk. 
Over zijn persoonlijk leven is al bij al niet zo veel geweten, 
met de dag waarop hij de minnaar van zijn vrouw ver
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moordde als notoire uitzondering. Toch verkiest Solnit het 
om de moord en de rechtszaak als dramatisch tussenspel te 
gebruiken en er meer aandacht aan te besteden dan aan de 
analyse en interpretatie van eender welke reeks foto’s. Die 
besprekingen van het eigenlijke werk worden dan weer ont
sierd door vage en al te gemakkelijke suggesties. Uit 
Muybridge’s barokke gevoel voor compositie leidt ze een 
obsessie voor het onstabiele, vluchtige en chaotische af, in 
de eerste plaats omdat ze de tijd als onderwerp van zijn ge
hele werk wil zien. Idem voor zijn vele fotostudies met wol
ken, hoewel die minder zeggen over Muybridge dan men 
zou denken. Elke landschapsfotograaf uit die periode die 
niet zomaar een uniform blanke of grijze hemel wilde, legde 
een klein archief aan van later in te voegen wolkenpartijen. 
En hoewel zijn plaatsing van figuren in een landschap ver
gelijkbaar is met de aanpak van andere fotografen (bijvoor
beeld Francis Frith die eveneens uit het Victoriaanse 
Engeland afkomstig was) meent Solnit dat de afstand die 
Muybridge houdt tot zijn personages veel zegt over zijn 
sociale persoonlijkheid. Bepaalde esthetische aspecten, 
zoals de iconografie van Muybridge’s foto’s, laat Solnit 
dan weer onbesproken. Ze duldt slechts de twee aandachts
punten die haar theses kunnen spekken: het tijdsgewricht 
en Muybridge zelf.
De opzet van River of Shadows - al zegt Solnit dat nergens 
expliciet - is de descriptieve toepassing op Muybridge van 
de “modernity thesis”. Deze stelling, die leeft onder film
historici en -theoretici en die ingegeven werd door enkele 
passages bij Siegfried Kracauer en Walter Benjamin, houdt 
in dat het ontstaan van het filmmedium rechtstreeks samen
hangt met wijzigingen in de menselijke perceptie die het 
gevolg zijn van de industrialisering en ver(groot)stedelijking. 
Over filmgeschiedenis weet Solnit echter weinig meer te 
vertellen dan een aantal gedateerde clichés (tijdens de eer
ste filmvoorstelling deinsde het publiek verschrikt achteruit 
voor een aanstormende trein; Griffith vond bijna op eigen 
houtje het hele filmvocabularium uit; de eerste film
toeschouwers keken vol ontzag naar gebeurtenissen die ach
terstevoren werden geprojecteerd - respectievelijk een jour
nalistiek verzinsel, een overdrijving van het genre “Hitler 
heeft eigenhandig zes miljoen joden vermoord”, en een truc 
die vaak werd gebruikt als komisch effect). Wanneer Solnit 
de link met onze tijd legt (Muybridge als de “fitting father 
for the age of image streams”), gaat ze grotendeels voorbij 
aan het onderscheid tussen het bewegende filmbeeld en de 
geanalyseerde beweging in de foto’s van Muybridge. De film 
confronteert ons niet met stilstaande momentopnames; de 
beweging is er al gereconstrueerd. De bewegingsanalyse 
daarentegen maakt door de opdeling in afzonderlijke beel
den iets zichtbaar wat in de werkelijkheid onzichtbaar is maar 
toch als werkelijk moet worden beschouwd. Het epistemolo
gische trauma en het verschil tussen observatie en realiteit, 
twee grote thema’s in het verhaal over het modernisme, zijn 
in de bewegingsanalyse van een geheel andere orde dan bij 
het bewegende beeld. Aan deze problematiek wordt even 
weinig aandacht besteed als aan de kunstenaars die zich op 
Muybridge inspireerden, en die Solnit plichtsbewust maar 
summier vermeldt. Het zou binnen haar opzet nochtans niet 
oninteressant zijn om te onderzoeken wat Sol LeWitt in zijn

■ Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2002-2003, red. 
Katrien Vandermarliere, Antwerpen, Vlaams Architectuur 
instituut, 2004. ISBN 90-80778-745
■ Herman Asselberghs, Els Opsomer en Pieter Van Bogaert, 
Time Suspended, Brussel, Square, 2004. ISBN 90-8088-391-3 
■ Eenjaar in het wild, Lectoraat Kunst & Publieke ruimte, 
red. Jeroen Boomgaard, Amsterdam, Gerrit Rietveld Aca
demie, 2004.
• Nicolas Bourriaud, Postproduction, Dijon, Les Presses 
du Réel, 2004. ISBN 2-84066-101-2
■ A Minimal Future? Art as Object 1958-1968, red. Ann 
Goldstein, Cambridge (Mass.)ZLos Angeles, MIT Press/ 
MOCA, 2004. ISBN 0-262-07251-3
• Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving. De stad in 
het tijdperk van de angst, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2004. 
ISBN 90-5662-407-5
■ Harun Farocki, Working on the Sight-Lines, red. Thomas 
Elsaesser, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004. 
ISBN 90-5356-635-x
■ For Ever Godard, red. Michael Temple, James S. 
Williams en Michael Witt, London, Black Dog Publishing, 
2004. ISBN 1-901033-69-4
■ Guido Goossens, Verloren zonsondergangen. Hans 
Jürgen Syberberg (1935) en het linkse denken over rechts in 
Duitsland, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004. 
ISBN 90-5356-677-5
■ Happy. Cities and Public Happiness in Post-War Europe, 
red. Cor Wagenaar, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2004.
ISBN 90-5662-408-3
■ Idealen in beton. Verkenningen in de Centraal- en Oost- 
Europese stad, red. Cor Wagenaar, Rotterdam, NAi Uitge
vers, 2004. ISBN 90-5662-402-4
■ Thomas Lawson, Mining for Gold. Selected Writings 
(1976-2002), Dijon, Les Presses du Réel, 2004.
ISBN 2-940271-22-4
■ Multiplicity, USE (Uncertain States of Europe). A Trip 
through a changing Europe, Milano, Skira, 2003.
ISBN 88-8491-139-7
■ Now What? Artists Write!, red. Mark Kremer, Maria 
Hlavajova en Annie Fletcher, Utrecht, BAK Utrecht, 2004. 
ISBN 90-77288-02-3
■ A Sense of Place. Visions of Globalized Space, Stephen 
Graham, David Harvey, Arjun Appadurai, Rem Koolhaas 
en Sharon Zukin, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2004.
ISBN 90-5662-366-4
■ Olav Velthuis, Imaginaire economie. Hedendaagse kun
stenaars over de wereld van het grote geld, Fascinaties deel 
14, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2004. ISBN 90-5662-401-6

Muybridge 77 ovemeemt van zijn voorbeeld en wat niet; idem 
voor de Vegetable Locomotion-reeks van Marion Faller en 
Hollis Frampton.
Het beloftevolle uitgangspunt levert uiteindelijk niet meer 
op dan enkele evocatieve passages en een handvol treffend 
geformuleerde inzichten. Solnit is er te zeer op gebrand al
les onder de aegis van haar onderwerp te brengen. Daardoor 
laat ze datgene links liggen wat niet strookt met haar beeld 
van de tijdgeest en van de historische erfenis van Muybridge. 
Wat River of Shadows intrigerend en complex had kunnen 
maken, ruilt zé voor gemeenplaatsen die dit specialistische 
stukje geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk 
moeten maken. Dat is intellectueel oneerlijk en reduceert 
samen met Muybridge de hele 19de eeuw tot ‘voorloper’. 
River of Shadows. Eadweard Muybridge and the Techno
logical Wild West van Rebecca Solnit werd in 2003 uitgege
ven door Viking Penguin, 80 Strand, London WC2R ORL 
(020/70.10.30.00; www.penguinpumam.com). ISBN 0-670- 
03176-3. (Peter Rotsaert)

Coördinatie: Dirk Piiltau
Medewerkers: Dieter De Clercq, Steven Humblet, Kees 
Keijer, Maaike Lauwaert, Sven Liitticken, David Nolens, 
Peter Rotsaert, Elke Van Campenhout, Lieven Van Den 
Abeele, Indira van ‘t Klooster

CIRCLE FOR LACANIAN 
IDEOLOGY CRITIQUE 
15.09.04/ 
30.09.04/ 
13.10.04
MARC DE KESEL

ON LOVE: A CONCEPT

TO ANALYSE CURRENT CULTURAL DISCONTENT? 

---------  SEMINAR

AUTHORING THE CITY

16-17.09.04
PATRICK HEALY
---------  LECTURE
PRESENTATIONS OF RESEARCH PROJECTS ON URBAN SPACE 

AS A COMMUNICATION PLATFORM

ON THE TELEVISION WORK 
OF |EF CORNELIS
--------- SCREENINGS & DISCUSSIONS

[WITH ARGOS, BRUSSEL]

20.09.04
MARCHOLTHOF

JAN VERCRUYSSE; MUSIC ROX

27.09.04
IANNAH LOONTJENS

DE ACHTERKAMER - DANIËL RORBERECHYS;

NA ALLE VLEES - JACQ VOGELAAR

18.10.04
ARJEN MULDER

CONTAINER 2

25.10.04
WOUTER DAVIDTS

DANIEL BURBI TAPES

01.11.04
RUDILAERMANS

VOYAGE À PARIS

15.11.04
AGUIA KONRAD 8 FILIEP YACQ 

M'IAB - WONEN IN DE WOESTIJN

META HAVEN. SEALAND IDENTITY PROJECT

23.09.04
DORIS OUDEN, 
LIEVEN DE CAUTER, 
ANSELM FRANKE, 
REINIER DE GRAAF (OMA), 
DIETER LESAGE, 
META HAVEN TEAM, 
SLAVOJ ZIZEK

STATE OF EMERGENCY. TERRITORIAL IDENTITY 

HI THE POST-POLITICAL AGE

--------- CONFERENCE
IN STEDELIJK MUSEUM C$, AMSTERDAM

24.09.04
YANECALOVSKI

— MAGAZINE LAUNCH 

12-13.11.04
MUSEUM
IN MOTION?

---------  CONFERENCE
[WITH DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & URBAN 

PLANNING. GHENT UNIVERSITY
& MUSEUM HET DOMEIN, SITTARD]

Jan van Eyck Academic 
Post-academic institute 
for research and production 
Fine art, design, theory
Academieplein i 
6211 km Maastricht 
The Netherlands
T+31 (0)43 350 37 37

Events
For more information: 
www.janvaneyck.nl 
Subscription mailing list: 
program@janvaneyck.nl
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CROWN GALLERY BRUSSELS

GABRIELEFIACARTISSIMA

BASILICO PARIS TORINO
■' •Beirut 1991 (2003)

9 september - 16 oktober 2004 21 oktober - 25 oktober 2004 4 november - 7 november 2004

Hopstraat 7 1000 Brussel tel/fax 02 / 514.01.23 gsm 0475 / 52.18.72 e-mailjacques.vandaeie@skynet.be www.crowngallery.be Open: donderdag tot zaterdag 14.30 - 18.30 uur

Vahakn Arslanian
Patrick Vereist Antwerp

sept 10 - oct 15 
opening sept 9 18 -21 h

Patrick Vereist Gallery - Vorstermanstraat 14 - 2000 Antwerp - tel/fax: +32 3227 04 97- pvgallery@skynet.be - do-vrij-zat -ll-18h

Luc Dondeyne 03.09-10.10.04

Wouter Feyaerts 15.10-i4.n.o4

# TRANSIT openingsuren: vrijdag, zaterdag & zondag 14-18 uur of na afspraak 
zandpoortvest 10 - be 2800 mechelen - art@transit.be - www.transit.be

HAP
Launchers

18 september > 23 oktober 2004

Netwerk GALERIJ
Houtkaai z/n B-9300 Aalst
Open woensdag t/m zaterdag 14-18 uur
T 0032(0)53/70.97.73 
netwerk© easynet, be 
www.netwerkgalerij.be
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Kapel o/h Campo-Santo
Antwerpsestwg. Gent/St.-Amandsberg

uit den Bogaard
dood = leven

t/m 24 oktober 2004
Opening: vr l oktober !9u30 
Expo: vr 14 - I9u za/zo 11 - 19u

Gelegenheidswerk: glazen kistje 
met onderzoeksmaterie: 125 € 
kleurenprint (A4): 40 €
Catalogus op beperkte oplage: 8 €

Organistaie & info:

KARAKTERS, het Salon van het Kunstenaarsboek
Slana. _ aristé

» 1 3Brussel
Paleis voor k 1

Schone Kunstens
.. —23, Ravensteinstraat e,,ec, te - ik www.bibliofair.comSalon zli S a A.5boe% "4*4ngje02""7

Vrijdag 24 september Zaterdag 25 september Zondag 26 september
16 - 21 u 11 -19 u 11 -17 u
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Inlichtingen: 
+32-2-512.44.42
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagendabestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. .. Initiatieven van 
openbare instellingenenadverteer- 
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 vooreenmalige vermeldingen 
(18,59 EUR). Stortingen van 
Belgische tentoonstellingsruimten 
dienen te worden verricht op het 
rekeningnummer422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452. 
De opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaars) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst

■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
0053/41.37.89
do-za 14-18u zo 10u30-13u30 
•‘Besito"-JiriSzeppan/Veerle Beckers 
- schilderijen [tot 3/10] • Martin
Bourdanove,PeterVanEyck[10/10tot 
7/11]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
•0053/71.06.46do-za 14-19u
• “Schone schijn” - Martijn Schuppers - 
schilderijen [tot 10/10]
■Netwerk Galerij
Houtkool z/n - 9300Aalst 
0053/78.89.81 wo-za 14-18a 
»HAP[18/9tot23/10]»“SchabbemaU’ 
- Guy Bar Amotz, Sagi Groner, Thomas 
Lerooy, Boris van Nes, Yves 
Vanpevenaege [13/11 tot 18/12]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstmat90 - 3200Aarschot 
0016/56.80.03 vr-zo 14-19u
• “Speelhoven ’04. Kem en periferie” - 
PatrickMensaert,JefMichiels, Dirk Van 
DenBroeck, Hugo Vanmaercke, Jacques 
Vermeulen,MarioDeBrabandere,Carlo 
Mistiaen. Philippe Vandenbetg, Bernard 
Villers... [tot 3/10]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40 - 2018Antwerpen 
003/216.30.28 wo-za 14- 18a
►“BreakingBounds"-KrisVleeschouwer 
[tot 16/10]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 
003/226.79.53zo 14-18a
• Abraham Mantje [tot 17/10]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
003/233.13.45do-zo 13u30-18a
• “Lovesong” - Yvan Theys [tot 16/10] 
■ deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcldaan 155 - 2018Ant
werpen
003/248.28.28di-zo 14-18u
>"Alphavilles?”-Dominique Gonzalez- 
Foerster [14/10 tot 19/12]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 
003/216.07.71
"Freespace; Etno-europe" - Leen Voet 
[22/10 tot 5/12]
■ Extra City - Centrum voor Heden
daagse Kunst
Silo - Kaai 44Mexicosti'aat/Siberiastraat
- 2030Antwerpen
003/272.28.80 vr-zo ll-23u
• “Dedicated toa Proposition" [20/11 tot 
20/2]
■ Fifty One Fine Art Photography 
Tirkstraat 20- 2000Antwerpen 
003/289.84.58di-zo ll-18a
I ‘Who’s Afraid of Kimiko” - Kimiko 
Yoshida [tot 16/10]
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47- 2000Antwerpen 
003/242.93.00di-zo 10-18a
I “Art Expo Antwerp” [25/9 tot 3/10] • 
Bert Houbrechts, Raf Simons, Priska 
Morgen [tot 17/10] • Debby Huysmans 
[22/10 tot 21/11] > “Finland, een actueel 
overzicht” [22/10 tot 2/1]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19-2Û00Antwerpen 
003/231.90.56 wo-za 14-18a
• “Le jardin humain, 2004” - Bettina 
Bach [tot 23/10]

■ Galerie Het Vijfde Huis 
Reyndersstraat5 - 2000Antwerpen 
003/232.11.19za-zo ll-18u
• Tiina Laasonen, Minna Herrala, Liisa 
Malkamo [14/10 tot 14/11]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
0O3/257.24.OOwo-za 13-18uzo 14-18a 
• Martin Scholten [tot 16/10] • Annette 
Streyl [21/10 tot 4/12]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
003/237.11.27di-vr 10-18u za 12-18a 
► “Underground (Fragments of Future 
Histories)”-Liam Gillick [16/9 tot 23/10] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 
003/216.07.71
“Freespace” - Joachim Devillé, Sofie 
Haesaerts, Paul Hendrikse, Charles van 
Otterdijk, Andy Wauman, Tom 
Woestenborghs [22/10 tot 5/12]
■ IHAM-galerij
Paardenmarkt 90-92 - 2000Antwerpen 
00496/20.68.23 do-zo 14-18a
• Johan Houthoofd, Luke Fluke [25/9 tot 
24/10] • Hans Westerweel, Joop Mijs- 
bergen [30/10 tot 28/11]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
003/226.06.30do-za 13-18a 
• Kris Kerens [tot 16/10]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 - 2018Antwerpen 
003/238.40.34 ma-vr ll-13u 14-18a 
• Heriberto Mena, Miguel Maldonado 
Diaz - schilderijen [tot 23/9] • Fernando 
RometoTorres,JacquelineJaquet-schil- 
derijen,tekeningen [8 tot28/10]>Femand 
Hostyn - schilderijen, tekeningen [5 tot 
25/11]
■ Lokaal 01
Provinciestraat287- 2060Antwerpen 
003/238.81.66do-za 13-17a
• “Achterland en achterdocht" - Mode 
d’emploi [tot 16/10]
■ Maes & Matthys Gallery
Pourbusstraat3 - 2000Antwerpen 
00478/48.50.31 wo-za 14-18a 
• Vaast Colson [tot 16/10] • "Artissima 
Torino”-kunstbeurs [5tot7/l 1]DMinerva 
Cuevas [21/10 tot 4/12]
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
003/470.27.70di-zo ll-17a
► “Malign Muses, When Fashion Turns 
Back”/Isabelle de Borchgrave. Papier à 
la mode; an Illusion of Paper" [18/9 tot 
30/1] • “Freespace” - Lise Haller 
Baggesen, Sylvie Janssens de Bisthoven 
[22/10 tot 5/12]
■ Museum Plantin Moretus 
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 
003/216.07.71
“Freespace”-OscarLourens[22/10tot5/12] 
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
003/238.59.60di-zo 10-I7u
• "Collectiepresentatie herfst 2004” - 
Mark Lewis, Maarten Vanden Abeele 
[tot 14/11] • “Values” - Luc Déleu & 
TOP Office [18/9 tot 28/11]
■ Museum Vleeshuis
Vleeshouwersstraat 38-40 - 2000 Ant
werpen
003/233.64.04di-zo 10-16u45 
“500 Jaar Vleeshuis” [tot 24/10]
■ Patrick Vereist Gallery 
Vostermanstraat 14 - 2000Antwerpen 
003/227.04.97do-za ll-18a
• Vahakn Arslanian [tot 15/10]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai31 - 2000Antwerpen 
003/237.20.19 vr-za 13-18a
• “Edition Particulière” - Werner 
Mannaers [tot 16/10]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
0O3/248.O&45 do-za 14-18a 
» Frederick Bell [tot 16/10]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 
003/248.08.71 wo-za 14-18a
• “Denkmal 47” - Jan De Cock [tot 
16/10]
■ Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
003/257.14.17di-za 14-18u
• Su-Mei Tse [tot 16/10] • “Artissima 
Torino” - kunstbeurs [4 tot 7/11] • 
Maryam Najd [21/10 tot 4/12]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000Ant
werpen
003/216.16.26 wo-za 14-18a
• “Dunkles Zimmer" - Johannes Kahrs 
[tot 16/10]

Bomem 

■ Monumental
Luipegem 77- 2880Bomem
0O3/889.O1.69wo-vrlO-16uzal4-18a
* “Monumental 2004.03” - Hermann 
Pédit, Georg Loewit, Lois Anvidalfarei 
[tot 31/1]

Bredene

■ Watertoren van Bredene 
Dorpsstraat 29 A - Bredene 
0059/33.91.89 
di-vr 16-20u za-zo 10-17a
• “Grasduinen 02” - Koen De Decker, 
DannyDeprez,Honoré ‛O,JanLauwers, 
Marie-FrançoisePlissart,DavidNeirings, 
Freek Wambacq [tot 26/9]

Bragg_________________________

■ Belfort Jan Garemijnzaal 
Markt - 8000Brugge 
0050/44.30.40 wo-za 13-18a
• “Bronzen van Auguste Rodin, Edgar 
Degas en Amedeo Modigliani" [tot 14/11]

Brussel

■ Aliceday
Dageraadstraat 62 -1000 Brussel 
002/646.31.53wo-vrl3-19uzal4-19a 
•WalterSwennen, Michael Dans-schil- 
derijen, tekeningen [17/9 tot 23/10] 
■ argos 
centrum voor audiovisuele kunsten 
Werfstraat 13 -1000Brussel 
002/229.00.03 wo-za 14-19a 
» "Argosfestival 2004” [15/10 tot 23/10] 
• Aemout Mik [13/11 tot 27/1] 
■ Bellevue Museum
Paleizenplein 5-7-1000Brussel 
002/511.44.25di-zo 10-18u
• "Cobra-Collectie Thomas Neirynck" 
[tot 26/9]
■BOZAR
Ravensteinstraat 23 -1000Brussel 
002/507.82.00di-zo 10-18udol0-21u
• “Karakters, het saleon van het 
kunstenaarsboek”. [24 tot 26/9] • 
“FreeSpace” - Dominique Leroy [8/10 
tot 7/11 ] * “FreeSpace”-SophieNys [27/ 
10tot28/l 1] * “Karel Appel. Onderweg. 
Reis van Rudi Fuchs langs de kunst der 
Lage Landen” [13/10 tot 16/1] • "Moe- 
ders, godinnen en sultanes. Vourwen in 
Turkije van de Hettieten tot het einde van 
het Ottomaanse rijk’ [6/10 tot 16/1] 
■ CTVA
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 
002/642.24.80di-zo 10u30-18u30 
• “Marcel Breuer (1902-1981). Design 
en architectuur” [tot 3/10]
■ Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000 Brussel 
002/279.64.21
Angelo Vermeulen [-/10] 
■ Crown Gallery 
Hopstraat 7-1000Brussel 
002/514.01.23 do-za 14u30-18u30 
•'Beirut 1991 (2003)”-GabrieleBasilico 
- fotografie [tot 16/10] • "FIAC Paris” - 
kunstbeurs [21 tot 25/10] • “Artissima 
Torino” - kunstbeurs [4 tot 7/11] 
■ De Muelenaere & Lefevere 
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 
0058/51.47.57 
di-vr 14-18u za 10-17u
• Berthe Coulon, Marie Thérèse Baeyens 
[tot 16/10]
■ Espace HiotographiqueContretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
002/538.42.20di-zo 13-18a
• “Bruxelles-Europe” - Philippe Herbet 
[22/9 tot 7/11]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 
002/219.44.51 wo-za 14-18a
• “Echo” - Robert Suermondt [tot 9/10] 
• “Argosfestival; Roman Signer” [16/10 
tot 23/10] • Lore Vanderstichelen & 
Simon Backès [6/11 tot 11/12]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg45 -1200Brussel 
0 02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za9u30-17u
• “L’oeuvre au bout des doigts” - Cécile 
Andrieu,ColetteFallon, Jean-Christophe 
Geluck, Manuel Pérez-Canteria, Carole 
Solvay,Emmanuel Steinhauser.Annelies 
Wouters [16/9 tôt 23/10]
■ Galerie Meert Rihoux
Wiartstraat 13 -1000 Brussel 
002/219.14.22 
di-za 14u30-18a
► “Sculpture” - Fred Sandback [16/9 tôt 
30/10]
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
00477/20.50.52 za-zo 14-18a 
>“Echo”-RobertSuermondt[tot26/12]]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Uvomostraat35-1050Brussel 
002/538.08.18di-za 14-19a
• “Art Forum Berlin” - kunstbeurs [18 tot 
22/9] • “Photographs” - Tami Amit, 
Franck Christen, Philip-Lorca diCorcia, 
Roe Ethridge, Glen Luchford [7/9 tot 3/ 
10] • “Frieze Art Fair” - kunstbeurs [15 
totl8/10]>StephenShore-fotografie[9/ 
10tot20/ll]
■ Huize Marijke Schreurs
Van Vobcemlaan 475 -1190Brussel 
002/534.18.69 
vr-za 15-18u
• “Private View” - Peter Huismans 
[17/9 tot 19/11]
■ ING Cultural Centre
Koningsplein 6-1000Brussel 
002/547..22.92 dagelijks 10-18u 
>“Lichaamenkosmos.Precolumbiaanse 
sculptuur uit Mexico” [6/11 tot 23/1]
■ Institut Supérieur
pour l’Etude du Langage Plastique 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
002/504.80.70ma-za 9u30-19a 
•"Traces"- Jacky Lecouturier/'Gises"- 
Philippe Cardoen [tôt 2/10] 
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat190-1000Brussel 
002/514.10.10 
do-za 14-18u30
• “Shot of Grace With Alighiero Boetti 
Hairstyle and Other Works" - Mario 
Garcia Torres/Two Portraits” - Rineke 
Dijkstra [tot 23/10] • Dominique 
Gonzalez-Foerster, Judith Joy Ross [4/ 
11 tot 18/12]
■ Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000Brussel 
002/512.19.63
ma-do 12-17u zo 10-13u
* "Uitpakken - Déballage" - Jacques 
Charlier [tot 3/10]
■ Koninklijke Musea 
voor Kunst en Geschiedenis 
Jubelpark 10-1000Brussel 
002/741.73.00 
di-zo 10-17u
• “Verfijnde kunstnijverheid. Kant in de 
19de en de 20ste eeuw” [tot 31/12]

■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 
002/508.32.11 di-zo 10-17u
► "Vollevox - Maïs Festival” - Yuri 
Balcers, Edith Dekyndt, Simona 
Denicolai & Ivo Provoost, Dora Garcia, 
Ann Veronica Janssens, Kobe Matthys, 
Kristin Oppenheim, Dominique 
Petitgand, Claudia Radelescu, 
Dominique Thirion... [20/10 tot 19/12] 
■ La Verrière - Hermès 
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
002/511.20.62ma-za ll-18a
I “Permanence - Impermanence” - 
Charley Case [tot 23/10]
■ LeBlac
Vergniesstraat25 -1050Brussel 
002/502.38.30di-za ll-18u 
•"Üpland""-SophieWhetnall[tot30/10]
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
002/227.34.04 ma-za 10-18a
• Yvonne Cattier [17/9 tot 31/10] 
■ Maison des Arts Gaston WiUiot 
Haachtsesteenweg 147 -1030 Brussel 
002/218.79.98 
di-vr 13-16u30 za 10-14u30
• ‘Les détours du regard” - Catherine 
Amatheii, Pierre Thoma, Nathalie Joiris, 
MichelCleempoel, Véronique Boissacq, 
Stephan Vee, Robert Kot [tot 30/9] 
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat32 -1000Brussel 
002/512.27.26 wo-za 14-18u
• “When Hearts Start Thinking” - Lieve 
Van Stappen-installatie[14/10tot 18/11]
■ Musée d'Architecture - La Loge 
Kluisstraat86 -1050Brussel 
002/649.86.65
di-zo 12-18u wo 12-21U
I “Dieren in de architectuur” [tot 17/10] 
■ One Two Three
p/a Werfstraat 13 -1000 Brussel 
002/216.39.00di-za 12-18»
• “Eldorado” - Lucile Desamory, 
Arnaud Meuleman, Hiraki Sawa [15/ 
10 tot 19/11]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
002/250.11.66di-vr 10-17u za 13-17»
• Marie Droogmans - video-installatie 
[tot8/10] I Richard Billingham - fotogra
fie [21/10 tot 11/12] 
■ Théâtre Mercelis
Mercelisstraat 13 -1050Brussel 
0 ma-za 10-17»
• “Vollevox” - Dominique Petitgand - 
installatie [28/10 tot 13/11]
■ Vanderborght
Schildknapenstraat50 -1000Brussel 
0ma-vr 16-20u za-zo 12-20»
• “Audiovisual Lounge” - Vito Acconci, 
Fabienne Audéoud, Sven Augustijnen, 
Berre Bismuth, Aline Bouvy & John 
Gillis, Marcel Broodthaers, Edith 
Dekyndt, Sophie Nys, Harald Thys & 
Jos De Gruyter, Rodney Graham, Martin 
Creed.../”Ideal Standard” - Goskha 
Macuga.SimonMoretti,KarinRuggaber. 
VeitStratman, Anton Vidokle [29/10tot 
14/11]
■ Vlaams Instituut
voor het Zelfstandig Ondernemen 
Kanselarijstraat 19 -1000Brussel 
002/227.49.60
di-vr ll-18u za-zo 13-17»
• “Santin ‘t buitenland” [tot 31/10]
■ Vrije Universiteit Brussel Gallery’ 
Pleinlaan 2 -1050Brussel 
002/629.23.25ma-vr llu30-17»
• “Out of Control 2004. Werk van 
afgestudeerden2003-2004van de kunst- 
hogescholen in Vlaanderen” [tot 8/10] 
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8-1050Brussel 
002/639.67.30di-za 12-18» 
► “Accrochage” - Richard Artschwager, 
Jean-Marc Bustamante, Jan Vercruysse, 
Didier Vermeiren/Hans Op de Beeck 
[tot!8/9]>“FIACParis”-kunstbeurs[21 
tot 25/10] • “Passages” - Anne-Marie 
Schneider - video, sculpturen, tekenin
gen [23/9 tot 13/11]

Charleroi

■ BPS 22 espace de création 
contemporaine
Boulevard Solvay22 - 6000 Charleroi 
0071/53.15.15do-zo 12-18»
• “Storage. Het museumdepot van 
Constantin Meunier tot Jan Fabre. Col
lectie Provincie Henegouwen” [tot 7/11]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 -6032Charleroi/ 
Mont-sur-Marchienne 
0O71/43.5&1O di-zo 10-18»
• “Léonard Misonne (1870-1943). En 
passant..’’/"Lieux d’Atget(1857-FK7)”/ 
Gaël Turine [tôt 28/11]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 - 6010
Couillet
0O71/36.OO.65wo-vrl4-19uzall-18»
• Pol Pierart-fotografie [15/9 tot 23/10]

Damme

"Stadshalle
Jacob VmMaeriantstruat3-8340Damme 
00479/22.59.53
“DamN’Art 2004” -Eva-Maria Bogaert, 
BrajovicVandendriessche,MarcGoethals. 
Mar Guillaume, Karinne Marenne, Kris 
Martin, AnneMortiaux, Hen Muller, Boy 
& Erik Stappaerts, Hannes Vanseveren, 
Dirk Zoete [tot 10/10]
■ Gallery Utopia
Stationsstraat143-8340Damme-Sijsele 
00498/75.43.37za-zo 10-12u 15-18» 
> Johan Qarysse. Linda Molleman [9/10 
tot 5/12]

Deurie

■ Grusenmey er Art Gallery
Museumlaan 16- 9831 Deurie 
009/282.77.93 
do-zo 14u-18u
• ‘Warm Logic” - Chris Musgrave [tot 
17/10]
■ MDD
Museumlaan 14- 9831 Deurie 
009/282.51.23
di-vr 13-17u za-ZO 11-17»
• "IJs/Ice" - The Icelandic Love 
Corporation, Gudny Rosa 
Ingirmarsdottir, Gabriela Fridriksdottir, 
Libia Perez de Siles de Castro & Olafur 
Ami Olafsson, Harldur Jonsson, 
Ausmundur Ausmundson [tot 19/9] » 
Santiago Sierra [3/10 tot 14/11]

Deume 

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hoqftvunderlei 160 - 2100Deume 
003/360.52.50di-zo 10-17u30 
• “Joseph Germain Dutalis (1780-1852). 
Edelsmid van Koning Willem r [tot 28/ 
11] » “3,25msilver999/100(f’-Ben Van 
Orshaegen [tot 31/12]

Drogenbos______________________

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat6 -1620 Drogenbos 
002/377.57.22 di-vr 13-17u za-zo 14- 
17»
* “Untitled” - Marleen Van Moere [2/10 
tot 17/10] • “Vierkant+Driehoek+Cir- 
kel”-PatrickCrombé,Elise Delbrassinne. 
Etienne Desmet, Jean Mathot, Christiaen 
Nicaes, Renée Rohr, Hilde Van Sumere 
[tot 31/10] I ‘Water Forms” - Thomas 
Defays [10/10 tot 19/12]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700Eupen 
0087/56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18»
• Bert De Beul - schilderijen [tot 3/10]

Ged

■ Cultuurcentrum De Werft
Werft32 -2440 Geel
0014/57.03.40 ma 13u30-16u30 di 9- 
12u3013u30-18uwo-vr9-12u3013u30- 
16u30za 10u30-12»
► “FW: Painting” - Diederik Gerlach, 
Eric Pape, Michel Helsen, Mat van der 
Heijden, Kris Van Dessel, Bart 
Vandevijvere, Jef Gysen, Luc Hoekx, 

Fik Van Gestel, Mikko Paakkola, Anne 
Vanoutryve[17/9tot 17/10] DBrénine& 

Achilles Cools [13/11 tot 12/12]

Genk 

■FLACC
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk 
0089/84.52.23 vr9-17u za-zo 14-18»
• “Alien 5” - Heidrun Holzfeind/ 
"Universal Scale of All Things” - Koen 
De Decker [tot 10/10]

Gent 

•
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
009/269.29.10 
di-zo 10-17»
• “Lux” - Kris Dewitte - fotografie [17/9 
tot 24/10]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 
009/267.99.99di-zo 9u30-17» 
• “Scandinavian Design. Het verhaal 
achter de mythe" [tot 19/9]
■ Galerie Cartwright
Onderbergen 72 - 9000 Gent 
009/223.40.73 wo-za ll-13u 14-19» 
► Jean Marc Cerino [710] 
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 - 9000 Gent 
009/222.00.33 
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
• “Still (Deadpopstars)” - Joey Kötting 
[17/9 tot 13/11]
■ Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B- 9000 Gent 
00477/43.77.94do-za 14-18»
• “Broken Ideas, the Impossibility to 
view the WoridasaWhole”-Jean-Marie 
Bytebier [tot 23/10] • Bruno Hardt [6/11 
tot 18/12]
■ Museum voor Schone Kunsten
Charles de Kerckhovelaan 187 A -9000 
Gent 
009/240.07.00di-zo 10-18»
• “Reizen” [tot 19/9]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 
009/243.10.05 
wo-zo 13-18u 13-18»
• “Another Country’’ - John Timberlake 
[24/9 tot 29/10]
■ Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst 
Citadelpark - 9000 Gent 
009/221.17.03 
di-zo 10-18»
• “KunstNu”-MarkOutjes [tot 24/10] • 
Julia Rometti [4/11 tot 9/1] • “Steal 
Pieces" - John McCracken/'Rendez- 
vous”-Pascale MarthineTayou [2/10tot 
9/1]

Hamme

■ Gaanderij Vercammen 
Kapellestnaat 70 - 9220 Hamme 
0O52/4&O7.87 za-zo 11-18»
• Anja Segers, Koen Vanderstukken, 
Jomt Van Houte [tot 10/10]

Hasselt

■ CIAP
Zuivelmarkt44 -3500Hasselt 
0011/22.53.21
di-vr 14-18u za 14-17»
• Clark Clarysse [tot 25/9]
■ de Doos en deCirk
Kunstlaan 5 -3500Hasselt 
0011/22.99.31 di-zo 10-17»
• Chantal Maes/Wim Opbrouck & 
Michiel Hendryckx/ "Voorbijde grens”- 
Klaus Baumgartner, Koen Blanckaert, 
Johan Clarysse. Jimi Dams, Siegfried De 
Buck, Jan De Wachter, Chantal Grard... 
[tot 17/10]
■ Z33
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 
0011/29.59.60di-za 10-17u zo 14-17» 
• "Cosmopolitan Chicken Project Red 
Jungle Fowl - Genus XY” - Koen 
Vanmechelen [tot 10/10]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A -3550Heusden-Zolder 
0011/43.52.02 vr-zo 14-18»
• “Gebeiteld in kleur” - Francis Bacon, 
Dirk Boulanger, Eugeniusz Markowski 
[tot 19/9]

Hingene________________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat54- 2880
Hingene
003/889.57.05 ma za-zo 14-19»
• Dominique Ampe-schilderijen[tot31/ 
10] • Tjok Dessauvage [7/11 tot 31/12]

Homu

■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communautéfrançaisede Belgique 
Rue Sainte-Loitise 82 - 7301 Homu 
0065/65.21.21 di-zo 10-18»
• “In Partes Tres” - Jean-Luc Mylayne, 
Jean-Pol Godart, Walter Swennen[tot 3/ 
10] • Ingo Maurer [19/9 tot 19/12] • 
Anish Kapoor [25/10 tot 6/3]

Jabbeke________________________

■ Museum Constant Permeke 
Gistelsteenweg 341 - 8490Jabbeke 
0059/50.81.18
di-zo 10-12u3013u30-18a
• “Bij Constant Permeke te gas" - 
Armando [tot 3/10] • “Veranneman ont
moet Veranneman bij Permeke. Een 
hommage aan Emiel Veranneman” [16/ 
10 tot 16/1]

Knokke

■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
0050/38.86.31
“Marcel Broodthaers. A Voyage on fire 
North Sea” [tot 30/9] • “Contemporary 
Art, Collector Art & Masterpieces 20th 
Century”
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist 
0050/63.04.30dageUjks 10-19»
• “Verner Panton. Phantasy Landscape, 
Visiona 2” [tot 7/11]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke-
Heist
0050/62.93.63 za-zo 14-18»
VWithoutAny Waming”-Niek Kemps 
[10/10 tot 2/1]

Kortrijk________________________

■ Kortrijkse Hallen
Afrit E17- 8500Kortrijk Zuid 
“Interieur2004”-beurs vormgeving [15 
tot 24/10]

Kuume _____

■ Hoeve Vandewalle
Boomgaardstraat - Kuume
“10 paar, kunst uit Estland en Vlaande
ren”-Elke Boon, Dirk Braeckman, Pee
ter Allik, Marko Maeta, Patrick Vanden 
Eynde, Taave Tuutna... [tot 710]

La Louvière 

■ Centre de la Gravure
et de l’Image imprimée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière 
0064/27.87.27 
di-vr 12-18u za-zo 11-18»
• “Un combat, des symboles. Histoire de 
l’affiche politique en Europe” [25/9 tôt 
19/12]

Leuven_________________

D
e W

itte Raaf 111 • septem
ber-oktober 2004

■ Openbare Bibliotheek 
Tweebronnen

Rijschoolstraat4 - 3000Leuven 
0016/22.65.22di-vr 13-18u za 12-17» 
I “An Imaginary Story of Actual Modu
les” - Fabian Luyten, lef Spincemaille 
[tot 29/9]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat96 - 3000Leuven 
0O16/23.O3.2Oma-vrlO-18uzo 14-18» 
•'NeuesBauen International 1927/2002" 
[tot 17/10] • DirkZoete [12/11 tot 17/12]

Liège_______________________________

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand5-4000
Liège 
004/227.19.91 
do-za 14-18u zo 11-17» 
• “A Summer Show” - Christoph fink 
[19/9]
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Lier Welle Düsseldorf

■ De Voorkamer
Bril 14 - 2500Lier
e03/488.53.61 vr-za 18-2hM
* "Release/Remaining" - Yosuke Ito [tot 
2/10]

Loppem-Zedelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunsthalle Lophem
To>houtsesteenweg52A-8210Loppem 
iS0477/83.23.70 wo-zo 14-18a
* “Installation for 9 Personalities in 1 
Body” - Marie Julia Bollansée [tot 25/9] 
I Yves Netzhammer [9/10 tot 27/11]

Machelen-Zulte

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte 
IS09/381.60.00 wo-zo ll-17u
• “Witslag” - Roger Raveel, Jan Cox, 
Yvan Theys, Jean Bruselmans, Emile 
Claus, Martin Assig,SolLeWitt,Raphaël 
Buedts, Meret Oppenheim... [tot 30/9]

Mechelen ________________

■ Galerie EL
Drieselken 38- 9473 Welle 
<0053/66.43.82 
vr-zp 14-18u zp 10-12u 14-18»
* Ante Timmermans [tot 3/10] • Mark 
Swysen [10/10 tot 7/11]

Zwevegem______________________

■ Transfo Zwevegem
Paul Ferrardstraat 15-21 - 8550
Zwevegem
0056/64.48.93do-zp 14-18uzp 10-18» 
• “Eclips - 25 Jaar Deweer Art Gallery'’ 
- Stephan Balkenhol, Sergey Bratkov, 
Tony Cragg, JanFabre, Christophe Fink, 
Günther Förg, Ilya Kabakov, Matthieu 
Laurette, Josef Felix Müller, JohanTahon, 
Panamarenko, Nedko Solakov, Koen
Vanmechelen... [19/9 tot 21/11]

Duitsland

Aachen

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
<g>015/33.63.36 vr-zo 14-18a 
>“Real/Time”-LucDondeyne-schilde- 
rijen, tekeningen [tot 10/10] • Wouter 
Feyaerts - sculpturen [15/10 tot 14/11] > 
Joris Ghekiere - schilderijen [21/11 tot 
23/1]

Morlanwelz __________________

■ Musée Royal de Mariemont 
Ch. deMarienKmt100- 7140Morlanwelz 
®064/21.21.93 di-zio 10-18a
• “Semences de curieux. Livres et 
documents éonnants de la bibliothèque”/ 
”RTBF 50 ans. L’extraordinaire jardin de 
la mémoire” [tôt 27/9] • “Quatre siècles 
d'imprimerie à Mons” [9/10 tôt 8/1] • 
‘T3artlebyandCo.Editions,livresd’artiste, 
dessins, peintures, films” [23/10 tôt 9/1]

Namur ____________________

■ Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jiilicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<00241/180.71.04
di+do 10-17 wo+vr 10-20u zp-zp 11-17»
• “Distance” - Jeppe Hein [tot 26/9]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wflhelmstrasse 18 - 52070Aachen 
<00241/432.44.20
di-zp 12-18u wo 12-21»
• “La vie - en passant’” - Willy Ronis - 
fotografie [tot 7/11] • “Aufwarts. Die 
Sammlung Jung in neuen Râumen” [tot 
12/12]

Baden-Baden_______________

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213Düsseldorf 
<00211/83.81.130 
di-zp 10-18u vr 11-18»
* “Bodylandscapes. Drawings, 
Installations and Objects 1962-2004” - 
Rebecca Hom [2/10 tot 9/1] • “Henri 
Matisse (1869-1954)” [29/10 tot 19/2] 
■ Kunstverein furdie Rheinlandeund 
Westfalen
Grabbeplatz4 - 40213 Dusseldorf 
<00211/32.70.23 
di-zp 14-21»
• Josef Kramhöller [tot 14/11]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
<00211/899.62.43
di-zp 12-19uzp 11-18»
• “Das unbewegliche Theater" - Ritz 
Schwegler von Breech [tot 14/11]
■ K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse1 -40217Düsseldorf 
<00211/83.81.600
di-vr 10-18u zp-zp 11-18»
• "Kreuzzug" - Thomas Schütte [tot 19/ 
9] • Luc Tuymans [16/10 tot 23/1]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Düsseldorf 
<00211/89.962.60di-zp 11-18»
* “Camera Caméléon” - Bernd Jansen 
[18/9 tot 7/11] • “Africa Remix. 
Contemporary Art of a Continent” [tot 
7/11]

Essen __________

■ Musée Provincial Félicien Rops 
Rue Fumai 12- 5000Namur 
<B081/22.01.10di-za 10-18u
• “Evelyne Axell (1935-1972). Le pop 
art jusqu’au paradis” [tot 24/10]
■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux14- 5000Namur 
<0081/22.90.14 dagelijks 12-18a 
* “Evelyne Axell (1935-1972). Le pop 
art jusqu’au paradis” [tôt 24/10]

Oostende________________________

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<007221/232.50di-zp 11-18»
>“AnotherLine.NewFormsofDrawing” 
- Daniele Buetti, Jochen Flinzer, Peter 
Friedl. Jeppe Hein, Jonathan Monk, Peter 
Pommerer, Alexander Roob, Santiago 
Siena... [tot 26/9] • “Sammlung Frieder 
Burda” [23/10 tot 20/2]

Berlin
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■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthelling 11 -8400Oostende 
<0059/70.1870vr-zo 10u30-18u30 
• [tôt 26/9]
■ Galerie R53
Rome straat 53 - 8400 Oostende 
<0059/51.94.44 za-zp 14-18a
• Hans Vandekerckhove, Ludwig 
Vandevelde, Koen Vanmechelen, Luk 

Berghe, Dirk Zoete [19/9 tot 17/10]
■ Provinciaal Museum ivoor Moderne 
Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
0059/50.81.18di-zo 10-18a
* “Een grote gebeurtenis” - Vie Gentils/ 
"Unvarnished” - Carl De Keyzer [tot 26/ 
9]>Massimo Vital i/ClarkClarysse[9/10 
tot 28/11]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 8553 Otegem 
<0056/64.48.93
wo-do zp-zp I4-18u vr9-12u 13-18u
I “Denkmal 6AB” - Jan De Cock [19/9 
tot 21/11]
in Locatie Transfo Zwevegem, Paul 
Ferrardstraat 15-21 - Zwevegem 
<0056/64.48.93
“Eclips - 25 Jaar Deweer Art Gallery” - 
Stephan Balkenhol, Sergey Bratkov, 
Tony Cragg, Jan Fabre. Christophe Fink, 
Günther Förg, Dy a Kabakov, Matthieu 
Laurette, ... [19/9 tot 21/11]

Sint-Truiden____________________

■ Begijnhofkerk
3800 Sint-Truiden
<0011/29.59.60di-do 14-21u vrl6-19u 
zp 9-18u zp 14-18a
• "Waanwezig-heden" - M. Hoeben, J. 
Holtappels, R. Lipkens, M-A Vanheus- 
den, C. Vansummeren, A. Vantuykom, 
G. Wuestenbergs [15/10 tot 14/11]

Stavelot_________________________

■ I e Triangle Bleu
Cour de T Abbaye - 4970Stavelot 
<0080/86.42.94 wo-zp 14-18u30
» Marthe Wéry [6/10 tot 5/12]

Strombeek-Bever____________

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenleplein 4 -1853 Stn>mbeek-Be\vr 
<002/263.03.43dagelijks 10-22»
•"Opbouwend"-EtienneVanDoorslaer, 
Willy De Sauter, Paul Gees, Freddy Van 
Parijs, Freek Wambacq, Kris
Vleeschouwer [1/10 tot 8/11]

Tournai________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Tournai
Endos Saint-Martin - 7500 Tournai 
0069/22.20.43
wo-ma 9u30-12u3014-17u30
• “No Comment Total Resistance” - 
Gast Bouschet, Antoine Bourlard, Jota 
Castro, Wim Delvoye, David Evrard, 
Kendell Geers, EmilioLopez-Menchero, 
DidierVermeiren,Sven "T Jolie [tot-/10] 
• “Les couleurs du monochrome” -

_ , Marthe Wéry [tot 31/10]
5 6

■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
<0030/281.73.25di-zp 12-18»
I “Shrinking Cities” [tot 7/11]
■ Biiro Friedrich
Holzmarktstrasse 15-18, S-BahnArches
- 10179 Berlin
<0030/20.16.51.15di-zp 12-18»
• “Funky Lessons” - John Baldessari, 
MonicaBonvicini,AndreaRaser,Martin 
Gostner, Eva Grubinger, Erik van Lies
hout Marco Lulic, Aleksandra Mir, 
AdtianPiper,Tino Sehgal, AnnikaStröm, 
Barbara Visser, Franz West [tot 13/11] 
■ Haus der Kuituren der Welt 
John-Foster-Dulles-Allee 10 - 10557 
Berlin
<0030/39.78.71.75 di-zp 11-20»
• “Black Atlantic” [17/9 tot 15/11]
■ Bauhaus- Archiv
Klingelhöferstrafle 13 -10785 Berlin 
<0030/254.00.20 wo-ma 10-17» 
► “New Bauhaus Chicago” [tot 19/9] • 
“Johannes Itten. Path Ways to Art” [tot 
3/10] • “Der Afrikanische Stuhl. Meis- 
terwerk des Bauhauses entdeckt!" [tot 
24/10]
■ Neue Nationalgalerie
Potsdame r Stra/ie 50 -10785Berlin 
<0030/226.26.56
di-vr 10-20u za-zp ll-20u do 10-22»
• “MoMA in Berlin. Masterpieces from 
the MOMA, New York” [tot 19/9]
■ Martin-Gropius-Bau
Niederkitvhnerstrasse 7-10963 Berlin 
<0030/254.86.777di-zp 10-20»
I "BlueOrange 2004 Award” - Rancis 
Alÿs [tot 18/10]
■ Messe Berlin, Artforum Berlin 
Messedamm 22 -14055Berlin 
<0030/30.38.20.61 dageUjks 11-20»
• “Art Forum Berlin 2004” - kunstbeurs 
[18 tot 22/9]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zp 10-19»
• “Spuren” - Wolfgang Niedecken [tot 
19/9] • “Goud en geschiedenis. De 
Thraciërsindelndo-Germaanse wereld” 
[tot 28/11] • “Kunst in de DDR. Een 
retrospectieve” [22/10 tot 13/2] 
■ Kunstmuseum Bonn 
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
<00228/77.62.12 
di-zp 10-18»
• “Still Mapping the Moon. 
Perspektivenzeitgenössischer Malerei” 
[16/9 tot 14/11] • “Der Rythmus der 
Farbe. Frantisek Kupka und August 
Macke” [19/9 tot 21/11] 
■ August Macke Haus 
Bomheimer Strasse 96-53119Bonn 
<00228/65.55.31
di-vr 14u30-18u zp-zp 11-17»
I “Femme Flaneur. Erkundungen 
zwischen Boulevard und Sperrbezirk" 
[24/9 tot 12/12]

Duisburg________________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Düsseldorfer Strasse 51 - 47049 
Duisburg
<00203/283.26.30
di-zp ll-17u zp 10-18»
I Andrée Korpys & Mariais Löffler [tot 
26/9] • "Lebenszyklus" - Jiri Tichy [tot 
14/11 ]>‘WillemLehmbruck. DerMann: 
Melancholie und Pathos” [tot 12/12] • 
“DluminatedCities. Illuminated Art”[17/ 
10 tot 30/1]

■ Museum Folkwang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestrafle 41 - 45128Essen 
<00201/884.51.03
di-zp 10-18u vr 10-24»
• "Aufbruch in die Moderne. Cézanne, 
Picasso, Braque, Matisse, Derain” [18/9 
tot 16/1]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen 
<00711/35.12.24.61
di ll-20u wo-zo 11-18»
• “6. Internationale Foto-Triennale 
Esslingen. Recherche. Entdeckt! 
Bildarchive der Unsichtbarkeiten" - At- 
lasGroup,GuillaumeBijl,WillieDoherty, 
OlafurEliasson, DanielaKeiser, Richard 
Prince, Martha Rosler, Edward Ruscha, 
Peter Piller... [tot 3/10]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Franrfurt 
<0069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zp 11-19»
• ‘3’ Videoclips” - Philippe Parreno, 
Teresa Hubbard/Alexander Birchler, 
Yang FuDong, Oliver Payne/Nick 
Relph... [30/9 tot 2/1] » “Yves Klein 
(1928-1962). A Retrospective” [17/9 tot 
9/1]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
<0069/219.314.0
di-vr 12-20u zp-zp 11-18»
• ‘Tableau Twain” - Mariais Schinwald 
[Hot 24/10]
■ Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frank/urt-am- 
Main
<0069/212.304.47
di-zp 10-17u wo 10-20»
• “The Brutal Troth” - Sturtevant [25/9 
tot 30/1]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumainkai43-60596Frankfiirt-am- 
Main
<0069/21.23.84.71
di-zp 10-17u wo 10-20»
* “Bawa Genius of the Place. An Archi
tect of Sri Lanka” [tot 17/10] • “Die 
Revision der Postmoderne (in memoriam 
Heinrich Klotz)” [30/10 tot 30/1 ]

Hannover ________________

■ Kunstverein Hannover 
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
<00511/32.45.94di-zpll-17uwo 11-21»
* “Panorama Herbstausstellung" [18/9 
tot 7/11]

Kassel ______________________

■ Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
<00561/707.27.20 
di-zp 10-18u do 10-20»
>“DieBalkanTrilogie”-JasmilaZbanic, 
Marjetica Potrc, Mangelos [tot 19/9]

Kleve _________________________

■ Museum Kurhaus Ewald Mature
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
<002821/75.010di-zp 10-18»
• Giovanni Anselmo [26/9 tot 9/1]

Köln ___________________

■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Köln
< 00221/21.70.21 di-zp 13-19»
> “Deutschland sucht..”-Nevin Aladag, 
Thomas Bayrle, Henning Bohl, Heike 
Bollig, Michael Buthe, Jeanne Faust, 
Asta Gröting, Sirko Knüpfer/Andreas 
Brdimor,ManfiedPemice,LeeTaylor... 
[tot 19/9]
■ Museum fiir Angewandite Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln
<00221/22123860
di-zp ll-17u wo 11-20»
• “Snapshots. The Eye of the Century. 
Aus dem Archiv Christian Skrein” [26/9 
tot 12/12] • “Wilhelm Riphahn (1889- 
1963). Architekt in Köln” [18/9 tot 2/2]

■ Museum Ludwig
BischofsgartenstrqPe 1 • 50667Köln 
<00221/221.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u zp-zp 11-18»
• “Hans Hartung. So beschwor ich den 
Blitz. WorksonPaper 1922-1938. Large 
Paintings 1980-1989” [tot 19/9] • 
“Dispersion Room” - Aernout Mik/ 
’’Bergfink” - Heike Beyer [tot 3/10] • 
“Shooting Stalin. The Wonderful Years 
of James Abbe (1883-1973)” [2/10 tot 
9/1] • “Edward Hopper (1882-1967)” 
[9/10 tot 9/1] » “The Shrubberies” - 
Gilbert & George/George Adéagbo 
[30/10 tot 20/2] » Rosemarie Trockel 
[27/10 tot 28/3]
■ Museum Schnütgen
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln 
<00221/221.236.20
di-vr 10u-16u zp-zp Hu-16»
• “Der verlorene Bliek” - Michael 
Runschke - video-installatie [27/10 tot 
11/1]
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln 
<00221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u zp-zp 11-18»
• "Still-Leben. Selten Gezeigtes aus 
dem Bestand” [tot 19/9] • 
"Graphiksehen. Techniken, Getaltung, 
Ziele” [2/10 tot 2/1]
■ SK Stiftung
Im Mediapark 7- 50670 Köln 
<00221/226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17»
• “Scharf! Fotografische Impressionen 
kiinstlerischer Bewegung” [tot 3/10]
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
<00221/940.518-0
di-zp ll-17udo 11-20»
• “Was Schluchten und Gipfel erzahlen. 
Mensch und Natur in der chinesischen 
Malerei” [tot 17/10] •"AnJapanFlüssen. 
Traditionelles japanisches Kunst
handwerk” [16/10 tot 12/12] • “Pure 
Form: Klassische Möbel aus China” 
[6/11 tot 28Z3]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld 
<002151/77.00.44 di-zp 11-17»
* “Inbetween” - Kerstin Kartscher, Won 
Ju Lim, Stefan Löffelhardt, Mariele 
Neudecker, Morten Schelde, Miron 
Schmückle[tot3/10]ÏCorinneWasmuht 
[24/10 tot-/I]
■ Kaiser Wilhelm Museum 
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
<002151/975.58-0di-zp 11-17»
• “Digital Spaces III” - Hiroyuki 
Masuyama [tot 3/10] • Martin Boyce 
[19/9 tot 7/11]
norbert Prangenberg [23/10 tot -/2]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld
<002151/77.00.44di-zp 11-17»
> “On the Edge”-François-Marie Banier 
[tot 3/10] • Richard Allen Morris [24/10 
tot-/I]

Leipzig_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Galerie fiir Zeitgenössische Kunst 
Karl-Tauchnitz-Strasse 11 - 04107 
Leipzig
<00341/14.0810
• “Performative Architecture” - Bless, 
Monica Bonvicini, Angela Bulloch, 
Oliver Hangl,JeppeHein,OlafNicolai... 
[20/9 tot 31/10]

Leverkusen______________________

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
<00214/855.56-0
di ll-21u wo-zo 11-17»
* “VIP n. Die Neuen” - Sherrie Levine, 
Juan Uslé, Ra Fries, Rob Scholte, Jurgen 
Teller... [tot 19/9]

München ________________

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333München 
<0089/23.80.50dil0-20uwo-zp 10-17» 
* “American Art of the 90’s” - Robert 
Gober, Mike Kelley, Christopher Wool 
[tot 24/10] • “Kazunari Sakamoto. 
Residential Buildings. The Poetry of the 
Everyday’ ’ [21/10 tot 9/1] • “Architect
ure as Image and Stage” [24/9 tot 9/1] • 
“American Art of the 90’s” - Bill Viola, 
Gary Hill, Roni Hom [-/10 tot 9/1] • 
“Diener & Diener. Buildings and 
Projects” [30/9 tot 9/1] 
■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse1 -80538München 
<0089/211.27.115
'TheTypologies"-BemdenHilla Becher 
[tot 19/9] » “Euward” [1/10 tot 24/10] » 
“Utopia Station” [1/10 tot 9/1] • “The 
God of Greece. Peter Cornelius (1783- 
1867). The Cartoons for the Frescoes in 
the Glyptothek, Munich’ ’ [tot 9/1 ]

■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafie 60 - 81675 
München
<0089/45.55.51.25
wo-zp 11-18»
• "Stoff fur Poesie. Nancy-Glas des Art 
Nouveau”/’VonderSeelegefoxmt Pro- 
tagonistendesMünchnerJugenstills”[tot 
16/1]

Nordhorn

■ Stadtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 - 48529 
Nordhorn
<005921/97.11.00
• “Daheim in der fremde. Fremd in der 
Heimat’ - Thierry Goeffroy & Colonel, 
Gillion Grantsaan, Jöm Stahlschmidt, 
Jun Yang [tot 3/10]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg 
<00911/231.24.03
di-zp 10-17u wo 10-20»
• “Zwischenlandung” - Thomas Rent- 
meister [tot 26/9]
niki de Saint Phalle [21/10 tot -/I]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg
<00911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zp 10-18»
>“LadislavSutnar(1897-1976).Designer 
in Two Worlds” [tot 19/9]

Siegen__________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen
<00271/405.77.10
• “Lucky Number. Neue Projektionen"- 
Mischa Kuball [tot 16/1]

Weimar

■ Schlossmuseum Weimar
Burgplatz 4 - 99423 Weimar 
<003643/545.930 
di-zp 10-18»
I “Maria Pawlowna. Zarentochter am 
Weimarer Hof’ [tot 26/9]

Wolfsburg _________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
<005361/266.90 
wo-zp ll-18u di+zp 11-20»
* ‘Walking Distance from the Studio” - 
Francis Alÿs [tot 28/11]

Frankrijk

Abbeville

■ Musée Boucher de Perthes
Rue Gantier Patin - 80100Abbeville
<003.22.24.08.49
wo-ma 14-18»
► “Les peintres de la Baie de Somme: de 
Boudin à Mannessier" [tot 21/11]

Altkirch _________________

■ Crac Alsace
Rue du Château 18- 68130Altkirch 
<003.89.08.82.59
di-vr I0-18u zp-zp 14-19»
>‘Coupdecoeur.ASentimentalChoicen”
-Tim Eitel,MariusMorch, Yann Paolozzi, 
Ingeborg Lockemann [tot 21/11]

Amiens_________________________

■ Hors Bords - Maison de la Culture 
Place Léon Gontier - 80000Amiens
<0 03.22.97.79.79 di+do-vr 13-18u30 
wo+za 9u30-12u3013u30-18u
• “Sonnez les matines” - Thomas Huber 
[tot31/10]

Antibes ______________________

■ Musée Picasso
Château d'Antibes - 06600Antibes 
<004.93.33.67.67di-zp 10-18» 
* "Magnelli entre cubisme et futurisme” 
[tot 10/10]

Aries___________________________

■ Rencontres Internationales de la
Photographie
Rond-point des Arènes 10-13200Arles 
<004.90.96.76.06
“Les Rencontres d’Arles 2004" - 
fotografiefestival [tot 19/9]

Avignon_________________________

■ Collection Lambert
Rue Violette5- 84000Avignon 
<004.90.16.56.20
di-zp 11-18»
* "Ejanaïka! Regard sur lajeune création 
japonaise” [tot 3/10]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain
de Vassivière en Limousin
Ile de Vtsshnère -87120Beaumont du Lac
<005.55.69.27.27dageUjks 11-18»
• “Climats, cyclothymie des paysages” 
[tot 10/10]

Calais

■ Musée des Beaux Arts
et de la Dentelle
Rue Richelieu 25 - 62100 Calais
<003.21.46.62.00
wo-ma I0-12u 14-17u30
• "Robe/Rêve: Rêves de Robe” [tôt 
31/10]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
<002.28.01.50.00
wo-vr 12-18u za-zp 15-19»
I “Pour les oiseaux. Oeuvres de la 
collection du Frac des Pays de la Loire et 
projets spécifiques” [tôt 3/10]

Chalon-sur-Saône

■ Musée Nicéphore Niépce
Quai des Messageries 28 - 71100 
Chalon-sur-Saône
<003.85.48.41.98
wo-ma 9u30-llu4514-17u45
“Histoiœ(s)duportraitphotografhique”/ 
’’Pierre Boucher (1908-2000). 
Photomonteur" ’/"Etienne Sved. Un asile 
photographique au Moyen-Orient 1938- 
1946" [tôt 19/9]

Delme

■ Centre d’art contemporain La 
Synagogue de Delme
Rue Poincaré33 - 57590 Delme 
<003.87.01.43.42 
wo-za 14-18u zp 11-18»
> “AmpsandOhms”-Pae White [tôt269]

Dijon___________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 
<003.80.67.18.18 ma-za 14-18»
• Peter Downsbrough [tôt 20/11] 
■Le Consortium
Rue Quentin 16- 21000Dijon 
<003.80.30.75.23 di-za 14-18» 
• Richard Phillips [tôt 25/9] 
■ Le Consortium 
centre d’art contemporain 
Rue de Longvic 37- 21000Dijon 
<003.80.68.45.55di-za 14-18» 
* “Following and to Be Followed” - Rob 
Pruitt, Steven Parrino, Matthew 
McCaslin, Yayoi Kusama, François 
Curlet, Dan Coombs/Lo Savio [tot 25/9]

Dunkerque

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 
Dunkerque
<003.28.63.63.13 di-za 10-18»
>"Défilé/Perfonnance.Croisementsentre 
Tart et la mode B” [tot 30/10]

Grenoble________________________

■ CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
<004.76.21.95.84di-zp 12-19»
• “Rising Sun” - Mark Handforth [tot 
30/10]

Lyon___________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 
<004.72.10.17.40 wo-ma 10u30-I8a
* “Rétrospective Fernand Léger (1881- 
1955)” [tot 20/9]

Marseille ___________________

■ Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Place Francis Chirat1 -13002Marseille 
<004.91.91.27.55
ma-za 10-12u3014-18»
• “Utopia Planifia 1/ Les attracteurs 
Etrangers” - Björn Dahlem [tot 2/10]
■ Musée d’art contemporain
Avenue d’Haifa 69 -13008 Marseille 
<004.91.25.01.07
di-zp 11-18»
• “Rendez-vous à Marseille” - Gilles 
Mahé/”Une exposition à Marseille” - 
Carsten Holler [tot 17/10]

Metz _______________________

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 -
Metz
<003.87.74.20.02
wo-zp 11-19»
• Thierry Kuntzel [23/10 tot 16/1]
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Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000Montpellier 
@04.99.74.20.35di-m 14-18a
• “Bert Duponstoq et ses amis” - Ben, 
Jean-PieneBettrand,SophieCaIle, Mario 
Chichorro, Marie Ducaté, Jeanne 
Dunning, Cathy de Mondiaux, Robert 
Zachanitch... [tôt 25/9]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
e04.93.75.71.50 wo-ma 11-lSu
• "Donation Albers-Honegger" [tôt 10/10]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
e04.92.0T7.73.80di-zo 14-19»
• “Re/Location: Shake” - Abdel 
Abdessemed, Dannis Adams, Saâdane 
Afif,Kader Attia,JotaCastro,LislPonger, 
Ben Vautier, Jun Yang, Tim Sharp... [tôt 
10/10] • JasonDodge,JaroslawFlicinski, 
Petra Mrzyk & Jean-François Monceau 
[30/10 tôt 12/1]

Orléans

■ Frac Centre Orléans
Rue de laTour Neuve 12-45000Orléans 
e02.3&62.52.00ma-vrl0-12u 14-18»
► Andrea Branzi [15/10 tôt 30/1 ]

Paris

"LP.M.,ParisPhoto
Carrousel du Louvre - Paris 
eoi.42.77.58.94
‘Taris Photo 2004” - kunstbeurs [11 tot 
14/11]
■ FIAC
Paris Expo, Porte deVersailles-Pavillon 
duParc-Paris
e01.41.90.47.80
ma-vr 12-20u za-zo 10-20»
•"FIAC 2004"-kunstbeurs [21 tot25/10] 
■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
e01.47.03.12.50dil2-21u30wo-vr!2- 
19uza-za 10-19»
• “L’insurrection de Varsovia" - 
location Hôtel de Sully [tôt 5/10] • 
“L’ombre du temps” [28/9 tôt 28/11] • 
“Silent Movie” - Chris Marker - instal
latie [19/10 tot 28/11]
■ Musée des Arts décoratifs
Rue de RivoU 107- 75001 Paris 
e01.44.55.57.50 
di-vr ll-18u za-zo 10-18»
• "L'ArtNouveau. La Maison Bing” [tôt 
-/l]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38- 75003 
Paris
e01.42.71.3&38wo-w 14-19»
• Christoph Büchel, Gianni Motti [tôt 
17/11]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
e01.44.78.12.33 wo-ma 11-21»
• “Pierre Alechinsky. Dessins de cinq 
décennies”/”Zoltan Kemeny. Les 
donations de Madelaine Kemeny”/ 
’’Aurelie Nemours. Rythme nomine 
couleur” [tôt 27/9] • “Concours 
d’architecture du centre Pompidou de 
Metz” - Shigeru Ban, Jean de Gastines, 
Philip Gumuchdjian [tôt 14/10] • 
“Vanishing Point” - Xavier Veilhan 
[19/9 tôt 15/11] •"Sons et lumières. Une 
histoire du son dans l’art du 20e siècle” 
[22/9 tôt 3/1] • Bernd & Hilla Becher 
[20/10 tot 3/1] • Emmanuel Saulnier/ 
Thiery De Cordier [20/10 tot 31/1]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy5-7- 75004 Paris 
e01.44.78.75.00 
wo-zo 11-20»
► “50 ans de photographie” - Marc Rib- 
oud [tôt 24/10]
■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15- 75006Paris 
&01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
• “Off the Record/Sound ARC. Sound 
experiments in the courtyard”/”Sous 
vent” - Annette Messager [tôt 3/10] • 
“Now” - Maurizo Cattelan [1 tôt 31/10] 
I “Ready to Shoot: Femsehgalerie Gerry 
Schum/Videogalerie Schum”/”Ice 
Cream Social” - David Robbins/ 
’Televisions” - Olivier Bardin [23/10 tot 
28/11]
■ Musée national Eugène Delacroix 
Rue de Furstenberg 6 - 75006 Paris 
<001.44.41.86.50
wo-ma 9u30-17»
• “Piotr Michalowski. Peintures et 
dessins” [7/10 tôt 10/1 ]

■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16- 75009Paris 
<D01.48.74.95.38di-zo 10-17u40
• “George Sand (1804-1876). Une na
ture d’artiste” [tôt 28/11]
■ La Maison Rouge - Fondation 
Antoine de Galbert
Boulevard de la Bastille 10-75012Paris 
001.40.01.08.81 
wo-zo ll-19u do 11-21»
• ‘L’intime, le collectioneur derrière la 
porte” [tôt 26/9] • “Central Station. 
Collection Harald Falckenberg” [22/10 
tôt 23/1]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014Paris 
<001.42.18.56.50di-zo 12-20»
• “Pain Couture”-Jean Paul Gaultier [tôt 
10/10]
■ Le Plateau - Frac De de France 
Rue des Alouettes33 - 75019Paris 
<001.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo 11-19»
• Eric Poitevin [16/9 tôt 21/11]
■ Palais de Tokyo Site de creation 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
<001.47.23.38.86dagelijks 12-24»
• “Energy Storage (When Objects 
Dream)” - Surasi Kusolwong [tot 19/9] • 
“Prix Altadis ArtsPlastiques2004-2005” 
[19tot31/10]»‘Tarade”-WangDu[16/ 
9tot7/l 1] DBarthélémy' Toguo [13/10tot 
18/1]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01
<001.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma-¥wo 9-21u45
"L'Italie à la cour de France. Rosso 
Fiorentino,Le Christmort” [25/9 tot3/l] 
• “Chefs d’oeuvre de la collection 
Edmond de Rothschild. Dessins et 
estampes du XVème au XVUIème 
siècle”/”BemardoBellotto(1722-1780). 
Tableaux du château royal de Varsovie” 
[7/10 tôt 10/1] • “‘Ludovico Carracci 
(1555-1619). Dessins du Louvre"Le 
sacre de Napoléon peint par David” [21/ 
10 tôt 17/1]
■ Musée d'Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07
<001.40.49.48.84 di-zo 10-18»
• “La maison de Wendel, trois siècles 
d’industrie en Lorraine 1704-2004" [2/ 
11 tot-/l] •"AlfredStieglitzetsoncercle. 
La modernité à New York, 1905-1930” 
[18/10 tôt 16/1] • “Fumées. Hommage à 
Etienne-Jules Marey (1830-1904)” [11/ 
10 tôt 23/1]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper 
<002.9855.55.77di-zal0-18uzo 14-17» 
* Jacques Julien, Dominique Figarella 
[tôt 3/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
<003.26.05.78.32 di-zo 14-18» 
► “20 ans du Frac Champagne-Ardenne. 
Miscellaneous (Spaces/’ [tot 24/10]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
<002.99.22.27.27ma-vr 13u30-20uwo 
9-20u za 10-12u 13u30-18a
• “Escluse/Allohajo” - Noëlle Pujol - 
video-installatie[17/9tot23/10]>“Vienne 
la nuit sonne l’heure” - Patrick Tosani, 
Robert Filliou, Cyrille Mariën, Marcel 
Dinahet, Juije Knifer... [5/11 tôt 23/12]

Roubaix

■ Espace Croisé 
centre d’art contemporain 
Grand Place - Roubaix 
<003.20.66.46.93di-za 14-19» 
• Agata Bogacka [tôt 17/11]

Saint-Nazaire

■ Le Grand Café
Place des Quatre Z’Hortoges - 44600 
Saint-Nazaire
<002.40.22.37.66di-zo 14-19»
• Pedro Cabota Reis [tot 10/10]

Toulouse 

■ Les Abattoirs
AUéesCharlesdeFitte76-3I300Toulouse 
<005.62.48.58.00di-zo 12-20»
• “Printemps de septembre Toulouse. In 
Extremis” - Giovanni Anselmo, Barry X 
Ball, Virginie Barré, Anne Daems, 
Christoph Draeger, Jan Fabre, Pascal 
Convert, Didier Vermeiren, Marijke van 
Warmerdam, Rémy Zaugg.... [24/9 tôt 
17/10]

Tourcoing_______________________

■ Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 
<003.20.28.38.00
wo-ma 14-19u za-zo 15-19»
D"Lavillequifaitsigne"-Mylène Benoit 
& Mathieu Bouvier, Antoni Muntadas, 
Xiao Xing Cheng, Song Dong, Harun 
Farocki, Peter Downsbrough, Alain 
Fleischer, Jiro Ishihara... [1/10 tot 6/12]

Valenciennes

■ L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300
Valenciennes
<003.27.36.06.61 do-zo 15-19»
• Bruno Dumont, Bernard Guerbadot 
[21/9 tot 28/10]

Villeneuve d’Ascq________________  

■ Musée d’Art Moderne
AUéeduMusée 1 -59650Villeneuved ’Ascq 
<003.20.19.68.68 wo-ma 10-18»
• “Mexique - Europe. Allers - Retours, 
1910-1960” [tot 16/1]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain
RueduDr.Dolardll -69100Villeurbanne 
<004.7803.47.00 wo-ma 13-19»
► ‘Communauté Part IT’ - Anri Sala, 
Adrian Piper, Constanze Ruhm, Elena 
Panayotova,HenrikOlesen,MariePejus, 
Jimmie Durham... [tot 26/9]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
St Ives - TR261TG Cornwall 
<001736779.65.43di-zo I0u30-17u30
• “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] » Trevor Bel I [9/10 tot 
9/1]

Edinburgh»

■ Scottish National Gallery 
of Modern Art and Dean Gallery 
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
<00131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17»
» “Paolozzi at 80” [tot 31/10]

Hertfordshire

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

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds
< 0 0113/234.31.58 dagelijks 10-I7u30 
wo 10-21»
• “Disclaimer” - Carey Young [tot 3/10]
• ‘Tlay/Ground” - William Turnbull [6/ 
11 tot 6/2] • “Depth of Field: The Place 
of Relief in the Time of Donatello” [23/ 
9tot27/3]

Liverpool_______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock -13 4BB liverpool 
<00151/709.32.23di-zo 10-18»
• “Liverpool Biennial. The Internatio
nal” [18/9 tot 28/11]

London

■ Artangel
London
<0020777.13.14.00op topraak
“Die Familie Schneider” - Gregor 
Schneider [-/10 tot -/12]
■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QS. 
London
<0020/75.22.78.88
di-zo ll-17u wo 11-20»
• Tobias Rehberger, Paul Noble [tot 14/11] 
■ Institute oflntemational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London 
<0020777.29.96.16
“Length x Width x Height’ - David 
Adjaye [15/9 tot 24/10] • Janine Antoni 
[10/11 tot 18/12]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
<0020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-zoll-17u30
• Valie Export [tot 7/11]

■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London 
<0020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18» 
• Luc Tuymans [tot 26/9] • ‘Time Aho- 
Time” - Francis Alÿs, Pierre Huyghe, 
Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, Anri 
Sala, Fiona Tan... [6/10 tot 2/1] • 
“Storylines” - Robert Franck- fotografie 
[28/10 tot 23/1] > “The Unilever Soies” 
- Bruce Nauman [12/10 tot 28/3] 
■ Tate Britain
MiUbank-SWlP4RG London 
<0020/78.87.80.08dageUjks 10-17u50 
>“Artandthe60s.ThisWasTomorrow” 
-Anthony Caro, Allen Jones, Philip King, 
Joe Tilson, Robyn Denny, Peter Blake, 
Richard Hamilton... [tot 26/9] • “Semi
detached” - Michael Landy [tot 12/12] • 
“Gwen John( 1876-1939)and Augustus 
John (1878-1961)” [29/9 tot 9/1] » 
Anthony Caro [4/11 tot 6/2]
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - WIV 0DS London 
<00171/439.74.38ma-zo 10-18» 
• Jorge Lewinski - fotografie [tot 21/9] • 
“AncientArt to Post-Impressionism. The 
Ny Carlsberg Glyptothek Collection” 
[18/9 tot 10/12] » ‘William Nicholson 
(1872-1949). British Painter and 
Printmaker. A Retrospective” [30/10 tot 
23/1]

Manchester

■ Cornerhouse Publications
Oxfordstreet 70 - Ml 5NH Manchester 
<00161/237.96.62
di-za ll-18u do ll-21u za 12-18»
* Ryan Gander, Peter Richards, Frédéric
Moser&PhilippeSchwinger[2/10tot 14/11]

West Yorkshire

■ National Museum of Photography, 
Film & Television
Little Horton Lane - BD1 1NQ West 
Yorkshire
<00870/701.02.00
I "Everything's Gone Green: Photo
graphy and the Garden”/”Landscapes 
and Gardens” - Simone Nieweg [tot 26/ 
9]>“AGentleMadness.The Photographs 
ofTonyRay-Jones(1941-1972)”[15/10 
tot 9/1]

Groot-FHertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 -224OLuxembourg 
<0+352/22.50.45wo-ma 10-18»
* “ReLocalion Academy. Shake So
ciety” - Irina Botea, Hsia-Fei Chang, 
Esra Ersen, Jon Mikel Euba, Charlotte 
Karlsson, Vlad Nanca, Mia Rosasco, 
JanekSimon... [tot 29/9] ISimone Decker 
[9/10 tot 2/1]

Nederland

Almere

■ Cargo
De Realiteit 23 - 1316Almere 
<006/53.92.73.03 vr-za 13u30-17u30
• “Playtime” - Delphine Bedel [tot 3/10]
■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 -1325AL Almere 
<0036/537.82.82
wo za-za 12-17u do-vr 12-21»
• “Exquisite Enclave” - Jouke 
Kleerebezem [25/9 tot 24/10]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36- 3811Amersfoort 
<0033/461.40.88di-vrll-17uza-zal2-17u
• “De verzameling D” [tot 19/9]

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3-Amstelveen 
<0020/547.50.50di-zo 11-17» 
* “De wonderlijke werkelijkheidvanRoger 
Raveel. Het vroege werk” [tot 5/12]
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
<0020/641.57.54do-zo 13-17»
• Bernard Heesen/”Piet Warffemius. 25 
jaar kunstenaarschap” [tot 10/10]

Amsterdam

■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534-1017KJ Amsterdam 
<0020/320.92.42 do-za 13-I7u30
DEefjeVersteegen-schilderijen [25/9] 
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
<0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo 11-17»
> “Het Geschenk. Hollandse meestere van 
een Amsterdamsbankier”[15/I0tot 23/1]

■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX Am
sterdam
<0020/620.48.78di-za 13-17»
• “Contemporary Turkish Architecture 
in Turkey and the Netherlands” [18/9 tot 
13/11]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
<0020/625.77.64 wo-za 13-I7u30
• Andre de Jong - schilderijen, tekenin
gen [25/9 tot 17/10] • Alberto Carrera 
Blecua - sculpturen, schilderijen [23/10 
tot 28/11]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
<0020/422.04.71 di-zo 11-17»
>“ArmyofMe”-EylemAladogan[tot24/ 
10]>“Loss”-CélioBraga,IrisEichenberg, 
Suska Mackert [6/11 tot 31/12]
■ Buro Empty
Willemsparkweg 17 -1071 Amsterdam 
<0020/670.71.47ma-za 14u-18a
• “Artforum Berlin 2004” - Bas Louter 
[18tot22/9]>Lukas Gothman,Raymond 
Cuijpers [9/10 tot 6/11] • “New 
Photographic Approach Part L Curator 
Peet Seyen”-Morten Andersen, Boukje 
Janssen, Helmut Grill, Maarten 
Heijkamp,PeterLuining,MichaelPowell 
[13/11 tot 11/12]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
<0020/625.56.51
di-wo+zo ll-18u do-za 11-23»
• Sean Snyder, Monika Sosnowska [tot 
31/10]
■De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
<0020/622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17»
► “Cultural Indigestion IL Civil 
Prostration” - Merlin Spie [tot 31/10] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
<0020/422.17.27di-za 13-18»
* “Painting: Easy Job” - Matrijs van den 
Bosch/Thom Puckey, Natasja Kensmil, 
Rik Meijers [tot 6/10] • “Threnody” - 
RonaldOphuis-schilderijen, tekeningen 
[9/10 tot 10/11]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DS Amsterdam 
<0020/551.65.00dageUjks 10-17»
>“Rainchild”-Machiel Botman [17A1 tot 
4/ll]>“GuyBourdin(1928-1991)”[24/ 
9 tot 5/1]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam
<0020/330.20.66di-za 11-18»
►Caria Klein/’TheBakery”-Machiel van 
Soest [tot 9/10] • “Not to Rest in Piece
wood” - Marko Lehanka/'The Bakery" - 
Daniel Guzman [ 16/10 tot 20/11]
■ Galerie De Expeditie
LeUegracht47 -1016 GTAmsterdam 
<0020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18»
► “Art Forum Berlin” -kunstbeurs [18 tot 
22/9] • Carel Visser (4/9 tot 9/10] • 
Thomas Raat [16/10 tot 20/11]
■ Galerie Ferdinand van Dieten
Spuistraat270-272 -1012 VW Amster
dam
<0020/626.57.77do-za 11-18»
I Iris Kensmil,Patrick Makumbe[tpt 25/9]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraai 140 -1016 LJAmsterdam 
<0020/423.30.46di-za 13-18»
► Tom Claassen/’Playstation” - Armin 
Böhm [tot 6/10]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
<0020/41870.03wo-zo ll-I7u30
• Michael Bredtved - schilderijen [tot 6/ 
10]>EricFourez.JannisKotmellis. Joseph 
Beuys, Shinkichi Tajiri [12/11 tot 22/12] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
<0020/623.62.37di-vr ll-18uza 14-18»
• Charlotte Dumas [tot 10/10] • Rob 
Johannesma [16/10 tot 27/11]
■ Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht488-1017KT Amsterdam 
<0020/624.9802 do-za 13-18»
► “A Day in Seoul” - Kyungwoo Chun 
[tot9/10]l“ParisPhoto”-kunstbeurs[l 1 
tot 14/11] • Agnes Eperjesi, Gabor 
Kerekes [23/10 tot 27/11]
■ Het Consortium
Pakhuis Wilhelmina, Veemkade 570 - 
1019 BL Amsterdam
<0020/421.24.08vr-za 14-18»
► "Spezialmaterial. Zwitserse geluids- 
kunstenaars” - Jonas Ahlsson, Ro 
Hagers... [710]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amster
dam
<0020/531.89.89
di-za 11-17»
► “5 jaar Huis Marseille. De collectie” - 
Valérie Belin, Balthasar Burkhard, 
AndreasGursky,CraigieHorsfield,Axel 
Hiitte, Thomas Ruff, Jean-Marc Bus
tamante, Carl De Keyzer, Berrien van 
Manen... [18/9 tot 5/12]

■ Kunstuitleen Noord
Asterweg 1 A-1031 HL Amsterdam 
<0020/632.54.92 ma-za 1017» 
► "Fotoweken B” - Sabine Plamper, 
Robert Roelofsen, Jan van Uken, Shirley 
Barenholz, Rogier Alleblas, Daniella 
Hendrickx [tot 25/9]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Amster
dam
<0020/622.17.32
wo-za 13-17u30
► “Something Rotten” - Hans van Ben- 
tem, Pam Emmerik, Bastienne Kramer, 
Rinke Nijburg, Gé-Karel van der Ster
ren, Emo Verkerk... [tot 9/10] • ‘Teke
ningen” - Rosemin Hendriks, Mariette 
Renssen, Elly Strik, Janpeter Muilwijk, 
Rinke Nijburg [16/10 tot 20/11]
■ Montevideo/TBA

Keizersgracht264- lOlóEVAmsteidam 
<0020/623.71.01
di-za 13-18»
►“ChannelZero”-SergeiBugaev Afrika, 
Maja Bajevic, Marc Bijl, Ritsaert ten 
Cate, David Claerbout, Christophe 
Draeger, Kendell Geers, Simone Zaugg, 
Rainer Ganahl, Emily Jacir... [tot 23/10] 
■Motive Gallery
Elandsgracht 10 -1016 TV Amsterdam 
<0020/330.36.68
do-za 13-17u zo 14-17»
► “The Perpetual Summer” - Dorothée 
Meyer, Magnus Monfeldt, Monika 
Wiechowska [tot 3/10]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605-1017Amsterdam 
<0020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo 11-17»
► “Huis vol bloemen" [24/9 tot 13/3]
■ Quarantine Series
Rietlandpark375-1019ME Amsterdam 
<0020/423.51.81
vr-za 12-3u zo-do 12-1»
D"Top 10ff’-DavideBotocchi[tot24/10]
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42-1071 ZD Amster
dam
<0020/674.70.00
dageljks 9-18»
► “Het Geschenk. Hollandse meesters 
vaneen Amsterdams bankier” [15/10 tot 
23/1]
•Slewe Galerie

Kerkstraat 105A-1017 GD Amsterdam 
<0020/625.72.14
di-za 13-18»
► Zebedee Jones - schilderijen [tot 3/10] 
► “FIAC’04"-kunstbeurs [21 tot 25/10] 
» “10 jaar Slewe” [9/10 tot 6/11]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 -Amsterdam 
<0020/573.29.11
dageUjks 10-18u do 10-21»
► “20/20 Vision” - YesimAkdeniz Graf, 
Francis Alÿs, MarcBijl,Germaine Kmip, 
Steve McQueen, Mathias Poledna, De 
Rijke/De Rooij [tot 3/10] • “Gemeente
lijk Kunstaankopen 2003. Grafische 
vormgeving” [tot 7/11] • “Who if not 
we..? Episode 2: Time and Again” - 
DeimantasNarkevicius, Wilhelm Sasnal, 
Roman Ondak, Little Warsaw, Paulina 
Olowska... [22/10 tot 30/1] • “Sandberg. 
Ode aan de vroegere museumdirecteur 
1945-1963” [1/10 tot 13/2]
■ SKOR
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
<0020/67225.25
‘W139 te gast in de Inkijk" - Thomas 
Buxo [tot 15/10] • Kristof Van Gestel [5/ 
11 tot 5/12]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CK Amsterdam 
<0020/56882.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Congo incartoons”-Tshibumba Kanda 
Matulu - schilderijen [tot 3/10]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011BS Amsterdam 
<0020/428.42.84 
wo-za 12-18»
• Katrina Daschner - fotografie, video 
[tot 9/10] • Dirk van Lieshout, Laura 
Pames [16/10 tot 20/11]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071CX Amster
dam
<0020/570.52.52
dageUjks 10-18u vr 10-22»
► “Edouard Manet(l 832-1883). Impres
sies van de zee” [tot 26/9]

Apeidoom______________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
Vosselmanstraat 299 - 7311 CL 
Apeldoorn

< 0055/526.84.00 ma+do 10-20u30 di- 
vr 10-17u30za 10-17u zo 13-17»
► Gaby Bovelander [2/10 tot 9/1]
■ Stichting Archipel
Markstraat 24 - GLApeldoorn 
<0055/578.55.55
do-zo 13-17»
► “New Fantastic Tourism”-Gilbert van 
Duinen, Ewoud van Rijn [tot 10/10] ► 
Guido Nieuwendijk, Marcha van den 
Hurk [16/10 tot 14/11]
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Appingedam____________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10 A -9901 CKAppingeckm 
<00596/62.91.99 wo+vr-zo 14-17» 
> Wia van Dijk - schilderijen, sculpturen 
[tot 26/9] > Tom Rosenboom - installatie 
[3 tot 31/10]

Arnhem________________________

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstmat 21 - 6811 CV Arnhem 
<0026/442.69.00di-wl0-17u?pll-17u 
• “Kind van de bevrijding. Kinder
portretten van de Arnhemse fotograafDe 
Booys” [tot 7/11]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87- 6812AA Arnhem 
0076/351.24.31di-ml0-17uw 11-17» 
• “Mode 50de. 50 laar mode-onderwijs 
in Arnhem” [tot 19/9] • ‘Top 100. Het 
mooiste uit de collectie” [tot 26/9] • 
“Gubbels totaal, 50 jaar schilderen. Het 
ultieme overzicht van Klaas Gubbels” 
[10/10 tot 30/1]

Berg en Dal______________________

■ Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
0024/684.12.11
ma-vr 10-17u ta-w 11-17»
* “Oog voor detail. Stijl en traditie in de 
Yomba-kunst” [tot 30/9]

Breda__________________________

•DeBeyerd
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 
0076/529.99.00
di-vr!0-17u za-W 13-17»
► “Abram Games (1914-1996). Maxi
mum Meaning, Minimum Means” - af- 
fiches/”Proost Prikkels. Cabaret op pa- 
pier"P’Toon Michiels. Zeldzame men
sen 1973-1978" - fotografie [tot 7/11] 
■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 
0076/514.19.28do-w 13-17»
• “Achterland en achterdocht" - Mode 
d’emploi [tot 17/10]

Den Haag_______________________

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan43 - 2517Den Haag 
0070/338.11.40di-w 14-22»
• “Gerard P. Fieret 80 jaar” [tot 19/9] • 
“De Hongaarse fotografie 1914-1965” 
[25/9 tot 3/1]
■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 -2517 HV Den Haag 
0070/33811.11 di-w 11-17»
> “Muziek voorhetoog”Æen Akkerman 
- tekeningen [tot 3/10] • “Hans Hartung 
(1909-1984). Conceptualisme avant la 
lettre” [18/9 tot21/ll]>“Van Chanel tot 
Punk: mode inde 20ste eeuw” [tot 28/11] 
I “Constant Permeke (1886-1952)” [tot 
5/12] • “Prentenkabinet; Duits expres
sionisme” [9/10 tot 23/1] • Veron 
Urdarianu [18/9 tot 20/2]

Deurne _____________________

■ Gemeentemuseum De Wieger 
Oude Liesselseweg29-5751 WNDeume 
00493/32.29.30di-w 12-17»
I “Om hart en vurigheid. De beeldende 
kunst van De Gemeenschap” [tot 28/11]

Deventer __________________

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
0038/427.34.70di-w 11-17» 
• “Ik. De Bergkerk” [tot 19/9]
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■ Centrum Beeldende Kunst
Dordrecht
Voorstraat 180- 3311 ES Dordrecht 
0078/631.46.89
wo-w 12-17u do 12-21»
• "Fotomarathon" - Hans Eijkelboom 
[tot 18/9] • “Proeftuin2004” - Jasper van 
den Brink, Matthijs de Bruijne, Yon 
Gloudemans, Maja von Hanno, André 
Kruijsen, Mina Lee, Ingrid Mol, Saskia 
van Stein... [tot 9/10] • “Making Public” 
-Marijkevan Warmerdam, WillemOore- 
beek, Ryan Gander, Martin Strauss & 
Otto Mittmannsgruber, Barbara Visser, 
Felix Janssens, Alfredo Jaar, Juul 
Hondius, Franz Ackermann, Marc Bijl 
[25/9 tot 23/10] • “Ontwerpen Piet Hein 
Eek” [tot 23/10]
•Pictura
Voorstraat190-192-3311 ES Dordrecht 
0078/614.98.22 wo-w 13-17»
• “Limbo Life” - Mariette Linders, 
Dieu wke Spaans, Olphaert den Otter [tot 
27/9]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat4 -1931 EVEgmond aan 
Zee
0072/506.715 do-w 15-19»
• Pino Barilla, Inge Besgen, Loek Bos, 
Yvonne Kracht, Marry Teeuwen[tot 26/ 
9]UeanMauboulès,Nikode Wit, Albert 
Rubens [9/10 tot 16/11]

Eindhoven 

■ MU
Emmasingel 20 - 5611 AZ Eindhoven 
0040/296.16.63
ma-vr 10-18u w ll-17u w 13-17»
>“MountFeai”-AbigailReynolds[tot3/10] 
■ Museum Kempenland
St-Antmtiusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven 
0040/252.90.93di-w 13-17»
• “Merck toch hoe sterck. Eindhoven als 
vestingstad” [tot 7/11] ► “Kwartetten uit 
de kluis” [9/10 tot 14/11] » “Vrijheid 
bevechten. Herinneringen aande oorlogs
periode 60 jaar geleden” [tot 14/11]
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■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
0040/23810.00di-wll-17udo 11-21» 
• “Een tuin tussen vrouw en verf’ - Ad 
Snijders [tot 19/9] • “Brain Box Dream 
Box” - Paul McCarthy [tot 24/10] • “Re
defining the Context of Art 1968-2004. 
The Second Investigation and Public 
Media” - Joseph Kosuth [tot 28Z3]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
0050/366.65.55 di-w 10-17»
• “Nachtelijke uitspattingen” - Assume 
Vivid Astro Focus, Steven Gontarski, 
Ronan & Erwan Bouroullec, Brian 
Griffiths, Anthony Goicolea, Lars 
Nilsson, Mark Titchner, Francesco 
Vezzoli [25/9 tot 21/11] » “Keerpunt 
Hoogtepunten uit het aankoopbeleid van 
Jos de Gruyter (1899-1979)” [tot 13/3]

Haarlem_______________________  

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011 EP Haarlem 
0023/534.05.84di-w 12-17uw 13-17» 
►“Clarity, Coherence,Consistency.HOK 
International” [tot 31/10]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
O023/511.57.75di-w ll-17uw 12-17» 
► “Ed van der Elsken. Bagara"P'Propel- 
1er” - Roy Villevoye/”Wegkijken. Een 
keuze van TysGoldschmidt uit de collec
tie van hetSpaamestad Fotoarchief’[18/ 
9 tot 5/12] 
■ De Vishal
Grote Markt20- 2011 RD Haarlem 
0023/532.6856di-w ll-17uw 13-17» 
► “Bloed” [tot 3/10]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem
O023/511.57.75di-wll-17uwl2-17u 
► “Burgers en buitenlui” [tot 14/11] 
■ Galerie De Schone Kunsten
Donkere Spaarne 32 zw - 2011 DG 
Haarlem 
0023/525.80.73do-w 13-17»
• ‘3x visie op het landschap” - Jantien de 
Bruin, Bob Negrijn, Hans Wilschut [23/ 
9 tot 7/11]
■ Tey Iers Museum
Spaarne 16 - 2011CH Haarlem 
0023/531.90.10di-wl0-17uwl2-17u 
► “Het hart een teken van leven. 7 eeu
wen iconografie” [tot 10/10]

Heerlen _______________ 

■ Stadsgalerij Heerlen 
Bongerd 18 - Heerlen 
0045/577.22.10
di-vr 11-17u w-w 13-17u
► “Parkstad Limburgprijs. De 
genomineerden” [tot 26/9] ► “Collectie 
Vedute”/”Projectruimte”-LindaMaissan 
[29/9 tot 7/11] » “Verf. 14 Nederlandse 
schilders” - Armando, Rob Birza, Con- 
stantMarleneDumas,GervanElk,Daan 
van Golden, Rob van Koningsbruggen, 
Lucassen, Marc Mulders, Robert Zand
vliet, Michael Raedecker.../Jack 
Reubsaet/Anne van Eek [3/10 tot 28/11]

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

■ Museum De Fundatie
kasteel HetNijenhuis - 8131 HeinoAVijhe 
0038/427.34.70di-w 11-17»
► “Kunst Kas” - Bertine Bosch, Myrna 
Joy Hofman, Bert Meinen, Salah Saouli, 
Rikuo Ueda... [tot 3/10]

Hoorn__________________________  

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
00229/28.00.28 
ma-vr ll-17u w-w 14-17» 
► “Quilts met zwierig Blomwerk" [tot 
31/10]

Laren _____  

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
0035/539.39.39di-w ll-17uw 12-17» 
► “Verzameling te gast Collectie Caldic. 
V an Mauve tot Mondriaan, van Koch tot 
Koons” [17/9 tot 5/12] ► “Leo Gestel in 
zwart wit"' [11/11 tot 6/3]

Leeuwarden_____________________  

■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
0058/255.55.00di-w 11-17»
• Thomas Raat [16/10 tot 20/11]
■ Stichting Fotografie Noorderlicht
Fries Museum - Leeuwarden 
0050/318.22.27 
ma-vr 10-21»
►“Noorderlicht2004.Nazar.Photographs 
from the Arab World” [tot 24/10]

Leiden _______  

•LAK-galerie

Cleveringaplaats 1 - Leiden 
0071/512.4890 
ma-w 10-22u w 14-17» 
► Barthel Brussee [tot 1/10] 
■ Stedelijk Museum De ILakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
0071/516.53.60 
di-vr 10-17u w-w 12-17» 
► “Foto’s uit eigen bezit’ - Teun Voeten, 
WimLamboo,MarcdeHaan... [tot28/l 1]

Maastricht

•Bonnefantenmuseum

Avenue Céramique250 - Maastricht 
0043/329.01.90di-w 11-17»
► Isa Melsheimer [tot 3/10] ► “Vormen 
van verwantschap. Architectuur volgens 
Aldo Rossi (1931-1997)” [tot -/12] » 
“Oom Jan, tante Annie” - Lily van der 
Stokker[tot 2/1]»‘The Vincent 2004"- 
Pawel Althamer [12/9 tot 17/1]

■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
0043/327.02.07
di-w 13-18»
* “Space Invaders” - Jakob Kolding [tot 
26/9] • “Red Rubber Boots” - Jasmila 
Zbanic [tot 24/10]

Middelburg_____________________

■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg
00118/65.22.00di-w 13-17»
► “Superstudio: Life without Objects” 
[18/9 tot 7/11]
■ Zeeuws Museum
Abdij3- 4331 BK Middelburg 
00118/62.66.55
ma-w ll-17u w 12-17»
► “Superstudio. Life without Objects” 
[18/9tot7/ll]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
0024660.88.05
di-vr 10-17u w-W 12-17»
► "Waarde-loos" - Collectief CIM [tot 
31/10]
•Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A -6512 AT
Nijmegen
0024/360.17.46do-w 13-17»
► “Parking HomeLessHome" - Sonja 
Alhauser, Peter Fengler, Marjorieke 
Glaudemans, Grootendorst & Van den 
Berg,RitaKanne,MiijamKuitenbrouwer, 
Fredericod’Orazio.RaoulTeulings.Hans 
Wijninga... [18/9 tot 24/10]

Otterlo__________________________ 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6- 6731AW Otterlo 
00318/59.12.41 di-w 10-17»
► “LAB” - Lara Almarcegui, Heman 
Chong, Minerva Cuevas, Manfred 
Pernice, Gruppo A12, Simon Starling, 
Nasrin Tabatabai & Babak Afrassiabi 
[tot 26/9] ► “De favorieten van Helene” 
[5/9]

Roermond______________________

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersomveg 4 - 6041 JE Roermond 
00475/33.34.96
di-vr ll-17u w-W 14-17»
► “Glas04. Van ruimtelijkheid tot intimi- 
teit" [tot 10/10]

Rotterdam______________________  

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
0010/436.37.13
di-vr ll-16u30 za ll-17u w 12-17»
► “Villa Müller van Adolf Loos, Praag’ 7 
"Collectiepresentatie" [tot 26/9] ► “Emil 
Nolde(1867-1956).DieUngemalteBil- 
der"[-/10tot-/1]
■ Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011GK Rotter
dam
0010/217.67.67
di-vr 10-17u w-w 11-17»
D"MeestersvanMiddelland. 17deeeuwse 
schilders in een Rotterdamse wijk” [tot 
19/9]
•Museum BoijmansVanBeuningen 

Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
0010/441.94.00di-w 10-17»
► “Holbein, Baldung en Beham. Duitse 
meestertekeningen uit de Koenigs Col
lectie. Terugkeer vaneen verloren schaf’ 
[tot 26/9] ► “Oponthoud” - Carla Klein, 
JuulHoiKiius,RoderickHietbrink, Pavel 
Brila, Freek Drent, Stella van Voorst van 
Beest, Anri Sala [28tot 7/11] ► 
“Assemblages” - Ronan & Erwan 
Bouroullec [tot 14/11]P"LadislavSutnar 
(1897-1976). DesigninAction”/”Stiange 
Messengers” - Patti Smith - tekeningen 
[tot 20/11] • “Zinnen en minnen. Schil
ders van het dagelijkse leven uit de 17de 
eeuw” [23/10 tot 9/1] • ‘Tin, van tin 
gegoten, uit tin genoten” [1/10 tot 9/1] 
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
0010/440.12.00di-wl0-17uw 11-17» 
• "Woonerven en zitkuilen. De Kritiese 
Jaren Zeventig"P'Stermnet. Zijn de leeg
staande postsorteerhallen te lelijk om te 
behouden?” [tot 3/10] ► "Inprogress I 
[tot 11/10] • “Collage Europa” [23/lOtot 
2/1] •"Herzog&DeMeuron" [16/10 tot 
23/1]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63-3012BNRotter
dam 
0010/213.20.11 di-w 11-17»
► “Menselijk, al te menselijk” [18/9 tot 
31/10] ► “Dagelijkse fotonotities” - Hans 
Eykelboom [18/9 tot 5/12]
■ Phoebus.Rotterdam

Eendrachtsweg61 - 3012 LG Rotterdam 
0010/414.51.51 wo-w 13-17»
► “Written Weed” - Marian Bijlenga/ 
’’Durch/Schlagen” - Eva-Maria Schön 
[tot 17/10] ► Alexandra Roozen - teke
ningen [21/10 tot 4/12] ► Lorène 
Bourguignon [10/12 tot 15/1]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
0010/476.76.44 do-w 13-18»
• “Kunstenaarsboeken en kleine uitge- 
vers met speciale uitgaven”/FreekDrent, 
Stella van Voorst [Itot 19/9] ► “Around 
Us” - Imre Bukta, Janos Sugar, Rudolf 
Pascsika, Németh Hajnal en Tamas 
Komoroczky [26/9 tot 14/11]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BR Rotter
dam 
0010/413.54.98di-w 11-18»
► ‘Tracer. 6 curatoren over de kunst in 
Rotterdam” [tot 24/10]

■ V2
Eendrachtsstraat 10-3012XLRotterdam 
0010/206.72.72
“DutchElectronic ArtFestival ’04” [9 tot 
21/11]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rot
terdam
0010/411.01.44 di-w 11-18»
►“OneStep Beyond. The MineRevisited” 
- Lukas Einsele [8 tot 10/10] ► ‘Tracer. 6 
curatoren over de kunst in Rotterdam” 
[tot 24/10] ► “Out of the Shadows” [6/11 
tot 9/1]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 -2586ELScheveningen 
0070/35858.57di-w 11-17»
► “Bodytalk. Nieuwe figuratie in Neder
landse beeldhouwkunst van de jaren 90” 
[tot 26/9] * “Die Köpfe” - Bernhard 
Heiliger/”Imaginaire Portretten” - Arie 
Schipper/”Een vrijwillige keuze; de 
museumvrijwilligersalsgastconservator" 
[2/10 tot 30/1]

Schiedam ___  

■ Stedelijk Museum Schiedam
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
0010/246.36.66
di-w ll-17u w 12u30-17»
►“Roes enrituelen”/”Parijs was mieters! 
Nederlandse fotografen in Parijs 1945- 
1965” [tot 12/12]

‘s-Hertogenbosch_________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogen- 
bosch
0073/687.7877
di-vr 10-17u w-w 12-17»
► Marijn van Kreij [tot 26/9] ► Michiel 
van der Zanden [2/10 tot 14/11] • “Fata 
morgana. De verbeelding van het Oos
ten: Nederlandse oriëntalisten 1830- 
1930” [25/9 tot 9/1] • Jan Sluijters - 
schilderijen [tot 6/2]

Sittard__________________________  

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
0046/451.34.60di-w 11-17» 
► "Tbirapuerapark (Sao Paolo) en het 
biënnalegebouw van Oscar Niemeyer" 7 
’The Golden - mean” - Emese Benczur/ 
’The Nefertiti Project Little Warsaw” 
[tot 31/10] ► “Ik reis in jouw hoofd” - 
Aline Thomassen - tekeningen, internet- 
project [9/10tot5/12]>‘T-Zone. Reflec
tie op kunst industrie, stad en landschap 
in transformatie” [tot 12/12]

Tilburg_________________________

•Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg 
0013/580.08.21
di-vr 10-17u w-w 13-17»
►“Wolken van woorden”-ToineHorvers 
[tot 15/10]
■ Stichting De Pont
Wilhelmin^rark 1 - 5041EA Tilburg 
0013/543.83.00di-w 11-17» 
► ‘ ‘Déjà vu” - Michel François [tot 26/9] 
► “A Contemporary Woman” - Ernesto 
Neto[tot26/9] >RaoulDeKeyser[tot9/ 
1] >“HallofWhispers”- Bill Viola [9/10 
tot 9/1]
■ Stichting Fundament
De Oude Warande - Tilburg 
0013/545.75.73
“Lustwarande 04. Disorientation by 
Beauty” -Jan Alexander, Rob Birza, 
MerijnBolink,RitsaerttenCate, Michael 
Coombs, WimDelvoye,Luciano Fabro, 
Michel François, Meschac Gaba... [Itot 
17/10]

Uden ______________________  

■ Pronkkamer Uden Museum He
dendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
00413/26.79.47
wo-vr 14-17u30w-w 13-16u30
► “Collectie Uden. Zomers uitgelicht" - 
JCJ Vanderheijden, Ria van Eyk, Huub 
van der Loo, Jan van Duijnhoven, Jan de 
Bie, Jan de Koning, Herik Visch, André 
Geertse, Evelyn Jansen, Leon Adriaans 
[tot 26/9]

Utrecht_________________________  

■ BAK basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
0030/231.61.25
wo-vr 12-17u w-w 13-17»
► “Warte Mal!” - Ann-Sofi Sidén [tot 9/ 
10]P"Cordially Invited” [30/10tot31/12]
■ Casco
Oudegracht366 - 3511PP Utrecht 
O030/231.99.95di-vr 10-18»
► “Four Easy Pieces” - Marti Guiqe, 
Renske van Gerstel, Bernadette 
Coporation, Gijs Muller [tot 2/10]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
0030/236.23.62 
di-w 10-17u w 12-17»
► “De berouwvole Petrus door Hendrick 
ter Bragghen ?” [tot 2/1] ► “Het vuur van 
deVikingen.Scandinaviërs in hetstroom- 
gebied van Rijn, Maas en Schelde 750- 
1000” [7/1 Itot 10/4]

Venlo __________________

■ Limburgs Museum
Keulsepoort5 - 5911BX Venlo 
0077/352.21.12
di-vr 10-16u30 w-W 14-17»
► “Zen en de kunst van het fotograferen 
van een museum” - Kim Zwarts - foto
grafie [tot 19/9] ► “Piet Wegman (1885- 
1963) in Limburg” [tot 31/10] • Piet 
Killaars - tekeningen [5/11 tot 7/1]

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
DekenvanOppervsingel6-5911 ADVerilo 
0077/351.34.57
di-vr 10-16u30 w-w 14-17»
► “Denken, praten, doen! Joseph Beuys 
voor kinderen en jongeren” [tot 14/11] ► 
"SignBookCodeWord. Solutions 1999.
2004”-JamesRenier/”ReisnaarPardes” 
- Joseph Semah [tot 28/11]

Venray_________________________

■ Geschied- en Oudheidkundig Mu
seum
Eindstraat8- 5801 CR Venray 
00478/58.38.80 wo-vw-w 14-17» 
» “Henri Jonas (1878-1944)” [tot 3/10]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
00118/41.55.05do-w 12-17» 
►“Heldinnen”-RonaldGiphart,Ericvan 
den Eisen [tot 14/11]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381CG Vlissingen 
00118/41.55.05do-w 12-17»
» “Friends” - Henk Tas [18/9 tot 14/11]

Weert 

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
00495/52.56.10di-w 14-17»
► "Piet Broos. Illustratoren schrijver van 
kinderboeken” [17/10 tot 16/1]
■ Museum Jacob van Horne
Markt 7- 6001EJ Weert 
00495/53.19.20di-w 14-17» 
► “De nieuwe kleuren van Franciscus” 
[tot 17/10]

Zeewolde 

■ De Verbeelding
De Verbeelding25 - 3892HZZeewolde 
0036/522.70.37
di-vr ll-17u w-W 12-17»
► ‘The New Land(s) and the Tale of 
Captain Mission” - Joachim Koester [tot 
26/9]

Oostenrijk

Graz 

■ Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 
00316/80.55.500 
di-w 10-18u do 10-20» 
► “Videodreams: Between the Cinema
tic and the Theatrical” - Stan Dougals, 
Janet Cardiff & George Bures Muller, 
Rodney Graham, Joan Jonas, Sharon 
Lockhart, AernoutMik,BarbaraBloom, 
Tony Oursler... [tot 19/9]

Klosterneuburg__________________

•
AnderDonauAu 1 -3400Klosterneuburg 
002243/370.50.150 
di-w 10-19uwo 10-21»
► “Visions of America” [21/10 tot 30/1 ]

Salzburg________________________

■ Salzburger Kunstverein
Hellbrunner Strasse 3 - 5020Salzburg 
00662/842.29.40di-w 10-17» 
► "Forevernevermore" - Michael 
Raedecker [tot 3/10]

Wien _____________________  

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
001/587.53.07di-w 10-18» 
► Silvia Kolbowski. Regina Möller, [16/9 
tot 14/11]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
001/504.98.80di-vr ll-18u do ll-20u 
w-w 11-16»
• “Collected Views from West or East’ 
[16/9 tot 19/12]
■ Krinzinger Projekte
Schottenfeldgasse45 -1070 Wien 
O01/5T2.81.42wo-vrl5-19uw 11-14» 
• “Brussels South Airport” [-/11 tot ~/12] 
■ Kunsthalle Wien, 
Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
001/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
► "ch bin vierzig" - Juergen Teller [tot 
17/10] ► “Sculpture. Precarious Realism 
between Melancholia and Corned/’ - 
LyndaBenglis.AlighieroBoetti.Thomas 
Demand, Maurizio Cattelan, Tom 
Claassen, Keith Edmier, Urs Fischer, 
Peter Fischli & David Weiss, Mark 
Manders, Richard Prince, Thomas 
Schutte... [15/10 tot 20/2]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUMOK) 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
001/525.00
di-w 10-18u do 10-21»
► “Still” - Christian Hutzinger [tot 10/ 
10] ► “The Uncanny”-Mike Kelley [tot 
31/10]

Spanje

Barcelona 

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5- 08001 Barcelona
0093/306.41.00
► “War” [tot 19/9]
■ Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
0093/412.08.10
wo-vr 12-20u w 10-20u w 10-15»
►“How Do We WantToBe Governed?” 
[22/9 tot 7/11]

■ Fundacio “La Caixa”
Centre Cultural
Passeig de Sant Joan 108 - 08037 
Barcelona
003/45889.07
Jorge Pardo [tot 7/11]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
00934/439.470
► “The Yellow Manifesto. Dali, Gasch, 
Montanya and Anti-art Machinism” [tot 
269]>‘The Beauty ofFailure/TheFailure 
of Beauty” [tot 24/10] ► SumiMaro [15/ 
10 tot 5/12]

D<mastia-San Sebastian 

■ Manifesta?
Artekulu, Kristobaldegi 14 - 20014 
Donostia-San Sebastian
00943/44.13.00
► “Manifesta 5” - Sven Augustijnen, Bas 
JanAder,JohnBock,MichaelBotremans, 
Sergey Bratkov, Jan De Cock, Jeremy 
Deller, Inaki Garmendia, Geert Gottis, 
Daniel Roth, Mark Manders... [tot 30/9]

Zwitserland

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001Aarau 
0062/835.23.30di-wl0-17udo 10-20» 
► “Das Kabinett der Bilder" - Thomas 
Huber [tot 7/11] ► Evelyn Hofer - foto
grafie [18/9 tot 5/12]

Basel 

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16- 4010 Basel 
0061/206.62.62 di-w 10-17» 
» Donald Judd [24/9 tot 9/1]
■ Kunsthalle Basel
Steinenberg 7-4051 Basel 
0061/206.99.00
di-vr ll-18u do ll-20u30w-W 11-17»
DRosalindNashashibi[tot7/1 1]DDamian
Ortega [18/9 tot 14/11]

Bern 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
0031/350.00.40 
di 10-21u wo-w 10-17»
►“Vitabrevis,arslonga!”-ArianeEpars/ 
”X Subroutines” - Constanze Ruhm [tot 
10/10]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
0041/226.78.00 
wo 10-20u di-w 10-18»
» “Robert Ziind (1827-1909)” [tot 26/91
► “Split Points”-TatjanaMarusic [tot 14/ 
11] ► "Gerhard Richter. Printed!” [16/10 
tot 2/1]

Winterthur______________________  

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrajie 52 - 8402 Winterthur 
0052/267.51.62
di 10-20u wo-w 10-17»
► “Kimber Smith. Malerei 1956-1980” 
[tot 21/11] > “David Rabinowitch. 
Construction of Vision Drawings 1968- 
1975” [tot 5/12]

Zürich__________________________  

■ Galerie Hauser & Wirth
Limmatstrasse270-8000Zurich 
001/446.80.50di-vr 12-18»
► Berlinde De Bruyckere [tot 9/10]
■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270 - 8005 Zurich 
001/272.15.15
di-vr 12-18u w-W 11-17»
► Sean Landers/”Ich sah die Wahrheif ’ - 
Lutz, Guggisberg [tot 31/10]
■ Migras
Museum fur Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich 
001/277.20.50
di-vr 12-18u w-w 11-17»
• “The Future Has a Silver Lining. 
Genealogies of Glamour" [tot 31/10] 
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
001/251.67.65
di-do 10-21u vr-w 10-17»
► “Kir Royal’” - Urs Fischer [tot 26/9] • 
“Henri Cartier-Bresson und Alberto 
Giacometti (1901-1966)” [17/9 tot 
28/11] » “Claude Monet (1840-1926). 
Garden” [29/10 tot 27/2]
■ Museum fur Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
001/446.21.11
di-vr 10-18u w-W 10-17»
► "Falsche Chalets. Die getartyen Bun- 
kerderSchweizfotografiertvonChristian 
Schwager" [tot 14/11]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2004. Gegevens 
vow de agenda moeten binnen zijn 
vóór 15 oktober2004ophet postbus- 
adres:Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
The next issue cfDe Witte Raaf will 
be released on 15 November 2004. 
Pleasesendyourinformationbefore 
15 October2004 to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.



Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 105 - SEPTEMBER-OKTOBER 2003 VOORAF UITGEVERIJ

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

■ 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.

Uitgever
DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

NUMMER 106 - NOVEMBER-DECEMBER 2003 MET DE STEUN VAN
REDACTIE

■ 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 - JANUARI-FEBRUARI2004

De Vlaamse Regering

N
De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

8AUSSELS NOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Hoofdredacteur
Dirk Pültau
Zakelijke leiding
David Nolens
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Bart Meuleman, Dirk Pültau,
Corrector
Dirk Mertens
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

• 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 Groys ■ 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-JUNI2004 

■ 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

NUMMER 110 - JUU-AUGUSTUS 2004 

■ Rudi Laermans Media_Mulder_McLuhan Overmedia- 
theorie van Arjen Mulder ■ Retort Getroffen Machten De 
staat, het spektakel en 11 september^ Jeroen Boomgaard 
De tijd van het woord ■ Sven Lütticken Discours, mimesis, 
soundbite Over kunstenaarsteksten ■ Sven Lütticken Taal en 
andere werktuigen Een gesprek met Sean Snyder ■ Rogier 
Schumacher De kunstenaar als interpreet Over Now What? 
Artists Write! ■ Dirk Lauwaert “Tot aan de poort...” 
Over de iconografie van de stadsmuren ■ Ingrid Evers 
De ontmanteling van Maastricht (1867-1870) Achter
gronden bij 24 albuminefoto ’s van Théodor Weijnen

AUTEURS 

■ Isabelle Graw Kunstcritica, werkzaam in Berlijn. Stu
deerde politieke wetenschap en richtte in 1990 (samen met 
Stefan Germer) het tijdschrift Texte zur Kunst op. Zij do
ceert momenteel kunsttheorie aan de Stadelschule in 
Frankfurt am Main. In 1999 verscheen van haar Silberblick. 
Texte zu Kunst und Politik (Berlin, ID-Verlag); in 2003 ver
scheen Die bessere Halfte. Künstlerinnen im 20. und 21. 
Jahrhundert (Köln, DuMont-Verlag).
■ 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.
■ Jean-Luc Nancy Emeritus aan de Université des 
Sciences Humaines te Straatsburg. In het Nederlands ver
scheen van hem De Indringer (Boom, 2002). Recente 
publicaties met betrekking tot het beeld en de kunst: 
Le Regard du portrait (Paris, Galilée, 2000) en Au fond des 
images (Paris, Galilée, 2003).
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Hoofdredacteur van 
De Witte Raaf.
■ Camiel van Winkel Kunstcriticus. Publiceerde in 1999 
Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid bij Uitgeverij 
Sun. Werkt aan een boek over het primaat van de 
zichtbaarheid.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuur- 
theorie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de Universiteit Gent, (bart.verschaffel@ugent.be)
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SPEZIALMATERIAL SYN--onsortium 1
"The freshest, most advanced and innovative digitaL eLectronica"

8 en 10 oktober live avonden installaties
SpezialMaterial label showcase met o.a. Softland, Sissy Kantest en 
Miriam Daubé; SpezialMaterial met gastkunstenaars
Jonas Ohlsson, Ro Hagers e. a. laptop lab-sessies

performances

|CO)n S O r t i U m www.xs4all.nl/-conso
Veemkade 570 1019 BL Amsterdam conso@xs4all.nl +31 (0)6 26 118 950 
Mede magelijk gemaakt door: Mondriaan Stichting, Amsterdams fonds voor de Kunst, MTS-Audio Visueel e.a. oktober 2004
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PSYCHASTHENIA 10

29.10.2004 - 11.12..2004
OPENING OCTOBER 28 6-9 PM

9
thu-sat 2-6 pm

objectif_exhibitions 
coquilhatstraat 14 2000 antwerp 
t+32 496 504 206
info@objectif-exhibitions.org 
www.objectif-exhibitions.org
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