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Stoppen met kunst
We hebben lang geloofd dat het kun
stenaarschap een loodzware keuze 
was, of iets waartoe je ‘geroepen’ werd 
- Dirk Lauwaert wijdt daar enkele 
pertinente gedachten aan. Velen in 
het huidige kunstmilieu willen echter 
niet meer weten van dat roepings- 
pathos. Zij pleiten voor een nuchtere 
benadering. Kan het kunstenaarschap 
niet gewoon een beroep zijn? En of 
men nu kunstenaar is of niet, is dat 
allemaal wel zo belangrijk? De gêne 
voor het oude kunstenaarspathos is 
te begrijpen, want in andere delen van 
het kunstveld (of in de media) tiert het 
nog steeds welig, en het neemt er zeld
zaam onuitstaanbare en karikaturale 
vormen aan. Maar een belangrijker 
probleem is dat het relativerende te- 
gendiscours heimelijk een aantal pre
missen van deze kunstenaarsroman- 
tiek verderzet. Dat is misschien nog 
het meest te merken aan de gêne om 
openlijk te spreken over het stoppen 
met kunst - misschien wel het laatste 
taboe in de vrolijke, taboeloze wereld 
die de kunstwereld is geworden. Velen 
‘weten’ dat de overgrote meerderheid 
van de kunstenaars na een paar jaar 
is uitverteld, maar onder dwang van 
het kunstsysteem toch voortdoet. De 
meeste kunstenaars durven de deur 
niet definitief dichtslaan. Vaak, zo 
oppert Rudi Laermans, gebruiken zij 
de onzekerheid over hun artistieke 
toekomst juist als vrijgeleide om toch 
maar door te gaan.
Alexander Koch tracht, met behulp 
van de New Yorkse kunstenares Lee 
Lozano (1930-1999), het uit de kunst 
stappen te denken als een operatie die 
zich niet zozeer in maar aan het kunst
veld voltrekt Lozano ‘bedrijft’ het 
uit de kunst stappen, op zo’n manier 
dat ze eigenlijk nooit - in de voltooid 
verleden tijd - gestopt is. Heel anders 
is het verhaal van Anna Winteler, 
ooit een vooraanstaande Zwitserse 
‘video’-kunstenares die momenteel 
als fysiotherapeute werkt Zij is opval
lend duidelijk in haar levenskeuzes 
- ze was kunstenaar en vandaag is zij 
fysiotherapeute - en hoewel zij ook een 
continuïteit ziet tussen haar vroegere 
en haar huidige activiteit, heeft ze in 
institutioneel opzicht een glasheldere 
en onherroepelijke stap gezet Een 
keuze die respect afdwingt Tegen de 
achtergrond van haar relaas begint het 
huidige ‘relativisme’ met betrekking 
tot het artistieke statuut van bepaalde 
activiteiten, erg verdacht en dubbel
zinnig te klinken. De neiging om de 
grote K van kunst en kunstenaarschap 
weg te relativeren, verraadt vooral een 
onvermogen om hard te kiezen voor of 
tegen het kunstenaarschap, een angst 
om de ongezellige positie van de kun
stenaar te affirmeren óf radicaal uit 
handen te geven.
In dit nummer komen jonge en oude 
kunstenaars aan het woord. Ilse 
Kuijken volgde een jonge en dus 
‘veelbelovende’ kunstenaar: Wim 
Wauman. Koen Brams en Dirk Piiltau 
zochten drie kunstenaars op die in 
1980 deelnamen aan de tentoonstel
ling 1980 in het Antwerpse ICC. 
Bart Meuleman tracht te achterhalen 
hoe de popartiest Shuggie Otis ertoe 
kwam om te stoppen. In de tekst van 
Catherine Robberechts lijkt stop
pen eerder een mogelijkheid die het 
oeuvre -in dit geval van Franciska 
Lambrechts - van binnenuit door
spookt
Verder in dit nummer: Geert Bekaert 
over Luc Deleu en Bart Meuleman 
over het kunstbeleid van het Vlaams 
Blok.

Dit nummer werd gemaakt in samen
werking met Bart Meuleman

De Roeping, de Kunstenaar en hun Carrière

Dirk Lauwaert

Guillaume Bijl

Beroepsheroriëntatiecentrum, Cultureel Centrum De Warande, Turnhout, 1980

Met groeiende perplexiteit dacht ik na 
over de hypothese van de kunstenaar die 
verklaart (vanaf morgen) geen kunstenaar 
meer te zijn. Is zo’n uitspraak op zijn beurt 
al geen uiting van dat nochtans afgezworen 
kunstenaarschap? Of geeft de kunstenaar 
daarmee te kennen dat hij om te beginnen 
al geen ‘echte’ kunstenaar was? Nee, het 
gaat dus om de hypothese van een kunste
naar die het kunstenaarschap werkelijk de 
rug toe keert. Hoe doe je dat? Wat zijn de 
consequenties?

Ik nam me voor zo weinig mogelijk 
aan de carrière en het beroep van kunste
naars te denken, en me toe te spitsen op de 
idee van het kunstenaarschap (of zo men 
wil: van haar mythe). In de praktijk kan 
het eerste het laatste perfect tegenspreken, 
maar het laatste heeft wel een sturende rol 
in de duiding van het eerste.

Zou een kunstenaar die het werkelijk 
lukt om het kunstenaarschap de rug toe te 
keren, niet het einde van de mythe inlui
den? Is de gedachte aan zo’n einde niet 
reeds een doodsprentje?

1.

De kunstenaar die ‘stopt’ (zo spraken 
we er herhaaldelijk over), is dus niet de 
bejaarde, blinde en werkloze kunstenaar,

noch de kunstenaar die geen werk meer 
maakt, noch de kunstenaar die mislukte. 
Drie voor de hand liggende verhalen over 
het einde van een kunstenaarsleven.

De late style (Edward Saïd schreef er 
kort voor zijn dood over) is een zeer sterke 
kunstmythe. Het late werk van Rembrandt, 
Cézanne, Matisse, Titiaan, Monet staat in 
hoog aanzien. Het laatste werk van Jacques 
Offenbach, Les Contes d’Hoffmann, is een 
klassiek werk geworden (tegen zijn ope
rettes in). En met welk vuur verdedigde 
Truffaut het late werk van zijn artistieke 
vaderfiguren -de late Renoir, Ford en 
Hawks — en Godard de onvolprezen 
Gertrud van Dreyer? Het argument gaat 
dat deze bejaarde meesters hun kunst 
hier tot de grens exploreerden, dat zij hun 
vele gaven uitzuiverden tot die kern waar 
het uiteindelijk allemaal om draaide. Het 
is hun zuiverste, hun kernachtigste, hun 
meest beheerste werk, maar - vermits ze 
zich niet meer in uiterlijkheden verloren - 
het getuigt van een genereuze slordigheid 
soms, een ironisch understatement dat het 
publiek verrast en teleurstelt. Het late werk 
is nooit zo ‘mooi’ als dat van hun hoogda
gen. Het is er des te voller door. Zoals de 
ouderdom de mens uitkleedt en zo een ul
tieme waarheid zichtbaar laat worden. (Zo 
tenminste de mythe geformuleerd door het 
enthousiasme).

De kunstenaar die stopt, is dus niet de 
bejaarde kunstenaar na zijn laatste werk
stuk, maar ook niet de kunstenaar die zoals

Duchamp (maar overkwam Rossini niet 
iets gelijkaardigs?) besloot om geen kunst 
meer te maken (zonder echter het kunste
naarschap op te geven). De kunstenaar 
zonder kunstwerken. Men kan hiervan 
zowel pathetische, als ironische versies 
bedenken, maar de meest lastige is deze 
die de positie niet laat verworden tot een 
mislukt kunstenaarschap. Hoe integendeel 
aangeven, dat juist omdat het kunstwerk 
er niet meer komt, het kunstenaarschap 
des te groter moet zijn. Men vermoedt dat 
hij aan iets werkt, iets in de zin heeft, een 
‘verborgen’ kunstwerk koestert -zoals 
Frenhofer van Balzac. Tegelijk kleurt een 
zekere dandyeske rancune deze positie: de 
kunstenaar weigert ons zijn werk, omdat 
wij — zijn tijdgenoten - ontoereikend zijn. 
Hoe dan ook, we blijven volop in het veld 
van de kunst.

De mislukte artistieke carrière komt 
ontelbaar vaak voor. Honderdduizenden 
beginnen een artistieke opleiding, een 
fractie daarvan een artistieke carrière. Een 
handvol maakt die ook rond. De weg is 
bezaaid - als de terugtocht uit Moskou van 
de Grande Armée - met bontgekleurde 
velden teleurgestelden. Ze verdwijnen zo 
uit het gezichtsveld. Een archief van een 
kunstacademie — als dat al bestaat - toont 
een oceaan van ambities en hun schipbreu
ken. Eén enkele keer komt zo iemand uit 
het verleden terug, zoals Thomas Jones 
met zijn virtuoos studiewerk. Het genot 
van zijn minuscule studies kan een diepere
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onzekerheid niet verhelen, namelijk dat 
hij naar zijn eigen ambities en naar die 
van zijn tijd niet slaagde. Wat deed deze 
mislukte kunstenaar? Hij schildert nog wat 
voor het eigen plezier en dat van de fa
milie; hij schrijft zijn jeugdherinneringen 
in Italië uit; hij herwerkt zijn Italiaanse 
schetsen in nieuwe, weinig overtuigende 
doeken. Als het beheer van zijn landgoed 
het hem toelaat, tenminste. Geen mislukt 
leven, wel een mislukt kunstenaarschap. 
Hij werd een amateur. Een verrukkelijke, 
charmante rol, waarzonder een cultuur 
niet verder kan. Maar ook een misprezen 
rol. Zeker vandaag is er geen behoefte aan 
amateurs, maar aan een groot (en dus we
zenlijk liefdeloos, cynisch) publiek.

Het gaat in de voorgestelde hypo
these dus om een zeer radicale breuk met 
het kunstenaarschap. Het gaat om de kun
stenaar die zijn grenzen niet ondergaat (de 
bejaarde of de mislukte kunstenaar), noch 
om de niet meer productieve kunstenaar 
die immers toch kunstenaar blijft, sterker 
nog, die het des te meer wordt. Het gaat 
om de mogelijkheid met het kunstenaar
schap zelf actief te breken. Dat veronder
stelt dat het kunstenaarschap er aanvanke
lijk werkelijk en overtuigend was. Men 
was kunstenaar en vandaag is men het 
helemaal niet meer. Juist die mogelijkheid 
wordt door de mythe van het kunstenaar
schap tegengesproken. De implicatie is 
immers dat men het kunstenaarschap als 
een tewerkstelling ziet - vandaag bij een 
pakjesdienst, morgen aan een balie in een 
cultuurcentrum, overmorgen als plongeur 
in een restaurant. Van het kunstenaarschap 
heeft men daarentegen de idee dat de band 
met de eigen biografie wezenlijk is.

2.

De idee leeft toch dat het kunstenaarschap 
een roeping is. De roeping bij uitstek van 
een areligieuze, burgerlijke democratie. 
Het statuut ervan lijkt op dat van het 
priesterschap en het celibaat, dat was de 
roeping bij uitstek van de oude wereld.

De structuur van het geroepen-zijn 
geeft een ijzersterke leidraad in levenskeu
zes. De roeping zorgt ook voor de hoog
ste invulling van kwaliteit: de roeping is 
veeleisend. Wat roept, is een transcendent 
principe, iets als dé kunst. Het geroepen
zijn roept een aantal posities en dynamie- 
ken in het leven, een aantal begrippen en 
oriëntaties, die uitermate rijk aan moge
lijkheden zijn. Wie geroepen wordt, wordt 
geroepen om te getuigen van een traditie 
en van de in haar beleden kwaliteiten en 
ambities. Maar dat een leven als roeping 
gedacht zou kunnen worden, is een oefe
ning die steeds minder uitgetest wordt. Het 
alternatief van onze tijd is overduidelijk; 
mobiele tewerkstelling.

De winst is groot (de zoveelste my
thische verplichting die gesloopt wordt), 
maar het verlies evenzeer (wat valt er met 
een leven te doen als ik nergens toe geroe
pen wordt?). Het verlies lijkt gigantisch, 
de winst illusoir. De vraag is echter of we 
van die twijfelachtige winst nog afstand 
kunnen doen.

In de moderne tijden neemt het artistieke 
roepingscenario een centrale plaats in. De 
19de eeuw lijkt zonder haar obsessie met 
kunst niet denkbaar (obsessie als gefasci
neerde angst ervoor). Dé kunst is heilzaam, 
hét kunstenaarschap dubieus. In die double 
bind ontstaat de moderne kunst. De kun
stenaar lanceert een contra-double bind 
waarin hij voor een anonieme markt werkt, 
maar dat als laatste incarnatie van hautaine 
aristocratie (zowel in haar bohémienversie, 
als in haar dandyeske variant). Zijn double 
bind zegt: ik werk voor u, maar misprijs u 
tegelijk.

Deze posities zijn onaangenaam, 
maar productief. Ze worden ingenomen 
rond een heel nieuwe en eigenlijk monstru
euze afspraak. Kunst moet, maar tegelijk 
is kunst vrij. Er is immers geen opdracht 
meer. Heel het fascinerende van ‘onze’ 
kunst - zowel in haar schrikwekkend als 
in haar grenzeloos enthousiasmerend ka
rakter- ligt precies in die paradox. Hét 
moet, maar niemand weet nog wat moet. 
De vraag van het publiek (van de markt) is 
nooit hoorbaar—het is ruis. De traditionele 
opdrachtgevers - kerk en prins - zijn bui
tenspel gemanoeuvreerd, overspeeld door 
de vrije markt. Het kunstenaarschap is 
een des te hogere opdracht, omdat het niet 
meer geformuleerd kan worden.

Precies die onmogelijke opdracht 
is een spiegel voor de even onmogelijke 

democratie. Hoe gaat de kunstenaar - de 
ultieme geroepene- gestalte geven aan 
datgene waartoe hij geroepen wordt, 
zonder dat hij weet waartoe hij geroepen 
is. Zoals de vraag hoe het burgerlijke in
dividu gestalte moet geven aan zijn gren
zeloze vrijheid (ook een roeping zonder 
opdracht). Hoe kan een moderne biografie 
eruitzien, waarin niemand nog geroepen 
is, tenzij tot de taak steeds meer zichzelf 
te zijn. De moderne kunstenaar illustreert 
de paradox van de inhoudsloze roeping, 
van de taak zonder opdracht. Van de ab
solute referentie naar... zichzelf. Van het 
radicale individualisme. Wij testen aan 
de kunstenaar hoe men het daar vanaf 
brengt. We zijn hem dankbaar dat hij die 
onmogelijke positie voor ons wil innemen. 
We misprijzen hem omdat hij er niets van 
terecht brengt en ons een ergerlijke spiegel 
van onze eigen verwarring voorhoudt.

Reeds de Europese decadentie be
greep dat de vrijheid geen ander project 
kon realiseren dan een radicaal esthetisch 
traject. (Heel de 20ste eeuw is een lange 
poging om aan de verschrikking hiervan te 
ontkomen).

3.

De rol van de kunstenaar is cruciaal; niet 
zozeer de reële kunstenaar, maar de idee 
van hét kunstenaarschap als structurerende 
mythe. Die mythe is niet onwaar, maar 
werkzaam, werkzamer wellicht dan de 
reële kunstenaar zelf. Hij is degene die iets 
te doen heeft wat nergens voorgeschreven 
staat, in tegenstelling tot zijn medemensen, 
die maar al te goed weten wat iedere dag 
hen brengt - wat tegelijk een vloek en een 
geruststelling is.

Hij heeft ruimte nodig om in de over- 
volle en compacte massa van het dagelijk
se moderne leven zonder religie, zonder 
transcendentie, zonder ‘dogma’ (dat onbe- 
discussieerbare apriori van iedere cultuur) 
een leegte te installeren. Zonder de lege 
plek zijn immers geen transacties, is geen 
beweging mogelijk. Zonder het negatieve 
van de lege plek is alles radicaal, obsceen 
en restloos positief, in een verstikkende 
triomf van de werkelijkheid. De kunstenaar 
is de MacGuffin van een areligieuze demo
cratie, de joker die in het spel voor die ver
rassingen zorgt die toelaten een verhaal op 
gang te trekken (het Grote Verhaal van de 
avant-garde bijvoorbeeld). Het kunstenaar
schap was in de twee voorbije eeuwen het 
dogma van onze maatschappij -een plek 
waarrond het zo essentiële symbolische me
tabolisme in beweging blijft. Rond de kunst 
waren een aantal antropologisch essentiële 
bewegingen mogelijk - essentieel voor het 
individuele en voor het sociale project.

Als de kunstenaar vandaag het kun
stenaarschap niet meer opneemt, maar er 
als een tewerkstelling op in- en uittekent, 
dan staat er dus meer op het spel dan een 
verouderde mythe. De nuchterheid die het 
afscheid van de roeping impliceert, is niet 
geruststellend. Het betekent dat de wereld 
nog positiever is geworden dan hij al 
was. Het betekent dat het leven niet meer 
uitgevonden kan worden, maar steeds al 
gegeven is. Het betekent dat het steeds 
onwaarschijnlijker wordt dat er iets ge
beurt, dat er ons nog iets overkomt. Geen 
ontmoetingen meer die ons oproepen om 
te getuigen. In de plaats daarvan één uit
gestrekte tautologie.

4.

De kunstenaar die stopt met kunstenaar te 
zijn - hij wordt toch meteen en exclusief 
gedacht als beeldend kunstenaar, als ma
ker van tweedimensionale, autografische 
objecten. Zijn beelden hebben meer dan 
andere kunstvormen een onmiddellijke 
aansluiting bij de verbeelding. Muziek en 
woord doen heel andere dingen, roepen 
een ander soort kunstenaarschap en een 
ander publiek in het leven.

In dat specifieke samengaan van 
hand- en denkwerk, van aanraken (van 
het schildermateriaal) en kijken, van 
herkennen en afstand (bij de kijker), van 
encyclopedie en verkleining, van presenta
tie en afwezigheid, ontstaat er iets dat als 
geen andere kunstvorm in staat is ons te 
absorberen. Het geschilderde beeld is de 
Traumarbeit van een cultuur. In dat beeld 
wordt verwerkt: vroeger onze rol in een 
verhaal (de oude wereld), vandaag onze 
raadselachtige aanwezigheid in de wereld 
(de moderniteit).

Een beeld dwingt me letterlijk en 
figuurlijk stil te staan. Terwijl ik in het da

gelijkse leven permanent ‘op weg’ ben, me 
verplaats van het ene punt naar het andere 
om de productie van mijn leven en van 
de wereld te realiseren, houdt het beeld 
mijn tred in, slokt het mijn aandacht op 
in de verbeelding. Die stilstand is als een 
plotse hypnose - die me even verrukt als 
angstig maakt. De wereld is in de regel het 
weerloze object van mijn grijpende blik, 
maar in het beeld word ik zelf het object 
van een tonen. Het beeld veroordeelt me 
tot een primaire passiviteit. Niet alleen de 
rol van de kunstenaar is cruciaal voor onze 
maatschappij, ook Wat hij maakt is wezen
lijk voor het maatschappelijk en psychisch 
functioneren.

Het tonen van beelden (los van het maken 
ervan) is in wezen een magische, religieu
ze daad. Rond het beeld verbinden mensen 
zich in een gezamenlijkheid. Religie is 
beeldend (vandaar de irritatie van som
mige religies over het beeld).

Ook de macht kan het niet stellen 
zonder beelden (wie het oog beheerst, 
beheerst de hele mens, wist Napoleon al). 
Het oog is de plek van de religieuze en po
litieke onderwerping. De Renaissance heeft 
zijn beeldrevolutie tot stand gebracht in 
de wrijving tussen politieke en religieuze 
macht. Gedurende de vijf daaropvolgende 
eeuwen is het beeld steeds meer naar de 
macht en weg van de religie geschoven. 
Maar in beide gevallen gaat het om het
zelfde bezweren van de aandacht.

Die bezwering is een machtsuitoe
fening, maar ook een bevrijding uit de 
routine. Zo wordt het aangelegde traject 
van een gebouwde ruimte door het beeld 
een halt toegeroepen. Wat uitwendige 
beweging was, wordt plots inwendige 
dynamiek. Het beeld dwingt ieder van 
ons afzonderlijk een eigen innerlijk traject 
af te leggen - doorheen het beeld, maar 
als metafoor en model voor het eigen 
levenstraject. Iedere esthetische ervaring 
is tegelijk ook een morele positiebepaling. 
Stijlen zijn steeds levensstijlen. Ze bieden 
me houdingen en verhoudingen aan waar
aan ik de mijne kan toetsen. Hoe zuiver het 
traject dat Poussin voor ons uittekent.

5.

De kunstenaar zoals we die nu kennen, is 
het product van een lange geschiedenis 
van professionalisering. De oude beroeps- 
vorm van het kunstenaarsatelier werd 
in de 16de en 17de eeuw uitgehold en 
vervangen door een nieuwe vorm waarin 
gecentraliseerde opleiding en beoorde
ling voor een rationalisering zorgden. 
Dat veronderstelde een nieuwe definitie 
van het werkstuk, van de competenties 
om het te realiseren, van het publiek en 
de opdrachtgever om ermee om te gaan. 
De nieuwe professionele kunstkritiek, 
de nieuwe musea, de academische oplei
dingen ondersteunen alle het groeiende 
sociale prestige, maar ook een domestica
tie van de verbeelding.

Vandaag hebben we een kunstenaar 
met een sociaal statuut (goed voor het 
individu, maar ziet de kunstenaar dat hij 
daardoor zijn roeping aan een ambtelijk 
statuut onderwerpt?). Vandaag kunnen we 
subsidies krijgen na het indienen van pro
jecten. Alleen 'projectabele' kunst komt 
dus in aanmerking. Het is voorspelbare 
kunst, geconcipieerd en gerationaliseerd.

Zulke kunst houdt de macht geen 
spiegel meer voor, noch is ze er de ge
sprekspartner van. De macht heeft van
daag geen behoefte aan haar esthetisering 
(slechts aan haar mediatisering), noch 
heeft de kunst behoefte aan reflectie op de 
macht (slechts aan het geld dat de macht 
distribueert).

In de plaats daarvan is er een groei
ende instroom van kunst als maatschap
pelijk werk. Er is nauwelijks een grotere 
absurditeit denkbaar. Zo stelt de kunst niet 
meer de lege plek -angstwekkend en 
noodzakelijk - aan de orde, maar is ze de 
stopverf geworden om iedere lege plek in 
het maatschappelijke voegwerk te dichten. 
Vooral geen tocht!

De menswetenschappen zijn de 
slopers geweest van de lege plek waarin 
kunst en kunstenaarschap hun moderne 
bestaansreden moeten vinden. Hun analy
ses hebben het raadselachtige verduisterd; 
ze hebben de leegte niet beschut, maar vol
gegooid, en in plaats van de verbeelding 
hebben ze de verklaring geplaatst. Ze stel
len zich niet aan de uitdaging bloot, maar 
verklaren het onbestaande.

Wat te zeggen aan de jonge man of vrouw 
die met het raadsel worstelt? Dat het opge
lost is? (Niet omdat het opgelost is, maar 
omdat alleen oplossingen bestaansrecht 
hebben.) Dat hij zich op de oplossing moet 
concentreren en genieten van een wereld- 
fase waarin hem geen vragen meer worden 
voorgelegd, omdat hij alle antwoorden 
toegezonden krijgt, gratis? Moeten we 
hem zeggen dat het kunstenaarschap een 
vervallen hypothese is? Dat weet hij trou
wens, want er bestaat geen geloofwaardige 
stem meer die hem over dat raadsel kan 
onderhouden.

6.

Er zijn naast het kunstenaarschap dat hier 
als mythe opgevoerd wordt, vele fascine
rende artistieke praktijken die mensen van
daag beoefenen, maar zonder het gewicht 
van de kunst. Ze doen beroep op talenten, 
smaak, vindingrijkheid en hebben een 
intens plezier in de uitwerking. Ze staan 
allen buiten de verblindende lichtcirkel 
die maar blijft schijnen op die ene kunst 
van het autografische beeld. Die heeft zich 
het minst aan de nieuwe wereld kunnen 
aanpassen. Ze blijft het hardnekkigste naar 
iets anders verwijzen, naar het wonder van 
de zichtbaarheid. Terwijl alle andere kun
sten van de vanzelfsprekende evidentie 
van die zichtbaarheid vertrekken. Geen 
enkel camerabeeld laat ons de verbazing 
verstaan opgestapeld in een Cézanne, in 
een Morandi, laat ons de verbijstering 
zien van een Manet en een Richter, laat 
ons de trots begrijpen van een Beckmann 
en een Courbet. Schrijvers laten ons pas 
na een heel lang leerproces verstaan wat 
hun houding is. Van een Tiepolo en een 
Garouste zien we dat meteen. Nergens 
is aanwezigheid zo zuiver en sterk als in 
deze, in dé kunst. Nergens is die aanwe
zigheid meteen ook radicale afwezigheid 
- een aangrijpend amalgaam van distantie 
en nabijheid.

7.

Het kunstenaarschap is iets wat je jezelf 
niet kunt toekennen. Het komt je als roe
ping overvallen. Maar de erkenning van je 
kunstenaarschap wordt door anderen gele
verd. Het is dan ook onmogelijk om het ei
gen kunstenaarschap autonoom te beheren 
als een portefeuille beurswaarden.

De hypothese dat je dat vandaag 
toch zou kunnen, geeft aan dat het kunste
naarschap van statuut veranderd is. Geen 
roeping meer, maar ook geen erkenning, 
eerder een claim, een look, een pose.

Het kunstenaarschap dat het individu 
hypervaloriseert, kan geen wilsbeschik
king van dat individu zijn: geroepen om 
het te zijn, extreem wachtend op de erken
ning. De mythe van het kunstenaarschap is 
gedacht als een imperatief. De hypothese 
van een kunstenaar met brugpensioen 
ontneemt hem de verplichting die roeping 
en erkenning met zich meebrengen. De eis 
om eigentijds te zijn, wordt zo de vraag om 
modieus te zijn.
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Speelruimte voor beslissingen
Een gesprek met Anna Winteler

Anna Winteler

Le petit déjeuner sur la route d’apres Manet, 1979, stills

Hinrich Sachs
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Anna Winteler groeide op in Neuchâtel, 
in het Franstalige deel van Zwitserland, 
en werd in de jaren ’80 internationaal be
kend met haar video werk. In 1991 besloot 
ze een punt te zetten achter haar artistieke 
bedrijvigheid. Toen ik haar de afgelopen 
zomer toevallig ontmoette, stonden haar 
naam en haar werk me nog helder voor 
de geest. Na een eerste gedachtewisseling 
besloten we een afspraak te maken voor 
een gesprek over de omstandigheden en 
de motieven die haar tot haar beslissing 
hadden aangezet.

Eerst wil ik het probleem in een wat bre
der perspectief plaatsen. Goed tien jaar 
geleden kwam ik naar aanleiding van 
een manifestatie die ik in Hamburg orga
niseerde in contact met de Amerikaanse 
Laurie Parsons. Wie kent Laurie Parsons 
nog? Begin jaren ’90 had ze in Duitsland 
solotentoonstellingen, werkte ze mee aan 
groepsexposities en werd ze vooral door 

Udo Kittelmann gesteund. Als kunstenaar 
boeide mij voord haar werk in het New 
Museum in New York: Parsons was met 
het toezichtspersoneel van het museum 
naar de ateliers van de deelnemende kun
stenaars getrokken en had de kennis die uit 
die persoonlijke ontmoetingen was voort
gevloeid als materiaal voor haar eigen 
bijdrage gebruikt. Op de tentoonstelling 
zag je niet de gebruikelijke bordjes met 
korte beschrijvingen: de toezichters waren 
zelf in staat om de werken en de kunste
naars toe te lichten. De kunsthistorische 
en discursieve elementen voor identificatie 
- naam, titel, ontstaansjaar, gebruikte ma
terialen, afmetingen - maakten plaats voor 
een mondeling verhaal, dat gefilterd werd 
door de herinnering en de persoonlijke 
aanwezigheid van de spreker. Dat verhaal 
creëerde een zeer directe en onrepresen
teerbare ruimte voor uitwisselingen tussen 
de verteller, het kunstwerk en de bezoeker. 
Toen ik in New York was, maakte ik een 
afspraak met Laurie Parsons, maar op het 
laatste ogenblik zegde ze die afspraak af 
en stuurde ze me enkele persoonlijke noti
ties. Nog geen half jaar later wist iedereen 
dat ze zich uit de kunstwereld had terug
getrokken. De wat raadselachtige notities 
die ze me gestuurd had, begreep ik nu be
ter: maatschappelijk en menselijk gezien 
was artistieke arbeid voor haar te indirect 
en te onbevredigend.

Haar beslissing kon je natuurlijk 
interpreteren als een consequente stap in 
de ontwikkeling van haar werk, dat steeds 
immateriëler werd. Ze leek affiniteit te 
voelen met kunstenaars zoals Marylene 
Negro, Andrea Fraser, Maria Eichhorn, 
maar ook met Christoph Schâfer met zijn 
Park Fiction, Jeremy Deller, Ben Kinmont 
en ikzelf, en later ook Tino Sehgal - kun
stenaars die bepaalde artistieke problemen 
uit de jaren ‘60 en ’70 weer hebben op
gepakt. Gaandeweg kreeg ik echter oog 
voor de condities waarin categorieën zoals 
‘kunstenaar’, ‘werk’ en ‘biografie’ zich in de 
genealogie van de westerse moderniteit tot 
vandaag blijven ontplooien, en voor de con
dities waarin die categorieën maatschappelijk 
geconstrueerd en afgeschermd worden.

Waarom mensen stoppen met kunst werd 
een belangrijke vraag. De Duitse kunste
naar Ferdinand Kriwet - een van de eersten 

die radio en tv als artistiek medium had 
gebruikt - besloot na vijftien succesvolle 
jaren in de Duitse kunstwereld een punt 
achter zijn oeuvre te zetten. In 1999 ver
telde hij me dat hij alles had “gezegd” wat 
hij in de kunst “te zeggen had”. Bovendien 
had de digitale montagetechniek in een 
klap alle mogelijkheden ontsloten die 
Kriwet zelf in zijn radio- en audiowerk 
met analoge technieken had proberen te 
ontwikkelen, meer dan tien jaar lang... 
De technologische ontwikkelingen hadden 
hem onder de voet gelopen. Hij woont in
tussen als vastgoedmakelaar in een stadje 
aan de Moezel.

Kunstenaars zoals Allan Kaprow, 
Chris Reinecke of Lee Lozano hadden 
in hun 'performatieve' en conceptuele 
werken consequent de kwaliteiten van het 
artistieke modernisme uit de tweede helft 
van de 20ste eeuw - zoals ‘literalness’ en 
‘presentie’ - verder ontwikkeld; daarbij 
hadden ze de ruimte en de taal van de re
presentatie achter zich gelaten en bijvoor
beeld verruild voor de sociale en politieke 
werkelijkheid. Dat die kunstenaars door 
het dominerende, op representatie gerichte 
discours van de culturele waarden niet al
leen werden verdrongen maar ook telkens 
weer ‘over het hoofd gezien’, is een weinig 
verrassende vaststelling.

Als we vandaag in de kunstwereld over 
stoppen met kunst beginnen te praten, in 
de vorm van tentoonstellingen zoals Kurze 
Karrieren (MUMOK, Wenen, 2004) en dit 
themanummer, dan zijn daar volgens mij 
twee oorzaken voor aan te wijzen.

In de eerste plaats wordt daarmee de 
sociologische reflexiviteit van de jaren ’90 
voortgezet, maar in een andere vorm, als 
een soort cultuurkritiek: het taboe op de 
kunstenaarsbiografie wordt opgeheven, 
en die biografie wordt benaderd vanuit het 
hele spectrum van maatschappelijke - en 
dus specifiek sociaal-culturele - codes. 
Dat kunstenaarsbiografieën blijven steu
nen op een soort collectief fantasma van 
de ‘kunstenaar en zijn levenswerk’, en dat 
precies daardoor een soort uitzonderlijk
heid bestendigd wordt, maakt de discussie 
rond het ‘stoppen met kunst’ erg duidelijk: 
die discussie lijkt slechts relevant bij 
kunstenaars die al een oeuvre ontwikkeld 
hebben en daarmee succes hebben gehad, 
niet bij kunstenaars die tijdens of meteen 
na hun studie gestopt zijn of die met hun 
werk simpelweg geen vaste grond onder 
de voeten hebben gekregen.

In de tweede plaats kun je zeggen dat 
de parameters van de artistieke arbeid en 
hun verhouding tot de biografie veranderd 
zijn, doordat de tijdsperspectieven van de 
moderniteit aan het schuiven zijn gegaan. 
Karakteristiek voor de 20ste-eeuwse 
moderniteit - en zeker ook voor de esthe
tische moderniteit- was de verwachting 
dat een verandering van de levensom
standigheden mogelijk was en zelfs voor 
de deur stond. Die oriëntatie op de nabije 
toekomst werd belichaamd door de figuur 
van de avant-gardekunstenaar, die zijn tijd 
vooruit was. Dit zelfbeeld is intussen over
boord gegooid. Maar de marktcycli van de 
voorbije 25 jaar bleven heimelijk steken 
in de typisch 20ste-eeuwse dynamiek van 
continuïteit en permanente verandering: de 
artistieke consequenties van de verschui
ving in de richting van een onmoderne 
“traditie van de moderniteit” werden nog 
niet herkend. Het stilaan opkomende besef 
van die traditie maakt een eind aan de am

nesie, aan het verdringen van generaties 
van artistieke voorgangers, en stimuleert 
een interesse voor het inbedden van indi
viduele artistieke werken in hun culturele 
milieu en in de regeneratiecycli van dat 
milieu.

*

Met Anna Winteler sprak ik in september 
2004 in Basel, ongeveer vijftien jaar nadat 
ze een punt achter haar artistieke werk had 
gezet. Het was voor haar de eerste keer 
dat ze zich persoonlijk over die beslissing 
uitsprak.

Hinrich Sachs: Waarom heb je er ooit voor 
gekozen kunst te maken? Kun je zoiets ei
genlijk wel kiezen?

Anna Winteler: Het was een stap in een 
evolutie, en die is begonnen toen ik vijf, 
zes jaar oud was en ik op het idee kwam 
dat ik danseres wilde worden. Later, na 
de middelbare school, speelde ik met de 
gedachte geneeskunde te studeren. Maar 
ik wist dat zo’n studie een bepaald soort 
concentratie van je vergt, wat mij niet 
ligt. Ik besloot toen maar danseres te 
worden. Mijn dansopleiding volgde ik in 
het buitenland, in Londen en Cannes, twee 
plaatsen waar ik ervaringen heb opgedaan 
en veel interessante mensen heb ontmoet. 
Daarna heb ik in diverse theaters gewerkt, 
maar ik kreeg nooit een echt contract. 
Waarschijnlijk zagen ze een dwarskop in 
mij.

Ik was erg goed, maar ik voelde zelf 
ook wel dat mijn lichaam niet het instru
ment was waarmee ik mij kon uitdrukken. 
Ik heb toen verschillende soorten dans 
uitgeprobeerd, maar op een dag besefte ik 
plots dat dans niets meer voor mij was. Nu 
had ik altijd al veel gefotografeerd en de 
zwart-witfoto’s ook altijd zelf ontwikkeld. 
Een paar maanden voor ik de dans eraan 
gaf, had ik de workshop “Dans en camera” 
bezocht, die Merce Cunningham samen 
met Charles Atlas had gegeven. Daar kreeg 
ik zin om de videocamera als een voortzet
ting van mijn lichaam te gebruiken. De 
videocamera gaf me wat de dans me niet 
meer kon geven. Toevallig ontmoette ik 
in die tijd ook beeldend kunstenaars en 
kwam ik naar Basel, waar Jean-Christophe 
Ammann in de Kunsthalle aan de slag 
was.

H.S.: Tegelijk was met de videocamera een 
nieuw instrument opgedoken?

A.W.: Precies, en meteen ook een nieuw 
perspectief. De kunst bood me de kans 
om me weer actief in de maatschappij te 
bewegen, ze te observeren en eraan deel te 
nemen. Die kans kon de arbeidsroutine in 
het theater me niet geven.

H.S.: Over welke jaren hebben we het nu?

A.W.: In 1978 ben ik gestopt met dansen, 
ik ben in Parijs blijven wonen en ben daar 
begonnen met conceptueel werk. Een jaar 
later ben ik naar Basel gekomen en heb 
ik in de kersttentoonstelling mijn eerste 
videowerk getoond. Het jaar daarop deed 
ik een performance. Je had in Basel toen 
een dynamische artistieke scène rond Jean- 
Christophe Ammann, met Anselm Stalder, 
Hannah Villiger, Vivianne Sutter, Miriam 
Cahn, Jiirg Stuble, Eric Hattan en Sylvia 
Bâchli. Er bestond een soort gemeenschap, 

en tegelijk kon je ook voor jezelf werken. 
De reden waarom ik met kunst gestopt ben, 
is eigenlijk dezelfde als de reden waarom 
ik er ooit mee begonnen was: je ontmoet 
andere mensen en je wordt iemand anders. 
Op een bepaald moment heb ik gemerkt 
dat de kunst niet meer het instrument was 
waarmee ik mijn waarden in de maat
schappij kon onderbrengen.

H.S.: Hoe verliep dat veranderingsproces?

A.W.: Het begon ermee dat ik me slecht 
voelde. Omdat ik na dat aanvankelijk 
veelbelovende gemeenschapsgevoel weer 
alleen was.

H.S.: In de kunst?

A.W.: Ja. Voor mij was het pijnlijk om 
mee te maken hoe mijn werk, dat ik met 
een welbepaalde bedoeling had gemaakt, 
gebruikt en naar buiten toe verpakt werd.

H.S.: Door wie?

A.W.: Door tentoonstellingsmakers, cultuur
politici... Mijn standpunt was dat kunst 
kunst is, en ik begreep niet waarom mijn 
werk voor andere inhouden geïnstru- 
mentaliseerd moest worden. Voor Jean- 
Christophe Ammann stond kunst helemaal 
bovenaan. Geld speelde geen rol. Macht 
speelde geen rol. Hij heeft het altijd voor 
elkaar gekregen om geld en macht te 
veroveren zonder daarbij zichzelf te ver
raden.

Ik was erg ontgoocheld en ben op 
zoek gegaan naar een nieuwe bezigheid. 
Fysiotherapie leek iets voor mij te zijn, 
omdat ik graag met mensen samen ben 
en omdat ik geboeid ben door het lichaam 
en het precieze, onwrikbare vocabularium 
van de anatomie.

H.S.: Met “op een bepaald moment heb 
ik gemerkt” verwijs je naar het proces 
waarin je afstand neemt van het enthou
siasme waarmee je altijd had gewerkt. 
Is er in dat proces een moment geweest 
waarop je voor jezelf hebt uitgemaakt: dit 
werk maak ik nu om te stoppen met kunst? 
Of heb je terwijl je met een werk bezig was 
plots beseft: dit wordt het laatste?

A.W.: Dat eerste. Ik had als deadline de 
datum waarop ik mijn opleiding fysio
therapie zou beginnen. Zodra ik wist dat ik 
die opleiding wilde volgen, was het voor 
mij duidelijk dat ik onder de kunst een 
streep zou trekken. Toch heb ik verderge- 
werkt en ben ik blijven tentoonstellen.

H.S.: Je hebt je beslissing niet bekend
gemaakt?

A.W.: Nee. Ik was tenslotte geen sporter 
die de pers optrommelt om aan te kon
digen dat hij ermee kapt. Mijn laatste 
werkstuk heb ik eigenlijk gerealiseerd om 
mijn eerste ziekenhuisstage aan te kunnen. 
Niet met de bewuste bedoeling een punt te 
zetten achter de kunst, maar om de schok 
die de stage met zich meebracht aan te 
kunnen.

H.S.: Op welke afdeling werkte je?

A.W.: De geriatrie.

H.S.: Dat is natuurlijk de afdeling in de 
ziekenzorg met het perspectief op de dood.



Anna Winteler

Geriatrie IA - Das Hohelied, 1991, stills

Arts, verpleegster of fysiotherapeute word 
je doorgaans omdat je mensen wil gene
zen...

A.W.: Omdat ik ouder was dan de andere 
studenten hebben ze me naar de geriatrie 
gestuurd. Ik was er ook beter tegen opge
wassen dan die jonge mensen - dankzij dat 
artistieke werk.

H.S.: Kun je het kort beschrijven?

A.W.: Ik had de camera bevestigd aan een 
rolstoel, op kniehoogte van een mogelijke 
patiënt. Het idee was om van middernacht 
tot middernacht elk uur de gang op en af 
te lopen en de rolstoel met de camera voor 
mij uit te schuiven. Het hele leven van de 
afdeling speelt zich op die gang af. Links 
had je ramen, rechts de deuren van de zie
kenkamers. Aan de ene kant licht, aan de 
andere kant duisternis.

H.S.: Kun je als kijker merken dat er een 
rolstoel is?

A.W.: Ik denk wel dat je het lage perspec
tief opmerkt, het perspectief van rolstoel
gebruikers. Het rollende wagentje zelf 
krijg je niet te zien. Ik schuif de camera 
voor me uit en je hoort mijn stappen. Je 
ziet hoe het licht verandert en je merkt 
hoe een dag op zo’n afdeling verloopt. 
De verveling en de bedrukte stemming. 
Om duidelijk te maken dat de patiënten 
op deze afdeling mensen zijn, met een 
verleden in de sociale structuren van de 
maatschappij, declameren twee acteurs 
zolang de video duurt, dus dertig minuten 
lang, het hooglied uit het Oude Testament. 
In de aftiteling komen allerlei namen voor, 
ook namen die verzonnen zijn, terwijl een 
Bachcantate weerklinkt, als een hymne op 
het leven. Een zeer hoopvol slot. Dat was 
mijn afscheid.

H.S.: Tijdens onze eerste ontmoeting ver
telde je dat je voor dat werk een publieke 
presentatie had georganiseerd waarop je 
mensen had uitgenodigd.

A.W.: Dat heb ik inderdaad gedaan, in 
de recreatieruimte van het ziekenhuis, 
het Kantonspital Basel. De hele afdeling 
kwam kijken. En Rémy Zaugg.

H.S.: Je had ook mensen uitgenodigd uit 
jouw artistieke milieu?

A.W.: Ik geloof dat ik alleen Rémy Zaugg 
uitgenodigd had. Ik vond het belangrijk 
om het werk aan de betrokkenen te laten 
zien, omdat kunst een publieke activiteit is 
en je kunst niet voor jezelf maakt. Tegelijk 
wilde ik er de mensen in het ziekenhuis 
mee bedanken. En misschien wilde ik 
Rémy - en de andere mensen uit de kunst
wereld die er misschien ook waren - dui
delijk maken dat het niet ophoudt. Als een 
werk voltooid is, moet het gepresenteerd 
worden.

H.S.: Zo zit de kunst in elkaar. Is er een reden 
waarom je Rémy Zaugg had uitgenodigd?

A.W.: We hadden toen een relatief inten
sief contact, we zaten beiden in het bestuur 
van de Kunsthalle en stonden kritisch 
tegenover de kunstopvattingen en de aan- 
pak van Thomas Kellein, de opvolger van 
Jean-Christophe Ammann als directeur 
van de Kunsthalle. We hadden een buiten

gewone ledenvergadering bijeengeroepen 
om mijnheer Kellein weg te stemmen. Hij 
werd dan toch niet weggestemd en toen 
zijn we maar samen opgestapt. Mijn keuze 
voor of tegen de kunst kwam ook voort uit 
mijn vertwijfeling over het gemak waar
mee een tentoonstellingsmaker uitspraken 
van werk van mij en anderen kon misbrui
ken en voor opportunistische cultuurpoli
tieke doeleinden kon inzetten. De buiten
gewone vergadering in de Kunsthalle was 
ongelooflijk. Er waren mensen uit Basel 
op afgekomen die er anders nooit waren. 
Ons, degenen die kritisch stonden tegen
over Kellein, maakten ze belachelijk, en 
voor zijn aanhangers applaudisseerden ze. 
In zo’n sfeer kon je onmogelijk nog rede
lijk argumenteren. Het was een vorm van 
totalitarisme, waarin een groep mensen 
het zich permitteerde om met volkomen 
emotionele en op desinformatie steunende 
argumenten hun privileges te verdedigen, 
zodat de discussie niets meer met de zaak 
zelf te maken had en destructief werd.

H.S.: Heb je ooit Canetti gelezen?

A.W.: Ik heb in die tijd stukken uit Masse 
und Macht gelezen.

H.S. : Er zijn altijd weer momenten waarop 
groepen mensen met de voeten stemmen...

A.W.: Wij Zwitsers kennen dat niet zo 
goed. Wij zijn zeer gematigd en traag. 
Compromissen zijn belangrijk voor ons. 
Met die houding ben ik opgevoed. Dat 
heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Een 
slechte kant is dat je weerstandsvermogen 
niet zo groot is. Ik ben erg emotioneel. 
Ik heb de consensus nodig om te kunnen 
overleven.

H.S.: De situatie die je net beschreven 
hebt, is specifiek voor die bepaalde plek. 
Maar je zou ze ook kunnen beschouwen 
als een model van machtsuitoefening in 
het culturele domein. Zijn er momenten 
geweest waarop je besefte dat het jou als 
kunstenares moeilijk viel met zulke macht- 
codes om te gaan?

A.W.: De huidige situatie is niet te verge
lijken met die van toen. De kunst wordt 
vandaag anders gemaakt en hangt met an
dere structuren samen. Vóór ons gesprek 
vroeg je mij of er zoiets zou kunnen be
staan - of effectief bestaat - als een collec
tief fantasma over “de kunstenaar en zijn 
werk”. Ik breng dat in verband met wat we 
in het begin van ons gesprek even hebben 
aangeroerd: de veronderstelling dat je als 
kunstenaar toch niet zomaar van beroep 
kunt veranderen. Die klassieke opvatting 
van de kunstenaar en zijn werk is histo
risch gegroeid. Ik denk dat kunst altijd een 
communicatieve rol heeft gespeeld. Het 
ging erom iets te vertellen, anderen iets te 
tonen. Of om als opdrachtgever je positie 
te markeren. In de 20ste eeuw gingen de 
kunst of de kunstenaar dan de rol spelen 
van kritische getuige. De kunst is richting
gevend geweest in de individualisering 
van de massa. Vandaag is dat weer anders. 
Wij zijn zeer individualistisch. Het gevoel 
te behoren tot een gemeenschap, een fami
lie, zijn we kwijtgeraakt.

H.S.: Je beschrijft de prototypische 20ste- 
eeuwse kunstenaar hier als apologeet van 
het laatkapitalisme, die de waarden die jij 
aanhaalt mee ten grave heeft gedragen?!

A.W.: Misschien. Of die getoond heeft 
dat er ook andere waarden bestaan. Het 
is allemaal mogelijk. Vandaag hebben we 
een andere constellatie. Het geld regeert 
de wereld. Als reactie daarop worden 
weer gemeenschappen gevormd. Vaak is 
het niet meer een individu dat naar voren 
treedt, maar een collectief. Dat collectief 
probeert zichzelf te vermarkten en tegelijk 
zijn waarden opnieuw uit te vinden. Weten 
hoe je jezelf moet vermarkten heeft natuur
lijk niets met kunst te maken. Of misschien 
is het intussen toch een deel van de kunst 
geworden? Wat betekent kunst vandaag 
eigenlijk? Ik denk dat we weer een tijd 
meemaken waarin de kunst verandert.

H.S.: Waarschijnlijk heb je de jaren ’90 
niet zo intensief gevolgd, maar de feno
menen die je net beschreven hebt, hebben 
zich toen inderdaad voorgedaan. De kunst 
heeft sterk gepolitiseerde en gemeen- 
schapsgerichte posities voortgebracht die 
hard nodig waren. Maar vandaag is er een 
nieuwe generatie die daartegen reageert 
en er zich tegen afzet. Bij de kunstenaars 
wordt de stemming weer individualisti- 
scher.

A.W.: Maar ik kan me voorstellen dat de 
relatie tussen de kunstenaar en zijn artis
tieke arbeid vandaag niet meer als een 
existentiële roeping wordt beschouwd.

H.S.: In het ideale geval niet. Maar ik denk 
dat kunsthandelaren en musea die mythe 
in stand houden.

A.W.: Ze proberen bepaalde waarden te 
bewaren en raken daarbij wat achterop.

H.S.: Je hebt je werk afgestaan aan het 
Museum für Moderne Kunst in Frankfurt.

A.W.: Om het niet zelf te hoeven vernie
tigen. Ze kunnen er nu naar goeddunken 
over beschikken. De beslissing ligt niet 
meer bij mij.

H.S.: Hoe reageerde je omgeving toen je 
publiekelijk verklaarde dat je niet meer als 
kunstenaar werkte?

A.W.: Ik heb het niet met zoveel woorden 
gezegd. Op een keer vroeg iemand mij 
waarom men mij niet meer te zien kreeg, 
en of ik nog in Basel woonde. Toen ik 
zei dat ik fysiotherapeut was, hebben de 
meeste mensen verbaasd gereageerd, maar 
ze vonden het wel okee. Veel mensen 
dachten dat ik ooit wel weer kunst zou 
maken. En enkele mensen hebben altijd 
begrepen dat ik nog altijd mijn ding doe, 
alleen in een andere vorm.

H.S.: Dat klinkt zeer positief.

A.W.: Er waren er ook wel een paar bij 
die vonden dat zoiets echt niet kon - kunst 
maken en daar dan plots mee ophouden...

H.S.: Als we daar nu over spreken, wat 
doet jou dat?

A.W.: De hele kwestie komt voor mij op 
het juiste moment weer op. Momenteel 
hou ik me bezig met het probleem van 
de expressie, in verband met ziekte. Een 
psychiater heeft me eens gevraagd: “Hoe 
kun jij leven zonder de middelen om je uit 
te drukken? Het is moeilijk te geloven dat 
jij nu niets anders doet dan je ten dienste 

stellen van anderen.” Ik bevind me nu in 
een fase waarin ik hard nadenk over hoe 
het voor mij met de fysiotherapie verder 
moet. Waar moet ik verwerken wat ik 
daarbij beleef? Waar vind ik plekken 
waar ik energie kan tanken? Waar druk 
ik mezelf uit? Ik geloof dat die fase van 
constant naar anderen luisteren, constant 
voor anderen klaarstaan op haar einde 
loopt. Intuïtief had ik het blijkbaar nodig 
gevonden om me er intensief in onder te 
dompelen, waarschijnlijk omdat ik heel 
snel een bepaald kwaliteitsniveau wilde 
bereiken. Om enigszins mijn evenwicht 
te bewaren, grijp ik nu naar boeken en 
beelden. De vraag wat kunst eigenlijk is, 
begint me weer bezig te houden, en ik be
zoek tentoonstellingen. Ik heb gemerkt dat 
zoiets me helpt om mijn evenwicht te be
waren. Het gaat er niet om dat ik weer met 
kunst zou willen beginnen - het gaat erom 
vensters te vinden die ik creatief gebruiken 
kan. Natuurlijk is creativiteit niet hetzelfde 
als expressie.

H.S.: Dat is interessant. Ik denk dat je hier 
vanuit een artistieke ervaring argumen
teert. In het gewone taalgebruik begrijpt 
men creativiteit en expressie als een en 
hetzelfde. Vanuit een artistiek perspectief 
kun je die begrippen duidelijk van elkaar 
onderscheiden.

A.W.: Het ene komt niet in de plaats van 
het andere. Tot nu toe heb ik bij veran
deringsprocessen altijd radicaal het roer 
omgegooid. Dat hoeft nu niet meer. De 
fysiotherapie vormt een goede basis. Maar 
mijn leven draait niet meer uitsluitend om 
de fysiotherapie. Boeken en beelden ma
ken adempauzes mogelijk. Maar ik blijf 
aan de kant van de kijker, de toeschouwer.

H.S.: Ik kan me voorstellen dat een bepaal
de communicatieve complexiteit, waar ex
pressie een aspect van is, in de dagelijkse 
tijdsorganisatie geen plaats vindt, of je nu 
professioneel kunstenaar bent of fysiothe
rapeut of bankier. Anderzijds is precies die 
complexiteit de enige plek waar tijdven- 
sters kunnen ontstaan. Er zijn mensen -je 
zou ze amateurs kunnen noemen - die zich 
uit liefhebberij op een bepaalde activiteit 
toeleggen. En doordat ze van die activiteit 
houden, ontstaat een bijzonder soort kwa
liteit die je niet vindt bij de mensen die er 
hun beroep van hebben gemaakt.

A.W.: De druk van het geld verdienen, van 
het proberen te overleven met de geliefde 
activiteit brengt wetmatigheden met zich 
mee die je kunnen verpletteren. Maar ik 
heb altijd kunnen kiezen. Ik geloof dat 
mijn biografie getuigt van een enorm 
vermogen om de speelruimte voor beslis
singen open te houden en effectief ook 
beslissingen te nemen. Ook al speelt geluk 
daarin een grote rol. Altijd kunnen doen 
wat je graag doet, wat je aantrekt... We 
leven in een maatschappij die je die kans 
geeft. Daarom ben ik niet helemaal tegen 
dat afgeschermde, verzekerde Zwitserse 
systeem. Ik heb zeer veel gekregen, en ik 
betaal met plezier mijn belastingen, mijn 
pensioenbijdrage en mijn ziekenfondspre
mie... (Jacht).
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Alexander Koch

Het verlaten van de kunst
Waarover we (kunnen) spreken als we over het uit de kunst stappen spreken

Statistisch bekeken zijn er veel minder 
actieve kunstenaars dan mensen die hun 
artistieke arbeid hebben opgegeven en hun 
kunstenaarsrol hebben afgelegd. Wanneer 
aan het begin van een kunstenaarscarrière 
het succes uitblijft en de bestaansmiddelen 
opdrogen, is de stap van kunstenaar naar 
ex-kunstenaar vaak snel gezet — zo snel, 
dat het eigen inzicht daarover nog wat tijd 
nodig heeft om te erkennen dat de stap ook 
daadwerkelijk is gezet. Slechts in uitzon
derlijke gevallen doet zich het omgekeerde 
voor. De bewuste, weloverwogen beslis
sing om een streep te trekken onder een 
kunstenaarscarrière, een eind te maken aan 
een kunstpraktijk, afstand te nemen van de 
kunstenaarsrol, ondanks het succes, on
danks relatief stabiele randvoorwaarden, 
ondanks een geslaagde positionering in 
het veld: dat is, statistisch gezien, vermoe
delijk de onwaarschijnlijkste manier om 
met kunst te stoppen. In zulke gevallen 
spreken we wellicht beter over het ‘uit de 
kunst stappen’ dan over stoppen met kunst 
In wat volgt gaan we uit van deze onwaar
schijnlijke gevallen en wijden we ons uit
sluitend aan het uit de kunst stappen.

Denken over kunstenaars die geen kun
stenaar meer zijn, is relatief nieuw. In 
elk geval heeft dit onderwerp van kunst
theoretische discussie nog geen histori
sche relevantie verworven. De Witte Raaf 
verricht hier pionierswerk, net zoals de 
tentoonstelling Kurze Karrieren, onlangs 
in het Weense Museum Moderner Kunst 
(MUMOK) [1], en de door mij gecureerde 
manifestatie KUNST VERLASSEN #1: 
gestures of disappearance [2] dat hadden 
gedaan.

Als we ons aan de voorgestelde be
perking houden en dus uitsluitend spreken 
over kunstenaars die geen kunstenaar meer 
zijn omdat ze dat zo hebben gewild, die de 
kunst dus welbewust hebben verlaten, dan 
alluderen we dus niet op een ingeburgerd 
kunsttheoretisch thema, maar construeren 
we een begrip. Daarom stel ik voor om het 
uit de kunst stappen voorlopig op te vatten 
als een uitdrukking waarvan we nog niet 
goed weten hoe ze wordt gebruikt. Ik wil 
graag onderzoeken of het gebruik van die 
uitdrukking aantrekkelijk is en tot welke 
uitspraken zij ons in staat stelt.

De formulering uit de kunst stappen ver
wijst naar twee begripsperspectieven: een 
maatschappelijk perspectief en een per
spectief waarin we een handelend subject 
kunnen onderscheiden. In het eerste per
spectief staat de formulering voor een be
weging, een dynamiek die vanuit de kunst 
naar buiten tendeert. Vergelijk het met 
formuleringen zoals ‘uit de kernenergie 
stappen’: daarmee duiden we een concrete 
historische en politieke eis aan die gericht 
is op een doel (bijvoorbeeld de sluiting 
van kerncentrales). En tegelijk verwijst 
de formulering ook naar een concreet 
technologisch en economisch model, een 
logica zonder kernenergie. Ook met het uit 
de kunst stappen kunnen we een eis, een 
doel, een model of een logica aanduiden. 
Tegelijk kunnen we met die formulering 
- anders dan met de formulering over het 
uit de kernenergie stappen - ook verwijzen 
naar een historische situatie, naar iets dat 
zich al voltrokken heeft en intussen ge
schiedenis is.

In het tweede perspectief kun je uit 
de kunst stappen op zo’n manier gebruiken 
dat je er een handelend subject, een actor 
in kunt onderscheiden: het uitstappen is 
dan iets wat iemand heeft gedaan, van 
plan is te doen of in de toekomst even
tueel zou kunnen doen. De uitspraak 
“X is uit de kunst gestapt” verwijst dan 
naar een historisch feit, naar de beweging 
van degene die uit de kunst stapt. Laten 
we ons nog even over die actor buigen, 
het subject dat logisch voortkomt uit de 
formule uit de kunst stappen.

Uitstappens

Iemand van wie we vinden dat hij de kunst 
heeft verlaten, kunnen we dus een uitstap- 
per noemen. Omwille van de precisie han
teren we de volgende definitie: met kunst- 
uitstapper bedoelen we een op een tijdstip6
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Courtesy The Estate of Lee Lozano and Hauser & Wirth Zurich London
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X in het kunstveld aanwijsbare actor, die 
we op een later tijdstip Y niet meer in het 
kunstveld kunnen aanwijzen, en die dat zo 
heeft gewild. Die definitie biedt een aantal 
voordelen. Om dat aan te tonen, wil ik hier 
even ingaan op de onderdelen ervan.

De benaming actor slaat op alle mogelijke 
posities in het kunstveld: kunstenaars, 
curatoren, galeriehouders, docenten en
zovoort. Er bestaat geen enkele reden om 
het uit de kunst stappen enkel en alleen in 
verband met kunstenaars te onderzoeken. 
Als we uitgaan van een beweging die zich 
uit de kunst (uit het kunstveld) verwijdert, 
kan die beweging net zo goed voor alle an
dere actoren in het veld gelden. Daarmee 
is niet gezegd dat het altijd om dezelfde 
beweging gaat. Integendeel: om allerlei 
redenen lijkt er een verschil te bestaan 
tussen a) een uitstappende museum
directeur of docent en b) een uitstappende 
kunstenaar. Dat verschil alleen al is in 
veel opzichten onthullend: het zegt veel 
over onze opvattingen van de kunst en het 
kunstenaarschap. Het is daarom zinvol om 
over het uit de kunst stappen na te denken 
vanuit het kunstenaarssubject, vanuit de 
kunstenaar als actor: zo’n uitstapper lijkt 
ons radicaler, en hij woelt veel opvattingen 
en clichés over het kunstenaarschap los. 
Daarom concentreer ik me hier vooral op 
de kunstenaarspositie. Wat we overigens 
uitdrukkelijk niet als uit de kunst stappen 
mogen omschrijven, is de rolverandering 
- de stap van kunstenaar naar curator bij
voorbeeld - omdat die eigenlijk alleen tot 
een andere positionering in het kunstveld 
leidt.

Met de formulering kunstveld ver
wijzen we naar de feitelijke maatschap
pelijke ruimte waarin de actoren handelen, 
de ruimte van de sociale, institutionele, 
economische, discursieve constituties 
van kunstpraktijken en kunstbegrippen. 
Doordat we het uit de kunst stappen kop
pelen aan het veldbegrip van Bourdieu 
kunnen we ook rekening houden met al
lerlei claims (of het afstand nemen van die 
claims) op rolmodellen en identificatie

mogelijkheden, op gedrags- en productie- 
patronen, op historische en theoretische 
referentiesystemen - op alles wat het 
kunstveld constitueert en wat het kunst
veld op zijn beurt aanbiedt. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld vermijden dat we ook 
het uitblijven van artistieke ‘productivi
teit’ als ‘uitstap’ interpreteren: het begrip 
‘kunstveld’ stelt ons in staat rekening te 
houden met het geheel van condities die 
constitutief zijn voor het bezetten van een 
positie, en dus ook om zinvolle uitspraken 
te doen over het opgeven van zo’n posi
tie. Het gebrek aan specificiteit van de 
dominerende kunstterminologieën maakt 
zo’n begripsdifferentiëring noodzakelijk. 
Zodra wordt uitgegaan van een normatief 
of inductief kunstbegrip kan uit de kunst 
stappen immers altijd worden geïnter
preteerd als een incompatibiliteit met dat 
kunstbegrip. Bourdieu helpt ons om het uit 
de kunst stappen en de ‘kunstuitstappers’ 
altijd in relatie te zien tot de feitelijkheid 
en de effectiviteit van de dominerende 
kunstopvattingen.

Met de twee tijdstippen X en Y ver
wijzen we naar een beweging in de tijd, 
naar een proces. Met de uitspraak “die 
we op een later tijdstip Y niet meer in het 
kunstveld kunnen aanwijzen” geven we 
aan dat het om een afgesloten proces gaat. 
De uitstap uit de kunst is bijgevolg iets wat 
al een feit is en dat we pas achteraf kunnen 
vaststellen.

De formulering “die we... kunnen 
aanwijzen” duidt “wij” aan als een instan
tie die deel uitmaakt van het kunstveld en 
die als zodanig een positie probeert aan te 
wijzen. Daaruit volgt dat we met zo’n po
sitie een empirisch vast te stellen activiteit 
in het kunstveld bedoelen, het bezetten 
van een positie die we kunnen observeren 
en (bijvoorbeeld historisch) kunnen be
schrijven. Of die positie vooral discursief, 
sociaal of institutioneel is, speelt voorals
nog geen rol: doorslaggevend is dat we ze 
kunnen zien.

Als voorwaarde voor een uitstap 
moeten we altijd een voorafgaande betrok
kenheid veronderstellen. Om het begrip

zinvol te houden, gaan we uit van kunste
naars die niet uit de kunst uittreden omdat 
ze in die discipline geen succes hebben 
gekend, maar juist ondanks het relatieve 
succes dat ze hebben gehad. Iemand die 
na de kunstopleiding werk vindt als recla
mefotograaf en zich in dat beroep vestigt, 
heeft volgens die logica geen positie in het 
kunstveld op te geven - hij heeft immers 
nooit echt zo’n positie ingenomen.

De laatste woorden van onze begripsdefi- 
nitie, “en die dat zo heeft gewild', zeggen 
iets heel belangrijks. De intentionaliteit is 
namelijk een noodzakelijke voorwaarde 
om van een uitstap te kunnen spreken. 
Kunstenaars die in een totalitair regime 
van hun handelings- en uitdrukkings
mogelijkheden worden beroofd zijn geen 
uitstappers, evenmin als kunstenaars die 
louter om economische redenen niet ver
der kunnen werken of die - bijvoorbeeld 
om psychologische of politieke redenen - 
mislukt zijn. De uitstap vatten we dus niet 
als een mislukking op. De formulering “en 
die dat zo heeft gewild' moet de uitstap 
voorstellen als een bewuste, intentionele, 
doelgerichte beweging, die voortkomt uit 
een beslissing of op zijn minst uit een soort 
vastberadenheid of een bedoeling. Alleen 
wanneer we van die veronderstelling 
uitgaan, heeft het zin naar de oorsprong 
van die intentie te vragen, te onderzoeken 
welke redenen er voor de uitstap zijn en 
met welk perspectief of welke hoop hij 
verbonden is. Alleen zo kunnen we de 
contouren van de uitstapper leren onder
scheiden en doorstoten tot de essentie van 
zijn beweging.

Lee Lozano

Wanneer we op die manier over ‘uitstap
pers’ spreken, bevinden we ons in een 
gunstige uitgangspositie om een casus te 
onderzoeken die ons in staat stelt onze be- 
gripsdefinitie proefondervindelijk te toet
sen. Eleonore Knaster, alias Lee Lozano, 
beschouw ik als zo’n casUs. [3]

Lee Lozano behoorde in de jaren 
’60 tot de succesvolste schilders van de 
New Yorkse kunstwereld. Ongeveer tien 
jaar lang bewoog ze zich in het centrum 
van de artistieke scène. Er werd over haar 
geschreven en gesproken, ze was actief in 
het sociale leven en verkocht werk aan pu
blieke en privé-collecties. In 1970 kreeg ze 
een solotentoonstelling in het New Yorkse 
Whitney Museum. De toenemende politi
sering van het kunstveld in de loop van de 
jaren ’60 had een ingrijpende invloed op 
haar werk. In 1968 was ze betrokken bij 
de acties van de Art Workers Coalition, 
ze bewoog zich in de kringen rond Lucy 
Lippard en ze was nauw bevriend met Dan 
Graham en Sol LeWitt. In 1968 liet ze de 
schilderkunst stilaan varen en begon ze 
met haar Language Pieces: systematisch 
geformaliseerde en aan haarzelf gerichte 
instructies. Achteraf gezien maken die 
Language Pieces haar tot een vooraan
staand vertegenwoordiger van het New 
Yorkse conceptualisme. Het thema van 
de Language Pieces zijn instructies zo
als “Mijd publieke manifestaties die in 
verband staan met de kunstwereld” [4] of 
“Trek je terug uit een tentoonstelling bij 
D.B. om te vermijden dat je er met werk 
hangt datje naar beneden haalt”. [5] In die 
schriftelijke aanwijzingen concentreerde 
Lozano zich op de meest diverse psycho
logische, sociale, economische en insti
tutionele parameters van haar artistieke 
bestaan. Ze herschreef ze, negeerde hun 
geldigheid en probeerde ze te counteren 
door een autonoom handelingspotentieel 
op te bouwen, een singuliere, private en 
bovendien bewust vrouwelijke soeverei
niteit. (Dat kon overigens ook heel goed 
groteske trekken aannemen, bijvoorbeeld 
wanneer die soevereiniteit erin bestond 
“de laatste tien nummers van Art Forum 
omhoog te gooien”.) [6] Aanvankelijk 
werden de Language Pieces minstens ge
deeltelijk tentoongesteld als conceptuele 
kunstwerken, maar gaandeweg kregen ze 
steeds meer het karakter van particu
liere dagboekaantekeningen. Maar het 
opmerkelijke is dat zij niet conceptueel 
of retorisch van aard waren: ze werden 
door Lozano tot in de kleinste details in 
daden omgezet, zodat ze een tijdlang haar 
leven hebben bepaald. Op die manier en
sceneerde ze een steeds kritischer houding



tegen de wereld van de kunst: ze gaf uiting 
aan haar overtuiging dat de kunst geen rol 
vermag te spelen in het vormgeven van 
de maatschappelijke werkelijkheid. [7] 
Tegelijk zorgden die instructies ervoor dat 
de kloof met de pragmatische en identi- 
teitsmodellen, die Lozano als actor in het 
kunstveld kenmerkten, elke dag groter 
werd.

Tussen 1970 en 1972 gaf Lee Lozano 
ten slotte haar atelier op. Ze zette een punt 
achter haar artistieke productie, verbrak de 
sociale contacten met de meeste van haar 
collega’s en galeriehouders, en vertrok uit 
New York.

Van dit ogenblik af kan het kunstveld 
-kunsthistorici, theoretici, critici- zijn 
verhaal eigenlijk alleen nog op een histori
serende manier voortzetten. Er zijn immers 
geen kunstwerken of performances meer, 
die nog als gebeurtenis kunnen worden ge
markeerd; er is geen persoon meer [8], er 
is alleen nog ‘Lee Lozano’, het werk en de 
herinnerde actor in het voltooide verleden. 
In het actuele heden blijft altijd een gat, 
een lege plek. Dat gat blijft er ook vandaag 
nog. Haar nagelaten oeuvre was te klein en 
te weinig invloedrijk om zichtbaar te kun
nen blijven en in het discours aanwezig te 
zijn. In de jaren ’70 en ’80 geraakte haar 
werk grotendeels in vergetelheid. Alleen 
enkele kenners van de. conceptuele kunst 
herinnerden zich de Language Pieces nog. 
Pas in de jaren ’90 werd haar casus weer 
ter sprake gebracht; [9] Dat hing samen 
met de groeiende vraag naar randfigu
ren in de kunstgeschiedenis die geschikt 
waren voor rehabiliteringspogingen. Het 
had er ook mee te maken dat critici in hun 
onderzoek de gecanoniseerde geschied
schrijving van onder meer de conceptuele 
kunst steeds vaker links lieten liggen. [10] 
Maar ook in die hernieuwde receptie is 
de lege plek dezelfde gebleven: de ‘af
wezigheid’ van Lozano blijkt onmogelijk 
te vatten. Sommige auteurs en curatoren 
hebben zich op het werk geconcentreerd; 
ze probeerden de constructie van mythes 
te vermijden en deden daarom hun best om 
Lozano’s biografie weg te moffelen, zeker 
het deel na 1972. Anderen hebben juist de 
levensgeschiedenis van de (voormalige?) 
kunstenares Lozano gereconstrueerd en 
als biografisch verhaal verteld, zonder dit 
aan haar werk te koppelen. Dat klinkt dan 
ongeveer zo. Tot begin jaren ’80 is ondui
delijk waar Lozano zich ophield. Soms 
was ze in Londen, soms vond ze onderdak 
bij vrienden, soms leefde ze met iemand 
samen, in wisselende, vluchtige relaties. 
Door financiële en psychische omstan
digheden en door alcohol en drugs raakte 
ze aan lager wal. Vervolgens trok ze naar 
haar bejaarde ouders in Dallas, Texas en 
leefde ze een tijdlang met hen samen. Ze 
tiranniseerde hen en ook zichzelf. Eerst 
overleed haar vader, dan haar moeder. De 
erfenis was te klein om te kunnen overle
ven, te groot om te kunnen sterven. Vanop 
veilige afstand observeerde ze wat er in 
New York met haar ‘postume werk van 
een levende’ gebeurde; ze hoopte dat er 
werk van haar zou worden verkocht. Op 
basis van de weinige verhalen die over 
haar de ronde doen, lijkt ze een wat ex
centriek, lastig en vermoedelijk ook wel 
humoristisch iemand te zijn geweest. Haar 
levenseinde is bitter: ze sterft eenzaam in 
een ziekenhuis in Dallas, aan kanker. Ze 
wordt begraven op de armenbegraafplaats, 
zonder grafzerk, zelfs een bordje met haar 
naam erop ontbreekt - maar welke naam 
had erop moeten staan: Knaster of Lozano? 
Op al haar persoonlijke documenten had 
ze haar handtekening weggekrabd, en in 
haar laatste levensjaren noemde ze zich
zelf alleen nog “E”.

Tot op heden zijn het ‘voor’ en het ‘na’ 
van haar terugtrekking uit de kunstwereld 
niet in een betekenisvol verband geplaatst. 
Het ontbreekt, zo lijkt het, aan de nodige 
begrippen of categorieën om het scharnier 
tussen de twee tijdperken en de twee lo
gica’s te kunnen ontdekken. Dat scharnier 
is onuitgesproken gebleven, zo luidt mijn 
stelling, omdat er geen geschikt vocabula
rium voor bestaat. De gebruikelijke formu
leringen over het opheffen van de grenzen 
tussen kunst en leven moeten we in elk ge
val overboord gooien: him waarde is nihil, 
en het utopische moment dat ze ooit leken 
te vatten is achterhaald. Neem de volgende 
uitspraak van Lucy Lippard: “[Lozano]
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Lee Lozano

Dialogue Piece, 1969
Courtesy The Estate of Lee Lozano and Hauser & Wirth Zürich London
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did the life-as-art thing. The kind of things 
other people did as art, she really did as 
life.” Lippard hanteert hier een van haar 
favoriete discursieve modellen — een mo
del dat haar voldoening geeft omdat het de 
casus Lozano begripstechnisch kan afdek
ken. Pas wanneer we proberen om over het 
uit de kunst stappen te spreken op de ma
nier die ik in deze tekst heb voorgesteld, 
kunnen we de kunsttheoretische functie 
en betekenis van de Language Pieces be
schrijven en kunnen we uitspreken waar 
het in de casus Lozano écht om gaat.

Lee Lozano II
(de praktijk van het uitstappen)

In hun totaliteit vormen de Language 
Pieces niet alleen een conceptueel werk
complex. Klaarblijkelijk waren ze tege
lijk ook de articulatie van sociale prak
tijken. Ze vormden de aanleiding tot die 
praktijken, ze waren de genese ervan. 
Deze sociale praktijken stelden de in het 
kunstveld geldende rolmodellen, regels en 
engagementen in vraag, om ze te omzeilen 
en ten slotte op te zeggen (zie bijvoorbeeld 
General Strike). Dat betekent dat je de 
Language Pieces, die dat proces zowel 
genereerden als documenteerden, onder 
geen beding kunt lossnijden van Lozano’s 
dagelijkse leven en van haar feitelijke te
rugtocht uit de kunst. Doe je dat wel, dan 
beschouw je de Language Pieces uitslui
tend als werk en begrijp je ze verkeerd.

We kunnen daarom beter uitgaan van 
de logica die het gebruik van de formule
ring uit de kunst stappen ons suggereert. 
In de casus Lozano worden we dan gecon
fronteerd met een doelbewuste uitstap uit 
de kunst, die zich voltrekt in performatieve 
artistieke taalhandelingen. Het gaat om een 
praktijk die zijn eigen uitblijven initieert, 
het* in een overgangsfase als kunstwerk 
realiseert en het dan in de werkelijkheid 
voltrekt - een praktijk die zijn eigen op
heffing beschikt en bewerkstelligt. In die 
interpretatie worden we geconfronteerd 
met een praktijk van het uitstappen, een 
praktijk die zich in het kunstveld consti
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tueert om vervolgens vanuit dat kunstveld 
langs zijn constituerende elementen heen 
te glippen.

Als we de Language Pieces als 
leidraad nemen om het uit de kunst stap
pen te beschouwen als een praktijk en als 
een articulatie, dan wordt daarmee een 
(handelihgs)ruimte ontsloten, een perfor
matieve en discursieve overgangszone 
tussen het binnen en het buiten van het 
kunstveld, tussen het werk en het uitblij
ven ervan, tussen de kunstenaar-actor en 
zijn uitblijven, tussen de kunstgeschiede
nis en haar uitblijven, tussen - heel alge
meen - de kunst en haar uitblijven. Als we 
er dan van overtuigd raken dat we effectief 
kunnen spreken van zo’n overgang, zo’n 
ruimte -die overigens net zo goed een 
plek of een beweging zijn kan - en dat 
we die overgang daarmee ook zichtbaar 
kunnen maken, zou zoiets dan geen kunst
historische consequenties moeten hebben? 
Dat elke onderscheiding - dus ook de on
derscheidingen die bijvoorbeeld aan onze 
kunstgeschiedschrijving ten grondslag 
liggen — sommige dingen insluit en andere 
dingen uitsluit, dat weten we. Wat zou er 
gebeuren als de kunstgeschiedenis in het 
uit de kunst stappen een overgangszone 
•zou zien tussen wat ze, zichzelf schrijvend, 
geneigd was in te sluiten en wat ze niet kon 
laten uit te sluiten - zou ze zichzelf in haar 
randzones dan niet moeten herschrijven!

Zonder twijfel zijn de Language Pieces ar
ticulaties van een (institutioneel-)kritische 
artistieke houding. Ze zijn gericht tegen 
de kunstveld-immanente logica’s van 
de markt, het succes, de rationaliteit, de 
productiviteit, de rolfixatie, de psychische, 
seksuele, economische, institutionele, po
litieke afhankelijkheid enzovoort. Het zijn 
instrumenten voor en ook al resultaten van 
een (deels ook systemische) emancipatie. 
En de handelingen waartoe ze aansporen 
en die ze registreren? Zijn zij ook een 
(artistieke) articulatie en dus ook een po
tentieel object van ons receptievermogen? 
Literaire stukken zijn het zeker niet, maar 
evenmin zijn het echte conceptual pieces 

zoals die van Robert Barry of Lawrence 
Weiner, en ze zijn zelfs het tegendeel van 
Joseph Kosuths Art as Idea (as Idea). Het 
zijn - en zo functioneren ze ook in hun 
onderlinge samenspel — op handelingen 
gerichte performatieve uitspraken, die in 
de sociale en biografische realiteit van hun 
auteur ingrijpen. In Dialogue Piece houdt 
Lee Lozano zich de volgende instructie 
voor: “call, write or speak to people you 
might not otherwise see for die specific 
purpose of inviting them to your loft for 
a dialogue”. [11] Deze instructie bewijst 
hoezeer de terugtocht uit de kunstwereld 
haar dagelijkse leven al tekent (“you might 
not otherwise see”), maar zij zet tevens 
een proces in gang dat meteen ook gedo
cumenteerd wordt, en dat de daaropvol
gende dagen en weken van Lozano’s leven 
bepaalt. Het protocol van de Dialogue 
Pieces registreert vervolgens telefoontjes 
en tientallen gesprekken die Lozano in haar 
atelier met collega-kunstenaars had. Het 
is onmogelijk om dit of andere Language 
Pieces als kunstwerken te beschouwen 
(zoals PS 1 MOM A in New York ze bij
voorbeeld onlangs heeft tentoongesteld), 
en dat niet te doen met de handelingen 
die ermee vervlochten zijn. (Al zijn die 
handelingen onmogelijk te vatten met een 
categorie zoals performance - en kon het 
PS 1 ze bijgevolg niet waarnemen, laat 
staan vermelden.)

Als dat zo is, kunnen we dan zover 
gaan om het uit de kunst stappen in het 
algemeen als een kritische praktijk te 
beschouwen? Misschien kunnen we die 
vraag beter zo stellen: wat zou er gebeuren 
als we de vele vormen van het - vooral in 
de jaren J 60 en ’70 vaak voorkomende- 
uit de kunst stappen zouden beschouwen 
als kritische praktijken, die zich in het 
kunstveld voor onze ogen ongezien verza
melen, vormen en formuleren, doordat ze 
zichzelf aan dat kunstveld voltrekken! Het 
vocabularium inoefenen waarmee we die 
praktijken kunnen uitspreken, dat zou dan 
eventueel betekenen: de kwaliteit erken
nen van een maatschappelijke dynamiek 
die een singuliere uitstapbeweging, zoals 
Lee Lozano die voltrokken heeft, nauwe
lijks laat vermoeden.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noten

[1] MUMOK Factory Wenen, met als 
curatoren Susanne Neuburger en Hedwig 
Saxenhuber.
[2] Galerie der Hochschule für Grafik 
und Buchkunst, Academy of Visual Arts, 
Leipzig.
[3] In 1930 als Eleonore Knaster ge
boren in Newark, New York en in 1999 
overleden in Dallas, Texas.
[4] General Strike Piece, februari 1969.
[5] 'Withdrawal Piece, februari 1969.
[6] Throwing Up Piece, mei 1969.
[7] Dat wordt het duidelijkst uitgedrukt 
in Lozano’s Statement for Art Workers 
Coalition uit 1969.
[8] De ‘inactiviteit’ en onproductiviteit 
van Marcel Duchamp staat in de geschie
denis geboekstaafd als een geslaagde 
tactiek in het kunstveld, op basis van de 
specifieke manieren waarop de persoon 
M.D. aanwezig was.
[9] Ook dankzij de permanente inspan
ningen van Barry Rosen en Jaap van Liere, 
die haar New Yorkse nalatenschap behe
ren.
[10] Zie bijvoorbeeld Martin Beek, 
Geschichtskorrektur, in Wien: Springerin 
2/98.
[11] Dialogue Piece, begonnen op 21 april
1969. 7
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SYMPOSIUM Visual art, in the 21st century, explodes in an array 
of media-based cross-over forms. For example, the classic medium 
of sculpture explores novel installation domains whereas the visual 
landscape is translated in the emerging art form of soundscapes. In that 
context, many questions surface. To what extent do painterly concepts 
still permeate the visual domain? How does new media work influence 
the process of visual communication? Could one still speak of specific 
media-based works? Is the medium still the message?

Participants: Annette Balkema (Lier en Boog Series, Amsterdam), 
Stef Van Beilingen (curator, Antwerp), Barbara Vanderlinden 
(curator, Roomade, Brussels), Eva Wittockx (curator, SMAK Ghent), 
Nicolas Bourriaud (co-director Palais de Tokyo, Paris) 
Moderator and concept: Henk Slager.

Date: FRI 3 December 2004,14:00-17:00
Location: HISK
Lange Leemstraat 338 2018 Antwerpen

Reservation required via t +32 3 2867840 or e: hisk@hisk.edu HISK 
20048
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1980
Van 28 juni tot 7 september 1980 vond in het ICC aan 
de Antwerpse Meir de tentoonstelling 1980 -jonge 
Belgische kunst plaats. Aanvankelijk een initiatief van de 
Werkgroep voor Plastische Kunst, werd de tentoonstel
ling uiteindelijk gerealiseerd in samenwerking met het 
ICC. Aanleiding was het 150-jarig bestaan van België. 
Voor de tentoonstelling werden 26 Belgische kunstenaars 
onder de 35 jaar geselecteerd. Op de deelnemerslijst vin
den we kunstenaars die inmiddels een internationale 

carrière hebben opgebouwd, andere kunstenaars die 
plaatselijk bekendheid gemeten en nog andere kunste
naars die volledig zijn weggedeemsterd. Aanvankelijk 
ging onze belangstelling uit naar de kunstenaars met 
een onregelmatige carrière: kunstenaars die tijdelijk 
of definitief gestopt zijn. Uiteindelijk besloten we 1980 
te gebruiken als een opstap voor een proeve van alter
natieve kunstgeschiedschrijving: we vertrokken bij de 
eerste van het alfabet, Guillaume Bijl, we besloten hem te 

interviewen en we namen ons voor om alle sporen die dat 
gesprek opleverde, te gebruiken als aanleiding voor ver
der onderzoek. Dit bracht ons alvast bij Leo Steculorum, 
kunstenaar en jeugdvriend van Bijl, en bij Walter Van 
Rooy, kunstenaar en drijvende kracht achter de kunst- 
ruimte Ruimte Z, die een belangrijke rol speelde voor de 
kunst in Antwerpen rond 1980.

Koen Brams en Dirk Piiltau

Koen Brams/Dirk Pültau: Weet je nog hoe je voor de ten
toonstelling 1980 bent gevraagd? Hoe is dat in zijn werk 
gegaan?

Guillaume Bijl: Ik had op dat moment twee installaties 
gerealiseerd, de Autorijschool Z in Ruimte Z te Antwerpen, 
en het Beroepsheroriëntatiecentrum in De Warande te 
Turnhout. Ik was al eens in de krant gekomen en derge
lijke, ik was al anderhalf jaar bezig. Annie Gentils werkte 
in het ICC, ze was overgekomen van De Warande, waar ze 
mijn tentoonstelling had geprogrammeerd. Zij heeft wel
licht een tip gegeven aan Hor Bex, toenmalig directeur van 
het ICC. Een andere belangrijke figuur was ontegenzeg
gelijk Walter Van Rooy. Hij had in die tijd een galerie in 
de Lovelingstraat in Borgerhout: Ruimte Z, eigenlijk een 
kunstenaarsinitiatief. Walter Van Rooy organiseerde niet 
alleen tentoonstellingen maar gaf ook een tijdschriftje uit. 
Hij en zijn vrienden schrokken er niet voor terug om naar 
Joseph Beuys te trekken en hem te interviewen. Ze hebben 
ook Jan Hoet geïnterviewd. Daarnaast was Van Rooy zelf 
schilder, een veelbelovend schilder. Het was de tijd van de 
conceptkunst, de performance, en ook de introductie van de 
wilde schilders. In Ruimte Z hebben een aantal kunstenaars 
hun eerste tentoonstelling gehad, en enkele van die kunste
naars zijn opgenomen in de tentoonstelling 1980.

K.B./D.P.: Welke kunstenaars hebben dan hun eerste stap
pen gezet in Ruimte Z?

G.B.: Walter Van Rooy studeerde aan de academie in Gent, 
en hij had daar Danny Devos leren kennen. Danny Devos 
heeft in Ruimte Z zijn eerste performances gedaan, die wa
ren wel belangrijk toen. Van Rooy heeft nog andere men
sen uit Gent tentoongesteld, Dany. Deprez bijvoorbeeld. 
Guy Rombouts heeft zijn eerste solotentoonstelling in 
Ruimte Z gerealiseerd. Ria Pacquée heeft er ook tentoon
gesteld, en Guy Bleus. Er hebben ook een aantal groeps
tentoonstellingen plaatsgevonden. Er was bijvoorbeeld een 
tentoonstelling waarbij iedereen een vierkante meter van 
de galerie toegewezen kreeg, en ook een gelijk deel van de 
affiche mocht vullen. Er namen 26 kunstenaars deel, waar
onder Filip Francis, Harry De Schepper, Leo Steculorum. 
De twee laatste waren jeugdvrienden van mij. Die groeps
tentoonstelling A-Z heeft veel volk gelokt. Je moet weten 
dat er niet veel galeries en tentoonstellingsruimtes waren 
in die tijd. In Antwerpen kon je voor actuele kunst eigen
lijk alleen in het ICC terecht. De meeste kunstenaars van 
Ruimte Z waren gevraagd om deel te nemen aan 1980: 
Ria Pacquée, Danny Devos, Guy Bleus, Guy Rombouts, 
Leo Steculorum en ik.

K.B./D.P.: Als je de lijst met de kunstenaars overloopt, dan 
moet je haast tot de conclusie komen dat 1980 een echte 
Antwerpse tentoonstelling was, terwijl de tentoonstelling 
een overzicht wou bieden van de actuele kunst in België...

G.B.: Daar ben ik het niet mee eens. Ik was van Antwerpen, 
Guy Bleus was van Hasselt, Luc Coeckelberghs was van 
Brussel, Johan Dehollander was van Gent, Stefan De 
Jaeger was van Brussel, Daniel Deltour was Franstalig, 
Denmark was van Antwerpen, Jean Pierre De Roo ken ik 
niet meer, Danny Devos woonde in Gent, Daniël Dewaele 
was van Brugge, Patrick Joly was Franstalig, Gerard 
Lannoye ken ik niet meer, Liefde en berouw ken ik niet 
meer, Daniël Matthys was van Gent, Una Maye ken ik niet 
meer, Ria Pacquée was van Antwerpen, Bernard Queeckers 
was van Brussel, Hugo Roelandt was van Antwerpen, Guy 
Rombouts was van Antwerpen, Michel Smets ken ik niet 
meer, Leo Steculorum was van Antwerpen, Thé Van 
Bergen was van Nederland maar woonde nabij Antwerpen, 
Frank Van Herck was van Antwerpen, Philippe Van 
Snick was van Brussel of Gent, Walter Van Rooy was 
van Antwerpen maar had academie gelopen in Gent, Jan 
Vercruysse was van Brussel. Ik zou niet zeggen dat het een 
Antwerpse tentoonstelling was; er waren wel zes kunste
naars van Ruimte Z bij.

K.B./D.P.: We hebben drie voorstellen van jou terugge
vonden voor je project in het ICC. Voorstel 1: spiegelzaal 
transformeren in volleybalzjaal, en je suggereert dat er 
eventueel een kleine wedstrijd kan worden georganiseerd; 
voorstel 2: zaaltje transformeren in herscholingscentrum; 
voorstel 3: zaaltje transformeren in woonruimte na huis- 
zoekingstoestand. Die ideeën zijn blijkbaar van de baan 
geraakt. Hoe is het tot jouw uiteindelijke bijdrage voor 
1980 gekomen: de Chaussures Icécé?

G.B.: Het was het prille begin van mijn carrière. Ik had ver- 
schrikkelijk veel ideeën, waarvan vele later ook zijn uitge
voerd. Het was mijn derde installatie en er waren natuurlijk 
meerdere mogelijkheden. Een van die drie mogelijkheden 
heb ik enige tijd later gerealiseerd, in 1981, in Plan K in 
Brussel: de installatie Verdacht. Bij een kunstenaar die een 
beetje verdacht is omwille van zijn uiterlijk en gedragingen 
heeft een huiszoeking plaatsgegrepen, trouwens een half 
autobiografisch gegeven.

K.B./D.P.: Kun je zeggen hoe je tot Chaussures Icécé bent 
gekomen!

G.B.: Ik heb afgewacht hoe de tentoonstelling evolueerde, 
boven, op de eerste verdieping van het ICC. De spiegelzaal 

Koen Brams/Dirk Pültau: Hoe is jouw deelname aan de 
tentoonstelling 1980 tot stand gekomen?

Leo Steculorum: Ik ben geselecteerd op aandringen van 
Walter Van Rooy. Tijdens een opening in Ruimte Z zei 
hij opeens: jij moet er ook bij zijn. Hij stelde mij voor aan 
Hor Bex en die stemde toe. Ik heb er zelf geen enkele stap 
voor gezet.

K.B./D.P.: Kende Flor Bex jou?

L.S.: Hor Bex kende niet eens mijn naam. Walter Van Rooy 
zei niet wie ik was, hij zei gewoon dat ik moest meedoen.

K.B./D.P.: Waarop baseerde Flor Bex zich dan?

L.S.: Op Walter Van Rooy. Hij was de drijvende kracht 
achter Ruimte Z, een van de weinige spannende plekken 
toentertijd in Antwerpen. Walter Van Rooy apprecieerde 
wat ik deed, maar met Hor Bex heb ik nooit contact kunnen 
maken. Dat ging niet. Ik ben daar nogal onhandig in.

K.B./D.P.: Zijn de werken die in de catalogus zijn af ge
heeld speciaal voor de tentoonstelling gemaakt?

L.S.: Die werken bestonden al en Walter had ze gezien. 
De zogenaamde ‘termen’-werken had ik voordien in het 
Pannenhuis getoond. De termen gaven op een abstracte 
manier weer - ze indexeerden - wat er in het Pannenhuis 
voorhanden was. De termen waren opgedeeld in drie 
categorieën, ruimte, tijd en maat, en ze hingen in het 
Pannenhuis in drie blokken aan de muur. In het ICC heb 
ik ze samengebracht in een groot werk. De andere werken 
heb ik in de catalogus opgenomen om te laten zien waar ik 
mee bezig was. De tekensimulatie met intentie tot vorm, 
geperforeerde stripjes papier, nam ik op om te laten zien 
dat ik niet alleen met woorden bezig was. Die stripjes 
trachten naar betekenis, terwijl woorden al betekenis zijn. 
Ook de ruimteperforatie was opgenomen, een werk dat ik 
gemaakt had voor een tentoonstelling in Ruimte Z met 26 
kunstenaars. Iedereen kreeg een ruimte van één vierkante 
meter ter beschikking, en ik had tóen het idee om ‘mijn’ 
ruimte te perforeren door telefoonkabels door de muur te 
trekken. En tot slot is er dietetmensimulatie met intentie 
tot vorm. Dat werk maakt nog altijd gebruik van termen, 
maar het gaat ook al over vormgeving. Als je de formule 
in de titel [x-x= *x+x=2x ± ] op de juiste manier leest, dan 
krijg je: "iksminiksisniks isnietgelijkaaniksplusiks istwee- 
keerniks isnietniks". Dat was eigenlijk een geestigheidje. 
Maar het is ook niet niks, ik bedoel, het bijeenbrengen van 
concepten of het maken van categorieën is in filosofisch en 
wetenschappelijk opzicht een serieuze bezigheid.

K.B./D.P.: Die ‘termen’-werken uit het Pannenhuis hingen 
dus ook in het ICC. Wat heb jë verder nog tentoongesteld 
in 1980?

L.S.: Ik heb ook nog ingekaderde opschriften in een gang 
aan de muur gehangen. Je las ‘dit hier’, ‘dat daar’, ‘dat 
hier’, ‘dit daar’. Door de verschuiving van ‘dit hier’ en ‘dat 
daar’ naar ‘dat hier’ en ‘dit daar’ wilde ik beweging sugge
reren. De kijker werd gestimuleerd om die termen te laten 
bewegen of om de ruimte te laten bewegen. Ik probeerde, 
op een eenvoudige manier, iets te zeggen over de waarne
ming en over het subject-objectprobleem in de filosofie: als 
ik naar ‘dat daar’ kijk, breng ik ‘dat’ eigenlijk ‘hier’. Ik had 
toen net vijf jaar filosofiestudies achter de rug en had ook 
nog wat lesgegeven. Maar eigenlijk verwees dat werk ook 
naar het feit dat ik nogal toevallig in die tentoonstelling 
was terechtgekomen, helemaal op het laatst en totaal on
voorbereid. Ik vroeg mij dus af: wat gebeurt hier? Iedereen 
was druk bezig: ‘we gaan dat hier hangen’, ‘we gaan dat 
daar hangen’, zo gaat dat als er een tentoonstelling wordt 
opgebouwd.

K.B./D.P.: In een krantenartikel uit die tijd geeft de jour
naliste Linda Greeve een aantal voorbeelden van zinnen 
die jij had geproduceerd, in de trant van ‘dit hier’ en ‘dat 
daar’. ..Ze zet bij elke zin een nummer. Bij de zin “Als dit 
hier dat daar niet was hoe kon dan dit daar dat daar wor
den?” staat zelfs het nummer 3194. Je hebt dus erg veel 
van die zinnen gemaakt?

L.S.: Ik heb nooit 3194 van dergelijke zinnen gemaakt, 
maar ik wilde met die nummering wel iets duidelijk maken: 
als je wilt, kun je er 3194 laten maken door een computer. 
Ik wilde erop wijzen datje met woorden veel kunt doen, dat 
een bepaalde logica enorm kan worden uitgebreid.

K.B./D.P.: Had je toen nog ander werk, buiten wat er in de 
catalogus en de tentoonstelling te zien was?

L.S.: Nee, want de schilderijen die ik vóór mijn studies fi
losofie had gemaakt, zijn bijna allemaal verdwenen of zijn 
later overschilderd.

K.B./D.P.: Je had voordien geschilderd?

L.S.: Ik ben beginnen schilderen vanaf mijn dertien jaar. 
Op het atheneum van Hoboken konden we een vrije acti
viteit kiezen, en ik koos voor schilderen. We moesten een 
schets maken van wat we wilden schilderen, en ik was door 

Koen Brams/Dirk Pültau: Hoe ben je op de tentoonstelling 
1980 terechtgekomen?

Walter Van Rooy: Ik organiseerde in 1980 een grote 
groepstentoonstelling in Ruimte Z. Door de naam van de 
galerie waren we op het idee gekomen om de galerieruimte 
volgens de letters van het alfabet in 26 stukjes te verdelen. 
We nodigden 26 kunstenaars uit, en die zouden ook 1/26ste 
van de affiche krijgen, maar we konden die affiche niet 
betalen en daarom zijn we naar het ICC gestapt. Hor Bex 
heeft de kosten voor de affiche betaald, 30.000 Belgische 
frank. Een groot bedrag toentertijd. Enige tijd later zei 
hij dat we aan 1980 mochten meedoen. Ik weet eigenlijk 
nog altijd niét waarom Hor Bex die affiche betaald heeft, 
want wij waren het uitschot. Wij kwamen niet aan de bak. 
Wij zetten ons ook erg af tegen de kunstenaars die in het 
ICC tentoonstelden en die altijd hetzelfde deden, zoals 
Denmark. En tegen de stal van Lens Fine Art, met Pjeroo 
Roobjee en Reinier Lucassen, dat was ook zo’n kliek die 
we niet zagen zitten.

K.B./D.P.: Heel veel kunstenaars die banden hadden met 
Ruimte Z zijn in de tentoonstelling 1980 terechtgekomen. 
Leo Steculorum vertelde ons dat jij tegen Flor Bex zou heb
ben gezegd dat hij erbij moest zijn, terwijl Flor Bex zijn 
werk niet eens kende. Jij had dus invloed op dat moment.

W.V.R.: Nu je het zegt ja... Ik was me daar niet van be
wust. Daniël Dewaele was inderdaad een van ons, en Guy 
Bleus werd ook door ons voorgesteld, want hij hoorde 
ook bij diegenen die niet aan de bak kwamen. Daarnaast 
waren er Leo Steculorum, Guillaume Bijl, Guy Rombouts. 
Misschien had ik toen veel te zeggen... maar nu heb ik in 
ieder geval niks meer te zeggen.

K.B./D.P.: Waren er ook kunstenaars die aan de groeps
tentoonstelling A-Z deelnamen en niet voor 1980 geselec
teerd werden?

W.V.R.: Ja, Filip Francis bijvoorbeeld. Luc Deleu had ook met 
die 26 kunstenaars tentoongesteld. Ik had hem lang daarvoor 
gezien in een uitzending met Jan Van Rompaey, samen met 
Georges Smits. In die uitzending ging het over een man die 
zichzelf verhuurde, dat was Ludo Michielsen-Ludo Mich, 
die de eerste Antwerpse undergroundfilm heeft gemaakt, in de 
Zwarte Panter, met varkens tegen het plafond. Die namen wa
ren bij mij blijven hangen, en Guillaume Bijl bleek die mensen 
te kennen. Zo zijn we bij hen terechtgekomen.

K.B./D.P.: Heb jij al die mensen zelf aangezocht? Welke 
rol heeft Guillaume Bijl daarin gespeeld?

W.V.R.: Ik héb ze aangezocht, maar we beslisten altijd 
in samenspraak. Niet alleen Guillaume Bijl deed mee, 
iedereen deed meé, Leo Steculorum en Danny Devos. 
We overlegden gewoon over wie er interessant bezig was. 
Guillaume Bijl zag wel de waarde van het feit dat je een 
groep vormde en samen tentoonstelde. Met zo’n groeps
project krijg je veel volk over de vloer.

K.B./D.P.: In het ICC toonde je vier doeken met verticale 
strepen in geel en zwart. Het valt op dat je erg visueel te 
werk ging, heel erg gericht op de perceptie. Dat werk zuigt 
enorm aan. Was dat de bedoeling?

W.V.R.: Ja, maar in een ander werk met strepen kun je zien 
dat ik ook met materie bezig was. Ik wist dat men dat zou 
zeggen, en besloot daarom om het ook anders te doen. In 
dat werk met geel en zwart kun je vluchten. Het voordeel 
aan abstracte werken is dat je nooit weet wat je ziet. Een 
figuratief werk legt altijd meer vast.

K.B./D.P.: Je bent in Antwerpen én in Gent naar de aca
demie geweest.

W.V.R.: In Antwerpen was ik gebuisd in het eerste jaar. Ik 
ben daar gepest door een schilder, Lode Jacobs heette hij. Ik 
had 59,9% maar ik mocht niet overgaan. Hij maakte witte 
schilderijen, waarbij hij het wit zogezegd mengde met een 
pigment, maar je kon dat niet zien. Hij schilderde de kleren 
van de keizer! In mijn bisjaar had ik de ganse tijd ruzie met 
hem, en daarop ben ik naar Gent gegaan. Daar kwam ik 
terecht bij Karei Dierickx en daarna bij Jan Burssens. Van 
hem mocht je gewoon je zin doen. Op het einde van mijn 
studietijd won ik de Prijs Pycke van de academie, goed 
voor vijftigduizend Belgische frank. Ik ben die prijs echter 
niet gaan ophalen omdat ik dacht dat Guillaume Bijl een 
grap met mij had uitgehaald. Ik had een gekopieerd briefje 
gekregen waarin stond dat ik de Prijs Pycke had gewonnen, 
en dat er een receptie plaatsvond. Achteraf vernam ik dat 
Fons De Vogelaere mij op die receptie aan de schepen had 
willen voorstellen als kandidaat-docent aan de academie.

K.B./D.P.: Wat heeft de academie je bijgebracht?

W.V.R.: Ik vind het spijtig dat ik naar de academie ben ge
weest. Ik had daarvoor in Gent op het HIGRO gezeten, het 
Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs, en eigenlijk had 
ik daar alles kunnen leren. Daar leer je tekenen zonder dat 
het over kunst gaat. Op de academie gaat het zogezegd over 
kunst en tegelijk leer je tekenen, maar tekenen en kunst ma
ken zijn twee verschillende dingen. 9
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Guillaume Bijl

Chaussures Icécé, 1980

het spelen met een viewmaster tot het beeld gekomen van 
een grote vis die een kleine vis opeet. De leraar zei toen dat 
ik dat afgekeken had, en dat ik vanuit mezelf met iets moest 
komen. Toen is die idee ontstaan dat ik van binnenuit moest 
werken en niet van buitenuit. Het schooljaar daarop zat ik 
op een andere school en was het gedaan met schilderen. Ik 
heb wel nog een tijdje in het geniep, ‘s nachts in mijn bed, 
pikante tekeningen gemaakt. Toen heb ik het overbrengen 
van gevoelens naar mijn hand leren kennen.

K.B./D.P.: Waar kwam je daarna terecht?

L.S.: Mijn ouders stuurden mij naar de handelsschool. 
Guillaume Bijl studeerde daar ook en onze gesprekken 
brachten mij terug bij de kunst. Op ons zestien, zeventien 
jaar zijn we samen naar Joegoslavië geweest en op de te
rugreis hebben we verscheidene tentoonstellingen bezocht. 
Ook in Antwerpen gebeurde in de jaren zestig zoveel, met 
de happenings en de Wide White Space Gallery. Als je 
voordien al m contact was gekomen met kunst, werd je 
daardoor aangesproken. Ik ben toen in het kunstenaars
milieu gaan wonen en ben opnieuw beginnen schilderen, 
met water- en olieverf.

mE

Walter Van Rooy

Schommelpaard
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was in die periode niet in gebruik of mocht niet worden 
gebruikt. En de andere zalen waren bezet. Ik heb een beetje 
de kat uit de boom gekeken. Dat deed ik nogal vaak in grote 
groepstentoonstellingen, ik wilde weten wat de andere kun
stenaars deden. De benedenzaal is dan vrijgekomen, een 
aantrekkelijk ruimte, met die muurschilderingen en lambri
seringen, gelegen aan de straatkant, op de Meir. Ik heb toen 
besloten er een schoenenwinkel van te maken. Ik heb wel 
vaker geprobeerd om bij de ingang van een groepstentoon
stelling een ingreep te realiseren, een commerciële ruimte 
of een servicecenter.

K.B./D.P.: Je nam dus een afwachtende houding aan, in 
functie van de anderen, terwijl je die ruimte natuurlijk ook 
had kunnen claimen.

G.B.: Dat heb ik natuurlijk ook vaak gedaan, maar ik heb 
even vaak de kat uit de boom gekeken om mijn ingreep 
dan zo goed mogelijk af te stemmen op de ruimte die ik 
toegewezen kreeg. Het interieur van de benedenzaal bracht 
me ertoe om daar een pseudo-chique schoenenwinkel te 
installeren.

K.B./D.P.: Gaf die ruimte uit op de straat? Beschikte je 
over een etalage?

G.B.: Neen, maar ik heb twee ovalen platen laten maken, 
met gouden letters, en aan de hekken van het ICC gehan
gen: Chaussures Icécé, in het cursief. Ik wilde de aandacht 
trekken van de straat en de toevallige voorbijganger.

K.B./D.P.: We hebben een schets gevonden van de instal
latie, en wat daarin opvalt, is het symmetrische van het ont
werp, maar ook het feit dat je die' schoenenzaak aanvanke
lijk Chaussures Sphinx Chez Guillaume wilde noemen.

G.B.: Ik maak soms tekeningetjes, heel summier, om dui
delijk te maken aan de curator wat het ongeveer zou kun
nen worden - in dit geval een groot tapijt, een paar stoelen 
om schoenen te passen, een paar glazen kasten, en een ta
feltje voor de verkoopster. Ik mocht niets in de muur klop
pen, de zaal was een beschermd monument. Ik heb daar die 
meubels in geplaatst. Het is Chaussures Icécé geworden, 
omdat er zich tegenover het ICC een schoenenwinkel be
vond, schoenenwinkel Cécile. Cécile, met één accent aigu. 
Vandaar dat ik op Icécé twee accents aigus heb gezet.

K.B./D.P.: Is Chaussures Icécé ook in andere opzichten 
geïnspireerd op schoenenzaak Cécile?

G.B.: Neen, het is gewoon aangepast aan de ruimte, aan 
het kader.

K.B./D.P.: Heb je andere specifieke voorbereidingen ge
troffen?

G.B.: Neen. Ik ben natuurlijk wel in een aantal schoenen
winkels geweest om schoenen te kunnen uitlenen. Meestal 
ben ik volledig betrokken bij de zoektocht naar de mate
rialen, en als ik materialen ga zoeken, dan doe ik genoeg 
aan prospectie. Als je orgels zoekt voor een orgelstand, dan 
moet je in meer dan één zaak zijn om je installatie te kun
nen uitvoeren.

K.B./D.P.: Na de 19^0-tentoonstelling is er nog een heel 
gedoe geweest met een schoenenwinkel die schoenen ter 
beschikking had gesteld. Wat is er precies gebeurd?

G.B.: Dat weet ik niet meer, maar het zou kunnen dat er 
schoenen zijn gestolen. Ik had er schoenen staan en er was 
achteraan ook een zogenaamd depot. Dat is bij schoenen
winkels ook zo, die hebben niet alle paren in de winkel 
staan. Ik denk dat er enkele dozen uit het depot gestolen 
zijn omdat er geen bewaking was.

K.B./D.P.: Je zou kunnen zeggen dat je werk dat provo
ceert. Je mag er geen bewaker plaatsen omdat het reality- 
effect meteen teniet zou worden gedaan.

G.B.: Ik vraag aan bewakers altijd om discreet te zijn, ik 
draag er ook zorg voor dat ze niet op oranje of rode stoelen 
zitten als die kleuren vloeken met de installatie.

K.B./D.P.: Je bent de enige kunstenaar in de catalogus van 
1980 die verwijst naar 150 jaar België. Dat was inderdaad 
de aanleiding voor de tentoonstelling - maar niemand an
ders verwees ernaar.

G.B.: Ik heb daar in de catalogus van 1980 een ironische 
commentaar op gegeven, in de tekst Goed nieuws.

K.B./D.P.: Je hebt nog een tweede tekst bijgedragen. 
Daarin kader je Chaussures Icécé binnen een groot pro- 

10 ject, en je duidt dat project aan met de term kunstliquidatie.

K.B./D.P.: Is daar nog werk van overgebleven?

L.S.: Eén werkje, dat ik aan de muur heb gehangen, maar de 
rest is, denk ik, verdwenen of misschien ook overschilderd.

K.B./D.P.: Je hebt nooit een academieopleiding gevolgd?

L.S.: Nee. Ik ben wel samen met Guillaume Bijl op het 
Hoger Instituut geweest om een toelatingsproef te doen, 
maar ik deed toen dingen die niet in dank werden afge
nomen, zoals het doorknippen van een schilderij, zodat ik 
er twee had, of het veranderen van de kleur van de muur. 
Totaal gebrek aan artistieke aanleg, zeiden ze.

K.B./D.P.: In ’69 ben je naar het RITS gegaan, net zoals 
Guillaume Bijl die toen als bankbediende aan de slag was 
geweest. Wat gingen jullie daar doen?

L.S.: Dat heb ik ook nooit geweten, misschien had dat te 
maken met het feit dat film toen nog iets bijzonders was. 
Film had toen op het eerste gezicht nog meer met kunst te 
maken dan vandaag. In elk geval heeft dat allemaal niet 
lang geduurd, bij mij zelfs minder dan een jaar. Rond 1971 
ben ik dan met filosofie begonnen.

K.B./D.P.: Maakte je toen nog kunst?

L.S.: Ik wilde voortgaan met schilderen, maar dat lukte 
niet, ik heb dat moeten stilleggen. Ik ben vijf jaar met filo
sofie bezig geweest, en nog een beetje met lesgeven. Toen 
ik filosofie studeerde, vergat ik als het ware dat ik daarvoor 
geschilderd had. Ik ben niet iemand die zegt: ik ben schil
der, dus moet ik altijd schilderen, zo zit ik niet in elkaar.

K.B./D.P.: Hoe kwam het dat je op het einde van de jaren 
zeventig met begrippen begon te werken? Taten jouw stu
dies filosofie daar voor iets tussen?

L.S.: Dat indexeren van die termen in het Pannenhuis is er 
gekomen omdat ik toen een BTK-job deed in de universi
taire bibliotheek van de UIA. Een jaar lang moest ik niets 
anders doen dan boeken indexeren, van ’s morgens tot laat 
in de namiddag. Het werk met die termen in het Pannenhuis 
bestond uit abstracte concepten, uit ruimte-, tijd- en maat
begrippen, maar in feite was het ook heel concreet en di
rect. ‘Naast’, ‘tussen’, ‘voor’: dat was allemaal aanwezig 
in het Pannenhuis, want in het Pannenhuis stonden dingen 
naast elkaar, voor elkaar en tussen elkaar. En ook de tijd 
was aanwezig, en alles had ook een bepaalde maat. De 
termen waren van kleur voorzien, en hingen in kaders aan 
de muren. Ik had ook vellen klaargelegd waarop mensen de 
termen konden aanvullen. Onder maat schreef Guillaume 
Bijl bijvoorbeeld “klootzakken in bepaalde formaten”. Dat 
was eigenlijk nog een soort happening, maar dan een hap
pening op het einde van de happening. Ik wilde daar een 
onderzoek van maken, maar dat is er uiteindelijk niet van 
gekomen. Ik maakte toen ook heel kleine werkjes op karton 
waar ik woorden op typte, bijvoorbeeld “On a wall in a 
hall”. En dat werkje hing in een hal.

K.B./D.P.: Wat voor een ruimte was het Pannenhuis?

L.S. : Het Pannenhuis was een café op het Consciencepleintje 
waar al vanaf de jaren vijftig jazz werd gespeeld. Later 
kwamen daar de mannen met de lange baarden, de provo’s 
en de beatniks. De happenings van Panamarenko en Wout 
Vercammen hebben daar plaatsgevonden. Dan hebben er 
een tijdlang popgroepen opgetreden, en einde jaren ze
ventig nam Toulouse dat over. Hij begon met tentoonstel
lingen, en heeft onder meer Guillaume Bijl getoond, Guy 
Rombouts, Ria Pacquée... Ook Hugo Roelandt heeft daar 
projecten gedaan. Dat was de periode van de punk en de 
new wave. Nu is die ruimte een chic restaurant geworden.

K.B./D.P.: Hoe kwam het dat jij daar tentoonstelde? Was 
dat op uitnodiging?

L.S.: Niet op uitnodiging... nu ja, Toulouse heeft mij wel 
aangepord. “Wanneer ga jij eens iets doen”, zei hij, en 
Guillaume Bijl steunde mij. Ik had er ook wel zin in. Ik 
zat daar te indexeren in het UIA, tegen mijn zin, en die 
tentoonstelling in het Pannenhuis was een manier om daar 
uiting aan te geven door tegelijk hetzelfde te blijven doen.

K.B./D.P.: Jouw biografie loopt op sommige punten paral
lel met die van Guillaume Bijl. Samen op school gezeten, 
samen op het RITS geweest, samen tentoongesteld, rond 
1980 verschillende keren eigenlijk.

L.S.: Toen nog wel, daarna is Guillaume Bijl bekend ge
worden...

K.B./D.P.: Zijn jullie intellectueel uit elkaar gegroeid, of 
zaten jullie intellectueel nooit echt op dezelfde golflengte.

K.B./D.P.: Een van je eerste tentoonstellingen vond plaats in 
Schoonaarde in 1979. Schilders van het berouw heette ze.

W.V.R.: Ja, de schildersateliers in Gent lagen aan een straat 
die het Berouw heette. In Schoonaarde exposeerde ik sa
men met Luc Buelens en nog twee beginnende kunstenaars, 
denk ik, maar ik ben hun namen vergeten. Ik stelde er een 
reeks werken tentoon, de Zeven dagen van de week - elke 
dag stemt overeen met een schilderij - en nog ander werk. 
Luc Buelens exposeerde ook schilderijen. Hij schilderde 
met kalk, gemengd met pigment, op kapotte, oude planken. 
Samen realiseerden we een werk onder de naam Liefde 
en Berouw. Voor dat werk gebruikten wij de kaft van een 
catechismus waarop we tekeningen maakten. De tentoon
stelling was in een taverne, een gerestaureerde hoeve, en de 
uitbater was Karei Dierickx komen vragen of hij niemand 
kende die wilde tentoonstellen.

K.B./D.P.: Deed jij dan met twee projecten mee aan 1980, 
want Liefde en Berouw was daar ook van de partij?

W.V.R.: Nee, Luc Buelens vroeg me of hij de naam verder 
mocht gebruiken en ik heb daarin toegestemd. Het paste 
beter bij hem, hij leefde van de liefde van andere mensen, 
van wat die hem toestaken. Het kan wel zijn dat hij mede 
door mijn toedoen geselecteerd was voor 1980.

K.B./D.P.: In 1979 heb je niet alleen geëxposeerd in 
Schoonaarde, maar had je ook een solotentoonstelling in 
het Pannenhuis. Wat heb je daar getoond?

W.V.R.: Ik weet het niet meer, ik herinner mij dat ik in het 
Pannenhuis een performance deed, en daarna heb ik nog 
een performance gedaan in Kassei, in 1978 of 1979. Dat 
was in de tuin van een Duitse kunstenaar die een alternatie
ve tentoonstelling georganiseerd had omdat hij niet mocht 
meedoen aan Documenta. Hij heeft toen een aantal mensen 
uitgenodigd, waaronder ik, Ria Pacqueé en, geloof ik, ook 
Danny Devos. Ik heb toen minstens dertig zakjes kruit in 
de grond gestopt, en toen de tentoonstelling openging liet 
ik die ontploffen. Dat was de openingsact. Heel dat veld 
ontplofte ineens. Die tentoonstelling was ineens van mij 
alleen!

K.B./D.P.: Omstreeks die tijd begon je met Ruimte Z. 
Waarom wilde je daar toen al per se mee beginnen? Je 
studeerde toen nog in Gent.

W.V.R.: Ik besefte dat ik iets moest gaan doen. Antwerpen 
was toen een soort niemandsland, er was niks, je kwam niet 
aan de bak. De Wide White Space was al een tijdje opge- 
doekt. Pas in 1986 zijn er weer galeries gekomen en is de 
kunst weer doorgebroken in Antwerpen. In Gent gaf Wim 
Van Mulders onder meer les over Ben, die een winkeltje 
had in Parijs. Ruimte Z is daar eigenlijk een beetje op ge
ïnspireerd. Wij wilden ons doen opmerken, en we dachten: 
we gaan ook zoiets doen als Ben.

K.B./D.P.: Je spreekt de hele tijd over ‘wij’. Wie waren je 
compagnons?

W.V.R.: Luc Buelens en Lilian Mikolajewska, die ook in 
Gent op de academie zaten. Toen ik dat plan opvatte, vroeg 
ik wat zij ervan dachten en of ze niet mee wilden doen. Ik 
zag dat immers niet commercieel, anders had ik het inder
daad alleen moeten doen. Ik vond ook dat elke kunstenaar 
daarbij betrokken mocht zijn, daarom spreek ik over ‘wij’. 
We hadden ook een tijdschriftje, gewoon vijf of zes gesten- 
cilde bladzijden, en we zijn toen Beuys gaan interviewen, 
ik, Luc Buelens en Fred Vereist, die altijd met de auto reed. 
Twee uur en een half, over die Eurasienstab, die energie- 
kracht die Europa en Azië verbindt. Ondertussen hadden 
we de foto’s van die coyoteactie van Beuys tentoongesteld. 
Dat was onze eerste tentoonstelling, en meteen waren we 
bekend in heel België. Later heb ik nog Panamarenko en 
Jan Hoet geïnterviewd, en wie nog allemaal. Hoet heeft ons 
toen buitengesmeten, want wij waren nogal kritisch. Hij is 
daar nog altijd kwaad over, ook omdat wij dat interview 
letterlijk - woord voor woord - hadden uitgetypt.

K.B./D.P.: Het interview met Beuys was in 1978. Toen had 
hij al in Gent tentoongesteld?

W.V.R.: Hij had inderdaad al in Gent tentoongesteld. Ik be
sefte toen eigenlijk niet dat hij zo belangrijk was, dat ging 
allemaal zo vlot. We mochten onmiddellijk afkomen, en 
had ik hem gevraagd een werk voor ons te maken, dan had 
hij dat waarschijnlijk gedaan. Beuys kon enorm in zichzelf 
doorgaan, maar op het laatst begon hij opeens over de meis
jes in Antwerpen. Heel ontspannend. Als je jong bent, dan 
kun je veel meer gedaan krijgen.

17LRJDP..IsJanHoetopdeopeningvandeBeuystentoonstelling 
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Je schrijft: “Project m.b.t. kunstliquidatie. In opdracht van 
de staat. Wegens het onfunctionele karakter van kunst. 
Wegens het gebrek aan plaatsruimte, waar verscheidene 
ministeries de laatste tijd mee te kampen hebben. Wegens 
het oneconomisch aspect van de kunsthandel, waar belas
tingsontduiking schering en inslag is. Wegens de jaarlijks 
toenemende onkosten van het Ministerie van Cultuur. 
Wegens het algemeen groeiende crisisklimaat, waar drin
gend een oplossing voor moet gevonden worden. Wegens 
het degraderend karakter van nieuwe kunsttendensen. 
Wegens de anarchistische instelling van vele hedendaagse 
kunstenaars. Zien wij ons genoodzaakt alle musea en cul
turele centra te sluiten en in een zo kort mogelijke periode 
te transformeren tot ‘voor meer praktische doeleinden ge
schikte ruimten’. Kunstgalerijen zullen volgen; met het
zelfde doeleinde. ”

G.B.: Chaussures Icécé was inderdaad onderdeel van een 
groter project: het kunstliquidatieproject - het idee was 
dat het ICC zogezegd wordt gesloten, en wordt verhuurd 
aan een schoenenwinkel. Het is de bedoeling om een 
kunstruimte commercieel te exploiteren, omdat kunst niet 
functioneel is.

K.B./D.P.: We hebben een paar recensies over 1980 ge
lezen, en het is frappant dat het kritische karakter van de 
tentoonstelling helemaal niet wordt opgemerkt. Er valt bij
voorbeeld te lezen dat 1980 vooral uit individuen bestaat. 
Nochtans maakt de catalogus meteen duidelijk dat jij en 
Guy Bleus bijvoorbeeld met gelijkaardige zaken bezig zijn. 
Jullie formuleren een kritiek op bureaucratische structu
ren, jullie doen aan maatschappijkritiek.

G.B.: Ja. Ook Ria Pacquée en Danny Devos deden aan 
maatschappijkritiek, en misschien nog enkele andere kun
stenaars. Mijn werk konden ze zeer moeilijk plaatsen.

K.B./D.P.: De tekst in de catalogus laat echter aan dui
delijkheid niets te wensen over: dit is maatschappijkritiek. 
Was de tekst ook in de tentoonstelling opgenomen?

G.B.: Ja. Ik was en ik ben bezig met onze maatschappij in 
vraag te stellen en te tonen waar we in leven, het decor van 
onze tijd. Ik gebruik kunstruimten om die uitspraak te doen. 
Ik laat iets van onze consumptiemaatschappij zien, of van 
onze beschaving, kritisch, als anarchist of als idealist. Maar 
de kritiek had het niet zo begrepen. Ik werd als antikunste- 
naar afgeschilderd, blijkbaar alleen omdat ik mijn instal
laties kunstliquidatieprojecten noemde. Op den duur begon 
ik zelf aan te geven dat mijn projecten een hommage aan de 
kunst waren. Ik wilde laten zien wat nooit mocht gebeuren. 
Ruimte Z moest absoluut een kunstgalerijtje blijven, maar 
het was zogezegd een Autorijschool geworden.

K.B./D.P.: Een ‘hommage’ aan de kunst? De Autorijschool, 
het Beroepsheroriëntatiecentrum en Chaussures Icécé to
nen toch vooral een wereld die weinig aandacht heeft voor 
de kunst, of voor alles wat aan het functionalistische para
digma van de maatschappij ontsnapt-

G.B.: Het is ook een hommage aan de kunst. Ten eerste vi
seer ik die consumptiemaatschappij of die bureaucratische 
maatschappij. Ik visualiseer die. Maar als ik toon dat de 
plaats van de kunst wordt afgenomen, omdat zij zogezegd 
minder belangrijk is, dan breng ik ook een hommage aan 
de kunst.

K.B./D.P.: Duw je met die uitspraak ‘het is een hommage 
aan de kunst’ dat kritische aspect niet naar de achter
grond?

G.B.: Vind je dat? Ik vind die tekst heel kritisch tegenover 
de maatschappij.

K.B./D.P.: Dat klopt, maar het valt ons op dat je het posi
tieve aspect heel erg beklemtoont, en dat je veel minder de 
klemtoon legt op de kritiek ten aanzien van de overheid die 
de musea geen geld geeft...

G.B.: Omdat de term kunstliquidatieproject zo vaak ver
keerd is begrepen, heb ik de tekst weggelaten. Men dacht 
werkelijk dat ik liever een hospitaal wilde in het Paleis 
voor Schone Kunsten, of een casino in de Vereniging voor 
het Museum van Hedendaagse Kunst. Men dacht dat ik de 
kunst werkelijk wilde liquideren. Maar als je de tekst over 
het kunstliquidatieproject leest, dan is het duidelijk dat de 
liquidatie in opdracht van de staat gebeurt, of dat de ruimte 
aan een particulier wordt verhuurd. Het kunstliquidatiepro
ject loopt in feite nog steeds door, tot die matrassenzaak 
die ik dit jaar in de Kunsthalle van Munster heb gedaan 
— al gebruik ik ondertussen allang de term transformatie- 
installatie.

K.B./D.P.: Chaussures Icécé was de eerste commerciële 
ruimte die je hebt gereconstrueerd. De twee andere ruim
tes ressorteerden onder de overheid, want je projecttekst 
in de 1980-catalogus verwijst telkens naar een ministerie: 
bij Autorijschool Z staat “departement van het Ministerie 
van Bruggen en Wegen”, en het Beroepsheroriëntatiecen 
trum wordt bij het “departement van het Ministerie van 
Tewerkstelling en Arbeid” onder gebracht. Chaussures 
Icécé is daarentegen een winkel.

G.B.: Een autorijschool hangt niet per se af van de over
heid. De Autorijschool behoort in feite toe aan een parti
culier. Mijn eerste installatie was bij een particulier. In de 
tekst over het kunstliquidatieproject staan alle mogelijk
heden weergegeven. Naast de transformaties in opdracht 
van de staat, voorzie ik ook de mogelijkheid dat een kunst
ruimte wordt doorverhuurd aan een particulier. Daarnaast 
heb ik in de catalogus van 1980 ook de tekst Goed nieuws 
bijgedragen, opnieuw een persiflerende afrekening met 
het bureaucratische. Afrekenen met instellingen, met 
consumptie en met onze beschaving is een therapeutische 
handeling. Het woord ‘beschaving’ ben ik gaan gebruiken 
in de jaren negentig. Het woord ‘getuigenis’ vind ik ook 
toepasselijk, maar ‘creatie’ vind ik een veel minder goed 
woord. Ik vind niet dat een kunstenaar ‘creëert’. Een kun-

Leo Steculorum

Tekensimulatie met intentie tot vorm, 
opgenomen in de catalogus van de tentoonstelling ‘1980’

L.S.: Het was een vriendschapsrelatie, want het werk van 
Guillaume Bijl is totaal niet te vergelijken met dat van 
mij.

K.B./D.P.: Waren er andere kunstenaars waarmee je wel 
op dezelfde golflengte zat?

L.S.: Weinig. Misschien Walter Van Rooy een beetje, met 
zijn abstract werk, want daarna is het verhalend geworden. 
Of misschien Raoul De Keyser. Wat die kan, zou mij toch 
kunnen helpen in mijn werk. Maar ik denk dan altijd, waar 
kom ik vandaan. Ik zal nooit degene zijn die contact zoekt, 
het contact met Walter Van Rooy en met Guillaume Bijl is 
ook eerder van hen gekomen.

K.B./D.P.: Hoe wist Toulouse dat jij met beeldende kunst 
bezig was? Omdat jij daar altijd kwam?

L.S.: Ja, en ook door mijn manier van spreken. Later heb 
ik nog hier en daar op uitnodiging aan een tentoonstelling 
meegedaan, en soms eens omdat ik mij uitgedaagd voelde. 
Maar ik ben weinig vanuit mezelf naar buiten gekomen.

K.B./D.P.: Je hebt in de jaren zeventig nauwelijks geschil
derd. Het schilderen bleek niet compatibel met je filosofie
studies. Wat gebeurde er toen je die studies had afgerond? 
Ben je toen terug beginnen schilderen?

L.S.: Het schilderen kwam er onmiddellijk na de tentoon
stelling 1980. Het was geen keuze, plots was het daar. Het 
werk in het Pannenhuis was voor mij eigenlijk een voor
bereiding op het schilderen. Dat was zich toen al binnen in 
mij aan het aandienen. Terzelfdertijd boezemde die keuze 
voor het schilderen mij angst in. Ik was nog maar pas in het 
openbaar getreden met de termen-werken-de tentoonstel
ling in het Pannenhuis Was mijndebuut - en plots kwam ik 
met schilderijen aanzetten. Het was een serieuze overstap, 
waarvan ik wist dat de buitenwereld die eigenlijk niet kón 
begrijpen.

K.B./D.P.: Die werken met begrippen beslaan dus maar 
een heel korte periode rond 1980?

L.S.: Dat was heel kort. Ik bleef wel met begrippen wer
ken, maar ik heb op een gegeven moment besloten dat ik 
dat liever doe in relatie tot geschreven zinnen, en tot de 
intimiteit van het boek. Als ik op een tentoonstelling kom, 
word ik liever niet met concepten geconfronteerd. Ik word 
dan graag geraakt met mijn ogen. Toen ik terug begon 
te schilderen, was dat voor mij dus geen breuk. Ik was 
met concepten bezig, met filosofie en met het maken van 
indexen, en daarna kwamen die beelden die vroegen om 
geschilderd te worden.

K.B./D.P.: De termen-werken staan dus in verband met je 
studies filosofie, maar door ze te maken merkte je dat je 
eigenlijk terug beelden wilde maken?

L.S.: Zoals gezegd, het werk rond 1980 was een soort 
voorbereiding van wat moest komen - zo interpreteer ik 
dat nu, en eigenlijk was het ook wel zo. Hoe gaat dat, 
dat proces om terug iets op te starten? Metéén beginnen 
met schilderen kon niet, je kan niet iets stilleggen en het 
direct terug oppakken. Voor mij zijn beelden een andere 
kenvorm dan woorden. De taal van de beelden kan ik al
leen in die beelden uitdrukken. Maar tegelijk heb ik ook de 
behoefte om die beelden thuis te brengen, en daarom blijft 
ook het denken in woorden aanwezig. Ik kan die twee niet 
scheiden, maar ik kan ze ook niet tegelijk doen. Ik maak 
sindsdien twee soorten werken, ideële beelden en experi
mentele beelden. Die ideële beelden zijn klaar en duidelijk, 
dat zijn op zich ook de sterkste beelden, maar soms ga ik 
van daaruit experimenteren. De experimentele werken zijn 
groter, wilder en meer gevoelsgeladen. Ze bevatten ook 
meer verhaal.

K.B./D.P.: Zijn die conceptuele beelden abstract? Of zijn 
ze ook figuratief?

L.S.: Ze zitten daartussenin. In het ene werk kun je bij
voorbeeld een stuk van een zuil lezen, of een flessenhals. 
Tegelijk gaan ze ook over geometrie, over verhoudingen 
en over wiskunde. Ik was daarvoor al met maat en ruimte 
bezig, en daarna ook met tijd. In een ander werk is de tijd 
al aanwezig, je ziet een motief dat in de ruimte roteert, dat 
heen en weer beweegt en dat een verloop lijkt te hebben. 
Andere werken hebben met licht te maken of met de ver
houding tussen voorgrond en achtergrond. Ik hou het meest 
van die ideële beelden, of die conceptuele beelden zoals 
jullie ze noemen. Ik spreek altijd over ideële beelden om
dat ik denk aan de ideeën van Plato en de categorieën van 
Kant. Het gaat voor mij over vragen als ‘waar komen onze 
ideeën vandaan?’ en ‘hoe werkt de geest?’. De ideeën of 

W.V.R.: Hij is komen kijken, maar niet op de opening. Op 
de vernissage was wel Marc Callewaert van de Gazet van 
Antwerpen. Hij schreef elke maand over ons, ik moest hem 
maar bellen en hij kwam af. Hij was heel ruimdenkend. Hij 
schreef cursiefjes, en soms ook grote artikels, ik denk over 
Guy Rombouts en ook over Guillaume Bijl. Callewaert 
heeft erg veel voor Ruimte Z gedaan. We hadden ook eens 
een artikel in de Knack. Het sloeg op niks, maar we stonden 
wel in de Knack.

K.B./D.P.: Wie heeft daarna nog in Ruimte Z tentoonge
steld?

W.V.R.: Na Beuys kwam Jan Lauwers, samen met Lucy 
de Graaf, want die mensen kende ik van op de academie in 
Gent. Daarna kwam Dany Deprez, die toen constructivis
tisch werk maakte en die ook op de academie zat. En Guy 
Rombouts en Guillaume Bijl. Ook Danny Devos, Wout 
Vercammen en Filip Francis hebben in Ruimte Z tentoon
gesteld. Ik geloof ook Ria Pacqueé, en Carla Meertens 
die werk maakte dat over horen en zien ging. Dat was 
niet slecht. Ergens in 1982 hebben Guülaume Bijl en Ria 
Pacquée de galerie overgenomen. Ik was het beu. Daarna 
heeft Ludo Mich er nog een holografisch museum gehad.

K.B./D.P.: Hoe kende je Guillaume Bijl? Kwam hij daar 
langs?

W.V.R.: Guillaume Bijl kwam elke dag langs, met zijn 
map, met allemaal projecten, het project Leger enzo
voort, helemaal uitgewerkt en uitgetypt. Hij had zo tien 
projecten in een koker zitten of in een map. Hij werkte 
toen bij De Standaard Boekhandel. Ik wilde zijn werk 
aanvankelijk eigenlijk niet tentoonstellen, maar hij lulde 
mij gewoon plat. Hij heeft toen zijn eerste installatie ge
maakt: Autorijschool Z. Mijn schoonmoeder gaf les in de 
Kerkstraat. We zijn daar rommel gaan halen en we hebben 
een hele autorijschool tot voor het gebouw gesleurd en erin 
gezet. Guillaume was daar straf in, en hij kende veel volk. 
Het is grotendeels te danken aan Guillaume Bijl dat ik daar
na zoveel contacten had. Ik was zelf een beetje een vreemde 
in Antwerpen. Via Guillaume Bijl ben ik terechtgekomen 
bij Guy Rombouts, die toen steentjes verzamelde. Hij had 
schuiven vol met alleen maar steentjes. Rombouts heeft bij 
ons zijn eerste tentoonstelling gehad. Hij schilderde zijn 
alfabet op de ruit, met allemaal drieletterwoorden, aal, 
bol, col... urn... En binnen lagen 26 dingen, elk voorwerp 
was een drieletterwoord. Op een zaterdag heeft hij een act 
gedaan: een hele dag heeft hij een steen nat gehouden met 
een penseel. En op de slotdag is hij al die voorwerpen die in 
de galerie lagen komen halen. Hij stapte naakt uit een taxi, 
de galerie binnen, omkleedde zich met van alles en pakte 
de rest mee.

K.B./D.P.: Heeft Bijl nog meer mensen aangebracht?

W.V.R.: Ria Pacquée misschien, al waren zij niet zo goed 
bevriend als nu.

K.B./D.P.: Danny Devos heeft ook performances gedaan 
in Ruimte Z.

W.V.R.: Ja, in de keuken vanachter. Hij hing zich ook op 
aan het plafond, de mensen dachten toen dat Ruimte Z een 
seksclub was geworden, en op een avond heeft hij ook eens 
in een kist gezeten, in de kelder. Ik denk dat het zijn bij
drage was aan die tentoonstelling met 26 kunstenaars.

K.B./D.P.: Blijkbaar voegden veel kunstenaars in Ruimte Z 
een klein performance-element aan hun werk toe, zonder 
dat het om performancekunst gaat. Rombouts stelt tentoon 
en doet op de laatste dag die act. En als Leo Steculorum het 
heeft over die termen in het Pannenhuis, en over het feit dat 
mensen zelf termen mochten aanvullen, dan noemt hij dat 
‘een happening op het einde van de happening’.

W.V.R.: Ik weet het niet, ik heb in elke periode mensen 
geweten die performances deden. Dat waren eigenlijk 
ludieke acties. Toen was alles nog veel plezanter dan nu, 
terwijl vandaag alles zo serieus is en iedereen zich zo 
serieus neemt.

K.B./D.P.: Heb je eigenlijk zelf in Ruimte Z tentoonge
steld?

W.V.R.: Neen.

K.B./D.P.: Was dat uit principe?

W.V.R.: Ja, ik heb nooit aan mijn carrière gewerkt en ik 
vond dat kunst ook niet commercieel moest zijn en ben 
daar nooit mee bezig geweest. Ik heb mezelf altijd weg
gecijferd.

K.B./D.P.: In 1981 was je laureaat van de Jeune Peinture 
Belge, die toen Prijs Perspektieven heette.

W.V.R.: Daar heb ik het werk Poolse tekenverhalen ge
toond, een reeks van dertien schilderijen van twee meter 
twintig op twee meter tachtig, in combinatie met een 
schommelpaard van Vijf meter hoog. Ik had een boekje 
met tekenverhalen gekocht, in een kruidenierewinkeltje 
in Polen, toen ik daar midden jaren zeventig met vakantie 
was. Ik heb de prenten uit dat boekje gekopieerd, ik heb ze 
met een vergroter op panelen geprojecteerd. Die werken 
waren allemaal grijs geschilderd, en hier en daar voegde ik 
een kleur toe. De tekeningen waren heel primitief. In Polen 
was toen echt niks. In alle winkels was er één soort bloem, 
één soort melk, één soort suiker, totaal onaantrekkelijk... 
maar misschien is dat ook wel plezant. Je gaat naar de win
kel, je vraagt een pak bloem en je steekt dat weg. Terwijl 
je hier altijd moet beslissen wat je wil, dat is soms ook wel 
heel moeilijk.

K.B./D.P.: Wat was eigenlijk het idee achter dat paard?

W.V.R.: Dat paard was ook een kopie. Het was gebaseerd 
op een schommelpaard dat mijn schoonvader voor zijn 11
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de categorieën zijn datgene watje niet meer kunt verklaren 
door iets anders.

K.B./D.P.: Die twee tendensen vormen eigenlijk een raadsel. 
Er zijn werken die zich als gedachteconstructies laten lezen, 
en dan zijn er die experimentele werken, zoals jij ze noemt.

L.S.: Jij noemt dat gedachteconstructies, maar het is heel 
belangrijk dat ik die gedachten niet heb geconstrueerd. 
Zo’n beeld krijg ik, terwijl ik bij die experimentele werken 
actief betrokken ben.

K.B./D.P.: Dat onderscheid is toch kunstmatig.

L.S.: Het is niet kunstmatig, want dat onderscheid wortelt 
in mijn beleving. Op een gegeven moment krijg ik een 
ideëel beeld, een beeld dat vanuit de geest komt. Met expe
rimentele werken wil ik onderzoeken of ik die vormen ook 
spontaan uit mezelf kan laten komen.

K.B./D.P.: Waarom heb je nooit gepoogd om die beide 
categorieën samen te brengen? Of is dat onzinnig? Zou je 
kunnen overwegen om beide samen te tonen of tegen elkaar 
uit te spelen?

L.S.: Ik ben daar nu mee bezig, maar ik had daarvoor eerst 
een overzicht nodig. Pas dan kon ik zicht krijgen op het 
verhaal, op de biografie van mijn schilderwerk. Dan blijkt 
bijvoorbeeld dat de ideële vormen vaak voor de experimen
ten komen. Slechts in een enkel geval heb ik de vorm zelf 
gemaakt, en is het ideële beeld nadien gekomen. Het kost 
enorm veel tijd en werk om dat te kunnen zien.

K.B./D.P.: Heb je die schilderijen nog tentoongesteld?

L.S.: Ik heb weinig tentoongesteld en dan nog meestal qp 
uitnodiging. Na 1980 heb ik op vraag van Filip Francis 
meegedaan aan Echelle ’81. Eerst wilde ik schilderijen 
tonen, maar omdat ik geen geschikte ruimte kreeg, heb ik 
een kleine installatie bijgedragen. Ik heb ook deelgenomen 
aan de tentoonstelling Marchandises van Annie Gentils in 
de Montevideomagazijnen, een tentoonstelling met vele 
Antwerpse kunstenaars, waaronder Guillaume Bijl. Ook in 
filosofische kring Aurora heb ik geëxposeerd. Daar hebben 
veel bekende kunstenaars tentoongesteld: Mare Schepers, 
Ria Pacquée, Guillaume Bijl, Guy Rombouts geloof ik 
ook. In 1983 heb ik schilderijen getoond in Ruimte Z’, toen 
Guillaume Bijl en Ria Pacquée de galerie hadden overge
nomen van Walter Van Rooy. Ik had mijn atelier boven, 
ik denk dat ik nog op het idee ben gekomen om de galerie 
Ruimte Z’ te noemen, omdat het een verlengstuk van een 
bestaande galerie was. Daarna heeft Ludo Mich er nog een 
holografisch museum ingericht. In november 1985 heb ik 
tentoongesteld in galerie Portfolio van mijn kozijn Mare 
Steculorum. Eigenlijk was dat een fotogalerie, maar ik had 
net een enorm groot schilderij gemaakt en hij had plaats om 
dat te hangen. Frank Demaegd van Zeno X wilde dat schilde
rij eigenlijk, maar zijn galerie was te klein en het werk was al 
beloofd aan iemand anders. Spijtig, want Demaegd was heel 
erg gecharmeerd van het werk. Hij heeft ooit wel schilderijen 
meegenomen, maar hij was er niet zo zeker over, en ik eigen
lijk ook niet. Als je dat zelf zegt, dan is het gedaan hé.

K.B./D.P.: Er waren dus wel mensen geïnteresseerd?

L.S.: Ja, maar daarna heb ik alleen nog meegedaan aan de 
groepstentoonstelling For Sale bij Chris Delaet. Toen is er 
veel verkeerd gelopen. Ik ben toen naar de RVA gegaan 
omdat ik wilde weten waar ik aan toe was. Het was een 
experiment.

K.B./D.P.: Hoezo? Je bent naar de RVA gestapt en je hebt 
gezegd: ik ben kunstenaar en ik stel tentoon. Om te zien hoe 
ze zouden reageren?

L.S.: Ik wilde rechtszekerheid. Ik was toen leraar, ik zat af 
en toe in de werkloosheid, en ik wilde weten wat mocht en 
niet mocht. Het was rampzalig. Ik hoorde het woord ‘proef
konijn’ - ze zeiden tegen elkaar dat ze mij als proefkonijn 
konden gebruiken. De volgende dag haalden ze mij bij de 
stempelcontrole uit de rij, en lieten ze mij een zelfgeschre
ven verklaring tekenen. Iedere keer dat ik tentoonstelde, 
moest ik hen op voorhand verwittigen. Nadat ik dat papier 
geschreven en getekend had, voelde ik mij alsof ze mijn 
armen hadden afgehakt. Ik dacht: het kan toch niet dat ik 
op kunstmanifestaties de controle binnenhaal en andere 
mensen in gevaar breng. Het was echt een gewetenspro
bleem. Bovendien, galeries willen toch datje professioneel 
werkt, dus kon ik ook daar moeilijk met zo’n stom verhaal 
afkomen. Sommige mensen zeiden toen dat ik me dat niet 
moest aantrekken. Misschien hadden ze gelijk... Alhoewel, 
ze deden wel controle, de controleurs zijn bij Chris Delaet 
geweest en die vond dat toch niet zo plezierig.

K.B./D.P.: Je bent dus uit angst voor de arbeidscontrole 
gestopt om met je werk naar buiten te komen?

L.S.: Het was niet alleen dat. Ik begon toen ook te beseffen 
dat je als kunstenaar een regelmaat moet hebben. Je kunt 
niet ineens tien jaar verdwijnen, en ik wist niet of ik dat 
kon opbrengen. Ik moest het toch een beetje laten gebeu
ren, ik wilde dat niet forceren, want dan zou ik een proces 
onderbreken...

K.B./D.P.: Enerzijds is er de RVA, anderzijds is er het feit 
dat je vond dat je als kunstenaar een carrière moet opbou
wen, wat jou eveneens afschrikte.

L.S.: Ja, je kunt zeggen dat het mij afschrikte... Op een 
gegeven moment begint de buitenwereld verwachtingen te 
koesteren over je werk. Maar het zijn die twee dingen sa
men, het is de combinatie van die twee elementen waardoor 
ik gestopt ben om naar buiten te komen.

K.B./D.P.: Je hebt na die historie gewoon doorgewerkt?

L.S.: Ja, tot er dingen gebeurd zijn die het te zwaar maak
ten. Dat was in de jaren negentig. Het kondigde zich al aan
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stenaar legt een getuigenis af. Ik verricht therapeutische 
handelingen, in een heel realistische vorm, om visueel af te 
rekenen met mijn tijd. Je zou ook kunnen zeggen dat ik een 
ijzeren archiefkast heb staan waarin alle maatschappelijke 
vormen opgeslagen liggen: autorijschool, schoenenwinkel, 
atoomschuilkelder, wachtzaal, schietoefenstand, beroeps- 
heroriëntatiecentrum... Ik heb dat grotendeels laten zien, 
ik heb daarmee afgerekend, en eens het zover is kan die 
kast worden gesloten. Dat is een soort van therapie.

K.B./D.P.: Heb je tijdens de opening van 1980 een perfor
mance gedaan, zoals je dat toen meer deed?

G.B.: Ik heb daar een tableau vivant gedaan, maar geen 
publieke tableau vivant, enkel op video.

K.B./D.P.: Is er ook een video van de Autorijschool Z gemaakt?

G.B.: Ja.

K.B./D.P.: Was daar dan ook een tableau vivant?

G.B.: Neen, er is wel een heel groot tableau vivant geweest 
bij de openstelling van het Beroepsheroriëntatiecentrum in 
De Warande. Ik heb daar iets heel vreemds gedaan, iets 
wat ik trouwens ook maar één keer gedaan heb. Toen het 
publiek binnenkwam, hingen aan enkele panelen projecten 
van mij. Boven in een andere ruimte in De Warande hing 
ook werk van mij. Op een zeker moment tijdens de opening 
werd de transformatie voltrokken. Mensen begonnen de 
werken van de muren te nemen, er werden muren bijgezet, 
er werd een bureel voor de directeur gebouwd, een bureel 
voor een secretaresse. Er werden ook twee testlokalen voor 
werklozen ingericht: een gewoon klaslokaal en een test- 
lokaal met schrijfmachines. Op een minimum van tijd, la
ten we zeggen vijf minuten, was het Beroepsheroriëntatie
centrum opgebouwd, hoofdzakelijk met materiaal van 
De Warande zelf. Ik was directeur, zoals ik ook schoenhan- 
delaar heb gespeeld, en later hospitaaldirecteur. En dan zijn 
een zes- of achttal mensen uit het publiek gevraagd om deel 
te nemen aan de testen. Danny Devos was testleraar. Johan 
Dehollander en Ria Pacquée waren er ook bij. Wij vormden 
de zogenaamde Bureaucratische Actie. Dat werd gefilmd 
en de mensen konden buiten alles volgen op beeldscher
men. Dat heeft me heel veel zelfvertrouwen gegeven. Want 
als je op vijf minuten een ruimte kunt transformeren tot een 
Beroepsheroriëntatiecentrum, dan kun je ook een Caravan 
Show realiseren, een Supermarkt of een Fitnesscentrum.

K.B./D.P.: Je hebt nog een aantal tentoonstellingen gehad 
vóór de Ruimte Z-tentoonstelling, onder meer in de filoso
fische kring Aurora en in het Pannenhuis. Wat heb je daar 
tentoongesteld?

G.B.: Ik heb in de jaren ‘70 veel projecten op papier gezet, 
de zogenaamde Behandelingen en Project Pleasures. Die 
heb ik in Aurora en in het Pannenhuis tentoongesteld.

K.B./D.P.: Wat zijn die Behandelingen?

G.B.: In de reeks Behandelingen had je de Behandeling 
Kerk, en verder nog Onderwijs, Leger, Reizen, Bouwen, 
Arrivisme, Seks, Psychiatrie, en Sleur van een alledaags ar
beidersleven. De Behandeling Leger nam verschillende za
len in beslag, die elk een aspect van de militaire dienstplicht 
uitmaakten. Toeschouwers konden elk afzonderlijk tijdens 
een circa zes uur durende ‘rondgang’ een militair ‘gedwon
gen’ avontuur beleven, bijgestaan door ‘begeleiders’.

K.B./D.P.: In de Behandelingen wordt de bezoeker het on
derwerp, of het voorwerp van de Behandeling. Was dat de 
bedoeling?

G.B.: Ja, dat was de bedoeling.

K.B./D.P.: Zijn die Behandelingen ooit uitgevoerd?

G.B.: Neen, ik heb de Behandelingen nooit willen uitvoeren 
omdat ik ze te theatraal vond. Maar het was een aanloop tot 
mijn latere vorm, tot het maken van een soort van decors.

K.B./D.P.: In feite zou je kunnen zeggen dat de 
Behandelingen juist minder theatraal zijn, omdat de be
zoeker helemaal wordt meegezogen in het script. Zijn niet 
veeleer die tableaux vivants theatraal?

G.B.: Nee, die Behandelingen zijn theatraal omdat je zoals 
in het theater altijd weet dat het fictie is. Dat stoorde mij, en 
dat is het grote verschil met de transformatie-installaties die 
in feite van de Behandelingen zijn afgeleid: bij de instal
laties komt de toeschouwer in een ruimte die vroeger het 
ICC was, en die nu een schoenenwinkel is geworden. De 
deuren staan open, er is een zaaltje. Men weet het even 
niet. Het is subtieler uitgewerkt. Trouwens, wat ik met 
het project Behandelingen formuleerde, is nu gemeengoed 
geworden. Je hebt nu van die thrillerweekends waarbij een 
aantal personen een Agatha Christie naspelen. Er zijn een 
paar acteurs bij, maar de participanten weten dat niet. Wie 
is de moordenaar? Dat gebeurt nu allemaal. Bij mij was dat 
nog maar op papier.

K.B./D.P.: Wat waren de Project Pleasures?

G.B.: Een van de Project Pleasures was bijvoorbeeld een 
situatie waarbij iemand op de Boerentoren in Antwerpen 
staat, en zelfmoord lijkt te willen plegen, op een zaterdag
middag. Het is een acteur, maar de omstaanders weten dat 
niet. De situatie is gesimuleerd.

K.B./D.P.: En die situatie stond op papier, dat was gewoon 
een script?

G.B.: Ja.

K.B./D.P.: Heb je dat nooit uitgevoerd?

G.B.: Nooit. Ik heb in de jaren ‘70 verschillende projecten 
12 op papier gezet die nooit zijn gerealiseerd. Het uiteindelijke
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Walter Van Rooy

Uit de reeks ‘Poolse tekenverhalen’

kinderen had gemaakt. Het gaat ook over het repetitieve en 
het zinloze. Schommelen... spitten in de tuin en altijd maar 
rechtdoor spitten... op het einde van de dag een boterham- 
meke en de volgende dag doe je voort. Zonder je af te vra
gen waarom. Dat zou ik heel graag doen. Dat repetitieve zit 
ook in die schilderijen met die verticale strepen.

K.B./D.P.: De band tussen de schilderijen en het schom- 
melpaard is dus dat beide gekopieerd zijn?

W.V.R.: Ja, als je iets kopieert, dan moetje niet nadenken, 
je vult het gewoon in.

K.B./D.P.: Moesten het schommelpaard en de schilderijen 
samen worden gepresenteerd?

W.V.R.: Ja. Ik heb dat toen gedaan, omdat de mensen het 
beter zouden begrijpen. En het is een attractief beeld.

K.B./D.P.: Met dit werk werd je laureaat van de Jeune 
Peinture Belge. Dat was dus eigenlijk een heel goed begin.

W.V.R.: Ja, meteen bij het binnenkomen van het Paleis 
voor Schone Kunsten botste je op dat werk. Dat was wel 
geslaagd, maar er waren toen ook andere kunstenaars die 
zichzelf beter konden verkopen. Ik ben daar nooit zo mee 
bezig geweest. Ik heb daarna nog een reeks gemaakt die 
Richtingen, duidingen en mogelijkheden heette. Dat zijn 
eigenlijk verkeersborden, maar het zijn ook voorstellingen 
van straten die op een kruispunt uitkomen. Alle straten ko
men uit op een hoofdbaan, alles wordt gecentraliseerd naar 
een weg. Of je nu alternatief bent of punk, het is allemaal 
hetzelfde. De samenleving centraliseert alles, daarom heb 
ik dat thema gekozen. Ik heb zo’n werk verkocht aan de 
Belgische staat. Onlangs werd Johan Vande Lanotte voor 
dat werk geïnterviewd op de televisie!

K.B./D.P.: En die reeks schilderijen heb je tentoongesteld 
in Zeno X in 1983?

W.V.R.: Ja, net als dat schommelpaard geloof ik. Met 
Ruimte Z was het toen afgelopen, en Frank Demaegd was 
net begonnen met Zeno X. Hij wilde de kunstenaars van 
Ruimte Z eigenlijk zo’n beetje ovememen. Hij toonde mij, 
en hij heeft ook Guillaume Bijl en Guy Rombouts getoond. 
Ik denk dat ik een van de eerste exposanten was.

K.B./D.P.: Dat was je laatste tentoonstelling. Waarom ben 
je eigenlijk gestopt?

W.V.R.: Ik walgde van het kunstwereldje. Ik gaf deeltijds 
les aan de academie van Kontich, maar ik raakte daar niet 
benoemd. Ik deed voortdurend mee aan examens en was tel
kens gebuisd. Die examens dienden niet om de kandidaten 
te testen, maar om de mensen die al op de academie werkten 
vast te benoemen. Dat was allemaal pro forma, om de benoe
ming op te poetsen. Ik was het beu. In die tijd raakte ik aan de 
praat met mijn broer over het opzetten van een zaak. Samen 
hebben we besloten om een broekenwinkel te openen.

K.B./D.P.: Omstreeks die tijd ben je ook met Ruimte Z gestopt?

W.V.R.: Ja, de galerie was ik ook beu. Zoals ik al zei, ik was com
pleet gedegouteerd van het kunstwereldje. Er werd toen boven
dien een controle uitgevoerd op de vzw’s. Toen bleek dat wij een 
halfjaar niks hadden gedaan, moesten we de zaak opdoeken.

K.B./D.P.: Heb jij nog veel documentatie van Ruimte Z?

W.V.R.: Nee, dat lag allemaal in een kelder, en die is mid
den jaren negentig ondergelopen. Ik dacht, het interesseert 
toch niemand dus smijt ik de boel maar weg.

K.B./D.P.: Spijtig.

W.V.R.: Ja, en dan worden er kunstboeken uitgegeven en 
word je niet eens vermeld, terwijl Ruimte Z toch veel heeft 
teweeggebracht in Antwerpen. Als je het lijstje overloopt 
van kunstenaars die het later gemaakt hebben: Guillaume 
Bijl, Guy Rombouts, Jan Lauwers, Dany Deprez, Ria 
Pacquée, Guy Bleus... Een initiatief als Club Moral bij
voorbeeld wordt overal vermeld, terwijl daar niet veel uit is 
voortgekomen. Waarschijnlijk heb ik mij te lang niet laten 
zien. Nadat ik de winkel opendeed, ben ik misschien nog 
twee of drie keer op een opening geweest. Ik ging niet naar 
feestjes, omdat ik zo gedegouteerd was en daardoor wist 
niemand op de duur nog dat ik bestond.

K.B./D.P.: Waar was jouw broekenwinkel? Was die in 
Antwerpen?

W.V.R.: Nee, in Lille. Ik vroeg toen aan Guillaume Bijl 
of hij geen goede naam wist voor die broekenwinkel, en



resultaat is dat eerste werk, die Autorijschool Z. Laten we 
zeggen dat die Project Pleasures situaties waren in de pu
blieke ruimte. Het zijn projecten die ik in feite wilde doen, 
maar het is er niet van gekomen. De Project Pleasures, dat 
zijn de voorlopers van de latere situatie-installaties, zoals 
dat plein met opgezette vogels op de Documenta in Kassei. 
Dat is een situatie die ook een Project Pleasure had kun
nen zijn. De Behandelingen zijn dan weer de voorlopers 
van de latere transformatie-installaties. Het concept van de 
transformatie van kunstruimtes was veel rijker en subtieler. 
Voor de uitvoering van die Behandelingen moest ik er an
dere mensen bij betrekken, en daardoor zou het te theatraal 
worden.

K.B./D.P.: Heb je niettemin ooit overwogen om de 
Behandelingen uit te voeren, of was het steeds duidelijk dat 
het - letterlijk - om conceptuele kunst ging?

G.B.: Ik heb dat wel overwogen, maar ik heb het nooit 
gedaan. Als je met zo’n omvangrijk project afkomt, dan 
vraagt men zich af wat je komt doen. Ik heb het nooit wil
len doordrijven.

K.B./D.P.: Wat heeft je ertoe aangezet om de Autorijschool 
te maken? Hoe heb je de knop omgedraaid, want tot voor 
die installatie had je eigenlijk alleen projecten op papier 
gemaakt?

G.B.: Dat is een interessante vraag. Hoe ben ik daartoe ge
komen? Ik had het kunstliquidatieproject op papier gezet, 
net zoals de Behandelingen en Project Pleasures. Wellicht 
heeft een bezoek aan Ruimte Z mij ervan overtuigd dat het 
niet onmogelijk was om het project te realiseren. Ik ben dan 
ook direct naar Walter Van Rooy gestapt, en ik heb hem 
gezegd dat ik zijn galerie in een autorijschool wilde trans
formeren. Toen ik voor de eerste keer zo’n decor maakte, 
zag ik de rijkdom en ook het revolterende van die vorm. 
Vandaag is dat uiteraard helemaal niet meer zo duidelijk, 
omdat het realisme van de jaren ‘80 als het ware gerecu
pereerd is.

Leo Steculorum

Ruimteperforatie, 
opgenomen in de catalogus van de tentoonstelling ‘1980’

in de laatste werken, je kon al zien dat het mij te veel werd 
en dat de vormen weggingen.

K.B./D.P.: Had dat te maken met persoonlijke kwesties of 
met gezondheidsproblemen?

I

toen zei hij De Broek. Ik zei De Broek, ah ja, da’s goed! Ik 
maakte toen een broek van vijf meter hoog als landmark. 
Samen met mijn broer ben ik vijftienduizend broeken gaan 
kopen, in één pakket. Het hele huis lag vol, en dan moet je 
weten dat ik niks van broeken kende, ik wist zelfs niet dat 
er maten waren. Straf hé! Toen een klant om een bepaalde 
maat vroeg, bleek dat er maar vijftien broeken van die maat 
bij waren. We hadden heel goedkoop ingekocht, maar de 
maten waren verkeerd en de broeken hadden allemaal van 
die brede pijpen, net toen die mode gedaan was. De samen
werking met mijn broer heeft niet langer dan een half jaar 
geduurd. Ik heb die broeken doorverkocht voor dezelfde 
prijs, aan twee snullen zoals wij. Plots had ik winst, want 
er waren al broeken verkocht. Toen heb ik daarachter een 
grote winkel gemaakt van driehonderd vierkante meter, en 
dat heeft heel goed gedraaid, zo’n achttien, twintig jaar.

K.B./D.P.: Ben je van de ene dag op de andere gestopt met 
de kunst?

W.V.R.: Ik heb in Lille nog een beetje geschilderd want ik 
had daar plaats, maar het heeft niet lang meer geduurd.

K.B./D.P.: Waarom ben je met De Broek gestopt?

W.V.R.: Omdat ik het moe was. Het was zenuwslopend 
werk, je bent alleen maar bezig met geld verdienen. Geld 
verdienen is niet moeilijk. Veel van die jonge kunstenaars 
zouden beter met een soepbar beginnen of iets anders op
zetten, want die denken alleen maar aan rijk worden. En 
rijk worden is niet moeilijk.

K.B./D.P.: Je hebt de winkel van de hand gedaan?

W.V.R.: Ja, en die mannen zijn failliet gegaan. Ik heb goed 
geld verdiend, en ik wilde terug gaan schilderen. Maar als 
ik nu wil meedoen, dan zeggen ze dat ik te oud ben. Ik heb 
vroeger tentoongesteld in de Zeno X Gallery van Frank 
Demaegd, en die zei: “Maar Walter, jij bent gestopt, wat 
als je wéér gaat stoppen.” Dus kom ik niet aan de bak.

K.B./D.P.: In andere interviews heb je heel expliciet ge
steld dat je installaties wilde maken om met het publiek 
bezig te zijn, om met het publiek te spelen.

G.B.: In die Behandelingen en in de Project Pleasures be
trek ik het publiek in bepaalde handelingen, in een bepaalde 
situatie. Je komt binnen, je moet een test doen, vervolgens 
krijg je een uniform aan en moetje schietoefeningen doen. 
Je wordt bijgestaan door ‘begeleiders’. In mijn latere in
stallaties wordt het publiek eigenlijk ook een onbewuste 
‘acteur’ van een situatie.

K.B./D.P.: De Bureaucratische Actie die plaatsvond bij die 
transformatie van De Warande tot Beroepsheroriëntatie- 
centrum, doet heel erg denken aan de Behandelingen.

G.B.: Ja, dat klopt. Het Beroepsheroriëntatiecentrum is in 
zekere zin een kleine Behandeling. Maar daar is het onge
veer gestopt, omdat het te veel was, te veel van het goede. 
Wat ik nog wel heb gedaan, zijn die tableaux vivants, 
bodybuilders die gedurende de opening actief zijn in het 
Fitness Center...

K.B./D.P.: Het is ons opgevallen dat veel kunstenaars 
die betrokken waren bij Ruimte Z en het Pannenhuis, een 
klein performance-element of een happeningelement aan 
hun werk toevoegden. Om enkele voorbeelden te geven: 
Leo Steculorum noemt het invullen van de termen in het 
Pannenhuis “een happening op het einde van de happe
ning”. En er is de actie die Guy Rombouts op de slotdag 
van zijn tentoonstelling realiseerde in Ruimte Z.

G.B.: Een heel knap werk. Hij komt naakt uit een taxi en 
hij kleedt zich in de galerie aan met alle objecten die op 
een rij liggen en waarvan de naam telkens uit drie letters 
bestaat. Eens aangekleed, stapt hij opnieuw in de taxi en 
rijdt weg. Maar er waren slechts twee ‘echte’ performance- 
kunstenaars in Ruimte Z, en dat waren Ria Pacquée en 
Danny Devos. Die hebben ook enkele performances samen 
gedaan in die tijd.

K.B./D.P.: Nadat Walter Van Rooy gestopt was met 
Ruimte Z, is er nog een vervolg geweest: Ruimte Z’.

G.B.: Ik heb Ruimte Z met Ria Pacquée en Leo Steculorum 
verdergezet, en wij noemden dat toen Ruimte Z accent. We 
wilden niet dat Ruimte Z zou dichtgaan en het pand was 
niet duur. We betaalden de huishuur met ons drieën. 6.000 
frank in totaal, ieder 2.000 frank.

K.B./D.P.: Wat is er in dat jaar in Ruimte Z’ gebeurd?

G.B.: We hebben een tentoonstelling gedaan met Frank 
Casteleyns, een poëtische trash-artist avant-la-lettre. Hij 
was al bezig in de jaren zeventig, ongelofelijke depots had 
hij in de stad, vol met afval. We hebben ook Xavier De 
Clippeleir tentoongesteld. Een knappe designer, een ex- 
assistent van Panamarenko. Ik denk dat we nog een zes- of 
zevental tentoonstellingen hebben gemaakt. Met Jürgen 
Voordeckers ook.

K.B./D.P.: Hoe is het gestopt?

G.B.: Iemand was met de huur gaan lopen. Ineens moes
ten wij 20.000 frank ophoesten, en wij waren maar ge
wone dagloners. We waren failliet, en het was gedaan met 
Ruimte Z‛.

wordt vervolgd

In de loop van 2005 vindt in de Jan Van Eyck Academie 
een onderzoekstentoonstelling plaats over het werk van 
Guillaume Bijl uit de jaren ’70 (duur: één week).

L.S.: Met gezondheidsproblemen en familiale problemen, 
en eigenlijk met energieproblemen. Ik moest alle energie in 
het behoud van mijn gezondheid steken, of in het behoud 
van datgene wat het leven een beetje leefbaar maakt. Ik 
moest vaak naar het ziekenhuis, en ik kon het ook niet meer 
opbrengen om dagelijks naar mijn atelier te gaan.

K.B./D.P.: Heb jij ooit werken verkocht?

L.S.: Nee.

K.B./D.P.: Nooit? Omdat je niet wou?

L.S.: Omdat ik er niet aan dacht. Toen ik weer begon te 
schilderen, wilde ik absoluut dingen laten zien, ik had de 
mensen wel kunnen aanklampen op straat, maar aan ver
kopen dacht ik niet. Dat is mij pas na verloop van tijd dui
delijk geworden, ook door het contact met galeries. Op een 
keer zei Frank Demaegd tegen mij: ik wil met jou werken. 
Toen dacht ik, hoezo met mij werken, ik moet toch schilde
ren? Maar een galerie kan niet werken zonder te verkopen, 
zo zit onze cultuur in elkaar.

K.B./D.P.: Momenteel ben je nog wel aan het werk, maar 
niet noodzakelijk aan schilderijen. Je denkt na over hoe 
perceptie werkt, en hoe de vertaling van ideeën naar vor
men gebeurt, maar je maakt geen schilderijen meer.

L.S.: Ja, en dat denken en schrijven is nooit af. In die zin 
ben ik ook nooit gestopt, vind ik. Schilderijen hebben wel 
het voordeel dat ze een product zijn, en datje ze kan afwer
ken. Dat begin ik de laatste tijd wel te beseffen.

K.B./D.P.: Je lijkt enorm bezig met je eigen oeuvre. Je hebt 
al jouw schilderijen, de ideële en experimentele beelden, 
gedigitaliseerd. Van beide reeksen heb je een slide show 
gemaakt, met de beelden in chronologische volgorde. 
Waarom werk je niet gewoon verder aan je oeuvre in plaats 
van een inventaris te maken van wat je gemaakt hebt? Het 
lijkt wel alsof je je retrospectieve aan het voorbereiden 
bent.

L.S.: Ik doe dat omdat ik het begrip van mijn bestaan het 
meest kan vinden in dat werk. Mijn oeuvre verschaft mij 
een antwoord op de vraag wat ik eigenlijk op de wereld doe. 
Ik doe het ook omdat ik geloof dat beelden een kenvenno- 
gen aanspreken in de mensen, en waarschijnlijk ook in de 
dieren, dat veel ouder is dan de taal. Als je naar de Schelde 
gaat, en je ziet van die kleine spiraaltjes in de stroming van 
het water, hoe ontstaat dat? Hoe neemt materie vormen aan, 
hoe neemt licht vormen aan? Dat moet toch beantwoorden 
aan bepaalde principes van patroonvorming. Die vormen 
komen ook niet alleen in mijn schilderijen voor. Er is een 
hele wetenschap die daar mee bezig is, en soms maak je 
mee dat bepaalde vormen in de lucht hangen.

K.B./D.P.: Jouw experiment is indertijd slecht afgelopen, 
maar wat verhindert je om nu naar buiten te komen met je 
werk? Is er een probleem?

L.S.: Ja, dat ik niet meer besta in de kunstwereld. 
Aanvankelijk ging ik nog wel naar openingen en de mensen 
vroegen me dan wanneer ik nog eens naar buiten kwam. 
Maar dan kwam ik met zo’n onnozel verhaal, vandaar dat 
ik ook niet meer naar openingen ging. Ik heb recent nog 
wel een tentoonstelling gehad in Aurora, maar daar zijn 
misschien tien bezoekers geweest. Dat is een probleem, 
want hoe bestaat dat werk als niemand het ziet.

In de loop van 2005 vindt in de Jan Van Eyck Academie 
een onderzoekstentoonstelling plaats over het werk van 
Leo Steculorum (duur: één week).

K.B./D.P.: Je bent gestopt begin jaren ‘80 en vier jaar ge
leden terug begonnen?

W.V.R.: Ik ben terug begonnen in 2000 of in 1999. Ik 
dacht toen, wat moet ik nu doen, want het is heel moeilijk 
om na zo lange tijd weer een borstel vast te pakken. Ik 
kwam op het idee om die schilderijen uit die reeks Poolse 
tekenverhalen te herwerken. Ik heb er ook aan gedacht om 
dat paard opnieuw te maken. Wat moetje immers doen als 
je wilt herbeginnen?

K.B./D.P.: Heb je nog andere oude werken opnieuw ter 
hand genomen?

W.V.R.: Op de reeks Richtingen, duidingen en mogelijkhe
den heb ik een variatie gemaakt. Ik heb een versie gemaakt 
zonder het motief van dat verkeersbord, omdat ik dat la
byrint op de achtergrond ook wel goed vond. Daar loop 
je dan wel in verloren. Ook die Kasselperformance heb ik 
bewerkt. Bij een foto van die performance heb ik de titel 
Bush-kruit geplaatst.

K.B./D.P.: Wat was de volgende stap?

W.V.R.: Daarna heb ik een twintigtal borsten geschilderd, 
alleen maar vrouwenborsten, omdat dat iets is waar je je als 
man goed bij voelt. Zogen aan de moederborst is gemak
kelijk, net zoals dat repetitieve van dat schommelpaard. Je 
hoeft niets te doen, alleen zuigen, ogen dichtdoen, zuigen, 
ogen dichtdoen... Je moet nergens schrik van hebben, de 
beschermende figuur zal alles regelen. Die schilderijen 
zijn alleen goed als je ze alle twintig naast elkaar ziet. 
Vervolgens heb ik geprobeerd iets te doen met mijn borstel, 
en toen heb ik werken gemaakt vanuit de beweging van de 
borstel over het doek.

K.B./D.P.: Die kronkelende verfbanen doen denken aan 
ingewanden. Of is dat gewoon abstract?

W.V.R.: Dat is abstract werk. Het doet inderdaad aan dar
men denken, maar dat is gewoon de breedte van die borstel. 
Momenteel ben ik bezig met fluorkleuren. Je moet dat op 
het gevoel bekijken, veel van die dingen.

K.B./D.P.: Heb je tentoongesteld sinds je terug begonnen 
bent?

W.V.R.: Nee, ik heb alleen wat werk verkocht aan mensen 
die net zoals jullie op bezoek kwamen. Ik zou niet weten 
waar ik kan tentoonstellen... Ik leef hier in Kessel in een 
zwart gat, ik zit te afgezonderd. De enige manier om op te 
vallen, dat geldt vandaag nog altijd, is door zelf terug een 
ruimte te beginnen.

In de loop van 2005 vindt in de Jan Van Eyck Academie 
een onderzoekstentoonstelling plaats over Ruimte Z en 
het werk van Walter Van Rooy (duur: één week).
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De draaglijke lichtheid van het kunstenaarsbestaan
Over de onzekerheden van artistieke carrières

RUDI Laermans
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1.

Werken kunstenaars wel écht? Kan met 
andere woorden het kunstenaarschap 
als een beroep worden beschouwd? En 
ook: valt de uitbouw van een artistieke 
loopbaan te vergelijken met een modale 
beroepscarrière? Deze vragen, in het bij
zonder de laatste, zijn binnen en buiten 
de wereld van de kunst natuurlijk al lang 
beantwoord. Dat verwondert niet, want 
geen sociale wereld zonder een minimum 
aan collectief gedeelde en daarom sociaal 
werkzame interpretatie- of observatie- 
schema’s, die op een bindende en tevens 
dwingende wijze identiteiten vastleggen 
- van personen of beroepen evengoed als 
van objecten of artefacten. Kunstwerelden 
illustreren bijzonder treffend de performa- 
tiviteit en effectiviteit van dit soort col
lectieve interpretatieschema’s. Daarbinnen 
worden de aanspraken van kunstenaars 
en hun werken op een meer algemene 
symbolische of sociale erkenning immers 
gedurig gedifferentieerd en gewaardeerd, 
met behulp van enkele stereotiepe leesras
ters. Eén daarvan draagt een onmiskenbaar 
romantische stempel en scheidt iemands 
strikt artistieke ontwikkeling haast vol
ledig van een daaraan externe context. 
Dat heeft directe gevolgen voor de manier 
waarop een kunstenaarscarrière, in de pro
fessionele zin van het woord, überhaupt 
kan worden geobserveerd. Het schema 
in kwestie impliceert meer bepaald een 
instrumentele visie op carrières, die trou
wens ook buiten de kunstwereld hoogst 
gangbaar is en bijvoorbeeld opduikt in 
het kunstsociologische werk van Pierre 
Bourdieu. Laat ik deze beweringen eerst 
kort toelichten. Vervolgens steek ik door 
naar een sociologisch meer steekhoudende 
visie op het carrièrefenomeen in het al
gemeen en op kunstenaarscarrières in het 
bijzonder.

In de gangbare romantische voorstel
ling, die ook nog altijd de kunstweten
schap en de kunstkritiek domineert, maken 
kunstenaars geen carrière maar een oeu
vre. Hun loopbaan bezit een strikt artistiek 
karakter en valt samen met een reeks van 
artistieke artefacten die naar elkaar verwij
zen en bij elkaar opgeteld een gesloten en 
vooral zelfreferentieel geheel vormen. La
tere werken ‘verklaren’ vroegere werken, 
en omgekeerd wijzen prestaties op jonge 
leeftijd vooruit naar de artistieke praktijk 
op oudere leeftijd. De laatste leesrichting 
is de belangrijkste, want een oeuvre wordt 
gewoonlijk gezien als de materiële neer
slag van een individuele ontwikkeling die 
de ontplooiing van een persoonlijk talent 
documenteert. Het geniebegrip is in het 
publieke kunstdiscours al een tijdje taboe, 
maar het haakt de onderlinge verwijzingen 
binnen een artistiek oeuvre nog altijd vast 
aan de impliciete veronderstelling van 
een strikt individuele gave die zich in de 
uiteenlopende particuliere werken zijde
lings toont of effectief realiseert (maar 
nooit volledig). Het oeuvre en het daar
door gedocumenteerde artistieke traject 
getuigen in deze zienswijze dan ook van 
een autonome ‘logica van het talent’, en 
kunnen niet worden verklaard vanuit hun 
sociale inbedding. Galerie- en tentoon- 
stellingswezen, verzamelaars, beurzen en 
kritieken zijn uitwendig aan de artistieke 
loopbaan, in de strikte zin. In principe doet 
het er daarom niet toe of een kunstenaar 
al dan niet succesvol is, snel of langzaam 
erkenning krijgt, wel of niet van zijn kunst 
kan leven. De kunstenaar is letterlijk een 
asociaal wezen. Hij geeft gestalte aan een 
artistieke biografie die een zuiver indivi
dueel karakter bezit en in laatste instantie 
berust op het raadsel van de individualiteit, 
een rationeel nooit volkomen begrijpbaar 
artistiek ‘zelf’ dat zich tegelijk objectiveert 
en vervreemdt in een serie publieke presta
ties.

Artistiek talent is, voor de goede 
orde, binnen de beeldende kunst al lang 
niet meer een zaak van technisch kun
nen. Het kan bijvoorbeeld op een louter 
conceptuele visie slaan (naast Picasso 
is Duchamp trouwens wellicht de meest 
geromantiseerde kunstenaar van de 20ste 
eeuw). Maar ook die vraagt om werken, 
hoe efemeer ook, om publiek observeer
bare artefacten waarin de individuele gave 
zich zowel onthult als verhult. Ieder parti
culier werk is immers noodgedwongen een 
onvolkomen uitdrukking van het achterlig

gende artistieke ‘zelf, en vraagt daarom 
altijd weer opnieuw om een volgend werk. 
Zolang de kunstenaar daartoe tenminste 
de fysieke kracht heeft, en zijn talent 
niet is uitgeput of opgedroogd (dan moet 
hij stoppen - en nauwelijks één publiek 
gevalideerd kunstenaar die het doet...). 
De onmogelijkheid van een volkomen 
zelfrealisatie in één enkel artistiek artefact 
vormt volgens het heersende kunstcredo 
dan ook de motor van ieder geslaagd oeu
vre, dat in dubbele zin van artistieke inte
griteit getuigt - of juister: moet getuigen, 
zoniet laat het oeuvre zichzelf mislukken. 
Enerzijds documenteert de samenhang 
binnen het oeuvre alsnog de ‘heelheid’ 
van een talent dat zich enkel verbrokkeld, 
eventueel sprongsgewijs, in de tijd heeft 
kunnen realiseren; anderzijds is diezelfde 
interne logica de uitkomst van een moreel 
geladen ‘trouw aan zichzelf’ (ook in dit 
opzicht is Duchamps leven in veler ogen 
een heiligenleven). Precies daarom kan het 
kunstenaarschap geen beroep zijn als een 
ander, met relatief vastliggende carrière
mogelijkheden en sociaal gesanctioneerde 
beloningen voor aflijnbare prestaties. In de 
modem-romantische visie berust het inte
gendeel op een tegelijk dwingende en door 
zelfdwang onderhouden roeping die zich 
uitsluitend gebonden weet door de eventu
aliteit van een geslaagde artistieke ontwik
keling. In de van oorsprong religieuze me
tafoor van de roeping - een woord dat het 
publieke kunstdiscours mijdt te gebruiken, 
maar zonder de ermee sporende opvat
tingen terzijde te schuiven - verandert het 
individuele talent in een morele kracht, een 
ethisch appèl zelfs. De persoonlijke gave 
wordt een opgave en neemt de vorm aan 
van een artistiek geweten dat de kunste
naar er onophoudelijk moet aan herinneren 
dat hij niet ‘van’, maar ‘voor’ zijn kunst 
leeft - of liever: voor de mogelijkheid om 
zijn individuele talent ten volle te ontwik
kelen.

De modem-romantische kunstvisie 
verzelfstandigt werk en kunstenaar, en 
creëert zo twee onderling samenhan
gende opposities met een bijzonder sterke 
morele geladenheid. Eén, de interne en 
strikt individuele logica van oeuvre en 
artistieke ontwikkeling staat los van de ex
terne inbedding van de kunstenaar en zijn 
kunstwerken in een sociale kunstwereld. 
Uitwisselingen tussen beide sferen zijn 
wel degelijk mogelijk, op voorwaarde dat 
de autonomie van oeuvre en talent gevrij
waard blijft. Dat resulteert noodzakelijk in 
een negatieve waardering, gewoonlijk ver
woord via de metafoor van ‘de inbreuk’, 
van iedere artistieke beslissing die (mede) 
om externe redenen wordt genomen. De 
loutere zelfreferentialiteit van oeuvre en 
talent verandert zo in een morele impe
ratief, die de kunstenaar bijvoorbeeld 
verbiedt om ‘werk op bestelling’ te ma
ken. Kortom, met de nog altijd heersende 
kunstopvatting en haar tweedeling tussen 
een werkinterne en een daaraan externe so
ciale context spoort een dwingende logica 
van artistieke zuiverheid. Die verplicht 
kunstenaars meer bepaald tot een goed 
bewaakte publieke zelfpresentatie en een 
streng gecontroleerd informatiebeheer, 
zodat de eventuele ‘faux pas’ die indruisen 
tegen de artistieke zuiverheidsleer in bre
dere kring ongekend blijven.

Twee, het gangbare kunstdiscours 
plaatst de kunstenaar feitelijk in de posi
tie van iemand die - om met Max Weber 
te spreken- consequent waarderationeel 
handelt (en alweer: die dat ook moet doen, 
op straffe niet langer ernstig te worden ge
nomen als ‘echte kunstenaar’). Het explo
reren en realiseren van een onvervreemd
bare artistieke eigenheid (het individuele 
talent) via de temporele aaneenschakeling 
van letterlijk eigenzinnige artefacten (het 
oeuvre) is een absolute waarde en richt zo
wel de globale biografie als de particuliere 
keuzes die daarbinnen worden gemaakt. 
De solotentoonstelling in een toonaange
vende kunsthal of de consacrerende over
zichtsexpositie in een belangrijk museum 
voor hedendaagse kunst kan de trouw aan 
deze waarde sociaal bevestigen, maar is 
volgens het officiële verhaal nooit een 
strategisch doel dat de kunstenaar bewust 
voor ogen houdt. Het werk is kortom 
nooit een middel, bijvoorbeeld om geld 
te verdienen of sneller vooruit te komen 
binnen de internationale kunstwereld. De 
‘ware’ kunstenaar zal nimmer vanuit een 
instrumentele rationaliteit handelen, want 
dat is synoniem met het opgeven van ‘de 
artistieke trouw aan zichzelf, met een on
eigenlijk handelen dat afbreuk doet aan de 

artistieke eigenheid die het enige kapitaal 
vormt waarover hij beschikt. Deze morele 
oppositie tussen waarderationeel en instru
menteel handelen - en dit is een kardinaal 
punt - plaatst de sociale carrière van een 
kunstenaar, en dus ook diens financiële en 
symbolische verdiensten, de facto binnen 
de instrumentele sfeer. De kunstenaar kan 
dan ook geen professionele carrière ma
ken, hij krijgt die hooguit cadeau bovenop 
de bewezen trouw aan zijn artistieke roe- 
ping.

2.

Heel het kunstsociologische oeuvre van 
Pierre Bourdieu laat zich lezen als een 
kritische ontmaskering van de gangbare 
‘kunstmythe’. Het neemt die echter niet 
alleen op de korrel, vaak met grof geschut 
trouwens, maar zet ze ook gewoonweg op 
haar kop. Bourdieu’s kritiek beweegt zich 
binnen het gangbare denkkader over kunst 
en beperkt zich in wezen tot een omkering 
van de hiërarchische verhoudingen tussen 
de basistermen, die nooit op zichzelf wor
den genomen of fundamenteel bevraagd 
worden. Dat geldt in het bijzonder voor 
de zojuist gesignaleerde opposities tussen 
een interne artistieke logica en een daaraan 
externe sociale wereld enerzijds, tussen 
waarderationeel en doelrationeel handelen 
anderzijds. In zijn veldbenadering laat 
Bourdieu telkens de eerste term, die het 
officiële kunstdiscours positief waardeert 
en aan de tweede opponeert, als het ware 
in zijn tegendeel imploderen. De autono
mie en interne logica van wat Bourdieu in 
Les règles de l’art (1992) zelf ‘de ruimte 
van de werken’ noemt, maakt plaats voor 
een veldgestuurd handelen dat allesbehal
ve belangeloos of waarderationeel is, maar 
integendeel meer symbolisch kapitaal of 
artistiek aanzien beoogt (dat dan in een 
latere fase eventueel in de vorm van eco
nomisch kapitaal kan worden verzilverd). 
Deze instrumentele rationaliteit bezit 
echter een goeddeels onbewust karakter, 
zodat de kunstenaar helemaal niet in een 
cynische carrièrist verandert. Zowel de 
gemaakte selecties binnen ‘het veld van 
(artistieke) mogelijkheden’ als de meer 
directe veldhandelingen - zoals het kiezen 
van een galerie, de omgang met verzame
laars of critici... - worden bepaald door 
het onbewuste samenspel tussen de indivi
duele kunstenaarshabitus en de kansen die 
de actuele veldpositie biedt.

Net als alle andere mensen handelen 
in de visie van Bourdieu ook kunstenaars 
doelgericht, maar dan zonder bewust te 
calculeren. Hun carrièrestreven is henzelf 
goeddeels onbekend, niet in het minst 
omdat ze ook volgens Bourdieu geloven 
in de roeping om alleenlijk hun artis
tieke talenten te ontplooien, los van finan
ciële of andere nutsoverwegingen. Voor 
een externe observator handelen ze kortom 
instrumenteel, maar zelf zijn ze zich als 
het ware van geen kwaad bewust. Hun 
onbewuste habitus, of het van huis uit 
meegekregen en deels in het onderwijs 
geactualiseerde geheel van neigingen of 
gewoonten, zal het spreekwoordelijke 
rekenwerk doen in functie van zowel de 
momentaan ingenomen veldpositie als 
de daarmee verbonden vooruitzichten op 
symbolische kapitaalwinst. Als een soort 
van zesde zintuig dirigeert de habitus het 
kunnen van de kunstenaar - ook Bourdieu 
veronderstelt, denk ik, een minimum aan 
persoonlijk talent - in de richting van 
artistieke beslissingen waarmee wellicht 
gescoord kan worden, op korte dan wel 
op lange termijn. Afhankelijk van het 
afgelegde individuele traject duwt deze 
onbewuste zin voor investeringen een 
kunstenaar richting centrum of periferie. 
Ofwel voelt hij zich sterk genoeg om de 
heersende artistieke doxa aan te vallen, en 
kiest hij voor vernieuwend werk dat mis
schien een tijdlang onbegrepen en afgewe
zen zal worden. Ofwel maakt hij veilige 
keuzes en volgt hij de dominante trend, 
wat sneller erkenning kan opleveren, maar 
misschien ook in het verwijt van epigo
nisme resulteert. Bij beide veldtrajecten 
staat de intern-artistieke ontwikkeling in 
het teken van het streven naar symbolische 
kapitaalsaccumulatie, en zijn werk of oeuvre 
dus een middel tot een daaraan extern doel. 
Alleen, de kunstenaar noch zijn eveneens 
kunstgelovige omgeving observeren deze 
instrumentele rationaliteit: dat doet alleen 
de kunstsocioloog.

Het probleem met Bourdieu’s kunst- 
sociologie is niet enkel haar betweterige 
inslag, die het aloude marxistische denk

schema van ideologie en werkelijkheid, 
schijn en zijn, slechts op een nieuwe 
sociologische leest schoeit. Zoals ge
zegd parasiteert de kritiek tevens op het 
bekritiseerde, zeker wat de basistermen 
betreft. Ook Bourdieu associeert de car- 
rièrenotie meteen met carriérisme, met 
het (onbewust) maken van berekende 
keuzes in functie van toekomstig gewin. 
Deze utilitaristische zienswijze doorde
semt niet enkel de modem-romantische 
kunstvisie, maar verwijst naar het meer 
algemene onderscheid tussen expressief 
en instrumenteel handelen dat in onze cul
tuur gedurig wordt gemaakt. Het gaat om 
een ingeburgerd interpretatie- of observa- 
tieschema dat wils- of subjectgericht is, en 
daarom weinig of geen oog heeft voor de 
doorkruisende werking van risico’s of on
zekerheden op instrumentele handelingen 
en nutscalculaties. Nochtans is juist een 
carrière, en zeker een kunstenaarsloop
baan, per definitie risicovol. Zelfs een 
goed geïnformeerde en 'vernetwerkte' car
rièrist kan nooit alle toekomstige effecten 
van huidige beslissingen inschatten. Zijn 
handelingen roepen steevast handelingen 
van de kant van tegenspelers of concurren
ten op, waarvan de weerslag op de eigen _ 
loopbaankansen nooit bij voorbaat valt te 
voorspellen. Bovendien kruisen in iedere 
carrière eigen besfissingen met die van 
anderen, bijvoorbeeld verzamelaars en cri
tici. Zij beoordelen autonoom de kwaliteit 
van iemands prestaties of werk. Wanneer 
persoon of werk al een zekere reputatie 
bezit, zijn positieve evaluaties allicht 
waarschijnlijker dan negatieve - maar 
zeker zijn ze nooit. Kortom, anders dan 
Bourdieu en de gangbare interpretatie van 
het instrumenteel handelen suggereren, is 
dat laatste binnen een sociale wereld nooit 
zelfdeterminerend. Wanneer doelgerichte 
keuzes en handelingen met die van an
deren zijn verbonden, ontstaat onvermij
delijk een probabilistisch universum van 
kansen waarvan de effectieve omzetting 
ook altijd afhangt van de toekomstige 
selecties of acties van derden (zelfs de 
meest machtige moet rekening houden 
met de onberekenbare mogelijkheid van 
weerstand, verzet, oppositie...). Daarom 
blijft iedereen die binnen een sociale we
reld instrumenteel handelt noodzakelijk 
onzeker over de uitkomsten. Bij carrières 
geldt dat des te meer, omdat er haast altijd 
meerdere kandidaten naar de nagestreefde 
positie of professionele winst dingen. De 
onderlinge competitie vergroot niet alleen 
de kans op 'tegenhandelingen', maar geeft 
de beoordelende partij(en) tevens een 
grotere selectiemacht. Voor de betrok
ken carrièremakers stijgt daarom nog de 
onzekerheid over de interne relatie tussen 
de eigen handelingen en de beoogde resul
taten. Hun zetten of calculaties moeten een 
ongewisheid verdisconteren die niet valt te 
beredeneren, laat staan te berekenen.

Abstract gedefinieerd, aldus Niklas 
Luhmann en Giancarlo Corsi, bestaat een 
carrière uit gebeurtenissen die positief of 
negatief inwerken op latere gebeurtenissen 
met een carrièrewaarde. Sommige voorval
len -beslissingen, handelingen, artefac
ten. .. — kan de carrièremaker zichzelf toe
rekenen, en dan is sprake van individuele 
prestaties; andere gebeurtenissen zijn het 
werk van derden en bevorderen de eigen 
carrière (‘geluk gehad’) of remmen ze af 
(‘pech gehad’). Als temporeel geheel van 
elkaar opvolgende gebeurtenissen die men 
aan zichzelf of anderen toeschrijft, vormt 
een carrière een zelfreferentiële ketting. 
Uitsluitend daarbinnen krijgen voorvallen 
een positieve of negatieve carrièrewaarde: 
krek dezelfde gebeurtenis, zoals de plotse 
ziekte van een medewerker, is in de ene 
carrière een gelukkig toeval en in een 
andere een tegenslag. Op iedere relevante 
gebeurtenis kan worden voortgebouwd, 
maar haar toekomstige carrièrewaarde 
is onvoorspelbaar. Voor een individuele 
carrièremaker bakent ze een horizon van 
mogelijkheden af, waarvan er sommige 
wel en andere niet worden geactualiseerd, 
zonder dat een gedegen afweging van hun 
feitelijke effecten mogelijk is. Carrière- 
beslissingen zijn daarom structureel on
zeker. Men beslist nu, in het heden, in de 
wetenschap dat de thans geactualiseerde 
mogelijkheden de latere carrièremogelijk
heden bepalen — maar hoe en met welke 
positieve of negatieve impact? De onze
kerheid wordt zoals gezegd nog versterkt 
door de wisselwerking tussen de zelfgeno- 
men beslissingen en die van anderen. Een 
loopbaan laat daarom geen vooruitbereke- 
ning toe, noch een stapsgewijze en strate-
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gische planning (de verhalen over succes
volle carrières suggereren het tegendeel, 
maar dat zijn dan ook achterafconstructies 
of rationalisaties). De carrièrist opereert 
integendeel met een onzekerheid die hij 
altijd zélf mee produceert en die hij nooit 
kan opheffen, enkel imaginair negeren. In 
de regel valt in de meeste sociale werelden 
overigens nauwelijks of niet te ontsnappen 
aan het maken van een carrière. Ook wie 
geen succesvolle carrière najaagt, heeft 
een loopbaan, zij het dan een vlakke; en 
ook een aflopende, mislukkende of sput
terende carrière is... een carrière. De ver
schillen doen ertoe, want iedere carrière 
— binnen de sfeer van arbeid en beroep 
evengoed als in het domein van de intieme 
relaties - kleurt af op de sociale identiteit 
die men in de ogen van anderen bezit.

3.

Een meer abstract carrièrebegrip, boven
dien ontkoppeld van de gangbare definitie 
van instrumenteel handelen, werpt een 
heel ander licht op de ingesleten tegenstel
ling tussen ‘tekst’ (het oeuvre) en context 
(de sociale kunstwereld), de interne en de 
externe loopbaan van een kunstenaar. De 
onzekerheid die in carrières structureel is 
ingebakken, tekent namelijk zowel de strikt 
artistieke biografie als het sociale, financiële 
en symbolische traject binnen een kunstwe
reld (voor de intellectuele eerlijkheid: hier
na hertaal ik meermaals een aantal inzich
ten van de Franse socioloog Pierre-Michel 
Menger). In de gangbare visie ontplooit 
een kunstenaar met ieder nieuw werk 
een stukje van zijn talent. Deze achteraf- 
projectie van een of meer afgewerkte arte
facten op de veronderstelde gaven van de 
maker negeert de onzekerheid tijdens elk 
creatieproces en, algemener, in de ontwik
keling van een artistiek oeuvre. Anders 
dan traditionele kunstenaars, die een wel
omschreven technisch kunnen met meer of 
minder brille toepasten en trachtten te ver
fijnen, beheren hedendaagse kunstenaars 
een artistiek kapitaal dat ze niet kennen, 
zelfs niet eens vaagweg kunnen definiëren. 
Met ieder nieuw werk of project wordt 
deze potentie aangeboord, maar zonder 
de zekerheid van een succesvol resultaat. 
Zeker in de beginfase bestaat er nauwe
lijks een inzichtelijke, laat staan causale 
samenhang tussen de gestelde handelingen 
of genomen beslissingen en hun uiteinde
lijke effect. Hun feitelijke waarde hangt 
van latere artistieke selecties af, maar die 
zijn uiteraard alleen mogelijk op basis 
van vorige... Enkel achteraf, retrospectief, 
wordt duidelijk of men goed dan wel fout 
is gestart, wel of niet de juiste beslissingen 
heeft genomen. Of die tijdens een creatie
proces nu weloverwogen of intuïtief wor
den gemaakt, de kunstenaar kan pas met de 
voltooiing van een werk observeren of hij 
wel of niet succesvol is geweest.

De ondoorzichtige verhouding tussen 
singuliere selecties en een artistiek eindre
sultaat biedt de hedendaagse kunstenaar 
een bijzonder grote vrijheid, maar maakt 
iedere nieuwe creatie ook hoogst risicovol. 
De kunstenaar weet vooraf niet of hij uit 
de eerste aanzetten wel een succesvol werk 
zal kunnen puren. Na pakweg twintig wer
ken bezit hij allicht meer zelfvertrouwen 
en kristalliseren zich misschien ook de eer
ste routines of idiosyncrasieën uit. De on
zekerheid verkleint, zonder dat het risico 
op het maken van mislukt werk verdwijnt. 
Vanaf dat moment begint echter volop de 
vraag te spelen of hij wel voldoende talent 
heeft om ook in de toekomst goed werk af 
te leveren. De artistieke biografie heeft als 
het ware zichzelf op gang getrokken, er is 
het begin van een oeuvre - maar over de 
verdere evolutie van het eigen talent kan 
niets of niemand, vooral de kunstenaar 
niet, een uitspraak doen. Zo bekeken is 
de intern-artistieke loopbaan een gedu
rige zelftest zonder eindexamen, en dat los 
van de oordelen van externe waarnemers. 
Tegelijkertijd leert iedere kunstenaar al 
doende, vooral tijdens de eerste jaren, of 
hij een minimum aan begaafdheid bezit en 
daar ook effectief mee om weet te gaan. 
Dit ‘zichzelf informeren over zichzelf 
neemt in een kunstenaarsloopbaan nooit 
een einde, maar gaandeweg verkleint 
de onzekerheid over het eigen kunnen 
meestal wel. Bovendien kan een kunste
naar gewoonweg niet niet-leren. Met zijn 
bewuste leertraject spoort de ‘onbewuste’ 
structurering van ziens- en handelwijzen, 
van ‘manieren van doen’, van voorkeu
ren en afkeren binnen het eigen artistieke 
traject en oeuvre... De kunstenaar leert

Marcel Duchamp
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over zijn artistieke ‘zelf, en tegelijkertijd 
beleert hij dat ook: hij maakt zijn eigen 
habitus aan. Die genereert een minimum 
aan beslissingsvastheid - meestal intuïtie 
genoemd - in de omgang met nieuwe pro
blemen of projecten, wat in het oeuvre mee 
de door derden verwachte coherentie of sa
menhang kan waarborgen. Maar de volle 
zekerheid dat hij ook morgen in het atelier 
zal slagen, heeft een hedendaagse kunste
naar nooit. Op ieder moment blijft zijn 
artistieke carrière, in de strikte of 'interna- 
listische’ betekenis, door het risico van de 
mogelijkheid van mislukking, uitputting, 
herhaling... getekend. Of een kunstenaar 
nu weinig of veel talent heeft, is kortom 
naast de kwestie. Talent moet ontwikkeld 
worden, en dat gebeurt in de toekomst.

Elke kunstenaar leert, over zijn eigen 
artistieke potentie of kapitaal en over de 
mogelijke appreciatie van het daarop ge
baseerde werk in artistieke middens. Ook 
daarover bezit een debutant nauwelijks 
of geen informatie. Alleen door tentoon 
te stellen - de moderne kunstenaar is een 
tentoonstellingskunstenaar, zo benadrukt 
Bâtschmann terecht - krijgt hij enig uit
sluitsel over zijn geschiktheid voor een 
financieel haalbare en tevens symbolisch 
bevredigende loopbaan. De kansen daarop 
kan hijzelf noch iemand anders van meet 
af aan inschatten. Pas na verloop van tijd, 
na het betalen van een meestal hoog leer
geld (de overgrote meerderheid van begin
nende artiesten zijn notoire onderverdie- 
ners), wordt duidelijk of men wel of niet 
van de eigen kunstbezigheid zal kunnen 
leven, een beetje of geen internationale 
potentie bezit... Het gaat alweer om een 
Teaming by doing’, dat vaak frustreert 
en ontgoochelt, zoal niet op verbittering 
uitloopt. In tegenstelling tot de meeste an
dere beroepsmilieus kent de kunstwereld 
namelijk weinig ruimte voor nuances of 
gradaties bij het beoordelen van artistiek 
werk. Dat is ofwel echt goed, ofwel slecht, 
zelden ook ‘een beetje goed’. Alleen jonge 
kunstenaars heten gedurende een korte 
tijd veelbelovend, vervolgens wordt ook 
hun werk vanuit een binaire invalshoek 
beoordeeld (en enkel gesacreerde artiesten 
kunnen zich af en toe een paar missers of 
een mindere periode veroorloven). Binnen 
de hedendaagse kunstwereld bezit een 
particulier werk of oeuvre van een nog 
levende kunstenaar bovendien in de regel 
geen artistieke waarde uit zichzelf, maar 
ontleent het die aan de gedurige vergelij
king met ontelbare andere artefacten en 
oeuvres. Individualiteit is er synoniem 
met interindividualiteit: de interessante 
kunstenaar is gewoonweg (voorlopig) 
interessanter dan andere kunstenaars. De 
jonge kunstenaar die overtuigd is geraakt 
van zijn eigen talent, moet daarom reke
ning houden met de mogelijkheid van een 
tijdelijke of blijvende niet-erkenning. De 

onzekerheid daarover verdwijnt alweer 
nooit helemaal, ook niet na enkele suc
cesvolle tentoonstellingen. De gedurige 
instroom van grote groepen nieuwkomers 
en de sterke modegevoeligheid van de he
dendaagse beeldende kunst maken immers 
het verdere verloop van een goed gestarte 
carrière grotendeels onvoorspelbaar. Zelfs 
de al enigszins gereputeerde kunstenaar 
moet zich blijven bewijzen, zoniet volgen 
eerst symbolisch kredietverlies en daarna 
dalende prijzen en een slabakkende ver
koop. Bourdieu’s model van een gesta
dige kapitaalsaccumulatie door een kleine, 
centrale groep kunstenaars klopt daarom 
nog enkel voor een minieme fractie van 
kunstenaars wier werk thans in interna
tionale tentoonstellingen te zien valt. Voor 
de overgrote meerderheid lijkt de eigen 
kunstenaarscarrière daarentegen eerder 
op een loterij met wisselende kansen. Die 
vergelijking is ook nog om een andere re
den steekhoudend. Bij een bijzonder groot 
aantal kandidaten voor een klein aantal 
topposities oogt iedere selectie immers al 
snel contingent, ja arbitrair. In de heden
daagse beeldende kunst wordt deze indruk 
uiteraard nog versterkt door de opvallende 
afwezigheid van technische criteria en een 
enigszins bindende esthetica.

Samenvattend: het gros van de he
dendaagse kunstenaars is structureel onze
ker, zowel over het eigen kunstenaarschap 
of individuele talent als over de erkenning 
daarvan door de kunstwereld. Daarom be
talen ze aanvankelijk leergeld, echter zon
der uitzicht op een definitieve verzekering. 
Een niet onbelangrijk deel van de instro- 
mers, zo suggereert empirisch onderzoek, 
komt na een paar jaar tot de conclusie dat 
een succesvolle intern-artistieke en/of pro
fessionele carrière er niet inzit en haakt af. 
De anderen zetten door, en dat ook wan
neer een bredere erkenning uitblijft of de 
loopbaan al snel begint te slabakken, zelfs 
wanneer in de beslotenheid van het atelier 
met moeite bevredigende resultaten wor
den gehaald. Daar zijn meerdere redenen 
voor te geven. Eén: precies de onzekerheid 
over het eigen talent maakt dat men bij te
genvallend werk nog altijd op de toekomst 
kan wedden: “vandaag lukt het niet, maar 
het is mij ooit wel gelukt, dus zal het mij 
ooit wel opnieuw lukken”. Diezelfde rede
nering kan ook bij een kwakkelende er
kenning binnen de kunstwereld een koppig 
doorgaan legitimeren. Twee: kunstenaar 
zijn is leren, over de kansen tot zelfont
wikkeling van het eigen artistieke kapitaal 
en die op een symbolisch en financieel ge
honoreerde loopbaan. Maar waar eindigt 
dan soms dit dubbele leerproces? Welke 
gebeurtenissen binnen de intern-artistieke 
of professionele carrière zijn zodanig cru
ciaal dat ze een onmiskenbaar signaal tot 
stoppen inhouden? Hebben aanmodde
rende of gestaag doorploeterende arties

ten soms de idee dat ze zo’n ingrijpende 
gebeurtenis nog moeten meemaken? Drie: 
het kleine kransje van artistieke ‘monstres 
sacrés’ daargelaten, kennen vele artiesten 
enkel een relatief kortstondige bijval. Het 
hedendaagse kunstbestel is gedurig op 
zoek naar nieuwe namen, wat in volatiele 
carrières resulteert en tegelijkertijd aan ie
dere nog niet ontdekte kunstenaar de hoop 
op een toekomstige erkenning geeft. Zelfs 
oudere artiesten kunnen die hoop koeste
ren, want nieuw is in de kunstwereld sy
noniem met... onbekend (maar er bestaat 
wel een structurele voorkeur voor jonge 
kunstenaars, vooral onder curatoren).

Last but not least: iedere artiest leert 
zich al snel in te dekken tegen de materiële 
onzekerheid van het kunstenaarsbestaan. 
Hij doet aan risicospreiding door te zor
gen voor meerdere inkomensbronnen, 
variërend van bijbanen met of zonder 
artistiek gehalte over projectsubsidies of 
kleine overheidsopdrachten, en de feite
lijke return uit incidentele verkopen tot de 
financiële bijstand van de kant van partner, 
ouders of sociaal zekerheidsstelsel. Slechts 
een kleine minderheid van de beeldend 
kunstenaars kan van het eigen werk leven, 
de meerderheid beheert zo’n gediversifi
eerde inkomensportefeuille of financiële 
portfolio met wisselend materieel succes. 
Wanneer op die manier periodes van een 
misschien weinig bevredigend bijklussen 
kunnen worden afgewisseld met weken 
van intense artistieke bezigheid, ligt door
doen voor de hand. Voor de buitenwacht 
stagneert de professionele loopbaan, zo 
die al een beetje van de grond komt, maar 
de intern-artistieke carrière kan succesvol 
aanvoelen. Het past trouwens wonderwel 
bij het gangbare beeld van de waarde- 
rationeel handelende kunstenaar, dat de 
figuur van de artistieke koppigaard zo ook 
meteen legitimeert. Het omgekeerde is 
natuurlijk eveneens waar: niet de officieel 
erkende en alom gefêteerde, maar de zich
zelf subsidiërende kunstenaar is wellicht 
het schoolvoorbeeld van een volgehouden 
roepingsbewustzijn en een consequente 
‘artistieke trouw aan zichzelf’. Of het ook 
goede kunst oplevert, is uiteraard een heel 
andere vraag.
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Wim Wauman
In de toekomst zal De Witte Raaf een 
aantal kunstenaars volgen van wie de 
carrière zich nog niet duidelijk ont
wikkeld heeft, jonge kunstenaars dus. 
Het verslag kan informatief, maar ook 
kritisch zijn, naargelang de ontwikke
lingen die zich voordoen en de instel
ling van de auteur die erover schrijft. 
Zo hopen we binnen enkele jaren een 
breder inzicht te verwerven in het kun
stenaarschap zoals dat vandaag beoe
fend wordt. Een carrière wordt immers 
meestal achteraf geconstrueerd, wat 
vaak een al te gestroomlijnd verhaal 
oplevert.
Wim Wauman zal de komende jaren 
gevolgd worden door Ilse Kuijken. 
Bedoeling is om pakweg binnen een 
jaar een vervolg op deze tekst te laten 
verschijnen. Daarnaast zullen ook an
dere auteurs worden gevraagd om een 
kunstenaar naar keuze te volgen.

Ilse Kuijken
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□ Geboren: 1976, opgegroeid in Sint- 
Niklaas. □ Studies: Hogeschool Antwerpen, 
optie Fotografie (tot juni 2000), nadien Hoger 
Instituut voor Schone Kunsten (september 
2000 tot december 2002). □ Woonplaats: 
Antwerpen. Zijn woonplaats is ook zijn 
werkplaats; een grote ruimte aan de straat
kant van het appartement dat hij bewoont 
met zijn vriendin, een modeontwerpster, 
doet dienst als ‘atelier’ voor hen allebei. 
□ Galerie: niet verbonden aan een galerie.

□ Media: fotografie en in mindere mate 
video. In presentaties brengt hij de beelden 
steeds met elkaar in verband, en probeert 
hij de tentoonstellingsruimte en de beelden 
op elkaar te betrekken. De foto’s gaan deel 
uitmaken van een groter geheel dat ook 
ander materiaal kan bevatten, zoals post
kaarten, knipsels of video. Zo presenteerde 
hij in De Alpen (Netwerk Galerij, Aalst) 
en in Arena (Socio-Cultureel Centrum 
Elzenveld, Antwerpen), telkens in 2004, 
prikborden waarop hij postkaarten met 
eigen foto’s combineerde. In Pieces Of 
Paradise - The Conversation (Window 
Store & Gallery, Antwerpen, 2002) lag 
een foto op de grond, naast foto’s die aan 
de muur hingen - er was ook een video. 
Momenteel houdt hij zich bezig met het 
‘ontwerpen’ van (denkbeeldige) tentoon
stellingen, die hij opvat als integrale, 
muurvullende presentaties met foto’s die 
zijn afgedrukt op verschillende forma
ten. □ Landschap: uit zijn academietijd 
dateert een sterke betrokkenheid op het 
landschap. Door een bijzondere lichtinval 
- lichtreflecties, een opname bij valavond, 
de aanwezigheid van water in het beeld - 
voorziet hij de plekken die hij fotografeert 
van een aura, ondanks zichzelf haast. De 
onderwerpen van zijn eerste foto’s zijn 
eerder banaal (een geparkeerde auto, een 
speelplein met bomen, een industrie
terrein, een verlichte gevel), maar hij 
merkt dat deze dingen er ‘beter’ gaan 
uitzien op foto. Gaandeweg verlaat hij 
de (schilderkunstige) conventie van het 
landschappelijke beeld, het beeld dat al
leen al verbaast door zijn uitgestrektheid. 
Hij zoomt in en fotografeert bijvoorbeeld 
de schors van bomen op verschillende 
plaatsen in de wereld, waarbij de aandacht 
gaat naar kwetsuren in de stam, naar in
gekerfde graffiti, naar de textuur van een 
kurkeikschors. Door zijn focus op het 
fragment maakt hij het onderwerp los uit 
zijn ‘habitat’. □ Cirkel: Opgeslorpt door 
het detail, door het beeldfragment dat alle 
aandacht bundelt, verdwijnen de randen 
van het beeld uit het zicht: hij gaat beelden 
cirkelvormig afdrukken. De focus wordt 
er nog door versterkt. □ Optiek: Het licht 
(of de lucht) en het water blijven aanwe
zig. Daardoor ontstaat een gevoel van 
ruimtelijkheid, en lijkt alles ook onderge
dompeld ‘in een bepaald licht’. De foto’s 
van Wauman refereren aan een ‘roman
tische’ of idealiserende manier van kijken. 
Hoewel hij steeds uitgaat van wat hij ‘op 
locatie’ tegenkomt, getuigt zijn werk van 
een fascinatie voor de (be)spiegelende 
blik: voor conventies van het maken en

/

A,

N8

Wim Wauman

The Art Gallery, Zuid-Afrika, 2002

bekijken van beelden. Zo is hij onder an
dere geboeid door symmetrie. In sommige 
beelden vindt hij die symmetrie op de plek 
zelf; andere beelden zijn door digitale 
manipulatie symmetrisch ‘gemaakt’ (dat 
geldt voor een reeks gespiegelde, symme
trische eilanden).

□ Statuut: werkloos (uitkeringsgerechtigd). 
□ Beurzen: in 2001, 2002 en 2003 ontving 
hij van de Vlaamse Gemeenschap een Werk
beurs voor Beeldend Kunstenaars. Het betrof 
een ‘gewone werkbeurs’, wat inhoudt: een 
niet-belastbaar bedrag tussen 4.000 en 
7.500 euro, bestemd voor de ondersteuning 
en ontwikkeling van het oeuvre. Bedragen 
worden uitbetaald in twee schijven: 80% 
na principiële goedkeuring in september 
van het jaar van de aanvraag, en 20% na de 
aanvaarding door de administratie van een 
verslag van de recente kunstactiviteit, dat 
door de kunstenaar zelf wordt opgemaakt. 
Wauman beargumenteerde zijn subsidie
aanvraag door te verwijzen naar zijn deel
name aan tentoonstellingen. Wie drie jaar 
na elkaar een werkbeurs ontving, kan voor 
de twee daaropvolgende jaren echter geen 
werkbeurs meer aanvragen. Wauman moet 
dus op zoek naar andere financierings
bronnen. □ Tewerkstelling: voor som
mige “dagen van activiteit” die in verband 
staan met de kunstenaarsloopbaan volstaat 
het om een “vakje zwart te maken” op de 
controlekaart van de werkloosheidsdienst. 
Concreet geldt dit voor de “aanwezig
heid op een tentoonstelling, indien deze 
aanwezigheid vereist is op grond van 
een overeenkomst met een derde die uw 
creaties commercialiseert; aanwezigheid 
in lokalen die bestemd zijn voor verkoop 
indien u zelf instaat voor de verkoop; pres
taties verricht tegen betaling van loon”. 
Maar zelfs een infosessie van het NICC 
verschafte geen opheldering over wat daar 
precies mee bedoeld wordt, en wat nu toe
gelaten wordt en wat niet. Dat maakt de 
combinatie tussen het werklozenstatuut 
en het ‘werken’ als kunstenaar niet langer 
houdbaar. Wauman wil zo snel mogelijk 
van deze situatie af. Hij ambieert een aan
stelling aan een hogeschool (de enige optie 
omdat hij niet over het ‘aggregatie’-diplo
ma beschikt om les te kunnen geven in het 
middelbaar onderwijs) en heeft daarvoor 
reeds gesolliciteerd. Een voltijdse betrek
king hoeft niet: 30% tewerkstelling zou 
hem een dag per week aan de slag houden, 
60% biedt als bijkomend voordeel dat hij 
zijn artistieke activiteiten kan organiseren 
onder het statuut van “zelfstandige in bij
beroep”. De hoop op een aanstelling in het
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kunstonderwijs is groot, want dat zou hem 
toelaten “op een nuttige manier met het 
medium bezig te zijn zonder vast te lopen 
in commerciële opdrachten”. Dat hij kan 
bezig zijn met jonge mensen, vanuit zijn 
eigen visie, zou ook zijn eigen ontwik
keling stimuleren: “het is een manier om 
geld te verdienen en toch als kunstenaar te 
worden aanzien”. Toch overweegt hij nog 
een andere piste, namelijk die van profes
sionele tentoonstellingsmedewerker in een 
galerie of museum. Door de betrokkenheid 
bij het hele proces, niet alleen de opbouw, 
zou hij de instituten, hun werking en hun 
‘netwerk’ van binnenuit leren kennen.

□ Opdrachten: in het verleden deed 
Wauman heel wat commercieel werk 
in opdracht: foto’s van Mechelen voor 
een ‘trade’-folder; foto’s van Antwerpen 
in opdracht van Antwerpen Open en 
een opdracht van het Flanders Fashion 
Institute voor een documentaire over 
kleurvlakken in de stad, in het kader van 
LANDED/GELAND (en gepubliceerd in 
de catalogus). Daarnaast ook foto’s voor 
een seizoensbrochure van het hedendaags 
muziekgezelschap Champ d’action-, foto’s 
voor een promotiebrochure van Pentax- 
camera's; een boekje uitgegeven door het 
Flanders Fashion Institute met 32 foto’s 
van installaties in Antwerpse vitrines, door 
modeontwerpers gemaakt, en foto’s voor 
een catalogus van de modeafdeling van 
de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten (Antwerpen). Momenteel werkt 
hij voor de Vlaamse Opera - het contact 
kwam tot stand via Inge Henneman, mede
werkster van het Antwerpse FotoMuseum, 
die gevraagd werd een ‘shortlist’ van jonge 
fotografen op te stellen. Wauman verzorgt 
de foto’s voor de seizoensbrochure en een 
reeks beelden voor de affiches van de ko
mende operaproducties. Hij noemt dit een 
voorbeeld van ëen commerciële opdracht 
waarvoor men “zich niet moet verkopen 
tegen zichzelf in”. Met de Vlaamse Opera 
werd overeengekomen dat Wauman zich 
zal houden aan zijn cirkelmotief en dat 
zijn beelden “qua sfeer” moeten passen bij 
het thema van de opera. De eerste affiche 
(voor Ariane et Barbe-Bleue van Paul 
Dukas) is ondertussen klaar. Ze toont een 
jonge vrouw in tegenlicht en vanop de rug; 
ze bevindt zich in een tunnel en beroert de 
tunnelwand met haar hand. Voor de sei
zoensbrochure waren de richtlijnen van de 
opdrachtgever preciezer: men vroeg om in 
beide operagebouwen een reeks beelden te 
maken naar het voorbeeld van de digitaal 
gespiegelde ruimtes die Wauman al in 

het verleden had gemaakt. Het resultaat 
zijn gespiegelde, droomachtige ruimtes. 
Wauman ervaart deze opdracht alleen als 
een compromis in zoverre “de opdracht
gevers beelden uitkozen in functie van 
hun verhaal”, daar waar hijzelf “andere 
beelden sterker zou vinden”. Daar stond 
tegenover dat Wauman aangetrokken 
werd door het gegeven dat de beelden op 
straat te zien waren en niet in een galerie. 
Hij spreekt over een “samenwerking” en 
noemt die “verrijkend”; het was een ge
legenheid om de "operawereld" beter te 
leren kennen - het instituut en de produc
ties, het internationale netwerk, de vertak
kingen naar andere culturele organisaties, 
en het prestige dat eromheen hangt. Het 
was “een andere kunstwereld”. Ook voor 
zijn artistieke werk was de balans positief. 
Na ettelijke commerciële opdrachten, was 
hij het maken van foto’s in het Antwerpse 
stilaan moe, maar de opdracht voor de 
Vlaamse Opera had een omgekeerd effect: 
het fotograferen in de directe omgeving 
bevalt hem weer beter. Hij overweegt ook 
om opnieuw geënsceneerde beelden te ma
ken en daarvoor met anderen te gaan sa
menwerken. “Een opdracht kan je nieuwe 
impulsen geven, je weer zin doen krijgen 
in iets anders.” □ Verkoop: tot nu toe 
sporadisch. Werken van Wauman in privé- 
collecties: Siamese Twins en Reflection 
in de Collectie Océ-Van der Grinten, 
Venlo (Nederland); Duet (Space Center) 
en Agora I-VII in het VLD-Partijbureau, 
Brussel (via Johan Swinnen, voormalig 
directeur van het HISK); The Marriage 
en Mirror Island #02 in de Collectie 
Nationale Bank van België, Brussel.

□ Professionalisering: Wauman kwam 
voor het eerst terecht in een "tentoonstel- 
lingscircuit” toen hij aan het HISK zat. 
Volgens hem wordt een verblijf aan het 
HISK doorgaans toegewezen op basis 
van wat de kandidaten al lieten zien in 
tentoonstellingen, maar dat lag voor hem 
anders. Hij kwam in 2000 pas van de 
academie, en was enkel laureaat geweest 
van Het Gouden CJP (Cultureel Jongeren 
Paspoort) - een wedstrijd voor fotografen 
onder de 25 jaar. De stap was niet evident. 
“Aan het HISK kom je niet meer ‘stude
ren’, je bent al kunstenaar. In het begin had 
ik de indruk dat sommige gastdocenten per 
se wilden afbreken wat ik voordien gedaan 
had. Dat was verwarrend, maar misschien 
betekent het alleen dat ik te vroeg naar het 
HISK ben gegaan. Ik voelde mij in ieder 
geval sterker worden naarmate ik foert 
leerde zeggen en het aandurfde om op mijn 
eigen manier verder te gaan. Stilaan bouw 
je zelfvertrouwen op. Je leert ook om jezelf 
te verdedigen. In het tweede jaar begon dat 
vruchten af te werpen: ik begon de taal van 
mijn beelden te onderzoeken, ik vond daar 
een lijn in en ging op basis daarvan meer 
uitzuiveren en selecteren.” Er was weinig 
financiële of materiële steun voor het pro
duceren of tentoonstellen van werken. De 
steun werd bovendien niet evenwichtig 
verdeeld en volgens onduidelijke criteria 
toegekend. Het HISK biedt in de eerste 
plaats een atelier aan, naast begeleiding 
door gastdocenten die gaan en komen. 
“Omdat de gastdocenten zelf kunstenaar, 
organisator of theoreticus waren, en omdat 
ieder van hen begon met een presentatie 
van zijn of haar eigen werk, leverde dat 
soms vergelijkingspunten op, zaken waar
aan ik mezelf kon spiegelen. Dat was een 
steun, en het heeft mij aangespoord om me 
te concentreren op mijn eigen werk. De 
discussies en confrontaties kunnen je bij
voorbeeld doen inzien dat niet iedereen je 
werk moet of kan goedvinden.” Deze con
tacten zorgden, samen met het prestige van 
het instituut, voor belangstelling van buiten
staanders. Wauman werd uitgenodigd voor 
verschillende tentoonstellingen: Tracer, 
Provinciaal Archeologisch Museum Ename, 
Oudenaarde (curator Edith Doove); Contour, 
Mechels Audiovisueel Festival, Mechelen 
(curator Etienne Van den Bergh); Spread 
In Prato, Prato, Italië (curator Pier Luigi 
Tazzi); Happiness: A Survival Guide for 
Art and Life, Mori Art Museum, Tokio, 
Japan (curatoren David Elliott en Pier 
Luigi Tazzi). De internationale contacten 
van de instelling resulteerden ook in een 
verblijf van enkele weken als artist in 
residence in het Fine Arts Work Center,
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Wim Wauman

Studie voor een kleine presentatie

Provincetown (MA), Verenigde Staten 
(september 2002). “Voor mijn verblijf 
aan het HISK maakte ik alleen foto’s in 
mijn directe omgeving. Daarna wilde ik 
deelnemen aan groepstentoonstellingen in 
België. Mijn huidige prioriteit is een solo- 
tentoonstelling in een gepaste ruimte en 
omgeving. Maar dat is erg moeilijk zonder 
de steun van een galerie. Het gaat in ieder 
geval trager.”

□ Prospectie: Wauman brengt een groot 
deel van zijn werktijd door achter de com
puter, om een website op te bouwen. Hij 
wil een platform maken dat hij zelf door
lopend kan aanpassen en actualiseren. De 
site moet een soort “levensloop” in beeld 
brengen, met ruimte voor gerealiseerde 
commerciële opdrachten, naast tentoon
stellingen en het ‘vrije’ werk. Het doel is 
vooral praktisch: mensen informeren die 
nu komen aankloppen voor documentatie 
of voor een dossier. Gaat het om een vorm 
van (zelf)promotie? “Eerder mezelf op de 
kaart zetten en bereikbaar worden. Het 
geeft mij ook een beetje controle over wat 
over mij verschijnt op het net.” De vorm 
wil hij vooral “heel overzichtelijk” hou
den. Waarschijnlijk zal hij samenwerken 
met een webdesigner, maar dat moet wel 
iemand zijn die zonder budget wil wer
ken (die bijvoorbeeld wil werken in ruil 
voor een kunstwerk) en die bereid is van 
Waumans eigen vormgeving te vertrekken. 
De website dient niet om werken te verko
pen. Wat houdt hem tegen? Datje dan “op 
je eiland” blijft zitten en niet de vruchten 
plukt van het netwerk dat wordt aangebo
den door een galerie. Het zou de eventuele 
samenwerking met een galerie ook in het 
gedrang kunnen brengen. Wauman is nog 
niet actief op zoek naar een galerie. Hij 
neemt eerder een verkennende, aftastende 
houding aan. Hij ziet een galerie als een 
steun om professioneel te kunen werken, 
en in dat verband denkt hij aan het netwerk 
van de galerie, de contacten met curatoren 
en verzamelaars, de promotionele functie 
en de praktische taken, zoals het bepalen 
van de prijs en het regelen van de verkoop, 
de opslag en het transport van kunstwer
ken. Toch prijst hij zichzelf gelukkig 
dat hij nog “onafhankelijk” kan werken, 
zonder een specifieke ruimte of context 
voor ogen. Aan de andere kant brengt dat 
een “afgeslotenheid” met zich mee; het is 
ook een nadeel om niet naar een specifieke 
ruimte toe te kunnen werken.

□ Werkregime: zo’n dertig uur per week. 
De laatste tijd bracht hij gemiddeld twee 
maanden per jaar door in het buitenland, 

om daar intensiever te fotograferen. Het 
verzamelde materiaal hield hem de rest 
van het jaar bezig: beelden selecteren, 
ontwikkelen, inscannen, combineren en
zovoort. Los daarvan maakte hij weinig 
foto’s. ‘Bezig zijn’ met zijn werk houdt 
voor hem ook in: tentoonstellingen en 
bibliotheken bezoeken, lezen, brieven 
schrijven (naar de Vlaamse Gemeenschap) 
en praten met vrienden en collega’s over 
projecten. Feedback is belangrijk; soms 
verlopen er maanden zonder dat hij de 
kans krijgt met buitenstaanders te discus
siëren. In hoeverre wil hij ‘op de hoogte’ 
blijven van de kunstactualiteit? Niet we
kelijks. Manifestaties als de Biënnale van 
Venetië of de Nocturne van de Antwerpse 
galeries bezoekt hij wel, en hij gaat gere
geld naar openingen van vrienden en be
kenden. □ Werkplaats: dat de woonplaats 
tegelijk werkplaats is, spaart de kosten 
van een atelier buitenshuis. Toch staat een 
verhuis op stapel, naar een (goedkopere) 
woonst mét atelier in het gunstiger gelegen 
Sint-Niklaas - Waumans vriendin doceert 
momenteel in Gent. “Het nadeel van een 
gezamenlijk atelier is dat ik mijn rommel 
niet altijd kan laten liggen. In het atelier 
van het HISK werkte ik met een aantal 
prikborden en een grote verzameling beel
den, gevonden of uit kranten gescheurd. 
Een soort ‘de wereld van’. Voor de sfeer 
waarin ik werk, is het wel belangrijk dat 
ik even naar die beelden kan kijken en ze 
met mijn werk kan verbinden. In Netwerk 
Galerij in Aalst heb ik drie prikborden ge
toond waarop ik eigen foto’s met andere 
beelden in verband breng: een eigen beeld 
van een hond of een kat in een cirkel - uit 
de map Pieces of Paradise — hangt naast 
een reproductie van een kat in een cirkel 
van Roy Lichtenstein; een draak, die ik in 
Thailand fotografeerde, hangt naast een 
postkaart met een Japanse muurschildering 
van een draak. Ik laat mijn ‘inspiratiebron
nen’ zien naast mijn ‘eigenlijke’ werk, ter 
verduidelijking, of om met de complexiteit 
ervan te kunnen omgaan. Er wordt een 
‘tijdloos’ element aan toegevoegd, waar
door de indruk ontstaat van iets wat nooit 
af is, en waar je gedurende jaren aan kunt 
blijven doorwerken.” Deze verbanden zijn 
nooit definitief; in een volgende presentatie 
kunnen heel andere combinaties tot stand 
komen. Eens de beelden hun ‘habitat’ heb
ben verlaten, komen ze terecht in de espace 
photo waar Wauman zijn eigen, fluïde ver
banden legt.

□ Huidig project: sinds 2002 brengt 
Wauman beelden samen onder de noemer 
Pieces of Paradise. Centraal staat de fo

tografische conventie van ‘het exotische’ 
of ‘het romantische’. Tegelijk capteert 
hij onooglijke, bizarre details, grappige of 
ongerijmde “fragmenten” die de beelden 
lostrekken uit de stereotypie. Wat een 
idyllisch tafereeltje lijkt, met koeien in een 
Alpenweide, blijkt een stuk platvloerser: 
de beesten hangen met touw en neusring 
vast aan de boom centraal in het beeld. 
Twee leeuwen, sculpturen in een Balinese 
tempel, zijn vastgesjord aan een paal op 
een bouwwerf. De beelden hebben het 
karakter van een onverwachte ‘vondst’, en 
daardoor komen ze los uit de conventie van 
het beeld. Ze worden terug herkenbaar, ze 
komen weer ‘dichtbij’. Om beelden van 
dat nabij-verre, dat alledaags-exotische 
te vinden, trok Wauman op reis door 
vreemde werelddelen. Opnieuw schoot de 
Vlaamse Gemeenschap te hulp: in 2004 
kon Wauman weliswaar geen werkbeurs 
meer aanvragen, maar hij wist wel een 
“Vergoeding Punctuele Tussenkomst 
Buitenlandse Zending” te bekomen, om 
naar Tokio te reizen. Hij motiveerde 
zijn aanvraag door te verwijzen naar zijn 
deelname aan Happiness, de openings- 
tentoonstelling van het Mori Art Museum 
(Tokio) in 2004. Kunstenaars die gebruik 
wilden maken van deze subsidie, moesten 
minstens één keer een Werkbeurs van de 
Vlaamse Gemeenschap hebben ontvan
gen. Daarnaast werd om een motiverende 
brief verzocht, en moest je bewijsstukken 
van de gemaakte onkosten indienen. De 
uitbetaling gebeurt na een schriftelijk ver
slag waaruit het nut van de “Tussenkomst” 
blijkt. Wauman deed daarvoor al driemaal 
een beroep op deze financieringsbron - het 
bracht hem naar Thailand en Japan, en dit 
jaar nog naar Australië. “Mijn vliegtuig
ticket is ermee betaald, niet het verblijf of 
de huur van de camper. Alleen de bestem
ming kies ik vooraf. Eens ik daar ben, ga ik 
zo receptief mogelijk te werk. Fotografen 
zeggen wel eens dat de kunst ‘op straat 
ligt’. Dat is misschien wel zo, maar voor 
mij houdt het daar niet op. Ik wil ook het 
‘kader’ bij mijn werk betrekken, datgene 
wat op die plek gebeurt, de wereld rond 
of achter de foto.” □ Investeren: “Naar 
Australië gaan om werk te maken, is een 
investering. En een grote foto realiseren 
kan tot 500 euro kosten. Dit jaar heb ik 
het eerste verkozen boven het laatste, maar 
op een ander moment valt dat misschien 
anders uit.” De tentoonstellingen die hij 
momenteel “ontwerpt”, zijn ook niet be
paald goedkoop: ze vragen om een groot 
aantal afdrukken van verschillende forma
ten, gelijmd tussen plexi. Wauman over
weegt wel om deze techniek overboord 

te gooien, omdat hij twijfels heeft over de 
invloed van de lijm op de houdbaarheid 
van de foto, en omwille van de grotere 
kans op beschadiging. Het blijft alsnog 
zoeken naar een gulden middenweg tussen 
zichtbaarheid als kunstenaar (overleven op 
de kunstmarkt) en wat het werk ‘in se’ ver
eist. Toch geeft Wauman richting aan deze 
zoektocht: “Foto’s hoeven niet altijd groot 
te worden afgedrukt. Het formaat van het 
beeld hangt voor mij af van de rol die het 
speelt in de hele presentatie. Ik wil het
zelfde beeld ook op verschillende forma
ten afdrukken of in verschillende oplagen 
uitbrengen. Voor een solotentoonstelling 
wil ik de keuze van de formaten volledig 
zelf bepalen, ik wil dat niet overlaten aan 
een curator.” □ Presenteren: met een cu
rator “samenwerken” blijft voorlopig een 
heikel punt. “Misschien moet ik daar wat 
harder in leren zijn. Je eigen wil doordruk
ken wordt natuurlijk makkelijker naarmate 
je bekender wordt. Je krijgt meer gedaan. 
Mijn werk wordt soms anders gelezen dan 
ik zou willen, omdat het hele verhaal er 
niet uitkomt in de presentatie. Misschien 
ben ik nu ook meer bezig met verzamelen 
dan met presenteren. Eerst moet ik mijn 
eigen verzameling onderzoeken, er inzicht 
in krijgen en er structuur in aanbrengen. 
Maar ik onderzoek niet zomaar, ik wil 
ook iets laten zien. Eenmaal per jaar een 
tentoonstelling maken lijkt mij niet te veel. 
Ook niet te weinig, want het werk komt 
momenteel op de eerste plaats. Anderzijds, 
als een directeur van een belangrijke 
biënnale mij morgen uitnodigt, dan doe ik 
mee.”

□ Toekomstperspectief: de samenwer
king met galeries -bij voorkeur met 
meerdere galeries in verschillende lan
den - biedt in zijn ogen perspectieven “op 
voorwaarde dat de betrokkenen zich in 
mijn wereld kunnen inleven en niet alleen 
oog hebben voor het commerciële aspect”. 
Meespelen in de kunstwereld werkt hoe 
dan ook bevestigend. Het zou allemaal 
wat sneller mogen gaan, maar echt haastig 
is hij niet. “Ik ben 27 jaar. Ik doe het niet 
slecht. Soms zit ik te veel binnen.” Leven 
van zijn werk is een streefdoel. Is dat 
haalbaar? “Misschien is mijn werk tot nu 
toe niet herkenbaar genoeg. Ik heb foto’s 
gemaakt van dieren, foto’s in cirkels, ge
spiegelde beelden en prikborden. De com
binatie van die verschillende dingen maakt 
het voor mij interessant, en blijkbaar zijn 
er toch altijd mensen die geboeid worden 
door wat ik doe. Al is mijn werk op dit 
moment niet alomtegenwoordig, het kan 
dat misschien nog worden.”
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Shuggie’s Misfortune

-

Bart MEULEMAN

Van Shuggie Otis hoorde ik voor het eerst 
een van de laatste weken van 1979. Als aan
loop naar het nieuwe decennium Het Humo 
verscheidene popjournalisten een lijstje 
maken met hun tien favoriete popplaten. 
Veel Beatles en Stones uiteraard, Young, 
Reed, Clapton. Ook Beefheart en Zappa. 
Eén iemand had op de eerste plaats een 
naam gezet die mij volstrekt onbekend was 
-en alleen daarom al mijn aandacht trok. 
Titel van de plaat: Here comes Shuggie 
Otis (1970). Blijkens de foto ging het om 
een zwarte maar bleke Amerikaan met een 
kroezelkapsel, zoals dat in die tijd hoorde. 
Kort nadien vernam ik nog dat Otis bas had 
gespeeld bij Zappa, op Hot Rats. (Ik pluisde 
toen alles over Zappa uit, ik denk uit pure 
idolatrie.) Daarna verdween zijn naam uit 
mijn geheugen, meer dan twintig jaar lang. 
Tot David Byrne in 2001 twee platen van 
Otis heruitbracht op het Luaka Bop-label: 
het complete Inspiration Information (1974), 
en tweederde van Freedom Flight (1971). 
Sinds kort is ook Here comes Shuggie Otis 
opnieuw verkrijgbaar. Die heruitgaves zijn 
een openbaring.

In de popgeschiedenis behoort Shuggie 
Otis tot de mislukkingen. Na drie zo goed 
als onverkochte platen kapt hij ermee en laat 
hij zich inhuren als sessie- of tourmuzikant, 
onder andere door zijn veel beroemdere 
vader, Johnny, die dan toert met rhythm ‘n 
blues en soul shows. Shuggie is 22 als hij 
die beslissing neemt, een idioot jonge leef
tijd om als popartiest te stoppen. Over zijn 
muzikale verleden spreekt hij niet, en uit 
het publieke muzikale leven is hij nagenoeg 
compleet verdwenen. Hij schijnt nog een 
lokale band rond zich verzameld te hebben, 
waarmee hij - zo vermoed ik - zwart reper
toire covert, misschien blues of oude soul. 
De ijzeren wetten van de comeback - naast 
de doorbraak de belangrijkste kapstok in 
een popcarrière - hebben hem ongemoeid 
gelaten. Wat zou er kunnen gebeurd zijn? 
Wat volgt is een speculatie, gelezen in het 
werk dat hij heeft nagelaten en hoe hij daar
mee omging.

Niet dat Shuggie Otis zich muzikaal buiten 
zijn tijd heeft geplaatst, integendeel. Veel 
van wat begin jaren zeventig tot de popge
schiedenis behoort, heeft hij als piepjonge 
snaak in zich opgeslorpt Om te beginnen 
is dat de blues. Ten huize van Otis passeren 
in de jaren zestig verschillende belangrijke 
bluesgitaristen - Shuggie wijdt er op zijn 
debuut een vertellend nummer aan, waarin 
hij ze een na een voorstelt en hun stijl even 
demonstreert, als in een les. Hij speelt samen 
met Al Kooper, die in eindeloze moerassige 
sessies laat zien wat er met blues gebeurt 
als het een speeltuin wordt voor blanke jon
gens. Maar ook de gedomesticeerde zwarte 
pop van de fifties beheerst hij. Zappa, zelf 
eclecticus, kent hij ook natuurlijk, evenals 
de wilde funk van Sly Stone en de orkes
trale soul van Curtis Mayfield en Marvin 
Gaye. Hendrix is een andere invloed, maar 
ook jazz heeft hij in zijn bagage steken. Op 
zijn debuut blikt hij vooral terug, hij moet 
nog veel leren - Shuggie is 15 als hij de 
plaat opneemt. Ze wisselt lekkere boogies 
af met ronduit ouderwetse pop uit de jaren 
vijftig, alles behoorlijk virtuoos uit de vin
gers geknepen.

Maar op zijn twee laatste platen, in het 
bijzonder op zijn laatste, heeft hij zich al 
die invloeden eigen gemaakt, en verdwijnt 
het uitbundige, zichzelf manifesterende dat 
veel zwarte muziek karakteriseert. Hij blikt 
tegelijk vooruit, en doet aan introspectie. 
Alle invloeden krijgen een plek op het 
kleurrijke palet dat hij wil hanteren. Van 
imitatie kan geen sprake meer zijn.

Ritmisch is de dan ontluikende funk de 
(trage) motor, in melodieus opzicht klinkt 
hij even blank als zwart, en hij geeft zowel 
de ritmebox als het orkestrale arrangement 
een prominente plaats - een groter contrast, 
dat tussen huisvlijt en professionaliteit, is 
niet denkbaar; ziehier het omarmende van 
deze muziek. Hij verknoopt stijlen van gis
teren om het resultaat naar morgen te laten 
uitwaaieren. Prince zal daar een paar jaren 
later ook mee beginnen.

Maar ondanks de diversiteit van stijlen en 
invloeden, is dit geen muziek die zich met 
wijdse gebaren en met kracht in de wereld 
wil smijten. In feite gaat Otis regelrecht in 
tegen wat er op dat ogenblik van zwarte 
muziek verwacht wordt. De om bevestiging 
vragende expressie van de soul zoals de 
Philadelphiamachine, of eerder de Detroit- 
machine die fabriceert, is hem helemaal 
vreemd. Een eerste sleutel tot zijn muziek 
zit hem in zijn manier van zingen. Otis 
zingt merkwaardig onopvallend - veel te 
zwak, zullen soulliefhebbers zeggen. We 
zijn begin jaren zeventig; dit is het tijd
perk van de grootse, volwassen geworden 
zwarte stijl als die van Marvin Gaye, Stevie 
Wonder, Sly Stone, allen gesitueerd in het 
spectrum van verleiding, seksualiteit en 
levenskracht. Maar Otis is Wonder niet, of 
Gaye, of Curtis Mayfield, en zo te horen wil 
hij het ook helemaal niet zijn. Wat we met 
zwarte muziek associëren, het 'uitzingen', 
het revolteren, het maken van ondubbelzin
nige seksuele toespelingen, is aan Otis niet 
besteed. Hij zingt bleek, intiem, maar het 
is geen intimiteit à la Lou Ràwls: de stem 
zit niet in de nek, aan het oor van de dame, 
heeft niet de donkere zwaarte waar de vrou
wen zo gemakkelijk voor zwichten. Zijn 
intimiteit is geen vals-flauwe opdringerige 
strategie van de verleider, maar breekbaar
heid - misschien ook onvermogen, te ver
gelijken met wat iemand als Nick Drake op 
hetzelfde ogenblik doet. De stem van Otis 
leeft teruggetrokken bij zichzelf, zo terug
getrokken dat we gaan twijfelen aan de 
identiteit van de zanger. Otis is de bleekste 
zwarte zanger die ik ken. Niet dat hij blank 
zou klinken, het is niet dat soort bleekheid, 
het is het bleke van de broze gezondheid, 
de herstellende zieke. Het bleke van een 
Hans Lodeizen. Het is dan ook een stem 
die niet naar ons toekomt (het cliché van 
de zwarte, uitsloverige zanger), maar waar 
we zelf naartoe moeten, om haar te helpen, 
te koesteren. In dat toesnellende gebaar zit 
de ontroering die dit zingen teweegbrengt 
Luister naar Island Letter en Aht Uh Mi 
Hed (te verstaan als ‘Out of my head’). 
Misschien toch verleiding dus, maar dan als 
onbedoeld neveneffect.

Ook muzikaal vallen zijn opnames 
buiten heersende trends; ze staan ver van 
de zwarte amusementsmuziek die dan al 
de disco aankondigt, ver ook van de mi
litante boodschappen van Sly Stone en 
Gill Scott-Heron, zéér ver van het pseudo- 
potente geweld van de jazzrock. Hier moet 
niks bewezen, niks gemanifesteerd worden. 
Adjectieven als dromerig, zwoel en verfijnd 
zijn wel van toepassing.

Shuggie Otis maakt merkwaardige com
posities. De aanhef is steeds melodieus, 
en belooft altijd een warme, breedgeorkes- 
treerde song. Maar eens die song goed en 
wel is ingezet, lijkt het alsof Shuggie van de 
structuur van de popsong weg wil, een an
der pad wil inslaan. Juister gezegd: hij legt 
de klemtoon binnen een nummer niet op de 
afwisseling van strofe en refrein, maar op 
de outro. Alsof hij het nummer alleen maar 
in gang stak om zich te kunnen uitleven in 
een breed gearrangeerd uitdeinen, een weg
sterven van dat nummer. Alsof hij van de 
kern van de zaak af wil blijven. Trouwens, 
ook intro’s houdt hij opvallend lang aan. 
Het eigenlijke nummer mag niet te vroeg 
beginnen. Otis wil zich te buiten kunnen 
gaan aan de mogelijkheden van het arrange
ment, daar waar de eigenlijke compositie al 
geëindigd of nog niet begonnen is. Cruciale 
informatie: hij is een man van de studio.

Die staat sedert de jaren zestig ten 
dienste van de volmaakte song. Artiesten 
als Phil Spector, Brian Wilson, maar ook 
Lennon en McCartney sluiten zich doel
bewust van de wereld af, om hun muzikale 
hoofd te kunnen laten samenvallen met de 
wanden van de opnameplek. Maar die vol
maakte song wordt minder een kwestie van 
songwriting zelf, dan van de spectaculaire 
klank waarin men die song kan draperen. 
Het zijn de mogelijkheden van de studio die 
in de structuur van het liedje gaan ingrijpen, 
die het openbreken en omwoelen, om in de 
ontstane gaten klankeffecten te verbergen, 

als exotische bloemen. Niet toevallig zullen 
de populairste artiesten van die tijd, en al
leszins die artiesten die de toekomst van de 
pop voorbereiden, geen beroep meer doen op 
songwriters (Sedaka, Bacharrach, Goffin & 
King), maar hun eigen materiaal gaan schrij
ven, en veel meer gaan fantaseren in termen 
van een vernieuwende geluidseenheid en 
klankverrassingen. Het effect, de overdon- 
dering bieden weerwerk tegen de heldere 
en helder vertolkte songstructuur. Die blijft 
weliswaar overeind -het gaat uiteindelijk 
om een balans, een spanningsveld- maar 
wordt verbloemd door het klankeffect. Veel 
latere, gecompliceerde Beatlessongs zijn 
veel minder gecoverd, minder 'adaptabel' 
dan hun eenvoudige composities. Het klas
sieke songschrijven komt -althans tijde- 
lijk - onder vuur te liggen ten nadele van de 
tovertrucs van de opnamedoos. Popmuziek 
wordt een impressioneerkunst.

Shuggie Otis maakt niet echt wat je songs, 
potentiële hits kunt noemen -misschien 
op Strawberry Letter 23 na, dat in de late 
jaren zeventig nog populair werd dankzij 
The Brothers Johnson. In vergelijking met 
wat zwarte tijdgenoten doen die eveneens 
een toenemende passie voor de studio koes
teren, Marvin Gaye bijvoorbeeld (What’s 
Going Ori), of Stevie Wonder (Jnnervisions, 
Talking Book), houdt hij de kerk niet in 
het midden. Eigenlijk heeft Otis de dure 
studiotijd - met de studio werd het maken 
van muziek meer dan ooit in geld vertaald - 
verkwanseld. Wie zich terugtrekt, omringd 
door dure apparatuur en ingehuurde muzi
kanten, moet dat doen om een verkoopbaar 
product af te leveren dat de investeringen 
ruim overstijgt. De studio moet hits produ
ceren, dat is zijn finaliteit. Daarvoor kruipt 
men de studio in, daarvoor komt men er ook 
weer uit: om de winst, in financieel maar 
ook in muzikaal en technisch opzicht, te 
incasseren. Maar in dat terugtrekken schuilt 
ook het probleem. Men kan zich niet altijd 
zonder gevaar in de zwarte geluidsdoos 
opsluiten. Ze heeft een invloed die men, 
naargelang het standpunt, beschermend (als 
een moeder) of duivels kan noemen. Voor 
bepaalde psychische constellaties kan het 
alleszins nefast uitdraaien. Wie zich uit de 
wereld terugtrekt, om zich over te geven 
aan de muzikale fantasie en de technische 
mogelijkheden van de opname, riskeert niet 
meer naar de wereld te willen terugkeren. 
Brian Wilson overkwam het ook. De studio 
is een oord van roes en vervreemding (ook 
wel Schoonheid genoemd), een plek waar 
men uit de wereld naartoe kan vluchten. 
Om die wereld beter te vertolken, zullen 
The Beatles zelfverzekerd zeggen, en hun 
succes sprak ze alvast niet tegen. Maar de 
relatie tussen de Wereld en de Studio is veel 
ambiguer - we moeten er alleszins voor op 
onze hoede zijn. De perfectionering van de 
studio stelt het probleem nog scherper; ze 
weet de beroezing nog meer tot inzet van de 
opname te maken.

Maar is de roes niet juist de code, zelfs 
de sociale dwang van dat ogenblik? BeH- 
chaamt de studio niet wat iedereen op dat 
moment wil: het hoofd binnenstebuiten ke
ren, en dat versterken, amplifiëren, om er de 
wereld mee te bespoken? (OngelofeHjk ook 
hoe een product als LSD dé voorwaarde 
wordt om in die tijd in de pop mee te mogen 
draaien.) Daar zit juist de knoop. De stu
dio is een heksenketel, maar het is ook bij 
uitstek een control room. De plek waar de 
droom gemaakt wordt, is zelf geen droom- 
plek, maar een plek van manipulatie, effect
bejag, spot ook, en arrogantie. Een plek van 
machtsuitoefening. Een plek van waaruit 
de luisteraar geprogrammeerd wordt om 
te bewonderen, maar dan vanop afstand. 
In het concept studio wordt de crisis die de 
kloof tussen het maken en het beluisteren 
van muziek heeft geïnstalleerd, gefixeerd en 
tegelijk verbloemd. Wie zich overgeeft aan 
de opgenomen, de geproduceerde muziek 
- en de studio is nu juist op die overgave 
afgestemd - is in wezen verloren. De studio 
schort de organische band tussen luisteraar 
en muzikant op; hij verwoest de oorspron- 
kelijk akoestische ruimte die beiden ver
enigt, om er een nieuwe te simuleren, maar 
dan wel een hallucinogène, irreële ruimte.

Die situatie doet zich uiteraard voor 
bij elke opname, maar aanvankelijk is het 
opnameprocédé er zoveel mogelijk op ge
richt om de oorspronkelijke akoestische 
situatie te reproduceren. De opname zal zo 
veel mogelijk dienen. In de studio, zeker 
vanaf het midden van de jaren zestig, ver
valt dat axioma.

Shuggie Otis is de studio niet uitgeraakt. 
Gelokt door het gezang van de sirene - maar 

wie of wat is de sirene anders dan zijn eigen 
verlangen, zoals dat klinkt in de echokamer 
van de geluidsdoos? - verwijlt hij er. Hij 
maakt er de muziek die hij zichzelf door de 
omstandigheden laat influisteren. “World 
Psychedelic” en “Californian Soul”, staat 
er op het cd-hoesje van de heruitgave 
geschreven. Niet dat Otis ontoegankelijke 
spielereien maakt, maar de noodzakelijke 
kracht om de beheersing van zijn materiaal 
- want die heeft hij wel degelijk - ook in 
functie van een hitgevoelige buitenwereld 
te denken, ontbreekt hem. Misschien inte
resseerde dat hem niet. Misschien heeft de 
studio hem de mogelijkheid ontnomen om 
zo te denken.

Dat hij zelf zoveel inspeelt op zijn 
nummers, pleit niet in zijn voordeel. Men 
zou weemoedig kunnen worden bij het 
zien van de lijst instrumenten die achter 
zijn naam genoteerd staat (gitaar, bottle
neck, bas, orgel, piano, drums, percussie, 
vibrafoon, en hij zingt ook en doet zelf de 
achtergrondvocals). Hij is niet de enige 
kluizenaar die in die tijd actief is; Todd 
Rundgrenn is een andere. Maar Rundgrenn 
weerstaat zijn eigen natuur, met de concer
ten die hij speelt en de band (Utopia) die hij 
opricht, en waarmee hij ook platen maakt. 
Rundgrenn voorzag de impasse waarin hij 
als heremiet terecht kon komen; Otis bleef 
met zijn muziek liever binnen, in de studio. 
Voor wie de studio beheerst is er geen war
mere plek denkbaar. Maar zijn tegeneisen 
stelt de studio zonder genade.

Shuggie Otis heeft zijn muziek met veel 
aandacht voor detail, maar tegelijk ook al
lesbehalve perfect opgenomen. Hij schuurt 
de naden van de overgangen niet glad. Een 
outro wordt soms onhandig aangekondigd. 
Maar in de opnames van zijn stem schuilen 
de meeste onvolmaaktheden. Nergens doet 
hij moeite om het hoge, zwakke, schuchtere 
van zijn stem te maskeren. Luister naar zijn 
versie van Strawberry Letter 23 en die van 
The Brothers Johnson, en je begrijpt waarom 
zij er wel mee scoorden. Dit zingen klopt 
binnen de gedachte van een grote muzikale 
droom - maar dan één die binnenskamers 
moest blijven. In Aht Uh Mi Hed zingt hij 
niet altijd recht in de micro. Geen kwestie 
van arrogantie, of opgaan in het zweterige 
gebeuren, maar van timiditeit. Een artiest 
die opneemt, als hij zingt tenminste, is al 
zingende het meest aanwezig. De zang 
behoort de voorgrond in te nemen, ze is het 
ultieme van alle karakteristieken, de kroon 
op de muzikale identiteit van een num
mer. Niet bij Shuggie Otis. Hij zingt om 
aanwezig te zijn, maar ook niet meer dan 
dat. Hij laat de eer aan wat hem werkelijk 
interesseert: de arrangementen. De zang 
begeleidt hier de arrangementen, eerder dan 
andersom. De zang zingt de arrangementen 
aan. De opgenomen stem van Otis lijkt op 
de ‘getuigenklank’ bij films: goed genoeg 
om te weten wat gezegd werd, opdat het 
later goed kan worden overgedubd. Maar 
Otis dubt zijn stem niet over.

Opnieuw naar enkele foto’s gekeken, op
nieuw dat bleek-zwarte gezicht gezien, dat 
wonderwel alles verraadt wat deze muziek 
zo aantrekkelijk, en tegelijk zo weerloos 
maakt. Ook nog eens naar de teksten 
geluisterd, ze zijn niet zo opvallend. Een 
verre, dromerige wereld roepen ze op, 
een vage geliefde (Island Letter, Sparkle 
City, Strawberry Letter 23). Afstand en 
mijmering. Shuggie bleef liever binnen. 
Het brede palet van zijn eigen stijl vleit 
zich hooguit tegen de binnenwanden van 
de studio aan.

Shuggie Otis heeft zijn muziek, die, 
hoe intimistisch ook, een vaak zeer spec
taculaire potentie had, nooit kunnen verko
pen. Hij heeft ze naar buiten toe te weinig 
gezicht kunnen of willen geven, is altijd de 
bleke jongen van de studio gebleven (een 
lot dat ook Nick Drake beschoren was, ter
wijl ook die met zijn muziek zo op de tijd 
zat). Of nog: Otis was te veel muzikant, te 
veel speler in zijn eigen klankwereld, en te 
weinig popster. Vandaar dat deze muziek in 
commercieel opzicht wel moest mislukken.

Vandaag is hij wel populair, al
leszins bekend bij en bemind door een 
behoorlijke schare muzikanten en lief
hebbers. Vandaag is dan ook nagenoeg 
alles op een evenwaardige, vrolijke wijze 
mogelijk in de popmuziek. Een zege voor 
de hedendaagse artiest. Maar het maakt 
ook dat popmuziek, en hoe ze ervaren en 
geapprecieerd wordt, nauwelijks nog van 
het specifieke van haar tijd kan getuigen 
-tenzij de elektro, maar dat is een heel 
andere kwestie. Als alles mogelijk wordt, 
kan niets nog op het spel staan.
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Wat te doen!
Over het vroege werk van Franciska Lambrechts

Franciska Lambrechts

Allons travailler. Waarom? Waarom? Waarom?, 1991, videostills

Catherine Robberechts

Een van de eerste beelden van de video- 
film Allons travailler. Waarom? Waarom? 
Waarom? (1991), Franciska Lambrechts’ 
op een na vroegste werk, is een bijna egaal 
wit landschap. [1] In de verte ploetert een 
donkere figuur door de sneeuw naar de 
einder. Hemel en aarde zijn nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden, allebei even wit 
en leeg. Een vrouw (de kunstenares zelf) 
leest off-screen enkele regels voor, die ook 
op het scherm verschijnen:

Eerst en vooral is er niets. Er zijn twee 
soorten niets. Er is het niets dat iets ver
wacht maar niet weet wat. Het bindt de 
geest zodanig aan het lichaam dat deze 
er ónmogelijk uit weet te ontsnappen. Het 
lichaam Wordt daarenboven als aan de 
grond gekluisterd en immobiel. En dan is 
er het niets dat gewoon op zichzelf staat en 
waarin de geest gewichtloos rondhangt, 
en hoewel deze beide klaarblijkelijk te
gengesteld lijken, zijn ze nauw met elkaar 
verwant.

De ‘stelling’, waarvan de eerste zin de 
aanhef van het Johannesevangelie lijkt te 
parodiëren en die verder als de bespiege
ling van een onorthodoxe mystica klinkt, 
wekt enige verbazing, maar de kijker krijgt 
weinig tijd om erbij stil te staan. Pas veel 
later, op het einde van de film, wordt de 
sinistere toedracht ervan duidelijk.

De personages uit Allons Travailler 
hebben vakantie van het leven. Ze heb
ben niets noemenswaardigs om handen 
en hangen maar wat rond, zich afvragend 
of ze nu wel of niet een uitstapje naar zee 
zullen maken. De onduidelijke veelhoeks- 
verhouding waarin ze verwikkeld zijn, 
schijnt hun vooral veel hoofdbrekens te 
bezorgen en weinig plezièr. Overigens is 
er geen verhaal. Van dë meeste personages 
kennen We niet eens de naam. Het script 
is een aaneenschakeling van aforismen, 
korte monologen, flarden poëzie en af en 
toe een stukje dialoog. Met die dialogen is 
altijd iets 'mis': ze breken af (“Waarom?” 
-“Daarom!”), men spreekt elkaar toe 
vanachter een ruit en in de derde persoon 
(“Houdt ze van hem?” - “Vraagt hij iets?” 
- “Of ze van hem houdt?”), of eenzelfde 
dialoog, wordt woordelijk herhaald, maar 
in wisselende bezettingen. Steeds terugke
rende shots van een woelige zee met hoge 
golven splitsen de film op in een aantal 
losse ‘bedrijven’. Het geheel is niet som
ber. De beelden zijn spannend, de kleuren 
vaak fel, de meisjes en jongens zijn mooi, 
de muziek is meeslepend.

Een van de vrouwelijke personages 
-gespeeld door Lambrechts zelf- kan 
maar niet kiezen tussen haar verschillende 
minnaars. Niet zozeer omdat ze haar alle
maal even dierbaar en onmisbaar voorko
men, maar juist omdat, in de opeenvolging 
en vermenigvuldiging van relaties, vooral 
de eentonigheid en verveling, de altijd 
eendere ontgoocheling komt bovendrij
ven. Het loopt uiteindelijk slecht af: “Ze is 
zo zwaar geworden dat haar ziel er wordt 
uitgeperst en weer vrij haar lichaam kan 

verlaten”, lezen we op het scherm. Bij het 
laatste zeezicht kantelt de camera plots 
de lucht in. Het “niets dat iets verwacht” 
werd verruild voor “het niets dat gewoon 
op zichzelf staat” - je vermoedt: het meisje 
is dood.

Zoals alle werken die verveling, leegte en 
algehele zinloosheid thematiseren, heeft 
Allons travailler. Waarom? Waarom? 
Waarom? iets paradoxaals, omdat de 
film zelf, onvermijdelijk, het product is 
van hard werken. “Doen” mag dan al 
worden afgedaan als een “sociale dwang
gedachte”, hier is intussen toch maar een 
werk gemaakt. Het paradoxale wordt nog 
onderstreept door het feit dat de film zo ra
dicaal tegen de realiteit aanplakt. Ook wie 
niet weet dat Lambrechts zichzelf opvoert 
in het gezelschap van haar vrienden (in de 
eerste seconden van de film draait ze zich 
om en kijkt ze rechtin decantera, alsof 
ze poseerde voor een klassiek zelfportret) 
moet zich wel de bedenking maken dat 
werken en nietsdoen voor twintigers uit 
de late jaren ’80 niet bepaald exotische 
thema’s waren. Het was een tijd waarin 
vrijwel ieder jongmens aan den lijve 
moest ondervinden wat het is om student 
af te zijn, met zeeën van tijd en zonder 
geld. Het heeft er dus alle schijn van dat 
Lambrechts niet zozeer verveling en desil
lusie tot onderwerp heeft genomen, maar 
van haar eigen verveling en desillusie een 
werk heeft gemaakt.

Opmerkelijk -is dat de leegte en het 
nietsdoen niet louter pijnlijk blijken: ze 
worden ook gewaardeerd en als een uitda
ging opgevat. Ergens omschrijft de voice
over nietsdoen als “het zwaarste wat een 
mens zich kan opleggen” en in een citaat 
van Ezra Pound is sprake van “exquisite 
boredom”. Het ‘refrein’ van woelige gol
ven wijst veeleer in de richting van con
templatie dan van verveling, terwijl het 
hoger, geciteerde aforisme over de “twee 
soorten niets” precies op het onderscheid 
tussen beide schijnt te alluderen en de 
sfeer van spirituele oefeningen ademt. In 
zo’n denkraam kan de dood als volmaakte 
toestand en ultieme bevrijding verschij
nen, zelfmoord als slechts dat ene stapje 
verder in de ‘juiste’ richting. Waarom blijf 
ik als kijker op het einde van de film dan 
huiverend achter? De voice-over had het 
terloops al opgemerkt: “Hoewel iedereen 
het erover eens is dat oud worden ver
schrikkelijk is, is jong sterven een triestige 
zaak.”

Na de ontgoocheling over verloren 
idealen -de ware liefde bijvoorbeeld- 
Verschijnt de dood dus als een laatste 
utopisch moment, maar dan opnieuw met 
alles wat dit aan onbereikbaarheid en mis
lukking impliceert: het volmaakte “niets 
dat gewoon op zichzelf staat” blijkt uitein
delijk niet meer te zijn dan een “triestige 
zaak”. In de werken die Lambrechts in 
de volgende jaren maakt, is dat utopische 
vluchtpunt telkens weer aan te wijzen. Je 
kan volgen hoe het wordt verschoven en 
verplaatst, hoe het pure doodsverlangen, 
de louter negatieve utopie, in zekere zin 
‘onschadelijk’ wordt gemaakt door ze te 
articuleren en te duiden binnen de eigen 
kunstpraktijk. Misschien blijft na Allons 

travailler. Waarom? Waarom? Waarom? 
vooral die ene vraag knagen: hoe met het 
utopische bezig te zijn zonder erin te gelo
ven?

Met die vraag in het achterhoofd is het 
niet verwonderlijk dat Lambrechts voor 
een volgend werk, haar eerste en voor
lopig enige langspeelfilm Als werkelijk
heidszin bestaat moet mogelijkheidszin 
ook bestaan (1995), inspiratie zocht bij 
Robert Musil. [2] De film is op het eerste 
gezicht overigens een heel ander soort 
werk dan Allons travailler. Waarom? 
Waarom? Waarom?: een bewerking van 
een bestaande literaire tekst (Musils to
neelstuk Die Schwarmer), gedraaid in so
ber zwart-wit met een deels professionele 
cast. Lambrechts zelf komt er opnieuw 
in voor, doch ditmaal niet als tragische 
antiheldin, maar in de secundaire rol van 
juffrouw Mertens, door Musil bedacht 
met “een goedmoedig gezicht dat aan 
een schooltas doet denken en een van het 
opletten in de zalen der wijsheid breed 
geworden zitvlak”. Toch vertoont de film 
bij nader inzien heel wat overeenkomsten 
met Allons travailler: opnieuw zien we 
enkele jonge mannen en vróuwen (deze 
keer, jonge dertigers) die weinig om han
den hebben en die met elkaar in onbesliste, 
latente (liefdes)relaties zijn verwikkeld, 
opnieuw lijken dë dialogen niet zozeer 
gesprekken als wel een aaneenschakeling 
van aforismen en losse beschouwingen, 
en praten de personages vaker naast dan 
mét elkaar, opnieuw is het leidmotief een 
knagende onvrede met de dingen zoals 
ze zijn (aan het begin verschuilt Sarah 
De Roo zich achter een boek met de titel 
L’ennuï) en een onbegrip over hoe mensen 
het toch “klaarspelen te leven”. [3] Ten 
slotte overweegt Ook hier een vrouwelijk 
hoofdpersonage, op het eind van de film, 
zelfmoord als enige uitweg.

De bij Musil toch al mager uitge
vallen, want uiteindelijk onbelangrijke 
intrige, een echtbreukgeschiedenis, is door 
Lambrechts vrijwel helemaal overboord 
gegooid, niet alleen door stukken tekst 
weg te snijden, toe te voegen of te herha
len, maar bijvoorbeeld ook door het perso
nage Ferdinand Stader te verdrievoudigen. 
Wat overblijft is een reeks figuren die zich 
onderscheiden, niet zozeer door hun ka
rakter of handelingen maar door hetgene 
waarvoor zij ‘staan’, en de verhoudingen 
tussen twee paren, Thomas en Maria ener
zijds, Anselm en Regine anderzijds.

Thomas is een voorafspiegeling van 
het hoofdpersonage Ulrich uit Musils 
latere magnum opus De man zonder eigen
schappen (de titel die Lambrechts aan de 
■film heeft gegeven is trouwens een citaat 
uit dat boek). Thomas wil een idealist zijn, 
maar dan in de meest radicale betekenis, 
dat wil zeggen zonder idealen. Net als later 
Ulrich meent hij dat niets vaststaat - “geen 
ding, geen ik, geen vorm, geen beginsel 
[...], alles is aan een onzichtbaar maar 
nooit rustend veranderingsproces bezig, in 
het onbestendige ligt meer van de toekomst 
dan in het bestendige, en het heden is niets 
anders dan een hypothese waar men nog 
niet van is afgestapt.” [4] Omdat hij deze 
houding ook in de liefde toepast (“het idée 

mij met jou in een zo starre verhouding als 
liefde of in welke totale gemeenschap dan 
ook op te sluiten, komt mij kinderachtig 
voor” [5]) wordt hem meermaals verweten 
dat hij gevoelloos is. Wanneer zijn vrouw 
Maria zich van hem losmaakt en met de 
mysterieuze ‘gevoelsmens’ en beau par
leur Anselm vertrekt, die daarmee op zijn 
beurt Regine verlaat, onderneemt Thomas 
niets om hen tegen te houden. Uiteindelijk 
blijft hij achter met Regine, in wie hij een 
zielsverwant erkent: “Nee nee, Regine, als 
er iemand een dromer is, dan ik. En jij bent 
een dromer. Dat zijn schijnbaar de gevoel
loze mensen. Ze zwerven rond en kijken 
toe wat de mensen doen die zich in de 
wereld thuisvoelen. En ze dragen iets in 
zich waarvan zij zich niet bewust zijn. En 
verzinken ieder ogenblik dwars door alles 
heen in het bodemloze. Zonder te verdrin
ken.”

Interessant is hoe Lambrechts het stuk 
van Musil op verschillende niveaus radi
caliseert. Musils regieaanwijzing luidde: 
“Het toneel moet in zijn uitvoering even
zeer verbeelding zijn als werkelijkheid.” 
Lambrechts lijkt deze instructie zeer ter 
harte te hebben genomen. Enerzijds zijn 
de acteurs uiterst lijfelijk aanwezig en 
heeft de kijker vaak de indruk minder 
naar een afgewerkt product te kijken dan 
naar een stel acteurs aan het werk. Onder 
het praten zijn zij meestal met alledaagse 
dingen bezig, zoals een sigaret roken of 
de afwas doen. Haperingen en aarzelingen 
werden niet hernomen en sommige scènes 
kunnen bijna niet anders dan toevallig tot 
stand zijn gekomen - zo bijvoorbeeld de 
scène met twee vrouwelijke passanten, 
gefilmd door een raam, die op dezelfde 
manier worstelen, de ene met een onwil
lige hond, de ander met een kind dat zich 
niet in z’n jas laat helpen. Soms zijn de 
beelden als plaatjes bij de dialogen, een 
soort omgekeerde metaforen - neem het 
poesje dat behendig over een dakgebinte 
loopt of Jolente De Keersmaeker, aller
vreemdst gezeten in een ondiep vijvertje 
terwijl sprake is van “door alles heen in 
het bodemloze verzinken. Zonder te ver
drinken” - maar je weet nooit zeker of het 
echt zo bedoeld was. Met de interventies 
van het personage Stader, de stompzinnige 
“vertegenwoordiger van de rationaliteit”, 
lijkt het zelfs alsof de casting nog niet is 
afgelopen: wie van de drie acteurs is nu 
eigenlijk hef meest geschikt voor de rol?

Maar anderzijds is er de tekst 
van Musil die maar blijft ‘lopen’, door 
Lambrechts ontdaan van alles wat naar 
conventionele intrige zweemt. Er ontstaat 
een vreemde spanning tussen de acteurs, 
die gewoon zichzelf lijken, en de gecon
strueerde tekst die ze brengen. “De acteurs 
spelen hun tekst niet, maar houden hem 
voor zich uit,” schrijft Dirk Lauwaert. [6] 
Dat Jean-Luc Ducourt (Anselm) als enige 
zijn tekst in het Frans brengt, maakt deze 
décalage alleen-maar groter, terwijl heel 
wat scènes, vooral buitenopnamen, er hoe 
dan ook voor zorgen dat de kijker wordt 
afgeremd in zijn spontane neiging om zich 
met de personages te identificeren. Zo zie 
je acteurs ongemakkelijk op de bermen 
van een autosnelweg ronddwalen, kijkend 
naar de auto’s die voorbijrazen. Niets is 21
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‘echter’ dan die verkeersstroom, en toch 
komt het fragment absurd over, als een 
herinnerde droom. Dat geldt ook voor de 
scène waarin Sarah De Roo, gezeten op 
een veerkrachtige tak die wordt aangedre
ven door de ‘roeiende’ bewegingen van 
Jean-Luc Ducourt, in het schemerdonker 
op en neer wipt.

Lambrechts radicaliseert het stuk 
nog in een andere zin. Niet alleen breekt 
ze de plot af, ze zet hem bovendien ‘in 
loop’- niet om het stuk eindeloos te laten 
doorgaan, al suggereert die ingreep wel 
een zekere oeverloosheid, maar om het 
te kunnen stopzetten wanneer zij dat wil. 
Terwijl Musils Stuk eindigt met een twee
gesprek tussen de achtergebleven Thomas 
en Regine, en met de dreigende zelfmoord 
van deze laatste, wordt deze scène bij 
Lambrechts gevolgd door de herhaling 
van een fragment uit het begin van de film, 
waarin Thomas niet zonder nostalgie zijn 
utopische verzuchtingen aan diezelfde 
Regine toevertrouwt: “Er was niets dat 
wij zonder voorbehoud accepteerden, geen 
gevoel, geen wetten, geen grootheden. 
Alles was weer met alles verwant en was 
in alles omzetbaar. We gooiden afgronden 
dicht tussen tegenstellingen en sloegen 
ze waar het vergroeid was. In ons lag het 
menselijke, in zijn hele, reusachtige en 
onuitputtelijke, eeuwige vermogen om 
vorm te geven!” [7] En daardoor krijgt 
niet Thomas het laatste woord, zoals bij 
Musil, maar de “donkere, ondefinieer
bare” [8] Regine: “Jullie kunnen allemaal 
praten en je daarmee behelpen. Ik wil niet. 
Bij mij is iets waar, zolang ik zwijg.” In 
haar autisme, dat haar tevens tot de meest 
radicale der ‘mogelijkheden’ brengt, is zij 
diegene die zich het minste ‘in de wereld 
thuisvoelt’ en die er als promiscue vrouw, 
balancerend op de rand van de waanzin, 
ook het minst in gedoogd wordt. De wan
hoop, voortkomend uit het besef dat elke 
utopie tot mislukken gedoemd is, vreet bij 
haar het sterkste in. Uiteindelijk is ze nog 
veel compromislozer dan Thomas, wiens 
“essayisme” [9] soms afglijdt naar vrijblij
vende, cynische woordenkramerij.

Schilderen als utopie

Wanneer Franciska Lambrechts in 1996 
de filminstallatie Dialogues maakt, lijkt 
de Musilfilm nog niet helemaal weg. Sarah 
De Roo en Jean-Luc Ducourt, beiden pro
tagonisten in Als werkelijkheidszin bestaat 
moet mógelijkheidszin ook bestaan, keren 
terug aan de zijde van Diane Heinbeck, en 
hun dialogen zijn ontleend aan de Franse 
vertaling van Alberto Moravia’s roman La 
Noia, het boek dat De Roo in het begin van 
de Musilfilm zo koppig voor haar gezicht 
hield. Een aantal beelden uit de installatie 
roept overigens sterke herinneringen op 
aan de film.

De roman van Moravia vertelt het 
verhaal van de rijkeluiszoon en gerateerde 
schilder Dino, wiens leven beheerst wordt 
door een existentieel ennui. Dino beschrijft 
deze ‘verveling’ als een onvermogen tot 
communicatie, als een gemis aan elke 
band met de werkelijkheid. Als kind reeds 
ervoer hij “het onbehagen dat me werd 
ingegeven door wat ik de verleptheid van 
de objecten heb genoemd, dit wil zeggen 
[...] het duistere bewustzijn van het feit dat 
tussen mij en de dingen geen enkele ver
houding bestond”., [10] Zijn hoop om deze 
band te herstellen door te schilderen, is 
vergeefs gebleken. “Ik voelde, of beter ge
zegd, ik ervoer afkeer, weerzin, walging. 
[...] Ik maakte me wel eens de bedenking 
dat ik eigenlijk niet zozeer wilde sterven 
als wel niet langer op deze manier wilde 
verder leven.” [11] Zijn verhouding met 
de ongrijpbare en onverschillige Cecilia 
haalt hem uit het pantser van zijn verve
ling, maar het gevoel geen enkele controle 
over het meisje te hebben, doet hem in 
een diepe crisis belanden. Uiteindelijk 
onderneemt hij een zelfmoordpoging. De 
herstelperiode betekent voor Dino een 
langzame loutering en hij beslist opnieuw 
te gaan schilderen.

Lambrechts heeft uit het boek twee dia
logen ‘gesampled’: tussen Dino en zijn 
moeder enerzijds, tussen Dino en Cecilia 
anderzijds. Dino treedt daarbij telkens als 
vragensteller op. Van zijn moeder - een 
alleenstaande dame uit de hoge burge
rij - wil hij weten hoe zij de dag pleegt 
door te brengen; Cecilia vraagt hij uit 
over haar ouders en de ouderlijke woning. 
Hoewel de acteurs paarsgewijs met elkaar
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‘spreken’, werden zij afzonderlijk in beeld 
gebracht, ieder in hun eigen frame. De 
installatie wordt gewoonlijk zo opgesteld 
dat je Dino en Cecilia in een diptiek naast 
elkaar geprojecteerd ziet, terwijl de pro- 
jectievlakken met Dino en de moeder een 
rechte hoek vormen.

Het geheel doet mij denken aan het 
paar dat in Allons travailler. Waarom? 
Waarom? Waarom? een gesprek voert 
vanachter een ruit, want hoeft het gezegd: 
ook hier wil het met de dialogen niet vlot
ten. Dat komt niet alleen omdat de acteurs 
elkaar niet aankijken (althans niet binnen 
het beeldkader), maar ook omdat de klank 
niet samenvalt mét het beeld: soms is er 
overeenstemming tussen wat de lippen 
vertellen en de gesproken tekst, maar veel 
vaker worden beide ontkoppeld of blijft de 
tekst gewoon ‘lopen’ terwijl de acteur of 
actrice maar wat zit te monkelen. Dit alles 
accentueert de stroefheid die al vervat zit 
in de tekst, want hoewel de aanhoudende 
vragen van Dino schoorvoetend worden 
beantwoord, komt hij toch niets te weten. 
Jegens zijn moeder weet hij zijn sarcasme 
en ongeduld niet te bedwingen. Hij schijnt 
bij voorbaat uit te sluiten dat hij ooit iets 
nieuws of belangwekkends van haar zal 
vernemen. En Cecilia, die geeft niets prijs, 
houdt haar antwoorden zo kort mogelijk, 
beperkt zich nog het liefst tot “ja” of “nee”. 
Elders in het boek heeft Dino het over de 
“abstractie” van Cecilia: “Sommigen zul
len misschien denken [...] dat Cecilia dom 
was en, in elk geval, geen eigen karakter 
bezat. Maar dat was niet zo: het bewijs dat 
zij niet dom was, is dat ik haar nooit dom
me dingen heb horen zeggen; en wat haar 
karakter betreft, dat school [...] elders dan 
in haar woorden; zodanig dat de weergave 
ervan, zonder die vergezeld te laten gaan 
van de beschrijving van Cecilia’s gezicht

en lichaam, iéts zou zijn als het lezen van 
een operalibretto zonder muziek of een 
film zonder beelden op het scherm.” [12]

Lambrechts laat ons de sprekers wel 
degelijk zien. Alles is behoorlijk slordig 
in beeld gebracht, dat wel: de camera lijkt 
onvast en over kadrering heeft men zich 
blijkbaar weinig zorgen gemaakt. Nu eens 
lijkt het alsof de opname is blijven lopen 
terwijl de acteurs even pauzeerden - je ziet 
ze bekken trekken of zich overgeven aan 
bizarre lichaamsoefeningen op een gras
veld. Dan weer zijn ze plots verdwenen en 
blijft het frame een paar tellen leeg, of zie 
je ineens wat onduidelijke kleurbeelden 
opflitsen. Wanneer de acteurs hun tekst 
lippen, wordt meestal niet hun hele hoofd 
maar slechts een deel van hun gezicht ge
toond. Tot de nonchalance abrupt omslaat 
in beelden van een geweldige intensiteit, 
zoals een scherpe close-up van een oog of 
een mond - beelden die fascineren omdat 
ze tonen wat iemand ziet wanneer hij of 
zij ‘te dicht’ komt, in de ban raakt van een 
gezicht en er zich mateloos op concen
treert. Het veld van een verliefde blik. Het 
vreemde is dat die blik uiteindelijk weer bij 
een ‘abstractie’ uitkomt. De mooie mond, 
de gave tanden, de lachrimpeltjes om de 
ogen hebben al lang niets meer van doen 
met de ‘persoonlijkheid’ van de vrouw of 
man in kwestie. Hoe dichter je nadert, hoe 
verder je wordt weggevoerd. [13]

Onvermogen tot communicatie, liefde als 
“het lichamelijk botsen van fantasieën” 
(aldus Regine in Als werkelijkheidszin be
staat moet mógelijkheidszin ook bestaan), 
vervreemding en wanhoop: Lambrechts 
herneemt dus de thema’s uit haar vroe
gere films. Toch is er nog iets anders aan 
de hand in deze installatie. De ‘held’ uit 
La Noia onderscheidt zich door één eigen

schap van alle personages uit Lambrechts’ 
vroegere, werk: Dino is een kunstenaar, 
meer bepaald een schilder, en zijn ennui 
heeft daar alles mee te maken. De passages 
die Lambrechts uit de roman selecteerde, 
mogen dan nauwelijks op Dino’s kunste
naarschap alluderen, andere elementen 
in de installatie doen dat wel. Dialogues 
bestaat immers niet louter uit filmprojec
ties, er hoort ook een schilderijtje bij dat 
Franciska Lambrechts heeft gemaakt. Het 
is een verleidelijk, intrigerend doek dat een 
koppel exotisch aandoende (sier)vogels (?) 
toont, met lange snavels tegen een grijze 
achtergrond: Het is niet duidelijk waarop 
ze zitten en wat ze daar doen, alsof het 
beeld is weggesneden uit een groter ge
heel. Dé vogels kijken elkaar niet aan. Zijn 
ze niettemin op elkaar aangewezen, zitten 
ze opgesloten? Van een kooi geen spoor, 
maar het scherp toegesneden beeldkader 
laat ze alvast weinig bewegingsruimte.

Het schilderijtje wordt op een on
gebruikelijke en schijnbaar halfhartige 
manier getoond. Bij de eerste presentatie 
van Dialogues in het Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel (augustus-september 
1996) was het zelfs bijna onvindbaar: het 
hing in het donker, aan de achterkant van 
een van de projectiemodules. Bij andere 
presentaties lag het doek op de grond on
der een leeslampje. Bij het schilderij hoort 
een blad papier met een fragment uit de 
proloog bij L’ennui (Lambrechts liet dit 
fragment ook op de uitnodigingskaart voor 
de tentoonstelling in Brussel afdrukken). 
Dino legt er uit hoe de verveling waar
onder hij gebukt gaat, en zijn werk als 
schilder in elkaar grijpen: “Ik hoopte door 
middel van de artistieke expressie eens en 
voorgoed, mijn verhouding tot de werke
lijkheid te herstellen. In de aanvankelijke 
opluchting die mijn enthousiasme voor de 
schilderkunst veroorzaakte, kon ik me er 
zelfs eçht van overtuigen dat mijn verve
ling slechts de verveling was geweest van 
een kunstenaar die zichzelf niet kende. Ik 
vergiste me; maar een tijd lang beeldde ik 
me in dat ik de remedie had gevonden.”

Bij de eerste presentatie van Dialogues liet 
Lambrechts overigens nog een heleboel 
andere schilderijen zien; in een tweede 
zaal van het Paleis voor Schóne Kunsten 
maakte ze een accrochage met tientallen 
zelfportretten in diverse formaten. De doe
ken waren niet ingelijst en sommige leken 
onaf, andere mislukt. Ze zijn gemaakt a 
rato van een of meer per dag, en dat voel 
je: er spreekt een zorgeloze vrijheid uit (er 
hoeft geen definitief beeld te ontstaan, je 
kan altijd opnieuw beginnen, het doen is 
belangrijker dan het resultaat). Anderzijds 
is er hetzelfde soort intensiteit als bij de 
gefilmde close-ups in de installatie: de 
haast hypnotische concentratie op die ene 
neus, die ene mond, dat ene ogenpaar.

De doeken maken geen deel uit van 
de installatie en werden daarna nooit meer 
getoond, maar hun presentatie samen 
met Dialogues zorgde er wel voor dat ze 
‘besmet’ raakten met de depressie van de 
schilder uit La Noia-. als serie kregen ze 
iets verontrustends, alsof het schilderen 
eindeloos kon blijven doorgaan. “De 
opeenvolging van pogingen verraadt on
macht. Kan je nog een beeld maken dat 
niet van de dingen afglijdt? Die vraag stel 
je, als je Lambrechts met een wanhopige 
aandacht van schilderij tot schilderij ziet 
bewegen.” [14]

Plots ga je letten op de kleurbeelden 
die tussen de zwart-witopnamen met de ac
teurs zijn gemonteerd. Het zijn onscherpe 
en onstabiele beelden, een soort snapshots. 
Soms zijn ze helemaal abstract, soms ver
schijnt het interieur van een kamer, net 
voor het beeld wegglijdt. Dan weer zie je 
iets wat zich spontaan als een ‘stilleven’ 
laat omschrijven: een bos rode tulpen, 
twee glimmende aubergines en enkele 
tomaten op een aanrecht, een blauwe hor
tensia, enkele vruchten met een reproduc
tie van een schilderij op postkaartformaat. 
Mogelijk materiaal voor een schilderij dat 
toch maar niet gemaakt werd?

Lambrechts zet de schilderijen in om een 
soort identificatie tussen zichzelf en die 
andere, fictieve kunstenaar te ensceneren. 
Dialogues is niet zozeer een werk over 
verveling, autisme en ontnuchterd uto
pisch denken, maar laat iets zien van het 
werken daarin: wat dat met een kunstenaar 
doet, wat een kunstenaar daarmee doet. En 
hoewel de dood weer als ultieme uitkomst/ 
mislukking rondwaart (denk aan Dino’s
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zelfmoordpoging) situeert het moment van 
vervulling/ontnuchtering zich niet langer 

in de eerste plaats daar, maar ergens in 
de artistieke praktijk zelf. Dialogues toont 
de worsteling om een beeld te maken dat 
‘klopt’, dat de kunstenaar ‘aansluiting 
doet vinden bij de werkelijkheid’. Het 
toont de onmogelijkheid daarvan: al ruil je 
het afstandelijke camerawerk in voor een 
penseel, al maak je je handen vuil en schil
der je diegene die je het allerbeste kent, 
dan nog lukt het niet. Hoe dan bezig zijn 
met de utopische gedachte van een ‘vrije 
kunst’... zonder erin te geloven.

Contaminaties

Zo vertakt als Dialogues is, met dat com
plexe in elkaar grijpen van tekst, film en 
doek, zo gebald lijkt de filminstallatie 
die Franciska Lambrechts ruim een jaar 
later maakt. Ze speelt zelf de enige rol 
in Apportez l’eau (1998), een 16mm- 
kleurenfilmpje van enkele minuten dat 
‘in loop’ wordt geprojecteerd. Als enige 
geluid weerklinkt het zachte ratelen van 
de projector, die open en bloot staat op
gesteld. Bij de film hoort een sculptuur: 
drie onregelmatige vormen in ongepolijst 
brons liggen op een tafel met schragen. 
Het lijken wel stenen uit een rivier, de 
scherpe hoeken afgerond door het stro
mende water. In de vormen is hier en daar 
een oog uitgewerkt, en uit de ooghoeken 
druppen tranen. Een mirakel, zou je den
ken, als bij die huilende madonnabeelden 
- ware het niet dat je maar al te goed de 
emmer ziet staan waarin het water wordt 
opgevangen, en de slangetjes ziet lopen 
waardoor het water via een pompsysteem 
terug naar boven wordt gestuwd: de stenen 
huilen ‘in loop’.

Het filmpje toont ons de stoeptreden 
van een rijhuis in de stad. De voordeur 
staat wijd open. De jonge vrouw op gum
milaarzen gaat met een schuurborstel de 
trappen te lijf die hardnekkige rode vlek
ken vertonen. Ze schrobt, wrijft met de 
blote hand, giet hele emmers water leeg 
-alles tevergeefs. Er ‘zijn’ immers geen 
vlekken, niet op de stoep en ook niet op de 
film: ze zijn met rode olieverf aangebracht 
op de projectiewand. De jonge vrouw kan 
dus wel eeuwig blijven wrijven en spoelen, 
en dat doet ze ook (met diezelfde emmer 
die je nu ook onder de druppende stenen 
ziet staan). Het repetitieve en daardoor iet
wat ‘zinloze’ karakter van huishoudelijke 
taken op de spits gedreven - poetsen als 
een helse straf.

Heeft de vrouw dan iets misdaan? Je 
denkt natuurlijk aan Blauwbaards jonge 
bruid, die er na haar sinistere bezoek aan 
het verboden kabinet maar niet in slaagt 
de sporen van haar ongehoorzaamheid uit 
te wissen: “Toen ze had gemerkt dat de 
sleutel van het kamertje met bloed bevlekt 
was, veegde ze die enkele keren schoon, 
maar het bloed ging er niet af; en hoe ze 
hem ook waste en zelfs wreef met zand en 
schuurpoeder, altijd bleef er bloed aan han
gen, want de sleutel was betoverd en je kon 
hem nooit helemaal schoon krijgen: als je 
het bloed er aan de ene kant afwiste, kwam 
het er aan de andere kant weer aan.” [15] 
De titel van het werk verwijst echter naar 
een moderner sprookje, met een minder 
gelukkige afloop: Maurice Maeterlincks 
toneelstuk Pelléas et Mélisande (1892), 
een verhaal over noodlottige liefde dat 
herinnert aan dat van Tristan en Isolde.

Maeterlincks stuk is opgebouwd 
als één grote flashback en de beginscène 
situeert zich in feite op het einde van het 
tragische verhaal: voor de kasteelpoort 
worden de bloedende lichamen gevonden 
van prins Golaud en zijn piepjonge vrouw 
Mélisande. Golaud heeft zijn bange ver
moedens bevestigd gezien en is erachter 
gekomen dat Mélisande en zijn veel 
jongere broer Pelléas elkaar liefhebben. 
Hij doodt deze laatste en gooit het lijk in 
een put. Daarna probeert hij de hand aan 
zichzelf te slaan, maar dat mislukt - “II n’a 
pas pu se tuer; il est trop grand”. [16] Met 
het zwaard nog in zijn zijde en de halfdode 
Mélisande tegen hem aangedrukt, wordt 
hij bij zonsopgang door de dienstmeiden 
gevonden. Zij zijn het die vervolgens 
de drempel moeten schoonmaken en het 
bloed opruimen. Van hen is de uitroep: 
“Nous ne pourrons jamais nettoyer tout 
ceci. Apportez l’eau, apportez l’eau!” 
Waarop de poortwachter laconiek: “Oui, 
oui; versez l’eau, versez toute l’eau du 
déluge; vous n’en viendrez jamais à 
bout...” [17]

aspect? What are 

you telling me?

Franciska Lambrechts

Dialogues, 1996, filmstills
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Zelfportretten, 1996

Apportez l’eau is niet de eerste infernale 
‘loop’ in Franciska Lambrechts’ werk (er 
is die mooie scène uit Allons travailler. 
Waarom? Waarom? Waarom?', je ziet een 
symmetrische dubbele trap en Lambrechts 
die haastig de treden beklimt, als moest 
ze dringend ergens heen, om vervolgens 
aan de andere kant weer naar beneden 
te komen, zich opnieuw naar boven te 
haasten enzovoort). Maar daarnaast is het 
ook moeilijk niet terug te denken aan de 
schilder Dino en aan de schilderijen die 
Lambrechts samen met de filminstallatie 
Dialogues liet zien. Je zou Apportez l’eau 
immers ook kunnen lezen als een licht ko
mische allegorie van de ‘strijd’ tussen ver
schillende artistieke media. Lambrechts 
maakt een film rond - of liever: letterlijk 
over- een schilderkunstig element (een 
veeg rode olieverf) dat een ‘storende’ rol 
vervult, maar tegelijk de kern van het werk 
uitmaakt. Alsof de schilderkunst, ver
loochend en tot niet meer dan een vlekje 
gereduceerd, is blijven ‘jeuken’.

In de kleine solotentoonstelling die 
Lambrechts in 1997 in de zogeheten ‘box’ 
realiseerde (een vitrine van het onlangs 
afgebroken gebouw van de Nationale 
Loterij aan de Kardinaal Mercierstraat in 
Brussel, dat destijds als tijdelijke depen
dance fungeerde van de Vereniging voor

Tentoonstellingen van het Paleis voor 
Schone Kunsten), creëerde ze eenzelfde 
soort spanning tussen verschillende media. 
Lambrechts had de vitrine in brede vegen 
wit gekalkt en slechts een soort ‘kijkgat’ 
opengelaten. Binnen stonden twee filmpro- 
jectoren opgesteld. Een ervan projecteerde 
op het glas, dat dankzij de witte verflaag 
als scherm kon fungeren, een eenvoudig 
zwart-witfilmpje ‘in loop’ -een vastge
meerd reddingsbootje dat op het water 
dobbert. Het touw laat weinig speelruimte: 
nu eens is het bootje heel dicht tegen de 
wal, dan weer iets verder weg. In de an
dere projector liep een blanco filmstrook 
waarop de kunstenares met een soort inkt 
talloze vingerafdrukken had aangebracht, 
zodat op de zijwand van de etalageruimte 
een druk, abstract lijnenpatroon werd ge
projecteerd - de projector ‘misbruikt’ voor 
een soort schaduwspel. Op de grond ten 
slotte lagen een tiental vreemde rekwisie
ten - huidkleurige rubberen afgietsels van 
gebeeldhouwde mensenhoofden, op de 
rand van de vormeloosheid.

Wat wil Lambrechts zeggen met dit 
spel van multidisciplinaire ‘contamina
ties’? Kan/wil ze niet kiezen tussen films 
maken en schilderen? Of beeldhouwen? 
Tussen het dispositief en de eigen handen? 
Blijft er bij het filmen altijd een verlangen 
naar al die andere, zo vaak doodverklaarde

disciplines? Is het de sociale dwang om te 
kiezen, om je als kunstenaar in een vakje te 
laten duwen die werkt als een straf?

Hoewel de hedendaagse kunstscène het 
juist bijzonder op prijs stelt wanneer kun
stenaars interdisciplinair te werk gaan, 
schuilt er in de manier waarop Franciska 
Lambrechts dat doet inderdaad iets provo
cerends. Haar wenende bronzen staan niet 
boven elke verdenking van kitscherigheid, 
en het is evenmin risicoloos om als ‘vol
leerd’ film- en videomaakster een zaal vol 
te hangen met schilderijen die doen den
ken aan naïeve oefeningen van een meisje 
op schilderles. De ‘straf zou dus niet zo
zeer bestaan in de dwang zich te bekennen 
tot een of andere discipline, als wel in de 
plicht om het gewicht van de geschiede
nis en van (min of meer) geconsacreerde 
kunstopvattingen mee te torsen, waardoor 
de kunstenaar nooit onbevangen een beeld 
kan maken dat gewoon ‘klopt’. Daarbij 
dreigt hij/zij voortdurend te worden her
leid tot een pion (of een dienstmeid - de 
rol die Lambrechts zich in Apportez l’eau 
toch aanmeet) in een dwingend systeem. 
Wanneer Lambrechts in 2000 in duo be
gint te opereren met kunstenaar Honoré 
â’O, zal de weerstand hiertegen een van de 
motieven zijn in hun gezamenlijke werk.

Noten

[1] Het allereerste werk dat door 
Franciska Lambrechts in het openbaar - 
werd vertoond was de korte videofilm Je 
te donnerai toutes les fleurs de mon jardin 
si tu viens prendre celle-ci avec tes dents 
(1987, 4’), die ik hier buiten beschouwing 
laat. Na Je te donnerai... (en vóór Allons 
Travailler. Waarom? Waarom? Waarom?) 
volgden nog enkele korte videofilms die 
verloren zijn gegaan. •
[2] “Der Mann ohne Eigenschaften is 
geen utopie, waarschijnlijk ook geen uto
pische roman in strikte zin, toch is er in de 
moderne literatuur nauwelijks één roman 
die zo door en door utopisch is.” Jacq 
Vogelaar, Utopie bij Musil: geen doel, 
maar richting, in: Utopie tegen utopie, 
Raster 31, Amsterdam, 1984, p. 147.
[3] Robert Musil, De Fantasten, N&t- 
taling Hans W. Bakx, Amsterdam, De 
Bezige Bij, 1983, p. 71.
[4] Robert Musil, De man zonder ei
genschappen, deel I, vertaling Ingeborg 
Lesener, Amsterdam, Meulenhoff, 1988, 
p. 324.
[5] Musil, op. cit. (noot 3), p. 19.
[6] Dirk Lauwaert, Een haak in de keel, 
in: Kunst & Cultuur, oktober 1995, p. 46. .
[7] Musil, op. cit. (noot 3), p. 17.
[8] Ibid., p. 7.
[9] Vogelaar onderscheidt in Musils Der 
Mann ohne Eigenschaften drie verschil
lende utopieën: de utopie van het essayis- 
me, die van de zogeheten andere toestand 
en, als verbindend element tussen beide, 
de utopie van het gemotiveerde leven. Zie: 
Vogelaar, op. cit. (noot 2), p. 148.
[10] Alberto Moravia, L’ennui, vertaling 
Claude Poncet, Paris, GF-Flammarion, 
1986 (1961), p. 54.
[11] Ibid., p. 66.
[12] Ibid., p. 207.
[13] In Als werkelijkheidszin bestaat moet 
mogelijkheidszin ook bestaan speelde 
Lambrechts reeds met dit soort beelden: 
enkele ogenblikken lang zie je de ver
schillende acteurs met beide handen delen 
van hun lichaam ‘kadreren’: oog, mond, 
borst...
[14] Dirk Pültau, Lambrechts en Eyberg, 
in: NRC Handelsblad, 27 september 1996, 
Cultureel Supplement, p. 8.
[15] Charles Perrault, Contes, Paris, 
Gallimard Folio Classique, 1999, p. 77.
[16] Maurice Maeterlinck, Pelléas et 
Mélisande, in: La Belgique fin de siècle, 
Brussel, Éditions Complexe, 1997, p. 828.
[17] Ibid., p. 791.
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Wat valt er op dit moment eigenlijk nog te 
hopen? Nu alle ideologieën lijken ingestort, 
de kloof tussen arm en rijk steeds verder toe
neemt, in grote delen van de wereld het soci
ale weefsel onherstelbaar aangetast is, hele 
continenten aan quasi-middeleeuwse epide
mieën ten onder dreigen te gaan, genocides als 
dagelijks nieuws gelden en in naam van de 
Vrijheid de meest fundamentele rechten met 
de voeten getreden worden? In dit tijdperk van 
officieuze oorlogen en dagelijkse teneur, ecolo
gische rampen en groeiende sociale ongelijk
heid, waarin de media steeds meer in crisis 
verkeren en ook in ons land de samenleving 
steeds meer dreigt te verharden en te verschra
len en de publieke steun voor culturele projec
ten tenslotte steeds meer op een zielloos, 
plichtsmatig geacteerd ritueel gaat lijken...
Welnu, volgens ons is het precies nu een uit
gelezen moment voor hoop. Precies in deze 
moeilijke, ja zelfs onmogelijke momenten is het 
meer dan ooit nodig om hoop te koesteren en 
een beroep te doen op de verbeelding. Om te 
dromen, om mogelijkheden te dromen - om 
voor onszelf en onze kinderen een toekomst te 
dromen. Zonder deze vaardigheid om dingen 
te dromen, ons (andere) dingen voor te stellen, 
zonder het vermogen en de wil tot verbeelden, 
blijven we immers steeds opnieuw terechtko
men in hetzelfde enge arsenaal van rollen en 
verwachtingen en blijven we veroordeeld tot 
hetzelfde hopeloze heden.
Mary Zournazi, auteur van het boek met als 
titel Hope: New Philosophies for Change, 
beschouwt hoop als een basisvoorwaarde 
voor het menselijk leven, één die nauw samen
hangt met geloof en vertrouwen in de wereld. 
Hoop is datgene waaruit onze dromen en 
verlangens zijn vervaardigd, evenals onze 
ideeën over vrijheid en rechtvaardigheid; het 
bepaalt hoe wij het leven opvatten. Volgens 
haar ligt het ‘succes’ van rechtse regimes en 
reactionaire sentimenten in het gemak waar
mee zij deze hoop in negatieve zin inbedden 
- in een statische visie op het leven en wat 
het vooral niet mag zijn, en in het uitsluiten en 
verbieden van wat 'anders' is.

Hoop en vreugde
Zournazi pleit voor vreugde als een uiterst 
positieve variant van hoop die zich in het 
leven zelf nestelt in plaats van het te ontken
nen. Er bestaat echter een hele traditie waar
in hoop wordt gelijkgesteld met (religieuze) 
heilsverwachting, de belofte van verlossing - 
in Karl Marx’ termen: 'opium voor het volk’. 
Hier verkrampt hoop tot een negatie of tot 
uitstellen van het leven. Nu lijden in de hoop 
later vreugde te zullen kennen.
Dit uitstel van vreugde past trouwens goed in 
de kapitalistische basislogica, waarin gespaard 
of geïnvesteerd wordt in de hoop later meer 
terug te krijgen, of waarbij ons beloofd wordt 
dat enkel na de aanschaf van een bepaald 
product de poorten van het geluk zich voor 
ons zullen openen.

Er bestaat echter een directe, positieve hoop 
die zich nestelt in het leven en het moment 
zélf. Hoop zoals Spinoza die begreep, als een 
natuurlijk gegeven, een lichamelijke vorm van 
hoop, die ons noopt verder te leven, wat er 
ook gebeurt. Het altijd hoopvol gestemde 
lichaam dat de ene ervaring aan de andere 
rijgt, hoopvol van het ene moment naar het 
andere leeft: hoop als het aaneenschakelen 
van sensaties. Deze opvatting van hoop lijkt 
verwant met wat Pierre Bourdieu ’illusio’ 
noemt, en hangt nauw samen met het geloof 
dat iets het ‘waard’ is om voor te leven, dat 
iets het leven letterlijk en figuurlijk ‘zin’ kan 
geven.
Het kan leerzaam zijn om na te gaan wat voor 
soort hoop een maatschappij promoot en 
omgekeerd ook ons eigen individuele 
bestaan vanuit het perspectief van hoop te 
evalueren. De Australische antropoloog 
Ghassan Hage formuleert hieromtrent een 
drievoudige kritiek op het kapitalistische 
systeem. Ten eerste reduceert kapitalisme de 
ethiek van de vreugde tot een ethiek van 
negatieve hoop en uitstel, zoals hierboven 
reeds aangehaald. Een tweede kritiek richt 
zich op de aard van de heersende ideologie
ën van hoop die mede door het kapitalisti
sche bestel worden geschraagd, en die het 
begrip eenduidig reduceren tot dromen van 
opwaartse sociale mobiliteit. Een derde kri
tiek opereert op de korte termijn van deze 
ideologieën: ook al accepteren we het enge 
hoopbegrip dat het kapitalisme ons aanbiedt, 
dan nog blijkt dit systeem niet in staat om 
onder allen die aan het bestel deelhebben 
eenzelfde mate van hoop te verdelen - het 
bedwelmende droombeeld van de opwaartse 
sociale mobiliteit kan niet door iederéén wor
den verhoopt. Dus niet alleen wordt ons ware 
vreugde feitelijk onthouden en echte hoop 
onomkeerbaar ingeperkt, het slappe kapita
listische alternatief voor deze oorspronkelijke 
hoop wordt daarenboven nog niet eens op 
een gelijkwaardige manier verdeeld. De 
ongelijke verdeling van kapitalistische koorts
dromen stelt weliswaar een direct zichtbaar 
probleem, maar wie voorbij deze oppervlakki
ge discrepanties kijkt en vervolgens vaststelt 
hoe het grote potentieel van hoop wordt 
ingelijfd, begrijpt dat er een breder ethisch 
kader in het geding is - de ethiek van de 
vreugde, die de basis vormt voor een nog 
radicalere kritiek van het kapitalisme.
Een ethiek van de vreugde, aldus Spinoza, 
vindt haar oorsprong in wat hij “de gunstige 
veranderingen in de lichamelijke toestand” 
noemt. Door deze veranderingen bereiken we 
een hoger stadium van naadlozer, foutlozer, 
‘aangenamer' handelen, denken en associë
ren, en verhogen we ons vermogen om ons
zelf in en met een bepaalde omgeving tot 
volle ontplooiing te brengen. Vreugde is dus 
niet (het resultaat van) de ervaring van 
een statische zijnstoestand, hoe ‘hoog’ deze 

toestand ook mag aangeschreven staan. 
Onder ‘vreugde’ begrijpen wij, met Spinoza, 
de ervaring van het groeien van een bepaalde 
zijnstoestand naar een andere, meer effectieve, 
zijnstoestand terwijl deze transformatie 
plaatsvindt: de door het lichaam zelf beleefde 
ervaring van een kwantumsprong die een ver
hoogd vermogen tot handelen impliceert. Van 
cruciaal belang voor Spinoza's vreugdebe- 
grip is het feit dat we nog grotere 'vreugde
sprongen' kunnen ervaren wanneer we ons 
met elkaar verbinden. Een letterlijk ‘vreugde
volle’ maatschappij is dan ook een maat
schappij die de mensen toelaat om de 
ervaring van deze kwantumsprong gemeen
schappelijk te maximaliseren. Een maat
schappij waarin mensen een vreugdevolle 
hoop kunnen affirmeren - een hoop die ont
springt uit de weigering van de kapitalistische 
logica van het ‘uitstel’ en juist aan deze wei
gering vreugde onttrekt.

Discontinuïteit
Hoop heeft iets van een geboorte: van iets 
dat uit het niets ontstaat. Hoop vindt plaats, 
'gebeurt’ in een kantelmoment, een breuk- 
moment tussen-in. Hoop ontstaat niet zozeer 
uit hetgeen voorafgaat, maar dikwijls on
danks wat voorafging, in een beweging naar 
de toekomst toe. Zoals bij het in de wereld 
komen van zowat alle dingen. Het vindt 
plaats op vrijwel natuurlijke wijze: zo lijkt het 
heel natuurlijk voor kinderen om te hopen. 
Het maakt deel uit van hun ontwikkeling. 
Hoop is eigenlijk steeds: hopen dat er dingen 
kunnen geboren worden (‘gebeuren’) In je 
leven. Elke nieuwe vriendschap, bijvoorbeeld, 
is zo'n geboorte. Net als een lifter aan de kant 
van de weg, die vanuit het niets in je leven 
opduikt, en waarop niets in je leven was voor
bereid. Elke nieuwe situatie, elke nieuwe 
vriendschap draagt dit moment van hoop in 
zich.
Voor Isabelle Stengers is ons denken niets 
anders dan een avontuur van hoop. Onder 
'avontuur' begrijpt ze het creatieve proces 
dat de vele redenen die we kunnen hebben 
om te wanhopen, terugfluit. Ook al hebben 
we alle redenen tot wanhoop, denken ligt 
juist in het op een of andere manier niet volgen 
van deze redenen. Hoop, zo stelt Stengers, is 
het verschil tussen waarschijnlijkheid en 
mogelijkheid. Zolang we de wetten van 
waarschijnlijkheid volgen, kan er (waarschijn
lijk) geen hoop bestaan, maar enkel een 
berekende anticipatie gebaseerd op de 
wereld zoals die nu het geval is. Maar 'den
ken’ is het creëren van mogelijkheden in 
plaats van louter waarschijnlijkheden. Hoop 
gaat dan niet over mirakels, maar over het 
proberen aanvoelen van wat zich in de kieren, 
spleten, kloven en gaten van de werkelijkheid 
bevindt. Volgens Stengers - en zij verwijst hier
bij naar de wijsgeer Alfred North Whitehead - 
bevindt het leven zich altijd in dergelijke 
‘tussenruimten', in wat normalerwijze aan 

onze beschrijvingen van de werkelijkheid 
ontsnapt, omdat onze woorden nu eenmaal 
slechts kunnen refereren aan stabiele iden
titeiten en functies.
Waarschijnlijkheidsrekening is uitermate nut
tig voor al wie bezig is met precies gedefini
eerde systemen waarvan het gedrag niet 
exhaustief kan worden voorspeld. Dergelijke 
probabiliteitsberekeningen impliceren echter 
een gesloten definitie van het systeem in 
kwestie, dat wil zeggen op basis van een set 
van variabelen die onveranderlijk blijven. 
‘Waarschijnlijkheid’ toont de wereld als sta
tisch systeem. Mogelijkheid, daarentegen, is 
wat niet a priori kan worden berekend; het 
impliceert immers dat het systeem zélf kan 
veranderen - en dat kan niet berekend wor
den. Wat ‘mogelijk’ is, blijkt dus nauw ver
bonden met wat we 'evenementen’ noemen. 
Het evenement en de gebeurtenis ‘maken’ 
het verschil: tussen het verleden - dat deze 
gebeurtenis mogelijk maakte, maar haar niet 
bevredigend kan verklaren - en de toekomst 
- die er rekening mee moet houden. Die toe
komst kan en zal het verleden dikwijls zó uit
leggen dat het de gebeurtenis lijkt te 
verklaren. Een voorbeeld van zo'n ‘evene
ment’ vinden we terug in de manier waarop 
de anders-globalistische beweging erin is 
geslaagd om de beschrijving van de huidige 
situatie van de wereld als ‘global village' te 
wijzigen. In feite is er niets veranderd, behal
ve dan de beschrijving van de situatie - en 
precies dat is de gebeurtenis.
Denken staat evenmin los van ‘voelen’: echt 
denken betekent namelijk ook jezelf transfor
meren. Maar juist het feit dat we kunnen wor
den getransformeerd door wie we ontmoeten 
of wat we tegenkomen is in essentie een 
kwestie van hoop. Dit houdt geen belofte of 
garanties in, maar betekent wél dat niemand 
het recht heeft om te zeggen: “ik weet hoe de 
dingen in elkaar zitten, ze zijn hopeloos” - 
wanhoop kan inderdaad veel makkelijker 
worden uitgelegd en gerechtvaardigd. Hoop 
is daarentegen steeds een evenement, en 
zolang we in staat zijn te hopen of te denken 
moeten we daar dankbaar om zijn. Dankbaar 
voor een wereld vol spleten en tussenruimtes 
waarin verscholen zit wat mogelijk kan wor
den. Daarenboven is deze dankbaarheid ook 
een manier om weerstand te bieden aan 
diegenen die ons oproepen ons neer te leg
gen bij de realiteit als status quo, bij ‘de din
gen zoals ze zijn' en die, uit angst voor een 
eventuele koerswijziging, ware gebeurtenis
sen ‘wanhopig’ proberen weg te redeneren. 
Stengers pleit daarenboven, in navolging van 
Spinoza, voor het erkennen van onze onwe
tendheid vis-à-vis de mogelijkheden van ons 
eigen lichaam als levende, ademende, den
kende en voelende entiteit. En nog minder 
weten we waartoe we als gemeenschap in 
staat zouden kunnen zijn. Hierin schuift dan 
ook het avontuur. De apologeten van het 

vrijemarktprincipe stellen zelfzeker dat er 
geen andere wereld mogelijk is dan de hunne 
- de geschiedenis zou, zo luidt hun pleidooi, 
op overtuigende wijze hebben aangetoond 
wat voor onheil zoal kan plaatsgrijpen wan
neer de mens zich eigenmachtig aan deze 
principes wil ontworstelen. Maar niemand 
kan de finale waarheid verkondigen over dat
gene waartoe de mens in staat is. Het leven 
is een avontuur, en hoewel sommige avontu
ren ontegensprekelijk slecht aflopen, is dat 
einde daarom nog niet de moraal van het ver
haal of van het geleden avontuur. Misschien 
leert de grote les van de geschiedenis ons in 
de eerste plaats welke simplificaties gefaald 
hebben. Natuurlijk kunnen we uit onze fouten 
leren - maar dat wil niet zeggen dat we er 
daarom al te snel definitieve conclusies uit 
moeten trekken. Meer nog, volgens Stengers 
kunnen we uit onze geschiedenis zo goed als 
géén conclusies trekken, niet in het minst 
omdat we er dan van zouden uitgaan dat de 
westerse ervaring model staat voor alle ande
re volkeren, tradities en culturen. Slechts met 
mondjesmaat beginnen we het feit onder 
ogen te zien dat er ook ndere volkeren, cul
turen en tradities bestaan waarvan we de 
alternatieven of ‘mogelijkheden’ onmogelijk 
nog langer kunnen negeren en die niet nood
zakelijk in onze voetsporen zullen treden.

Hoop nu!
Volgens de Canadese filosoof Brian Massumi 
(die vooral bekend staat als de heldhaftige 
vertaler van Mille Plateaux) kan het concept 
hoop ons enkel van nut zijn indien het wordt 
losgekoppeld van de verwachting van een 
bepaald ‘succes’. Hoop wordt pas interes
sant van zodra deze van de verwachtingsvol
le projecties van toekomstige successen of 
van een rationeel berekenen van mogelijke 
uitkomsten wordt losgehaakt, en in de radi
cale actualiteit van het heden wordt beleefd. 
Massumi verzet zich consequent tegen elk 
utopisch denken dat ons een in de verre toe
komst gesitueerd doel voor ogen houdt - een 
doel dat we nooit zullen bereiken en dat ons 
voorhoudt al onze problemen te zullen oplos
sen. Voor hem is dit een ‘hopeloos’ denken. 
Natuurlijk is het evenmin zaak zich eenvou
digweg te schikken in wat zich op een 
bepaald moment aandient - hoop gaat om 
het onderkennen van de mogelijkheden die 
elke situatie in zich draagt. We zijn niet de 
slaven van de situaties waarin wij ons bevin
den. Ook al beschikken we zelden over de 
totale vrijheid, er bestaat altijd een zekere 
manoeuvreerruimte, een minimale mate van 
vrijheid. De mate van vrijheid die we op een 
gegeven moment ervaren, hangt nauw 
samen met de ervaring (van mogelijkheden) 
waarop we een beroep kunnen doen bij het 
nemen van een volgende stap. Hoe groter het 
potentieel van ervaringen waarover wij 
beschikken, hoe intenser we dit ene moment 
beleven. Deze Intensifiëring leidt steeds tot 

een sterker gevoel van ‘inbedding’ in de 
brede stroom van het leven, in een verscherpt 
gevoel van ‘erbij horen’. De ervaring van dit 
potentieel aan mogelijkheden voor verande
ring en transformatie vanuit de beleving van 
het unieke en singuliere van elke gegeven 
situatie staat haaks op de aandrang om deze 
situatie te beheersen of te controleren. Het 
gaat erom te leren navigeren, als het ware 
door deze situaties heen te laveren en ze 
zachtjes deinend naar onze hand te zetten. 
We pakken de zaken voorzichtig aan, stap 
voor stap - we weten immers nooit meteen 
wat de uitkomst zal zijn. Een kleine interven
tie kan doorheen een wijdvertakt web van 
verbindingen zodanig versterkt worden dat ze 
uiteindelijk consequenties op macroniveau 
heeft - denk maar aan het inmiddels klassie
ke voorbeeld van de vlinder die met zijn vleu
gels klappert en zo aan het andere eind van 
de wereld een storm veroorzaakt...
‘Vreugde’ is tenslotte een vorm van bevesti
ging waarin het lichaam zijn eigen potentieel 
erkent. De praktijk van hoop en vreugde 
impliceert echter wel een zekere mate van 
geloof. Geen sluitend geheel aan stellingen, 
dictaten en morele principes waaraan men 
geloof moet hechten, maar - zoals Gilles 
Deleuze zo mooi verwoordt in zijn Cinéma- 
diptiek - het eenvoudige geloof in deze 
wereld: een ethisch in plaats van religieus 
statement. Deleuze bedoelt dat we onze 
onderdompeling in de wereld kunnen be
leven, ons toebehoren aan deze wereld wér
kelijk kunnen ervaren - en dit ‘toebehoren 
aan de wereld' is hetzelfde als het elkander 
toebehoren: het samen-leven zó intens bele
ven dat er niet langer ‘ruimte' is om aan de 
werkelijkheidswaarde van deze ene, beleefde 
wereld te twijfelen. Geleefde, be-leefde inten
siteit - de intensiteit van een leven dat zich
zelf bevestigt. Een dergelijk leven heeft geen 
nood aan een God, rechter of staatshoofd om 
er zichzelf van te overtuigen dat het waarde 
heeft. We aanvaarden onze ‘inbedding’, leren 
ermee leven, leren er ons zelfs in uitleven - 
dat is onze werkelijkheid, en het is de enige 
die we de onze kunnen noemen. Het is onze 
deelname aan de werkelijkheid die haar über
haupt werkelijk maakt. En dat is waar ‘geloof’ 
volgens Deleuze tenslotte om draait: om het 
geloof in de wereld. Geen geloof met betrek
king tot het 'in-de-wereld-zijn’ - neen, het in- 
de-wereld-zijn zélf: een soort empirisch 
geloof. Ethisch, empirisch - en creatief, want 
onze deelname aan de wereld figureert 
immers in het grotere kader van een globale 
wording, in een proces van voortdurende 
constructie en creatie. Het gaat er ons dus 
om plezier te scheppen in dit proces van 
hoop, beleving, ervaring, (re)constructie en 
(re)creatie, ongeacht waar het ons ook naar
toe mag leiden...

Sarah Leisdovich e.a.



Wegen van vrijheid
Luc Deleu’s T.O.P. Office

Geert Bekaert

Luc Deleu gaat door met zijn ‘werkzaam
heden’, en hij doet dat met verve. Heel 
Antwerpen heeft hij even, voor een moment, 
systematisch ingepalmd. In het MUHKA 
neemt de ‘grande finale’ presentatie van 
zijn De Onaangepaste Stad (D.O.S.) onder 
de titel Values het hele gelijkvloers van het 
museum in beslag. Ze wordt aangevuld 
met vier voorstellen voor het indikken van 
de Antwerpse haven. In het Middelheim 
Openluchtmuseum heeft hij zijn container- 
sculptuur Orbino heropgericht, en voor 
de uitbreiding van het museum heeft hij 
nieuwe wegen ontworpen. In de bibliotheek 
van de stadscampus van de Universiteit 
Antwerpen wordt zijn Mobile Medium 
University Revisited (Floating U.I. A.) ge- 
toond. In het Centraal Station hangen zijn 
voorstellen voor de aanleg van het HST- 
station. Het Scheepvaartmuseum herbergt 
zijn ontwerp voor een draaibrug over de 
Schelde ter hoogte van het Scheepvaart
museum, Antwerp. Your Next Cruise Stop 
(Y.N.C.S.). Dat Deleu op deze institutionele 
plekken tentoonstelt, over de hele stad ver
spreid, tegelijkertijd en met werken die zijn 
hele loopbaan omvatten, zegt iets over zijn 
instelling: hij wil niet zozeer ten-toon-stel- 
len, hij wil iets aan de orde stellen. Hij wil 
het over de stad hebben en over de manier 
waarop wij ermee omgaan. [1]

Orbanisme

Luc Deleu

Containers in bulk, Antwerpen, 1984

Sinds hij op 20 februari 1970, onmiddel
lijk na zijn afstuderen als architect, in (nota 
bene) Galerie Vacuum Antwerpen met een 
viertalige proclamatie afscheid had geno
men van “de architectuur in het vacuum 
voor nieuwe dimensies” en enkele jaren 
later plechtig op verschillende plaatsen 
De laatste steen van België had gelegd [2], 
is Deleu ons blijven bestoken met voorstel
len, adviezen en projecten voor een zinniger 
organisatie van de wereld. Steeds opnieuw 
laat hij zich door actuele gegevens inspire
ren, van de Belgische verkavelingsmetho- 
den tot de intemationale containertrafiek, 
van volkstuintjes tot hoogspanningsmas
ten, van cruiseterminals tot HST-stations, 
van recyclage tot nieuwbouw, van wetge
vingen tot groentebakken. Onvermoede 
perspectieven opent hij. Alle grenzen 
veegt hij uit. Woestijnen wil hij vruchtbaar 
maken met mestoverschotten en de nucle
aire afval van de aarde met raketten naar de 
zon schieten. Met zijn voorstel voor stads
boerderijen was hij Joep van Lieshout een 
paar decennia voor. De opsomming alleen 
al van die fantastische ideeën, die meestal 
ook in concrete beelden worden neergelegd, 
klinkt als een dadaïstisch poëem. [3]

Het merkwaardigste is echter niet die 
onuitputtelijke en vrijpostige verbeelding, 
maar haar rigoureuze, realistische én sys
tematische betrokkenheid op onze actuele 
werkelijkheid en haar uitgesproken ethisch 
engagement. Niet voor niets draagt de ten
toonstelling de titel Values. Ook al zal er 
wel een flinke dosis ambiguïteit in die titel 
schuilen, het gaat Deleu niet om vrijbui
terij, maar om wat hij als fundamentele 
waarden aanziet. Als zijn attitude in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw nog in 
verband gebracht kon worden met de mo
des van die tijd [4], dan blijkt vandaag dat 
ze in feite alle trends wist te overstijgen en 
geworteld is in een, blijkbaar onverwoest
bare, diepe overtuiging die zich onder alle 
schommelingen aan de oppervlakte door
zet.

Het afscheid van de architectuur van Luc 
Deleu was een even instinctief als ge
meend vaarwel aan alle kunstmatigheid, 
zelfgenoegzaamheid en hypocrisie om 
kunst opnieuw te kunnen inzetten voor 
de reële problemen die de wereld van 
vandaag stelt. Deleu is een radicale realist. 
Hij droomt niet van een andere, ideale 
wereld, maar durft wel te denken aan een 
betere wereld die de middelen, waarover 
onze actuele wereld toch al beschikt, op 
een verstandiger, geestiger en meer demo
cratische wijze inzet. Nuchter kiest hij de 
geëigende methoden om zijn denkbeelden 
aan de man te brengen. Daardoor krijgt dit 
uiteenlopende oeuvre een hechte samen
hang.

Of het om architectuur of om kunst 
gaat is irrelevant. Hij is, zoals hij het zelf 
ooit uitdrukte, kunstenaar omdat hij archi
tect is. Het komt op die denkbeelden aan 
die ons vermeend realisme in zijn hemd 
kunnen zetten en andere perspectieven 

openen. Vreemd is het dus niet dat Deleus 
werk in musea en galerieën en in kunstpu- 
blicaties te zien is. Die bieden, meer dan 
gespecialiseerde architectuurinstituten, 
de vrije ruimte om zijn inzichten uit te 
dragen. Tentoonstellingen vormen een 
wezenlijk deel van zijn werk. Het gaat 
bij hem trouwens niet om een toevallige 
opeenvolging van tentoonstellingen, maar 
om een coherente serie die de continuïteit 
van het oeuvre en de evolutie ervan in het 
licht stelt en archiveert. Eigenlijk zijn het 
antitentoonstellingen, die geen resultaten - 
laten zien, die de bezoeker niet willen 
verleiden of inpakken, maar die appelleren 
aan zijn begrip.

Ter gelegenheid van zijn eerste 
overzichtstentoonstelling in het I.C.C., het 
Internationaal Cultureel Centrum op de 
Meir in Antwerpen, in 1980, publiceert 
Deleu zijn “Orbanistisch Manifest” over 
de “Vrije ruimte”. [5] Als echo van het 
“Futuristisch Manifest”, waarmee het 
trekken gemeen heeft, laat het vooral 
de positieve ingesteldheid zien. In een 
voetnoot vertaalt hij “orbanisme” als 
"wereldbouwkunde". Het manifest begint 
met cijfers over de groei van de wereldbe
volking en dus ook de vermindering van 
de beschikbare grond per aardbewoner. 
“Ik beschouw het als de taak van de archi
tect mee te werken aan de vorming van een 
toekomstbeeld voor de aarde, waarin ieder 
in elke willekeurige vorm kan leven,” 
schrijft hij. De epiloog van de catalogus 
Vrije ruimte luidt - schrik niet- “Lang 
leve de kernkoppen”.

In het woord vooraf geeft hij een 
samenvatting van de stappen die aan zijn 
manifest voorafgaan: “Aldus waren tus
sen 1970 en 1980 mijn werkzaamheden 
toegespitst, enerzijds op het ontwerpen 
van een wereldbeeld waarin de druk op 
de grond sterk verminderd werd door een 
rationeel en intensief grondgebruik (vooral 
in stedelijke agglomeraties) en door de be
grippen ‘mobiel’, ‘transport’ en ‘wonen’ te 
combineren, zowel te land als te water, wat 
vooral uitmondde in een 75-tal voorstellen 
en een achttal adviezen. Anderzijds onder
zocht ik binnen dit wereldbeeld de nieuwe 
inhoudelijkheid van het beroep van de ste
denbouwkundige architect, die niet nood
zakelijk moet bouwen.” Daarna somt hij 
jaar per jaar, te beginnen met 1972, het jaar 
van de mobiele universiteit in Antwerpen, 
zijn “voorstellen en adviezen (voorstellen 
zijn maar voorstellen)” op.

In 1970 had Deleu het T.O.P. (Turning 
on Planning) Office opgericht. Het Engels 
was toen nog niet in de mode, evenmin als 
het gebruik van afkortingen. In de O van 
T.O.P. verschijnt de globe op haar kop. 
Buckminster Fuller met zijn ‘ruimteschip 
aarde’ sprak hem erg aan, evenals diens 
technologische inventiviteit en dynamisch 
uitvindersgenie. [6] De SF-verbeeldingen 
van Jules Veme vormen een geschikte 
achtergrond. Zelfs een nieuwe tijdreke
ning wordt ingevoerd. Deleu beweegt zich 

voortaan in de “momentele tijden”, waarin 
de esthetische prioriteiten en stijlfiguren 
van de "niet-momentele tijden” niet meer 
gelden. De momentele tijden worden los
gehaakt van de geschiedenis.

In de Vrije ruimte berekent Deleu dat 
op 1.000.000 passagierschepen (40.000 
ton) heel de wereldbevolking zou kunnen 
gelogeerd worden en op 2.000.000 sche
pen van dezelfde tonnage zelfs vrij com
fortabel zou kunnen wonen. “De ganse 
Belgische bevolking zou perfect op 5.000 
passagiersschepen (40.000 ton) mobiel 
kunnen wonen.” Over het orbanisme en de 
plaats van de architect-orbanist schrijft hij 
het volgende:

“De functie van de stedenbouwkundige 
architect (orbanist) is in de ‘momentele tij
den’ zelfs van een gans andere orde gewor
den. Zoals de (picturale) functie van het 
schilderij (in de westerse schilderkunst) 
na de uitvinding van de fotografie totaal 
veranderde, zo ook is de inhoudelijke 
betekenis van stedenbouw en architectuur 
(orbanisme) gewijzigd. De ‘informatie’ 
(vermindering van onzekerheid) is nu een 
belangrijk werkterrein van de ‘momentele’ 
orbanist; hij is een medium, een trendset
ter en/of stadsnar, enz... Hij ontwerpt, 
publiceert, treedt op, exposeert, realiseert 
of speelt, enzovoort. De ‘vrije ruimte’ is 
nu zijn ideaal. In plaats van infrastructu
ren, die de aardruimte specificeren en een- 
dimensionaler maken, gebruikt de orbanist 
nu ultrastructuren, die de aardruimte ver
ruimen zonder de diverse mogelijkheden 
te verminderen.

De orbanist is nu vooral een theore
ticus, die in zeldzame gevallen zijn visio
naire inrichtingsmodellen van ruimtes op 
de planeet aarde realiseert.

Alhoewel dynamisch en evoluerend, 
is de planeet aarde, waar het orbanisme 
zichzelf realiseert, beïnvloed door acties 
van alle individuen, in de ‘momentele 
tijden’ steeds af.”

Zoals John Habraken in De dragers en de 
mensen. Het einde van de massawoning- 
bouw [7] is ook Luc Deleu op zoek naar 
collectieve megastructuren (ultrastructu
ren) die de vrijheid van het individu niet 
alleen kunnen garanderen, maar ook in
tensifiëren. Voor beiden was de befaamde 
tekening van Le Corbusier voor Algiers 
een icoon, maar ze gaven er wel andere 
betekenissen aan. In volle modernisme 
schetste Le Corbusier op de verschillende 
dekken van een megastructuur, die ook 
autosnelweg is, woningen in alle moge
lijke stijlen, Turkse naast modernistische. 
De Onaangepaste Stad kan men als een 
uitgewerkte parafrase ervan beschouwen. 
In tegenstelling tot Habraken, die er al
leen een model voor massawoningbouw 
in zag, interpreteert Deleu die icoon als 
een metafoor voor een globale ordening 
van de menselijke samenleving en bovenal 
voor een nieuwe cultuur, die dichter staat 

bij het “Nieuwe Babylon” van Constant of 
de profetieën van het futurisme dan bij de 
restauratieve voorstellen van Habraken.

Altijd is Deleu Le Corbusier als een 
belangrijke denker blijven verdedigen. In 
zijn boek Urbi et Orbi illustreert hij zijn 
onaangepaste stad met foto’s van het da
gelijkse leven in Chandigarh, het meester
werk van Le Corbusier waarvan hij, tegen 
de gangbare opinie in, de urbanistische 
réussite ophemelt. Voor zijn prijsvraag
ontwerp voor de Hollainkazerne in Gent 
stelt hij een bewerking van Le Corbusiers 
Unité d’habitation voor, in liggende toe
stand. En zijn voorkeur voor boten en oce
anen zal waarschijnlijk ook niet vreemd 
zijn aan die van Le Corbusier. Zonder 
de enge moralistische ondertoon ervan te 
onderschrijven, herformuleert Deleu het 
modernistische credo en sluit zo naadloos 
aan op de actuele herontdekking ervan. Hij 
kent zijn klassiekers. [8]

Ethiek

In het Orbanistisch Manifest vloeien de 
schijnbaar uiteenlopende en onsamenhan
gende activiteiten van Deleu samen en 
krijgen ze hun betekenisvolle theoretische 
kader, zoals dat later met De Onaange
paste Stad het geval zal zijn. Ook de aard 
van die activiteiten wordt erin duidelijk 
gemaakt. Het gaat niet om een abstract 
theoretisch betoog, maar om het blootleg
gen van een ongebonden geesteshouding, 
aan de hand van concrete experimenten 
en reacties. Deleu staat geen utopisch 
streefdoel voor ogen. Hij wordt wakker in 
een wereld die zich als rationeel voordoet, 
maar knettergek blijkt te zijn en hij gelooft 
zijn ogen niet.

Hij ontdekt dat het fundamenteel gaat 
om de tegenstelling tussen twee basisgege
vens ‘mens’ en ‘aarde’, die zich, in een 
steeds wisselende verhouding tussen orde 
en chaos, in evenwicht moeten houden. 
“De conclusie lag voor de hand,” noteert 
Deleu, “meer chaos is meer individuele 
vrijheid en in die chaos is een hogere orde 
te herkennen.” Er moet een orde zijn om 
de chaos te laten bestaan. In de realisatie 
van denkmodellen waarin die mogelijk
heid wordt gegarandeerd, ligt de ethische 
opgave van de architect. “Voldoen aan 
deze ethische opdracht van de architect is 
een uitdaging maar tevens een zeer grote 
inspiratiebron voor elke architect.” Het 
verantwoordelijkheidsbesef sluit bij Deleu 
de lol niet uit. De lol is vaak het beste mid
del om ideeën en gewoonten los te wrik
ken. Met zijn omkeringen wil hij ook de 
achterkant van het gelijk laten zien.

In het kader van de Antwerpse tentoonstel- 
lingscyclus is in het Centraal Station van 
Antwerpen, waar ijverig aan het nieuwe 
HST-station wordt gebouwd, zijn alterna
tief voorstel opgehangen, een toepassing 
van de ideeën die hij voor het eerst had 
uitgewerkt voor de HST in Brussel. Het is 25
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Luc Deleu
Chandigarh, luifel voor het parlementsgebouw, Le Corbusier, detail 
(foto: Luc Deleu, uit het boek ‘Urbi et Orbi, De Onaangepaste Stad’)

Werk voor het MACBA, het museum voor hedendaagse kunst van Barcelona, 1997
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significant voor de positie van Deleu dat 
hij zijn afgewezen project tentoonstelt in 
de site zelf die het negeert. Hij blijft erin 
geloven. En terecht. Want het gaat hier niet 
zozeer om een concreet alternatief, als om 
een andere denkwijze.

Deleu stelt zich de vraag waarom 
men de HST niet in de lucht installeert 
in plaats van onder de grond, wat volgens 
zijn zienswijze veel eenvoudiger en sneller 
zou zijn, een meervoudig gebruik van be
staande infrastructuren zou toelaten, maar 
bovenal meer leven in de stad zou brengen 
en de schoonheid van de constructie zou 
demonstreren. Het zwevende spoor steunt 
op torens die ook voor andere doeleinden 
gebruikt kunnen worden. Het station biedt 
een belvédère die een andere, supplemen
taire beleving van de stad mogelijk maakt. 
Over de ongemakken, van lawaai en stank 
bijvoorbeeld, maakt Deleu zich geen zor
gen. Er moeten keuzen gemaakt worden. 
Ideeën die hij ontleent aan stedenbouwers 
à la Yona Friedman [9] of Constant, geeft 
hij zijn eigen kleur. Hij ontdoet ze van alle 
utopische of idealistische bijgedachten.

Op een andere locatie, de bibliotheek 
van de stadscampus van de Universiteit 
Antwerpen in de Prinsstraat, wordt de 
maquette van de Mobile Medium Univer
sity Revisited. Floating U.I.A. (1972/1989) 
tentoongesteld. Tentoongesteld is veel 
gezegd. In tegenstelling tot de prominente 
plaats van het project in het station, staat 
deze maquette heel discreet in de hoek, en 
bovendien zijn de twee bijeenhorende de
len van elkaar losgekoppeld. In dit project, 
dat aanvankelijk werd ingediend voor de 
prijsvraag voor de vestiging van de nieuwe 
Universitaire Instelling Antwerpen, komt 
in een summiere samenballing de aanpak 
van Deleu het compleetst tot leven. Jam
mer dat men de kaart van de aarde en de 
natuurlijke en kunstmatige satellieten die 
eromheen draaien losgemaakt heeft van 
de maquette met de drie vliegdekschepen. 
Die kaart, die verwijst naar de cartografie, 
vooral de maritieme cartografie die Deleu 
zo aanspreekt, is een perfecte illustratie 
van het samengaan van orde en chaos. In 
de transparante koffer bevinden zich drie 
identieke, maar verschillend gekleurde 
vliegdekschepen in slagorde, waarop de 
universiteit gevestigd wordt.

Die vliegdekschepen zijn eerst en 
vooral een vorm van zinnige recyclage, 
een stokpaardje van Deleu. De dure, maar 
overbodig geworden oorlogsschepen, die 
het militaire apparaat zich blijkbaar zorge
loos kan permitteren, worden ingezet voor 
de vreedzame en armlastige universiteit. 
Die is niet meer aan één plek gebonden, 
maar bevaart de wereldzeeën (iets wat 
Deleus favoriete bezigheid is), zodat zo
wel studenten als professoren niet alleen 
de wereld leren kennen, maar ook leren be
seffen dat ze een opdracht voor die wereld 
hebben. Deleu berekende dat vanaf zijn 
universitaire schepen elk punt op de aarde 
in 24 uur bereikbaar is. Het lijkt allemaal 
zo vanzelfsprekend. Een schip is prachtige 
architectuur, verlost van haar zwaarte en 
haar plaatsgebondenheid, verlost ook van 
de druk van representativiteit.

Schaal en Perspectief, de titel waarmee 
Deleu een verdere fase in zijn ontwikke
ling naar De Onaangepaste Stad aangeeft, 

- begint rond 1980. De interesse voor vorm
beginselen, voor de orde in de chaos waar 
die titel op slaat, is van bij het begin van 
zijn loopbaan onderhuids aanwezig. Die 

26 Lehrlinge zu Sais, de onvoltooide roman 

van Novalis, begint met een passage die de 
belangstelling van Deleu kan illustreren. 
Novalis schrijft: “De mensen volgen ver
schillende wegen. Wie hen volgt en verge
lijkt, zal wonderlijke figuren zien ontstaan; 
figuren die lijken te behoren tot dit grote 
cijferschrift dat men overal ontwaart: op 
vleugels, op eierschalen, in wolken, in de 
sneeuw [...] In die figuren vermoedt men 
de sleutel van deze bijzondere schriftuur 
en van haar grammatica; maar dit vermoe
den wil zich niet vastzetten in een vorm 
en lijkt geen hogere sleutel te willen wor
den.” Die romantische intuïtie geeft Deleu 
in Schaal en Perspectief een realistische 
versie. Zijn werk met vervallen gebouwen 
en met wat hij “neo-natuurlijke ruimten” 
heeft genoemd, met hun wonderbaarlijk 
“cijferschrift” dat nooit helemaal te ontcij
feren valt, is er, althans gedeeltelijk, door 
te verklaren.

Toevallige ontdekkingen in de natuur 
inspireren hem evengoed als Novalis. In de 
catalogus die werd uitgegeven bij zijn ten
toonstelling Postfuturismus? in de Singel 
in 1987, heeft hij er enkele geïllustreerd. 
In 1980 bijvoorbeeld ontdekt hij in de 
Mariposa Grove in Californië een reusach
tige neergevelde sequoiaboom en noemt 
hem The Fallen Monarch. In Egypte ziet 
hij een onafgewerkte obelisk die nog in 
zijn groeve ligt. Die ontdekkingen zullen 
het begin vormen van zijn architectonisch 
onderzoek naar schaal en perspectief. 
Identieke objecten krijgen een andere 
betekenis wanneer ze zich in een staande 
of liggende toestand bevinden. De schaal 
van de omgeving of de richting waarin ze 
zich bewegen is doorslaggevend voor hun 
perceptie. [10]

Het zal voor Deleu een obsessie worden, 
dit spel van identiteit en onderscheid in een 
geometrie van de beleving. Haast einde
loos zijn de onderzoekingen die hij er in de 
jaren tachtig voor verzint. In 1982 legt hij 
in de toenmalige Montevideoruimte in de 
Antwerpse haven een enorme bouwkraan, 
met alle sporen van het gebruik er nog op, 
plat tegen de grond, diagonaal in de ruim
te. Het was een fantastisch schouwspel. In 
1985 installeert hij tijdens de tentoonstel
ling Investigations, in de onafgewerkte 
ondergrondse parkeergarage van de Place 
Saint-Lambert in Luik, twee liggende 
brandende lichtmasten. In 1986 geeft hij 
een demonstratie van schaal en perspec
tief op het Gentse Sint-Pietersplein, in het 
kader van de tentoonstelling Initiatief ‘86. 
Twee hoogspanningspylonen worden in 
tegengestelde richting op hun zij gelegd, 
twee verbazingwekkende speeltuigen in 
filigraanwerk op de schaal van het enor
me stadsplein. Het opmerkelijke in een 
groepstentoonstelling als Investigations 
was dat andere ‘kunstwerken’, in de nabij
heid van het werk van Deleu, zo worden 
uitgedaagd dat ze zich tegen hun artificiële 
apartheid moeten gaan verdedigen.

In 1987 laat hij met alpinistenkoorden 
de gulden snede zien die de gevel beheerst 
van de villa Schwob van Le Corbusier in 
diens geboortestad Chaux-de-Fonds. Dat 
alles mondt uit in het grootse prijsvraag- 
project voor Barcelona Housing (&) the 
City (Scale & Perspective) van 1989, twee 
identieke gebouwen, het een staand, het 
andere liggend, die samen een poort vor
men over de Diagonal.

Na de installatie met de bouwkraan 
in de Montevideoruimte gooit Deleu 
er in 1984 een aantal containers op een 
hoop, Containers in bulk, en ontdekt hij 

de spectaculaire mogelijkheden van dit 
nieuwe medium, een gebruiksvoorwerp 
dat tegelijk mobiel is, een eigen binnen
ruimte heeft, en totnogtoe aan elke poging 
tot styling is weten te ontkomen. In alle 
omstandigheden bewaart het zijn bru
tale zelfstandigheid. Het is een uitstekende 
metafoor voor een ordelijke structuur in 
een chaotische omgeving die voor van 
alles ingezet kan worden en met van alles 
gevuld kan worden. Men kan er in wonen. 
Men kan er zelfs televisie in maken. [11] 
Met zijn robuuste, simplistische vorm, in 
een straffe maatvoering, en zijn daarenbo
ven meestal opvallende kleur, vormt hij 
vanzelf al een landmark in het landschap. 
Zoals hij destijds met legoblokken aan de 
slag ging, zo pakt Deleu nu de containers 
aan. De containers hebben met legoblok
ken gemeen dat ze slechts voorlopige 
constructies uitmaken en telkens opnieuw 
in andere combinaties aangewend kunnen 
worden.

Met die containers doet hij de vreemd
ste dingen. Hij bouwt er zelfs een monu
mentaal Vogelnestje mee. Eerder had hij 
zo’n vogelnestje tentoongesteld, maar 
dan in een naturalistische trant. Met zijn 
Containers in bulk demonstreerde hij het 
toevallige karakter én de superieure orde 
ervan. De containers lagen plat, stonden 
rechtop, maar helden ook schuin tegen 
elkaar en over elkaar heen. De Containers 
in bulk prefigureerden verschillende con
stellaties die Deleu in latere constructies 
zou uitwerken, zoals de Orbino uit 2002 
die thans in de tentoonstellingenreeks 
opgenomen is in het Middelheimpark: vijf 
helrode containers, twee als dragers en 
drie exemplaren die, in een niet alleen ge
waagde maar ook uitdagende uitkraging, 
een zwevende belvédère vormen. Uitzon
derlijk is Orbino immers toegankelijk én 
permanent.

In Middelheim staat Orbino aan het 
einde van een lange rechte weg die vertrekt 
van de nieuwe toegang van het beelden
park en doodloopt op de containersculp- 
tuur. Deleu heeft het ontwerp voor die 
weg gemaakt. Hij wordt gekruist door een 
andere weg in perfecte cirkelvorm, die de 
band maakt tussen het oude en het nieuwe 
gedeelte van het park. De geometrie is hier 
opvallend. Ze is het antwoord op de angst 
voor de gratuite, zogenaamd schone vorm, 
die uit het hele werk van Deleu spreekt. 
Orbino roept ook de herinnering op aan 
de indrukwekkende tentoonstelling in de 
zomer van 2003 op een andere uitbreiding 
van Middelheim, waarin deze figuur tus
sen vier andere, in geometrische verhou
ding tot elkaar geplaatste containersculp- 
turen stond. Verschillende formaten van 
containers, verschillende figuren, de ene 
al gewaagder dan de andere, verschillende 
kleuren vormden de accenten van een 
diagonaal patroon in de orthogonale aan
leg van het park.

Op tientallen plaatsen, overal in 
Europa, richtte Deleu zijn voorlopige con- 
tainermonumenten op. Hij parafraseerde 
en transformeerde daarin uitgesproken 
typologieën uit de architectuurgeschiede
nis. Een van de eerste en meest bekende is 
de Grote triomfboog die hij in 1983 in de 
haven van Neuchâtel oprichtte, drie lange 
containers, met het merk van de firma nog 
zichtbaar, twee staande, een liggend. Lig
gend is niet het juiste woord. Die liggende 
container zweeft als het ware in de lucht 
en raakt de staande draagcontainers am
per. Dat levert een vreselijk onstabiele en 
ongemakkelijke figuur op, die nauwelijks 

nog een figuur te noemen is. Het is een 
configuratie die het ontstaan zelf van een 
figuur afwijst. En daar blijkt het Deleu om 
te gaan. Tientallen associaties komen op, 
maar geen enkele haalt de bovenhand. Tjo 
sterk het beeld zich affirmeert, zo onmid
dellijk zweert het ook zichzelf af. Het is 
een van de weinige echte monumenten die 
in onze tijd werden opgericht, even serieus 
als ironisch. Er kwamen ook triomfbogen 
in Basel, Barcelona, Tielt. Schrijnend 
wordt het zelfs in 1996 als een triomfboog 
wordt opgericht op een desolate binnen
koer in Nîmes.

Uit hetzelfde jaar dateert ook het 
ontwerp voor een container-obelisk, die 
in 1997 zal worden uitgevoerd op de Lin
keroever in Antwerpen. Met containers 
worden ook bruggen gemaakt. Een van 
de aangrijpendste monumenten is dat van 
de vijf containers in X-vorm, dat Deleu 
ontwierp bij de dood van zijn vader, en dat 
hij in 1997 herhaalde, opgehangen tegen 
de betonnen keermuur die het terrein van 
het Museum voor Hedendaagse Kunst in 
Barcelona afschermt van de volkse buurt, 
een herinnering aan de situatie in Nîmes.

De onuitgesproken stad

“In augustus 1995 werd beslist,” zo 
schrijft Deleu, “T.O.P. Office de ‘onaan
gepaste stad’ te laten ontwikkelen, een 
stedenbouwkundig werk dat zou toelaten 
algemene luxueuze huisvesting te creëren 
door een multifunctioneel stedenbouw
kundig kader te bepalen waar de wensen 
van stedelijk wonen bevredigd worden.” 
D.O.S., zoals het project ging heten, zou 
een samenvatting en ontwikkeling worden 
van alle voorgaande gefragmenteerde ini
tiatieven.

In zijn boek Urbi et Orbi noemt 
Deleu de methode die van het kleine naar 
het grote gaat “defragmentatie”: “Van 
groot naar klein of ‘top-down’ ontwerpen 
is voor de hand liggend en betrekkelijk 
makkelijk. Van het kleine naar het grote 
of van onder naar boven werken is daaren
tegen veel minder evident, heel complex, 
moeilijk en verrassend.” De teksten van 
Deleu zijn zoals zijn plannen. Er valt ei
genlijk niet uit te citeren. Er valt niets sa
men te vatten of te vertalen. Elk fragment 
moet aangevuld worden door een ander 
dat het relativeert of corrigeert en het in 
zijn juiste context plaatst. Alle teksten uit 
verschillende perioden herhalen hetzelfde, 
overlappen elkaar, maar zijn toch telkens 
weer anders. Daarom is het ook te begrij
pen dat Deleu vindt dat niemand over zijn 
werk kan schrijven. Men kan er alleen 
maar naar verwijzen. De onaangepaste 
stad is en blijft een onuitgesproken stad.

Een citaat uit De Onaangepaste Stad. 
Werkdocumenten NAi96 kan dat wellicht 
illustreren: “Zoals voor elke atlas, wordt 
[voor deze werkatlas van stedelijke voor
zieningen] enorme zorg besteed aan het 
zoeken naar het beeldende en het pedago
gische van elke plaat afzonderlijk en van 
de reeks in het totaal. Het geheel lijkt een 
rationeel schema op te bouwen, alhoewel 
vertrokken wordt van onvolledige, dik
wijls foute, dubbelzinnige en verouderde, 
toevallige gegevens, fout geïnterpreteerd 
en verrekend. Bij ontstentenis van gege
vens werd zelfs een op niets gebaseerde, 
eigen raming aangenomen. Juistheid lijkt 
me hier niet relevant maar duidelijkheid 
een haalbaar ideaal. Verwijzend naar de 
culturele diversiteit van een hedendaagse 
stad en haar mobiele media maatschappij



is de atlas volgens de inspiratie van het 
ogenblik polyglot opgesteld. Uiteraard is 
de Onaangepaste Stad geïnspireerd door 
de westerse maatschappij aangezien de 
bronnen West-Europees zijn, maar des
ondanks verschaft de Onaangepaste Stad 
inzicht in schaal en complexiteit van een 
stad.”

In Urbi en Orbi wordt dat: “De ge
gevens worden in hun onvolledigheid als 
volledig en in hun onjuistheid als juist 
beschouwd. De natuurlijke en inherente 
onnauwkeurigheid van een universeel 
stedelijk programma en de relatieve on
mogelijkheid om een programma vast te 
leggen dat gebaseerd is op inwonersaantal
len, geeft juist de paradoxale mogelijkheid 
het programma als absoluut te aanvaarden. 
De rekenkunde van het anonieme getal is, 
naast de meetkunde van de ruimte, een be
langrijk instrument voor een stedenbouw
kundig concept. [...] Het onderzoek dient 
echter in de eerste plaats om tot een sterk 
gedifferentieerd ruimteaanbod te komen, 
zodat we in plaats van eenvoudige machi
nes (de rationele metafoor van de moder
nen) complexe en soepele organen voor 
een stad kunnen ontwerpen (‘organen’ in 
de zin dat ze zichzelf kunnen opbouwen en 
vormgeven, en een zelfgroeiende en zelf- 
herstellende potentie hebben). Aan de ene 
kant helpt het cijfermatige materiaal enkel 
om daar met een meer gerichte blik naar te 
kijken en om andere en nieuwe samenstel
lende stedenbouwkundige delen te vinden. 
Het helpt om de complexiteit, de natuur
lijkheid en de afwisseling van de stedelijke 
ruimte uit te werken en te bekomen. De 
meetkunde aan de andere kant helpt om 
deze chaos in een algemeen beeld of ritme 
te gieten.” Heel wat glossen zouden nodig 
zijn om deze teksten te verklaren. Ze laten 
tegelijk ook de continuïteit en het verschil 
zien met de vroegere teksten uit bijvoor
beeld het Orbanistisch Manifest.

Het idee van D.O.S. is ontstaan naar aanlei
ding van een ontwerp voor de ontwikkeling 
van het Donau-eiland in Wenen uit 1994, dat 
de naam Usiebenpole kreeg. Dit ontwerp 
noemt Deleu de moedervorm van wat voor
lopig is uitgemond in Vipcity#7 Revisited, 
dat getoond wordt in het MUHKA: “een 
meerdekse brug als ruimtelijke wandelas 
die hoog boven de grond zweeft en aan 
een openbaar vervoersysteem en andere 
infrastructuren gekoppeld is.” In die moeder
vorm zijn reeds de fundamentele kenmerken 
van D.O.S. geïmpliceerd, de congestie en 
de totale mixtuur van alle activiteiten, het 
belang van een openbare ruimte die niet nos
talgisch verwijst naar wat die ooit geweest 
zou kunnen zijn, maar naar een nieuwe, 
grootstedelijke openbaarheid, de definitieve 
onvoltooidheid. Het gaat om een compacte, 
niet gezoneerde stad, waarin alle functies op 
elkaar inwerken en daardoor ook voortdu
rend wijzigen. De structuur ervan ontwikkelt 
zich wel uit die functies, maar staat er ook 
los van en kan zich als dusdanig voordoen 
als een herkenbaar beeldend symbool van 
zichzelf.

In een van de illustraties gebruikt 
Deleu de methode van Le Corbusier tegen 
Le Corbusier. Hij trekt geen rood, maar 
een groen kruis over de afbeelding van 
Le Corbusiers vrijstaande wooneenheid 
en wijst ze af als een vormelijk bepaald 
architectonisch presentatieobject. In zijn 
visie op de stad is de vorm niet minder be
langrijk dan in de visie van Le Corbusier, 
maar het gaat bij Deleu om een vrije, niet 
vooropgestelde, uit zichzelf groeiende 
vorm. Hij heeft zijn eigen wetten, zoals uit 
Schaal en Perspectief blijkt, maar die staan 
nooit op zichzelf. Het is niet eenvoudig het 
paradoxale, uiterst complexe denken van 
Deleu te volgen, met zijn onverwachte om
keringen en sprongen, maar de grote lijn, 
en vooral de achterliggende attitude, wordt 
in de enorme maquette van 1850 centime
ter lang (dat wil zeggen “het honderdste 
van de lengte van een zeemijl, zijnde de 
booglengte van een meridiaanminuut op 
de aardbol”) op een sokkel van 113 cen
timeter (zijnde dé maat van Le Corbusiers 
Modular, “plexus-solaire d’un homme de 
six pieds”) en de daarbij horende tekenin
gen wel duidelijk.

In alle lagen en alle geledingen van 
zijn aanpak maakt Deleu een parafrase van 
het architectuurdiscours, en daarenboven 
van de globale organisatie van onze we
reld, niet vanuit een cynische invalshoek, 
maar vanuit de positieve overtuiging dat 
hij daardoor en alleen op die wijze zijn 
boodschap kan overbrengen. Zijn mega- 
maquette is in haar gebricoleerdheid een 
echt meesterwerk. Het mooiste moment 
beleefde ze de dagen voor de opening 
van de tentoonstelling, toen een wrieme
lend team jonge mensen in de weer was 
om de broze maquette uit allerlei soorten 
materiaal op te bouwen. Maar ook in haar 
afgewerkte staat bewaart ze de kleur van
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De Onaangepaste Stad, maquette in opbouw

voorlopigheid. Het is overigens maar een 
fragment van wat D.O.S. moet worden: de 
Vipcity.

In Vipcity zijn alle vroegere stadia 
van D.O.S. opgenomen. De eerste varian
ten van Usiebenpole waren Bingbong en 
Brikabrak. De naamgeving van Deleu is 
veelzeggend, even veelzeggend als de cij
fers. Vipcity wil niet zeggen dat het om een 
elitair stadskwartier gaat, maar impliceert 
dat alle bewoners even heel belangrijk 
zijn. Bij Bingbong en Brikabrak ging het 
om wat Deleu kleine wijken van respec
tievelijk 6.800 en 9.500 inwoners noemt. 
“Behalve dat Brikabrak geen geografische 
oriëntatie heeft en zich zo onttrekt aan de 
dictatuur van de zon (Le Corbusier), heeft 
ze dezelfde programmatische beginselen 
als Usiebenpole: het maaiveld en wat erop 
staat wordt zoveel mogelijk behouden 
zoals het is (de maquette is boven een 
rangeerstation geplaatst, al zou de verbo
den stad ook een mooie ondergrond zijn). 
Huisvesting is gekoppeld aan algemeen 
stedelijk comfort, en de grootste aandacht 
gaat naar de becijferde, maar onaangepaste 
menging van de stedelijke uitrusting. Het 
eerste ordenende principe wordt geleverd 
door de infrastructuur. Het autoverkeer 
is ondergronds en het openbaar vervoer 
bovengronds. Het openbaar vervoer is de 
belangrijkste infrastructurele drager van 
de nieuwe stad en is ook zo hoog in de 
lucht gevisualiseerd en gesymboliseerd.”

Een verdere etappe in de ontwikke
ling naar Vipcity is Dinkytown, een verbe
terde versie van Brikabrak. Elke nieuwe 
versie wordt bij de bestaande gevoegd. Ze 
veegt de bestaande niet uit, maar neemt ze 
mee in een nieuwe fase. In de volgende 
stap, Octopus gedoopt, wordt de lineari- 
teit losgelaten en wordt een knooppunt 
van verkeersassen in acht richtingen 
ingevoerd. Ook de dichtheid wordt opge
dreven. Octopus is voorzien voor 19.000 
inwoners, evenveel als Brikabrak en 
Dinkytown samen. In Octopus duiken ook 
de verkavelingen met eengezinswonin
gen op. De Vipcity ten slotte overkoepelt 
voorlopig alles. Er zijn reeds verdere 
uitbreidingen voorzien, zoals Notforyou, 
voor 152.000 inwoners. Octopus zelf is be
rekend op 38.000 inwoners, samen met de 
voorgaande wijken dus goed voor 76.000 
inwoners, en dat op een oppervlakte van 
121 vierkante kilometer. De berekeningen 
van het Orbanistisch Manifest keren terug.

De maquette en de eindeloze tekeningen 
in het MUHKA geven een bijzonder 

helder beeld van de onoverzichtelijkheid 
van de onaangepaste en onaanpasbare 
stad in wording. Sommige fragmenten 
lijken voltooid [12], andere terreinen 
liggen nog braak. Aandachtspunten ver
schuiven voortdurend, zoals in een echte 
stad, zonder dat de mechanismen van die 
verschuivingen duidelijk worden. Wellicht 
ligt in deze onmogelijke lectuur de kern 
van het hele verhaal. Deleu biedt een ander 
leesrooster aan. Niet alleen zijn stad, elke 
stad is onaangepast. Hij spreekt ook niet 
over ‘een’, maar over ‘de’ onaangepaste 
stad. De modernisten geloofden in de aan- 
pasbaarheid van de stad. Bij Deleu blijft 
alles in beweging, maar een beweging 
die in zichzelf rust, niet naar een doel is 
gericht. Hij bewandelt lustig de wegen van 
vrijheid.

Alles schijnt op statistieken geba
seerd te zijn, maar hij weet best dat statis
tieken abstracte middelmaten zijn die nooit 
met de concrete realiteit samenvallen. Zijn 
ontwerpen, zijn tekeningen, zijn maquet
tes overstijgen die abstractie. Ze zijn het 
tegendeel van de voorstellingen van de 
ideale stad van de Renaissance gebaseerd 
op het perspectief, maar ook van de 19de- 
eeuwse reacties erop die zich beriepen op 
de modellen van de organische middel
eeuwse stad. Deleu wijst alle modellen af.

Men kan Vipcity bekijken als het 
decor voor een sciencefictionfilm waarin 
menselijke robotten zich onafhankelijk 
van elkaar bewegen, een kafkaiaans scena
rio. Ook het stripverhaal duikt als spook
beeld op. Maar men kan ook denken aan 
meer vertrouwde actuele toestanden zoals 
vlieghavens, stations, shoppingcenters, 
verkeersknooppunten. De manier waarop 
Vipcity wordt voorgesteld, veegt echter 
alle associaties met een mechanistisch 
universum direct weg met zijn alomtegen
woordige ambivalentie en ironie.

In die ambivalentie deelt ook de sum
miere verwijzing op de tentoonstelling 
naar een aantal voorstellen voor de indik
king van de haven van Antwerpen. Ze wil 
de realiteitswaarde van Deleus benadering 
beklemtonen, maar houdt ook het gevaar 
in de lectuur van het hele plan te reduce
ren. Als Deleu zijn Vipcity in een van de 
tekeningen op de achtergrond van Brussel 
projecteert, dan is het niet om het als een 
directe oplossing voor Brussel voor te stel
len, maar om de schaal van zijn project 
tastbaarder en leesbaarder te maken. Deleu 
beseft maar al te goed dat er een afstand 
bestaat tussen een theoretische studie, die 
extreem mag en zelfs moet zijn, en de 

pragmatische toepassing ervan op een con
crete situatie. Met zijn leesrooster van de 
onaangepaste stad stelt hij alle wezenlijke 
begrippen in vraag, niet alleen wat de stad 
als materieel artefact betreft, maar ook als 
samenlevingsvorm van mensen op deze 
wereld. Hij stelt die begrippen niet alleen 
in vraag, maar gaat met een onverbeterlijk 
optimisme op zoek naar oplossingen. Cul
tuurpessimisten krijgen geen schijn van 
kans.

Noten

[1] Er loopt ook nog een tentoonstelling 
in het Flageygebouw in Brussel over de 
voorafgaande fasen van De Onaangepaste “ 
Stad, georganiseerd door het Institut Supé
rieur d’Architecture La Cambre. In tegen
stelling tot wat Deleu in zijn publicaties 
steevast doet, heeft hij in de tentoonstel
lingenreeks geen verwijzingen naar zijn 
gebouwde oeuvre opgenomen. Dat geeft 
nochtans interessante hints om zijn aanpak 
te begrijpen. Zijn gebouwen kan men als 
fragmenten van de onaangepaste stad le
zen.
[2] Onder meer in 1987 in het Koninklijk 
Salon in de Muntschouwburg in Brussel, 
ingericht door Charles Vandenhove.
[3] Deleu geeft die opsomming in de cata
logus Vrije ruimte, Internationaal Cultureel 
Centrum, Antwerpen, 1980.
[4] Het is de tijd van Archigram, Super
studio, Archizoom, met ontwerpen als de 
Plug-in-City, Walking City, Control and - 
Choice, Radical Architecture, die alle radi
caal afrekenen met de bestaande taboes in de 
architectuur en in die afrekening ook zich
zelf in vraag stellen. Het is ook de tijd van 
de experimenten met nieuwe steden, vooral 
dan in Groot-Brittannië. In 1965 werd in 
Cumbernauld, Schotland, een fragment van 
een meerdeks stadscentrum gebouwd naar 
een ontwerp van Hugh Wilson.
[5] Heropgenomen in Luc Deleu, Urbi 
et Orbi. De Onaangepaste Stad, Gent/ 
Amsterdam, Ludion, 2002.
[6] Zie onder meer R. Buckminster 
Fuller, Operating Manual for Spaceship 
Earth, New York, Simon and Schuster, 
1969.
[7] John Habraken, De dragers en de 
mensen. Het einde van de massawoning- 
bouw, Amsterdam, Scheltema & Holkema, " 
1961.
[8] Er wordt hier alleen verwezen naar 
het onmiddellijke kader waarin het oeu
vre van Deleu is gesitueerd, maar het is 
evident dat er ook verwijzingen zouden 
kunnen gemaakt worden naar de ontwik
kelingen in de positieve wetenschappen 
en in de filosofische en sociale studies, « 
van Jürgen Habermas (Die Moderne - ein 
unvollendetes Projekt, in: Kleine Politische 
Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp 
Verlag, 1981) tot Ilya Prigogine en Isabelle 
Stengers (Entre le temps et l’éternité, Paris, 
Librairie Fayard, 1988).
[9] Yona Friedman heeft in 1965 bij
voorbeeld een brugstad over het Kanaal , 
voorgesteld.
[10] Over de gevolgen van die wisselingen 
heeft J.H. van den Berg het uitvoerig in zijn 
Metabletica van de materie. Meetïamdige 
beschouwingen, Uitgeverij G.F. Callenbach, 
Nijkerk, 1968. De “metabletica” noemt hij 
de leer van de veranderingen.
[11] Zie het programma Container op de toen
malige BRT in 1989, met Bart Verschaffel en 
Lieven De Cauter in een regie van Jef Cornelis. 
Het decor was een luxecontainer ontworpen 
door Stéphane Beel.
[12] In de maquette komen verschillende 
vroeger uitgewerkte projecten terug, zoals de 
staande en liggende torens voor Barcelona, 
maar ook nieuwe projecten worden geïntro
duceerd, zoals het tot in detail uitgewerkte “f 
ontwerp voor een funerair centrum.

De tentoonstelling VALUES van Luc 
Deleu & T.O.P. Office vindt plaats in het 
MUHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Ant
werpen (03/260.99.99; www.muhka.be). 
Afzonderlijke projecten worden gepre
senteerd in: het Nationaal Scheepvaart
museum, Steenplein 1, 2000 Antwerpen 
(www.museum.antwerpen.be); het Cen
traal Station van Antwerpen, Konin
gin Astridplein 27, 2000 Antwerpen; 
de Universiteit Antwerpen - Biblio
theek Stadscampus, Prinsstraat 9, 2000 
Antwerpen; Openluchtmuseum voor 
beeldhouwkunst Middelheim, Middel- 
heimlaan 61, 2020 Antwerpen (www. 
museum.antwerpen.be); L’Espace Ar
chitecture la Cambre -Institut Supé
rieur d’Architecture de la Communauté 
Française -La Cambre, Flageyplein 19, 
1050 Brussel (www.lacambre-archi.be).
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Het kunstbeleid van het Vlaams Blok
Bart MEULEMAN

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
12

 • 
no

ve
m

be
r-

de
ce

m
be

r 2
00

4

Het Vlaams Blok heeft altijd een zeer 
kwalijke reputatie gehad als het over 
cultuur gaat. Het heeft de reputatie 
om over kunst en cultuur te denken 
in termen van censuur, intolerantie 
en repressie, vooral als het gaat om 
kunst en cultuur die zich uitdrukke
lijk als vernieuwend, aanstootgevend, 
taboedoorbrekend of multicultureel 
wil presenteren. Als vanzelf heeft 
het Vlaams Blok daar een cultureel 
ideaal tegenover gesteld dat Vlaams, 
behoudsgezind, nostalgisch en restau
ratief is. In 1997 was Filip Dewinter 
er bijvoorbeeld als de kippen bij om 
Ward Beysen te steunen toen die de 
opvoering van het stuk Liefhebber van 
Gerardjan Rijnders in de Bourla als een 
schandaal verketterde. Er werd immers 
verkracht en afgetrokken op scène, en 
dat door een heroïneverslaafde. Re
center, in het partijprogramma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 
vraagt het Blok de onmiddellijke ver
wijdering van een kunstwerk dat onder 
dikke glazen vloertegels een Arabische 
mozaïek laat zien - het werk ligt voor 
de Antwerpse Sint-Willibrorduskerk, 
in de Kerkstraat. Bekend zijn ook de 
uitspraken van de partij tegen het ver
wijderen van negationistische boeken 
uit bibliotheken. Het zijn maar enkele 
voorbeelden van het gedachtegoed 
waar het Blok voor staat, en velen 
weten deze uitspraken onmiddellijk in 
een breed, onheilspellend perspectief 
te plaatsen.

Het cultuurprogramma van het 
Blok is bij tegenstanders altijd een 
voorwerp van vrees geweest - de cul
turele sector gelooft stellig dat zij het 
eerste slachtoffer wordt als het Blok 
ooit aan het bewind komt. Maar dat 
programma werd ook vaak op hoon
gelach onthaald. Iemand spiegelde 
ooit voor dat, met het Blok aan de 
macht, Jef Eibers wellicht de headline 
zou vormen op Rock Werchter. Veel 
verder kwam hij niet, want er zijn niet 
zoveel artiesten die zich met de partij 
willen vereenzelvigen. Vanessa Chi- 
nitor — onze kandidate voor Eurosong 
’98 - heeft wel eens op een Blokbar- 
becue gezongen, De Strangers deden 
dat op een Blokcongres -maar die 
laatsten hebben zich dat achteraf zwaar 
beklaagd.

Het Blok weet ook zelf dat het 
met zijn cultuurprogramma altijd 
slecht gescoord heeft. Zo dat pro
gramma al bestond. Vaak konden we, 
hoe het Blok over cultuur dacht, alleen 
maar versnipperd lezen in groezelige 
tijdschriftjes, het soort boekjes waar de 
partij al een tijdje vanaf wil. Niet dat ze 
niet meer de kop opsteken, die boekjes, 
maar er staat zo’n onverbloemd racis
tische praat in, dat ze het Blok in haar 
pogingen om zich als een fatsoenlijke 
rechtse partij voor te doen, lustig blij
ven dwarsbomen, als schimmel op een 
pasgeverfde muur.

Cultuur blijft een moeilijk pro
bleem voor de partij. Eigenlijk is het 
een randbekommemis, voor elke partij 
trouwens, maar vermits het hier bij uit
stek om het terrein van de verbeelding, 
van de beeldvorming gaat, loopt iedere 
gedachte daaromtrent extra kans om 
uitvergroot te worden. Het is het ideale 
gebied om van het Blok een karikatuur 
te maken - vooral omdat het zich daar 
ook zo karikaturaal gedraagt. Haar uit
spraken over cultuur hebben de partij 
in het verleden alleszins geen goed 
gedaan. Op cultuurpolitiek vlak is het 
Blok veeleer een belachelijke dan een 
gevaarlijke partij gebleken.

Het moet zijn dat de partij dit goed be
seft. In het gemeenteraadsprogramma 
voor Antwerpen van 2000 staan nog 
een paar hilarische, zeg maar ronduit 

ridicule voorstellen. Zo zou de voor
wand van het MaS, het befaamde Mu
seum aan de Stroom (een stokpaardje 
van voormalig schepen Eric Anto
nis), volgens het Blok uit een aantal 
gotische Antwerpse gevels moeten 
bestaan die momenteel in Bokrijk lig
gen te verduffen. Het Blok deed in dat 
programma trouwens ook een voorstel 
voor Antwerpse parken: meer inlandse 
bomen! Die gedijen hier immers beter 
dan uitheemse soorten, meent het Blok. 
Maar dit terzijde. Feit is dat het recente 
programma voor de Vlaamse verkie
zingen van 2004 een ander Blok laat 
horen. Een conservatief Blok, uiter
aard. Een Blok dat te allen prijze het 
Nederlands wil verdedigen, en cultuur
politieke beslissingen zoveel mogelijk 
bij de gemeenten wil leggen. Een Blok 
dat veel aandacht heeft voor de be
scherming en zelfs terugvordering van 
(oude) Vlaamse Meesters. Onderwer
pen waar alleszins over gedebatteerd 
kan worden. Maar luister eens hoe het 
zijn hoofdstuk “Het Vlaams Blok en de 
kunstensector” aanvangt: “Het Vlaams 
Blok verzet zich tegen politieke beïn
vloeding van kunst en wil helemaal 
niet dat de grote verscheidenheid aan 
kunstvormen ondergeschikt wordt ge
maakt aan wat zou moeten doorgaan 
als ‘volksnationale kunst’.” Dat had
den we niet verwacht, toch? Of nog: 
“Bepalend voor de subsidiëring van 
kunst is vooral de vraag of er een even
wichtige relatie bestaat tussen de kunst, 
de kunstenaar en de werkelijkheid. Het 
Vlaams Blok streeft een subsidiëring 
na die een evenwicht zoekt tussen be
houd van traditionele cultuuruitingen, 
vernieuwing en overmijdelijke synthe
se.” Los van de bemerking dat het Blok 
zich niet bij voorbaat tegen subsidie 
keert, en dat hier zelfs een hegeliaanse 
redenering bespeurd kan worden, valt 
de gematigde toon van dit citaat op. 
Nog een opmerkelijke uitspraak: “De 
publieke opinie is een onvolmaakte 
barometer om de waarde van kunst 
te meten. Gezien het pluralisme en de 
verscheidenheid van esthetische ap
preciatie in onze samenleving is het 
zelfs de vraag of en in welke mate de 
publiek opinie een bestanddeel is of 
kan zijn van een definitie van kunst. De 
tijd zal uitmaken welke creaties zullen 
doorgaan als ‘kunst’ en welke niet.”

Met enige goede wil zou dit kun
nen doorgaan voor een pleidooi voor 
hedendaagse kunst. Het zou natuurlijk 
ook een verdoken reactionaire argu
mentatie voor een puur nostalgische 
kunst kunnen inhouden- maar zeker 
zijn we daar niet van. We moeten al 
van kwade wil zijn om deze passage zo 
te interpreteren.

Eigenlijk blijft het Vlaams Blok hier zo 
open, zo vaag, dat het helemaal niets 
zegt. En dat is bepaald ongewoon voor 
het Blok. Het wil zich liever achter 
onhandige, dubbelzinnige formulerin
gen schuilhouden, dan zich krachtig 
uitspreken. In de geschiedenis van 
het Blok is dat een unicum. Als het 
zich vandaag al over het kunstbeleid 
uitspreekt, dan is dat op administra
tief vlak. Het Blok “waarschuwt voor 
de bureaucratisering bij de subsidie
aanvragen waar de administratieve 
verplichtingen toenemen zodat de kun
stenaars minder tijd en energie over
houden om datgene te doen waar het 
daadwerkelijk om te doen is: artistieke 
projecten realiseren”. Ik zou zeggen: 
het NICC heeft er een nieuwe bondge
noot bij. Het Blok verdedigt trouwens 
ook het Kunstendecreet, en eist tegelijk 
voldoende financiële middelen om het 
uit te voeren. Het wil ook extra fondsen 
in het leven roepen voor galeristen, en 
een cultuurcel bij Economische Zaken, 
om renteloze leningen toe te kennen 
aan galeristen en kunstenaars.

Wie het Vlaams Blok altijd al van 
een onbeschaamd bruine cultuurpoli

tiek heeft verdacht, moet hier toch twee 
keer nadenken. Ook in andere culturele 
kwesties spreekt het Blok zich al een 
tijd niet meer krachtig uit. Het frap- 
pantste voorbeeld is de recente kwestie 
rond de toekomstige stadsdichter van 
Antwerpen, Ramsey Nasr. Nasr, half 
Nederlands-half Palestijns, schreef on
langs een artikel waarin hij de oorlog 
tussen Israël en Palestina analyseerde, 
en enkele noodzakelijke oplossingen 
voorstelde: afbraak van de muur, te
rugtrekking van Israëlische troepen 
uit bezet gebied, en een plan voor de 
terugkeer van Palestijnse vluchtelin
gen uit Libanese en Syrische kampen. 
Uiteraard kwam het artikel via het Bel- 
gisch-Israëlische weekblad de furieuze 
joodse gemeenschap in Antwerpen ter 
ore, en nadien ook de Antwerpse VLD. 
Die schaarde zich onmiddellijk achter 
de joodse eis om Nasr het stadsdichter
schap alsnog te ontzeggen. Het Vlaams 
Blok daarentegen heeft totnogtoe in 
alle talen gezwegen.

Het moet voor de partij een 
moeilijke kwestie, een dilemma zijn 
geweest. De voorbije jaren heeft zij 
zich alle moeite van de wereld getroost 
om op een goed blaadje te staan bij 
de joodse gemeenschap, in het bij
zonder die van Antwerpen. Van twee 
‘minderwaardige’ volkeren, joden en 
Arabieren, heeft het Blok altijd voor 
de (kapitaalkrachtige) joden gekozen. 
De zaak Nasr zou een uitstekende, 
nieuwe gelegenheid zijn geweest om 
de joodse gemeenschap voor zich te 
winnen. Maar het Blok houdt de lip
pen stijf op elkaar. Zeker, het Blok 
kent een lange traditie van zwijgen, 
bij talloze gelegenheden. Doorgaans 
weet de partij perfect wanneer ze haar 
mond kan houden omdat de stemmen 
van andere partijen haar toch slapend 
rijk maken. Maar dit zwijgen is anders. 
Het is geen grijnzend zwijgen. Het is 
een ongemakkelijk zwijgen. Het Blok 
wil zich niet meer in het kamp van de 
intoleranten laten drukken, maar laat 
zo wel een unieke kans schieten om 
de o zo belangrijke banden met de 
joden aan te halen. Niets moet voor het 
Blok nochtans verleidelijker zijn dan 
een Nederlandse Arabier, een vrijden
kend kunstenaar nog wel, eens goed 
aan te pakken. Maar het Blok heeft 
de voor- tegen de nadelen afgewogen 
en geconcludeerd dat een uitspraak 
tegen Nasr haar zou schaden. De vrije 
meningsuiting is immers iets waar de 
partij zich voor haar eigen zaak zo vaak 
op beroept. De Antwerpse VLD staat 
inmiddels alleen, en heeft zich onster
felijk belachelijk en verdacht gemaakt.

Het Blok spreekt zich dus nog nau
welijks uit over cultuur, en als het dat 
toch doet, dan triomfeert de vaagheid. 
Het heeft veel geïnvesteerd om zijn on
macht op dit vlak te verbergen. Bete
kent dit ook dat het Blok geen plannen 
meer heeft, dat de partij geen gedach
ten meer koestert over wat cultuur voor 
haar moet zijn? Strikt genomen weten 
we dat niet. Maar eind augustus, in vol
le vakantieperiode, vond er een mani
festatie plaats die onze bijzondere aan
dacht verdient. Ik heb het over de zoge
naamde Ijzerwake, een extreem-rechts 
alternatief voor de Ijzerbedevaart, dat 
dit jaar aan zijn tweede aflevering toe 
was. De hardste kern van het Vlaams- 
nationalisme, een paar duizend man, 
komt hier samen. Voor alle duidelijk
heid: de Ijzerwake is een politieke 
gebeurtenis, maar ze heeft, omdat ze 
het culturele verleden van Vlaanderen 
eert, via vendelzwaaien bijvoorbeeld, 
ook een cultureel karakter.

Het Blok is de officieuze organi
sator van de Ijzerwake (voorzitter is 
een plaatselijk Blokmandataris, en het 
Blok huurt bussen om belangstellenden 
van heinde en ver naar het gebeuren te 
voeren). Dat is het aan zichzelf ver
plicht, want het heeft jaren getracht om 

de macht in het Uzerbedevaartcomité 
naar zich toe te trekken, en toen dat 
mislukte, moest het volharden in zijn 
houding en dan maar een alternatief 
opstarten. Op de Ijzerwake is geen 
plaats voor een fatsoenlijk rechts 
imago, daar hebben de aanwezigen 
-de hardste en ook oudste kern van 
het kiezerskorps van het Blok — vier
kant schijt aan. Hier moet (of kan?) de 
partij dus opnieuw de kleur van haar 
ziel bekennen. Dat heeft ze dan ook ge
daan, en wel op een manier die ons met 
verstomming heeft geslagen. Naast het 
spreekgestoelte hingen twee grote por
tretten. Links het portret van de in 1945 
gefusilleerde boerin Irma Laplasse, 
rechts een portret van VNV-leider Staf 
De Clercq. Nooit eerder heeft de partij 
zich zo openbaar geïdentificeerd met 
de zwartste bladzijden uit onze recente 
geschiedenis. Voor Laplasse kan men 
nog Vlaams-nationalistische excuses 
bedenken, voor De Clercq kan daar 
geen sprake van zijn.

Wat heeft het Blok hier bezield? Heeft 
het beseft dat het zijn pogingen om 
proper voor de dag te komen met zo’n 
hulde aan het fascisme de grond in 
boort? Of kan haar dat eigenlijk niet 
schelen? Maar als dat zo is, waarom 
heeft het Blok Staf De Clercq daar 
dan niet al vorig jaar opgehangen? Is 
de ‘aanwezigheid’ van De Clercq het 
voorwerp van een discussie, een strijd 
geweest? Of heeft men erop gegokt 
dat het uiteindelijk toch maar augustus 
was, vakantietijd, komkommertijd, in 
een boertige uithoek van het land, en 
dat er weinig commotie rond gemaakt 
zou worden? (De Standaard besteedde 
er aandacht aan, Gazet van Antwerpen 
liet het voorval onvermeld.) Hoe kan 
een partij, die er tegenwoordig zo over 
waakt om cultureel correct voor de dag 
te komen, zich dit permitteren? Is dit 
een kwestie van politieke domheid? 
Nee, het gaat om iets anders.

Dit is wat de partij, hoezeer ze het 
ook zou willen, soms echt niet kan ver
zwijgen. Dit is waar haar hart werke
lijk naar uitgaat. Het is een libidineuze 
kwestie. Zoals bij een seksuele pervert, 
die doorgaans zo goed op zijn tellen let, 
maar zich op onbewaakte ogenblikken 
toch te buiten gaat aan zijn diepste drif
ten.
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DANIEL BUREN IN LEUVEN. Onder de Vlaamse univer
siteitssteden kent Leuven veruit de hoogste concentratie aan 
studenten. Tijdens de week bruist de stad van activiteit, maar 
op vrijdagavond keert de rust terug. Dit gespleten imago zit 
de stad dwars. Leuven wil meer zijn dan een provinciale 
studentenstad. Naast de grootschalige stedenbouwkundige 
ingrepen rondom het station wordt er fors geïnvesteerd in het 
cultuurbeleid, en in het bijzonder in de culturele beeldvor
ming van de stad. Kunstencentrum STUK kreeg een nieuwe 
behuizing, aan de Jan Van Eyck Academie voerde een team 
van vormgevers een onderzoek naar een cultureel commu
nicatieplan voor Leuven en op het terrein van het stedelijk 
museum Vander Kelen-Mertens, de voormalige stadsbiblio
theek en de oude stedelijke academie wordt er druk getim
merd aan de uitbouw van een museumsite. Deze plek moet 
“een ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur, een dyna
mische plek in de stad en een raakvlak tussen oud en nieuw” 
worden. Op basis van een studie onder leiding van Jan Hoet 
werd er gekozen voor een tegelijk schrandere en modieuze 
mix van heden en verleden, van productie en presentatie. 
Erfgoed en hedendaagse kunst moeten er een prikkelende 
‘ambiance’ creëren, die van een artistiek ‘broeinest’. En 
zoals het wel vaker gaat in Vlaanderen, werd voor dit ambi
tieus project meteen een architectuurwedstrijd georganiseerd. 
Glimmende maquettes creëren nu eenmaal grote verwachtin
gen, en kunnen de onzekerheid omtrent de financiële en 
beleidsmatige toekomst van een project verdoezelen (denk 
maar aan de strategische tentoonstelling van de resultaten van 
de wedstrijd voor het nieuwe KunstenForum De Krook in 
Gent). De architectenbureaus van Stéphane Beel, Neutelings- 
Riedijk, De Smet-Vermeulen, Robbrecht-Daem en Driessen- 
Meersman-Thomaes werken momenteel aan een ontwerp. 
Ondertussen blijft Leuven zelf niet bij de pakken zitten. Men 
stelt alles in het werk om het toekomstige beeldende kunsten
platform alvast te ‘verankeren’ in de stad. De Franse kunste- 
naar Daniel Buren - reeds decennia lang bekend voor zijn 
in situ installaties - kreeg de opdracht om een permanente 
ingreep in de publieke ruimte van de stad te realiseren, met
een zijn eerste commissie in België. In het Sint-Donatuspark 
installeerde Buren het werk Le Jardin Imaginaire. Op acht
tien punten in het licht glooiende parklandschap plaatste hij 
een stalen raamwerk, gevuld met acht afwisselend doorzich
tige en gekleurde glaspanelen, en voorzien van zijn gekende 
strepenpatroon. De kaders staan telkens op de rand van de 
verschillende plantsoenen en zijn op gelijke afstanden ge
plaatst. Buren heeft doorheen zijn hele carrière werken in en 
voor de openbare ruimte gemaakt — van de illegale plakses- 
sies van gestreepte posters in de straten van onder meer Bern, 
Parijs en New York aan het eind van de jaren ‘60 (Affichages 
Sauvages, 1969-71), over de talloze werken die balanceren 
op de grens tussen museum en stad (Within and Beyond 
the Frame, 1973), tot de latere grootschalige publieke op
drachten uit de jaren ‘80 en ‘90 (Les Deux Plateaux,1986). 
Zijn werken bevinden zich echter zelden of nooit ‘buiten de 
perken’. Buren verkiest sites die cultureel geconditioneerd 
zijn, zoals gebouwen, straten, pleinen of parken. Deze plek
ken zijn tot op zekere hoogte openbaar, wat een vorm van 
(publieke) zichtbaarheid garandeert, maar natuurlijk is dat 
publieke karakter nooit zo vanzelfsprekend als in een insti
tutionele context. Daardoor wordt het werk verplicht zijn 
openbare status te bevragen. Het strepenpatroon of “outil 
visuel” van Buren zinspeelt steevast op de wijze waarop 
-politieke, institutionele of maatschappelijke- structuren 
onze blik ‘ergens’ kaderen, beïnvloeden en beperken, door 
de ‘kritische limieten’ van dat ‘ergens’ te markeren en aan de 
orde te stellen. Doorheen de jaren heeft die strategie echter 
belangrijke veranderingen ondergaan. In zijn latere werk lijkt 
Buren vaak voor een omgekeerde aanpak te kiezen. De wer
ken komen steeds vaker los van hun context en beginnen als 
een omlijsting an sich te fungeren. Dit manifesteert zich het

Daniel Buren

Le Jardin Imaginaire, Sint-Donatuspark, Leuven, 2004

duidelijkst bij de serie Cabanes Eclatées die Buren aanvat in 
het midden van de jaren ‘80. Elke ‘hut’ zet zich in de ruimte, 
installeert zijn eigen ruimtelijke structuur en kadreert zélf de 
blik op de omgeving. De Cabanes schrijven zich niet in een 
plek in, maar gaan ermee in confrontatie. De specifieke con
ditionering en constitutie van een plek wordt niet langer ge
vat noch blootgelegd, maar ‘in de kijker’ geplaatst. Het werk 
werpt er ‘een andere blik’ op. Daarmee trapt Burens werk 
vreemd genoeg in de val die het ooit zelf heeft uitgezet. Veel 
zogenaamd ‘site specific’ werk stelt vandaag nog zelden de 
verhouding tot het institutionele kader scherp, maar fungeert 
slechts als een artistieke voetnoot, een esthetische verbijzon
dering. Het trekt de aandacht en laat de plek voor korte of 
lange tijd als ‘uniek’ verschijnen. Dat is dan ook ongeveer het 
enige wat Le Jardin Imaginaire in het Leuvense stadspark 
uitricht. Het verrijkt het mistroostige park met een veelkleu
rig kijkdispositief dat vooral door kinderen gesmaakt wordt. 
Die voelen zich het meest geroepen om “te experimenteren 
met de nieuwe gezichtspunten op het landschap” die door het 
werk worden gecreëerd.
Het zou al te genereus zijn tegenover Daniel Buren om dit 
werk te lezen als een kritiek op de officiële agenda van de 
stad Leuven. Daarvoor gaat Le Jardin Imaginaire te nadruk
kelijk in op de dubbele vraag van het stadsbestuur. Het ver
rijkt het stadsbeeld met een werk in de publieke ruimte en 
schroeft aldus het culturele imago van de stad op. Leuven 
wilde ‘een Buren’ en die heeft het gekregen. Niet meer en 
niet minder.

Le Jardin Imaginaire van Daniel Buren staat permanent op
gesteld in het Sint-Donatuspark van Leuven. Samen met de 
onthulling van het werk opende een ander project ‘op loca
tie’. In de nieuwe campusbibliotheek Arenberg in Heverlee, 
een gebouw van de Spaanse architect Rafael Moneo, reali- 
seerde curator Luk Lambrecht de tentoonstelling Footnotes 
& context, met werk van Panamarenko, Gilberto Zorio, Leo 
Copers, Anne-Mie Van Kerckhoven, Peter Rogiers en Marc 
Horemans. De tentoonstelling wordt begeleid door een web- 
catalogus op www.wbib.kuleuven.ac.be/footnotesandcontext, 
een lezing door Franz Kaiser (26 oktober, auditorium Aren- 
berginstituut, STUK, Naamsestraat 96), een educatief luik en 
een reeks gesprekken tussen kunstenaars en professoren op 
donderdagavond om 20.00 uur in de bibliotheek (op 21 ok
tober Mare Horemans & Luc Verpoest; op 28 oktober Leo 
Copers & Hilde Heynen; op 18 november Peter Rogiers & 
Jan Baetens; op 2 december Anne-Mie Van Kerckhoven & 
Hilde Van Gelder). De tentoonstelling loopt van 9 oktober 
2004 tot 18 december 2004 in campusbibliotheek Arenberg, 
de Croylaan 6,3001 Heverlee. (Wouter Davidts)

66 EAST. In een hoekpand middenin de Indische buurt van 
Amsterdam, tegenover een buurtcentrum en vlakbij een 
drukke winkelstraat, ligt 66 East Afgebladderde raamkozij
nen vormen de omlijsting van grote ramen die de tentoon
stelling letterlijk naar de straat brengen. Binnen vermengt de 
onmiskenbare lucht van vocht zich met de geur van stof in 
tl-buizen. Kortom, dit is de typisch stedelijke geur van een 
Amsterdams woonhuis en daarmee de perfecte achtergrond 
voor de thema’s die 66 East aan de orde stelt Sinds een half 
jaar is deze non-profitorganisatie gevestigd in een antikraak- 
pand, waarvan de begane grond wordt gebruikt voor het ten
toonstellen van interdisciplinaire projecten met betrekking 
tot de stedelijke ruimte en de stadscultuur. “66 East is primair 
geïnteresseerd in het tentoonstellen en aan de orde stellen van 
de impliciete aspecten van de stedelijke omgeving. Dit houdt 
in dat de interesse voornamelijk uitgaat naar de ervaring van 
het dagelijks leven, naar de stedelijke aanwezigheid van sub
culturen en naar alternatieve stedelijke visies.” Dat kan in de 
vorm van debatten, tentoonstellingen, kunstprojecten, dans
voorstellingen en fotoreportages. De specifieke omgeving 
van Amsterdam-Oost vormt het uitgangspunt voor projecten, 
interventies, performances en studies, maar ook stedelijke fe
nomenen elders in de wereld kunnen de aandacht opeisen.
Een voorbeeld van zo’n stedelijk verschijnsel is het feno
meen van ruimtelijke begrenzing of van grenscondities. In 
Border Conditions zullen in totaal dertig architecten, foto
grafen en kunstenaars het begrip ‘grens’ onderzoeken. Mare 
Schoonderbeek, medeoprichter van 66 East en coördinator 
van de onderzoeksgroep Border Conditions aan de TU Delft 
signaleert verschillende soorten grenzen. Soms gaat het om 
overgangsgebieden waar etnische, economische of religieuze 
conflicten worden uitgevochten, zoals in Nicosia, Jeruzalem 
of Belfast. Joost Hulshoff bijvoorbeeld documenteert de mu
ren in Belfast die katholieke straten van protestantse scheiden 
en die eufemistisch Peace Walls worden genoemd. Dan weer 
zijn het lokale, historische grenzen, zoals de Brandlijn in 
Rotterdam. Finnbar McComb onderzoekt de scheidslijn tus
sen de wel en niet gebombardeerde Rotterdamse binnenstad, 
die nog altijd zichtbaar is in de bebouwing. Soms zijn grenzen 
niet zozeer fysiek aanwezig, maar manifesteren ze zich onder 
bepaalde omstandigheden. In Liège toont J. Homburg gren
zen in Luik, maar dan zoals toeristen die ervaren. Toeristen 
verlaten immers zelden de binnenstad. Zoë Irvine vermengt 
in Pas de Calais (2002) interviews met asielzoekers tussen 
Frankrijk en Engeland met muziek, in een kruising tussen 
muziekstuk en videokunst. Hij toont schrijnende grenzen, 
grenzen die het verschil tussen een kaal heden en een ver
meend paradijs aangeven. Zoals vaker in de tentoonstellin
gen in 66 East is de werkelijkheid van de stedeling concreet 
aanwezig in de details. Doordat de samenstellers/oprichters 
uit zowel kunstzinnige als architectonische hoek komen, is 
de getoonde collectie vaak een opmerkelijke mengeling van 
beide disciplines: architecten die een detail uit de werkelijk
heid isoleren, uitvergroten en zo opnieuw interpreteren, staan 
naast kunstenaars die zich soms opvallend ’architectonisch’ 
gedragen. De makers beperken zich nooit tot vaktechnische 
bespiegelingen of theoretische concepten, maar zoeken de 
werkelijkheid die - sterk benadrukt, uit zijn context gelicht, 
verpersoonlijkt of juist hyperreëel - een nieuwe kijk biedt op 
de stad en de stedeling.
Een voorbeeld kan dat verder verduidelijken. Vanaf de kerst
dagen is de tentoonstelling Raw Sleep te zien. Gefascineerd 
door het Japanse fenomeen van ’straatslapen’ fotografeerde 
de Britse fotografe Sarah Epstein een aantal maanden lang 
slapende Japanners in openbare gelegenheden. Dit vrij ge
bruikelijke fenomeen in Japan is vooral een gevolg van slaap- 
gebrek en lange reistijden. Japanners werken hard en lang, 
maar daarna speelt een belangrijk deel van hun sociale leven 
zich af in bars. Bovendien wonen ze vaak ver van hun werk. 
Reistijd wordt dus slaaptijd. Alle foto’s zijn genomen tussen 
5 en 8 uur ’s ochtends, hetgeen leidt tot titels zoals 6.30 AM. 
Het resultaat is een serie hyperreële straatbeelden, zoals dat 
van twee - in chique uitgaanskleding gestoken - jonge meis-

John Chamberlain, Dan Flavin, Donald Judd

Pierre Malphettes

18 november 2004 - 8 januari 2005

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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jes, die te midden van het zojuist verorberde fastfood liggen 
te slapen met hun hoofd op tafel.
Als je de galerie van 66 East verlaat, ziet de stad er heel anders 
uit De alledaagse werkelijkheid maakt gedurende korte tijd 
plaats voor een collage van details. Dat dit slechts duurt tot de 
realiteit zich aandient, in de vorm van te hard rijdende auto’s 
of mensen die in de weg lopen, is van ondergeschikt belang. 
De kracht van 66 East is het vermogen om de stad en de stede
lijke ervaringen te vangen in onalledaagse beelden.
De tentoonstelling Border Conditions loopt tot 18 decem
ber. 66 East Center for Urban Culture is gevestigd aan de 
Sumatrastraat 66h, 1094 NH Amsterdam (mail@66east.org; 
www.66east.org). (Indira van ‘t Klooster)

KUNSTENAARS, WERK EN GELD. In De Witte Raaf 
nr. 111 werd onder de titel De kunstenaar als weldoener ge
reageerd op het persbericht Kunstenaars zijn grootste finan
ciers van de sector Beeldende Kunsten, verspreid door Danny 
Devos, adviseur van het NICC. Devos schreef dat beeldend 
kunstenaars fors investeren in kunst die zij vervolgens gratis 
ter beschikking stellen van het 'cultuurpatrimonium'. Het 
bedrag dat beeldend kunstenaars in hun kunst pompen ligt 
veel hoger dan wat .de Vlaamse gemeenschap aan subsidies 
toekent. Devos baseert zich op cijfers uit een onderzoek van 
Annick Bijnens, een studente Cultuurmanagement aan de 
Universiteit Antwerpen die een scriptie schreef over “de 
sociaal-economische situatie van de beeldende kunstenaars 
ouder dan 45 jaar”. In De Witte Raafxvt. 111 schreven we het 
persbericht van Danny Devos verkeerdelijk toe aan Annick 
Bijnens. Na wat heen en weer mailen bleek dat er inderdaad 
verwarring kon bestaan over het feit of Devos nu zijn eigen 
visie gaf dan wel de onderzoeksconclusies van Bijnens para
fraseerde - maar dat is hiermee rechtgezet.
In haar studie besluit Annick Bijnens dat 72% van de werk
beurzen wordt toegekend aan beeldend kunstenaars in de 
leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar. Kunstenaars ouder dan 
45 jaar hebben geen recht op een werkbeurs, zij kunnen al
leen projectbeurzen aanvragen. Met het kunstendecreet zou 
die leeftijdsgrens in 2006 verdwijnen. Enquêtes leren dat 
de helft van de aanvragen voor een projectbeurs wordt ge
honoreerd en dat kunstenaars er tijdens hun hele loopbaan 
zelden meer dan één ontvangen. Driekwart van de respon
denten uit het onderzoek moet zijn kunstenaarschap dan ook 
combineren met een job om den brode, en meer dan de helft 
organiseert zijn inkomsten uit kunstactiviteiten onder het 
zelfstandigenstatuut. Annick Bijnens pleit voor de oprichting 
van een sociaal fonds waaraan beeldend kunstenaars een 
maandelijkse bijdrage zouden betalen. Vallen zij onder het 
minimuminkomen, dan hebben zij recht op dat minimum. 
Bijnens wil ook dat er werk wordt gemaakt van het "tentoon- 
stellingscontract” en van een “CAO Beeldende Kunsten” die 
de vergoeding regelt van kunstenaars als zij tentoonstellen. 
Momenteel worden zij zelden betaald voor hun inspannin
gen bij de opbouw van een tentoonstelling. De scriptie van 
Annick Bijnens bevat veel interessant cijfermateriaal dat uit
nodigt tot verder onderzoek, en dat allerlei beleidsvoorstellen 
en stellingnames kan inspireren. De volledige scriptie vindt u 
opwww.nicc.be/documenten/scriptie_annick_bijnens.pdf.
Danny Devos liet zich ondertussen een tweede maal inspire
ren door Bijnens’ onderzoek: zo vraagt hij zich in een nieu
we tekst af in hoeverre het Vlaamse subsidiebeleid bijdraagt 
“tot een boeiende en bloeiende kunstpraktijk in Vlaanderen”. 
De Vlaamse Gemeenschap zou volgens hem een ‘getrapt’ 
subsidiebeleid voeren; kunstenaars die een substantiële 
werkbeurs (9.000-25.000 euro) willen, moeten al een ge
wone werkbeurs (4.000-7.500 euro) hebben gehad, en wie 
een verblijf in de buitenlandse werkplaats PS.l in New York 
ambieert, moet eerst een substantiële werkbeurs hebben ge
kregen. Dezelfde ‘dynastieke politiek’ herkent Devos in de 
toekenning van doorgroeibeurzen voor kunstenaars ouder 
dan 45 jaar. Alle kunstenaars die totnogtoe een doorgroei- 
beurs kregen, hadden minstens één of meerdere substantiële 
werkbeurzen en/of één of meerdere projectbeurzen ontvan
gen. Een doorgroeibeurs is volgens het reglement “bedoeld
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Basketbar, Utrecht 
foto: Hans van Leeuwen

voor oudere kunstenaars waarvan het parcours afwijkt van 
het normale” - kunstenaars die een reflectieperiode willen 
inlassen of zich willen heroriënteren — maar volgens Danny 
Devos vertoont het oeuvre van de gegadigden een duidelijke 
continuïteit en regelmaat. Het volledige artikel kunt u nale
zen op www.nicc.be. (David Nolens)

ST(ART). Het project ST(ART) biedt pas afgestudeerden 
uit het hoger kunstonderwijs binnen de Euregio de kans 
om een werkplaats- en presentatieproject in het FLACC te 
realiseren. FLACC is het Centrum voor kunsten en beeld
cultuur te Genk. Gastcurator Roland Patteeuw (Kunsthalle 
Lophem) maakte de selectie voor de eerste editie: hij koos 
voor de Nederlanders Alien Oosting en Jeroen van Bergen, 
de Duitse kunstenaars Anne Bethmann en Ulrike Gross, en 
de Belgische kunstenaars Hilde Loots, Elke Vansteenwegen, 
Kristof Vrancken en Nele Van Robays. Onder de titel 
Articulaties - Huidbewust & Ingesponnen opent de pre
sentatie op vrijdag 10 december om 20 uur in het Casino 
Modem, André Dumontlaan 2 te Genk. De presentatie loopt 
tot 31 januari 2005 en is te bezichtigen op vrijdag van 9 tot 
17 uur, op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op af
spraak. Meer informatie op www.flacc.info (089/84.52.23; 
flacC@skynet.be). (D.N.)

EXTRA CITY. Op zaterdag 20 november opent Extra City, 
een nieuw centrum voor hedendaagse kunst in een voormalig 
graansilocomplex op het Antwerpse Eilandje. Extra City werd 
medio 2003 opgericht “om nieuwe impulsen te geven aan de 
hedendaagse beeldende kunst in Antwerpen, Vlaanderen en 
daarbuiten”. Het zal hiervoor nauw samenwerken met het 
MUHKA en met AIR Antwerpen. Het nieuwe centrum wordt 
geleid door Wim Peeters, die eerder al de artistieke leiding 
had van het NICC. Extra City zal jaarlijks vijf tentoonstellin
gen maken en kan daarvoor beschikken over een oppervlakte 
van 1600 m2. Voor de openingstentoonstelling Dedicated to 
a Proposition worden een twintigtal (internationale kun
stenaars uitgenodigd, onder wie Ana Torfs, Luc Tuymans, 
Paul Graham en Damian Ortega. Terence Koh (Canada), 
Robin Rhode (Zuid-Afrika) en Mike Bouchet (VS) koppelen 
een werkverblijf in Antwerpen aan nieuwe producties voor 
deze tentoonstelling. Op 20 november wordt tevens Hotelit 
geopend, een woonunit van kunstenaars Vadim Fishkin en 
Yuri Leiderman. Het werk wordt in samenwerking met het 
MUHKA permanent bij Extra City geïnstalleerd en kan als 
hotelkamer geboekt worden. Extra City bevindt zich aan de 
Mexicostraat, Kattendijkdok, Kaai 44, Antwerpen. De ten

toonstelling loopt tot 20 februari 2005 en is geopend op vrij
dag, zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur. Meer informatie 
op www.extracity.org (extra.city@skynet.be). (D.N.)

AM NAi PRIJS 2004. De Basketbar van NL Architects, de 
Posbank van het bureau SeARCH, de Fast Ferry door DAF 
architecten en Ciboga door S333 zijn de vier projecten die 
op 7 september werden genomineerd voor de AM NAi Prijs 
2004. Deze architectuurprijs voor het beste gebouw dat in de 
periode 2002-2004 is gerealiseerd door een architect onder 
de veertig jaar, wordt op 3 december uitgereikt. De prijs 
werd in 2002 door het Nederlands Architectuurinstituut in 
het leven geroepen. Toen won het bureau MVRDV met 
het woningenproject Hageneiland in Ypenburg. De winnaar 
ontvangt 10.000 euro, de genomineerden krijgen ieder 1.000 
euro. Naar aanleiding van de prijs maakt de Nederlandse 
televisieomroep AVRO een serie van zes programma’s waarin 
de genomineerden worden voorgesteld. Op 3 december, tijdens 
de laatste aflevering van Jonge Architecten, wordt de winnaar 
bekendgemaakt Gelijktijdig gaat in het NAi, Museumpark 25 
te Rotterdam, de expositie van de vier projecten van start en 
wordt het boek Fresh Facts gepresenteerd. De jury van de prijs 
bestaat uit: Aaron Betsky, Herman Hertzberger, Peter Trimp, 
Anna Tilroe, Marie Hélène Comips, Ole Bouman en Bernard 
Tschumi. Meer informatie vindt u op www.nai.nl. (D.N.)

BIENNALE VAN VENETIE. De Mondriaan Stichting 
heeft op 22 september Martijn van Nieuwenhuyzen (° 1958) 
benoemd tot curator van de Nederlandse inzending voor de 
51ste Biënnale van Venetië in 2005. Van Nieuwenhuyzen is 
conservator van het Stedelijk Museum Bureau Amsterdam 
(SMBA). In de jaren 1980 was hij correspondent voor in
ternationale kunsttijdschriften als Flash Art en Artscribe en 
maakte hij documentaires over kunstenaars. In het Stedelijk 
Museum was hij medesamensteller van een aantal groeps
tentoonstellingen, zoals Wild Walls (met onder andere Kai 
Althoff en Douglas Gordon) en Peiling 5 (met onder andere 
Jeroen Eisinga en Job Koelewijn). Ook verzorgde hij in het 
Stedelijk solotentoonstellingen met onder meer Walter Dahn 
en Gabriel Orozco. Daarnaast was hij (met drie andere in
ternationale curatoren) van 2001 tot 2004 Associate Director 
of Exhibitions van het Institute of Contemporary Arts in 
Londen. Curatoren van de Biënnale van Venetië in 2001 en 
2003 waren respectievelijk Jaap Guldemond en Rein Wolfs. 
(D.N.)

OEUVREPRIJZEN/PRIJS VOOR KUNSTKRITIEK. 
De oeuvreprijzen van het Nederlandse Fonds voor Beel
dende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) worden 
op 2 december uitgereikt aan Ger van Elk (beeldende kunst), 
Wim Crouwel (vormgeving) en Herman Hertzberger (archi
tectuur). Deze oeuvreprijzen gaan jaarlijks naar beeldend 
kunstenaars, vormgevers en architecten met een oeuvre dat 
“van blijvend belang” is voor de Nederlandse kunsten. De 
Prijs voor de Kunstkritiek gaat naar Sven Lütticken. Sinds 
2004 is het aantal oeuvreprijzen gereduceerd van zes tot drie. 
De Prijs voor de Kunstkritiek is nieuw en wordt, alternerend 
met de Benno Premselaprijs, eens in de vier jaar uitgereikt. 
De laureaten krijgen elk 40.000 euro. De juryrapporten kunt 
u nalezen op www.fondsbkvb.nl. (D.N.)

Lezingen

JOEP VAN LIESHOUT. Het NICC Bruxel organiseert 
op vrijdag 10 december om 20.30 uur een lezing van de 
Nederlandse beeldend kunstenaar Joep van Lieshout. De 
lezing vindt plaats in Café Greenwich, Kartuizerstraat 7, 
Brussel. In het kader van Lille 2004 is nog tot 28 november 
werk van Van Lieshout te bezichtigen in het Tri postalge- 
bouw in Rijsel. Hij toont er onder meer een pingpongtafel, 
een fitnessbank, een baarmoeder, een betonmolen en een 
kakmachine. Meer informatie over de kunstenaar vindt u op 
www.ateliervanlieshout.com. (D.N.)

Grand slam, ranking, 
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KLEURGEBRUIK IN MUSEA. Culturele Biografie 
Vlaanderen vzw, steunpunt voor archiefinstellingen, erf- 
goedcellen en musea, organiseert op donderdag 25 november 
de studiedag Wit is altijd schoon? Kleurgebruik in musea en 
bij het presenteren van objecten. De studiedag richt zich tot 
conservators, tentoonstellingmakers, technische en educa
tieve medewerkers, vormgevers, ontwerpers en architecten 
in Vlaanderen en Nederland. Het doel is inzicht te verwerven 
en aanbevelingen te doen inzake het kiezen en aanbrengen 
van kleuren en texturen bij het inrichten van musea en ten
toonstellingen. Het programma bestaat uit diverse lezingen, 
met onder andere Guy Orban en Wouter Davidts en presenta
ties van 51N4E, Paul Vandebotermet en Robbrecht & Daem. 
Het debat wordt gemodereerd door Koen Van Synghel. 
Leen Huet sluit de studiedag af. Plaats van het gebeuren: het 
Auditorium van het Consciencegebouw, Koning Albert II- 
laan 15, Brussel van 9.30 tot 16.30 uur. Inschrijven kost 50 
euro en kan via www.culturelebiografie.be. (D.N.)

SYMPOSIUM EVERLYN NICODEMUS. Cultuurcen
trum Strombeek organiseert op 27 november een symposium 
naar aanleiding van de tentoonstelling Crossing the void van 
de Tanzaniaanse kunstenares Everlyn Nicodemus, die in haar 
werk uitgaat van “persoonlijke beproevingen en reflecties 
over afkomst, migratie en identiteit”. Het symposium heeft 
als titel De grenzen van representatie. Over trauma, geweld 
en beeldende kunsten. De sprekers gaan na of het mogelijk is 
om gruwelijke en traumatiserende ervaringen in (artistieke) 
beelden om te zetten. Antoon van den Braembussche 
(Erasmus Universiteit en V.U.B.) zal het symposium inleiden 
en voorzitten. Andere sprekers zijn Thierry De Duve (kunst- 
filosoof, -criticus en curator), Claude Lanzmann (cineast), 
Ernst van Alphen (Universiteit van Leiden en Berkeley), Jean 
Fisher (kunstcritica, Londen) en Everlyn Nicodemus zelf. 
Nicodemus, die in Brussel verblijft, is naast kunstenares ook 
critica. Ze schreef jarenlang voor het magazine Third Text, 
een tijdschrift waarin kunst en cultuur wordt geduid vanuit 
niet-Europese denkkaders. Het symposium start om 9.30 uur 
en eindigt om 17.15 uur. Deelname met lunch kost 20 euro; 
zonder lunch betaalt u 15 euro. Inschrijven doet u per fax 
(02/263.03.44) of e-mail (tickets@ccstrombeek.be). Het CC 
Strombeek vindt u aan het Gemeenteplein in Strombeek- 
Bever. Meer informatie over de inhoud van het symposium 
in de kalender op www.ccstrombeek.be. (D.N.)

AUDITORIUM 04. Voor het derde jaar op rij organiseert 
Stichting Stad en Architectuur de lezingenreeks Auditorium. 
(Inter)nationale ontwerpers presenteren nieuwe ontwikkelin
gen op het vlak van architectuur, stedenbouw en design. Op 
donderdag 18 november komt de Tsjechische architect Ivan 
Kroupa zijn visie op architectuur toelichten. Op donderdag 9 
december is het de beurt aan de Spaanse architect Eduardo 
Arroyo: “Er is een functionele tijd, verbonden aan de duur 
van elk programma dat op een bepaalde plaats wordt ontwik
keld, en een emotionele tijd, die gelinkt is aan het vermogen 
van architectuur om ons te verrassen. De eerste wordt geme
ten in uren, de tweede in ‘eenheid van verbazing’.” De lezin
gen beginnen telkens om 20 uur in het STUK Auditorium, 
Naamsestraat 96, Leuven. De inkom bedraagt 5 euro. Meer 
informatie op www.stadenarchitectuur.be (016/22.22.39; 
info@stadenarchitectuur.be). (D.N.)

CURATING THE LIBRARY. In de lezingencyclus Cu
rating the library, waarin prominente figuren hun favoriete 
lectuur voorstellen, is het op donderdag 9 december de beurt 
aan de Duitser Franz Xaver Baier en de Nederlander Willem 
Jan Neutelings. Baier is fenomenoloog, architect en hoogle
raar aan de Fachhochschule fur Architektur in München. Hij 
is auteur van Der Raum: Prolegomena zu einer Architektur 
des gelebten Raumes. Neutelings richtte in 1992 samen met 
Michiel Riedijk een architectenbureau op in Rotterdam. Hij 
is onder meer architect van het toekomstige Museum aan de 
Stroom (MAS) in Antwerpen. Aansluitend op deze presen
taties worden de boeken, samen met de DVD-registraties 

van de lezingen, opgenomen in een ‘groeiende’ bibliotheek. 
De lezingen starten om 20 uur en vinden plaats in deSingel, 
Desguinlei 25, Antwerpen. De inkom bedraagt 5 euro. Meer 
informatie op www.curatingthelibrary.be. (D.N.)

SINT-LUCAS BEELDENDE KUNST. Op woensdag 17 
november houdt Hans den Hartog Jager een lezing met als ti
tel Altijd op afstand. Waarom kunstenaars gedoemd zijn bui
tenstaanders te blijven in het maatschappelijk debat?. Den 
Hartog Jager schrijft voor het NRC Handelsblad, Metropolis 
M en Kunstschrift. Vorig jaar debuteerde hij met de roman 
Zelf God worden. In november komt zijn tweede roman uit 
en binnenkort verschijnt ook zijn boek over Nederlandse 
schilderkunst. De lezing start om 18.15 uur en vindt plaats in 
Auditorium 2, Zwartezustersstraat 34, Gent (09/225.42.90). 
(D.N.)

MUSEUM DHONDT-DHAENENS. Sinds half oktober 
organiseert het Museum Dhondt-Dhaenens een achtdelige 
cursusreeks over De grenzen van de tentoonstellingspraktijk. 
Uitgangspunt is dat kunst steeds meer buiten de museummu
ren treedt. Er zijn nog drie lezingen gepland. Op woensdag 
17 november geeft Eva Wittocx (hoofd tentoonstellingen 
SMAK) toelichting bij het museale tentoonstellingsbeleid 
van het SMAK, en de manier waarop het zich verhoudt tot 
andere museale visies. Op woensdag 24 november geeft 
Wim Peeters (artistiek directeur Extra City) een gastcollege 
over de “buitenstedelijke tentoonstellingsvisie" van het nieu
we Antwerpse initiatief Extra City, een expositieruimte voor 
hedendaagse kunst. Op woensdag 1 december is het de beurt 
aan Joost Declercq, de nieuwe directeur van het museum 
Dhondt-Dhaenens. Hij zal het nieuwe tentoonstellingsbeleid 
van het museum bekendmaken. De lezingen vinden plaats in 
het MDD, Museumlaan 14, Deurle (09/282.51.23; thibaut. 
verhoeven@museumdd.be). De inkom bedraagt 7 euro. Dat 
bedrag moet op voorhand worden overgeschreven op het 
rekeningnummer 449-5647101-32, met vermelding van de 
spreker van de lezing die u wenst bij te wonen. (D.N.)

ARCAM. Binnen de reeks architectuurlezingen ARCAM 
in de Brakke Grond zal architect Floris Alkemade, project
directeur bij OMA, op 14 december om 20.15 uur een lezing 
geven in de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam. Alkemade 
ontwikkelde het masterplan voor het centrum van Almere. 
Andere projecten van zijn hand: het herontwerp van popcen
trum Paard van Troje in Den Haag, het masterplan voor de 
Zeche Zollverein in Essen (D) en verschillende stedenbouw
kundige studies in Europa en Azië. Momenteel werkt hij aan 
de prijsvraag voor de herinrichting van het gebied Les Halles 
in het centrum van Parijs. De toegang bedraagt 7.50 euro. Re
serveren is niet mogelijk. Meer informatie op www.arcam.nl 
(020/620.48.78; arcam@arcam.nl).
Van 27 november tot 29 januari 2005 organiseert het ar- 
chitectuurcentrum ARCAM de tentoonstelling Schiphol 
Centraal. De netwerkstad (Amsterdam, Umuiden, Sassemheim, 
Ronde Venen) wordt hier voorgesteld als Schipholstad. Met 
maquettes, kaarten en fotomateriaal worden de ruimtelijke 
consequenties van de ontwikkeling van de luchthaven ge
ïnventariseerd en in vraag gesteld. Begin december wordt 
aan de tentoonstelling een debatavond gekoppeld. Tijd en 
locatie zijn nog niet bekend; kijk daarvoor op www.arcam.nl. 
(D.N.)

CHARLES NYPELS LEZINGEN. De Charles Nypels 
Stichting en de Jan van Eyck Academie brengen tweejaar
lijks een werkgroep van deskundigen bijeen om publiekelijk 
van gedachten te wisselen én een onderzoeksproject te for
muleren over een vooraf bepaald thema. Het thema in 2004 
is de toekomst van het (tekst)boek, bekeken uit een multidis
ciplinair standpunt, waarbij onder andere dé volgende aspec
ten aan bod komen: typografie, ontwerpen, editen, uitgeven, 
distribueren. Tijdens het publieke symposium op 10 december 
komen de volgende sprekers aan het woord: Charles Esche 
(directeur Van Abbemuseum Eindhoven), Lars Müller (Zwit

sers uitgever, ontwerper en docent Hochschule fur Gestaltung 
und Kunst Basel), Letterror (Just van Rossum en Erik Blokland, 
letterontwerpers), Walter Nikkeis (ontwerper, docent Kunst- 
akademie Düsseldorf) en Rick Poynor (designcriticus en 
theoreticus, voormalig tutor van de afdeling Ontwerpen, Jan 
van Eyck Academie). Op basis van de lezingen wordt een 
dag na het symposium, tijdens een besloten bijeenkomst, een 
onderzoeksproject geformuleerd waarvoor de Jan van Eyck 
Academie in januari 2005 onderzoekers zal werven. Het sym
posium vindt plaats in de Jan van Eyck Academie, Academie
plein 1, Maastricht. Meer informatie op www.janvaneyck.nl 
(043/350.37.37; kim.thehu@janvaneyck.nl). (D.N.)

OPENING ACADEMISCH JAAR. Van maandag 10 tot 
vrijdag 14 januari 2005 loopt de openingsweek van het nieu
we academiejaar van de Jan van Eyck Academie. Alle (advi
serend) onderzoekers—62 internationale kunstenaars, ontwer
pers en theoretici - presenteren hun onderzoeksdoelstellingen 
en de producties die zij het komende jaar willen opzetten. Het 
programma omvat lezingen en visuele presentaties, en loopt 
dagelijks van 10.30 tot 18.30 uur. Een uitgebreid programma 
is vanaf december beschikbaar op www.janvaneyck.nl. 
Meer informatie bij Madeleine Bisscheroux (043/350.37.29; 
madeleine.bisscheroux@janvaneyck.nl). (D.N.)

DE APPEL. In kunstinstelling De Appel worden op 10, 11 
en 12 december een reeks ‘artistieke ontmoetingen’ gepland 
onder de titel Aux suivants. Uitgangspunt is de (eventuele) 
toetreding van Bulgarije, Roemenië en Turkije tot de 
Europese Unie. Op vrijdag 10 december worden de deelne
mers onthaald en wordt het programma voorgesteld. Op za
terdag 11 december zal Saskia Bos, directrice van De Appel, 
drie belangrijke spelers in het culturele veld van de genoemde 
landen inleiden, waarop ieder de ontwikkelingen in eigen land 
schetst. Het gaat om Vasif Kortun (directeur van Platform in 
Istanbul), Boris Danailov (directeur van de Nationale Galerie 
voor hedendaagse kunst in Sofia) en Maria Rus Bojan (uit 
Boekarest). De Roemeense kunstenaar Mircea Cantor en de 
Bulgaarse kunstenaar Plamen Dejanoff presenteren op die 
dag hun werk. Op zondag 12 december is het de beurt aan 
de Turkse kunstenares Banu Cennetoglu. Tussendoor wordt 
er gedebatteerd over wat een ‘Europees kader’ voor het artis
tieke klimaat van de betreffende landen betekent. Nog niet 
alle informatie was beschikbaar; voor een volledige lijst 
van de deelnemers en een overzicht van het programma, 
surf naar www.deappel.nl. De Appel bevindt zich aan de 
Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam (020/ 625.56.51; 
info@deappel.nl). (D.N.)

Plastische kunsten

DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER- ALPHAVILLES? 
“Soft & Hairy”, zo luidde het antwoord van de jonge 
Salvador Dalf toen de modernistische architect Le Corbusier 
zijn opinie vroeg over de toekomst van de architectuur. Deze 
mythische dialoog laat zich lezen als een voorloper van 
het telkens terugkerend conflict van de twintigste-eeuwse 
bouwkunst: de confrontatie tussen modernistische en anti- 
modernistische architectuur. Niet toevallig verpersoonlijken 
precies Le Corbusier en Dalf de respectievelijke standpunten 
van beide kampen: een strikt ordeningssysteem versus spon
tane zelforganisatie, witte abstractie tegenover het speelse 
“Soft & Hairy”, rigoureus architect versus levenskrachtig 
kunstenaar. Sinds Dalf’s boutade heeft het antimodernis- 
tische kamp zichzelf telkens opnieuw heruitgevonden, met 
uiteenlopende vertegenwoordigers als Team X (jaren vijf
tig), de sociale utopieën van de jaren zestig, het seventies 
ecologisme, het postmodernisme van Gehry of Starck en 
het grootstedelijk delirium van Koolhaas. Veel argumenten 
en instrumenten uit deze vijftig jaar antimodernisme worden 
tegenwoordig gebundeld door de huidige erfgenamen van 
Dalf’s ideologie. Alphavilles?, de tentoonstelling die nog tot 
eind december in het Internationaal Kunstencentrum deSingel
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Dominique Gonzalez-Foerster

Rode Stoelen, ‘tropicalisation’: Chandigarh, 2004 
© deSingel

in Antwerpen loopt, sluit op het eerste gezicht naadloos aan 
bij deze antimodernistische traditie. Met elf ingrepen geeft 
de Franse kunstenares Dominique Gonzalez-Foerster com
mentaar op het volgens haar levenloze deSingel-complex. 
Het is een injectie van zelforganisatie en speelsheid. Maar 
bij het doorlopen van de elf installaties blijkt vooral dat de 
kunstenares de traditionele grens tussen abstractie en “Soft 
& Hairy” stelselmatig vertroebelt, verlegt of eenvoudigweg 
achterwege laat.
Van bij de fuchsia geverfde ingang tot deSingel is duidelijk 
dat Alphavilles? afwijkt van de architectuurtentoonstellingen 
die gewoonlijk in het kunstencentrum doorgaan. In plaats 
van de gebruikelijke plannen, foto’s en maquettes werkt de 
kunstenares direct met de ruimtes van het bestaande gebouw. 
Een loopbrug tussen twee concertzalen wordt bekleed met 
een knalgele huid. Tientallen stoelen staan verspreid op een 
grasveld. Ronde ramen aan de ingang zijn afgeplakt met een 
groene filter. In de grote binnentuin is een poel aangelegd 
met een rotsblok ernaast. Met dit soort ingrepen hertimmert 
Gonzalez-Foerster de ruimtes van het complex en bijgevolg 
de ervaring van de gebruikers of bezoekers. Toch gaat het haar 
niet direct om een eenvoudige restyling of verbouwing. Het is 
opvallend hoe ze klassieke architecturale middelen als con
structie, functie, organisatie of materialen pertinent omzeilt in 
haar installaties. De aanpassingen of toevoegingen gebeuren 
met planten, postkaartfoto’s, stoelen, verf, verlichting of door 
middel van een kleine poel in de binnentuin. Stuk voor stuk 
neemt ze haar architecturale middelen over uit de inrichting 
van een privé-huis: persoonlijke toetsen die een leefomgeving 
een grotere intimiteit geven. Een bezoek aan de tentoonstel- 
ling heeft iets van een anekdotische processie of zoektocht in 
een vreemd - en vooral openbaar - gebouw.
De confrontatie van een huiselijke intimiteit met een publieke 
omgeving is een rode draad in het werk van Gonzalez-Foerster. 
Meestal werkt ze die confrontatie uit binnen de beschermde 
omgeving van musea of kunstgaleries. Hier gebeurt dit ver
spreid over een openbaar gebouw met een eigen leven. De di
verse ingrepen en installaties geven daardoor niet alleen een 
directe kritiek op de modernistische bouwstijl, maar vooral 
op de manier waarop de publieke ruimte van dit gebouw en 
van andere modernistische gebouwen bedacht, gebouwd en 
gebruikt wordt. Precies de opgewektheid en intimiteit van 
haar installaties schijnen een afstandelijkheid in de bestaande 
omgeving bloot te leggen. Het ideaal dat haar daarbij voor 
ogen staat is een tropicalisatie van de publieke ruimte: een 
onbevangen en antimodem droombeeld over betonnen ste
den, straten en pleinen ingenomen door een wilde planten
groei, uitbundige kleuren en intieme publieke ruimtes. Veel 
van haar ingrepen bevatten dan ook directe verwijzingen naar 
exotische steden of een meer exotische vorm van modernis
tische architectuur. Copacabana, Chandigarh of Tokio: luizen 
in de betonnen pels van deSingel. De tentoonstellingscatalo

gus geeft een uitgebreid overzicht van dit soort Alphavilles, 
plekken waar modernistische abstractie hand in hand gaat 
met een opgewekt ‘tropicalisme’. Gonzalez-Foerster leidt 
het boek in met een wazige verklaring over de herkomst van 
het idee Alphavilles, en sluit af door “climate, urbanisation, 
modernisation, regionalism & tourism” uit te roepen tot “spa
tial cocktail ingredients”.
Urbanisation & Modernisation als spatial cocktail in- 
gredients? Voor iemand die al jarenlang werk maakt van 
intimistische ruimtelijke installaties, die zich expliciet afzet 
tegen de modernistische taal van deSingel en die een toe
genomen plantengroei in Parijs begroet als ‘tropicalisatie’; 
kortom voor iemand die door en door antimodernistische 
thema’s opduikelt in haar werk, lijkt deze verklaring een 
regelrechte aanfluiting van het eigen denkraam. En toch ook 
weer niet. Ook al lijken Gonzalez-Foersters ingrepen op het 
betonnen complex naïeve commentaren, ze creëren stuk voor 
stuk beelden die een drukkende verlatenheid, breekbaarheid 
en leegte uitstralen. Haar foto van een kleine vijver met een
zame stoel onder een nachtlamp ontwapent net zo goed door 
zijn onnoemelijke tristesse als door zijn absurd tropicalisme. 
Haar werken in deSingel, en bij uitbreiding haar hele boek en 
oeuvre, tonen een antimodernisme dat zich niet langer afkeert 
van modernistische fenomenen als naamloze verstedelijking 
of leefwerelden, maar deze net exploreert als basis voor een 
hedendaags type publieke ruimte dat tegelijk intiem en af- 
standelijk kan zijn. Als niet-architect veroorlooft ze zich de 
grens tussen rabiaat modernisme en rabiaat antimodernisme 
onderuit te halen. Door deze houding nemen zij en haar werk 
een bizarre positie in binnen de hedendaagse ideologische ar- 
chitectuurdiscussies, wat bevestigd wordt door haar samen
werking met architecten als Ole Scheeren of Philippe Rahm. 
Het is een positie die binnen het architectuurdiscours af en 
toe hopeloos naïef lijkt, maar die tegelijk een bijzonder preg
nante kritiek inhoudt op het ontwerp en gebruik van open
bare ruimte. Een positie kortom die Alphavilles? absoluut 
zijn plaats geeft tussen de architectuurtentoonstellingen van 
deSingel, ook al gaat het deze keer niet om een internationale 
bouwmeester maar om een beeldend kunstenares.
Alphavilles? van Dominique Gonzalez-Foerster loopt nog tot 
19 december in het Internationaal Kunstencentrum deSingel, 
Jan Van Rijswijcklaan 155,2018 Antwerpen (03/244.19.20; 
info@desingel.be; www.desingel.be). Het boek Alphavilles? 
dat de tentoonstelling begeleidt, is uitgegeven bij les presses 
du réel (Dijon) in samenwerking met deSingel en Kunsthalle 
Zürich. (Dries Vande Velde)

JOHN McCRACKEN. Het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (SMAK) in Gent belicht een minder gekend aspect van 
het nochtans uiterst coherente oeuvre van de Amerikaanse 
kunstenaar John McCracken (°1934, Berkeley, California). 
De tentoongestelde sculpturen in roestvrij staal, die alle tussen 
1985 en 2000 tot stand kwamen, passen evenwel binnen het 
gedurig zoeken van de kunstenaar naar zuivering en vernieu
wing van zijn specifieke stijl. McCracken startte zijn carrière 
als schilder maar kwam al snel tot een meer driedimensionaal 
begrip van schilderkunst. De plank, de vorm waarvoor hij 
het meest bekend is, definieert letterlijk de ‘ruimte’ tussen 
sculptuur en schilderij, of tussen vloer en wand. Door een 
eenvoudig gebaar - het kantelen van een monochromatische, 
rechthoekige plank zodat deze op de grond staat en tegelijk 
tegen de muur leunt - sluit de kunstenaar aan bij de principes 
van de minimal art. Het tweedimensionale vlak van het beeld 
wordt immers verlaten, waardoor de betrokkenheid van de 
kijker toeneemt en het kunstwerk een nauwere band aangaat 
met de omringende ruimte. Toch hebben de werken een dub
belzinnig statuut en houden zij het midden tussen schilderijen 
en sculpturen. Het gaat als het ware om ‘brokken kleur’; om 
kleuren die objecten worden en in relatie staan tot andere 
kleuren of objecten in de ruimte. Anders dan kunstenaars 
als Carl Andre, Donald Judd en Robert Morris (de ‘harde’ 
minimalisten) is John McCracken minder uit op een intel
lectuele uitwerking van ideeën rond de beleving van ruimte 
en tijd. Hij richt zich meer op de verschijningsvorm van de

John McCracken

Teton, 1989

koele, geometrische vormen en voorziet ze van een levendige 
en kleurrijke afwerkingslaag. Hierdoor kreeg het werk van 
McCracken (en dat van andere kunstenaars van de Ameri
kaanse westkust) echter snel het ietwat pejoratieve etiket van 
Finish Fetish met zich mee, verwijzend naar het gebruik van 
gladde en fel gekleurde oppervlakken in de auto-industrie en 
de Californische surfcultuur.
In de loop der jaren heeft McCracken zijn vocabularium 
uitgebreid met columns, slabs, blocks, basic beautiful farms 
en neutral farms. Het gaat steeds om elementaire tot meer 
complexe geometrische volumes, die bedekt worden met 
een laag glasvezel en een dikke laag polyester, vermengd 
met lak en pigment. Door de Werken te polijsten krijgen 
ze een uiterst gladde en reflecterende huid, wat maakt dat 
hun verschijningsvorm zowel fysiek als immaterieel is. De 
in het SMAK gepresenteerde werken uit roestvrij staal, die 
machinaal bewerkt en gepolijst zijn, drijven deze paradox 
op de spits. Door hun gepolijste oppervlak zijn de sculpturen 
volledig reflecterend, wat hun objectkarakter ondermijnt. Ze 
absorberen het licht en de kleuren uit de omgeving, weerspie
gelen die, maar snijden ook een segment uit de omringende 
ruimte. Deze optische illusie komt echter het best tot zijn 
recht op buitenlocaties en minder in de traditionele tentoon
stellingsruimte. De complexere, gefacetteerde sculpturen 
van McCracken, waarbij het optisch spel wordt uitgebreid 
door schuin afgesneden hoeken, zijn minder overtuigend. De 
spirituele dimensie die de kunstenaar aan de werken toedicht, 
lijkt hier de bovenhand te krijgen op de elementaire ruimte
lijke ervaring.
De schaal van McCrackens sculpturen is meestal op maat van 
de menselijke figuur. Zuilvormen als Teton (1989) en Jupiter 
(2000) communiceren met de toeschouwer, die zijn eigen
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ZEBRASTRAAT GENT

STIPPELS
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gestalte volledig in het werk weerkaatst ziet. Deze reflectie 
nodigt uit tot aanraking van de gladde sculptuurhuid, hoewel 
de kijker uitdrukkelijk gevraagd wordt dit niet te doen. De 
perfecte, smetteloze staat van de werken maakt dat het ‘op 
afstand houden’ een inherent kenmerk wordt van dit werk, 
zoals Luk Lambrecht opmerkt in de begeleidende tentoon- 
stellingspublicatie. Mede daardoor leunen de werken echter 
dichter aan bij designkunst dan bij minimal art. Vooral bij 
kleinere werken in de Alpha-reeks, die - tegen de principes 
van de minimal art in - op een sokkel gepresenteerd worden, 
ligt de nadruk te zeer op decoratieve elegantie. De architec
turale kwaliteit van het werk maakt hier plaats voor de meer 
formeel-esthetische uitgangspunten van de beeldhouwkunst 
die midden de jaren 1980 opkwam, met kunstenaars als 
Lili Dujourie, Niek Kemps, Jan Vercruysse of Jean-Marc 
Bustamante. Het werk van McCracken behoeft een gro
tere schaal en een meer directe relatie met de omringende 
ruimte om de lichamelijkheid van de toeschouwer te kun
nen aanspreken.
Los van de artistieke kwaliteit van het werk van McCracken 
staat de vraag naar de relevantie ervan, zowel binnen de 
context van het museum als van de actuele kunst in het alge
meen. Luk Lambrecht benadrukt terecht dat het oeuvre van 
McCracken niet genoeg bekend en te weinig bestudeerd is. 
Vernieuwde aandacht vanuit de museumwereld kan worden 
begrepen als een poging om de hele ‘enscenering’ van de 
minimal art te corrigeren. Toch is het niet aan het SMAK 
gegeven; om die corrigerende rol waar te nemen. Daarvoor is 
de presentatie te beperkt en ontbreekt de nodige omkadering. 
De opportuniteit van deze reizende tentoonstelling stelt het 
museum echter wel in staat om een deel van haar collectie 
voor het voetlicht te plaatsen. De gelijktijdige collectiepre- 
sentatie over Het minimalisme^en zijn invloed op de actuele. 
kunst, onderneemt daartoe inderdaad een bescheiden poging. 
Onder de (al te) ruime noemer van het ‘minimalisme’ wor
den hier werken bijeengebracht van onder meer Donald Judd, 
Richard Serra, Dan Flavin, Robert Mangold, Lucio Fontana, 
maar ook van Niek Kemps en Jan Vercruysse. Die selectie 
benadrukt echter wel de positie van het werk van McCrac
ken, op het raakvlak van beide generaties kunstenaars: tussen 
de architecturaal geïnspireerde kunst van de minimal art en 
de hieruit voortvloeiende, maar meer op design geënte kunst 
van midden de jaren 1980.
De tentoonstelling van John McCracken en, de collectiepre- 
sentatie Het minimalisme en zijn invloed op de actuele kunst 
lopen tot 9 januari in het Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst, Citadelpark, 9000 Gent (09/221.17.03; www.smak.be). 
(Dieter De Clercq)

ROY VILLEVOYE. De tentoonstelling Propeller van Roy 
Villevoye in De Hallen in Haarlem is tweeledig: naast een 
ruimte met zestien foto’s (en een tafel met publicaties) wor
den achter een gordijn twee films vertoond. De foto’ s, vrijwel 
allemaal bij de Asmat op Nieuw-Guinea ontstaan, beslaan de 
laatste tien jaar. Een bestudering van de data leert dat foto’s 
die nieuw lijken soms juist tot de oudere behoren; zij zijn 
pas nu door Villevoye afgedrukt. De uniforme, middel
grote afdrukken verschillen vande grote computerprints die 
Villevoye in het verleden vaker heeft gebruikt. Die beelden 
werden op industrieel-pointillistische wijze opgesplitst in de 
drukkleuren magenta, cyaan, geel en zwart. Bij de nieuwe 
beelden kijkt men daarentegen naar een ‘echte’ foto, maar 
doordat het beeld met een kleinbeeldcamera is gemaakt en 
niet de resolutie heeft van foto’s van Dijkstra of Struth, is 
het op dit formaat behoorlijk grofkorrelig. In combinatie met 
de verzadigde kleuren leidt dit ertoe dat de werken geen per
fecte, transparante vensters op de wereld zijn; er wordt een 
spanning tussen voorstelling en beeldoppervlak gecreëerd.
Het eerste werk dat men tegenkomt hangt buiten de eigen
lijke tentoonstelling in het trappenhuis, als een confronterend 
welkomstbeeld: The Fifth Man - in tegenstelling tot de an
dere foto’s een digitale opname, waarvan de lage resolutie 
ook weer tot een allesbehalve perfecte kunstfoto leidt - toont 
de kunstenaar te midden van vier nogal nors kijkende 
Papoeamannen, waarvan er drie een shirt met de tronie

--

Roy Villevoye

Propeller, 2004

van Bin Laden dragen; ook Villevoye heeft een dergelijk 
shirt aan. In de tentoonstelling komt dat-, shirt - zo te zien 
het exemplaar van Villevoye — nogreen keer terug in een 
individueel portret van een Papoeaman. Verder zijn op an
dere foto’s voorbeelden te zien van de aan flarden gereten en 
geknoopte shirts die Villevoye al eens in een installatie heeft 
verwerkt; wat in eerste instantie een symptoom van armoede 
lijkt, is in de meeste gevallen opzet en bedoeld als versie
ring. Hoewel dit gegeven in Villevoyes publicatie Rood 
Katoen uitgebreid werd beschreven en in beeld gebracht, is 
Villevoye doorgaans karig met tekstuele supplementen. In 
de tentoonstelling komt men er dan ook niet achter of de Bin 
Ladenmannen een Papoea-afdeling van Al Qaida vormen, 
al licht Villevoye in gesprekken graag toe dat ze nauwelijks 
weten wie die man is; ze zijn via Indonesiërs aan de shirts ge
raakt. Terwijl Benjamin de combinatie van tekst en fotogra- 
fisch beeld nog als progressief bestempelde, lijkt Villevoye 
te zijn afgeknapt op de uitleggerigheid van fotobijschriften in 
magazines of commentaarstemmen in documentaires; deze 
tekstuele supplementen bedelven de beelden en beroven ze 
van hun potentieel. Door opvallende foto’s te tonen zonder 
uitleg roept Villevoye vragen op die niet meteen geruststel
lend worden beantwoord, De beelden missen iets, en daarin 
ligt ten dele hun kracht.
De foto Propeller in Jungle (1994) legt een link met de recen
te film Propeller waar ook de tentoonstelling naar genoemd 
is. Propeller is het verslag van een zoektocht naar de oor
sprong van een propeller die in het oerwoud ligt te verrotten. 
Het blijkt uiteindelijk te gaan om een gevechtsvliegtuig uit 
de Tweede Wereldoorlog dat een noodlanding moest maken. 
Op een gegeven moment vertelt de Asmatter Komelis Eminé 
een mythische versie van het voorval, vol vreemde, sprook
jesachtige elementen. Een Amerikaanse priester vermoedde 
dat dit verhaal een daad van kannibalisme moest maskeren 
-tot het midden van de twintigste eeuw allesbehalve on
denkbaar in dit gebied - maar Villevoye komt erachter dat de 
piloot, van Nederlandse afkomst, het heeft overleefd en weet 
hem in deze film op te sporen. Propeller is een soort cultuur
historische detectivefilm die de verschillende vertogen (van 
de zus van de priester, van Komelis Eminé, van de piloot ) in 
een doorlopende plot onderbrengt.
Heel anders van opzet is The New Forest, een met Jan 
Dietvorst gemaakte film die afwisselend met Propeller tel
kens één dag nonstop in de tentoonstelling is te zien. Ook 
hier wordt elke spreker even lang aan het woord gelaten en 
ontbreekt een ‘objectieve’ commentaarstem die hun relaas 
aan elkaar praat. De scène uit Propeller van de man die de 
vliegtuigmythe vertelt komt weer terug. Verder spreekt een 
man over een behekste tas die de dood van een belangrijk 
persoon tot gevolg had, en speculeert een andere man met 
een oogaandoening over de oorzaak van de ziekte die hij als 
kind heeft gehad - heeft een bepaalde vogel zijn ziel mee-

genomen, of had zijn vader een van zijn voorouders tegen 
zich in het harnas gejaagd? Een Koreaanse reiziger praat in 
onnavolgbaar semi-Engels over de ontberingen die hij heeft 
geleden, in een voor hem onbegrijpelijke cultuur, en dan is er 
nog de mijmerende Amerikaan Vince Cole, gefilmd in een 
licht dat zijn kale hoofd onmiskenbaar doet lijken op dat van 
Marlon Brando in Apocalypse Now. The New Forest had iets 
strenger gemonteerd moeten worden' de opbouw is goed, 
maar tussen de stukken die er toe doen - monologen en soms 
dialogen met Heden van diverse pluimage - zitten impres- 
- shots, die soms redundant aandoen. Niettemin 

overtuigt de film door de reeks pratende portretten die hij in 
wezen is. The Neyy.Fat^st toont de Asmat als afspiegeling 

X van het global village -ôf andersom. McLuhan modelleerde 
-zijn concept van het global village expliciet naar dat van 

'primitieve dorpjes'mef een orale cultuur, waarin het gonst 
van de legenden en geruchten. In een tijd van elektronische 
instantcommunicatie die urban legends en complottheorieën 
genereert, doet de verzameling curieuze en dubieuze verhalen 
in The New Forest, ondanks alle culturele eigenaardigheden, 
merkwaardig vertrouwd aan. Dit is geen Stenen Tijdperk,
geen verleden - het is een heden, en misschien is dat heden al 
de posthistorische toekomst. Des te belangrijker dat films als 
Propeller of The New Forest een analytische blik mogelijk 
maken, juist door de gebruikelijke documentaireretoriek weg 
te snijden.
Propeller van Roy Villevoye loopt tot 5 december in 
De Hallen, Grote Markt 16, Haarlem (023/511.57.75; 
www.dehallen.com). (Sven Lütticken)

ROGER RA VEEL. Er is dit jaar in de Nederlandse musea 
opvallend veel aandacht voor moderne Belgische kunst. Her
stel: Vlaamse kunst. Afgelopen zomer was in het Groninger 
Museum een tentoonstelling van de drie coryfeeën van het 
vooroorlogse expressionisme, Van den Berghe, Permeke en 
Gustave De Smet, tijdgenoten van de Groningse expressio
nisten van De Ploeg. Dit najaar licht het Gemeentemuseum 
in Den Haag Permeke eruit met een groot overzicht. Tegelijk 
vinden er twee tentoonstellingen plaats van vooraanstaande 
naoorlogse schilders. Een retrospectieve van Raoul De Keyser 
doet De Pont in Tilburg aan op een tournee die verder langs 
Londen, Porto, St. Gallen en Rochechouart voert; het Cobra 
Museum in Amstelveen toont de vroege schilderijen van 
Roger Raveel, uit de periode van ongeveer 1948 tot 1968.
Op zichzelf bieden de tentoonstellingen niet zoveel nieuws 
maar ze roepen wel interessante vragen op naar de relatie en 
de kwalitatieve verhouding tussen de kunstenaars, en naar hun 
positie ten opzichte van wat ik maar, conform het jargon, het 
actuele discours zal noemen. Het is waarschijnlijk niet toeval- 
Hg en zeker niet zonder betekenis dat deze tentoonstellingen 
van schilders van oudere generaties plaatsvinden op een mo
ment dat de schilderkunst weer in de belangstelling staat, na 
lang te zijn doodverklaard; een van die periodieke oprispingen 
waar kritiek en museumwereld met hun soms wat haperende 
korte termijngeheugen het patent op hebben.
Het werk van Raveel (° 1921) vormt in zekere zin nog een 
schakel met dat van zijn grote voorgangers. De in 2003 
verschenen oeuvrecatalogus van zijn vroege schilderijen 
bevat een paar dozijn jeugdwerken, ontstaan vanaf 1934; de 
tentoonstelling in Amstelveen begint wijselijk in 1948 als hij 
na zijn academieopleiding een paar jaar zelfstandig heeft ge
werkt. Dan staat daar ook gelijk een kunstenaar met een eigen 
stemgeluid die de alledaagse dingen bezingt in huis en tuin, in 
een landelijke omgeving. In dat werk klinkt een echo door van 
het Vlaams expressionisme, al ontbreken bij Raveel het vaak 
zwaar aangezette sentiment en de sensualiteit van Permeke en 
de vroege Van den Berghe, met hun aan aarde en streek ge
bonden idioom. Brusselmans en De Smet, in diens strengere 
werk, staan hem nader. Bovendien heeft Raveel duidelijk over 
de grens gekeken. Zo zijn er vleugjes Matisse en Léger te be
speuren in zijn schilderijen uit de beginjaren.
De overheersende indruk is echter die van een grote eigenzin
nigheid in de beeldtaal die hij tussen 1948 en 1952 ontwik
kelt, en waarop hij in feite tot op de dag van vandaag teert. 
In de stillevens, interieurs en tuingezichten zijn objecten en
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Roger Raveel

Stilleven met broodplank en mes, 1948

elementen van de omgeving (een raam, een muur, een boom, 
een paal, een naburig huis) min of meer gelijkgeschakeld en 
uitwisselbaar, alsof het afbeeldingen van speelkaarten zijn 
of zetstukken afkomstig uit een bouwdoos. Zelfs de levende 
wezens op zijn schilderijen ontkomen niet aan die schemati
sering: een poes is een vlek met alleen een poezige contour, 
een man met een pet is tot een anoniem persoon gemaakt 
door het gezicht of de hele figuur te vullen met strepen of 
blokken.
Toch doet Raveels werk allerminst mechanisch en levenloos 
of uitdrukkingsloos aan. Het weet empathie te wekken, op 
verschillende manieren. De schilderijen zijn aantrekkelijk 
op materieel niveau door de gevarieerde verfbehandeling, 
soms schraal, dan weer vet op de plekken die er toe doen. 
Raveel heeft veel gevoel voor de verfsubstantie en hij laat de 
ondergrond, meestal hardboard dat beurtelings aan de gladde 
voorzijde of de gestructureerde achterkant is beschilderd, 
doorwerken in het verfoppervlak. De afscheidingen en raak
vlakken van de partijen behandelt hij met een onnadrukkelijk 
raffinement. Het is geen Franse belle peinture, ze doet eerder 
wat log aan, maar ze is zeer doeltreffend voor zijn beeldtaal. 
In de tweede plaats prikkelt hij de toeschouwer met vreemde, 
soms zeer tegenstrijdige ruimtelijke effecten. Het oog wordt 
bij een en hetzelfde schilderij de denkbeeldige ruimte in
getrokken door een extreme toepassing van het perspectief 
en tegelijk worden blokkades opgeworpen door vlakke 
elementen binnen het beeld, lege plekken of lange banen en 
rechthoeken met zwarte of helgekleurde contouren die het 
zicht benemen op een deel van de voorstelling. Raveel drukt 
daarmee een visie uit op de instabiele positie van de mens in 
de wereld, een moderne visie die niet spoort met de sfeer van 
het genoeglijke buitenleven van alledag die zijn figuratie lijkt 
op te roepen. Er schrijnt iets in dit werk, en dat is mede de 
kracht ervan.
In de tweede helft van de jaren vijftig tot in de vroege jaren 
zestig heeft Raveel schilderijen gemaakt die overwegend ab

stract zijn, al is de referentie aan de natuur of aan bewonderde 
voorgangers zoals Rubens en Giotto niet geheel afwezig. 
Het is alsof hij daarmee de anekdote en de nostalgie wilde 
bezweren die altijd op de loer lagen, en zich tevens nadruk
kelijk wilde verstaan met wat toen in Europa en Amerika als 
geavanceerde kunst gold. De tentoonstelling in Amstelveen 
laat een aantal van die schilderijen zien - jammer genoeg 
geen tekeningen, waarin hij sterker en gelijkmatiger van 
kwaliteit is, zoals overtuigend blijkt uit de tentoonstelling 
Appel onderweg in Brussel. Bij de schilderijen zijn hele 
mooie, zoals Zwoel uit 1962; er valt ook goed te begrijpen 
wat deze exercitie hem heeft geleerd.
Toch vind ik het een gunstige ontwikkeling dat hij in de jaren 
zestig zijn oude thematiek heeft hernomen (versterkt met ele
menten uit de pop art) en verbonden met de verworvenheden 
van de tussenliggende jaren. In België en Nederland, waar 
zijn werk mede dankzij de Amsterdamse Galerie Espace 
altijd veel respons heeft gekregen, wordt die ontwikkeling 
vaak betreurd. Velen vinden de latere Raveel minder dan de 
vroege, waarbij met name het meer abstracte werk tegen
woordig veel lof krijgt toegezwaaid. Het is in dit verband 
typerend dat de iets jongere Raoul de Keyser (° 1930), die 
in de jaren zestig zwaar onder Raveels invloed stond en zich 
daar pas geleidelijk aan ontworstelde, tegenwoordig met zijn 
abstracte werk meer furore maakt - ook internationaal, sinds 
zijn deelname aan Jan Hoets Documenta van 1992, getuige 
de imposante tentoonstellingstournee van dit jaar.
De Keysers werk lijkt actueler, maar mij lijkt het een 
schijnactualiteit. Zijn werk is minder gedurfd en in feite 
ouderwetser dan dat van Raveel, simpeler en naïever in zijn 
abstrahering van de natuur en lichtelijk behaagziek in zijn 
schilderkunstige gevoeligheid. Bij de latere Raveel is lang 
niet alles goud. Er zit veel herhaling in zijn werk en het is wat 
gladder en schoner geworden, het mist de ruige kracht van 
de op hardboard geschilderde vroege werken. Niettemin, ook 
in de jaren zestig tot negentig zijn er telkens weer werken uit 
zijn handen gekomen die frapperen, die dat schrijnende heb
ben, dat desoriënterende en duizelingwekkende, waardoor ze 
je bijblijven.
De wonderlijke werkelijkheid van Roger Raveel. Het vroege werk 
loopt tot 5 december in het Cobra Museum Amstelveen, Sand- 
bergplein 1, 1181 ZX Amstelveen (02/547.50.50; www.cobra- 
museum.nl). (Carel Blotkamp)

RAOUL DE KEYSER. De reizende overzichtstentoonstel
ling van Raoul De Keyser in De Pont in Tilburg oogt, met 
de collectiepresentatie eromheen, een beetje als een tentoon
stelling binnen een tentoonstelling. Niet helemaal, want De 
Keyser was niet op isolatie uit. Hij verdeelde zijn schilderijen 
over de binnen- en de buitenwanden van het cluster zalen in 
de grote hal, die met zijn immense industriële dakconstructie 
niet direct een intimistische locatie vormt. Het oeuvre van De 
Keyser neemt het hier op tegen ‘klassiek’ twintigste-eeuws 
geweld, zoals de grootschalige werken van Richard Long, 
Lothar Baumgarten en Thomas Schütte uit de collectie.
Zevende Linnen Doos staat opgesteld aan de ingang van het 
zalenparcours. Het is een object-schilderij, een doosvolume 
omkleed met genaaid en beschilderd linnen dat vrij in de 
ruimte staat. De groene fond en witte boord alluderen op 
doelpalen en markeringen op een voetbalveld. Schuin neer
gezet, buiten het ‘eigenlijke’ tentoonstellingsparcours, meet 
deze vorm zich met drie opzichtige land-artsculpturen van 
Richard Long: een lading keien, een lading steenkool en 
een muur vol modder. Als een ironische grenswachter — de 
opvallende stiknaden aan de zijkant doen het ‘beeld’ van het 
voetbaldoel effectvol te niet - geeft het werk het startschot 
voor wat volgt.
Het oeuvre van De Keyser strekt zich uit van de late jaren 
zestig tot nu. Het lijkt erop dat de schilder, door zaal na zaal 
werken uit verschillende periodes met elkaar te combineren, 
de ‘ontwikkeling’ van dat oeuvre doorheen die jaren ter dis
cussie stelt. In elk van de zalen staat, op de een of andere ma
nier, een ander ‘thema’ centraal. Tegelijk speelt De Keyser 
voortdurend met de notie van de ‘terugkeer’. Het is opvallend

Raoul De Keyser

Precedent, 2003

hoeveel titels verwijzen naar het verlopen van tijd, naar het 
herhalen en terugkeren in de tijd. Een serie van drie schil
derijen draagt de titels Proloog, Presto en Precedent, met 
Retour en Come on, play it again lijkt De Keyser zijn oeuvre 
zelfs iedere vorm van ‘ontwikkeling’ te ontzeggen. Hij over
schildert zijn werken vaak, en komt soms na jaren terug op 
eenzelfde problematiek. Zo ‘situeert’ hij zijn schilderijen in 
een tijd die uitdrukkelijk als ‘hun’ tijd wordt bestempeld: een 
tijd die cyclisch verloopt en die de schilder aan het einde van 
de ene etappe onvermijdelijk terugvoert naar het begin van 
een andere etappe - of die hem van het ene (terug) naar het 
andere schilderij leidt. Een werk blijkt steeds een variant op 
een vorig werk te zijn.
Maar titels zijn ambigu en De Keyser gebruikt ze eerder om 
een samenhang te suggereren dan om die aan te tonen. Het 
tentoonstellingsparcours geeft aan hoe het oeuvre verschuift 
naarmate het zich ontwikkelt. Aanvankelijk zijn vlakken 
dicht tegen elkaar aan geschilderd. Slice uit 1969 betrekt de 
zijkanten van het doek mee in het geschilderde patroon en 
leunt als een plank - of een hoge dunnen ‘doos’ - tegen de 
muur. Het werk hoort bij een reeks die in de eerste zaal wordt 
getoond, en die draait om de ambiguïteit van het schilderij dat 
tegelijk ‘beeld’ is en ‘ding’. De series Zeven voor Jeanne en 
Zeilen Heuvels, die er chronologisch onmiddellijk op volgen, 
laten meer ruimte tussen de vlakken, maar ook dat draagt bij 
tot de ambiguïteit van het beeld: randen en hoeken worden 
een ‘motief’.
Vervolgens heeft De Keyser het spel met randen en hoeken 
naar het centrum van het schilderij verschoven. Soms is er 
een lyrisch aspect, wanneer hij uitgaat van meer 'natuurge- 
bonden’ gegevens als een boom achter een venster {Zacht 
apeverdriei) of een kano op het water {Tornado), vaak 
overheerst een geometrisch motief (parallelle lijnen in de 
Hellepoort-?ene en in een andere Tornado). Steeds maken
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Friends of American Art Collection
© The Art Institute of Chicago
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HET FONDS BKVB

COMMISSIELEDEN
voor de subcommissies die de subsidie
aanvragen van beeldend kunstenaars, 
vormgevers of architecten beoordelen.

fonds voor______  ■
BEELDENDE KUNSTEN
VORMGEVING________  
EN BOUWKUNST

Postbus 773 
1000 AT Amsterdam 
telefoon 020 5231523 
fax 020 5231541
e-mail: post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl

Er wordt met name gezocht naar kandidaten die vanuit de praktijk als beeldend 
kunstenaar, vormgever of architect óf als beschouwer algemeen deskundig zijn 
en tevens specialistische kennis hebben op een van de volgende gebieden:

VOOR DE COMMISSIE BASISSUBSIDIES:
tekenen/schilderen, beeldhouwkunst, opdrachten in de openbare ruimte, vrije vormgeving 
(o.a. mode, product- en theatervormgeving)

VOOR DE COMMISSIE STIMULERINGSSUBSIDIES:
schilderkunst, beeldhouwkunst, conceptuele kunst, illustratie, mode, productvormgeving, 
architectuur, stedenbouw

Van kandidaten voor de Commissie Basissubsidies wordt ook verwacht dat zij vertrouwd zijn 
met regionale en nationale circuits die van belang zijn voor de erkenning van het kunstenaarschap 
van de aanvragers.

Bij de samenstelling van alle commissies wordt bovendien gestreefd naar culturele diversiteit en 
een goede spreiding van leeftijd en woonplaats. Deze ronde wordt met name gezocht naar oudere 
kandidaten en kandidaten met een niet-westerse achtergrond.

Vergaderfrequentie: 1 dagdeel per 3 weken (Commissie Basissubsidies)
1 dagdeel per 2 of 3 weken (Commissie Stimuleringssubsidies).
Honorering: d.m.v. vacatiegeld.
Solliciteren: voor 21 januari 2005 door middel van sollicitatiebrief met c.v. aan Lex ter Braak, 
directeur Fonds BKVB, Postbus 773,1000 AT te Amsterdam. S.v.p. op envelop vermelden of 
het sollicitatie voor Cie. Basissubsidies of Cie. Stimuleringssubsidies betreft. Kandidaten die 
zich voor beide commissies willen aanmelden, wordt verzocht afzonderlijke brieven te sturen. 
Het is niet mogelijk in beide commissies te worden benoemd. Verwacht wordt dat de selectie 
medio april 2005 is afgerond en de leden per 1 mei/1 juni 2005 worden benoemd.

Voor meer informatie: www.fondsbkbv.nl (zie ‘vacatures') of 
tel 020 5231561 (coördinator basissubsidies) 
tel 020 5231640 (coördinator stimuleringssubsidies beeldende kunst) 
tel 020 5231639 (coördinator stimuleringssubsidies vormgeving en architectuur)

T • l T UITTE DE WITHSTRAAT 50F F I 3012 OR ROTTERDAMI E H I - uuu.tertplaza.nl
Boeiende en uitdagende baan voor ambitieuze jonge curator die naast creativiteit en visie beschikt over 
een uitgebreid netwerk en een rol van betekenis kan vervullen in het debat over actuele kunst in brede zin.

PROGRAMMACOÖRD I NATOR / TENTOONSTELLINGSMAKER (M/V)
VOOR 32 UUR PER WEEK
TENT, stimuleert artistieke ontwikkelingen en toont en promoot Rotterdamse beeldende kunst in een 
brede (internationale context. TENT, is de afdeling tentoonstellingen van het Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam (CBK), een onderdeel van de gemeentelijke kunstsector.
FUNCTIE:
• Het initiëren, coördineren en realiseren van het programmabeleid van TENT..
• Het organiseren van tentoonstellingen, projecten en multiavonden.
• Het zowel in financiële als in technische zin inhoud geven aan de lange termijnplanning.
• Het zelfstandig uitwerken en bewaken van de programmabudgetten.
• Het coördineren van de werkzaamheden van de programmamedewerkers en de projectcuratoren.
• Het deelnemen aan interne en externe overlegsituaties.

PROFIEL:
• Academisch denk- en werkniveau.
• Leidinggevende en organisatorische kwaliteiten.
• Uitgebreide kennis op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en aanverwante disciplines.
• Beschikt over een netwerk van nationale en internationale contacten.
• Kennis van projectbegroting en kostenbewaking.
• Aantoonbare werkervaring en mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
• Flexibele instelling, bereid op onregelmatige tijden te werken.
VOORUITZICHTEN:
Een uitdagende en gevarieerde baan met vergaande mogelijkheden tot ontplooiing. Het salaris bedraagt 
maximaal € 3518,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
Meer informatie kun je telefonisch opvragen bij Thomas Meijer zu Schlochtern, Hoofd tentoonstellingen: 
010 413 54 98.
Stuur je sollicitatiebrief met CV vóór 10 december 2004 aan de P&O-afdeling van het Centrum 
Beeldende Kunst Rotterdam, ter attentie van Bram Post, Postbus 25019, 2001HA Rotterdam.

OPENINGSUREN: DAGELIJKS VAN 11-19 U. ZONDER ONDERBREKING

VRIJDAG EN MAANDAG TOT 22U. • HEURES D'OUVERTURE: JOURNELLEMENT

DE 11 à 19 H. SANS INTERRUPTION VENDREDI ET LUNDI JUSQU'À 22 H.

OPENING HOURS: EVERY DAY FROM 11 A.M. TO 7 P.M. NON STOP FRIDAY

AND MONDAY TO 10 P.M. • LINEART WERD GESTICHT IN 1981. AAN DE

INTERNATIONALE KUNSTBEURS LINEART 2003 NAMEN GALERIJEN DEEL ÜIT

INTERNATIONALE KUNSTBEURS 19", 20" en 215 EEUW 
FOIRE D’ART INTERNATIONALE 19"dm, 20 ",eet 21"meSIECLE 
INTERNATIONALE KUNSTMESSE 19., 20. und 21 .JAHRHUNDERT 

INTERNATIONAL ART FAIR 19th, 20" and 21s' CENTURIES 
FIERA DELL’ARTE INTERNAZIONALE DEL 19°, 20°, 21°se 
FERIA INTERNACIONAL DE ARTE DEL S.XIX, XX, XXI

15 VERSCHILLENDE LANDEN • LINEART A ETE FONDE EN 1981. GALERIES DE

15 DIFFERENTS PAYS, ONT PARTICIPE A LA FOIRE INTERNATIONALE D'ART

LINEART 2003* LINEART HAS BEEN FOUNDED IN 1981. GALLERIES OF 15

DIFFERENT COUNTRIES HAVE PARTICIPATED IN THE INTERNATIONAL ART FAIR

LINEART 2003 • INFO 2 I.J.V. B-9000 GENT • TEL 32 (0) 9 241.55.00

FAX 32 (0) 9 241.55.11 • E-MAIL : INFO@LINEART.B

WEBSITE: WWW.LINEART.BE UNEART

FLANDERS
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strepen, scheidingslijnen en markeringen het ‘beeld’ uit. 
Toch lijkt de aandacht van De Keyser vooral uit te gaan naar 
wat zich naast of rond het motief beweegt: naar de onzuiver
heid van een contrast, naar contrasten waar hij zolang mee te 
maken krijgt tot het schilderij erin ‘ademt’, tot het natrilt in 
de lucht.
De werken uit de reeks waartoe onder meer Kamer en Obstakel 
behoren, zetten ruimte en perspectief op een gelijkaardige ma
nier ‘in beweging’. We krijgen te maken met een vlak dat naar 
de diepte leidt, met een schot dat de ruimte breekt of dat als een 
deur in het beeldvlak opengaat. Tegelijk schildert De Keyser 
die indruk van diepte weer dicht, door de achtergrond naar de 
voorgrond te ‘borstelen’.
Tegen elke evidentie stelt hij de schijn - of het bedrog - van 
het tegendeel. In elk ‘systeem’ brengt hij afwijkingen, overal 
treden accidenten, imperfecties, valse noten op. Dat trekt hij 
tot in de accrochage door: aan de achterzijde van een wand 
van de zaal met Kamer en Obstakel exploreren Dalton, Lok en 
Closerie IV de ‘dichtheid’ van het beeldvlak via het motief van 
het raster. Vervolgens wordt die dichtheid transparant (Klaarte) 
en maakt het raster plaats voor een losser patroon van vlekken 
of klodders verf uit de tube tegen een lichte, atmosferische 
achtergrond (Blue de Ciel, Bem-Berlin-hangend, Untitled 
(Suggestion)). De meest recente schilderijen in de tentoonstel
ling (Retour', Come on, play it again) zijn gegroepeerd in de 
laatste zaal en vertonen hangende, zwevende motiefjes.
Er is altijd iets ‘onafs’ in de manier van werken van 
De Keyser, hij kan op elke ‘stelling’ of motief terugkeren, 
er weer omheen of overheen schilderen. Als hij zijn voordeel 
haalt te midden van de heterogene collectie van De Pont 
- met verderop nog een zaal Gerhard Richter in de aanbie
ding - heeft de veelzijdigheid van zijn oeuvre daar veel mee 
te maken. Het was al matuur van in het begin.
Raoul De Keyser was te zien in Whitechapel Gallery (Londen) 
en Musée de Rochechouart, en loopt nog tot 9 januari in Stichting 
De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg (013/543.83.00; 
www.depont.nl). De tentoonstelling reist daarna naar Museu de 
Arte Contemporanea de Serrai ves (Porto) en naar Kunstmuseum 
Sankt Gallen. (Use Kuijken)

STIEGLITZ ET SON CERCLE. LA MODERNITÉ À 
NEW YORK 1905-1930. Alfred Stieglitz was niet alleen 
fotograaf, met zijn 297 Gallery en zijn tijdschrift Camera 
Work was hij ook een van de belangrijkste promotoren van 
dit nieuwe medium. Bovendien was hij ook de eerste die mo
derne kunstenaars als Rodin, Cézanne, Matisse en Picasso 
naar Amerika bracht.
In 1902 stichtte Stieglitz (1864-1946) de Photo-Secession. 
Een jaar later creëerde hij het tijdschrift Camera Work en drie 
jaar later opende hij op het nummer 291 aan Fifth Avenue 
in New York The Little Galleries of the Photo-Secession. 
Alhoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om er uitslui
tend fotografisch werk te tonen van de leden van de groep 
(Gertrude Kasebier, Clarence White, Edward Steichen, 
Joseph Turner Keiley, Frederick Evans en Alvin Langdon 
Coburn), werden de activiteiten van de “291”, zoals de ga
lerie algauw genoemd werd, uitgebreid tot het tentoonstellen 
van schilderijen, beelden en grafisch werk. Vanuit de idee 
van de interactie tussen de verschillende kunsten en de over
tuiging dat fotografie een volwaardige kunstvorm is, toonde 
Stieglitz voor het eerst fotografie op het niveau van de andere 
kunsten. Vrij snel werd zijn galerie het meest vitale centrum 
van de Amerikaanse avant-garde.
Samen met Edward Steichen, die toen in Parijs woonde, 
organiseerde Stieglitz tussen 1908 en 1914 in Amerika de 
eerste tentoonstellingen van Rodin, Cézanne, le Douanier 
Rousseau, Braque en Severini. Hedendaagse kunstenaars als 
Duchamp en Picabia vonden er de weg naar een Amerikaans 
publiek en Picasso en Brancusi kregen er solotentoonstel- 
lingen, lang voor deze eer hen in Europa te beurt viel. In 
1914 toonde hij Afrikaanse kunst, niet als antropologisch 
curiosum, maar als volwaardige kunst. Twee jaar eerder had 
hij reeds een tentoonstelling gemaakt met kindertekeningen.

Constantin Brancusi

Danaide, 1913, 
© Adagp, Paris, 2004

Tegelijkertijd toonde hij werk van Amerikaanse modernis
ten, waaronder zijn latere echtgenote Georgia O’Keeffe de 
bekendste is.
Van 1903 tot 1917 was Camera Work de officiële publicatie 
van de galerie. Oorspronkelijk handelde dit tijdschrift uitslui
tend over fotografie, maar vrij snel publiceerde Steichen ook 
teksten over plastische kunsten en literatuur. Hoewel zijn au
teurs niet van de minsten waren - men vindt er onder andere 
bijdragen van George Bernard Shaw en Maurice Maeterlinck, 
naast de eerste gepubliceerde teksten van Gertrude Stein 
- verloor Camera Work door deze nieuwe koers de helft van 
zijn lezers.
De komst van Picabia naar New York - hij was de enige 
Europese kunstenaar die het zich kon veroorloven om in 1913 
op de opening van de Armory Show aanwezig te zijn - be
tekende voor de 297 het begin van een tweede leven. De 
intellectuele compliciteit van Stieglitz en Picabia werd gema- 
terialiseerd in de uitgave van het tijdschrift 297 (later maakte 
Picabia in Barcelona nog enkele nummers van het tijdschrift 
391 en in Parijs zelfs een 491) en de oprichting van de Modem 
Gallery, die geopend werd met de reeks Mécanomorphes van 
Picabia. Rond het tijdschrift vormde zich de New Yorkse 
dadabeweging met figuren als de Arensbergs, Marcel Duchamp, 
Arthur Cravan, Elsa von Freytag-Loring, Man Ray, Marsden 
Hartley en Charles Demuth.
In 1917 stuurde Marcel Duchamp in New York zijn fameuze 
urinoir onder de naam R. Mutt naar de tentoonstelling van 
de Society of Independent Artists. Het werk werd geweigerd 
door de jury waar hij zelf deel van uitmaakte. Stieglitz stelde 
het tentoon in zijn galerie en maakte de beroemde foto tegen 
de achtergrond van een schilderij van Marsden Hartley, die 
in het tijdschrift The Blind Man gepubliceerd werd onder de 
titel Buddha of the Bathroom. Nadien is dit objet trouvé ver
loren geraakt. Het exemplaar in de tentoonstelling is dat van 
het Centre Pompidou en behoort tot de reeks van acht die in 
1964 door Arturo Schwarz opnieuw werd uitgegeven.

Ondanks de economische situatie en de oorlog, die de con
tacten met Europese kunstenaars en kunsthandelaars bemoei
lijkten, gingen de activiteiten van Stieglitz gewoon door. De 
galerie 297 sloot in 1917 definitief haar deuren na de eerste 
individuele tentoonstelling van Georgia O’Keeffe - haar ab
stracte schilderijen zijn een reflectie op Kandinsky en geen 
seksuele metaforen, al werd deze laatste mythe door Stieglitz 
zelf de wereld ingestuurd en onderhouden.
Hetzelfde jaar publiceert Camera Work zijn laatste nummer, dat 
volledig gewijd was aan het werk van Paul Strand. De Modem 
Gallery sluit in 1918. Vanaf nu kon Stieglitz zich eindelijk 
volledig wijden aan zijn belangrijkste passie: de fotografie. 
Na de oorlog had Stieglitz achtereenvolgens drie galerieën, de 
Anderson Galleries (1921-25), de Intimate Gallery (1925-29) 
en An American Place (1929-46) op Madison Avenue. Hij 
verdedigde daar hoofdzakelijk Amerikaanse kunstenaars als 
Marin, Hartley, Dove en natuurlijk O’Keeffe, die hij reeds voor 
de oorlog had tentoongesteld.
Het Musée d’Orsay, dat werd opgericht voor de kunst van de 
19de eeuw, komt met zijn nieuwe directeur Serge Lemoine 
meer en meer in het vaarwater van het Centre Pompidou 
terecht. Dat blijkt ook uit deze tentoonstelling die zowel 
het werk van de fotograaf Stieglitz als dat van de uitgever, 
de galerist en de verzamelaar belicht. Veel aandacht wordt 
besteed aan de foto’s van Stieglitz, die algemeen beschouwd 
wordt als de fotograaf van het moderne New York. Een 
tachtigtal foto’s geeft een overzicht van zijn fotografisch 
werk, van 1889 tot 1937. Van een door het impressionisme 
en het symbolisme geïnspireerd picturalisme evolueert 
hij vanaf 1915 naar de straight photography. In foto’s als 
The Flatiron Building (1902), The City of Ambition (1910) en 
Old and New New York (1910), capteert hij de vitale energie 
van de grootstad. In zijn foto’s van New York uit de jaren 
dertig is de invloed van het kubisme duidelijk merkbaar. De 
bomen die hij in de jaren veertig fotografeerde op het domein 
van zijn familie in Lake George, krijgen een metafysische be
tekenis. Ze behoren dan ook tot zijn allerlaatste beelden.
Tot zijn belangrijkste werk behoren de foto’s die hij maakte 
van zijn vrouw Georgia O’Keeffe. In de tentoonstelling be
strijken ze een periode van twintig jaar, van 1917 tot 1937. 
Het eerste deel (1918-1920) bestaat uit een reeks close-ups 
van haar lichaam. De beelden zijn geïnspireerd door de teke
ningen van Rodin, die Stieglitz in 1908 had tentoongesteld. 
Door de vrije omgang met seksualiteit en de idee om het 
geheel voor te stellen door middel van een fragment, bood 
Stieglitz de naaktfotografie nieuwe mogelijkheden. Beroemd 
zijn vooral de foto’s van haar elegante handen. De foto van 
O’Keeffe’s hand op haar nieuwe wagen, een Ford uit 1933, 
symboliseert haar vrijheid en haar onafhankelijkheid. Ze 
woonde toen reeds de helft van het jaar in New Mexico, waar 
ze fantastische landschappen schilderde.
Verder zijn er ensembles te zien die door Stieglitz werden 
tentoongesteld, onder andere van Cézanne en Picasso, naast 
zijn tentoonstelling Afrikaanse kunst. Aan de hand van do
cumentaire foto’s van Stieglitz, die getuigen van zijn diverse 
activiteiten, werd een zaal van de galerie met een deel van 
zijn Brancusitentoonstelling uit 1914 gedeeltelijk gerecon
strueerd. Het was een van zijn meest succesvolle tentoon
stellingen. Ze was volledig uitverkocht - John Quinn werd 
voortaan zijn belangrijkste verzamelaar. Het laatste deel van 
de tentoonstelling toont de belangrijkste werken van fotogra
fen als Paul Strand en Charles Sheeler, die dicht bij Stieglitz 
stonden. De experimentele film Manhatta (1921) van Strand 
en Sheeler, die ook op de tentoonstelling te zien is, wordt 
beschouwd als de eerste Amerikaanse avant-gardefilm.
Gelijktijdig met Stieglitz loopt in het Musée d’Orsay ook een 
boeiende tentoonstelling over het fotograferen van de bewe
gingen van de lucht. Zijn ganse leven lang heeft de Franse 
natuurkundige Etienne-Jules Marey (1830-1904) zich bezig
gehouden met de studie van de beweging in al zijn vormen. 
Meestal ging het om beweging die niet met het blote oog kan 
worden waargenomen. Met zijn chronofotografie werd hij 
beschouwd als een voorloper van de cinema. Minder bekend

DE WERELD DEUGT, WIJZELF HELAAS WAT MINDER (LEO VROMAN) - MET WERKEN VAN O. A. TIONG ANG -FRANCIS BACON - JAN BANNING - JOHANNES BOSBOOM 
- JOOST VAN DEN BROEK - RITSAERT TEN CATE - MERLIJN DOOMERNIK- MARLENE DUMAS - ALBERT ECKHOUT - GER VAN ELK - LUCIANO FONTANA - DOMINIQUE GHESQUIÈRE - IVAN 
GRUBANOV - KEITH HARING-^ SHIN JUNSIK - EDWARD KIENHOLZ - JANNIS KOUNELLIS - AXEL & HELENA VAN DER KRAAN - GERMAINE KRUIP - JUDITH LEYSTER - SHARON LOCKHART 

- RICHARD LONG - PIERO MARSIU - PIETER LAURENS MOL - HOLGER NICKISCH - NIC NICOSIA - ROBERT 
POLIDORI - QUIRINE RACKÉ & HELENA MUSKENS - MARKUS RAEIZ - GERHARD RICHTER - SEBAST1ÂO. 
SALGADO - THOMAS SCHÜTTE - PAUL THEK - NARCISSE TORDOIR - PETRAN VERMEULEN - JANNEKE 

VEGERS - roY VILLEVOYE - ANDY WARHOL - ANTON VAN WELY - BEN WILUKENS __________ ___________

ONDER HET THEMA THE ARTIST AS A CURATOR_______________________

RITSAERT TEN CATE
26 november 2004 - 16 januari 2005 opening 25 november / 18:00 - 20:00 uur DE APPEL

open dinsdag t/m zondag 1 1:00 -1 8:00-

vrijdag 11:00 - 22:00______________
nieuwe spiegelstraat 10

1017 DE amsterdam__
t. +31 (0)20 625 56 51

f. +31 (0)20 622 52 15
www.deappel.nl
info@deappel.nl _

Rob Johannesma
16 oktober t/m 27 november 2004

'Elders'
4 december 2004 t/m 15 januari 2005

met werk van
Sven Augustijnen, Manon de Boer, Margot Larners, 

Dwight Marica en Derk Thijs 
curator: Petra Heck

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon+31 20 6236237 Facsimile+31 20 6390038 E-mailinfo@paulandriesse.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11—18 uur, zaterdag 14—18 uur, le zondag van de maand'14-18 uur www.galeries.nl/andriesse
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horizontaal programma: tentoonstellingen

feuilleton, deel twaalf

Mariana Castillo Deball 
NEVER ODD OR EVEN 

1 december - 23 januari

feuilleton, deel elf

ONNEFANTEM
Paul Drissen 
SPANIWOBO 

1 november - 24 december

verticaal programma: lezingen

Dieter Lesage 
verzet als artistieke pose? 

12 december 15:00 uur

Bas Heijne 
DE WERKELIJKHEID 

11 november 20:00 uur

Pawel Althamer 
winnaar The Vincent 2004 
T/m 17 januari 2005

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

Corridors 3: Antonietta Peeters 
Schilderijen en werken op papier 
T/m 9 januari 2005

Verder
Speciale aandacht voor actuele schilderkunst, 
Joëlle Tuerlinckx en IMI Knoebel

Marres

bezoekadres Capucijnenstraat 98 postadres Postbus 275 - 6200 AG Maastricht NL
openingstijden dinsdag tm zondag 13:00 - 18:00 uur
informatie +31 (0)43 - 3270207 - info@marres.org - www.marres.org
reserveren voor de lezing via e-mail voertaal Nederlands
locatie Ipanema, Avenue Céramique 250, Maaszijde

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
Avenue Céramique 250 - Maastricht Tel +31 (0)43 329 01 90
Open dinsdag tot zondag 11 -17u
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vanabbemuseum
14.11.2004 - 16.05.2005

NEDERLAND
NIET
NEDERLAND
Aankopen Nederlandse kunst 1980-2004 
Een selectie

t/m 23.01.2005

journal # 7

Tom ma Abts &
Vincent Fecteau
Bil de rd ijk laan 10, 5611 NH Eindhoven
Tel: +31 (0)40 238 1000
lnfo@vanabbemuseum.nl

www.vanabbemuseum.nl

MUSEUM HETDOMEIN 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

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

Salon van Sittardse kunstenaars
5e editie

19.12.04 t/m 09.01.05

BARRY McGEE
mixed media

23.01.05 t/m 28.03.05

Kapittelstraat 6 Postbus 230 NL 6130 AE Sittard T+3146 4513460 F+3146 4529111 info@hetdomein.nl 

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17
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is de rol die hij heeft gespeeld in de ontwikkeling van de 
aërodynamica. Tot zijn laatste onderzoek behoort het ob
serveren en fotograferen van luchtverplaatsingen. Hiervoor 
bouwde hij een rookmachine die hem in staat stelde de ver
schillende bewegingen van rookslierten te fotograferen, af
hankelijk van de obstakels die ze in de ruimte tegenkwamen. 
Dankzij een reeks van deze rookmachines, die speciaal voor 
deze tentoonstelling werden nagemaakt, kan de toeschouwer 
het experiment van Marey van dichtbij volgen. De moderne 
afdrukken van deze foto’s van het onzichtbare en het imma
teriële, hebben naast hun wetenschappelijke waarde ook een 
esthetische en een poëtische dimensie.
New York et l’art moderne. Alfred Stieglitz et son cercle, 
1905-1930 en Mouvements d’air, Etienne-Jules Marey (1830- 
1904) photographe des fluides, beide nog tot 16 januari in het 
Musée d’Orsay, 62 rue de Lille, 75007 Paris (01/40.49.48.84; 
www.musee-orsay.fr). (Lieven Van Den Abeele)

SONS ET LUMIÈRES. Bijna twintig jaar na de grote ten
toonstelling Vom Klang der Bilder (Stuttgart, 1985), over de 
relaties tussen (beeldende) kunst en muziek in de twintigste 
eeuw, borduurt het Centre Pompidou met Sons et lumières 
verder op dit interdisciplinaire thema. Hoewel veel van de ten
toongestelde werken (meer dan vierhonderd) ook in Stuttgart 
te zien waren, vullen beide manifestaties elkaar aan en over
lappen ze niet echt De tentoonstelling knoopt dan ook aan 
bij een actuele thematiek: zoals bleek uit de tentoonstelling 
Sonic Process van eind 2002 (ook in het Centre Pompidou, zie 
De Witte Raafm. 100) is de grijze zone tussen het visuele en 
het auditieve hét speelterrein bij uitstek van kunstenaars die 
zich bedienen van allerhande nieuwe, elektronische media. 
Het parcours van Sons et lumières is opgedeeld in drie secties 
(Correspondances, Empreintes, Ruptures), overeenkomstig 
de drie invalshoeken die de tentoonstellingsmakers onder
scheiden. In het eerste deel wordt uitvoerig ingegaan op de 
cruciale rol die de wisselwerking tussen muziek en beeldende 
kunst heeft gespeeld bij het ontstaan van de abstracte schil
derkunst aan het begin van de twintigste eeuw. De tentoon
stelling opent dan ook met de briefwisseling tussen Wassily 
Kandinsky en Arnold Schonberg omtrent synesthesie; hun 
creatieve en spirituele uitwisseling is typisch voor de fasci
natie die veel beeldende kunstenaars uit die tijd koesterden 
voor het abstracte en immateriële karakter van de (atonale) 
muziek. Zij droomden van een ‘muziek voor het oog’, van 
een schilderkunst die - zoals muziek - rechtstreeks op de toe
schouwer kon inwerken, door een samenspel van kleur en ritme 
dat zowel in de tijd als in de ruimte verloopt. In de realisatie 
van dit utopisch project bedienden deze kunstenaars zich van 
de laatste technische ontwikkelingen, wat leidde tot gesofis
ticeerde projectiemachines zoals de Piano optophonique van 
Baranoff-Rossiné of de Synchrome Kineidoscope van Stanton 
Macdonald-Wright. Andere kunstenaars integreerden dan 
weer de technieken van de film in hun werk, waardoor al
lerlei vormen van ‘abstracte cinema’ ontstonden. Viking 
Eggelings Symphonie diagonale, de ritmische kleurstudies

Sons & lumières, zicht op de Fluxuszaal, 
Centre Pompidou, 2004, foto: Georges Mergueditchian

van Hans Richter en het fascinerende Free Radicals van 
Len Lye mochten dan ook niet ontbreken op deze tentoon
stelling. De techniek van deze kunstenaars leunt in feite aan 
bij die van de eerste tekenfilms; vandaar dat ook Walt Disney 
en Mickey Mouse plots opduiken in het tentoonstellingspar- 
cours.
Terwijl het verband tussen muziek en beeldende kunst in 
deel I van Sons et lumières vooral in de methode zit - men 
wil een visueel werk ‘componeren’ naar analogie met een 
muziekstuk- worden beeld, geluid en beweging in het 
tweede deel (Empreintes) rechtstreeks aan elkaar gekoppeld; 
visuele en auditieve ervaringen vormen één geheel. Vanaf 
de late jaren dertig werd het immers mogelijk om geluid 
‘uit het niets’ voort te brengen, op een synthetische manier 
— eerst via grafische, later via elektronische weg — waardoor 
het makkelijk kon worden gemanipuleerd en overgedragen. 
Moholy-Nagy’s Mechanische Exzentrik, een geautomatiseerd 
(en nooit gerealiseerd) totaalspektakel waarvan de beroemde 
partituur in deze tentoonstelling te zien is, kondigt al de multi- 
mediashows aan die na de Tweede Wereldoorlog op alle we
reldtentoonstellingen te zien waren. In Sons et lumières wordt 
dit thema echter niet verder ontwikkeld, waardoor belang
rijke multimediale en synesthetische experimenten zoals het 
Poème Electronique van Le Corbusier en Edgar Varèse uit 
1958 niet aan bod komen. Daarentegen is een van de archety
pische voorbeelden van het environment, een andere nieuwe 
kunstvorm uit die tijd, in de tentoonstelling gereconstrueerd: 
het psychedelische Dream House (1962) van La Monte 
Young en Marian Zazeela. In een speciaal aangeklede ruimte 
wordt één enkel akkoord oneindig lang aangehouden. Beeld 
en geluid zijn hier complementair, ze worden samengevoegd 
om een immersieve totaalervaring mogelijk te maken.
Naar analogie met de land art ontstond in de jaren zestig ook 

een sound-art-bevieging, die geluid als een sculpturaal gege
ven behandelde. Deze beweging valt in Sons et lumières ech
ter om onduidelijke redenen uit de boot; zo is er geen aandacht 
voor de subtiele interventies van Max Neuhaus (hij verstopte 
ooit een geluidsbron onder een riooldeksel aan Times Square) 
en de architecturale experimenten van Bernhard Leitner (die 
in de jaren zeventig zocht naar manieren om ruimtes te defi
niëren aan de hand van geluid). Wel zijn in de tentoonstelling 
twee beeldende kunstenaars opgenomen die oorspronkelijk 
een muzikale opleiding genoten, namelijk Nam June Paik 
en Bill Viola. Hun vroege werk draagt duidelijk de sporen 
van hun muzikale verleden: de bekende tv-monitors van Paik 
worden bijvoorbeeld met geluidssignalen bestuurd, terwijl 
Viola’s installatie Hallway Nodes (1972) het fenomeen van 
fase-tegenfase illustreert. Aan weerszijden van een lange 
gang staan twee grote luidsprekers die eenzelfde laagfre- 
quente trilling produceren, maar het startpunt van beide tril
lingen in de tijd is verschillend, waardoor de geluidsgolven 
elkaar in het midden van de gang in zekere zin opheffen en 
het geluid daar in sterkte afneemt. Ook Bruce Nauman inte
resseerde zich in die tijd voor de fysiek-tactiele beleving van 
geluid: in zijn Acoustic Pressure Piece (1971) loopje in een 
nauwe corridor bekleed met absorberende jute, waardoor het 
omgevingsgeluid plots wegvalt en je op abrupte wijze met je 
eigen lichamelijkheid wordt geconfronteerd.
In het derde deel van de tentoonstelling (Ruptures) ten 
slotte, worden de mythes van de gelijkwaardigheid van de 
zintuigen en de overeenkomsten tussen de kunsten volledig 
onderuitgehaald. Hier komen de bekende iconoclasten van de 
20ste-eeuwse kunst aan bod, zoals de futuristen (met recon
structies van de beroemde 'intonarumori' van Russolo) en 
de Fluxusbeweging. Ook het triumviraat Marcel Duchamp, 
John Cage en Joseph Beuys wordt (te?) uitvoerig geëerd. 
Deze kunstenaars waren minder geïnteresseerd in de over
eenkomsten tussen de kunsten dan in de fricties die ontstaan 
wanneer verschillende artistieke praktijken elkaar kruisen. 
Noties als het toeval, het aléatoire en het incidentele vormen 
fundamentele en structurerende principes in hun denken over 
het kunstwerk, waardoor het onderscheid tussen kunst en 
leven flinterdun wordt. John Cage zette die paradox op magi
strale wijze naar zijn hand met 4’33” - alle geluiden die het 
publiek opvangt binnen deze tijdsgrenzen behoren in principe 
tot het muziekstuk. Deze beroemde ‘compositie’ illustreert 
de grote aandacht voor de introspectieve kracht van de stilte 
bij veel van deze kunstenaars. In Infiltration homogen fur 
Konzertflügel van Joseph Beuys wordt bijvoorbeeld een vleu- 
gelpiano in een soort pyjama van jute verpakt; het instrument 
dat misschien wel het meest onze muziekcultuur symboli
seert, wordt op die manier een stomme sculptuur, waarvan de 
klank enkel in de herinnering voortleeft.
Het lange parcours van Sons et lumières eindigt met 
L’Expédition scintillante van Pierre Huyghe. De utopie van 
Kandinsky en Schonberg vindt hier zijn voorlopige realisatie 
in de vorm van een soort altaar dat in het midden van de 
ruimte is opgesteld en waaruit kunstmatige nevel opstijgt.

4 dec 2004 - 8 jan 2005

Kalte Herzen - Klasse Rautert, Hochschule für Grafik und Buchkunst/ Academy of Visual Arts Leipzig

14 jan -19 feb 2005

Annaleen Louwes- Het Vijfde Seizoen

Tot 28 november
Agnes Eperjesi & Gbor Kerekes

Van Zoetendaal Keizersgracht 488 1017 eh Amsterdam willem@vanzoetendaal.nl +31206249802 www.vanzoetendaal.nl 
wo tm za van 13 -18 uur en eerste zondag van de maand

audio for video 
technology for exhibitions 

production & rental 
www.amplus.be

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

projectprices trom 80€ 
(all prices are ex VAT)

Phonic MM 1202
Small studio mixer 

promo 99 € 
Also MM1805X 249€

Audio Technica AT-822 
camera & MD microphone 

stereo 4- depth sound 
also AKG, Sennheiser, 

Neumann

Metro Audio Systems
Project speaker with bracket 

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

and white

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

KRK-

B
7o

LIMITED EDITIONS

Gelimiteerde kunstdrukken 
van hoge kwaliteit 

Archivering 
Direct Digital Imaging 

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

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

Metteno
FRAMES

188

ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

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

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

* www.mertensframes.com *
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Nobuyoshi Araki

Araki 'Fotowerken
Arno Nollen

Ruim honderd foto’s van vrouwen en bloemen. Als een bezetene fotografeert Araki 

(Tokyo, 1940) deze onderwerpen. Zij staan voor leven, dood en seksualiteit. De foto’s 
zijn esthetisch en sensueel: vrouwen gekleed in kimono’s, vaak naakt en vastgebonden, 
of beelden van voluptueuze, fel gekleurde bloemen. De fotograaf laat zich ongegeneerd 
meeslepen door zijn hartstocht.

Arno Nollen Vrouwenen meisjes'
De foto’s van Arno Nollen (Ede, 1964) vormen een bonte verzameling van meisjes en 
jonge vrouwen. De veertig metershoge foto’s vormen een staalkaart van indrukken en 
sfeerbeelden, die zich bewegen tussen droom en werkelijkheid, tussen onschuldige 
naaktheid en verleidelijke erotiek, tussen onbevangen kwetsbaarheid en uitdagende 
zelfverzekerdheid.

18 december 2004 t/m 6 maart 2005

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

VROM • EIlllll Rijksgebouwendienst Atelier HSL
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BURO EMPTY • 
willemsparkweg 17 1071 gp amsterdam the netherlands 
open thu/ sat 11am-7pm fax: +31 206711375 
site: www.buroempty.com email: info@buroempty.com

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

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

- Coming Up Projects 2005

Alejandro Vidal (ES)
Garrett Phelan (IE) 
Bas Louter (NL) 
Leopold Kessler (D) 
Dylan Graham (NL) 
Santiago Cucullu (AR) 
Peter Luining (NL) 
Ola Pehrson (SE) 
Tue Greenfort (DK) 
Plamen Dejanoff (BG)
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Atelier HSL en Atelier
Rijksbouwmeester presenteren

‘Kunstwerken'
- een tentoonstelling over kunst bij 
publieke bouwprojecten.

Van 19 oktober tot en met 11 
december 2004.

Kunstenaars: Martijn Engelbregt, 
Joost Swarte, Roland Sohier, Suchan 
Kinoshita, Eiger Esser, Frank van der 
Salm, Jem Southam, Wout Berger, 
Casper Le Fèvre, LUST.

Locatie: Buitenhof 37, Den Haag 
(tegenover Binnenhof)

Openingstijden: di-za van 12.00 - 
17.00 uur. Voor meer informatie: 
www.atelierhsl.nl / www.vrom.nl
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Een kitscherige bewerking van Satie’s Gymnopédie en 
een feeërieke belichting doen de rest: het ‘ding’ heeft een 
ronduit hypnotiserende werking op de uitgeputte bezoekers. 
Hoewel deze en andere sensorische installaties een welkome 
afwisseling betekenen in het behoorlijk overladen en nogal 
didactisch opgevatte tentoonstellingsparcours van Sons et 
lumières, breken ze het ritme van het bezoek en neutraliseren 
ze elkaar - de voortdurende afwisseling tussen concentratie 
en ontspanning werkt daarenboven bijzonder vermoeiend. 
Na tien minuten in La Monte Young’s Dream House is een 
hele zaal vol met relikwieën van de Fluxusbeweging en par- 
tituurschetsen van Cage van het goede teveel. Dat is spijtig, 
want deze documenten leveren een buitengewoon inzicht in 
de interne keuken van deze kunstenaars - meteen ook de 
grootste verdienste van deze tentoonstelling.
Doordat het materiële aspect van de kunst zwaar wordt be
klemtoond, is Sons et lumières een vrij traditionele en zelfs 
ietwat saaie tentoonstelling geworden. Ze gaat vooral over 
de manier waarop de beeldende kunst zich tot de muziek 
verhoudt, en niet over het omgekeerde. Dat de buur van 
het Centre Pompidou, het prestigieuze IRCAM (Institut de 
recherche et de création acoustique/musique) niet aan de 
tentoonstelling heeft meegewerkt, zou te maken hebben met 
onoverbrugbare artistieke meningsverschillen. De ondertitel 
van de tentoonstelling (Une histoire du son dans l’art du 20e 
siècle) zet de toeschouwer dan ook een beetje op het verkeerde 
been; voor het oor is er namelijk vrij weinig te beleven.
Sons et lumières. Une histoire du son dans l’art du 20e siècle 
loopt nog tot 3 januari 2005 in het Centre Pompidou (Gale
rie 1), Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centiepompidou.fr). (Sven Sterken)

Architectuur & Vormgeving

THE IMAGE OF EUROPE-AMO. In de stedelijke 
woestijn van de Brusselse Eurowijk, op het rond punt voor 
het Berlaymontgebouw, staat nog tot eind november een 
circustent. Het veelkleurig gestreepte tentzeil oogt absurd 
vrolijk tussen de administratiegebouwen» De stijlclash is nog 
opmerkelijker aangezien de tent een initiatief is van de Euro
pese instituties zelf. Na de desastreuze opkomst voor de laat
ste Europese verkiezingen, leek een zekere vorm van Euro- 
branding geen overbodige luxe. Nederland, huidig voorzitter 
van de EU, en de Europese Commissie zelf, nodigden AMO 
uit om een presentatie te maken die voldoende streetwise 
was. Het agentschap rond Rem Koolhaas en Reinier de Graaf 
kwam op de proppen met een circustent volbehangen met 
beelden uit de Europese geschiedenis. Het resultaat is een 
overweldigend enthousiaste presentatie van de Europese 
Unie. En parallel aan die Eurobranding etaleert het circus 
en passant ook de politieke positie en commercieel-artistieke 
methodes van AMO zelf.
Eenmaal voorbij het streepjeszeil, begint een driedubbele 
rondgang naar het centrum van de tent. De buitenste cirkel 
toont oude Europa-affiches en kleine foto’s. De tweede en 
derde rondgang bestaan uit twee immense fotocollages die 
respectievelijk de geschiedenis van de EU en van het conti
nent Europa tonen. In het centrum van deze driedubbele om
gang staat een verzameling absurde Europarafernalia: een cir
kelvormige vergadertafel met 25 stoelen, een pseudo-satirisch 
beeld van Jean Monnet, een vijf meter dik boek dat alle Euro- 
Journals sinds 1958 bundelt, het gastenboek en een automaat 
die het Passport to Europe verdeelt. Boven dit alles hangt een 
immense plastic bal waarop onafgebroken livebeelden van 
Al Jazeera, Euronews en CCTV (de Chinese staatstelevisie) 
geprojecteerd worden. De drie nieuwszenders vullen de tent 
met een eindeloos geschreeuw. De EU-presentatie gebeurt 
als in een echt circus: lawaaierig, populair, onoverzichtelijk, 
maar bovenal overrompelend. Precies hetzelfde kan gezegd 
worden over het beeld van Europa dat AMO ophangt. Sa
menleving, bedrijven, mediafiguren van de verschillende lan
den zijn voorgesteld met grafieken en drukke collages. Voor

Het Europees paspoort volgens AMO/Rem Koolhaas op de 
tentoonstelling ‘The Image of Europe’, Brussel, 2004

België betekent dit onder andere Interbrew, tuinkabouters en 
de kindermoordenaar Mare Dutroux. De voorstelling van 
Europa als continent begint bij de Big Bang, en loopt over 
DaVinci en Hitler tot bij een recente Diorreclame. De 
geschiedenis van de Unie zelf overloopt de belangrijkste 
personen, uitbreidingen, bijeenkomsten, economische ont
wikkelingen.
Het immens diverse beeldenarsenaal van AMO creëert een 
beeld van Europa dat zichzelf tegenspreekt: de stortvloed van 
herkenbare iconen uit de Europese geschiedenis suggereert 
zoiets als een gemeenschappelijk Europees verleden of een 
Europese identiteit, maar tegelijk wordt geen enkele van de per
sonages, gebeurtenissen of objecten naar voor geschoven als het 
definitieve symbool van Europa. De Unie wordt er voorgesteld 
als een steeds verder groeiend heelal met honderden grote en 
kleine iconen, maar zonder brandpunt Een grote verzameling 
‘steeds meer’. Het gekozen medium (“circus!”) en het basisidee 
(“Europe = more!”) maken van de tentoonstelling een ontwape
nende, extreem toegankelijke kennismaking met Europa. Voor 
het eerst wordt de Unie niet langer opgevoerd als een verzame
ling landbouwproducten of instituten, maar als een echt feno
meen: een quasi-bovenmenselijk maar toch populair verschijn
sel, constant balancerend tussen (r)evolutie en ondergang. Voor 
AMO is The Image of Europe de maatschappelijke versie van 
dat andere, allereerste Eurofenomeen: het Songfestival.
Opdracht volbracht dus voor de Commissie en het Hollandse 
voorzitterschap. Maar ondanks de populariteit die het nieuwe 
kostuum de EU oplevert, schuift deze de verantwoordelijk
heid voor de inhoud van de tentoonstelling expliciet van zich 
af. In hun ijver om de EU te vulgariseren is AMO immers 
ook zover gegaan een ontwikkelingsperspectief van de Unie 
te schetsen. Daarin worden de ontdekte eigenschappen (cul
turele veelheid, anti-imperialisme, voortdurende dynamiek) 
geprojecteerd in een EU die zichzelf quasi ongemerkt in
ternationaal exporteert, van de Sahel tot Mongolië. Europa 
als een wereldwijd maatschappelijk fenomeen, een state of 
mind. Precies dit ontwikkelmgsscript maakt duidelijk dat 

AMO’s Euroanalyse heel nauw samenhangt met het perspec
tief dat ze zo’n drie jaar geleden schetsten voor het Italiaanse 
modehuis Prada. Ook toen schreven ze hun klant een ‘con
stante (r)evolutie’, een ‘wereldwijde’ verspreiding en een 
‘voortrekkersrol’ toe. Ook toen timmerden ze voor hun klant 
een nieuw imago in elkaar, gebaseerd op populaire iconogra
fie en ‘geleende’ concepten. Deze analogie, ook terug te vin
den in andere AMO-studies, doet niets af van de geweldige 
presentatie die op dit moment in Brussel te zien is. Maar niet 
toevallig gaat het over eigenschappen die in de eerste plaats 
toepasbaar zijn op Koolhaas’ architectuur- en studiebureau 
zelf. Het maakt duidelijk hoe de zogenoemde ‘denktank’ 
AMO opereert als een soort internationale ghostwriter: tel
kens het succesverhaal schrijvend van een ander fenomeen, 
maar heimelijk verder werkend aan een autobiografie. Alle 
(r)evoluties ten spijt lijkt er maar weinig veranderd sinds 
Koolhaas zichzelf in Delirious New York naar de sterren 
schreef als ghostwriter van Manhattan. En dat boek dateert 
ook alweer van 1978.
The Image of Europe staat nog tot 28 november 2004 opge- 
steld tegenover het Berlaymontgebouw, op het Schumanplein 
in Brussel. (Dries Vande Velde)

LILLE ME TROPOLE EN EUROPE. De tentoonstelling 
Lille métropole en Europe wil aan de hand van een vijftigtal 
recente architectuurprojecten de actuele veranderingen in de 
grote Europese agglomeraties schetsen. Uitgangspunt zijn de 
ontwikkelingen in en rond Euralille, het complex van kanto
ren, residenties en een commercieel centrum gestructureerd 
rond een nieuw TGV-knooppunt, dat in 1994 werd geopend. 
De geselecteerde projecten, gedocumenteerd aan de hand van 
plannen, maquettes en foto’s, zijn gegroepeerd volgens pro
gramma: culturele gebouwen, woningen, werkplekken, win
kelcentra, openbare ruimten en stadsparken. De tentoonstel
ling suggereert dat er de afgelopen tien jaar op een nieuwe, 
dynamische manier met deze programma’s wordt omgegaan, 
en dat dit wijst op een andere perceptie en een nieuwe rol van 
de stad in de Europese maatschappij. Deze hypothese wordt 
per thema geïllustreerd met een aantal projecten, waarvan 
een groot deel afkomstig is uit de regio rond Rijsel.
De ‘heropleving’ van de stad blijkt misschien nog het meest 
uit de vele gebouwen met een culturele bestemming die re
cent zijn opgeleverd of thans ontworpen worden. Deze pro
jecten zijn niet alleen symbolen van stadsvernieuwing, het 
zijn ook de nieuwe monumenten van deze tijd en daardoor 
belangrijke instrumenten van citymarketing. De oude, Euro
pese stad behoort immers niet enkel meer aan haar bewoners 
toe, zij moet - bij gebrek aan inkomsten uit industrie en ande
re vormen van productie - evenzeer toeristen en zakenmen
sen aantrekken om te kunnen overleven. Deze spanning is af 
te lezen aan de manier waarop met openbare ruimte wordt 
omgesprongen: deze moet niet alleen de steeds intensere 
circulatiestromen opvangen en plaats bieden aan ontspan
ning en collectieve manifestaties, zij moet ook beantwoor
den aan de verwachtingen van de toerist, die een pittoresk 
beeld zoekt, en aan de hoge eisen van zakenlieden. Maar de 
nieuwe aandacht voor de stad leidt vooral in het domein van 
de huisvesting tot innovatieve oplossingen. Deze sector staat 
immers voor een dubbele uitdaging: ze moet niet alleen een 
antwoord bieden op nieuwe samenlevingsvormen (eenouder
gezinnen, alleenstaande bejaarden, herenigde families...), er 
wordt ook verwacht dat architecten ‘inbreidingsstrategieën’ 
voorstellen die een verdichting van de stad tot stand brengen 
zonder verlies aan woonkwaliteit. Het mengen van functies 
is daarbij een van de fundamentele uitgangspunten - waar 
vroeger kantoren of shoppingcentra als aparte enclaves aan 
de rand van de stad werden ingeplant, gaan deze program
ma’s sinds kort de stad ‘heroveren’. Steeds meer kantoren 
verrijzen bijvoorbeeld in de buurt van stations, terwijl er 
steeds vaker grote shoppingmalls gebouwd worden in het 
hart van de stad.
Dit verhaal, dat in Lille métropole en Europe op een hoofd
zakelijk beschrijvende en didactische manier wordt gepre-

.e n-e ■ ■ va
Landscape Photography

tentoonstelling tot 11 december 2004
open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u en zaterdag van 13 tot I7u

SINT-LUKASSTICHTING Paleizenstraat 74 - B-1030 Brussel - tel (32)2/250 11 66 - fax (32)2/250 till 
gesloten op 30 oktober, I november, 6 november en van II november t/m 13 november

GALERIE MEERT RIHOUX
van 12 november 2004 tot 8 januari 2005 GIANFRANCO BARUCHELLO

RUE DU CANAL 13 - 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 - 1000 BRUSSEL
FAX 02/219.37.21 - TEL 02/219.14.22
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OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00
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LENBACHHAUS Kl INSTRÂÜ
STADTISCHE GALERIE IM LENBACHHAUS UND KUNSTBAU MÜNCHEN

DAVID CLAERBOUT

16 OCTOBER 2004 to 16 JANUARY 2005 
KUNSTBAU

Luc Tuymans
16 October 2004 -16 January 2005

K21
KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN-WESTFALEN

An exhibition of K21 and 
Tate Modern, London

Media partner: 
Handelsblatt

Supported by: Ministerie 
van de Vlaamse Gemeenschap

K21 Kunstsammlung im Stândehaus 
www.kunstsammlung.de, 40217 Düsseldorf 
Germany, +49 (0)211 83 81-600

LUISENSTRASSE 33 D-80333 MUNICH
TEL + 49 (0) 89 233 320 00 FAX + 49 (0) 89 233 320 03/04 WWW.LENBACHHAUS.DE
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20 NOVEMBER - 23 DECEMBER 2004

GRZESZYKOWSKA 
&SMAGA 
plavsmvom
PRESENT TENSE
GROEPSTENTOONSTELLING

15 JANUARI - 19 FEBRUARI 2005

JAN DE COCK
playsmmom
JAKOB KOLDING
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Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 

1016 LJ Amsterdam 
tel (+31) 20 423 30 46 
fax (+31) 20 620 84 33 

mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl
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senteerd, vindt een visueel complement in de portfolio’s van 
twee Franse fotografen: van Emmanuel Pinard zijn beelden 
van Euralille en het Parc de la Deüle tentoongesteld, terwijl 
Frédéric Lefever op zoek gaat naar de gaten in de planning 
van de regio rond Lille. Hij toont precies die plekken en 
restruimtes die aan de aandacht of de invloed van de archi
tecten ontsnappen. Vermeldenswaard is ook de scenografie 
van de tentoonstelling, ontworpen door Stéphane Beel. Zijn 
sobere dispositief, dat zich volledig ten dienste stelt van 
de tentoongestelde projecten, is opgebouwd uit modulaire 
rekken. Op die manier ontstaan evenwijdige corridors die 
het tentoonstellingstraject structureren, echter zonder een 
bepaalde route op te leggen. Het is een knipoog naar de 
plek waar de tentoonstelling plaatsvindt, namelijk de derde 
verdieping van het immense shoppingcenter Euralille. De 
scenografie van de tentoonstelling refereert eveneens aan een 
soort stedelijk plan, met straten, een plein en een belvédère. 
Er is bijvoorbeeld een open plek voorzien waar je een film 
over Lille en zijn omgeving kunt bekijken, terwijl de lees
hoek, toegankelijk via een trapje, een algemeen zicht biedt 
op de tentoonstelling.
Dat alles kan niet verhinderen dat, in het licht van de ambi
tieuze opzet, Lille métropole en Europe een tegenvallende, 
zelfs ontgoochelende tentoonstelling is; voor de geïnfor
meerde bezoeker valt er immers weinig nieuws te rapen. 
De meeste van de projecten die het nieuwe stedelijke elan 
in Europa moeten illustreren zijn al uitvoerig gepubliceerd 
-niet enkel omdat ze kwaliteit bieden, maar misschien 
nog het meest omdat ze ontworpen zijn door het selecte 
kransje van Europese toparchitecten. Het gaat dan ook om 
letterlijk ‘uitzonderlijke' projecten - een stadsbestuur met 
een krap budget kan zich de grillen en de erelonen van een 
sterarchitect normaal niet veroorloven. Of uit deze selectie 
‘representatieve’ projecten echt werkbare strategieën voor 
stadsvernieuwing kunnen worden gedistilleerd, is dus maar 
de vraag. De tentoonstelling lijkt daarenboven te suggereren 
dat alle positieve tendensen van de nieuwe stedelijkheid 
samenkomen in en rond Euralille - over dit project wordt 
uitsluitend in hoeratermen gesproken. Tien jaar na de opleve
ring zijn de kwaliteiten en de gebreken van deze ambitieuze 
operatie echter al duidelijk zichtbaar, en het is spijtig dat 
men de kans niet heeft gegrepen om een kritische balans op 
te maken. Het blijft allemaal bij een brave portfolio van de 
grote architecturale dynamiek die zich de laatste jaren in de 
regio tussen Rijsel en Kortrijk heeft ontwikkeld. De vraag 
naar oorzaak en gevolg - in welke mate kan het prestigieuze 
Euralille-project als motor van deze nieuwe ontwikkelingen 
worden beschouwd? — blijft in Lille, métropole en Europe 
onbeantwoord.
Lille, métropole en Europe loopt nog tot 28 november 
in het winkelcentrum van Euralille (naast het station van 
Lille Flandres). In het kader van de tentoonstelling vindt op 
16 november 2004 een colloquium plaats rond het thema van de 
recente transformaties in de Europese steden. Voor informatie 
zie www.lille2004.com. (Sven Sterken)

Euralille, Lille
© Lille Métropole Communauté urbaine / Max Lerouge

Aanwinsten

TAKE FIVE. Na vijfjaar werking maakt Huis Marseille een 
balans op met een eerste overzichtstentoonstelling van de 
verzameling, en wat meteen opvalt is dat de instelling sterk 
is gegroeid en zich begint te manifesteren. Dit is te zien aan 
de omvang van de collectie, aan de statige locatie en aan de 
samenwerking met buitenlandse instituten.
Op 18 september 1999 ging Huis Marseille van start als Stich
ting voor fotografie, met een vijftigtal foto’s bijeengebracht 
door Jos De Pont (Voorzitter Stichting De Pont (Tilburg) 
en Huis Marseille). Die collectie is ondertussen uitgegroeid 
tot meer dan 165 beelden van meer dan 70 fotografen. De 
verzameling focust op “hedendaagse fotografie met een sterk 
beeldend en autonoom karakter’’, zoals te lezen staat in het lus- 
trumboek TAKE FIVE! Vijf jaar Huis Marseille. Ondanks de 
jeugdige leeftijd van de instelling levert dit een mooie steek
proef op van fotografisch belangrijk werk van de afgelopen 
dertig jaar. Toch valt op dat voornamelijk de West-Europese 
en Amerikaanse fotografen vertegenwoordigd zijn. De uit
zonderingen zijn Naoya Hatakeyama, Yasumasa Morimura 
en Tracey Moffatt - hun aanwezigheid maakt duidelijk dat 
de beperktheid van de collectie niet noodzakelijk te wijten is 
aan het nauwe blikveld van het huis, maar wellicht ook aan 
zijn jonge bestaan. Directeur Els Barents geeft terecht aan dat 
de collectie in de toekomst zal moeten worden aangevuld met 
werk uit Oost-Europa, Latijns-Amerika en Azië.
Wél opgenomen zijn de voornaamste vertegenwoordigers 
van de Düsseldorfer Schule zoals Andreas Gursky, Thomas 
Struth, Thomas Ruff, Axel Hütte, Candida Höfer, Simone 

Nieweg en Jörg Sasse. Aansluitend op deze oeuvres is er 
werk van Jacqueline Hassink en Laura Samsom-Rous. Een 
heel andere invalshoek is te zien in het videowerk van Teresa 
Hubbard en Alexander Birchler, die spelen met het narratieve 
van een fotografische momentopname, uitgewerkt in een 
video. Dit spanningsveld tussen het verstilde en het verha
lende vinden we ook in foto’s van Sarah Jones, Sam Samore, 
Hannah Starkey en Marijke van Warmerdam.
Ook het pand aan de Keizersgracht in Amsterdam heeft in die 
vijf jaar heel wat verandering ondergaan. Zo is er een vijfde 
tentoonstellingszaal in gebruik genomen en werd in 2003 een 
bibliotheek geopend die toegankelijk is voor het publiek. 
De laatste ‘renovatie’ vond plaats in de tuin, waar het 18de- 
eeuwse tuinhuis dat in de jaren zestig gesloopt was terug 
werd opgebouwd. In april 2004 zette Huis Marseille de kroon 
op het werk met de terugkeer van Jacob de Wits plafond
schildering uit 1731. Door een bruikleenovereenkomst met 
het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap (KOG) en het 
Rijksmuseum, kijken na meer dan honderd jaar afwezigheid 
Apollo, Minerva en de muzen weer neer op de bezoeker.
Een overzichtstentoonstelling is, zeker als het om een erg 
jonge collectie gaat, altijd een beetje problematisch. Het is 
bijna onmogelijk om duidelijke thema’s te onderscheiden of 
een lijn uit te zetten. De tentoonstelling biedt wel een aan
gename promenade langs enkele zeer interessante werken. 
Alleen al voor Axel Hütte’s foto van de Nationalgalerie in 
Berlijn (een duratrans geprinte foto die op een spiegel geplakt 
werd), NaoyO Hatakeyama’s Blast serie, waaruit twee foto’s 
worden getoond, James Casebere's maquettes met licht
spelingen en het panoramische Zoom In, Turn Around van 
Marin Kasimir is de tentoonstelling de moeite waard. Wel 
is het jammer dat uitgerekend het ‘bewegingspanorama’ van 
Kasimir in een smal benedengangetje is weggestopt; zelfs op 
een kalme dag lopen bezoekers elkaar voor de voet bij het 
heen en weer lezen van dit ruim zeven meter lange werk.
Drie fotografen krijgen tijdens deze overzichtstentoonstel
ling speciale aandacht. Eén na één komen ze aan bod in 
de kleine zaal: tot 17 oktober wordt daar werk getoond van 
Naoyo Hatakeyama, die (tot 14 november) gevolgd wordt 
door Jacqueline Hassink, van wie Huis Marseille vier reek
sen uit het project Mindscapes bezit, met in totaal twintig 
foto’s. De laatste maand zal er werk van Anton Corbijn te 
zien zijn.
Totaal uit de context lijkt de camera obscura die in de tuin 
werd neergezet. Op de deur van de manshoge zwarte doos 
staat een hoogst eigenaardig opschrift: “Omdat er geen lens 
in de opening zit, kan het beeld niet worden scherpgesteld.” 
Hoefde een camera obscura dan een scherpstelling? Eens 
men de kamer binnenstapt ziet men het probleem. Om het 
geduld van de toeschouwer niet te lang op de proef te stellen 
(aanpassen van de ogen aan het donker) en om ook nog een 
beeld te krijgen bij donker, regenachtig weer, opteerde men 
voor een buitenproportioneel groot gat, waarlangs het licht 
binnenvalt en een beeld vormt. Dat beeld is dan wel bijzon
der onscherp; een kleiner gaatje had daarentegen een bijzon-

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

what’s new 27 november - 15 januari
tekeningen van nieuwe en oude meesters, o.a. Rita Ackermann, Hans Broek, Mariene Dumas, Vincent van Bogh, Virgil Marti, Henri Matisse, Jim Shaw

Samengesteld door Jhim Lamoree i.s.m. Kunsthandel Hellingman Jonker

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL - 1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 661 fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink0wxs.nl | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

Galerie de Expeditie

Galerie de Expeditie Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58 wo tm vr 11.00 - 18.00 uur galerie@de-expeditie.com
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20 za 14.00 - 18.00 uur www.de-expeditie.com

Museum 230)24570) AMSTERDAM

I
CÉLIO BRAGA IRIS EICHENBERG ■ A A A 
SUSKA MACKERT ■ M M
06.11 T/M 31.12.2004 E—KMa9a19
GASTCONSERVATOR: MARJAN BOOT________________________
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Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebh^TL
Emmic-a In Vloonderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Woregem - 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

ST(ART)
ARTICULATIES - Huidbewust & Ingesponnen

Project ST(ART) biedt pas afgestudeerden uit het hoger 

kunstonderwijs binnen de Euregio de kans om een werkplaats- en 

presentatieproject in het FLAC© te realiseren. Gastcurator Roland 

Patteeuw (Kunsthalle Lophem) maakte voor de eerste editie de 

selectie:

Alien Oosting (NL), Jeroen Van Bergen (NL), Anne Bethmann 

(D), Ulrike Gross (D), Elke Vansteenwegen (B), Kristof 

Vrancken (B), Nele Van Robays (B)

OPENING: 10 december - 20u00

PRESENTATIE: 10 december 04 - 31 januari 05

openingsuren: vrij (9u - 17u), za & zo (14u - 18u) en op afspraak

Centrum voor kunsten 
en beeldcultuur

André Dumontlaan 2

www.flacc.info

3600 Genk 

T 089 845223

FreeSpace
FreeSpace PSK

Fanny Zaman

ORDNUNG BITTE
laisser faire

15/12/04-16/01/05
Opening 14/12 om 19u

Paleis voor Schone Kunsten Brussel
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
open: dinsdag - zondag 10:00 -18:00, donderdag 10:00 - 21:00.

organisatie NICO met dank aan het Paleis voor Schone Kunsten
Het NICC krijgt steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Antwerpen en Provincie Antwerpen.

BO
ZAR m cc

Museumstraat 50 
B-2000 Antwerpen 
+32 3 216 07 71 
open van ma tot vr 
van 10u tot 18u 
info@nicc.be 
www.nicc.be
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ikob
VANITAS, 
EITELKEIT
VAN DE 
IJDELHEDEN

INTERNATIONALES
KUNSTZENTRUM 
OSTBELGIEN

IN DEN LOTEN 3 
B-4700 EUPEN 
TEL.+FAX: 087/560 110 
www.ikob.be info@ikob.be

open: dinsdag tot vrijdag 
van 13 tot 18 uur 
zaterdag en zondag 
van 14 tot 18 uur 
gesloten: 
25 en 26 december 2004 
1 en 2 januari 2005

139 kunstenaars 
over de ijdelheid 
en de vluchtigheid 
van het leven

van 31 oktober 2004
tot 23 januari 2005

Luc Tuymans, Katharina Fritsch,
Wim Delvoye, Berlinde De Bruyckere, 
Jan Fobie, Gloria Friedmann, 
Sen Chung, Yongsuk Yoon, 
Leo Copers, Magret Eicher, 
Jacques Châtier...
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der scherp en feeëriek beeld van de tuin kunnen opleveren. 
Misschien is dit wel symptomatisch voor Huis Marseille. 
De collectie is zeker de moeite waard maar verrassen doet 
ze niet. Els Barents en Saskia Asser (conservator) onderken
nen dat probleem, maar ze verklaren het door te wijzen op de 
kloof tussen de beleving van de gepassioneerde professional 
die een verzameling opbouwt, en de passieve, enigszins 
verwende bezoeker die alles maar vanzelfsprekend vindt. 
“Wat kenners en collega’s verstaan als het binnenhalen van 
een meesterwerk — een trofee - wordt op een breder niveau 
begrepen als ‘niets nieuws onder de zon’ ”, zo lezen we in het 
begeleidende artikel van het lustrumboek. Dit lijkt mij niet 
helemaal rechtvaardig. Een beetje meer durf, een wat radica
lere keuze, zou het karakter van de collectie en de instelling 
zeker ten goede komen; maar daar geven we ze graag nog 
eens vijf jaar voor.
TAKE FIVE! Vijf jaar Huis Marseille loopt nog tot 
5 december in Huis Marseille, Keizersgracht 401 en de 
KunstKamers, Keizersgracht 399, 1016 EK Amsterdam 
(020/531.89.89; www.huismarseille.nl). De hele collectie, 
met inbegrip van één beeld uit de reeks Sperwerper van 
Ottomar Anschütz (een reeks van 9 albuminedrukken van 
1886) is ook online te consulteren, op www.huismarseille.nl. 
(Maarten Vanvolsem)

Publicaties

BUREAU AMSTERDAM/DE PAVILJOENS. In onze
kere subsidietijden kan het voor culturele instellingen extra 
interessant zijn om, als er een ronde verjaardag te vieren valt, 
in een jubileumpublicatie de geschiedenis te documenteren 
en de noodzaak van het eigen bestaan op al dan niet sub
tiele wijze te onderstrepen. Rond de vorige jaarwisseling ver
scheen We Show Art: 10 Years SMB A, gewijd aan het tienja
rig bestaan van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, dat in 
het najaar van 1993 werd geopend als opvolger van Museum 
Fodor - een instelling die, in ieder geval op het einde van 
haar bestaan, een museum voor Amsterdamse kunst was 
dat onder het Stedelijk ressorteerde. De hele voorgeschiede
nis wordt uitgebreid uit de doeken gedaan in een tekst van 
Rogier Schumacher: een bizarre parade van Amsterdams cul
tuurpolitiek gekonkel en gepruts, met als climax een raadsbe
sluit van juni 1991 om Museum Fodor uit te breiden, hetgeen 
volgens adembenemende Mokumse logica een jaar later 
leidde tot opheffing van het museum. Om de ‘Fodorfunctie’ 
te vervullen, werd vervolgens met een minimaal budget het 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam uit de grond gestampt, 
de eerste tijd geleid door Leontine Coelewij, de laatste jaren 
door Martijn van Nieuwenhuyzen. Zoals Schumacher in zijn 
stuk terecht opmerkt, nam Bureau Amsterdam de signale
rende functie over die vooral sinds Sandberg zo belangrijk is 
voor de identiteit van het Stedelijk, terwijl het moederschip 
zich onder Fuchs naar binnen richtte. Enerzijds is het bestaan 
van deze dependance een zegen, anderzijds verschafte zij het 
museum ook een alibi: men had immers Bureau Amsterdam 
om de actualiteit te ‘coveren’. Wat overigens niet wil zeggen 
dat men de vaardigheid ontwikkelde om goede historische 
exposities te maken, zoals momenteel weer eens blijkt uit 
Sandberg nu, een treinramp van een tentoonstelling gewijd 
aan de (vooral door het Stedelijk zelf) driftig gemythologi
seerde vaderfiguur.
Het eerste en grootste deel van de bijna vuistdikke publicatie 
bestaat uit een herdruk van alle bulletins die Bureau Am
sterdam in de loop van de jaren bij de tentoonstellingen heeft 
uitgegeven - bulletins die net als het boek door Me vis en Van 
Deursen functioneel zijn vormgegeven. En omdat die bulletins 
doorgaans vooraf worden geproduceerd en dus geen beelden 
van de tentoonstelling bevatten, wordt dit archief verderop in 
de bundel aangevuld met een foto-overzicht (waarbij klassie
ke installation shots in de era Van Nieuwenhuyzen veelvuldig 
worden aangevuld met foto’s die kunstenaars, curatoren of 
vernissagepubliek laten zien). Daarnaast bevat dit tweede deel 
de voornoemde historische studie van Schumacher, een veel te

Alicia Framis

Dreamkeeper, performance SMB A, januari 1998

laks geredigeerde bijdrage van Maxine Kopsa over SMB A als 
relatief autonoom platform, en een voorwoord van Martijn 
van Nieuwenhuyzen. Zeker de bijdrage van Schumacher is 
geslaagd, al is het deel van zijn tekst over de voorgeschiedenis 
verreweg het beste; als hij op SMBA zelf te spreken komt, 
heeft hij te veel de neiging om clusters, motieven en tendensen 
in de programmering te ontdekken, en wel eerder op een legi
timerende dan op een werkelijk analytische manier. Het lijkt er 
iets te veel op dat de boel aan elkaar moet worden gepraat Dat 
zou, als het dan moet gebeuren, eerder de opgave van de con
servator zijn, maar van Nieuwenhuyzens inleiding is niet echt 
een inhoudelijk statement Dat is het grote gemis van een verder 
behoorlijk voorbeeldige publicatie: Van Nieuwenhuyzen en 
Coelewij nemen geen prominente stelling in. We show art, 
maar iets meer woorden hadden de conservatoren er deze keer 
wel vuil aan mogen maken. Desnoods hadden ze zich kunnen 
laten interviewen.
Macha Roesink, directeur van het in 1994 opgerichte Museum 
De Paviljoens in Almere, levert het voorbeeld van een krach
tige stellingname in het boek De Paviljoens: Logboek van 
een gebouw 1992-2004. Waar SMBA als ‘actueel platform’ 
een dependance is van een groot museum, is De Paviljoens 
een klein museum in de ‘onmuseale’ vorm van een aantal 
paviljoens. Beide instellingen spelen ondanks geringe mid
delen een belangrijke rol onder de kwakkelende Nederlandse 
kunstinstellingen. In haar inleiding -gelukkig het enige 
onderdeel van het boek in de vermoeiende huisstijl van de 
Paviljoens - pleit Roesink voor een flexibel museummodel 
als alternatief voor Het Grote Museum waar cultuurpolitici 
- behalve in Amsterdam - zo dol op zijn. Hoewel sommigen 
er in Almere van dromen een flink museum neer te planten, 
is Roesink gewonnen voor een paviljoenmodel dat niet strikt 
gebonden is aan de Documentapaviljoens van Paul Robbrecht 
en Hilde Daem waarin de instelling nu is gevestigd: men 
zou van tijd tot tijd op andere plekken in de stad nieuwe 
paviljoens neer kunnen zetten; ieder paviljoen zou dan een 
eenheid kunnen vormen met een deel van de kunstcollectie 
dat in dezelfde tijd tot stand kwam. Elders in het boek krijgt 
Roesink bijval van andere auteurs, en het valt te hopen dat 
haar geen Fodorscenario te wachten staat en dat ze de kans 
krijgt om haar model verder te ontwikkelen. Het logboek van 
een gebouw bestaat verder vooral uit interviews met betrok
kenen, zowel bij de oorspronkelijke realisatie voor Jan Hoets 
Documenta in 1992 als bij de heropbouw in Almere (1994) 
en de daaropvolgende activiteiten. Naast de architecten en de 
onvermijdelijke Jan Hoet en zijn assistenten komen ook kun
stenaars als Raoul De Keyser, Dan Graham, Krijn de Koning 
en Bik Van der Pol aan het woord. Ook hier is er één stevige 
historische studie: Wouter Davidts analyseert De Paviljoens 
en hun twee locaties.
Merkwaardig is bij dit alles dat de programmering van 
Museum De Paviljoens wat onderbelicht blijft, ook al geven 

de afbeeldingen en de interviews met De Koning, Bik Van 
der Pol en Yael Davids er een indruk van. Het gaat wel om 
het ‘logboek van een gebouw’, een dergelijk logboek zou 
toch aandacht moeten hebben voor wat er in dat gebouw 
gebeurt. Martijn van Nieuwenhuyzen citeert in We Show 
Art instemmend een opmerking van Alicia Framis: “It is not 
the space that makes the event, but the event that makes the 
space...” Daar valt veel voor te zeggen: men moet waken 
voor architectuurfetisjisme. Het is begrijpelijk dat het boek 
van De Paviljoens meer aandacht besteedt aan het gebouw 
dan dat van Bureau Amsterdam, omdat dat over een veel 
‘gewonere’, generieke kunstruimte beschikt. De bijzondere 
aard van De Paviljoens brengt voor kunstenaars mogelijkhe
den en problemen met zich mee die uniek zijn voor die plek. 
Maar hoe wil De Paviljoens zich nu inhoudelijk profileren? 
Roesink houdt een intrigerend, zij het nog wat schetsmatig 
pleidooi voor een alternatief museummodel, maar over haar 
tentoonstellingsbeleid houdt zij zich uiteindelijk evenzeer op 
de vlakte als Van Nieuwenhuyzen. Het was mooi geweest als 
zij - bijvoorbeeld aan de hand van een tentoonstelling die zij 
exemplarisch vindt - haar visie op de hedendaagse kunst en 
de rol van De Paviljoens daarin expliciet uit de doeken had 
gedaan.
We Show Art: 10 Years SMBA (Nederlands/Engels) verscheen 
in 2003 bij Artimo, Elandsgracht 8, 1016 TV Amsterdam 
(020/625.33.44; info@artimo.net; www.artimo.net). ISBN 
90-75380-76-3.
De Paviljoens: Logboek van een gebouw 1992-2004 / De Pa
viljoens: Journal of a Building 1992-2004 verscheen in 2004 
bij Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3,1325 AL Almere 
(036/545.04.00; www.paviljoens.nl). ISBN 90-806595-3-3. 
(Sven Lütticken)

EVELYNE AXELL. Provocatie, zinnelijkheid, vrouwelijk 
naakt. Niet voor niets werd voor de expliciet erotische wer
ken van Evelyne Axell (1935-1972) het Musée Félicien Rops 
te Namen als expositieruimte gekozen. De overige werken in 
deze retrospectieve, die liep van 8 september tot 23 oktober, 
waren te zien in het Maison de la Culture de la Province de 
Namur en in galerie Détour in Jambes. Dat Namen ook de 
geboortestad van Axell is, verklaart mede de plaats van de 
tentoonstelling.
Na een zevenjarige loopbaan als TV-presentatrice, actrice en 
scenariste waagde Axell zich in 1964 - in de schilderkunst 
geïnitieerd door René Magritte - aan een kunstenaarscarrière, 
die zij kort maar uitermate intens zou beleven. Technisch 
evolueerde haar werk van olie op doek en paneel naar email- 
verf op clartex, plexiglas en formica; iconografisch ging ze 
vanuit een strikt feminiene ervaringswereld steeds meer in 
de richting van een uiterst zinnelijke beeldtaal. Experiment 
was op beide vlakken het sleutelwoord. Axell wilde uit de 
band springen, en dit niet alleen in haar kunst. In de ban van 
de tweede feministische golf proclameerde (en praktiseerde) 
ze openlijk de intellectuele en seksuele bevrijding van de 
vrouw. Met name haar uiterst hedonistische levensstijl, waar
aan door een auto-ongeluk in 1972 abrupt een einde kwam, 
resulteerde totnogtoe in een heel romantiserend discours over 
haar leven én werk.
De catalogus Evelyne Axell. From Pop Art to Paradise/Le 
Pop Art jusqu’au Paradis, die de gelijknamige retrospectieve 
in Namen begeleidde, overstijgt echter duidelijk de kwaliteit 
van de vroegere publicaties, zoals die van het PMMK in 
Oostende en het Museum van Elsene (1997) en die van het 
Centre Wallonie-Bruxelles te Parijs (2000). Niet alleen is dit 
de eerste overzichtscatalogus, waarin de artistieke productie 
van Axell zo volledig mogelijk in kaart wordt gebracht (veel 
werken zijn immers niet gelokaliseerd of door de kunstenares 
zelf vernietigd); ook de essays - en dan vooral dat van Sarah 
Wilson - getuigen van inzicht in Axells oeuvre en persoon.
Net zoals in de vorige catalogi verzorgt Jean Antoine, we
duwnaar van de kunstenares, de biografie, gedocumenteerd 
met nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal. Niettegenstaan
de zijn bevoorrechte positie als rechtstreekse getuige van 
Axells leven, moet toch de bemerking gemaakt worden dat

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY Oostende

Eugène Leroy
20/11 t/m 20/12/2004

Wintertime
25/12/2004 t/m 31/01/2005

Vassiliki, Phil Billen 
Herman van Nazareth

8/10 t/m 12/12/2004
Black & White

17/12/2004 t/m 27/02/2005
open zaterdag t/m maandag 10u30 - 18u30 

Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

GSM 0475-28 12 37 • FAX 050-61 01 89

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

E-MAIL benoot.gallery@skynet.be
In permanentie: Jan Burssens, Vie Gentils, Eugène Leroy, Pol Mara, Marc Mendelson, Jean Milo, Antoine Mortier, Luc Peire, Jean Rets,...

to be ART.
KORAALBERG
ART GALLERY PIETER HUYBRECHTS

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

20/11/2004 - 22/01/2005
opening: zaterdag 20/11 van 16.00 tot 20.00 uur
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met nieuwe werken van 
BARAN Ph, 
CLARYSSE Johan 
DANIELE Mario 
GOUAT Marie-Claire 
KAYSER Robert 
LEDOURNER Valère 
MOLLEMAN Linda 
ROSENTHAL Pierre 
TIBBAUT Diana 
VE Didier
VOLLEKINDT Robert
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Route de Philippeville, 346 ■ 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 ■ Fox 0032/071 47 69 65
gallery.cerami@belgacom.net ■ www.gallery-cerami.com ■ www.artfacts.net/gallery.cerami

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

FreeSpace
Catalogus

galerie 
kusseneers

Op zondag 05.12.2004 om 15u wordt de catalogus FreeSpace 2004 voorgesteld in het 
Forum van de Modenatie, Nationalestraat 28, 2000 Antwerpen. contemporary art
De publicatie bevat een weerslag van de tentoonstellingen die gerealiseerd werden door 
het NICC in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel en in het Hessenhuis, Modena
tie, Etnografisch Museum en Museum Plantin-Moretus te Antwerpen met werk van de 
volgende kunstenaars:
Joachim Devillé • Sofie Haesaerts • Lise Haller Baggesen • Paul Hendrikse • Sylvie 
Janssens de Bisthoven • Dominique Leroy en Thierry Guibert • Gabriel Lester • Oscar 
Lourens • Sophie Nys • Charles van Otterdijk • Leen Voet • Andy Wauman • Tom 
Woestenborghs • Fanny Zaman

»
f,

I
4

Nieuwe dossiers welkom
Vanaf nu stelt het NICO, naast de oorspronkelijke selectiecommissie van deelnemende 
kunstenaars van het voorbije jaar, die uit de ingestuurde dossiers de tentoonstellende 
kunstenaars blijven kiezen voor het volgende jaar, een aantal andere commissies samen 
aan wie je je projectdossier ook kan richten. Door hun specifieke samenstelling, zal je als 
kunstenaar gegarandeerd verschillende antwoorden/reacties krijgen op je ingestuurde 
projectdossier: bijvoorbeeld een commissie van geïnteresseerde burgers maar die geen 
kunstexperten zijn, een comité van curatoren, een commissie van politici, een comité van 
theatermensen, etc. Ben je alleen geïnteresseerd een antwoord te horen op de vraag ‘kan 
ik wel of niet tentoonstellen’, dan richt je je projectdossier enkel aan het oorspronkelijke 
comité van FreeSpace-kunstenaars, zij geven immers alleen een ‘ja’ of een 'nee’-advies. 
Ben je echter ook benieuwd naar antwoorden/reacties van deze andere commissies op je 
werk, vermeld dit dan in je projectdossier.

A \/ meV I v 11 S la dn

}

Projectvoorstellen moeten voor 01 /12/2004 gestuurd worden naar het NICO, Museum
straat 50, B-2000 Antwerpen.

10/12/04 - 
29/01/05

Raadpleeg onze website www.nicc.be voor info over het indienen van voorstellen
5 $
o

De Burburestraat 11 - 2000 Antwerpen

& A Museumstraat 508 B-2000 AntwerpenEn A +32 3 216 07 71
open van ma tot vr620 E8 van 10u tot 1H Ee info@nicc.beE—me Essm www.nicc.be

Tel. 00 32 (0)3 257 24 00 
info@kusseneers.com - ww.kusseneers.com
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Evelyne Axell

Axell-Eration, 1965

haar levensloop hierdoor telkens vanuit eenzelfde perspectief 
wordt belicht. Primeur is wel de publicatie van Axells nooit 
gerealiseerde plannen voor een Musée archéologique du 
XXe siècle. Département: Age du Plastique (2e Millénaire 
après J.-C.) (1970). Dit ‘Museum van het Plastic Tijdperk’ 
concipieert ze als een ‘Tumulus van Axell’,' waarin een 
bezoekersparcours wordt uitgestippeld langs een informa
tiebord over de historiek, de kenmerken en het gebruik van 
plastic, gevolgd door het zogenaamde origineel van haar uit 
1970 daterende zelfportret La Vénus aux plastiques en zijn 
21ste-eeuwse kopie, dan een aparte ruimte gewijd aan haar 
erotisch getinte schilderijen op plastic, een met plastieken 
objecten gevulde vitrinekast, en ten slotte haar eigen geplas
tificeerde mummie. Dat Axell deze museale ruimte opvat als 
een begraaf- en herdenkingsplaats van het medium plastic, 
illustreert haar onwrikbare geloof in het revolutionaire van 
dit materiaal, en tegelijk etaleert ze daarmee een duidelijk 
besef van vergankelijkheid. Door de ‘tautologische’ sug
gestie als zou het gebruik van plastic als artistiek medium 
volledig samenvallen met de kunstenares Axell, geeft zij 
blijk van een indringend zelfbewustzijn, gekoppeld aan een 
relativerende humor, twee karakteristieken waarvan haar 
hele oeuvre doorspekt is.
Deze dualiteit komt ook in de analyse van Sarah Wilson 
sterk naar voren. Zij slaagt erin door middel van een precieze 
situering binnen de toen heersende popcultuur en sociaal- 
politieke context een genuanceerd beeld op te hangen van de 
kunstenares. Zo wordt duidelijk dat Axell, vertrekkende van 
het Belgische surrealisme (René Magritte, Jane Graverol en 

anderen) en de Britse pop art (Peter Phillips, Pauline Boty...), 
en aan de hand van motieven als de auto én de kreeft een 
eigen stijl ontwikkelde, waarin het vrouwelijke naakt - vaak 
in de vorm van een zelfportret - de hoofdrol speelt. Tref
fend is vooral haar analyse van Axells spel met de notie van 
‘enkel versus dubbel’, dat niet dient te worden verstaan als 
‘man + vrouw’, maar als ‘one + one’: de weergave van het 
spiegelbeeld van een eenzame vrouw, die de ontdubbeling 
reveleert binnen de eeuwige zoektocht naar ‘mijn gelijke’, 
‘mijn zuster’... Axell focust wisselend op het solitaire vrou
welijke lichaam (zichzelf) en het gereflecteerde, verdubbelde 
personage.
Onderbelicht in Wilsons essay blijft wel de invloed van Axells 
specifieke materiaalkeuze (email op plexi) op de inhoud van 
de werken. Door de onvermijdelijke abstrahering -een 
gedetailleerde lijnvoering is bij deze industriële technieken 
uitgesloten - wordt de inhoud immers veel minder expliciet. 
De monochrome kleurvlakken waaruit de portretten zijn op
gebouwd, hebben een verhullend effect op de nochtans uit
dagende en extatische poses van de naakten. Interessant om 
te zien is hoe deze vervlakkende of afzwakkende uitwerking 
vervalt in de tekeningen, waarin Axell haar onderwerpen 
erg ‘to the point’ in beeld brengt. Het gebruik van viltstift 
op (kalk)papier (als mogelijk equivalent voor onuitwisbare 
emailverf op opaalkleurig plexiglas) laat immers toe alle li
chaamsdelen, in het bijzonder de vagina, uiterst verfijnd weer 
te geven, wat de provocerende dimensie van het tafereel in de 
hand werkt. Jammer dus dat Axells toch aanzienlijke corpus 
tekeningen, die ons een unieke gelegenheid bieden om de 
genese van het artistieke proces te reconstrueren, nauwelijks 
aan bod komt bij de auteurs van het boek.
Want ook Claude Lorent schenkt in zijn tekst over de re
latie tussen het werk van Evelyne Axell en haar honderd 
jaar oudere ‘stadsgenoot’ Félicien Rops (op zich een wat 
kunstmatige opzet) weinig aandacht aan Axells grafische 
oeuvre. Problematisch is dat hij niet Axells tekeningen, maar 
wel haar schilderijen vergelijkt met het grafische werk (en 
niet de schilderijen) van Rops. Boeiend is wel dat door de 
confrontatie van beide oeuvres, die qua onderwerpen (de 
vrouw, erotiek, en moderniteit) wel gelijkenissen vertonen, 
de mannelijke blik tegenover de uitgesproken female gaze 
van Axell wordt geplaatst. Toch moet dit genderaspect ook 
worden genuanceerd; de sterk uiteenlopende visie van Rops 
en Axell op seksualiteit moet ook—en misschien in de eerste 
plaats - worden begrepen vanuit de tijd waarin ze hebben ge
werkt, respectievelijk de late negentiende eeuw en de sixties. 
Waar bij Rops de ongebreidelde seksuele beleving van de 
vrouw wordt voorgesteld als iets duivels, verheerlijkt Axell 
hierin de eindelijk verworven vrijheid van de vrouw en haar 
lichaam.
Zoals Lorent terecht stelt, is Axells persoonlijke engagement 
van die aard dat haar oeuvre kan worden beschouwd als één 
groot zelfportret, een gedachte die in deze catalogus voor het 
eerst op overtuigende wijze wordt overgebracht.
Evelyne Axell. From Pop Art to Paradise / Le Pop Art jus-

Pagina 42 van het boek - / - / - 
van Ralph Bauer en Christine Lemke

qu ’au Paradis werd in 2004 uitgegeven door Somogy éditions 
d’art (57 Rue de la Roquette, 75011 Paris, 01/48.05.70.10) en 
het Musée provincial Félicien Rops (12, rue Fumai, 5000 
Namur, 081/22.01.10; www.ciger.be/rops). ISBN 2-85056- 
779-5. (Liesbeth Decan)

- / - / - (RALPH BAUER EN CHRISTINE LEMKE). 
De titel van het boek van Ralph Bauer en Christine Lemke, 
-/-/-, is er tegelijk geen. Daarenboven presenteert het boek 
zich als een geschenk, met papier omwikkeld, kortom, als 
iets dat zich niet onmiddellijk geeft. Binnenin de wikkel 
vindt men een reeks foto’s, één per bladzijde, voorzien van 
drie getallen: -/-/-. Het eerste is een volgnummer, de twee 
andere duiden coördinaten op een imaginaire X- en Y-as aan. 
Ralph Bauer vond een foto, te situeren in de jaren veertig, 
begin jaren vijftig, vergrootte die en verdeelde de blow-up 
in tachtig gelijke delen. Als we de oorspronkelijke foto 
pogen te reconstrueren, moeten we besluiten dat het wel
licht om een vakantiefoto gaat, een foto van een schoolreis

TIM VAN LAERE GALLERY

21 oktober 
tot 4 december 2004 

MARYAM NAJD

9 december 2004 
tot 29 januari 2005 

ATELIER VAN LIESHOUT

3 februari 
tot 19 maart 2005 

ERWAN MAHÉO

open: dinsdag tot zaterdag 14-18 u.
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen-België - tel 32-(0)3-257.14.17 - fax 32-(0)3-257.14.25 - www.timvanlaeregallery.com- vanlaere.art@pandora.be

PATRIK VERMEULEN tentoonstelling - schilderijen
Multiple Biopsy 3 december t/m 19 december 2004

galerie Zuid in Zicht
€miel Bonningstroat 11,2000 Antuerpen ft Zuid)
te bereiken : 350 m stappen op de as Museum Schone Kunsten - nieuwbouw Justitiepaleis

openingstijden : woensdag : 15 -19 u vrijdag - zaterdag - zondag : 14 - 19 u 
info : tel: 0478/57 84 37 - e-mail : patrik.vermeulen@pandora.be

iGuy Bar Amotz y HAP

SCHABBERNAK
- h-sc

Sagi Groner
Thomas Lerooy Yves Vanpevenaege

Boris Van Nes

13 november >18 december 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.netwerkgalerlj.be
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ON
THE TELEVISION 
WORK
OF JEF CORNELIS
------  SCREENINGS 8 DISCUSSIONS

[WITH ARGOS, BRUSSEL]

22.11.04
STEVEN JACOBS

DOCUMENTA 4, DOCUMENTA 5

29.11.04
GEERT BERAERT 8 8ART VERSCHAFFEL

O.M.A. / REM KOOLHAAS

06.12.04
ERIC BE BRUYN

SONSBEEK BUITEN DE PERKEN

13.12.04
STEPHAN GEENE

MARCEL BROODTHAERS - TAPES

CIRCLE FOR 
LACANIAN IDEOLOGY 
CRITIQUE 
24.11.04/06.12.04 
MARC DE KESEL

ON LOVE: A CONCEPT TO ANALYSE 
CURRENT CULTURAL DISCONTENT? 

------  SEMINAR

AUTHORING THE CITY

25-26.11.04
MIN CHOI, WIM CUYVERS, DIRK LAUWAERT, 
IORINDE SEIIDEL, ETC.

ON SAFETY AND 
INFORMALITY

-— LECTURES, PRESENTATIONS

6-10.12.04 
EVA MEYER

FREE AND INDIRECT 
------  SEMINAR

10.12.04 
LETTERROR 
(JUST VAN ROSSUM, 
ERIK RLOKLAND), 
CHARLES ESCHE, 
LARS MULLER, 
WALTER NIKKELS, 
RICK POYNOR

CHARLES NYPELS LECTURES 
------  CONFERENCE

14-16.12.04 
NORMAN RRYSON

THE PRACTICE OF DRAWING; 
CHARDIN AND THE TEXT 
OF STILL LIFE

------  SEMINARS

00.01.05 
OPENING EVENT 
[WITH ACADEMIE VOOR BEELDENDE 
KUNST, MAASTRICHT
8 BONNEFANTEN MUSEUM (LOCATION), 
MAASTRICHT]

10-14.01.05 
OPENING WEEK 
2005

------ PRESENTATIONS RY IAN VAN EYCK 
(ADVISING) RESEARCHERS

Jan van Eyck Academie 
Post-academic institute 
for research and production 
Fine art, design, theory

Academieplein I 
6211 km Maastricht .
The Netherlands
T +31 (0)43 350 37137

Events ■
For more information: 
www.janvaneyck.nl 
Subscription mailing list: 
program@janvaneyck.nl

CROWN GALLERY BRUSSELS

FRANK
VAN DER SALM

18 november - 31 december 2004 
opening: donderdag 18 november - 18 - 21.00 uur

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

06-11 TM 29-01-05
HARTSTOCHT
ONTWERPEN
JURGEN BEY A

11-12 TM 22-01-05
LOST & FOUND

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

06-11 TM 29-01-05 11-12 TM 22-01-05

HARTSTOCHT
ONTWERPEN JURGEN BEY

LOST & FOUND
Jânos Fodor, Pâl Gerber, Endre Koronczi , 
Rudolf Pacslka, Gyula Vrnai

Samenstelling Zsolt Petrânyi

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

Hongarije tsn 2m
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OUT OF THE SHADOWS
WHAT IS WRITTEN CANNOT BE UNWRITTEN PROJECT VAN PETER FRIEDL

Who if not we...? episode 4: OUT OF THE SHADOWS = I 
Part of a series of projects on (ex)changing Europe C V 
cutrural program, dunch presidetky KU 2004 2004
www.thinkingforward.ni AV

* thinkingforward _L

aK. 7 NOVEMBER 2004 - 9 JANUARI 2005 

WITTE DE WITH CENTER FOR CONTEMPORARY ART 
VOOR INFORMATIE OVER ACTIVITEITEN www.wdw.nl 
WITTE DE WITHSTRAAT 50 3012 BR ROTTERDAM T+31 (0)10 4110144 F+31 (0)10 4117924 
Einfo@wdw.nl OPENINGSTIJDEN: DINSDAG TOT EN MET ZONDAG, 11:00-18:00 MJK geldig52

http://www.janvaneyck.nl
mailto:program@janvaneyck.nl
mailto:e-mailjaCques.vandaele@skynet.be
http://www.crowngallery.be
CBK6D0RDRECHT.nl
http://www.cbkdordrecht.nl
http://www.wdw.nl
mailto:Einfo@wdw.nl


Nieuwe Publicaties

■ Francis Alÿs, Time is a Trick of the Mind, red. Andreas 
Bee, Frankfurt am Main, Revolver, 2004.
ISBN 3-937577-54-8
■ A Prior #10, Ana Torfs, Daniel Robberechts, Franciska 
Lambrechts, Brussel, A Prior Magazine, 2004.
■ Karin Borghouts, Through the Looking Glass, Kalmt- 
hout, Alver, 2004. ISBN 90-901829-34
■ Marcia Brennan, Modernism’s Maculine Subjects. Ma
tisse, the New York School, and Post-Painterly Abstraction, 
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004. ISBN 2-262-02571-x 
■ Amédée Cartier (1921-1976). Het merg van de kleur, 
red. Erik Pil, Gent, Ludion, 2004. ISBN 90-5544-518-5
■ Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving. Over de 
stad in het tijdperk van de angst, Rotterdam, NAi Uitge- 
vers, 2004. ISBN 90-5662-406-7
■ Cerith Wyn Evans, Berlin, Lukas & Sternberg, 2004. 
ISBN 0-9745688-1-3
■ Dan Flavin. The Complete Lights 1961-1996, red. Michael 
Govan en Tiffany Bell, New York/London, Dia Art Foundation/ 
Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10633-5
■ Dan Flavin. A Retrospective, red. Michael Govan en 
Tiffany Bell, New York/London, Dia Art Foundation/Yale 
University Press, 2004. ISBN 0-300-10632-7
■ Hal Foster, Prosthetic Gods, Cambridge (Mass.), MIT 
Press, 2004. ISBN 2-262-06242-9
■ The Interventionists. Users’ Manual for the Creative 
Disruption of Everyday Life, red. Nato Thompson en Gre
gory Sholette, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004.
ISBN 2-262-20150-x
■ Mike Kelley, Memory Ware/Wood Grain/Carpet, Dijon, 
Les Presses du Réel, 2004. ISBN 2-940271-65-8
■ Chris Kraus, Video Green. Los Angeles Art and the 
Triumph of Nothingness, New York, Semiotexte, 2004. 
ISBN 1-584-35022-9
■ Dieter Lesage, Vertoog over verzet. Politiek in tijden 
van globalisering, Amsterdam/Antwerpen, Meulenhoff/ 
Manteau, 2004. ISBN 90-5990-018-9

■ Mark Linder, Nothing Less than Literal. Arcldtecture 
after Minimalism, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004. 
ISBN 2-262-12266-9
■ Men in Black. Handbook of Curatorial Practice, red. 
Ute Tischler en Christoph Tannert, Frankfurt am Main, 
Revolver, 2004. ISBN 3-936919-03-8
• Open #7, Geheugen(loos). Bewaren en herinneren in 
hedendaagse kunst en cultuur, Rotterdam, NAi Uitgevers, 
2004. ISBN 90-5662-392-3
• Over Here. International Perspectives on Art and Cul
ture, red. Gerardo Mosquera en Jean Fisher, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2004. ISBN 2-262-13440-3
• De Paviljoens: Logboek van een gebouw!Journal of a 
Building. 100 Days & 10 Years, Almere, Museum De Pa
viljoens, 2004. ISBN 90-806595-3-3
• Caroline Roodenbug-Schadd, Expressie en ordening. 
Het verzamelbeleid van Willem Sandberg voor het Stede
lijk Museum 1945-1962, Amsterdam/Rotterdam, Stedelijk 
Musum/NAi Uitgevers, 2004. ISBN 90-5662-316-8
■ Martha Rosler, Decoys and Disruptions. Selected Wri
tings 1975-2001, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2004. 
ISBN 2-262-18231-9
■ Les trois mousquetaires. Stanislas Ignacy Witkiewicz, 
Witold Gombrowicz, Bruno Schulz et Tadeusz Kantor, 
tent.cat., Dijon, Les Presses du Réel, 2004. ISBN 2-84975- 
032-8
■ Christophe Van Gerrewey, Werkelijkheid zonder weer
ga. Fictionele architectuurkritieken, Gent, Vlees en Beton 
65,2004.
■ Peter Verstraten, Celluloid echo’s. Cinema doorkuist 
postmodernisme, Nijmegen, Uitgeverij Vantilt, 2004.
ISBN 90-77503-08-0
■ Lawrence Weiner, Having Been Said. Writings & In
terviews 1968-2003, Ostfildem-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 
2004. ISBN 3-7757-9194-9
■ Alastair Wright, Matisse and the Subject of Modernism, 
Woodstock, Princeton University Press, 2004.
ISBN 0-691-11830-2
■ Erwin Wurm, I Love My Time, I Don’t Like My Time, Ost
fildem-Ruit, Hatje Cantz Verlag, 2004. ISBN 3-7757-1547-9 

Elke referentie of contextualisering ontbreekt, wat ons ervan 
verzekert met een esthetisch object te maken te hebben. Bin
nen de grenzen van een esthetisch formalisme vindt men er 
plaats voor stemmingen als rouw, nostalgie en verstilling. 
Men vindt er ook een minimaal verhaal of beter, de contou
ren van een verhaal: stukken van een landschap, mistig als 
elk einde en begin, en daar tussenin (stukken van) aangezich
ten, kledij, een paar armen rond de opgevouwen benen gesla
gen. Wie in het boek bladert, is geneigd te mijmeren over hoe 
elke foto iets uit het verleden aanwezig stelt, over hoe elke 
ervaring door melancholie gemarkeerd kan zijn - men weet 
dat maar niet wat men er verliest - en hoe tegelijkertijd de 
foto’s een soms richtingloze nostalgie kunnen vasthouden of 
een zwaartepunt geven. Wie naar de foto’s kijkt, kan zich niet 
van de indruk ontdoen dat zij het zijn die de rouwarbeid niet 
alleen provoceren maar ook van ons overnemen.
Dat dit werk niet tot het huidige ‘emotionele conceptualisme’ 
moet worden gerekend en aan het sentimentele raakt maar 
er niet in opgaat, is te wijten aan Reverse, het gedicht van 
Christine Lemke dat als een prière d’insérer aan het boek is 
toegevoegd. Het gedicht is niet gedacht als een directe com
mentaar bij of een woordelijke herhaling van de beelden. De 
foto’s en de tekst staan in een gespannen verhouding tot el
kaar daar waar het boek ‘zelf getuigt van een transcendentale 
en dus wezenlijk ahistorische reflectie over af- en verbeelding, 
geheugen en verlies, cirkelt het gedicht rond twee eigentijdse 
citaten (een uit Der Spiegel en een uit een nummer van Joni 
Mitchell). De foto’s confronteren ons op directe wijze met 
datgene waar het gedicht mee eindigt: “They are always what 
they left behind.” Tezelfdertijd roepen ze, dankzij het gedicht, 
ook de vraag op wanneer ‘we’ ‘they’ worden, en of we de 
volgorde misschien niet veeleer moeten omkeren, van ‘they’ 
naar ‘we’, en of het überhaupt wel mogelijk is de twee uit 
elkaar te houden. Er is sprake van "self-watching monitors”, 
met andere woorden, sauve qui peut...
- / - / - van Ralph Bauer en Christine Lemke verscheen 
op driehonderd exemplaren. Meer informatie bij Kim 
Thehu, Jan van Eyck Academie, Academieplein 1, 6211 
KM Maastricht (043.3503721; ). 
(Dominiek Hoens)

kim.thehu@janvaneyck.nl

of een jeugdkamp, maar we zien in feite alleen fragmenten 
die door uitvergroting wazig zijn geworden. Men is geneigd 
ze als quasi-simulacra te categoriseren. ‘Simulacra’ omdat 
men zich van het origineel - dat op zijn beurt al een afge
leide want een foto is - geen precies idee kan vormen: in de 
operaties die op het origineel zijn uitgevoerd is het verloren 
gegaan. ’Quasi-simulacra’ omdat ze door de numerieke 
aanduidingen nadrukkelijk naar een oorspronkelijke eenheid 

en coherentie verwijzen en omdat het beeld dat men zich 
kan vormen er een is van een foto genomen op een uitstap 
waarvan we veronderstellen dat die ooit moet hebben plaats
gevonden. Simulacra die nooit van zichzelf willen of kunnen 
zeggen dat ze simulacra zijn, en in die zin problematische en 
daarom misschien echte simulacra: kopieën zonder origineel 
die met de verworven autonomie evenwel geen blijf weten. 
Kortom, het zijn dolende idolen.

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Carel Blotkamp, Wouter Davidts, Liesbeth 
Decan, Dieter De Clercq, Dominiek Hoens, lise Kuijken, 
Sven Lütticken, David Nolens, Sven Sterken, Lieven 
Van Den Abeele, Dries Vande Velde, Indira van ‘t Klooster, 
Maarten Vanvolsem

16 oktober - 20 november DANIEL GUZMAN
When I hear my name

27 november- 15 januari TAYLOR McKIMENS

w Slewe Gallery2 Kerkstraat 105-A
NL-1017 GD Amsterdam
Tel +31.20.6257214
Fax +3120.4214606UI info@slewe.nl
www.slewe.nl

Krijn de Koning
13 november t/m 18 december 2004

Michael Jacklin
8 januari t/m 12 februari 2005

the bakery annet gelink
Laurierstraat 187-189 | NL-1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

1 dinsdag t/m zaterdag
13.00-18.0011111'
1e zondag van de maand
14.00-17.00 uur

" / ) en op afspraak

—....

13 november -1 december
——

Dirk Vermeulen
> Lauriergracht 96 • 1016 RN Amsterdam <

ONTWERPPOSITIES #1 13 nwambet tot en met 22 decantba

Guido Vlottes, German Stegmaier -'Funkelnagelneu:

soccershirts & representation
een presentatie van Maaike Gottschal & Uli Schuster

23 december tot en met 5 tanuari

Dé'Praktijk is gesloten~~
6 tot en met 9 januari

Joep van Liefland - ‘Joep van Liefland^ Video Palace*
15 îânuàfHôt éÎT met Ig februari

OUDEGRACHT 366 3511 PP UIREGHT - THE NETHERLANDS 
T/F+31(0)30 2319995
INFOOCASCOPROJECTS.ORG WWW.CASCDPROJECTS.DRG

Rik Meijers - ‘Je moet weten waar je moet zijn om te ontvangen'

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

8;2
KRITISCHE TEKSTEN OVER 

ACTUELE KUNST 
De toestand in België en onze buurlanden 

o.l.v. Francis Smets

de tafels van vermenigvuldiging / kapel Campo-Santo
installatieproject

(
BEATRIJS LAUWAERT
26 nov - 19 dec 2004 5808

A. Reniers, P. de Martelaere, F. Vande Veire, F. Maet,
R. Laermans, P. Groot, R. Pontzen. C. Voegen e.a.
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Context K is een jaarlijkse publicatie die wordt mogelijk gemaakt 
dank zij impulssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap en kan 

worden besteld door overschrijving van € 15 op rekening 
335-0027108-91 van CIAP vzw, Zuivelmarkt 44, 3500 Hasselt
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mailto:gallery@depraktijk.nl


HEDAH
CENTRUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST 
MAASTRICHT

R e
Brusselsestraat 114
Parallelweg 101 
openingstijden 
donderdag t/m zondag 
13.00 t/m 17.00 uur 

www.hedah.nl / info@hedah.nl 
t. +31 (0)43-351.01.75

MKgalerie.nl
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam 

tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

de doos
t/m 14/11 

Juha Nenonen (Fin), 
fotowerken

18/11 t/m 22/11 
LOOP ‘04 

videobeurs Barcelona

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

Erik Habets4 
Bienvenue enMortie 
de Camions

24/11 t/m 24/12 
Bulent Sangar (Tur) 

‘Suret’, fotowerken en video

08/01 t/m 06/02 
Hans Wilschut 
Bas van Beek 123 oktober tot en met 5 december 041

293 IMBFR I M DI MBFRV-’UGT OPENING 13 NOVEMBER 17.001JIJR

F
 Herman Verhagen *

5 sketches for Europa y -

Noname galerie
Hoogstraat, 32 3011 PR Rotterdam 

tel/fax 4137073 do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

Midden december 
wordt er een presentatie samengesteld 

door kunstenaars uit het > nn atelier

voor meer info kunt u contact opnemen met 
> nn foundation for contemporary art / stichting noname

■ Limburg Landschappelijk

■ Guido Paulussen & Dirk Kome

■ Christophe Denys

■ Steve Michiels (2-28 okt 04)

20 NOVEMBER T/M 12 DECEM 
OPENING 20 NOVEMBER 1Z96

R
JUR

I.S.M. DE ONTVOERING VAMEROPA, 
MTERNATIONALE THEATERDAGEN PHOEBUS*ROTTERDAM

Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam 
tel/fax 4145151 wo-ZO 13.00-17.00

■ Katrien S. (29 OKT - 5 DEC 04)

■ ÎHONET (18-23 NOV 04)

Oddpop
11 DECEMBER 17.00 UUR

t/m 04/12 
Alexandra Roozen 

tekenwerken 
Ane Vester (DK/BE) 

fotowerken, schilderijen en boekuitgave §

£

FredHouben $
Superficiality
18 DECEMBER T/M 16 JANUARI
OPENING 18 DECEMBER 17.00 UU

ladenkastproject:
tien beeldend kunstenaars richten een lade in

111 december 04 tot en met 30 januari 051

BIENVENUPEMSORTIE
DE CAMIONS
Parallelweg 101

ODDPOP '04 entree € 10
Losstheater
Achter de barakken 31a, Maastricht

5 SKETCHES FOR EURORA

Brusselsestraat 114

SUPERFICIALITY
Brusselsestraat 114

Candie Hank, Puyo Puyo, Jack de 
Rapper, the Electrifying Beefbrothers, 

Harry Merry, Sabine Hiemann, 
Prins W, John's Funky Shit, CPT 
Spoon Doctor Groove de Oboema, 

DJ Meeuw, DJ Hugo Freegow

Koenraad Dedobbeleer

Dedobbeleer & Zoon

14-11-04 t/m 19-12-04
2

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 14/11 
‘Around Us' 

Imre Bukta, Janos Sugar, 
Rudolf Pascsika, 
Hajnal Nemeth 

en Tamas Komoroczky 
Presentatie Manifesta 5 

van Berlage Institute 
Franck Bragigand

e

? november 2004
13 februari 2005

■ Daniel Dewaele

21/11 t/m 16/01 
‘Small Works X' 

Grote Feest Benefietexpositie 
met werken van Jonge 

beginnende en internationaal 
bekende kunstenaars in alle 

disciplines. Prijzen van 50 tot 
1000 euro, na betaling 
meteen mee te nemen

Fred van Eldijk
patentenarchief

De Geuzen
salon

Gery De Smet
bidden kan je leren

Anna van Suchtelen
tongentaai

Ronald Zuurmond
bananenkamer

■ Greet De Gendt
d

■ Out of Control goes Wide

e s

5]

«

TONG II 2004 TENTOONSTELLING EMMANUEL VAN HOVE 'DISCOUNT'
VAN MAANDAG 22 NOVEMBER
TOT EN MET VRIJDAG 17 DECEMBER 2004

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
12

» 
no

ve
m

be
r-

de
ce

m
be

r 2
00

4

I

—— Artis
■ ................ Bosch veld weg 471
................... 5211VK Den Bosch 
a r t i s www.artisdenbosch.nl
******* info@artisdenbosch.nl
— do t/m zo: 13.00-17.00 u.

vijf bijzonde 
eigenzinnige read 
cultuurhistorisch

eigentijdse kunst 
te gast 
in het

Tongerlohuys
Roosendaal

Stichting Int Heyderadey / Museum De Ghulden Roos
Molenstraat 2, Roosendaal. Tel.: (0165) S3 69 16/S6 64 85.

VRIJ TOEGANKELIJK ALLE WERKDAGEN TUSSEN 9 EN 16 UUR 
GESLOTENOP ZATERDAG. ZONDAG EN FEESTDAGEN

OPENING OP DONDERDAG 18 NOVEMBER 2004 OM 20 UUR

KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL ANTWERPEN
SINT LUCAS ANTWERPEN
SINT-JOZEFSTRAAT 35, 2018 ANTWERPEN

INFO 03 223 69 70

-

S
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http://www.hedah.nl
mailto:info@hedah.nl
MKgalerie.nl
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http://www.artisdenbosch.nl
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsge- 
gevens opgenomen kunnen 
worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per 
land is de informatie alfabetisch 
naar plaatsnaam, en per plaats
naam alfabetisch naar de naam 
van de tentoonstellingsruimte ge
rangschikt De agenda bevat in
formatie van musea, kunststich
tingen, culturele centra, galeries 
en alternatieve ruimten... Initia
tieven van openbare instellingen 
en adverteerders in De Witte Raaf 
worden gratis in de agenda opge
nomen, zelfs als slechts eenmaal 
per jaar geadverteerd wordt An
dere initiatieven worden vermeld 
indien overgegaan wordt tot een 
steunabonnement voor zes ver
meldingen (49,57 EUR) of een 
abonnement voor eenmalige ver
meldingen (18,59 EUR). Stortin
gen van Belgische tentoonstel
lingsruimten dienen te worden 
verricht op het rekeningnummer 
422-2181611-46. Stortingen van 
Nederlandse op het rekening
nummer 63 31 38 452. De opna
me in de agenda betreft de naam 
van de instelling, het adres, het te
lefoonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van 
de tentoonstelling(en), de naam 
van de kunstenaar(s) en het gen
re van het werk) hebben enkel be
trekking op de periode die de af
levering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalst 

■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 

053/41.37.89
do-7a 14-18u zo 10u30-13u30
►“Fragmenteri’-Hemandez+Hemandez 
[tot 12/12] • Michel Leonardi [9/1 tot 6/2] 
• Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
g 053/71.06.46do-za 14-19u
• “De magie van het beeld” - Jo
han De Wilde, Marc Nagtzaam, Pie
ter van der Veen - werken op papier 
[tot 28/11]
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkaai z/n - 9300Aalst

053/78.89.81 wo-za 14-lSa
• “Schabbernak” - Guy Bar Amotz, 
Sag] Groner, Thomas Lerooy, Bo
ris van Nes, Yves Vanpevenaege [tot 
18/12] • “Raymond Vanderzanden" - 
Koenraad Dedobbeleer, Kristof Van 
Gestel [8/1 tot 12/2]
■ Stedelijke Academie 
voor Schone Kunsten 
Capucienenlaan 8 - 9300Aalst
P 053/7324.70di-vr 10-21u za 10-16a
• “Woodman beeldend” - Walter Bli- 
ki [tot 24/12]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40 - 2018Ant
werpen

03/2163028 wo-za 14-18a
• “Broken Ideas. Zien we iets over 
het hoofd” - Jean-Marie Bytebier 
[tot 4/12]
■ Dagmar De Pooter Gallery 
Graaf Van Hoomestraat 6- 2000 
Antwerpen
P 03/2483632 wo-za 14-18a
• “Uprising” - Ivo Toreman, Jan De 
Pooter, Christophe Malfliet, Peter 
Hulsmans [tot 4/12]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 

03/226.7933 zo 14-18u
• “After November 2” - Linda Pollack 
[tot 28/11]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
P 03/233.13.45 do-zo 13u30-18a
• “Sing mit uns” - Frank Maieu/”Stars 
Academy” - André Stas/”A prendre ou 
à laisser” - Roberto Ollivero [tot 5/12] 
■ deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018 
Antwerpen
P 03/2482828di-zo 14-18a
• "Alphavilles?" - Dominique Gonza
lez-Foerster [tot 19/12]
■ Elzenveld
St.-Jorispoort 29 - 2000 Antwerpen 

03/22336.10do-zo 12u30-17u30
• “Crossover” - Nishi Daiki, Philip 
Willem Badenhorst, Hugo Besard 
[tot 5/12]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19- 2000Antwerpen 

03/220.86.00di-zo 10-17a
• "Freespace: Etno-europe" - Leen 
Voet [tot 5/12]
■ Extra City
Silo - Kaai 44 Mexicostraat!
Siberiastraat - 2030 Antwerpen 

03/27228.80 vr-zo ll-23u
• “Dedicated to a Proposition" - En
rique Metinides. Ana Tort’s, Damian 
Ortega, Gert Robijns, Gerard Byme, 
Luc Tuymans, Paid Graham, Teren
ce Koh, Robin Rhode, Mike Bouchet, 
Vadim Fishkin, Yuri Leidermann... 
[20/11 tot 20/2]

■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 

Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
P 03/242.93.00di-zo 10-18a
• Debby Huysmans [tot 21/11] • 
“The Rolling Stones. Mapplethor
pe - Smith"Antwerpen, werf van 
de eeuw”/”Finland, een actueel over
zicht” [tot 2/1] • “25 jaar Standaard 
fotografie” [26/11 tot 2/1]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19- 2000 
Antwerpen

03/231.90.56 wo-za 14-18a
• “Eigen volk eerst The Lion Sleeps To
night” - Vincent Geyskens [tot 18/12] 
■ Galerie Baudelaire
Sint-Paulusstraat41 - 2000Ant
werpen
® 03/22726.40za 14-18a
• “Fotocollages. Overzicht 1996- 
2004” - Ruud van Empel [tot 18/12]
■ Galerie Het Vijfde Huis 
Reyndersstraat5 - 2000Antwerpen 

03/232.11.19 za-zo ll-18a
• Paulette Taecke, Jacques Neve - 
schilderijen, assemblages [20/11 tot 
19/12]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat II - 2000Ant
werpen 
® 03/25724.00 
wo-za 13-18u zo 14-18a
• Annette Streyl [tot 4/12] • “A 
Mind Map” - Ronny Delrue [10/12 
tot 29/1]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 -2000Antwerpen 
<? 03/237.1127 
di-vr 10-18u za 12-18a
► Carsten Holler [tot 4/12] 
■ Galerie Zuid in Zicht
Emiel Banningstraat 11 - 2018 Ant
werpen
Cfi 0478/57.8437 
wo 15-19u vr-za 14-19a
• “Multiple Biopsy” - Patrik Vermeu
len - schilderijen [3 tot 19/12] 
■ Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000Antwerpen 
P 03/206.0330 di-zo 10-17a
• “Freespace” - Joachim Devillé, So
fie Haesaerts, Paul Hendrikse, Charles 
van Otterdijk, Andy Wauman, Tom 
Woestenborghs [tot 5/12] 
■ Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten
Lange Leemstraat 338 - 2018Ant
werpen 
® 03/286.78.40
• "HISK Laureaten” - Stephan Bal- 
leux, Marc Claes, Nicolas Guiot, Bren 
Heymans, Dominique Leroy, Chris 
Musgrave, Andrea Schneemeier [3 
tot 19/12]
■ IHAM-galerij
Paardenmarkt 90-92 - 2000 Ant
werpen
P 0496/20.68.23 do-zo 14-18a
• Hans Westerweel, Joop Mijsbergen 
[tot 18/11] • “Confrontaties” - Mag
da De Becker, Mieke Selleslagh, Patty 
Wouters, Anima Roos [4/12 tot 9/1] 
■ Koninklijk Museum voor 
Schone Kunsten van Antwerpen 
Leopold de Waelplaats - 2000Ant
werpen
P 03/238.78.09di-zo I0-17a
• “Antwerpen onder de V-bommen 
1944-1945” [tot 28/11] • “Het aller
mooiste uit het prentenkabinet” [25/ 
11 tot 20/2] • “De koning te rijk. Uit 
de museumreserves” [24/12 tot 28/ 
8] • "Rijksmuseum aan de Schelde. 
Meesterwerken uit de schatkamer van 
Nederland” [tot 31/12] 
■ Koraalberg Art Gallery 
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
® 03/226.0630do-za 13-18a
• “Heads” - Pieter Huybrechts [20/ 
11 tot 22/1]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Ant
werpen
P 03/238.4034 ma-vr ll-13u 14-18a
• Fernand Hostyn - schilderijen, teke
ningen [tot 25/11] • Jozef Coudijzer - 
schilderijen, tekeningen [3 tot 17/12] 
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287- 2060 Antwer
pen

03/238.81.66 do-za 13-17a
• “Materiële weerbarstigheid” [tot 
4/12]
■ Maes & Matthys Gallery 
Pourbusstraat3 - 2000Antwerpen 
P 0478/483031 wo-za 14-18a 
• Minerva Cuevas [tot 4/12]
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat28- 2000Antwerpen 
P 03/47027.70di-zo 1117a
• “Freespace” - Lise Haller Baggesen, 
Sylvie Janssens de Bisthoven [tot 5/ 
12] • “Malign Muses, When Fashion 
Turns Back"/Isabelle de Borchgrave. 
Papier à la mode; an Illusion of Paper” 
[tot 30/1]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwer
pen

03/2211450di-zo 10-16u45 
“Freespace” - Oscar Lourens [tot 
5/12]
■ Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen 
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
gs 03/23839.60di-zo 10-17a 
» “Values” - Luc Deleu & TOP Of
fice [tot 28/11] • “Dear ICC. Het In- 
ternationaal Cultureel Centrum en de 
actuele kunst in Belgie 1970-1990” - 
Dan Graham, Ben Vautier, Jef Geys, 
James Lee Byars, Joseph Kosuth, Fi- 
lip Francis, Vito Acconci, Guillaume 
Bijl... [18/12 tot 27/2]
■ Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14- 2000Antwerpen 
® 03/288.49.77 do-za 14-18a
» “Psychasthenia 10” - Knut Asdam 
[tot 11/12]

■ Herman Teirlinck Huis 
Uwenberg 14-1650 Beersei 
^02/377.1537
ma do-zo ll-12u3014-17a
• “One By One” - Damien De Le- 
peleire, Paul Hendrikse, Ann Ve
ronica Janssens, Vaast Colson, Oli
vier Stévenart, Suchan Kinoshita 
[tot 20/1]

Bomem

■ Monumental
Luipegem 77 - 2880 Bomem 

03/889.01.69 wo-vr 10-16uzo
14-18a
• “Monumental 2004.03” - Hermann 
Pedit, Georg Loewit, Lois Anvidal- 
farei [tot 5/1]

Bridge_________________________

■ Gruuthusemuseum
Dijver 17- 8000 Brugge
<f> 050/33.99.11 di-zo 9u30-17a
• “Archeologisch glas en middel
eeuwse glasramen” [26/11 tot 6/3]

■ Panamarenko - Antwerpse 
Luchtschipbouw
Karel Geertsstraat 2B- 2140 Ant
werpen

03/216.93.90wo-za 10-18a
• “Brazil” - Panamarenko [tot 30/12]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000 Antwerpen 
P 03/23720.19 vr-za 13-18a
• “Moulages” - Marc Vanderleenen 
[tot 4/12]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
® 03/248.08.45 do-za 14-18a
• “Through the Looking Glass #2” - 
Karin Borghouts [tot 18/12]
■ Sint-Lucaspassage
St.-Jozgfstraat35 - 2018Antwerpen 

03/223.69.70
ma-vr 9-16a
• “Discount” - Emmanuel Van Hove 
[22/11 tot 17/12] » Stijn Heirbaut - fo
tografie [tot 22/12]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000Antwerpen 

03/248.08.71 wo-za 14-18a
• “Ourt Life is Our Territory” - Angel
Vergara [tot 4/12]
■ Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen
® 03/257.14.17
di-za 14-18a
• “Nirvana” - Maryam Najd [tot 4/12] 
► Atelier Van Lieshout [9/12 tot 29/1]

Beersei

Brussel

■ argos 
centrum voor audiovisuele kunsten 
Werjstraat 13 -1000 Brussel 
P 02/229.00.03 wo-za 14-I9a
• “Une femme entreprenante” - Sven 
Augustijnen/”Cuf’ - Michel Lorand 
[tot 9/1] • Aemout Mik [tot 27/1] 
■ Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
® 02/73532.12 di-vr 14-18a 
► HA Schuit [19/11 tot 18/2] 
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090 Brussel 

02/42424.12 do-zo 14-19a
• “Objet détournés)" - Jacques Lize- 
ne, Wim Delvoye, Priska Riedl, An
toine Laval, Wang Fu, Claude Briand- 
Picard/Patricia Waller, Anu Tuomi- 
nen [tôt 30/1]
■ BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 
P 02/507.82.00di-zo 10-18u do 10-21a 
• “FreeSpace; Airs classiques” - Sop
hie Nys [tot 28/11] • “In de ban van 
het spel. 70 jaar Nationale Lote
rij” [tot 19/12] » “GM” - Ayse Erk- 
men - installatie/”Denkmal 23, Pa
lais des Beaux-arts, rue Ravenstein 
23, Bruxelles, 2004, deel I" - Jan 
De Cock [tot 16/1] • “Moeders, go
dinnen en sultanes. Vrouwen in Tur
kije van de prehistorie tot het einde 
van het Ottomaanse rijk” [tot 16/1] 
• “FreeSpace; Ordnung Bitte, laisser 
faire” - Fanny Zaman [15/12 tot 16/1] 
• “Karei Appel. Onderweg. Reis van 
Rudi Fuchs langs de kunst der Lage 
Landen” [tot 16/1] • “Het archief van 
de verbeelding. Een selectie uit de col
lecties van het FotoMuseum Provincie 
Antwerpen” [6/1 tot 6/2] 
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art
Barthélémylaan 5 - 7000 Brussel 
® 02/502.69.12 vr-zo 14-18a 
► "D_Light@CCNOA Brussels” [26/ 
11 tot 19/12] 
■ CIV A
Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat55 -1050 Brussel 
fy 02/64224.80 di-zo 10u30-18u30 
• “André Jacqmain. Zinnebeelden in 
wording”/”De gebroeders Bourgeois 
en de moderne beweging in België” 
[24/11 tot 27/3]
■ Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000 Brussel 

02/279.6421
“Peau neuve” - Emilio Lopez-Men- 
chero [tot 19/12] • “Zimmer frei” 
[-/12]
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■ Crown Gallery
Hopstraat 7-1000 Brussel
P 02/514.0123 do-za 14u30-18u30
• Frank van der Salm - fotografie [-/ 
lltot-/12]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel 

058/51.4737
di-vr 14-18u za 10-17a
• Manfred Nipp [tot 30/12]
■ Espace Photographique Contre
type
Verbmdingslaan 1 -1060Brussel 

02/538.42.20 di-zo 13-18a
• “Les brûleurs” - Thomas Chable 
[tot 31/12]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 

02/219.4431 wo-za 14-18a
• Loïc Vanderstichelen & Simon 
Backès - film [4/12 tot 23/12]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel

02/219.1422 di-za 14u30-18a
• Gianfranco Baruchello [tot 8/1] 
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000 Brussel 

0477/20.5032 za-zo 14-18a
• "Echol" - Robot Suermondt [tot 26/12] 
■ Galerie Raffinerie du Plan K 
Manchesterstraat21 -1080Brussel 
P 02/523.1834 di-zo 10-18a
• “Festival des arts électroniques 
Netd@ys” [tot 1/12]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
P 02/538.08.18 di-za 14-19a
• Petra Mrzyk & Jeran-François Mo- 
riceau [-/11 tot -/I ]
■ Gemeentelijk Museum van 
Elsene - Musée communal d'Ixelles 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050 
Brussel

02/515.6422
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17u
► “Muren in beeld. Affiches uit de 
Belle Epoque”/”Jacques Meuris 
(1923-1993). Un poète au miroir de 
l’art” [tôt 16/1]
■ Goethe-Institut Brüssel
Belliardstraat58 -1040 Brussel

02/23039.70 ma 14-19u di-vr 10- 
19u za 10-13u
• “Berlin im Fluss” [tôt 15/12]
■ Huize Marijke Schreurs
Van Volxemlaan 475 -1190Brussel 
P 02/534.18.69 vr-za 15-18a
• “Private View” - Peter Hulsmans 
[tot 20/11]
■ ING Cultural Centre 
Koningsplein 6 -1000 Brussel 
P 02/54722.92 dagelijks 10-18u 
• “Lichaam en kosmos. Precolumbi- 
aanse sculptuur uit Mexico” [tot 23/1] 
■ Institut Supérieur pour l’Etude 
du Langage Plastique 
WaterloolOan 31 -1000Brussel 

02/504.80.70 ma-za 9u30-19u
• “Du rouge, du vert, du bleu” - Pierre 
Toby [tôt 6/12]
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190-1000 
Brussel
P 02/514.10.10 do-za 14-18u30
• “Atomic Park” - Dominique Gon
zalez-Foerster [tot 4/12] • “Portraits 
at he Vietnam Veterans Memorial, 
Washington DC (1983-1984)” - Ju
dith Joy Ross [9/12 tot 29/1 (gesl. 23/ 
12t/m5/l)]
■ Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis
Jubelpark 10 - 1000 Brussel 
p 02/741.73.00di-zo 10-17u
• “Kunst op de vlucht” [tot 21/11] • 
“Verfijnde kunstnijverheid. Kant in 
de 19de en de 20ste eeuw” [tot 31/ 
12] • “Aan tafel bij de prins. Het Or- 
léansservies van Doorniks porselein” 
[tot 20/2] » “Tattoo!” [tot 27/2] » 
“(Im)perfect by design. 4de Triënnale 
voor Vormgeving” [3/12 tot 27/2] 
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000 Brussel 
P 02/50832.11 di-zo 10-17»
• “De schenking van Jacques Char
lier aan het Archief voor Hedendaag
se kunst in België” [tot 12/12] I "Vol- 
levox - Maïs Festival” - Yuri Balcers, 
Edith Dekyndt, Simona Denicolai & 
Ivo Provoost, Dora Garcia, Ann Ve
ronica Janssens, Kobe Matthys, Kris
tin Oppenheim, Dominique Thirion... 
[tot 19/12]
■ La Verrière
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
jp 02/51120.62 ma-za 11-18» 
* Mathieu Mercier [tot 11/12] 
■ Le Botanique
Koningsstraat236-1210Brussel 

02/226.12.11
di-ZO ll-18u vr 11-21»
• “A chacun sa cabane” - Nicolas 
Bomal [tot 28/11] • “Rétrospective 
Elliott Erwitt" - fotografie [tot 12/12] 
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 - 7060 Brussel

02/537.65.40di-vr 14-18u30 za 
9u30-12u 14-I8u30
• “Sillages” - Jan Voss [tot 31/12] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
P 02/22734.04 ma-za 10-18»
* “L’écriture du dessin” - Bem Wery 
[19/11 tot 31/12]
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat32 -1000Brussel 
P 02/5122726 wo-za 14-18»
* “When Hearts Start Thinking” - Lie
ve Van Stappen - installatie [tot 18/11] 
• “Co Westerik. New Drawings and 
Watercolours” [25/11 tot 24/12] 
■ Observatoire Galerie 
Dieweg 292 -1180 Brussel 
® 02/372.0538za 14-18»
» “The Housekeeper" - Paul Casaer 
[tot 18/12]

■ One Two Three
p/a Werfstraat 13 -1000 Brussel
P 02/21639.00di-za 12-18»
• “Eldorado 2” - Lucile Desamo- 
ry, Arnaud Meuleman, Hiraki Sawa 
[tot 20/11]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 

02/250.11.66
di-vr 10-17u za 13-17»
► “The British Landscapes” - Richard 
Billingham - fotografie [tot 11/12]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000 Brussel

02/279.45.10di-zo 11-18»
• “De Haagse School en de jonge Van 
Gogh” [tot 16/1]
■ Théâtre Mercelis
Mercelisstraat 13 -1050Brussel

ma-za 10-17»
I “Festival des arts électroniques 
Netd@ys” [16/11 tot 1/12]
■ Vlaams Parlement
Ijzerenkruisstraat 99 -1000 Brussel 
ë 02/552.11.11 ma-za 10-17»
• “Panamarenko. Te land, ter zee en in 
de lucht” [tot 25/3]
■ VUB Gallery’
Pleinlaan 2 -1050 Brussel
P 02/62923.25 ma-vr llu30-17u
• “Unvarnished. Een reflectie op het 
leven van delinquente jongeren” - 
Carl De Keyzer [tot 20/12]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 

02/639.6730
di-za 12-18»
• John Chamberlain, Dan Flavin, Do
nald Judd/Pierte Malphettes [18/11 
tot 8/1]

Charleroi

■ Musée de la Photographie 
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne 
® 071/43.58.10di-zo 10-18»
• “Léonard Misonne (1870-1943). 
En passant..’’/"Lieux d’Atget (1857- 
1927)”/Gaël Turine [tot 28/11]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami 
Route de Philippeville 346 - 6010 
Couillet

071/36.00.65
wo-vr 14-19uzall-I8u
• Stephan Vee [tot 18/12]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340 Damme- 
Sijsele

0498/75.4337
za-zo 10-12u 15-18»
• Johan Clarysse, Linda Molleman 
[tot 5/12] • Ph. Baran, Johan Clarys
se, Mario Daniele, Mari-Claire Gou- 
at, Robert Kayser, Valère Ledour- 
ner, Linda Molleman, Pierre Rosent- 
hal, Diana Tibbaut, Didier Ve [11/12 
tot 30/1]

Deinze

■ Museum
van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
<^09/381.96.70di-vr 14-17u30 za-zo 
10-12u 14-17»
• “Retrospectieve Hubert Malfait 
(1898-1971)” [tot 28/11]

Deurne

■ Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160 -2100Deurne 
P 03/3603230di-zo 10-17u30
• “Joseph Germain Dutalis (1780- 
1852). Edelsmid van Koning Willem 
F [tot 28/11] > "3,25m silver999/1000"
- Ben Van Orshaegen [tot 31/12]

Dinant

■ Centre culturel Régional
de Dinant
Rue Grande 23 - 5500 Dinant
<f> 082/213939
ma-vr 8u30-12u 13-I7u za-zo 13-17»
• “Notes” - Pol Bury, Jacques Ca- 
lonne, Kikie Crèvecoeur, Daniel Da
niel, Francis De Bolle, Raimo Kaner- 
va, Baudouin Oosterlynck, Bob Ver- 
schueren.. [19/11 tot 19/12]

Drogenbos______________________

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6-1620Drogenbos 

02/3773722
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
• ‘Water Fams” - Thomas Defays [tot 
19/12] » “Zelfgave” [14/1 tot 20/3]

Eupen__________________________

■ Internationales Kunstzeniitrum 
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700 Eupen
087/56.01.10

di-vr 13-18u za-zo 14-18»
• "Vanitas. Ijdelheid der ijdelheden” 
- Luc Tuymans, Katharina Fritsch, 
Wim Delvoye, Berlinde De Bruycke- 
re, Jan Fabre, Gloria Friedmann, Jong- 
suk Yoon, Margret Eicher, Jacques 
Charlier... [tot 23/1]

Ged ____________________

■ Cultuurcentrum De Werft
Werft 32 -2440 Geel

014/57.03.40 ma 13u30-16u30 di
9-I2u3013u30-18u wo-vr 9-12u30
13u30-l6u30 za 10u30-12u
• Brénine & Achilles Cools [tot 12/12]
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Genk 

■ FLACC
André Durnontlaan 2 - 3600 Genk

089/845223
vr 9-17u vi-zo 14-18»
• “Articulaties. Huidbewust & inge-
sponnen” [10/12 tot 30/1]

Gent 

VN

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 
9000 Gent
® 09/269.29.10
di-zo 10-17u
• "Imigongo uit Rwanda. Van mest 
tot design”/”Volkerenmoord is van 
alle tijden” [tot 9/1]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 

09/267.99.99 di-w 9u30-17u
» "Jo Crepain Architect 1973-20037 
’’Electrolux Design Laboratory. Nieu
we designs voor toekomstige huishou
dens” [tot 28/11] • Maarten Van Se- 
veren [18/12 tot 27/2]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 - 9000 Gent
P 09/222.0033
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
• “The New Art Report Internatio
nal Art Info” - Jacques Charlier [26/ 
11 tot 5/2]
■ Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B - 9000 Gent 

0477/43.77.94 wo-w 14-18»2 “Poznan” - Bruno Hardt [tot 18/12] 
• Eavesdropper & Visual Kitchen [8/ 
1 tot 19/2]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 - 9000 Gent
® 09/225.10.81 wo-w 15-18»
» “Wo Man” - Koen Blanckaert [tot 
4/12]
■ Hof van Ry hove
Onderstraat 22 - 9000 Gent

09/223.99.22
ma-vr 11-17»
I “Portraits” - Eveline Van de Velde 
[26/11 tot 12/12]
■ Lineart
Flanders Expo - 9000 Gent 

09/222.4022
vr-di ll-19u vr+ma tot 22»
• “Lineart 2004” - kunstbeurs [3 tot 
7/12]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent
I? 09/21635.95
di-vr 10-17u w-w 13-17»
• “Het hart Geschiedenis, verhaal en 
verbeelding” [tot 13/3]
■ Museum voor Schone Kunsten 
Charles de Kerckhovelaan 187 A - 
9000 Gent

09/240.07.00
di-w 10-18»
• “Variétés 1928-1930. Spiegel van de 
dolle jaren” [tot 6/2]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 

09/243.10.05 wo-w 13-18»
I Helmut Stallaerts [20/11 tot 23/12] 
■ Stedelijk Museum voor Actuele
Kunst
Citadelpark - 9000 Gent 

09/221.17.03 di-w 10-18»
• Julia Rometti/”Steal Pieces” - John 
McCracken [tot 9/1] • “Rendez-vous”
- Pascale Marthine Tayou [tot 16/1]
■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenweg - 9040 Sint- 
Amandsberg
<i> 0475/8554.53
vr 14-19u w-W 11-19»
• “De tafels van vermenigvuldiging” - 
Beatrijs Lauwaert [26/11 tot 19/12]

Hamme

■ Gaanderij Vercammen 
Kapellestraat 70 - 9220 Hamme 
</} 052/48.07.87w-W 11-18»
• "Bijgewerkt" - Carl Jacobs, Caroli
ne Vander Straeten, Guido Van Eisen, 
Frank Van den Berghe [tot 5/12]

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Biblio
theek
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke 
® 056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u w 10-12u 
13u30-16a
• Luc Drieghe [tot 30/11]
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■ CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
^011/225321 
di-vr 14-18u w 14-17»
» Luk Van Soom [20/11 tot 31/12]
■ de Doos en de Cirk
Kunst laan 5 - 3500 Hasselt
P 011/22.99.31 di-zo 10-17»
• “Limburg landschappelijk Een 
eeuw beeldende kunst in Limburg”/ 
Guido Paulussen & Dirk Kome/Ka- 
trien S. [tot 5/12] • “Representa
ties” - Daniel Dewaele/”Unwashed 
and Somewhat” - Greet De Gendt 
- fotografie/”Out of Control Goes 
Wide” [tot 30/1]
H 7.33
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 

011/2959.60
di-w 10-17u zo 14-17»
• "Toegepast 9” - Merel Eyckerman, 
Sylvia Fiten, Evy Peuters, Jeff Rutten, 
Ben Van Orshaegen [tot 13/2] • “Li
ving in Motion” - Beek Design, Mi- 
chael Bihain, Eyes, Combinaat, Pa
trick Reuvis, Jeff Rutten, Werkman
nen... - vormgeving [27/11 tot 13/2]

Hingene_______________________

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880 Hingene
I? 03/88957.05 ma w-w 14-19»
I Tjok Dessauvage [tot 31/12]

Hornu

■ Musée des Arts Contemporains
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
® 065/652121
di-w 10-18a
• Ingo Maurer [tot 19/12] • Anish Ka
poor [tot 6/3 ]

Jabbeke_______________________  

■ Museum Constant Permeke
Gistelsteenweg 341 - 8490Jabbeke 
® 059/50.81.18
di-w 10-12u3013u30-18u
• "Veranneman ontmoet Veranneman 
bij Permeke. Een hommage aan Emiel 
Veranneman” [tot 16/1]

Knokke

■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke

050/38.86.31
“Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century”
■ Cultuurcentrum Scharpoord
Meerlaan 32 - 8300 Knokke-Heist
<f> 050/63.0430
dagelijks 10-19»
• “Beeldend glas/Beeldend gras” - 
Bert Frijns, Keiko Mukaide, Mark
ku Salo, Neil Wilkin, Ann Wolff [28/ 
11 tot 23/1]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A- 8300 Knok
ke-Heist

050/62.93.63
w-w 14-18»
• ‘Without Any Warning” - Niek 
Kemps [tot 2/1 ]

Kortrjjk_______________________

■ Groeninghekapel

Groeninghestraat zjn - 8500 Kortrijk 
</! 056/25.78.92 di-w 10-12u 14-17» 
• “Emmanuel Viérin (1869-1954).
Schilder van het licht" [tot 19/12]
■ Kunstgalerie Cellaar

Havemiersstraat 13 - 8500 Kortrijk 
056/32.90.88

vr+w 14-18u w llu-18u
• “Boulettentijd adieu” - Pjeroo Roob- 
jee, Karel Waignein [tot 21/11]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de 
l’Image imprimée
Rue des Amours 10- 7100 La Lou- 
vière

064/27.8727di-vr 12-18u zct-w 
11-18»
* “Un combat, des symboles. Histoi
re de l’affiche politique en Europe”/ 
"Un cri persan. Graphistes d'Iran" 
[tôt 19/12]

Leuven 

■ KUL
Campusbibliotheek Arenberg
De Croylaan 6 - 3000 Leuven 
ma-vr 8u30-22u w 9-13u w 10-18» 
• "Footnotes & Context” - Leo Co
pers, Marc Horemans, Panamarenko, 
Peter Rogiers, Anne-Mie Van Kerck- 
hoven, Gilberto Zorio [tot 18/12] 
■ Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst De Lei
Dirk Boutslaan 60 - 3000 Leuven 

016/222121
ma-vr 9-21uw 9-18»
• “Grafiek uit het atelier Vrije Gra
fiek” [tot 4/12]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven 

016/23.0320
ma-vr 10-18u w 14-18»
• Dirk Zoete [tot 17/12]

Liège_________________________

■ Centre Culturel Les Chiroux 
Place des Carmes 8 - 4000 Liège 

04/223.19.60 di-za 13-18»
• “Nomades” - Lydie Nesvadba, Ma
thieu Pernot, Damienne Flipo, Christi
an Berthold, Laercio Redondo, Geor
ges Vercheval [tôt 3/12]
■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
® 04/221.41.91 wo-w 15-18»
• Michel Leonardi [17/11 tot 18/12]

Loppem_______________________

■ Kunsthalle Lophem 
Torhoutsesteenweg 52 A- 8210 Lop- 
pem-Zedelgem

0477/8323.70 wo-w 14-18»
• “Süsser Wind im Gesicht" - Yves 
Netzhammer [tôt 27/11] • Ingrid 
Mwangi [18/12 tôt 12/2]

Machelen

■ Roger Raveelmuseum
Gilde straat 2-8 - 9870Machelen-
Zulte

09/381.60.00
wo-w 11-17»
» “Kamermuziek. La peinture du pau
vre” - Roger Raveel, Ben Akkerman, 
Joseph Beuys, Raphaël Buedts, Luc 
Claus. Amédée Cortier, Raoul De 
Keyser, Christian Dotremont, Luc 
Drieghe, Richaud Serra, Marthe Wéry, 
Dan Van Severen... [tôt 30/1]

Mechelen 

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 

015/33.6336
vr-w 14-18»
• Joris Ghekiere - schilderijen [21/ 
11 tot 23/1]
■ Garage
Ruimte voor Actuele Kunst
Onder de Toren - 2800Mechelen 
® 015/29.40.14 
do-w 11-18»
• “Daily Dust” - Denmark [tot 19/12]

Menen

■ Cultuurcentrum De Steiger 
Waalvest 1 - 8930 Menen
® 056/5158.91 ma-w 10-12u 14-18»2 André Deroo [tot 19/12]
■ Stadsmuseum ‘t Schippershof
Rijselstraat 77- 8930 Menen 
P 056/5323.63 wo-w 14-18»
• “Tussen zwart en wit ligt grijs” - 
Youri Blieck [tot 19/12]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
P 064/212193 di-w 10-18»
• “Quatre siècles d’imprimerie à 
Mons” [tôt 8/1] * “Bartleby and Co. 
Editions, livres d’artiste, dessins, pein
tures, films” [tôt 9/1]

Namur 

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur
P 081/22.90.14 dagelijks 12-18»
I “Jazz à tous les étages” - Jos Knae- 
pen, Yannick Bruynoghe, Louis Joos - 
fotografie [tot 31/12]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere
& Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 

058/51.4757vr-w 14-18»
• Alsican, Ingrid Rosschaert - schilde
rijen, sculpturen [tot 31/12]

Oostende 

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 -8400Oostende 

059/70.18.70 vr-w 10u30-18u30
• Phil Billen, Herman Van Nazareth - 
schilderijen, sculpturen [tot 28/11]
■ Galerie R53
Romestraat53 - 8400 Oostende 
ff 059/51.94.44 w-w 14-18»
• “Laureaten Kiezen voor Kunst 
2004” - Nick Dekeyser, Peter Van 
Ammel, Giovanni Winne [tot 12/12] 
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
P 059/50.81.18 di-w 10-18»
• Massimo Vitali/Clark Clarysse [tot 
28/11] • “Retrospectieve Floris Jes
pers” [18/12 tot 10/4]

Otegem_______________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 8553 Otegem 

056/64.48.93 wo-do w-w 14-18u
vr9-12u 13-18»
» “Denkmal 6AB” - Jan De Cock 
[tot 21/11]

Sint-Truiden

■ Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint-
Truiden

011/6939.90w-vr 14-17»
• “Iron & Pnk (The Plug)” [tot 4/12]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Cour de l'Abbaye - 4970Stavelot 

080/86.42.94 wo-w 14-18u30
► Marthe Wéry [tot 5/12]

Strombeek-Bever

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek- 
Bever
® 02/263.03.43 dagelijks 10-22»
» “Kunst & Trauma” - Everlyn Nico
demus [19/11 tot 19/12] • “We Are 
Family!” - Vermeersch [7/1 tot 6/2]

Waregem_____________________  

■ BE-PART

Westerlaan 17 - 8790 Waregem 
g 056/62.94.10
► “Schoner Wohnen” - Dave Allen, 
Richard Artschwager, Pierre Bis
muth, François Curlet, Dany Deprez, 
Stan Douglas, Dora Garcia, Ann Ve
ronica Janssens, Robert Gober, Martin 
Kippenberger, Joep van Lieshout, To
bias Rehberger. Dimitri Vangrunder- 
beek... [tot 16/1]

Welle

■ Galerie EL
Drieselken 38 - 9473 Welle
<f> 053/66.43.82
vr-w 14-18u w 10-12u 14-18»
► Dominique De Beir [tot 19/12]

Wevelgem_____________________

■ Cultuurcentrum Wevelgem
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem

056/4334.90
ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 14-19»
► Charlotte Lybeer - fotografie [27/ 
11 tot 24/12]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum
für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058
Aachen
® 0241/180.71.04 di+do 10-17 
wo+vr 10-20u w-W 11-17»
► "Spiegelungen einer verlorenen 
Zeit” - Natalya Nesterova [tot 21/11] 
► “Upside Dowa Neueingerichtete 
Raume zur Gegen wart” - Edgar Arce
neaux, Tjomas Demand, Marlene Du
mas, Sam Durant, Jeppe Hein, Mike 
Kelley, Louise Lawler, Arnold Oder- 
matt, Cindy Sherman... [tot 11/9]

■ Neuer Aachener Kunstverein 
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070 
Aachen

0241/503255
di-w 14-18u wo 14-20»
► “Homemade: Autopilot” - Ulrich 
Strothjohann [tot 21/11 ]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen 
9 0241/432.4420 
di-w 12-18u wo 12-21»
► “Aufwârts. Die Sammlung Jung in 
neuen Raumen” [tot 12/12] • “Al
brecht Durer. Apelles des Schwarz- 
Weiss” [20/11 tot 23/1]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle
Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530Ba
den-Baden 
® 07221/23250 
di-zo 11-18»
► “Sammlung Frieder Burda” [tot 
20/2]

Berlin

■ Nationalgalerie
im Hamburger Bahnhof
Invdlidenstrasse 50-51 -10557Berlin 

030/39.7834.11 di-wo+vr 10-18u 
do 10-20u w-w 11-20»
► Paola Yacoub, Michel Lasserre [tot 
2/12] • “Friedrich Christian Flick Col
lection” [tot 23/1]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhoferstrajie 13 -10785 Berlin 
® 030/254.00.20 wo-ma 10-17» 
» “Happy Birthday. Bauhaus-Gifts" 
tot 9/1]
■ Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 -10963 Ber
lin

030/254.86.777di-w 10-20»
• “Sophie Calle. A Retrospective” 
[tot 13/12] • “Auschwitz-Prozess” 
[tot 19/12] .

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 

0228/91.71202 di-wo 10-21u do-
w 10-19»
► “Goud en geschiedenis. De Thraci- 
ërsinde Indo-Germaanse wereld” [tot 
28/11] • “Kunst in de DDR. Een re
trospectieve” [tot 13/2] • “Toetan- 
chamon. Het gouden hiernamaals. 
Grafschaften uit de Koningsvallei" 
[tot 1/5]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
jp 0228/77.62.12 
di-w 10-18»
• “Der Rythmus der Farbe. Franti
sek Kupka und August Macke” [tot 
21/11] • "Karaoke-Bar" - Christian 
Jankowksi [27/11 tot 2/1] • “August 
Macke und die rheinischen Expressi
onisten” [27/11 tot 9/1]
■ August Macke Haus
Bomheimer Strasse 96 - 53119 Bonn 
^>0228/655531
di-vr 14u30-18u w-w 11-17»
• “Femme Flaneur. Erkundungen 
zwischen Boulevard und Sperrbezirk" 
[tot 12/12]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
j? 0228/693936 
di-w ll-17udo 11-19»
► "Auftritt" - Oscar van den Boogaard, 
Steven van Watermeulen, Corey Mc- 
Corkle, Victoria Morton, Corine Was- 
muht. Will Stuart [tot 2/1]

Duisburg______________________  

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Düsseldorfer Strasse 51 - 47049 
Duisburg
® 0203/28326.30
di-W ll-17u w 10-18»
► ‘Willem Lehmbruck. Der Mann: 
Melancholie und Pathos” [tot 12/12] 
► “Illuminated Cities. Illuminated 
Art” [tot 30/1]

Düsseldorf 

■ K20 Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
® 0211/83.81.130 
di-w 10-18u vr 11-18»
► “Bodylandscapes. Drawings, Instal
lations and Objects 1962-2004" - Re
becca Hom [tot 9/1] • “Henri Matisse 
(1869-1954)” [tot 19/2]
■ K21, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Standehausstrasse 1 - 40217Dus
seldorf

0211/83.81.600
di-vr 10-18uw-w 11-18»
► Luc Tuymans [tot 16/1 ]

Essen

■ Museum Folkwang Essen 
und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128 Essen 
® 0201/88451.03 
di-w 10-18u vr 10-24»
► "Aufbruch in die Moderne. Cézan
ne, Picasso, Braque, Matisse, Derain” 
[tot 16/1] • “Fliegen Sie sofort nach. 
Wolfgang Weber (1903-1985). Fo- 
tografie und Film 1925-1977” [4/12 
tot 27/2]

Frankfurt.

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
® 069/29.98^220
wo-w ll-22u di+w 11-19»
► “3’ Videoclips” - Philippe Parreno, 
Teresa Hubbard/Alexander Birchler, 
Yang FuDong, Oliver Payne/Nick 
Relph... [tot 2/1] • “Rétrospective 
Yves Klein (1928-1962)” [tot 9/1]

■ Museum für Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 

069/21.23.4037
di-w 10-17u wo 10-20»
• “A Written Cosmos. Arabic Calli
graphy and Literature Throughout the 
Centuries” [tot 30/1] • “Ornament und 
Versprechen. Postmoderne und Mem-

Shis im Rückblick" [tot 27/2]
I Porti k us im Leinwandhaus

Weekmarkt 17 - 60311 Frankfurt
am Main

069/2199.8760
di-w ll-18u wo 11-20»
► “Unfolding” - Akram Zaatari [tot 
5/12]
■ Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-
am-Main

069/212304.47
di-w 10-17u wo 10-20»
► “The Brutal Troth” - Sturtevant 
[tot 30/1]
■ Deutsches Architektur-Museum
Schaumainkai 43 - 60596 Frankfurt- 
am-Main
® 069/2123.84.71
di-w I0-17u wo 10-20»
► “Die Revision der Postmoder
ne (in memoriam Heinrich Klotz)” 
[tot 30/1]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover 
® 0511/32.45.94 
di-w ll-17u wo 11-21»
► “Tauchfahrten. Zeichnung als Re
portage” - Ben Katchor, Jim Shaw, 
Stephen Wiltshire, Bernard Buf
fet, Fritz Koch-Gotha, Max Klin
ger, Henry Morre, Carl Lange... [27/ 
11 tot 30/1]

Kleve 

■ Museum Kurhaus Ewald Ma- 
taré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
P 02821/75.010di-zo 10-18» 
• Giovanni Anselmo [tot 9/1] • 
"Rijksmuseum in Duitsland. Meester
werken van middeleeuwse sculptuur” 
[28/11 tot-/12]

Köln 

■ Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Köln

0221/21.7021 di-w 13-19»
• “2 Positionen auf einmal" - Cosima 
von Bonin [tot 16/1 ]
■ Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln
® 0221/221238.60
di-w ll-17u wo 11-20»
► “Snapshots. The Eye of the Century. 
Aus dem Archiv Christian Skrein” [tot 
12/12] » ‘Wilhelm Riphahn (1889- 
1963). Architekt in Köln” [tot 2/2]
■ Museum Ludwig
Bischofigartenstrafie 1 - 50667 Köln 
® 0221/221223.79 di 10-20u wo-vr 
10-18u w-w 11-18»
» “Edward Hopper (1882-1967)” [tot 
9/1] • “Shooting Stalin. The Won
derful Years of James Abbe (1883- 
1973)” [tot 9/1] • “The Shrubberies” 
- Gilbert & George/George Adéag- 
bo [tot 20/2] • Rosemane Trockel 
[tot 28/3]
■ Museum Schnütgen
Cacilienstrasse 29 - 50667Köln 

0221/22123620
di-vr 10u-16u w-w llu-16»
► “Der verlorene Bliek” - Michael 
Runschke - video-installatie [tot 11/1] 
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 

0221/221221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u w-w 11-18»
► "Graphiksehen. Techniken, Gestal- 
tung. Ziele” [tot 2/1 ]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7- 50670Köln 

0221/2262433
di 12-20u do-ma 12-17»
► “Kurzdavordanach” [tot 9/1]
■ Museum
fur Ostasiatische Kunst
Universitatsstrasse 100- 50674 Köln 
® 0221/940518-0 
di-w U-17udo 11-20»
► “An Japan Flüssen. Traditionelles 
japanisches Kunsthandwerk” [tot 12/ 
12] • “Pure Form: Klassische Möbel 
aus China” [tot 28/3]

Krefeld 

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
P 02151/77.00.44 di-w 11-17» 
• Corinne Wasmuht - schilderijen 
[tot 23/1]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld 
(p 02151/77.00.44 di-w 11-17»
• "Retrospektive 1958-2004” - Ri
chard Allen Morris [tot 23/1]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 
51377Leverkusen 
® 0214/85556-0 
di ll-21u wo-w 11-17» 
► Robert Motherwell [tot 30/1 ]

München

■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 
München

089/21127.115
“Utopia Station” [tot 9/1] • “The God 
of Greece. Peter Cornelius (1783- 
1867). The Cartoons for the Frescoes 
in the Glyptothek, Munich” [tot 9/1] • 
“Germany’s Treasure Houses. Art in 
Private Aristocratic Collections” [19/ 
11 tot 13/2]

■ Stadtische Galerie
im Lenbachhaus
Luisenstrasse 33 - 80333 München 
p 089/233.320.60
• David Claerbout [tot 30/1]
■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München
</> 089/23.80.50
di 10-20u wo-w 10-17»
► “Diener & Diener. Buildings and 
Projects” [tot 9/1] • “Von innen und 
aussen bewegt” - Diener & Diener 
- architectuur [tot 9/1] • “Architec
ture as Image and Stege. Drawings 
from the Bramante and Michaelange- 
lo succession from the atelier collecti
ons of Allesandro Galli Bibiena” [tot 
9/1] • “Kazunari Sakamoto. Residen
tial Buildings. The Poetry of the Eve
ryday” [tot 9/1] • “American Art of 
the 90’s” - Bdl Viola, Gary Hill, Roni 
Hom [tot 9/1] • William Eggleston, 
Andreas Gursky [tot 16/1] » “Ken- 
tauromachie" - Fritz Koenig [tot 16/1] 
► “Moï Ver (1904-1995). Ci-contre, 
1931” - fotografie [25/11 tot 27/2]

Nürnberg_____________________  

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strode 32 - 90402 Nürnberg 

0911/23124.03
di-W 10-17u wo 10-20»
» “Niki de Saint Phalle (1930-2002). 
Friihe Werke und Druckgrafik aus 
der Sammlung des Musée d’Art mo- 
deme et d’Art contemporain in Niz- 
za” [tot 9/1]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 ■ 90402 Nürnberg 

0911/24020.41
di-vr 10-20u w-w 10-18»
* ‘70/90. Engagierte Kunst” - Alig- 
hiero Boetti, Stanley Brouwn, Dan 
Graham, Hans Haacke, Christine und 
Irene Hohenbüchler, Arthur Kopeke, 
Brace Nauman, Jorge Pardo, Tobias 
Rehberger, Stephen Willats, Andrea 
Zittel, WochenKlausur, Rirkrit Tira- 
vanija... [tot 16/1]

Remagen______________________

■ Arp Museum
BahnhofRolandseck - 53424Remagen 

02228/94250 di-w 11-21»
• “Arp - Craig-Martin - Arp”/ 
"Architekturentwürfe Richard Meier
& Partners” [tot 2/1 ]

Siegen_________________________________

■ Museum für Gegen wartskunst 
Vnteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
<f> 0271/405.77.10
• “Lucky Number. Neue Projekti- 
onen” - Mischa Kuball [tot 16/1] • 
"Vorzüge der Absichtslosigkeit” - Pe
ter Piller [tot 30/1]

Stuttgart______________________

■ Kiinstlerhaus Stuttgart
Reuchlinstrasse4B- 70178Stuttgart 

0711/61.7652
“Endre Pindorama. Contemporary 
Brazilian Art and the Adaptation of 
Antropofagic Strategies” - Efrain Al
meida, Ricardo Basbaum, Lia Chaia, 
Livia Flores, Lucia Koch, Joao Mode 
[tot 12/12]

Wolfsburg_____________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
P 05361/266.90 
wo-w ll-18u di+w 11-20»
I ‘Walking Distance from the Studio” 
- Francis Alÿs [tot 28/11] • “Die Chi- 
nesen. Fotografie und Video aus Chi
na” - Hai Bo, Hong Hao, Hou Bo & 
Xu Xiaobing, Eva Siao, Song Yong- 
ping, Wang Jinsong, Wang Qingsong, 
Weng Fen, Xiang Liqing, Xing Dan- 
wen... [tot 9/1 ]

Frankrijk

Altkirch

B Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
® 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u w-w 14-19»
► “Coup de coeur. A Sentimental 
Choice Û” - Tim Eitel, Marius Morch, 
Yann Paolozzi, Ingeborg Locke- 
mann [tot 21/11] • “Tongue in Cheek. 
L’humour dans l’art contemporain” - 
Wim Delvoye, Richard Fauguet. Mar
cel Mariën, Alain Séchas, Franz West, 
Guillaume Bijl, Claude Closky [12/ 
12 tot 21/2]

Amiens 

■ Hors Bords
Maison de la Culture
Place Léon Gantier - 80000Amiens 
ff 0322:97.79.79 di+do-vr I3-18u30 
wo+w 9u30-12u3013u30-18a 
► ‘We Have Never Been to Japan” -
Dominique Figarella, Rémy Hysber- 
gue, Renée Levi [27/11 tot 27/2]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120Beaumont 
du Lac
P 0555.6927.27dagelijks 11-18»
• “Bienvenue à Entropia. Oeuvres 
de la collection du Frac Limousin” 
[tot27/3]

Dijon_________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 

03.80.67.18.18
ma-w 14-18»
► Peter Downsbrough [tôt 20/11]56



Dunkerque____________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque
<? 03.28.63.63.13
di-za 10-18a
• “Carbon (Pedersen)” - Simon Star
ling [tôt 18/12]

Le Havre 

■ Le Spot
Centre d’art contemporain
Avenue Lucien Corbeaux - 76600
Le Havre

02.35.22.93.27wo-za 14-18a
• Lara Almarcegui [tôt 18/12]

Lyon______________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux20 - 69001 Lyon 

04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18a
• “Le royaume d'Ougarit aux origines 
de l’alphabet” [tôt 17/1] • “Histoire 
d’un musée. Exposition-parcours du 
bicentenaire” [tôt 2/5]

Marseille 

■ Frac
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place Francis Chirat 1 -13002 Mar
seille
(fi 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u3014-18a
• Patrick Everaert [tôt 31/12]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1
-Metz
® 03.87.74.20.02 wo-zo ll-19a
• Thierry Kuntzel [tôt 16/1]

Montpellier____________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000 Montpellier 
(fi 04.99.74.2035
di-za 14-18»
• “Tenir le fil, garder la corde” - Cristi
an Alexa, Jean-Marc Andrieu, Jessica 
Diamond, Patrick Saytour, Jens Wolf 
[tôt 27/11]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret 
Chateau de Moucms-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux
(fi 04.93.75.7130 wo-ma ll-18a
• “Avant-gardes polonaises. Hier et 
aujourd’hui” [tôt 2/1]

Nancy_________________________

■ Musée des Beaux Arts
Place Stanislas 3 - 54000 Nancy
“Les trois mousquetaires. Witka- 
cy, Schulz, Gombrowicz et Kantor” 
[tot 27/2]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105
Nice cedex 2
(fi 04.92.07.73.80di-za 14-19a
• Jason Dodge, Jaroslaw Flicinski, Pe
tra Mrzyk & Jean-François Moriceau 
[tôt 6/2]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12- 45000 Or
léans
(fi 0238.62.52.00
ma-vr 10-12u 14-18a
• Andrea Branzi [tôt 30/1]

Paris 

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
(fi 01.47.03.1230
di 12-21u30 wo-vr 12-19u za-zo 10-19» 
• “Silent Movie” - Chris Marker - in
stallatie [tot 28/11] • “L’ombre du 
temps” - Guillaume Bijl, Eugène At
get, Bernd & Hilla Becher, Walker 
Evans, Roni Hom, Thomas Ruff, Al
lan Sekula, Jeff Wall, Dan Graham, 
Jean-Luc Godard, Nan Goldin, Clau
de Cahun... [tot 28/11] • “Nuremberg: 
les coulisses du pouvoir, la scène du 
procès 2004” - Amo Gisinger [tot 3/ 
12] » Rineke Dijkstra [14/12 tot 20/2] 
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
75003 Paris
P 01.42.713838 wo-zp 14-19»
• Christoph Büchel, Gianni Mot- 
ti [tot 31/12]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 
Paris
(fi 01.44.78.1233 
wo-ma 11-21»
• “Sons et lumières. Une histoire du 
son dans l’art du 20e siècle”/Bemd & 
Hilla Becher [tot 3/1] • “Acquisitions 
récentes. Oeuvres contemporaines”/ 
Emmanuel Saulnier/Thierry De Cor
dier - tekeningen [tot 31/1]
■ Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris 
fi01.47.03.12.50
• "Figuers de l'acteur" [tôt 2/1] • 
Stephen Shore [11/1 tot 20/3]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7- 75004 Paris 
fi 01.44.78.75.00 
wo-zp 11-20»
* “Le troisième oeil. La photographie 
et l’occulte”/”L’utopie photographi
que. Cent cinquantenaire de la Socié
té Française de Photographie”/Bruno 
Rosier, Daniel Schickl"August Stau- 
da (1851-1928). Vienne fin de siè
cle” [tôt 6/2]

■ Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 1H 
tijdelijk Couvent des Cordeliers, Rue 
de l’Ecole de Médecine 15 - 75006 
Paris
fi 0133.67.40.00 di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
• “Ready to Shoot: Fernsehgalerie 
Gerry Schum/Videogalerie Schum”/ 
”Ice Cream Social” - David Robbins/ 
"Televisions” - Olivier Bardin [tot 
28/11] • Rirkrit Tiravanija [16/12 
tot 13/2]
■ Musée national
Eugène Delacroix
Rue de Furstenberg 6 - 75006 Paris 
fi 01.44.41.8630 wo-ma 9u30-17» 
• “Piotr Michalowski (1800-1855). 
Peintures et dessins” [tot 10/1] 
■ Galeries Nationales
du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008 Paris
fi 01.44.13.17.17
wo 10-22u do-ma 10-20»
• “Images du monde flottant Peintu
res et estampes japonaises des XVII et 
XVIII-ième siècles” [tôt 3/1] • “Tur
ner, Whistler, Monet” [tot 17/1]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
fi 01.48.74.9538 di-zo 10-17u40 
• “George Sand (1804-1876). Une na
ture d’artiste” [tôt 28/11] 
■ La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10- 75012 
Paris
fi 01.40.01.08.81 
wo-zo ll-19u do 11-21»
• “Central Station. Collection Harald 
Falckenberg" [tôt 23/1]
■ Bibliothèque Nationale 
de France François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
di-za 10-19uzo 12-19»
» “Robert Capa (1913-1954). Con
nu et inconnu” - fotografie [tot 31/ 
12] • “La mer. Terreur et fascinati
on” [tôt 16/1]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
fi 01.42.18.5630 di-zo 12-20»
• “7 x 3. Une exposition de films” - 
Raymond Depardon/"Etant donné: 
Le Grand Verre” - Hiroshi Sugimo
to [tot 27/2]
■ Le Plateau
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris 
fi 01.53.19.88.10 wo-vr 14-19u za- 
zp 11-19»
• Eric Poitevin [tôt 21/11]
■ Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 
75116 Paris
fi 01.47.2338.86dagelijks 12-24»
• “Parade Part 4” - Wang Du/”Salon 
pour le Palais de Tokyo” - Loris Cec- 
chini [tôt 2/1] • “The Sick Opera” - 
Barthélémy Toguo [tôt 23/1]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058Pa
ris Cedex 01 
,fi 01.40.203030
do-zp 9-18u ma+wo 9-21u45
“L’Italie à la cour de France. Rosso 
Fiorentino, Le Christ mort” [tôt 3/1] • 
“Chefs d’oeuvre de la collection Ed
mond de Rothschild. Dessins et estam
pes du XVème au XVIITème siècle”/ 
"Bernardo Bellotto (1722-1780). Ta
bleaux du château royal de Varsovie” 
[tôt 10/1] I “Le sacre de Napoléon 
peint par David”/”Ludovico Carrac
ci (1555-1619). Dessins du Louvre” 
[tôt 17/1] • “A côté rêve un sphinx ac
croupi. Des photographes au Louvre” 
[tôt 10/2] • “Contrepoints. Des artis
tes contemporains au musée du Lou
vre” - Absalon, Jean-Michel Albe- 
rola, Marie-Ange Guilleminot, Gary 
Hill, Jean-Michel Othoniel, Xavier
Veilhan../Maurizio Cattelan au Mu

sée du Louvre” [tôt 10/2] 
■ Musée d'Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 
Paris cedex 07 
fi 01.40.49.48.84 
di-zp 10-18»
► “La maison de Wendel, trois siècles 
d’industrie en Lorraine 1704-2004” 
[tot -/l] » “Alfred Stieglitz (1864- 
1946) et son cercle. La modernité à 
New York, 1905-1930” [tôt 16/1] • 
“Fumées. Hommage à Etienne-Jules 
Marey (1830-1904)” [tôt 23/1]

Pougues-les-Eaux_______________

■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les- 
Eaux
fi 03.86.90.96.60 wo-zp 14-18»
• “Murmur, Shoes and Fracture” - 
Jean-Baptiste Bruant, Frédéric Lor- 
mean. Maria Spangaro [tot 28/11]

Quimper______________________  

■ Le Quartier
Place du 137è RJ. - 29107 Quimper 
fi 02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zp 14-17»
• “Original Version” - Paola Yacoub 
& Michel Lasserre/Renée Levi, Erik 
Gôngrich [tôt 9/1]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
fi 02.99.22.2727 
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u 
za 10-12u 13u30-18»
• “Vienne la nuit sonne l’heure” - Pa
trick Tosani, Robert Filliou, Cyrille 
Mariën, Marcel Dinahet, Juije Kni- 
fer... [tot 23/12]
■ Musée des Beaux-Arts 
de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000Rennes 
fi 02.99.2835.85 
wo-ma 10-12u 14-18»
► “Le symbolisme polonais” [tot 8/1]

Roubaix

■ Espace Croisé centre d’art con
temporain
Grand Place - Roubaix 
fi 03.20.66.46.93 di-za 14-19»
• Agata Bogacka [tot 27/11] • “Bet
ween two Spaces” - Philip Carr [16 
tot 27/12]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 
fi 04.77.79.52.52 wo-ma 10-18»
• “Sleep Walking” - Matthew McCa
slin [tot 6/12]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contem
porain Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 - 34200 
Sète
fi 04.67.74.9437 wo-ma 12u30-19u
• “Trait d’union” - Thomas Barbey, 
Stéphane Calais, Armelle Caron, Ro
bert Combas, Jean-François Courtilat, 
Sandra Gamarra, Patrick Guns, Mo
hamed Rachdi, Francsc Ruiz, Jean- 
Luc Verna... [tot 28/2]

Thiers 

■ Le Creux de l’Enfer Centre 
d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
fi 04.73.80.26.56 ma wo-vr 10-12u 
14-18u za-zp 14-19»
• Angiola Gatti, Fernando X. Gonza
lez, Alicia Martin, François Mendras 
[tot 31/12]

Tourcoing_____________________  

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tour
coing
fi 032028.91.60 wo-ma 13u30-18»
• “De leur temps. Collections privées 
françaises” [tot 6/12]
■ Le Fresnoy, Studio National 
des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tour
coing
fi 03.20.2838.00 wo-ma 14-19u za- 
zp 15-19»
• “La ville qui fait signe” - Mylène 
Benoit & Mathieu Bouvier, Antoni 
Muntadas, Xiao Xing Cheng, Song 
Dong, Harun Farocki, Peter Downs- 
brough, Alain Fleischer, Jiro Ishiha
ra... [tot 6/12]

Villeneuve d’Ascq______________  

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneu
ve d’Ascq
fi 03.20.19.68.68 wo-ma 10-18»
• “Mexique - Europe. Allers - Re
tours, 1910-1960” [tot 16/1]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain 
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Vil
leurbanne
fi 04.78.03.47.00 wo-ma 13-19»
• Jordi Colomer [tot 16/1]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
St Ives ■ TR261TG Cornwall
fi 01736/79.65.43 di-zp 10u30-17u30
• Trevor Bell [tot 9/1]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
fi 0113/2343138 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21» 
► “Play/Ground. William Turnbull 
and the Horizontal Relief’ [tot 6/2] * 
“Depth of Held: The Place of Relief in 
the Time of Donatello” [tot 27/3]

Liverpool______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
fi 0151/7093223 di-zp 10-18» 
• “Liverpool Biennial. The Internatio
nal” [tot 28/11]
■ Liverpool Biennial 
of Contemporary Art 
Maryland Street 1 - L691XB Liver
pool
fi 0151/709.74.44
“Liverpool Biennial 2004” [tot 28/11]

London

■ Artangel
London
fi 020/77.13.14.00 op ajspraak
“Die Familie Schneider” - Gregor 
Schneider [tot -/12]
■ Dordham
Princelet Street 11 - El 6QH London 
fi 020/73.92.88.68 vr-zo 12-18»
• “Marcel Broodthaers (1924-1976). 
Slide Projections” [19/11 tot 9/1]
■ Institute of International
Visual Arts
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London
fi 020/77.29.96.16
Janine Antoni [tot 18/12]
■ Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London
fi 020/78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18»
• “Time After Time” - Francis Alÿs, 
Pierre Huyghe, Jeroen de Rijke/ 
Willem de Rooij, Anri Sala, Fiona 
Tan... [tot 2/1] » “Storylines” - Ro
bert Franck - fotografie [tot 23/1] • 
“The Unilever Series” - Bruce Nau
man [tot 28/3]

■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
fi 020/74.7235.00 di-do ll-19u vr- 
zoll-17u30 -
I Pedro Cabrita Reis/”Francis Picabia 
(1879-1953)” [24/11 tot 6/2]
• Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London
fi 020/78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
• “Semi-detached” - Michael Landy 
[tot 12/12] » “Truner Prize 2004” - 
Kutlug Ataman, Jeremy Deller, Lang
lands & Bell, Yinka Shonibare [tot 23/ 
12] • Paula Rego [tot 2/1] • “Gwen 
John ( 1876-1939) and Augustus John 
(1878-1961)” [tot 9/1]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly -W1V 0DS London 
fi 0171/439.7438 
ma-zo 10-18»
• “Ancient Art to Post-Impressio
nism. The Ny Carlsberg Glyptothek 
Collection” [tot 10/12] • “William 
Nicholson (1872-1949). British Pain
ter and Printmaker. A Retrospective” 
[tot 23/1]

Portsmouth

■ Aspex Visual Arts Gallery
Brougham Road 27 - PO5 4P A 
Portsmouth 
fi 023/92812121 
di-vr 12-18u za 12-16»
• “Being Mammy” - Harold Offeh 
[27/11 tot 15/1]

West Yorkshire 

■ National Museum of Photograp
hy, Film & Television
Little Horton Lane - BD11NQ West 
Yorkshire 
fi 0870/701.02.00
• “A Gentle Madness. The Photo- 
graphs of Tony Ray-Jones (1941- 
1972)” [tot 9/1]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Fondation Musée 
d’Art Moderne Grand-Duc Jean
Mudam Camp de Base, Banque de 
Luxembourg - Avenue J.F. Kennedy 
41 - Luxembourg 
fi +352/4537.8520 
ma-vr 9-18u za 10-16»
► Judi Wertheim, Leandro Erlich 
TurismoP‘Self0l" - Mentalklinik [tot 
11/12]
■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxem
bourg
fi +352/22.50.45 wo-ma 10-18»
• “Point of View” - Simone Decker/ 
”100 Suns” - Michael Light [tot 2/1 ]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BN Almelo 
fi 0546/53.11.12
“Totale onschuld” - Hans Hovy [tot 
30/12]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
fi 033/461.40.88 
di-vr ll-17u za-zp 12-17»
• “Reiken naar het existentiële. Con
stant Permeke te gast in het Armando 
Museum” [tot 30/1]
■ Centrum Beeldende Kunst
Utrecht
Breestraai 1 - 3811 BH Amersfoort 
fi 033/461.87.46 
di-vr 10-17u za-zp 13-17»
► “De scheerschuur" - Couzijn van 
Leeuwen [tot 18/12]

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
fi 020/5473030 di-zp 11-17» 
• “De wonderlijke werkelijkheid van 
Roger Raveel. Het vroege werk” [tot 
5/12] • Juul Kraijer - tekeningen, 
sculpturen [18/11 tot 9/1] • “Lucebert 
(1924-1994). Tekeningen” [tot 9/1] 
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 
fi 020/6413734 do-zo 13-17» 
• “Remembering Sam Francis” [tot 
9/1]

Amsterdam 

■ AdK Actuele Kunst 
Prinsengracht534 -1017KJ Am
sterdam
fi 020/320.92.42 do-za 13-17u30
• Ben Akkerman, Dineke Blom, Mai 
van Oers, Margriet Ibissen - tekenin- 
Sen [tot 11/12]

I Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat92 -1012 Amsterdam
fi 020/523.18.22
ma-vr 10-I7u za-ZP 11-17»
• “Het Geschenk. Hollandse mees
ters van een Amsterdams bankier” 
[tot 23/1]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX
Amsterdam
fi 020/620.48.78
di-za 13-17»
* “De toren van Babel” [23/11 tot 
18/12] • “Schiphol Centraal” [27/11 
tot 29/1]
■ Art Affairs
Wittenburgergracht 313 -1018 ZL
Amsterdam
fi 020/620.64.33 wo-zo 13-18»
• “Armando 75” - Armando, Hans Sa- 
lentin. Jan Smejkal [tot 20/11]

■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
fi 020/625.77.64 wo-za 13-17u30
• Alberto Carrera Blecua - sculpturen, 
schilderijen [tot 28/11] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP 
Amsterdam 
fi 020/412.17.72 wo-za 12-17» 
• Stephan Keppel, Marnix Goossens 
[20/11 tot 22/12] » Jens Wolfs [8/1 
tot 12/2]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amster
dam 
fi 020/422.04.71 di-zo 11-17» 
• “Loss” - Celio Braga, his Eichen- 
berg, Suska Mackert [tot 31/12] • 
“Analphabète” - Erick Beltran [-/ 
1 tot-/2] 
■ Buro Empty 
Willemsparlaveg 17 -1071 Amster
dam 
fi 020/670.71.47ma-za 14u-18u 
• “New Photographic Approach 
Part T’ - Morten Andersen, Boukje 
Janssen, Helmut Grill, Maarten He- 
ijkamp, Peter Luining, Michael Po- 
well [tot 11/12] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
fi 020/622.90.14 
di-za 10-20u30zp 13-17» 
• “Paranoid Obstructions" - Els Van- 
den Meersch [tot 9/1] 
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam 
fi 020/626.81.68 ma-zp 10-18» 
• “Marokko. Kunstschatten uit Ma
rokkaanse musea” [17/12 tot 17/4] 
■ Ellen de Bruijne Projects 
Rozengracht 207 A-1016 LZ Am
sterdam 
fi 020/530.49.94 
di-za 13-18u zo 14-17» 
• Annelise Coste [tot 20/11] 
■ Fonds voor de beeldende kun
sten, vormgeving en bouwkunst 
Brouwersgracht276 -1013 HG Am
sterdam 
fi 020/523.1523 ma-vr 10-17» 
• Marjoleine Boonstra, Gerand Holt
huis [tot 19/11]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht 609 -1017 DS Am
sterdam
fi 020/551.65.00 dagelijks 10-17» 
• “Hongarije in kleur, 1930-1956’7 
’’Kalypso & Nausikaa” - Ata Kando 
[tot 10/12] » “Guy Bourdin (1928- 
1991)” [24/9 tot 5/1] 
■ Galerie A
Joh. Verhulststraat53 -1071 MS 
Amsterdam 
fi 0/20/671.40.87di-za 14-16» 
• Julia Ventura - fotografie [27/11 
tot 8/1] 
■ Galerie Annet Gelink 
Laurierstraat 187-189 -1016 PL Am
sterdam 
fi 020/330.20.66 di-za 11-18» 
• “Not to Rest in Piece-wood” - 
Marko Lehanka/"The Bakery; When 
I Hear My Name” - Daniel Guzman 
[tot 20/11 ] • “What’s New. Tekenin
gen van nieuwe en oude meesters” - 
Rita Ackermann, Hans Broek, Mar
lene Dumas, Vincent van Gogh, Vir
gil Marti, Henri Matisse, Jim Shaw.. J 
"The Bakery” - Taylor McKimens 
[tot 15/1] 
■ Galerie De Expeditie 
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
fi 020/620.4738 
wo-vr llu-18u za 14-18»
• Thomas Raat [tot 20/11] • Erik An- 
driesse [27/11 tot 15/1]
■ Galerie Ferdinand van Diëten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 -1012 VW Am
sterdam 
fi 020/62637.77do-za 11-18» 
• “Het schilderij en het geheugen van 
de schilderkunst” [tot 1/12] 
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amster
dam 
fi 020/418.70.03 wo-zo ll-17u30 
• Eric Fourez, Jannis Kounellis, Jo
seph Beuys, Shinkichi Tajiri [tot 22/ 
12] • Suzanne Glerum, Yvan Theys 
[7/1 tot 16/2]
• Galerie Josine Bokhoven 
Prinsengracht 154-1016 HA Am
sterdam
fi 020/623.65.98di-za 13-18»
• Garry Doherty - installatie, schilde
rijen [tot 30/11]
• Galerie Maria Chailloux 
Prinseneiland439 -1013LP Am
sterdam
fi 020/638.82.11 vr-za 14-17» 
* Jan van der Woud [tot 20/11] 
■ Galerie Paul Andriesse 
Prinsengracht 116-1015 EA Am
sterdam
fi 020/623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18» 
► “Cinque Terre - Avtovo” - Rob Jo- 
hannesma [tot 27/11] • “Elders” - 
Sven Augustijnen, Manon de Boer, 
Margot Lamers, Dwight Marica, Derk 
Thijs [tot 15/1] 
■ Galerie Van Zoetendaal 
Keizersgracht488 -1017KT Am
sterdam
fi 020/624.98.02 do-za 13-18»
• Agnes Eperjesi, Gabor Kerekes [tot 
28/11] • “Kalte Herzen. Klasse Rau- 
tert, Hochschule für Grafik und Buch- 
kunst Leipzig” [4/12 tot 8/1] • “Het 
vijfde seizoen” - Annaleen Louwes 
[14/1 tot 19/2] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Am
sterdam 
fi 020/531.89.89di-za 11-17» 
• “5 jaar Huis Marseille. De collec
tie” - Valérie Belin, Balthasar Burk
hard, Andreas Gursky, Craigie Hors- 
field. Axel Hiitte, Thomas Ruff, Jean- 
Marc Bustamante, Cari De Keyzer, 
Bertien van Manen... [tot 5/12] • “De 
Russische ziel van Oleg Klimov” [11/ 
12 tot 27/2]

■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380 -1016 GA Am
sterdam
fi 020/622.17.32 wo-za 13-17u30
• “Tekeningen” - Rosemin Hendriks, 
Mariette Renssen, Elly Strik, Janpeter 
Muilwijk, Rinke Nijburg [tot 20/11] I 
Antoine Berghs, Par Stromberg [27/ 
11 tot 24/12] ► Helmut Smits - instal
laties [15/1 tot 19/2]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
fi 020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zp 11-17»
• “Huis vol bloemen” [tot 13/3]
■ Quarantine Series
Rietlandpark375 -1019 ME Am
sterdam
fi 020/42331.81
vr-za I2-3u zo-do 12-1»
• “New Rafael” - Rafaël Rozendaal 
[tot 31/12]
■ Rijksakademie
van beeldende kunsten
Sarphatistraat470 -1018 GW Am
sterdam
fi 020/527.03.00 za-zo 12-19»
> “Open Ateliers” [27 en 28/11]
■ Rijksmuseum

Stadhouderskade 42 -1071 ZD Am
sterdam
fi 020/674.70.00 dageljks 9-18»
• “Het Geschenk. Hollandse mees
ters van een Amsterdams bankief’ 
[tot 23/1] • “Document Nederland: 
Op zoek naar Sophie, Hakan en Ro
derick. Justin Jin fotografeert jongeren 
en school” [18/12 tot 6/2]
■ SIewe Galerie
Kerkstraat 105 A-1017 GD Am
sterdam
fi 020/625.72.14 di-za 13-18»
Î Krijn de Koning [tot 18/12] • Mi
chael Jacklin [8/1 tot 12/2] 
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam
fi 020/57329.11
dagelijks 10-18u do 10-21»
• “Who if not we...? Episode 2: Time 
and Again” - Deimantas Narkevici- 
us, Wilhelm Sasnal, Roman Ondak, 
Little Warsaw, Paulina Olowska.../ 
’’Geel metalliek goud voor Robert 
Smit" [tot 30/1] » “Sandberg nu. Ode 
aan een museumdirecteur 1945-1962” 
[tot 13/2]
• SKOR-deInkijk

Ruysdaelkade 2 -1072 AG Amster- 
dam
fi 020/672.2525
“W139 te gast in de Inkijk; Paal en 
perk” - Kristof van Gestel [tot 17/12] • 
“Quicksand in De Pijp” - Renaud Au- 
guste-Dormeuil, Mircea Cantor, Jota 
Castra, Jean-Luc Moulène, Oliver 
Ressler, Sebastian Romo [tot 3/1]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011BS Am
sterdam
fi 020/428.42.84 wo-za 12-18»
• Dirk van Lieshout, Laura Parnes [tot 
20/11] » Marc Bijl [28/11 tot 16/1]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Am
sterdam
fi 020/570.5232 dagelijks 10-18u 
vr 10-22»
• "L'Art Nouveau. La Maison Bing” 
[26/11 tot 27/2]
■ W139
Oosterdokskade 5 V -1011 AD Am
sterdam
fi 020/622.9434 di-zo 13-19»
• “Travelling Without Moving” [-/12] 
I “No New Artists (What about Les 
Levine?)” - Anne-Mie Van Kerckho- 
ven, Mauro Pawlowski, J. Lindfors, 
Heimir Björgulfsson, Carlos Bunga, 
Kevin van Braak [tot 21/11]

Apeldoorn_____________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
Vosselmanstraat 299 - 7311 CL Apel
doorn
fi 055/526.84.00 ma+do 10-20u30 
di-vr 10-17u30 za 10-17u zo 13-17» 
► Gaby Bovelander [tot 9/1]

Appingedam___________________

■ Galerie Frontaal
Oranjeweg 10 A - 9901 CK Appin
gedam
fi 0596/62.91.99 wo+vr-zo 14-17»
• Bart Huysman - installatie [tot 5/12]

Arnhem 

$

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
fi 026/442.69.00
di-za 10-17u zo 11-17»
• “Schatten van Schuytgraaf" [19/11 
tot 13/3]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem 
fi 026/3512431
di-za 10-17u zo 11-17»
• “Gubbels totaal, 50 jaar schilderen. 
Het ultieme overzicht van Klaas Gub
bels” [tot 30/1] • “Fam.” - Rob Bitza, 
Aysel Bodur, Melanie Bonajo, Yvon
ne Oerlemans, Paul de Reus, Daniel
le Van Vree, Paul de Reus, Bert Sis- 
singh... [tot 7/3]

Beetsterzwaag_________________

■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 - 9244 CP Beetster
zwaag
fi 0512/3823.76 za-zo 11-18»
• ’’Sixty Ways to Leave Your Lover" 
- Bert Kramer [tot 28/11]

Bladel
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■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
fi 0497/38.69.14 vr-zo 13-17» 
» Dorien Melis, Johan Claassen - 
schilderijen, sculpturen [19/11 tot 19/ 
12] • Wim Geeven, Anke Reevers -
sculpturen, schilderijen [7/1 tot 6/2] 57



Breda 

•
Boschstraat 22 - 4811 GH Breda 

076/529.99.00
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• “Het offer droom en werkelijkheid" 
[20/11 tot 31/1]

Den Haag_______________________

■ Atelier Rijksbouwmeester 
Buitenhof 37 - Den Haag 
?! di-ta 12-17u
• “Kunstwerken. Een tentoonstelling 
over kunst bij publieke bouwprojec
ten” [tot 11/12]
■ Fotomuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 43 - 2517Den 
Haag

070/338.11.40
di-zo 14-22u
• “De Hongaarse fotografie 1914- 
2003” [tot 3/1] • “Schenking Wally 
Elenbaas" [20/12 tot 13/2] I “Twins” 
- Mary Ellen Mark [20/11 tot 20/2] 
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HVDen 
Haag

070/338.11.11
di-zo ll-17u
* “Hans Hartung (1909-1984). Con
ceptualisme avant la lettre” [tot 21/ 
11] • “Van Chanel tot Punk: mode 
in de 20ste eeuw” [tot 28/11] • “Con
stant Permeke (1886-1952)” [tôt 5/ 
12] • “Prentenkabinet; Duits expres
sionisme” [tot 23/1] • “Duits expres
sionisme” [tot 30/1] * “Huis voor 
de geest” - Veron Urdarianu [tot 13/ 
2] » “Art Deco in Den Haag. Wo
nen in Den Haag tijdens het interbel
lum” [4/12 tot 6/3] * “Aziatische kera
miek. Grafsculpturen uit het oude Chi
na” [tot 3/4]
■ HCBK Stroom - dependance 
Toussaintkade 55-__Den Haag 
P 070/365.89.85 di-za 12-17u
• “De taal van beeld en geluid” [tot 
19/12]

Deurne

■ Gemeentemuseum De Wieger 
Oude Liesselseweg 29- 5751 WN 
Deurne
® 0493/3229.30
di-zo 12-17u
• “Om hart en vurigheid. De beel
dende kunst van De Gemeenschap” 
[tot 28/11]

Deventer 

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer
P 038/427.34.70 di-zo ll-17u
• “Spinrag en manestralen. Vita Lu- 
cis” - Come van de Vendel - instal
latie [tot 5/12]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst 
Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
® 078/631.46.89 wo-za 12-17u do 
12-21U
• “Selectie 04. Voorstellen nieuwe 
aankopen kunstuitleen” [tot 28/11] • 
“Lost and Found” - Janos Fodor, Pal 
Gerber, Endre Koronczi, Rudolf Pac- 
sika, Gyula Varnai [11/12 tot 22/1] • 
“Hartstocht Ontwerpen” - Jurgen Bey 
[tot 29/1]

Eindhoven 

■ MU
Emmasingel 20 - 5611 AZ Eindhoven 

040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u zo 13-17U
I “Eindhoven de groenste” [tot 19/12]
■ Museum Kem pen land 
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT 
Eindhoven

040/252.90.93
di-zo 13-17u
• “Eindhoven ondersteboven. 15 jaar 
stadsarcheologie” [20/11 tot 6/3]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 

040/238.10.00
di-zo ll-17u do 11-21U
* “One on One. Installations from the 
collection 1968-1988” - Richard Ser
ra, Richard Long, Bruce Nauman, 
John Baldessari, Dan Graham, Giulio 
Paolini, Ger van Elk, Bernd & Hilla 
Becher [tot 2/1] •"Journal #"-Tom- 
ma Abts & Vincent Fecteau [tot 23/ 
1] • “Re-defining the Context of Art: 
1968-2004. The Second Investigati
on and Public Media” - Joseph Ko- 
suth [tot 28/3] • “Nederland niet Ne
derland. Aankopen van Nederlandse 
kunst 1980-2004” [tot 16/5]

Groningen______________________
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■ Centrum Beeldende Kunst 
Groningen
Trompsingel 27 - 9724 Grordngen 

050/368.01.60
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
k Silvia B. [tot 2/1]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gro
ningen

050/366.65.55
di-zo 10-17x1
• “Nachtelijke uitspattingen” - Assu
me Vivid Astro Focus, Steven Gon- 
tarski, Ronan & Erwan Bouroullec, 
Brian Griffiths, Anthony Goicolea, 
Lars Nilsson. Mark Titchner. Frances
co Vezzoli [tot 21/11] k “Ontdekking 
van het eigen landschap" [tot 21/11] » 
“Keerpunt Hoogtepunten uit het aan
koopbeleid van Jos de Gruyter (1899- 
1979)” [tot 13/3] • “In dienst van Di
aghilev. Michail Vrubel, Valentin Se
rov, Alexander Golovin, Lev Bakst 
Mikhail Larionov, Natalya Goncha
rova” [11/12 tot 28/3]

Haarlem 

■ ABC Architectuurcentrum 
Groot Heiligland47 - 2011 EP Haar
lem
® 023/534.05.84
di-zo 12-17u zo 13-17x1
k “Carel Weeber. De reizen van de 
exarchitect” [tot 12/12]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
?! 023/51157.75
di-za ll-17u zo 12-17x1
• “Ed van der Elsken. Bagara"! 
'’Propeller" - Roy Villevoye/ 
’’Wegkijken. Een keuze van Tijs Gold
schmidt uit de collectie van het Spaar- 
nestad Fotoarchief’/”Sehnsucht” - Je
roen Eisinga [tot 5/12] • Araki, Amo 
Nollen/”Dufte” - Cor Dera [18/12 
tot 6/3]
■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - Haarlem 

023/511.57.75
di-za ll-17u zo 12-17x1
• “Pieter Claesz (1596-1660). Meester 
vanhet stilleven in de Gouden Eeuw” 
[27/11 tot 3/4]
■ Spaarnestad Fotoarchief
Groot Heiligland47 - 2011 Haarlem 
<fi~023l5185152 
di-za 12-17u zo 13-17x1
k “Over de hele linie” [tot 12/12] • 
“Berlijn, een omtrekkende bewe
ging” - Kyung Dropsie [23/10 tot 12/ 
12] k “Wiel van der Randen. Portret 
van een Spaarnestad-fotograaf" [27/ 
11 tot 27/2]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen 
((>045/577.22.10 
di-vr ll-17u za-zo 13-17ti 
• “Verf. 14 Nederlandse schilders” 
- Armando, Rob Birza, Constant, 
Marlene Dumas, Ger van Elk, Daan 
van Golden, Rob van Koningsbrug- 
gen, Lucassen, Mare Mulders, Ro
bert Zandvliet, Michael Raedecker.../ 
Jack Reubsaet/Anne van Eek [tot 28/ 
11] • Gregory Green, Aad de Haas/ 
'’Projectruimte'' - Pavel Braila [17/ 
11 tot 30/1]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 

035/539.3939
di-za ll-17u zo 12-17x1
• “Verzameling te gast Collectie Cal- 
die. Van Mauve tot Mondriaan, van 
Koch tot Koons” [tot 5/12] • “Leo 
Gestel in zwart wit” [tot 6/3] k “Ber
liner Secession. Schilders van Berlijn 
1888-1918” [14/12 tot 24/4]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden
® 058/255.55.00di-zo ll-17xi
k Thomas Raat [tot 20/11] • Ag
nes Szepfalvi, Csaba Nemes [4/12 
tot 16/1]

Leiden 

■ Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
® 071/51653.60 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
k “Foto’s uit eigen bezit” - Teun Voe
ten, Wim Lamboo, Mare de Haan... 
[tot 28/11

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
?! 043/329.01.90 
di-zo 11-17x1
k “Vormen van verwantschap. Ar
chitectuur volgens Aldo Rossi (1931- 
1997)” [tot -/12] • “Oom Jan, tan
te Annie” - Lily van der Stokker [tot 
2/1] • “Corridors 3; Antonietta Pee
ters” - schilderijen, gouaches [tot 9/1] 
k “The Vincent 2004” - Pawel Altha
mer [tot 17/1]
■ Marres Centrum Beeldende
Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
g 043/327.02.07di-zo 13- 18a 
k “Damni I Colori" - Anri Sala [tot 
22/11]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg
De Kabinetten
Zusterstraat 7 - 4331 KG Middelburg 
(( 0118/6522.00 
di-zo 13-17u
k “Tekeningen 2001-2004” - Heter 
Slagboom [tot 21/11]

Nijmegen_______________________  

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen
<( 024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
k “Over zee, land en gezicht Neder
landse videokunst van nu” - Jan Diet- 
vorst, Roy Villevoye, Judika Rude- 
lius, Jeroen Kooijmans, Rob Johan- 
nesma, Jasper van den Brink, Jeroen 
Offermans, Rineke Dijkstra... [tot 3/1] 
■ Museum Het Valkhof 
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
<( 024/360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17a
k “Gelegaliseerde graffiti van een be
roepsdemonstrant” - Marc Bijl [tot 
24/1]
■ Paraplufabriek
Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 
AT Nijmegen 
(> 024/360.17.46 
do-zo 13 17u
• Volker Saul - wandschilderingen 
[tot 5/12]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
® 0318/59.12.41 di-zo 10-17u 
k Julia Ventura [27/11 tot 16/1] • “De 
favorieten van Helene” [tot 1/9]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond
<( 0475/33.17.04
do-za 13-17u zo 14-17» 
k Klaas Gubbels [tot 28/11]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
?! 0475/3334.96 di-vr ll-17u za- 
zo 14-17»
k Van ornament-taal naar monumen
taal” - Jan Martens [tot 16/1]

Roosendaal 

■ Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 

0165/56.64.85di-zo 14-17»
• “Tong H. De bewoners van het huis” 
- Fred van Eldijk, Stichting De Geu
zen, Gery De Smet, Ronald Zuur
mond, Anna van Suchtelen [tot 13/ 
12]

Rotterdam 

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotter
dam
<( 010/43637.13
di-vr ll-16u30 zall-17uzo 12-17» 
k “Emil Nolde (1867-1956). Die Un- 
gemalte Bilder. Aquarellen (1938- 
1945) uit de collectie van de Nolde- 
Stiftung”_ [tot 23/1]
B Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotter
dam
P 010/412.40.48 wo-zo 13u30-17u30 
k “Between the Waterfronts" - Beril 
Anilanmert, Cana [tot 5/12]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotter
dam
P 010/440.03.01 
di-za 10-17u zo 11-17» 
k “Schilders van Parijs. Van Renoir tot 
Picasso. Meesterstukken uit de verza
meling van Oscar Ghez” [tot 23/1] 
■ Las Palmas
Wilhelminakade 66 Rotterdam 
<( 020/523.1523 
dagelijks 11-18»
k “Dutch Electronic Art Festival ‘04” 
[tot 21/11]
■ Museum Boijmans
Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rot
terdam
P 010/441.94.00 di-za 10-17u
k “Strange Messengers” - Patti Smith 
- tekeningen [tot 21/11] k “Tin, van 
tin gegoten, uit tin genoten” [tot 9/1] 
k “Zinnen en minnen. Schilders van 
het dagelijkse leven uit de 17de eeuw” 
[tot 9/1] k “Ladislav Sutnar (1897- 
1976). Design in Action” [tot 16/1] 
k “Schilderkabinet” - Thomas Huber 
[20/11 tot 30/1] • Rirkrit Tiravanija 
[4/12 tot 6/2]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotter
dam
?! 010/440.12.00 
di-za 10-17u zo 11-17» 
k “Extreme Makeover”. 6 onder
zoeksprojecten naar transformatie 
van gebieden” [tot 21/11] k “Collage 
Europa. Architectuur en stedenbouw 
van de Oost-Europese stad in bewe- 
ging"[tot2/1]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN
Rotterdam
® 010/21320.11 
di-zo 11-17»
• "Fotonotities 1992-2004” - Hans 
Eijkelboom [tot 5/12] k “New York 
New York” - Gyötgy Lörinczy [26/ 
11 tot 9/1]
■ Phoebus.Rotterdam
Eendrachtsweg 61 - 3012 LIG Rot
terdam
(( 010/414.51.51 ' 
wo-zo 13-17»
• Alexandra Roozen - tekeningen/ 
Ane Vester - schilderijen, fotografie 
[tot 4/12] • Lorène Bourguignon [10/ 
12 tot 15/1]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
(> 010/476.76.44 
do-zo 13-18»
k "Small Works X” - Gilbert & Ge
orge, Anne van Eck, Marjolijn van 
den Assem, Ben Vautier, Bert Loe
rakker, Penck, Ninaber van Eyben... 
[21/11 tot 16/1]
■ TENT.
Witte de Withstraat50 - 3012 BR 
Rotterdam
(( 010/41354.98 
di-zo 11-18»
• “Foreign Affairs Berlin” - Ronald 
de Bloeme, Kim Bouvy, Marc Bijl, 
Martin Dammann, Knut Eckstein, 
Andreas Koch, Ad Schouten, Ma- 
rike Schuurman, Christian Hoischen... 
[tot 2/1]
■ V2
Eendrachtsstraat 10 - 3012 XL Rot
terdam
<( 010/206.72.72
“Dutch Electronic Art Festival ‘04” 
[tot 21/11]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR 
Rotterdam
(( 010/411.01.44 
di-zo 11-18»
• “Out of the Shadows. What Is 
Written Cannot Be Unwritten” - Pe
ter Friedl/Transit" - Taysir Batniji/ 
’Time Suspended” - Herman Assel- 
berghs. Els Opsomer, Pieter Van Bo- 
gaert [tot 9/1]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Sche
veningen
P 070/3585857di-zo 11-17»
k “Die Köpfe” - Bernhard Heiliger/ 
’’Imaginaire Portretten” - Arie 
Schipper/”Een vrijwillige keuze; de 
museumvrijwilligers als gastconser
vator'’ [tot 30/1]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam 
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
® 010/246.36.66 di-za H-17u zo 
12u30-17u
k “Roes en rituelen”/”Parijs was mie
ters! Nederlandse fotografen in Parijs 
1945-1965” [tot 12/12]

‘s-Hertogenbosch________________  

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s-Her
togenbosch
?! 073/6135052 vr-zo 13-17»
k "Dedobbeleer & zoon” - Koenraad 
Dedobbeleer [tot 19/12]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Her- 
togenbosch
®P 073/687.78.77di-vr 10-17u za- 
zo 12-17»
• Esther Smits [20/11 tot 2/1] k “Fata 
morgana. De verbeelding van het 
Oosten: Nederlandse oriëntalisten 
1830-1930” [tot 9/1] k Jan Sluijters - 
schilderijen [tot 6/2]

Sittard 

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
P 046/451.34.60 di-zo 11-17» 
k ‘T-Zone. Reflectie op kunst, indu
strie, stad en landschap in transfor
matie” [tot 12/12] k “Ik reis in jouw 
hoofd” - Aline Thomassen - tekenin- 
gen, internetproject [tot 31/12] • “Sa
lon van Sittardse kunstenaars” [19/ 
12 tot 9/1]

Tilburg_________________________

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
<(013/543.83.00 
di-zo 11-17»
k “Hall of Whispers” - Bill Viola/ 
Raoul De Keyser [11/9 tot 9/1]

Uden 

■ Pronkkamer Uden
Museum Hedendaagse Kunst
Mondriaanplein 16 - 5401 Uden 
( 0413/26.79.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
k “Voortdurend onderweg” - Guido
Lippens [tot 21/11]

Utrecht 

■ BAK basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 
Utrecht
® 030/231.6125
wo-vr 12-17u za-zo 13-17»
• “Cordially Invited” - Francis Alÿs, 
Academic Training Group, Joze Bar- 
si, Otto Berchem, Monica Bonvici- 
ni, Mona Hatoum, Julius Koller, Jiri 
Kovanda, Mapping Worlds, Roman 
Ondak, Marko Raat, Jeroen de Rijke/ 
Willem de Rooij, Monika Sosnows- 
ka... [tot 31/12]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
?! 030/23623.62 
di-za 10-17u zo 12-17»
k “De berouwvole Petrus door Hen
drick ter Brugghen ?" [tot 2/1 ] k “Het 
vuur van de Vikingen. Scandinaviërs 
in het stroomgebied van Rijn, Maas en 
Schelde 750-1000” [tot 10/4]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
( 077/35221.12 
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17» 
k Piet Killaars - tekeningen [tot 9/1] 
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo 
( 077/3513457 
di-zo 11-17»
• “Sign Book Code Word. Solu
tions 1999-2004” - James Renier/ 
"Reis naar Pardes” - Joseph Semah 
[tot 28/11]

Vlissingen_______________________  

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 ■ Vlissingen
( 0118/41.55.05
do-zo 12-17»
k Phillip Akkerman, Anya Janssen - 
schilderijen/Rachel Bacon - installa
tie [28/11 tot 13/2]
■ Watertoren Centrum voor He
dendaagse Kunst
Vlissingseweg 239 - 4381CG Vlis
singen
?! 0118/4155.05
do-zo 12-17»
k Bob Gramschma, Katharina Grosse, 
Kie Ellens, Hans Op de Beeck, Krien 
Clevis, Ben Sleeuwenhoek, Jacco Oli
vier , Mouchette [28/11 tot 6/2]

Weert 

■ Gemeentemuseum
De Tiendschuur
Recollectenstraat 5A - 6007 AZ Weert 
0 0495/5256.10 
di-zo 14-17»
• “Piet Broos. Illustrator en schrijver 
van kinderboeken” [tot 16/1]

Zeewolde

■ De Verbeelding 
kunst landschap natuur 
De Verbeelding 25 - 3892 HZ Zee
wolde
( 036/522.7037
di-vr ll-17u za-zo 12-17»
• “Peninsula Europe, Rhine Project, 
Krimpenerwaard" - Helen en Newton 
Mayer Harrison [tot 5/12]

Oostenrijk

Graz 

■ Neue Galerie
am Landesmuseum Joanneum 
Sackstrasse 16 - 8010 Graz
® 0316/82.9155
di-zo 10-18u do 10-20»
• “Police Lies from the Series Attac
ks, Vienna 1970” - Peter Weibel [tot 
21/11] k Cameron Jamie [tot 24/11] • 
Flora Watzal, Peter Sengl [tot 5/12] 
■ Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 
( 0316/8055500 
di-zo 10-18u do 10-20» 
k “Art on the Move - Movement in 
Art. From the 60s up to the Present” 
[tot 16/1]

Klosterneuburg

■ Sammlung Essl
An der Donau Au 1 - 3400 Kloster
neuburg
( 02243/370.50.150 di-zo 10-19u 
wo 10-21»
k “Visions of America” [tot 6/3]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien
( 01/58753.07di-za 10-18»
k Albert Oehlen, Josephine Pryde, Ni
cole Weimers [25/11 tot 23/1]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
® 01/504.98.80di-vr ll-18u do 11- 
20u za-zo11-16»
k “Collected Views from West or 
East” - Marina Abramovic, Pavel 
Braila, Harun Farocki, Stano Filko, 
Andrea Fraser, Gorgona, Tomislav 
Gotovac, Dan Graham, Hans Hollein, 
Dora Maurer, Marjetica Potrc, Adrian 
Piper... [tot 19/12]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
( 01/521.89.33
dagelijks 10-18u do 10-20»
k “Africa Screams. Evil in Film, Art and 
Worship” - Jane Alexander, Fernando 
Alvim, Willie Besta-, Conrad Botes, 
Candice Breitz, Sokari Douglas Camp, 
Pascale Marthine Tayou, El Loko... [tot 
30/1] • “Sculpture. Precarious Realism 
between the Melancholy and the Co
mical” - Tom Claassen, Peter Fischli 
& David Weiss, Lynda Benglis, Tho
mas Demand, Franz West, Isa Genzken, 
Thomas Schiitte, Mark Manders, Erwin 
Wurm, Keith Edmier... [tot 20/2]
■ Krinzinger Projekte
Schottenfeldgasse 45 -1070 Wien
® 01/512.81.42 wo-vr 15-19u za 11-14» 
k "Brussels South Airport” [-/ll tot 
-/12]
■ Kunsthalle Wien 
Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien 
( 01/521.8933
dagelijks 10-18u do 10-20»
k “Africa Screams. Evil in Film, Art 
and Worship" - Fernando Alvim, Jane 
Alexander, Willie Bester, Conrad Bo
tes, Cheri Cherin, El Loko, Pascale 
Marthine Tayou... [tot 30/1] • “Sculp
ture. Precarious Realism between Me
lancholia and Comedy” - Lynda Ben
glis, Alighiero Boetti, Thomas De
mand, Maurizio Cattelan, Tom Claas
sen, Keith Edmier, Urs Fischer, Peter 
Fischli & David Weiss, Maik Man
ders, Richard Prince, Thomas Schüt- 
te... [tot 20/2]
■ Museum Moderner Kunst Stif- 
tung Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien
P 01/525.00 di-zo 10-18u do 10-21»
k Dorit Margreiter [tot -/I] • “4296 m_ 
” - Gerwald Rockenschaub [tot 13/2]

Spanje

Barcelona 

■ Museu d’Art Contemporani 
Plaça dels Angels 1 - 08001 Bar
celona
( 093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15»
• “MACBA Collection” - Marcel 
Broodthaers, Helio Oiticica, Harun 
Farocki, Andy Warhol, David La- 
mêlas, Ulrike Ottinger, Peter Friedl... 
[tot 23/1]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038Barcelona 
P 0934/439.470
k “Masterpieces” - Sumi Maro [tot 
5/12] k “Woman. Metamorphosis of 
Modernity” - Claude Cahun, Gertrude 
Arndt, Sophie Taeuber-Arp, Imogen 
Cunningham, Germaine Krul, Ame
dée Ozenfant, Carolee Schneemann../ 
Joost Conijn [17/12 tot 6/2]

Zwitserland

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
( 062/83523.30 
di-zo 10-17udo 10-20»
• "Fotografien seit 1950” - Evelyn Hofer 
[tot 5/12] k "Jahresausstellung der Aar- 
gauer Künstler(innen)" [4/12 tot 9/1]

Basel

■ Museum Jean Tinguely
Grenzacherstrasse, Solitude-Park - 
Basel
( 061/681.93.20 di-zo 11-19»
k “Three Islands” - Richard Stankie
wicz, June Leaf, Robert Lax [tot 16/1 ]
■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16- 4010 Basel 
® 061/206.62.62 di-zo 10-17» 
k Donald Judd [tot 9/1]
■ Museum fur Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 
P 061/272.81.83 di-zo 10-17» 
k Donald Judd/Michaël Borremans 
[tot 9/1]

Bem 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bem
< ( 031/350.00.40
di 10-21u wo-zo 10-17»
• Pedro Cabrita Reis/"Wettbewerb 
Kunst und Bau Universitatsspital 
Bem” - Thomas Huber, Alfredo Jaar, 
Harald Klingelhöller, Jorge Pardo, 
Karin Sander, Simon Starling, Hans- 
Ulrich Herrmann... [tot 5/12]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
( 0761/349.44 di-zo 11-17»
k “Reinhold Schneider-Preis 2004” 
- Peter Vogel, Freya Richter, Sabine 
Wannenmacher [tot 21/11]
■ Fri-Art
Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
(037/23.2351
di-vr 14-18u za-zo 14-17»
k “Mathématiques” - Erwan Mahéo, 
Isabelle Arthuis/”Résonances 1” - Sa
rah Glaison, Anahit Simonian & Pier
re Guinot, Nocals Pages, Lauris Pau
lus... [tot 19/12]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 ■ 6002 Luzern
® 041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18»
• “Gerhard Richter. Printed!” [tot 9/1]
• “Jahresausstellung 2004” [4/12 tot 
30/1] k “Labor Sammlung: Paul Thek 
(1933-1988)” [16/10 tot 17/7]

Winterthur 

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafte 52 - 8402 Winterthur 
® 052/26751.62 
di 10-20u wo-zo 10-17»
k “David Rabinowitch. Construction 
of Vision Drawings 1968-1975” [tot 
5/12] • “Dezemberausstellung der 
Kiinstlergruppe Winterthur” [4/12 
tot 2/1]

Zürich 

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafie 270 - 8005 Zurich
® 01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
k “Infinite Melancholy/Dreaming of 
the Dream of the Dream” - Jordan 
Wolfson/”About Nothing. Works on 
Paper 1964-2004” - John M. Armle
der [tot 9/1 ]
■ Migros
Museum für Gegenwartskunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
( 01/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
k “Heidi Bucher (1926-1993). Mother 
of Pearl” [tot 6/1]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich
( 01/251.67.65
di-do 10-21u vr-zo 10-17»
k “Henri Cartier-Bresson und Alber
to Giacometti (1901-1966)” [tot 28/ 
11] k "Parkett. 20 Years of Artists’ 
Collaborations” [26/11 tot 13/2] • 
“Claude Monet (1840-1926). Gar
den” [tot 27/2]
■ Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich
( 01/446.21.11
di-vr 10-18u za-zo 10-17»
• “Sportdesign. Zwischen Style und 
Engineering” [tot 13/3]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zurich
( 01/383.43.76
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo 11-17»
• “Swiss Design 2004. Innovation” 
[tot 9/1]
■ Shedhalle

Seestrasse 395 - 8038 Zurich
P 01/4815950
k “Spektakel. Lustprinzip oder das 
Karnavaleske?" - Relax, Rudi Maier, 
Christian Jankowksi, Thierry Goef- 
froy, Marcelo Exposito, Songül Boy- 
raz [tot 19/12]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 januari 2005. Ge
gevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 december 
2004 op het postbusadres: Post
bus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf 
will be released on 15 January 
2005. Please send your informa
tion before 15 December2004to: 
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1.
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NUMMER 107- JANVARI-FEBRUARI2004 

■ Dirk Pültau Paul Klee in 1933 ■ Sven Lütticken Eeuwige 
schoonheid JejfWall en de traditie ■ Mare De Kesel De hon- 
din van het dorp Over Lars von Triers Dogville ■ Tom Holert 
De verschijning van het documentaire ■ Dirk Lauwaert Ber
tini op papier (en celluloid) ■ Lex ter Braak Hemels brood

NUMMER 108 - MAART-APRIL 2004 

■ Frank Vande Veire Inleiding, Museum Dhondt-Dhaenens, 
Deurle, zondag 18 januari 2004, 12 uur ■ Rudi Laermans 
Het onvermijdelijke museum Over Topologie der Kunst van 
Boris Grays ■ Lieven De Cauter “De bloedige mystificaties 
van de nieuwe wereldorde” Over Homo Sacer van Giorgio 
Agamben ■ Mare De Kesel Bin Laden als cartesiaan Over 
de moderniteit van het fundamentalisme • Vivian Liska 
Voorhoede 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 rechten 
die het artistieke zich aanmeet” Vraaggesprek met Rem Kool
haas ■ 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 Pül
tau Het afscheid van Jan Hoet

NUMMER 110 - JUU-AUGUSTUS 2004 

■ Rudi Laermans Media_Mulder_McLuhan Over media- 
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 ont
manteling van Maastricht (1867-1870) Achtergronden bij 24 
albuminefotö ’s van Thêodor Weijnen

NUMMER 111 - SEPTEMBER-OKTOBER 2004 

■ Jean-Luc Nancy Het beeld — het onderscheidene ■ Bart 
Verschaffel De mythe van de straat Over het begrip ‘publieke 
ruimte ’ en de (cultuurpolitiek • Dirk Pültau Gorilla ontvoert 
vrouw ■ Sven Lütticken De veren van de adelaar ■ Dirk 
Lauwaert Mode als fantasie / Kledij als fantasma Guy Bour
din, Helmut Newton • Isabelle Graw Waar toe-eigening was 
moet toewijding komen Fascinatie, subversie en onteigening 
in de appropriation art ■ Camiel van Winkel Een open mo
ment mag nooit lang duren Gesprek met Marianne Brouwer 
en Niek Kemps
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Mondriaan Stichting 
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AUTEURS 

■ Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 2002 
verscheen van hem (samen met Ronny De Meyer) Een reis naar 
Japan, met het toeval als norm (Ghent University Architectural 
and Engineering Press).
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
• Alexander Koch Tentoonstellingsmaker en publicist, woon
achtig in Berlijn. Hij is als artistiek-wetenschappelijk assistent 
verbonden aan de Hochschule fiir Grafik und Buchkunst (HGB) 
te Leipzig. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over de 
theorie en de geschiedenis van het uit de kunst stappen.
■ Ilse Kuijken Schrijft over beeldende kunst Publiceerde 
voorheen in De Witte Raaf interviews met Mark Manders, Joëlle 
Tuerlinckx en Uri Tzaig, alsook een tekst over Anne Decock.
■ Rudi Laermans Doceert cultuursociologie aan de K.U. 
Leuven en is actief als essayist Van hem verscheen Ruimten van 
cultuur. Van de straat over de markt naar het podium. Essays 
(Leuven, Van Halewyck, 2001)
• Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over fo
tografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist Van hem verscheen 
in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks De Gelaarsde 
Kat (Yves Gevaert, uitgever).
■ Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoordig over 
poëzie, politiek en popmuziek. In 2004 verscheen zijn dichtbun
del Hulp (Querido, Amsterdam)
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Werkt samen met Koen Brams 
aan een alternatieve geschiedschrijving van de kunst in België 
sinds de jaren zeventig. Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
■ Catherine Robberechts Historica, werkzaam als vertaalster 
en publiciste. Publiceerde voordien onder meer over Ana Torfs.
■ Hinrich Sachs Kunstenaar, leeft in Basel. Tevens actief als 
publicist Hij is als adviserend onderzoeker verbonden aan de Jan 
Van Eyck Academie in Maastricht Tentoonstellingen in 2004: 
Guest: Ansgar Philippsen, Structural Biologist (Casco Projects, 
Utrecht); Kami, Cookiemonster, BertandEmie (all together now) 
(Marnes, Maastricht).
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