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VB
De vorige twee nummers van 
De Witte Raaf besloten telkens met 
een bijdrage over het VB op de ach
terpagina. Deze keer openen we 
ermee. Jan Blommaert beschrijft 
hoe het VB de politieke agenda van 
de afgelopen 15 jaren inhoudelijk en 
formeel heeft bepaald, en wat daarin 
de rol van de media is geweest. Een 
weinig bemoedigende analyse, die 
laat zien dat het einde van de cata
strofe nog lang niet in zicht is. Ten 
minste tot oktober 2006 - de gemeen
teraadsverkiezingen in België, en in 
Antwerpen in het bijzonder - zullen 
we aandacht besteden aan het VB, 
aan de manier waarop deze racis
tische partij te werk gaat én hoe de 
media haar in beeld laten verschij
nen (de reeks staat onder leiding 
van Koen Brams, Bart Meuleman & 
Dirk Pültau).

Ook in de cultuurpolitiek laat 
de nefaste invloed van het VB zich 
gelden, met alle hysterische gevol
gen vandien. Het recentste voorbeeld 
is het opiniestuk van Gerard Mortier 
in De Standaard, naar aanleiding 
van zijn bekroning met de prijs voor 
Algemene Culturele Verdienste van 
de Vlaamse Gemeenschap. In een 
mengeling van masochisme en zelf
overschatting vraagt hij zich af 
waarom de verenigde cuituurmakers 
er niet in geslaagd zijn de opmars van 
extreem-rechts te verhinderen. Alsof 
met name zij de sleutel in handen 
hebben. Erger nog is dat hij er een 
dubbele agenda op nahoudt. Achter 
zijn uitval naar cultureel Antwerpen 
schuilt immers een platchauvinis- 
tisch pleidooi voor zijn muziekforum 
in de stad Gent, ten nadele van het 
MAS.

Alvast in De Standaard - de 
krant die nu al voor de tweede keer 
een open tribune van Dewinter publi
ceert en dus volhardt in de boosheid - 
gaat men lustig mee in zoveel non
sens. Chef Cultuur & Media Peter 
Vantyghem schrijft sussend dat 
Mortier het misschien handiger had 
kunnen aanpakken, en dat zijn oor
deel misschien niet helemaal juist 
was, maar hij vermoedt ook dat 
Mortier “dieper wilde gaan”. “Als 
zo iemand onverwachte dingen zegt, 
moeten we ze ernstig nemen”, schrijft 
Vantyghem. Hij zit er glad naast Het 
zogenaamde debat dat Mortier wil 
openen is een non-debat en een triest 
bewijs dat men zich inmiddels ook in 
culturele middens heeft uitgeleverd 
aan de vieze stijl van het VB.

Verder in dit nummer: nieuwe stuk
ken over de werkplek, met reflec
ties over de computer als werk
plaats van de beeldend kunstenaar 
(Jorinde Seijdel), over het manus
cript als werkplaats van de schrij
ver (Dirk Van Huile), en over de 
werkplek als utopische bron voor 
de kunsthistoricus (Geert Bekaert 
over Daniel Arasse). Eddy Bettens 
bespreekt een boek dat beloofde 
over het atelier van de schrijver 
te gaan, en Dirk Lauwaert recon
strueert de ontmoeting tussen een 
jonge actrice (Romy Schneider), 
een oude cineast (Luchino Visconti) 
en een bejaarde couturière (Coco 
Chanel). Ten slotte bevat het num
mer ruime besprekingen van een ten
toonstelling in Nederland (Maaike 
Bleeker over Life, Once More in 
Witte de With) en één in België 
(Koen Brams en Dirk Pültau over 
Dear ICC in het MuHKA).

Jan Blommaert 
---------------------------------------- !-------------

Wie straks de politieke geschiedenis van 
België in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige 
eeuw zal beschrijven, zal tot de bevinding 
komen dat het Vlaams Blok er de spel
bepaler in is geweest. Dat is merkwaardig, 
want de partij nam sinds haar oprichting 
nooit deel aan het bestuur op eender welk 
niveau. Haar kracht en invloed gingen uit 
van de oppositie, en de invloed was van ide
ologische aard - het was een invloed die 
zich articuleerde rond ideeën- en beelden
constructies en rond vertogen die deze 
constructies vertalen in beschrijvingen van 
concrete situaties. Het Vlaams Blok is ze
ker na 1991 de partij geweest die thema’s 
vormgaf, het kader van debatten erover 
ontwierp, en het volk erover leerde spre
ken.

Nemen we de periode van 1978 (de 
Egmontakkoorden) tot 2000, dan zien we 
dat de politieke consensus in minstens drie 
domeinen sterk is veranderd:

1. Tot 1978 waren migratie en de socio- 
culturele diversiteit die eruit resulteerde 
geen politieke thema’s van belang, laat 
staan een centraal politiek probleem. In 
2000 staat migratie bovenaan de lijst van 
electoraal gevoelige thema’s bij zowat 
elke partij, en bij alle partijen worden mi
gratie en diversiteit zonder nuances als een 
probleem gezien, ook al is er geen sprake 
van een noemenswaardige toename van 
migratie - meer nog, droogde de immigra
tie op na de migratiestop van de jaren ze
ventig. Het thema van migratie is boven
dien sterk verweven met een aantal andere 
thema’s, die ouder zijn maar die door het 
migratiethema een nieuwe vertaling kre
gen: (i) het thema van de veiligheid, crimi
naliteit en bestraffing; (ii) dat van de ver
zwakking van de sociale cohesie, de soli- 
dariteit en de leefkwaliteit, vooral in urba
ne gebieden; (iii) dat van de werkloosheid 
en de welvaartstaat. Er is in al deze domei
nen ander en nieuw beleid ontstaan onder 
druk van het migratiethema.

2. In 1978 beperkte de Vlaams-nationa- 
listische agenda zich tot een pleidooi voor 
federalisme, met de Volksunie en delen 
van de CVP als voornaamste pleitbezor
gers. In de jaren zeventig was federalisme 
een radicaal standpunt, en werden zelfs 
mensen als Wilfried Martens en Leo 
Tindemans in bepaalde kringen als extre
mistische flaminganten omschreven. De 
Volksunie werd in ruime kring voor 
‘zwart’ versleten (dat wil zeggen: als erf
genaam beschouwd van de Vlaamse colla
boratie). In 2000 is niet federalisme, maar 
een veel ruimer confederalisme een feit, en 
wordt opkomen voor onafhankelijkheid 
zelfs niet langer als extremistisch ervaren. 
En wat de ‘zwarten’ betreft: een belangrijk 
deel van de Volksunie-erfgenamen (Spirit) 
gaat nu door voor linkse rakkers, terwijl 
een ander deel (De Nieuw-Vlaamse 
Alliantie die onafhankelijkheid bepleit!) 
wordt beschouwd als de ‘gematigde vleu
gel’ van de Vlaamse parlementaire bewe
ging. Het Vlaams Blok is thans de ‘radica
le’ vleugel, en de radicaliteit ervan wordt 
gesitueerd in het feit dat het Blok niet zo
maar onafhankelijkheid bepleit, maar on
afhankelijkheid voor een etnocultureel ho
mogene Vlaamse natie.

3. De links-rechtstegenstelling is op
nieuw een van de ‘frames’ geworden voor 
het spreken over politiek. Tot in de jaren ze
ventig heerst er een sociaal-democratische 
consensus over de algemene organisatie 
van de staat en de samenleving, die door

Blokspraak
alle grote partijen gedeeld wordt. Deze 
consensus (in het jargon een ‘fordisti- 
sche’ consensus) stelde productiviteit 
centraal en koppelde daaraan twee din
gen: een maximale (mannelijke) tewerk
stelling, en een uitgebreide en krachtige 
welvaartstaat die inclusief opereerde (ie
dereen was gelijk in de welvaartstaat). De 
sociaal-democratische consensus zorgde 
voor een zeer uitgebreid ‘centrum’ in de 
politiek. Socialistische partijen waren 
slechts ‘links’ tijdens congressen. ‘Links’ 
stond voor marxistisch/communistische 
groupuscules, en deze behoorden niet tot 
het spectrum van het respectabele socialis
me - de grote marxistische theoreticus 
Emest Mandei werd bijvoorbeeld uit de 
Belgische Socialistische Partij (BSP) ge
sloten. Sinds de geboorte van het Blok zien 
we echter dat (a) de zelfkwalificatie van 
‘rechts’ niet meer automatisch met het 
fascisme wordt geassocieerd, maar zeer 
respectabel overkomt; en dat (b) het spec
trum van ‘links’ zeer uitgebreid is: naast de 
SP-A worden ook Spirit (een deel van de 
voormalige VU!),en zelfs delen van de 
VLD als ‘links’ geïdentificeerd. Er worden 
met andere woorden steeds meer partijen 
naar de linkermarge van de politiek ge
drumd. Bovendien spreekt men nu openlijk 
over een ‘rechtse’ consensus in Vlaanderen, 
waardoor het predikaat ‘links’ meteen ook 
inhoudt dat men de democratische legitimi
teit van die partijen of fracties in vraag stelt. 
Deze beweging is interessant, want ze treedt 
op net in een periode waarin het politieke 
centrum (bijvoorbeeld Verhofstadts VLD) 
voortdurend herhaalt dat de ‘oude’ links- 
rechtstegenstellingen géén belang meer 
hebben, en dat we in een postideologische 
samenleving beland zijn. De realiteit is dat 
er sinds het begin van de jaren negentig 
voortdurend debatten geweest zijn die 
‘links’ en ‘rechts’ als definiërende catego
rieën hanteerden, en dat zowat alle partijen 
daaraan meededen. (Men kan in dat op
zicht ook denken aan de recente pogingen 
van Stevaert om de SP-A terug als ‘socia
listisch’ en ‘links’ te vermarkten.)

Een ideologische overwinning

Heel deze beweging uitsluitend aan het 
Vlaams Blok crediteren gaat te ver. In alle 
voomoemde domeinen was al een dyna
miek aanwezig vooraleer het Blok op het 
toneel verscheen, en vooral de Volksunie 
(en een deel van de CVP) waren hiervoor 
verantwoordelijk. Ter illustratie, het was 
staatssecretaris Vic Anciaux die in 1978 de 
eerste beleidsnota opstelde waarin migran
ten als een probleem werden omschreven; 
en het was de Volksunie die eveneens in 
1978 met de Egmontakkoorden het unitai
re België ten grave droeg. Maar het 
Vlaams Blok nam deze dynamiek wel als 
take off point voor een meer radicale stra
tegie, en het speelde doorheen de hele evo
lutie voortdurend de rol van katalysator. 
Door een nog radicalere agenda te verdedi
gen dan de — tot dan toe - radicale rechtse 
Vlaamse politici, duwde het Blok deze 
laatsten in een categorie van ‘meer gema
tigde’ politici met een agenda waarover te 
onderhandelen viel. En die agenda werd in 
zeer hoge mate beïnvloed door het bestaan 
van een meer radicale versie. Met andere 
woorden: de ‘extremisten’ van weleer wer
den ‘gematigden’, maar tegelijk werden zij 
tot een nieuw extremisme aangezet door 
de nieuwe ‘extremistische’ vleugel, het 
Blok.

De effecten van dat nieuwe extremis
me overtroffen soms hun stoutste ver
wachtingen. De Volksunie is de enige par
tij die ooit méér dan haar volledige oor
spronkelijke programma realiteit zag wor
den. Vroegere VU-leden zoals Hugo 

Coveliers konden dankzij het Vlaams Blok 
een uiterst rechtse vleugel binnen de 
Vlaamse Liberalen organiseren, en op die 
manier antimigrantenstandpunten en een 
uitgesproken repressief geheel aan law- 
and-orderopvattingen doen doordringen 
tot het centrum van de politiek, in de partij 
die de Eerste Minister levert. We zien dus 
hoe het Vlaams Blok voortdurend zeer ex
treme standpunten in bruikleen geeft aan 
‘gematigde’ anderen, die er dan het cachet 
van ‘gematigd’ op kunnen drukken. Een 
dergelijke verschuiving van categorieën 
berust op stereotiepe associaties tussen 
partijen en posities op de ideologische 
schaal. Het Vlaams Blok is (stereotiep) 
extreem-rechts; de VLD niet en de SP-A of 
N-VA evenmin; bijgevolg is een standpunt 
dat ontleend is aan het Blok geen extreem 
standpunt wanneer het door een lid van de 
andere partijen wordt verdedigd. We staan 
hier voor een klassiek model van ideolo
gische beïnvloeding waarvoor Lenin en 
Gramsci zonder twijfel de grootste bewon
dering zouden hebben gehad. En het is een 
proces dat de gehele Belgische politiek be
streek, niet enkel de Vlaamse, want het her
definieerde de relaties tussen de Vlaamse en 
de Franstalige partijen.

De invloed van het Blok laat zich 
precies daar voelen waar het Blok het 
graag heeft: in de structuur van het politie
ke ‘veld’ in de zin van Bourdieu, in de glo
bale patronen van aanvaardbaarheid en 
zegbaarheid die ‘discours’ bepalen in de 
zin van Foucault. De invloed is dan ook 
grotendeels onzichtbaar, impliciet, en te si
tueren op het niveau van de algemeen aan
vaarde uitgangspunten en andere a-priori’s 
- op het niveau van de ideologie die het 
spreken over aspecten van de samenleving 
bepaalt.

Laat ons nu enkele aspecten van dit 
globale beïnvloedingsproces van naderbij 
bekijken. Voor alle duidelijkheid: het gaat 
hier niet om concrete, woordelijke overna
men maar om een diepe beïnvloeding van 
grote blokken discours: thema’s die op een 
bepaalde wijze vorm krijgen, argumenten 
die erin opduiken en andere die eruit ge
weerd worden, vormen van dialoog die ge
leidelijk ontstaan. Het is niet zo dat het 
Vlaams Blok de andere partijen haar lexi
con heeft opgedrongen. Totnogtoe is het 
Blok de enige die de slogan “Eigen Volk 
Eerst” gebruikt. Ik ga me ook niet richten 
op evidente zaken zoals de rehabilitatie 
van racisme en discriminatie in het dis
cours van het Vlaams Blok. Ik richt me op 
domeinen waar men niet meteen een grote 
invloed van de partij (h)erkent.

Democratie en het centrum van de politiek

Een eerste punt dat ik wil illustreren is de 
wijze waarop het Vlaams Blok het cen
trum van de politiek mee hertekend heeft: 
de centrale begrippen en concepten die de 
politiek zijn gaan beheersen en sturen, het 
politieke model. Samen met de drie reeds 
aangehaalde grote verschuivingen in de 
politieke consensus heeft de opkomst van 
het Vlaams Blok nog een andere zeer be
langrijke verschuiving tot gevolg gehad: 
het Blok heeft onrechtstreeks het concept 
‘democratie’ mee geherdefinieerd.

Consensus over democratie

Democratie is in het naoorlogse België 
steeds een van de grote vanzelfsprekend
heden geweest. Sinds het einde van de 
Tweede Wereldoorlog en na decennia van 
Koude Oorlog vinden we het vanzelfspre
kend dat wij een ‘Westerse Democratie’ 
zijn. Die idee zorgde voor de noodzakelij
ke contrasten tussen ons type samenleving 
en het fascisme of het communisme. Het
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axiomatische karakter van onze demo
cratie was de ideologische kleefstof die een 
zeer ruim politiek centrum samenhield. Ze 
zorgde er bijvoorbeeld voor dat de BSP 
zichzelf kon contrasteren met het ‘ondemo
cratische’ socialisme aan de overkant.

Evenmin was er veel discussie over de 
vertegenwoordigende structuur van onze 
parlementaire democratie. Alle partijen wa
ren in min of meerdere mate massapartijen 
met een brede aanhang. Bovendien waren 
deze partijen gekoppeld aan een ruime en 
veelzijdige nevenbouw — de zogeheten 
zuilen - die allerhande cruciale sociale voor
zieningen (medische zorg, onderwijs, ont
spanning en jeugdbewegingen), een geschre
ven pers en vaak grote financiële belangen 
(mecenaat, zuilgebonden banken en verze
keringsinstellingen) omvatte. België was een 
uitzonderlijk voorbeeld van een staat waarin 
politiek, middenveld en kapitaal zeer sterk 
verstrengeld waren in één piramidaal geheel, 
dat een buitengewone democratische legiti
miteit verschafte aan de verkozenen. Zij wa
ren immers verkozen door de beweging, 
door de zuil, en dus niet enkel door een onbe
paald en naamloos cliënteel.

Dat er in die vertegenwoordigende 
democratie nogal wat gaten zaten - denk 
aan het stemrecht voor vrouwen- werd 
wel erkend, maar in de discussie daarover 
werd de fundamentele aard van democratie 
zelden in vraag gesteld. De debatten gin
gen over ‘gelijke rechten’ of, nog concre
ter, over ‘stemrecht’, niet over de verheven 
waarden of de definitie van democratie 
zelf. In het centrum van de Belgische poli
tiek was dit geen gespreksonderwerp.

De kracht van slogans

Het Vlaams Blok was van bij de aan vang 
een partij die grote zorg besteedde aan haar 
imago en marketing, en die in dat opzicht 
vrijwel uitsluitend successen heeft ge
boekt. Het is op dit moment ongetwijfeld 
de enige Vlaamse partij waarvan nagenoeg 
iedereen de hoofdlijnen van het program
ma kent, al was het dan enkel via de zeer 
goed uitgedachte slogans die de partij al 
twee decennia hanteert. Die slogans, 
“Eigen Volk Eerst”, “Wij zeggen wat U 
denkt” en “Vlaams Blok: de stem van het 
volk” zijn een exclusief handelsmerk ge
worden; geen enkele partij neemt ze over, 
maar ze hebben bijzonder diepe sporen na
gelaten in de politiek.

Ze appelleren immers aan het beeld 
van een onvermoede en onbegrepen silent 
majority à la Nixon - een schrikbeeld voor 
de grote partijen. Van bij haar eerste electo
rale successen (de lokale verkiezingen van 
1988) slaat het Blok op dezelfde spijker: het 
Blok is de enige écht democratische partij, 
die de opvattingen van de mensen ongefil
terd omzet in politieke programmapunten. 
Het Blok maakt geen deel uit van een zuil, 
er zijn derhalve geen andere belangen in 
het spel dan de ‘zuivere’ politieke belan
gen -Blokleden kunnen geen lucratieve 
postjes krijgen in zuilorganisaties,en men 
moet ook geen functies binnen de zuil heb
ben waargenomen om in aanmerking te 
komen voor een mandaat. Het Blok is, 
kortom, een ‘schone handen’-partij, die 
een rechtstreekse band heejt met haar 
electoraat. Er staat niets tussen partij en 
burger, en de Blokpolitici ‘zeggen wat u 
denkt’. Het Blok staat aan de wieg van het 
vox-populisme: een nieuw soort populisme 
dat beweert de stem van de ‘gewone men
sen’ te vertolken.

En wat denken die gewone mensen 
dan? Op dit punt zien we hoe handig het 
Blok omgaat met opinies. Naast een reeks 
kernpunten die electoraal nauwelijks wor
den uitgespeeld - reactionaire standpunten 
over arbeidsvoorwaarden, zeer conserva
tieve ethische standpunten en het doel van 
Vlaamse onafhankelijkheid - maakt de 
partij buitengewoon handig gebruik van 
nauwelijks verholen racisme, geconver
teerd in een utopisch maar legitiem klin
kend vertoog van een etnisch-cultureel ho
mogeen en vrij Vlaanderen binnen een 
blank Europa. Dit thema is doorheen de 
hele evolutie van het Blok de absolute 
electorale troefkaart geweest. Het bood de 
mogelijkheid om zowel kleine lokale pro
blemen (buurtconflicten bijvoorbeeld - de 
'zaagcultuur') als fenomenen op mondiale 
schaal (de toevloed van asielzoekers ten 
gevolge van internationale conflicten) bij
een te pakken binnen een politiek ‘Groot 
Verhaal’. Alweer zou dit aan Lenin en 
Gramsci bewonderend gefluit ontlokt heb
ben. En dit alles wordt dan nog vergezeld 
van een strategische cocktail van schan- 
daalthema's (corruptiedossiers, nepotis
me) en aanvallen tegen de ideologische in
consistentie van andere partijen, die alle
maal het beeld ondersteunen van 'zuilpar- 
tijen’ waarin men liefst zichzelf goed be
dient, waarin de stem van de kiezer geen 

belang meer heeft van zodra ze is uitge
bracht, en die de ‘gewone man’ in de kou 
laten staan met z’n problemen. Dat is het 
krachtige beeld dat het Blok van zichzelf 
schiep: wij willen uw problemen écht op
lossen. Het Vlaams Blok heeft zich met 
gebalde slogans opgeworpen tot een partij 
die belangeloze ‘pure’ politiek bedrijft, 
een basisdemocratische partij die échte 
thema’s - de ‘bezorgdheden van de gewo
ne mensen’ - aankaart en tot politieke 
prioriteiten verheft.

De Kloof

Met deze slogans boort het Vlaams Blok 
recht naar het hart van de politiek: de de
mocratische legitimiteit. Het vraagstuk dat 
haar slogans oproepen is dat van de inhoud 
en structuur van ‘echte’ democratie. Dit re
sulteerde bij de andere partijen in een toe
nemende onzekerheid over de eigen wer
king. De spectaculaire verkiezingsover
winning van het Blok op 24 november 
1991 is daarbij een scharniermoment.

Het Blok stelde deze overwinning 
vanzelfsprekend voor als een bewijs dat de 
‘mensen’ een heel andere reeks van poli
tieke prioriteiten hanteren dan de gevestig
de politieke partijen, en uiteraard stemmen 
deze prioriteiten overeen met die van het 
Blok zelf. De andere partijen capituleerden 
meteen, en dit moment van capitulatie is 
een kleine vijftien jaar later nog steeds ver
bijsterend. De andere partijen gaven op de 
verkiezingsavond zelf toe dat zij de voe
ling met de bevolking verloren waren, dat 
de mensen hen dat ‘signaal’ hadden gege
ven, en dat ze dit signaal nu moesten res
pecteren en zich moesten bezinnen over 
— en hier komt een nieuw begrip - de kloof 
tussen burger en politiek. De gevestigde 
partijen onderschreven, samengevat, de 
beeldvorming die het Blok had verspreid 
over dé structuur van het democratische 
proces. Ze aanvaardden dat zij inderdaad 
‘geen voeling hadden’ met ‘de ware ver
zuchtingen van de mensen’, en dat dit een 
fundamenteel democratisch probleem was. 
Bovendien aanvaardden zij dat het Vlaams 
Blok die verzuchtingen van de mensen wél 
begreep en uitdroeg.

Het is op dit moment - de avond van 
24 november 1991 - dat het Vlaams Blok 
de hegemonie verwierf inzake de definitie 
van democratie. Vanaf dat moment stond 
democratie voor vox-populisme, voor een 
directe en ongefilterde verhouding tussen 
de individuele burger en de politiek, een 
verhouding waarbij de politiek zegt wat u 
denkt. Het is vanaf dat moment ook dat het 
maatschappelijke middenveld (met name 
de zuilorganisaties) als problematische ac
toren in een democratie werden be
schouwd, en geleidelijk aan een steeds 
minder duidelijke plaats in het politieke 
veld kregen (de relatie tussen de partijen 
en ‘hun’ vakbonden, bijvoorbeeld, ver
troebelde stelselmatig vanaf 1991). De po
litiek, bij getreden door de mediacommen- 
tatoren en politieke wetenschappers, was 
immers van mening dat ‘het Vlaams Blok 
de juiste vragen stelt, maar foute antwoor
den geeft’. De historische rol van zuilorga
nisaties als middenveldactoren die maat
schappelijke vragen aanreikten aan de po
litiek was daarmee uitgespeeld, en de poli
tiek moest de vragen (én de antwoorden) 
nu direct, zonder tussenpersonen, bij de 
‘gewone mensen’ gaan zoeken.

Terzijde: het aanvaarden van de ‘vra
gen’ van het Blok houdt natuurlijk in dat 
men de probleemdefinities van het Blok aan
vaardt, en dus ook de uitgangspunten van die 
vragen ovemeemt. Het houdt met andere 
woorden in dat men de ideologische vertrek
punten van het Blok accepteert. In de prak
tijk ging men de vragen van de gewone men
sen dan ook bij het Vlaams Blok zoeken.

Zwarte Zondag trok een heel proces op 
gang waaraan (met uitzondering van Agalev 
en het Vlaams Blok zelf) alle partijen deel
namen: de politieke vernieuwing van de ja
ren negentig. De Burgermanifesten van Guy 
Verhofstadt gaven dit proces een eerste 
krachtige aanzet. In die boekjes schetst 
Verhofstadt een nieuwe democratische poli
tiek waarin ‘de Burger’ centraal staat. 
Middenveldactoren worden er afgeschilderd 
als betuttelende instellingen die het demo
cratische proces vervalsen, want ‘echte’ po
litiek is iets wat zich afspeelt in een directe 
relatie tussen burger en politieke vertegen
woordiger. De democratie wordt volkomen 
gemodelleerd op een (sterk geïdealiseerd) 
beeld van de vrije markt. Er is een aanbod 
(van partijen) aan de consument (de burger); 
dit aanbod moet overeenstemmen met de 
behoeften en voorkeuren van die consu
ment, zoniet krijgt de aanbieder zijn waar 
niet gesleten op de politieke markt, dat wil 
zeggen, tijdens de verkiezingen.

De verkiezingsuitslag wordt zo niet 
alleen een barometer van de politieke con

junctuur, maar boven alles een graadmeter 
van het democratische gehalte van de par
tijen — van de mate waarin hun programma 
aansluit bij de ‘ware verzuchtingen van de 
Burger’. Dit is dan de manier om de Kloof 
te overbruggen: wanneer de politiek haar 
acties maar voldoende afstemt op de ver
zuchtingen van haar cliënteel, dan is het 
democratische deficit van de oude midden- 
veldpolitiek opgelost en zal het land gere
geerd worden door partijen die ‘de stem 
van het volk’ vertolken. Bij zijn aantreden 
als Eerste Minister in 1999 gaf Verhofstadt 
dan ook meteen de boodschap mee dat het 
succes van zijn regering zou af te meten 
zijn aan de verkiezingsresultaten van het 
Vlaams Blok. Zijn regering zou het demo
cratische renouveau lanceren dat het Blok 
de wind uit de zeilen zou nemen. Ver
kiezingen werden dus steeds belangrijker, 
niet alleen in termen van reële machtsver
houdingen maar ook symbolisch, als indi
cator van de democratische kwaliteit van 
de partijen. Hoe meer stemmen, hoe demo
cratischer: met die eenvoudige logica ging 
Verhofstadt de kamp met het Blok aan.

Via de metafoor van de vrije markt 
duwde Verhofstadt het vox-populisme 
naar het centrum van de politiek, als defi
nitie van de ware democratie, en als aanzet 
tot de grote vernieuwingsbeweging van de 
jaren negentig. Dat daarmee ook een slo
gan van het Vlaams Blok naar de kern van 
het politieke bedrijf verschoof werd niet 
opgemerkt, evenmin als het feit dat de hele 
vernieuwingsbeweging daardoor binnen 
criteria en spelregels verliep die door het 
Vlaams Blok bepaald werden - het Blok 
behaalde immers bij iedere verkiezing ho
gere scores, en aangezien de verkiezings
uitslagen een weergave waren van het de
mocratische (lees: vox-populistische) ge
halte van de partijen, bleef het meester van 
het spel. Het Blok kon telkens weer zijn 
score inroepen als bewijs dat het de ‘meest 
democratische’ partij was, of zelfs de ‘eni
ge’ democratische partij: die argumentatie 
was door alle partijen aanvaard.

Verhofstadt stond dan ook niet lang 
alleen met zijn ideeën. Alle partijen gooi
den zich in een zoektocht naar ‘meer de
mocratie’ zoals het Blok die definieerde, 
en deze herdemocratisering van de samen
leving werd een decennium lang hét poli
tieke leidmotief. De socialisten gingen als 
eersten mee op zoek naar vernieuwing 
- denk aan Het Sienjaal (1996) dat de par
tij- en zuilgrenzen in vraag stelde, 
Vlaanderen (niet België) als vanzelfspre
kende ruimte voor politieke actie aannam, 
en evenzeer probeerde de Kloof te dichten 
via allerhande vormen van basisdemocrati
sche inspraak. De socialisten organiseerden 
in 1998 voor het eerst sinds 1974 een ideo
logisch vernieuwingscongres (dat voort
bouwde op Het Sienjaal), en hielden na het 
Agustaschandaal van het midden van de ja
ren negentig ook grote kuis in het politieke 
personeel. Dat personeel werd trouwens in 
alle partijen grondig vernieuwd. In de jaren 
negentig zag men alle partijen op zoek gaan 
naar 'vernieuwings- of ‘verruimings
kandidaten’, die ofwel gerecruteerd wer
den uit andere partijen (wat de relativiteit 
van de partij- en zuilgrenzen beklemtoon
de), ofwel en liever nog uit de wereld van 
de Bekende Vlamingen. Zangers, acteurs, 
nieuwslezers en journalisten, professoren 
en sportlui belandden allemaal op verkie
zingslijsten en vervolgens in gemeente
raden of parlementen. Deze recruterings- 
golf diende marketingdoeleinden (de be
treffende kandidaten kregen vanzelfspre
kend grote media-aandacht), maar drukte 
tevens de drang uit om de banden met de 
zuil verder los te maken. BV’s hadden 
geen achtergrond in de partij of de bewe
ging, ze zaten niet onder het machinevet 
van de partijapparaten, ze waren ‘puur’ en 
onbezoedeld. Het waren lieden die in de 
politiek gingen uit overtuiging en om ‘iets 
te doen voor de mensen’ - alweer een re
cept uit de perceptiekeuken van het Vlaams 
Blok dat werd overgenomen als keurmerk 
voor nieuwe politiek.

Geen politieke ervaring hebben, maar 
gewoon van onder ‘de mensen’ komen 
werd in de jaren negentig een kwaliteits
label voor vernieuwingskandidaten. Dat 
hiermee een pak politieke ervaring en des
kundigheid onbenut bleef en veelal vervan
gen werd door dilettantisme, incompetentie 
en plat populisme is een te betreuren feit. 
Voeg daarbij nog de tendens, die zich voor
al in de recente verkiezingen uitte, om kar
tels en allianties af te sluiten en het is dui
delijk dat de klassieke partijstructuur - een 
politieke organisatie met diepe wortels in 
het middenveld - niet langer als de basis 
van het politieke bedrijf wordt gezien. De 
partij werking wordt heel sterk toegesneden 
op de verkiezingen, en om bij die verkie
zingen zo ‘democratisch’ mogelijk over te 
komen, bouwt men mastodonten van prag

matisme, samengehouden door ad hoc- 
verbanden zonder ideologische gronden, 
en bevolkt door kandidaten die doorgaans 
geen politiek talent bezitten en een zeer 
kort politiek leven voor de boeg hebben.

De politieke vernieuwing van de ja
ren negentig, die een reactie was op de 
doorbraak van het Blok, heeft de beeldvor
ming van het Blok over democratie voor 
waarheid aangenomen, en dit heeft ertoe 
geleid dat zowat alle partijen zich thans be
perken tot politieke marketing in functie 
van verkiezingen. De ideologische traditie 
is door vrijwel alle partijen onderuitgetrapt 
en vervangen door een koortsachtige en 
permanente zoektocht naar wat de bevol
king denkt, voelt en wil op dat moment. 
Het organisatiekader van politiek is niet 
langer de ideologische lange termijn, maar 
de mediatiseerbare actualiteit. Opinie
peilers en marketingmensen hebben dan 
ook de plaats ingenomen van de studiedien
sten en vormingsorganisaties, en mensen uit 
dat beroepsmilieu - denk aan Noël Slangen 
en Patrick Janssens - zijn de hedendaagse 
equivalenten van Jef Houthuys en Fons 
Verplaetse. De drang naar een meer demo
cratische politiek heeft geleid tot een depo
litisering van de democratie, en tot een 
commodificatie ervan. Alle partijen zijn het 
Blok gaan achternahollen in de jacht op de 
stem des volks, ze hebben daarbij de band 
met hun klassieke partij werking en hun zui
len opgegeven, en zijn overgegaan van 
massapartijen naar massacommunicatiepar- 
tijen die steeds meer op verkiezingen ge
richt zijn. En tot nader order is het Vlaams 
Blok heer en meester in die sport.

Politieke correctheid en vrije meningsuiting

Het Vlaams Blok bezit daarmee de hege
monie over het centrale begrippenapparaat 
van het politieke systeem. Het controleert 
de definitie van democratie en speelt de rol 
van scherprechter over de graad van demo
cratie bij anderen. Dit is natuurlijk merk
waardig, want doorheen heel dit proces 
werd het Vlaams Blok steevast omschre
ven als ‘ondemocratisch’, en werden de 
andere partijen automatisch als ‘democra
tisch’ voorgesteld. Zo maakten politici, 
mediamensen en analisten voortdurend 
een onderscheid tussen de ‘democratische 
oppositiepartijen’ en het Vlaams Blok, en 
het cordon sanitaire dat ontstond na 
Zwarte Zondag hield in dat men geen coa
lities of allianties zou sluiten met het ‘on
democratische’ Blok. Maar daardoor ont
stond ook ruimte voor de eerder besproken 
dynamiek: doordat alle partijen (behalve 
het Blok) a priori als democratisch golden, 
konden zeer extreme standpunten van die 
‘democratische’ partijen doorgaan voor 
gematigd. Dit brengt ons tot de tweede 
grote invloed van het Vlaams Blok: de 
partij hertekende de publieke ruimte en het 
publieke debat.

Om dit te begrijpen hebben we de in
zichten uit het vorige punt nodig. Slogans 
zoals ‘wij zeggen wat U denkt’ en ‘de stem 
des Volks’ konden ook worden aangewend 
in hun meest letterlijke betekenis: als spre
ken zoals het volk, volks en recht-voor-de- 
raaps spreken. Van bij de aanvang was het 
Vlaams Blok een partij die een stijlbreuk 
in het politieke taalgebruik teweegbracht, 
en daarbij speelden twee factoren in haar 
voordeel: enerzijds een reeks omwentelin
gen in de massamedia, en anderzijds haar 
plaats in de oppositie.

Oppositiediscours

Om bij dat laatste te beginnen, aangezien 
het Blok steevast ageerde tégen de politie
ke meerderheid kon ze zich een agressieve 
en weinig gepolijste stijl veroorloven. 
Bovendien hoefde ze zich nooit te verlie
zen in de techniciteit van het beleid, en 
evenmin hoefde ze blijk te geven van di
plomatie of compromisbereidheid. Het 
Blok zat dus steeds in de makkelijkste po
sitie -het offensief- en tegenaanvallen 
konden makkelijk gecounterd worden door 
verwijzingen naar de blunders, schandalen 
of contradicties bij de meerderheidspartij
en, of door verwijzingen naar een onte
rechte, ‘ondemocratische’ boycot- of 
diffamatiestrategie tegen het Blok. Het fe
nomeen is bekend: het Vlaams Blok kon 
zich steeds beperken tot oneliners en hoef
de geen complexe uiteenzettingen te hou
den. En die oneliners articuleerden de po
litieke utopie van het Blok: een etnisch ho
mogeen Vlaanderen binnen een Blank 
Europa. Utopieën zijn krachtige retorische 
wapens in de oppositie.

Nieuwe mediamogelijkheden

De doorbraak van het Vlaams Blok valt 
ook samen met een reeks zeer ingrijpende 
veranderingen in het medialandschap. Een2



daarvan is de opkomst van de commerciële 
televisie, en ten gevolge daarvan de com
mercialisering van de openbare massame
dia. Bovendien gaan kranten en tijdschriften 
deel uitmaken van media-industrieën, waar- 
door ze verschuiven van politieke controle 
naar commerciële controle. Alle media be
ginnen in de jaren negentig marktgericht te 
denken: het is de opkomst van de zogehe
ten formats en van het BV-schap.

Deze ontwikkeling heeft een zeer 
grote invloed op het politieke vertoog. 
Terwijl het genre van het politieke vertoog 
bij de aanvang van het decennium nog net
jes gescheiden was van entertainment- of 
marketinggenres, treedt in de jaren negen
tig een steeds grotere vermenging op. De 
kern van deze ontwikkeling is een veran
dering in de orde van het spreken van de 
politiek. Politiek wordt entertainment 
(De Laatste Show, Villa Politica) en enter
tainers gaan de politiek bevolken. Inter
views worden steeds korter (mediatrainin
gen in 1999 waren erop gericht ‘alles in 
30 seconden te zeggen’; in 2003 was dat al 
gereduceerd tot 16 seconden), en hetzelfde 
geldt voor nieuwsitems en debatten over 
bepaalde thema’s in discussieprogram
ma’s. Politici moeten korte boodschappen 
produceren in ‘verstaanbare taal’ die al
gauw uitmondt in slagwoorden (‘de biecht
stoelprocedure’, ‘het zilverfonds’, het 
‘gratis verhaal’). De inhoud moet in welbe
paalde formats passen, zoals de antagonis
tische discussie met een ‘tegenstander’ of 
het autobiografische verhaal. Het spreekt 
vanzelf dat dit niet alleen de verpakking 
maar ook de inhoud beïnvloedt. Niet elk 
politiek thema of argument kan in deze 
formats geknepen worden. Bepaalde soor
ten politiek worden erdoor vergemakke
lijkt, terwijl andere er zeer moeilijk door 
worden.

Tegelijk meten de media zelf zich 
een heel ander imago aan; politieke jour
nalisten worden celebrities, en politici 
streven naar optredens bij bepaalde inter
viewers of presentatoren van talkshows 
(Bracke (& Crabbé), Polspoel & Desmet, 
Uytterhoeven...). In hun optreden worden 
deze journalistieke vedetten gesterkt door 
een ideologische overtuiging. Zij stellen 
de politiek voor als een saaie bedoening en 
onderschrijven daarmee het beeld van de 
‘kloof tussen burger en politiek. Hun ei
gen opdracht definiëren zij als ‘democrati
serend’; de journalist moet de saaie poli
tiek ‘aantrekkelijker’ en ‘begrijpelijker’ 
maken, om ze ‘dichter bij de mensen’ te 
brengen. Daarbij veronderstellen de nieu
we journalisten dat de media, nu zij het juk 
van de partijcontrole en de verzuiling heb
ben afgeworpen, pas echt objectief en on
afhankelijk zijn geworden. Pas nu kunnen 
de media écht democratisch functioneren 
en als spreekbuis dienen voor de gewone 
man. Noteer dat de media dus gewoon de 
visie op democratie van het Blok oveme- 
men. Gedreven door een ideologie van de
mocratie en onafhankelijkheid nemen zij 
in de jaren negentig effectief de plaats in 
van het maatschappelijke middenveld. Het 
zijn de media die nu beweren dat zij de be
wakers en organisatoren zijn van de vrije 
meningsuiting, en dat zij de visie van ‘de 
man in de straat’ vertolken - vandaar de 
voorkeur voor het publieksinterview, het 
straatinterview, het publieksdebat zoals 
Jan Modaal... Tegelijk richten politici zich 
nagenoeg uitsluitend op de média voor hun 
contact met ‘de burger’, en ziet de bevol
king de politiek steeds nadrukkelijker door 
de bril van de media.

Zoals gezegd doorsnijdt deze evolu
tie de fase van de doorbraak van het 
Vlaams Blok. De correlatie tussen beide is 
duidelijk. Het Blok krijgt in de jaren ne
gentig precies de media die het nodig 
heeft. Haar mandatarissen hanteren een 
stijl die perfect past in de nieuwe media
formats: korte, krachtige en antagonis
tische interventies, gedragen op de kadans 
van slagwoorden en slogans, gekaderd in 
een simpele logica die in het huidige media
landschap bij gebrek aan spreektijd nooit 
kan worden doorgeprikt. Het Vlaams Blok 
wordt in de jaren negentig dan ook de onbe
twiste koning van de massacommunicatie. 
Haar slogans en haar spilfiguren zijn door 
iedereen gekend; haar electorale propa
ganda doorstaat met gemak de strengste 
kwaliteitstests; en de mediaoptredens van 
haar mandatarissen zorgen zonder uitzon
dering voor de gewenste beeldvorming. 
Het Vlaams Blok domineert vanaf de jaren 
negentig de politieke communicatie.

Vrije meningsuiting

Het Blok benut deze nieuwe mogelijkhe
den maximaal. De objectiviteitsgedachte 
die de nieuwe media domineert wordt ge
nadeloos uitgebuit, in een volstrekt para
doxale beweging - en zoals zo vaak zorgt 

de krachtige ideologie ervoor dat de para
dox onzichtbaar blijft. Sinds 1991 klaagt 
het Blok dat het door de media gemargina
liseerd en gemeden wordt; doorgaans doen 
de kopstukken van het Blok dat soort be
klag in de media - ziehier de paradox. Het 
effect is evenwel dat de media doorheen 
deze ganse evolutie een zeer grote onze
kerheid vertonen in hun relatie met het 
Blok. Immers, de media eisen de rol op 
van behoeders van de vrije meningsuiting, 
en aangezien het Blok beweert de stem van 
de gewone man te vertolken, zou de beknot
ting van de spreektijd voor het Blok neer
komen op verraad aan de maatschappelijke 
opdracht van de media. Het Blok krijgt dan 
ook ruime media-aandacht, kopstukken zo
als Dewinter en Annemans gaan geleidelijk 
aan tot de meest ervaren mediapolitici van 
hun generatie behoren, en het Blok rekru
teert journalisten voor zeer zichtbare man
daten (Tastenhoye, Verstrepen).

De stem van het Blok klinkt dus luid 
in de media, zelfs wanneer die stem be
weert dat ze niet te horen is. De media la
ten lawines van Vlaams Blok-uitspraken, 
-stellingen en -argumenten toe en verlenen 
zo het democratische imprimatur aan de 
stijl en het vertoog van het Blok. Men nam 
aan dat het Vlaams Blok de partij was die 
het dichtst bij de ‘gewone man’ stond, ter
wijl er een kloof gaapte tussen die gewone 
man en de andere partijen. Bijgevolg werd 
het Blok'niet enkel hegemonisch qua in
houd maar ook qua vorm in het politieke 
vertoog.

Een ‘mening’ hebben, een mening 
die vanzelfsprekend ‘vrij’ moet kunnen 
circuleren, staat vanaf dat ogenblik gelijk 
met een radicale mening hebben, een me
ning die rauw en ongepolijst klinkt, en die 
vertolkt wordt door iemand die ‘de dingen 
zegt zoals ze zijn’, die ‘er geen doekjes om 
windt’, die ‘zegt waarvoor-ie staat’ enzo
voort. Het betreft één grote imitatie van 
een stereotype van ‘gewoon zijn’, maar er 
gaat een a priori suggestie van waarheid 
van uit. Emotionele, woedende, sterke taal 
wordt geleidelijk gezien als preciezer, 
scherper, juister, eerlijker en authentieker 
dan meer beheerste, kalme, nuchtere en af
gewogen taal. Uitbarstingen van een der
gelijke authenticiteit (zoals bij de affaire 
Dutroux in 1996) worden gretig opgepikt 
als belangrijke momenten waarop het poli
tieke vertoog een nieuw elan krijgt (heel 
even wordt het politieke vertoog zelfs ge
domineerd door een emotionele ‘gewone 
man’: Paul Marchal). De opname van dat 
soort ‘volkse’ vertogen in de publieke fora 
wordt vanaf dat ogenblik gezien als de 
kern van de vrije meningsuiting (‘iedereen 
moet z’n zeg kunnen doen’, ‘ik heb ook 
mijn gedacht!’), en langs die omweg ook 
als definiërend voor een democratie. Een 
democratie is een forum voor volkse verto
gen - voor de stem van het volk dus.

Deze metamorfose van het politieke 
vertoog, van een technisch en complex 
vertoog-op-zich naar een ‘geïntegreerd’ 
vertoog gemodelleerd op Jan-Modaal-die- 
over-politiek-spreekt, is de definitie van 
populisme. Met het geheven vaandel van 
de vrije meningsuiting produceert men 
halfbakken analyses, verzinsels, leugens, 
houterige grappen en enormiteiten -zo
lang deze maar ‘gewoon’ klinken zijn ze 
oprecht, authentiek, sociaal correct. Deze 
opvatting wordt vaak met de allerbeste be
doelingen uitgedragen door politici, mar
ketingmensen en mediakoppen. Het is ge- 
fundenes Fressen voor het Blok, zijn na
tuurlijke discursieve habitat.

Politieke correctheid

Het nieuwe discursieve regime opereert 
via een stereotiepe tweedeling, waarbij het 
parler vrai, met zijn connotaties van waar
heid en authenticiteit, wordt gecontras
teerd met zijn tegendeel: een ‘politiek cor
rect’ spreken dat ‘taboes’ hanteert, dat za
ken ‘onbespreekbaar maakt’ en dat alle 
voeling met ‘de gewone man’ verloren 
heeft. Dit politiek correcte spreken is 
voortaan het anders spreken, het niet zoals 
het volk spreken, het elitaire en daardoor 
ondemocratische spreken. Het is boven
dien niet-authentiek, niet-oprecht, en niet- 
geloofwaardig als diagnose of analyse van 
de werkelijkheid.

Alweer trekt het Vlaams Blok stevig 
aan deze kar, en het migrantenthema is hét 
domein par excellence waarin het contrast 
wordt uitgespeeld tussen de ‘echte’ sociale 
correctheid die de partij beweert te vertol
ken (‘zo is de werkelijkheid’) en de ‘valse’ 
politieke correctheid. Volgens het Blok is 
het de schuld van politiek correcten dat het 
‘migrantenprobleem al jaren verrot is’. De 
reden? De politiek correcten zijn ‘welden
kend’ en welgesteld, zij behoren tot de ho
ger opgeleiden en de intelligentsia, en zij 
wonen nu eenmaal niet in de wijken die 

door migranten worden bevolkt. Zij heb
ben makkelijk praten, zij kunnen genieten 
van de ‘multicultuur’, want zij hebben 
‘geen last van migranten’. De gewone man 
kent het échte migrantenprobleem: demo
grafische overrompeling, escalerende cri
minaliteit, sociaal profitariaat, verloede
ring van de wijken. De politiek correcte 
elite heeft deze problemen jarenlang als 
een taboe beschouwd, met als gevolg dat 
de situatie uit de hand is gelopen. 
Ondertussen vinden de bedreigde autoch
tonen geen gehoor bij het politieke esta
blishment, dat door deze elite wordt be
heerst. Enkel het Vlaams Blok luistert naar 
hen.

De idee dat er een ‘echt’ migranten
probleem bestaat, dat afwijkt van het ‘offi
ciële’ migrantenprobleem en dat alleen 
door het Vlaams Blok met gezag wordt 
aangekaart, werd snel in zeer ruime kring 
aanvaard. Aangedreven door een media- 
economie die steeds meer waarde hecht 
aan (rauwe, ongenuanceerde, radicale, 
emotionele) volkse stemmen, ontstond al
gauw een beeld van twee tegengestelde 
werelden: de schijnrealiteit tegenover de 
echte realiteit. De eerste wordt bevolkt 
door weldenkende politici, opiniemakers 
en intellectuelen, de tweede door de gewo
ne man. Zo introduceert het Blok opnieuw 
het begrip ‘sociale klasse’, zij het cynisch 
en impliciet, in het politieke vertoog: er 
bestaat een proletarische realiteit die onge
filterd en écht is; en er is een realiteit van 
de beteren-af, die aangetast is door vals be
wustzijn en politieke correctheid. Wie 
deze laatste vorm van realiteit verdedigt is 
niet democratisch, want hij/zij weigert de 
volkse (echte) realiteit te erkennen. Alweer 
zou dit aan Lenin en Gramsci bewonde
rend gemompel ontlokt hebben.

De ‘politiek correcte’ elite is in de 
wereld van het Blok vanzelfsprekend 
‘links’. En hier zien we hoe het Vlaams 
Blok de eerder beschreven uitbreiding van 
de linkerzijde verwezenlijkt. Iedereen die 
de volkse, echte, ongefilterde realiteit van 
het Blok niet erkent, is links. Links is dan 
ook een synoniem geworden voor elitair, 
wereldvreemd, ‘ideologisch’ (dit is: omea- 
listisch) denkend en welgesteld. Links 
komt dus ook te staan voor iedereen die het 
wereldbeeld van het Blok niet deelt, in
cluis delen van de CD&V, de VLD en de 
vroegere Volksunie. De band tussen ‘links’ 
en ‘het volk’ is doorgeknipt: de ‘linksen’ 
zijn thans juist de verraders van de gewone 
man. Links is wat tot voor kort ‘rechts’ 
was: een synoniem voor fout.

In het zog van de omkering van links 
en rechts verschuift ook de betekenis van po
litieke correctheid. Politieke correctheid is 
historisch een onderdeel van emancipatie
bewegingen en het diende een nobel doel: 
discriminaties en verbaal geweld tegen
over zwakkere groepen vermijden. De wet 
op de bestraffing van het racisme is een 
vorm van officiële politieke correctheid. 
Maar het Vlaams Blok is erin geslaagd het 
begrip politieke correctheid een heel ande
re betekenis te geven. Vandaag wordt iets 
als ‘politiek correct’ bestempeld wanneer 
het een ‘echte’ realiteit moet verbergen, 
een taboe. En dit verzwijgen is een recht
streekse aanslag op de democratie, want 
echte realiteiten moeten in naam van de 
vrije meningsuiting vrij geuit kunnen wor
den. Politieke correctheid is in nog geen 
twintig jaar overgegaan van een emancipa
torisch naar een antidemocratisch instru
ment, van een verwezenlijking naar een 
plaag, van een middel om de zwakken te 
beschermen naar een middel om ze te ver
drukken. Het is in zeer ruime kring een 
vies woord geworden.

Een nieuw spreekregime

Voor extreem-rechts is dit een grote over
winning. Het Vlaams Blok heeft in vijftien 
jaar het hele publieke spreekregime in 
onze samenleving op z’n kop gezet, de 
hele talige economie door'elkaar gehas
peld. Vertogen die voor ‘duur’, prestigieus 
en belangrijk werden aanzien - elitaire, in
tellectuele, ‘geleerde’, analytische verto
gen - zijn flink in waarde gezakt. En verto
gen die niet in het publieke domein thuis
hoorden - volkse, rauwe, radicale, emotio
nele, beledigende en vulgaire vertogen- 
worden makkelijker geaccepteerd of be
kleden zelfs een centrale plaats op de dis
cursieve waardeschaal. Dit heeft een effect 
op politici: het volstaat niet dat men een 
zeer grote deskundigheid bezit in een be
paalde politieke materie, men moet vooral 
volks kunnen communiceren, zoniet ont
staan er twijfels over het democratische 
kaliber. Figuren als Jean-Marie De Decker 
of Vincent Van Quickenborne konden 
slechts op de voorgrond komen dankzij dit 
nieuwe volkse spreekregime - een regime 
waarin men ongestraft kan zeggen dat in

gewikkelde zaken onmogelijk politiek re
levant kunnen zijn, waarin incompetentie 
als charmant (of erger nog: als the whole 
point of politics) kan worden voorgesteld, 
en waarin de politieke kwaliteit vooral ge
meten wordt aan de deskundigheid waar
mee men media-interventies plant en een 
eendimensionale persoonlijkheid kan blij
ven beklemtonen.

Op die manier heeft het Vlaams Blok 
de linkerzijde niet enkel het ‘volk’ afgeno
men, maar bovendien een van de krachtig
ste wapens uit handen geslagen: de analyse, 
de kritiek. Analytische, complexe en genu
anceerde verhalen raken met moeite voor
bij het stigma van de ‘ivoren toren’-stem; 
in concurrentie met een doorleefde, krach
tig geformuleerde anekdote moeten zij de 
duimen leggen. Want ook al levert een 
grondige kritische analyse een verifieer
baar en accuraat beeld van de realiteit op, 
toch blijft men het gevoel hebben dat de 
werkelijkheid die moet ‘aangepakt’ wor
den diegene is die de volkse stemmen aan
kaarten: datgene ‘waar de mensen wakker 
van liggen’, de ‘ware verzuchtingen van de 
burger’...

Cordon sanitaire

Wie de opkomst van het Vlaams Blok be
kijkt doorheen de bril van het vertoog en 
nagaat hoe vertogen en verhoudingen tus
sen vertogen gedurende vijftien jaar zijn 
geëvolueerd, komt tot een pessimistische 
conclusie. De perfecte synergie tussen de 
oppositiestijl van het Blok en de nieuwe, 
populaire en gecommercialiseerde media 
heeft de bakens van het politieke discours 
grondig verlegd. Het Vlaams Blok be
heerst niet enkel een aantal van de kern
thema’s van de hedendaagse politiek - de 
definitie van ‘democratie’ bijvoorbeeld- 
maar ook het complex van genres en stijlen 
waarmee men legitiem over de samenle
ving kan spreken. Het heeft het politieke 
veld herverkaveld en er nieuwe regels voor 
de legitimiteit van politieke vertogen in 
geïntroduceerd.

Die beweging is gevolgd door de po
litieke tegenstanders en de media. Het is 
dus onrechtstreeks het Vlaams Blok dat de 
spelregels van de hedendaagse politieke 
debatten bepaalt. Het Blok bepaalt in zeer 
grote mate de definities van thema’s, de re
laties tussen thema’s (bijvoorbeeld migra
tie en criminaliteit), de plaatsing van die 
thema’s in de actualiteit, de tegenspelers in 
debatten over die thema’s (het Blok kiest 
tegen wie ze ten strijde trekt of met wie ze 
flirt), het register van argumenten over die 
thema’s enzovoort. De partij is op een pa
radoxale manier de motor geweest achter 
de politieke vernieuwing van de jaren ne
gentig. Die vernieuwing was tegen haar 
gericht maar nam tegelijk haar uitgangs
punten over. Daardoor hield het Blok 
voortdurend het initiatief, en werd de partij 
helemaal naar het centrum van de politiek 
gekatapulteerd.

Men heeft zich in politieke analyses 
van de invloed van het Vlaams Blok vaak 
blindgestaard op het expliciete niveau, het 
niveau van de oppervlakkige overname 
van woorden, expliciete programma
punten en zo meer, het niveau waarop de 
individuele intenties van politici een rol 
spelen. Op dat niveau is de invloed van het 
Blok gering, en velen grijpen dit aan om te 
beweren dat er nog altijd een waterdicht 
schot staat tussen het Vlaams Blok en de 
‘democratische partijen’. Ik ben bang dat 
ik die mening niet kan delen. Want van zo
dra we onder die oppervlakkige laag kij
ken en de diepere impliciete invloeden on
derzoeken, krijgen we een veel minder 
rooskleurig plaatje. Vanuit dat diepere ni
veau bekeken is er in dit land nooit een 
cordon sanitaire geweest. De omheining 
rond het Blok bestond uit één enkel, laag 
gespannen schrikdraadje -de weigering 
om coalities te vormen. Een dier van de 
omvang van het Blok stapt daar echter met 
gemak over. Zowat alle partijen en alle 
grote media hebben sinds de doorbraak 
van het Blok in 1991 de discursieve orde 
aangenomen die door het Blok werd opge
legd. Ideeën, inhouden, elementen van 
beeldvorming, argumenten, prioriteiten, 
woorden, grote schema’s — al die dingen 
werden zonder slag of stoot door links, 
rechts en centrum overgenomen. Ik kan me 
inbeelden dat men met zo’n cordon sani
taire bij het Blok best kan leven. Lenin en 
Gramsci zouden alvast bewonderend ge
knikt hebben.
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In het hart van het ontstaan
De computer als werkplek van de kunstenaar

JORINDE SELJDEL

[...] de ruimten hebben zich vermenigvul
digd, ze zijn verbrokkeld en veelvormig 
geworden. Tegenwoordig vind je ruimten 
in alle soorten en maten, voor elk gebruik 
en voor alle doeleinden. Leven is van de 
ene ruimte naar de andere gaan en probe
ren je daarbij zo min mogelijk te stoten. 
Georges Perec, Ruimten rondom

Voor steeds meer kunstenaars is de com
puter een basisstation aan het worden, 
waarin gewerkt wordt en van waaruit ver
bindingen worden gelegd met de buiten
wereld. Als productie-, presentatie- en 
opslagruimte voor data en beelden is de 
computer ook een ruimte die voor een 
zekere ‘ontruimtelijking’ zorgt, en voor 
een problematisering van traditionele plek
ken als het atelier, de opslagruimte en de 
tentoonstellingsruimte. Wat is de compu
ter letterlijk voor context? Wat kan er 
gezegd worden over de generieke aard en 
de condities van de computer als werk
ruimte? En in hoeverre kunnen deze het 
denken over de kunst en haar ruimten in 
het algemeen beïnvloeden?

De computer kan opgevat worden als 
een virtuele en abstracte, in principe einde
loze digitale werkruimte, maar ook als een 
-tenminste in eerste instantie- fysieke 
plek. Uitgaande van de bureaucomputer 
dient het bureau zich dan aan als tweede 
uitgangspunt om de computer-werkplek te 
overdenken. De computer als werkplek 
van de kunstenaar is hier dus om te begin
nen een reële, concrete plek, gesitueerd in 
een specifieke tijdruimte, die wordt gemar
keerd door het fysieke apparaat: een ding 
met een toetsenbord en een zwart scherm. 
Deze louter topologische aanblik laat zich 
misschien vergelijken met die van de 
gesloten deur tot het atelier of de werk
kamer. Om in de computer als werkplek 
‘binnen’ te komen moet eerst de power- 
knop worden ingedrukt. Dan licht het 
scherm op en manifesteert zich het 
‘bureaublad’ met daarop de iconen en 
interfaces van programma’s, mappen en 
files, van Word, Photoshop, Dreamweaver, 
Final Cut Pro, Adobe Illustrator, om maar 
wat instrumenten uit de digitale toolbox 
van de kunstenaar te noemen. De aanblik 
blijft vooralsnog statisch en verraadt nog 
niets van de achterliggende ruimte met 
data, software en codes. Alsof je kijkt naar 
een bureau waarop schrijf- en werkbeno- 
digdheden en diverse gesloten documen
ten liggen. Wat kun je aflezen van de com
puterdesktop en de (gestandaardiseerde) 
grafische representaties die ‘erop’ staan? 
Vertellen ze bijvoorbeeld iets over de 
eigenaar/beheerder ervan, of over de 
ruimte waarin deze werkt? En hoe doen ze 
dat dan?

De Franse schrijver Georges Perec 
overwoog, in een tekst uit 1976, een 
geschiedenis te schrijven van enkele voor
werpen op zijn werktafel. Hij zegt hier
over:

[...] het zal andermaal een manier zijn om 
mijn ruimte af te bakenen, een wat zijde
lingse benadering van mijn alledaagse 
bezigheden, een aanknopingspunt om over 
mijn werk, mijn geschiedenis en mijn 
beslommeringen te praten, een poging om 
iets te grijpen van wat tot mijn ervaring 
behoort, niet op het niveau van verre 
echo ’s en afstandelijke reflecties, maar in 
het hart van het ontstaan ervan. [1]

Perec begrijpt zijn werkplek niet als een 
neutrale fysieke faciliteit, maar als een 
subjectieve ruimte, letterlijk en figuurlijk 
als het ‘vertrek’ van zijn werk. Werk en 
werktafel zijn voor hem met elkaar ver
knoopt in netwerken van verwijzingen.

In de betreffende tekst, getiteld 
Aantekeningen betreffende de voorwerpen 
die op mijn werktafel liggen, geeft Perec, 
de meesterlijke maker van lijstjes en 
inventarissen, een opsomming van de 
voorwerpen op zijn werktafel:

Een lamp, een sigarettendoos, een een- 
bloemvaas, een lucifershouder, een kar
tonnen doos met kleine veelkleurige fiches, 

een grote inktpot van papier-maché inge
legd met schelpen, een glazen potloodhou
der [...][2]

Het is mede de materialiteit van deze din
gen die verschillende narratieve, histo
rische en biografische ruimten kan openen, 
ruimten die via de objecten een zintuig
lijke, tastbare dimensie krijgen. De imma
teriële voorwerpen, in ‘gesloten’ toestand, 
op een digitaal bureaublad, dat wil zeggen 
de iconen van programma’s, van mappen 
of van documenten, ontberen dat vermo
gen. Ze zijn niet alleen gestandaardiseerd 
en op elke computer identiek, maar door 
hun digitale aard ook ongrijpbaar en zon
der geschiedenis: in feite zijn het louter 
buitenkanten. Echter, toch vertellen ze, 
specifieker dan de folders en documenten 
die de gebruiker zelf aanmaakt, iets als een 
verhaal, en wel middels hun talige titels, 
die bedacht zijn door en het systeem vol
gen van die individuele gebruiker. Het is in 
het linguïstische proces van het benoemen 
van de computerbestanden, tevens een 
‘beschrijven’, dat er een geschiedenis 
wordt geschreven en een ruimte wordt 
afgebakend, hoe rudimentair ook. Het is 
echter een beschrijven dat niet direct 
voortkomt uit, maar dat cirkelt rond ‘het 
hart van het ontstaan’, dat erlangs scheert.

De vraag is vervolgens in hoeverre 
het hart van het ontstaan bij de computer 
als werkplek überhaupt valt te ontsluiten 
of te lokaliseren. Hiervoor moet hoe dan 
ook eerst de ruimte achter de documenten 
en programma’s worden geopend. Een 
ander bureau, ouder nog dan Perecs werk
tafel maar met profetische technische 
eigenschappen, doet zich dan voor: de 
Memex van Vannevar Bush. Deze 
Amerikaanse informatietechnoloog publi
ceerde in 1945 een artikel getiteld As We 
May Think [3], waarin hij de Memex 
(acroniem voor ‘memory extension’) 
introduceerde, een conceptuele, technische 
constructie bedoeld voor geavanceerde 
informatiewerking. Bush:

A Memex is a device in which an indivi
dual stores all his books, records, and 
communications, and which is mechanized 
so that it may be consulted with exceeding 
speed and flexibility. It is enlarged inti
mate supply to his memory. It consists of a 
desk, and while it can presumably be ope
rated from a distance, it is primarily the 
piece of furniture at which he works. On 
the top are slanting translucent screens, on 
which material can be projected for conve
nient reading. There is a keyboard, and 
sets of buttons and levers. Otherwise it 
looks like an ordinary desk.

Dit nooit gerealiseerde ‘bureau’ kon beeld 
en tekst verwerken, indexeren, met elkaar 
verbinden en projecteren.

Het interessante aan de Memex, in de 
context van dit betoog, is dat het via de 
ontwerptekening letterlijk inzicht biedt in 
‘het hart van het ontstaan’, en wel in het 
technische deel daarvan, het besturings
systeem. Bovendien zie je tegelijkertijd 
ook de fysieke ruimte van het bureau, de 
virtuele ruimte van de daarop geplaatste 
schermen, én de wijze waarop ze met 
elkaar verbonden zijn. In de hedendaagse 
bureaucomputer, beschouwd als de tech
nische verwezenlijking van de Memex, 
zijn deze cruciale ‘ruimten’ - in kunst
termen in feite vergelijkbaar met de pro- 
ductieruimte, presentatieruimte en opslag
ruimte - van elkaar losgekoppeld. Chip en 
code zijn afgeschermd en onzichtbaar 
gemaakt, terwijl het oppervlak van het 
scherm is opgewaardeerd tot de ultieme, in 

het oog springende ruimte. Een ruimte 
waarin realistische user interfaces de 
abstracte aard van de computer en de 
mathematische basis van digitale beelden 
en teksten verhullen. Het hart van het ont
staan is in die zin ontoegankelijk gemaakt 
voor de gebruiker. Mediatheoreticus 
Friedrich Kittler pleit er daarom voor elke 
machtsanalyse in deze context te richten 
op de computerchip zelf, voorbij het 
scherm en de grafische interface. [4] Naar 
zijn mening wordt de huidige computer
gebruiker onderdrukt door dè computer als 
‘bureaucratische’ machine, terwijl aanvan
kelijk, bij de eerste computers, geen onder
scheid gemaakt werd tussen instructies en 
data.

Wat behelst de computer nu als mnemisch 
apparaat, als geheugenruimte?

Sigmund Freud voerde de Wunderblock, 
de magische lei, op als metafoor voor het 
onbewuste. Bij dit ‘notitieblok’, dat we 
vooral kennen als kinderspeelgoed, kun
nen de tekeningen of schrijfsels aange
bracht op het oppervlak van het ‘scherm’, 
bestaande uit een dun velletje plastic, vol
ledig worden uitgewist door dit vel 
omhoog te halen, van de ondergrond van 
was af. Sporen van het schrijven of teke
nen blijven echter zichtbaar op die onder
grond. Freud vergeleek dit met het mecha
nisme van het onbewuste, waarbij indruk
ken van de buitenwereld lijken te verdwij
nen uit het psychische systeem, en geen 
sporen meer achterlaten in het bewustzijn, 
maar intussen als onbewust geheugen wor
den opgeslagen in een diepere laag.

Ook de computer fungeert als een 
soort magische lei. Alle zichtbare input, 
tekst of beeld, kan met een druk op de 
deleteknop gewist worden. Er kan steeds 
weer opnieuw begonnen worden, met 
schrijven, tekenen enzovoort. Echter, de 
bestanden óf programma’s zijn in de 
meeste gevallen alleen maar zichtbaar 
gewist: op de harde schijf blijven sporen 
en resten van de gewiste data achter. Een 
deskundige kan aldus de verborgen of 
onzichtbare, noem het ‘onderdrukte’ 
geschiedenis van een gebruiker en diens 
werk opnieuw manifest maken. De com
puter als bureaucratie, in de zin van heer
send (ambtelijk) apparaat, laat zich dus 
ook op het niveau van het geheugenbeheer 
gelden: niet de gebruiker, die de rol van 
functionaris krijgt, beslist, maar het 
‘bureau’, het administrerende apparaat 
- een proces dat zich afspeelt in het hart 
van de machine. De computer omvat een 
absorberend zwart gat, dat echter niet 
per se een negatieve ruimte is, of een lou
ter cryptische, maar ook een ‘sprekende’ 
ruimte, gevuld met resten, met afval, met 
materialen die een alternatieve duiding van 
het zichtbare in zich dragen, of zouden 
kunnen opwekken. Het is een ruimte van 
duizelingwekkende metamorfose: in het 
hart van het ontstaan gaat niets verloren, 
maar staat ook niets vast.

De werktafel van Perec, de Memex, de 
Wunderblock, de bureaucratie: de figuren 
of modellen waarmee de computer als 
werkplek zich hier liet vergelijken, zonder 
met één ervan precies samen te vallen, leg
gen een aantal specifieke bepalingen ervan 
bloot. Het gaat om schijnbaar disparate 
ruimten, de uitkomsten van verschillende 
premissen, waartussen de gebruiker echter 
bewust of onbewust schakelt. De transmis
sie- en overdrachtsprocessen waartoe hij 
middels zijn ‘werken’ aanzet, doen die uit
eenlopende ruimten aan, zonder ergens per
manent te (kunnen) blijven hangen. Juist 
die topografische onbepaaldheid, ideo

logische onbestemdheid en onvastheid van 
het ingevoerde materiaal kenmerken de 
computer als werkplek.

Als werkplek van de kunstenaar 
voegt de computer aan traditionele, con
crete plekken, als de opslagruimte of het 
archief, het atelier en de tentoonstellings
ruimte een extra discursieve dimensie toe. 
Gesteld dat de computer als werkplaats 
ook een bredere metafoor kan zijn voor de 
condities en paradigma’s waarbinnen de 
hedendaagse kunstenaar werkt, wordt dui
delijk in hoeverre de opslag, productie en 
presentatie van diens arbeid plaatsvindt in 
elkaar perverterende ruimten, die slechts 
ten dele door de kunstenaar zelf beheerd of 
overzien worden. Het zijn ruimten waar 
andere ruimten, die historisch, sociaal, 
economisch, politiek, psychisch, publiek 
of privaat van aard kunnen zijn, achter 
schuilgaan, en die een chaotische constel
latie vormen waarin het zoeken is naar, of 
gissen is over het hart van het ontstaan.

De beelden en teksten die de kunste
naar met de computer maakt, worden in 
grote mate door het apparaat zelf gevormd, 
zowel in technisch als esthetisch opzicht 
- kunstenaar schrijft of ontwerpt de 
onderliggende codes (meestal) niet zelf. 
Zolang de werken in de ruimte van de 
computer blijven, zijn ze ook van de com
puter en volgen ze de logica daarvan; 
zodra ze op het ‘bureau’ belanden, op weg 
naar een buiten, verandert hun status, ech
ter zonder dat ze de computerruimte volle
dig achter zich kunnen laten. De weg 
terug, naar binnen, blijft steeds aanwezig.

In Ruimten rondom, het “dagboek van een 
ruimtegebruiker", vraagt Perec zich af 
“wat erom de leegte heen of erin zit” en 
probeert hij de starheid van onze ruimte
lijke voorstellingen te doorbreken door uit
gaande van de bladzijde in steeds wijdere 
cirkels in de ruimte uit te dijen. [5] De per
sonal computer kon in 1974, toen hij de 
bundel publiceerde, nog onmogelijk tot 
zijn ruimte-eenheden behoren. Je kimt je 
nu alleen maar afvragen of Perec, als hij de 
ruimte van de computer wel beschouwd 
zou hebben, hij die misschien als uitgangs
punt genomen zou hebben om niet naar 
buiten uit te dijen, maar om een samen
trekkende vlucht naar binnen te maken, tot 
een punt van no return.

Noten

[1] Georges Perec, in: Ik ben geboren 
(Aantekeningen betreffende de voorwerpen 
die op mijn werktafel liggen), Amsterdam, 
De Arbeiderspers, 2003, p. 10.
[2] Ibid., p. 9.
[3] Vannevar Bush, As We May Think, 
oorspronkelijk gepubliceerd in de Atlantic 
Monthly, juli 1945. Zie: http://www.ps.uni- 
sb.de/~duchier/pub/vbush/vbush.shtml
[4] Zie Friedrich Kittler, There Is No Software, 
on line gepubliceerd in 1995 in CTheory, http:// 
www.ctheoiy.ne(/text_file.asp?pick=74
[5] Georges Perec, Ruimten rondom, 
Amsterdam, De Arbeiderspers, 1998.
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De mogelijkheidszin van het manuscript
Dirk Van HULLE
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Kaal interieur. Grijzig licht.
Links en rechts achter, 

hoog, twee smalle vensters, 
gordijnen dicht.

Deze toneelbeschrijving van Samuel 
Becketts Fin de partie is al vaker geïnter
preteerd als de binnenkant van een sche
del. Wat er omgaat in een menselijk brein 
heeft heel wat schrijvers van de 20ste eeuw 
gefascineerd. “Look within”, schreef 
Virginia Woolf in haar essay Modem 
Fiction (1919). Het zou interessant zijn om 
dat achteraf ook te kunnen toepassen op 
haar eigen hersenactiviteit, bijvoorbeeld 
om te reconstrueren hoe To the Lighthouse 
tot stand kwam. Hoe goed de wetenschap 
intussen de hersenactiviteit ook in kaart 
kan brengen, het blijft onmogelijk om ach
teraf in de mentale werkplek van de auteur 
binnen te kijken.

Maar de schedel is zeker niet het eni
ge atelier van de schrijver. Heel wat denk
werk gebeurt op papier of via een toetsen
bord. Georg Christoph Lichtenberg (1742- 
1799) was bijvoorbeeld iemand die dacht 
met zijn pen: “Ik heb de gewoonte mijn ge
dachten over dingen neer te schrijven, niet 
om ze misschien ooit kenbaar te maken, 
maar gewoon om hun samenhang uit te 
proberen. Want tijdens het opschrijven 
merk je dingen die je bij het loutere over
peinzen niet gewaarwordt, tenminste bij 
mij is dat het geval.” [1] Hij is zeker niet 
het enige geval. Zijn Sudelbücher zijn wel 
een zeldzaam voorbeeld van een papieren 
werkplek die een literair werk op zich is 
geworden. Ze zijn weliswaar een uitzonde
ring, maar ook een indicator van een histo
rische evolutie in de houding van schrij
vers ten opzichte van hun manuscripten.

In die evolutie lijkt de 18de eeuw een 
keerpunt te zijn. Middeleeuwse manuscrip
ten waren in de eerste plaats bedoeld als mid
del om een tekst te vermenigvuldigen en te 
verspreiden. Met de opkomst en ontwikke
ling van druktechnieken werd die functie 
stilaan.minder tbelangrjk. Aleenclandestier 
ne geschriften of gelegenheidspoëzie weiden 
nog in manuscriptvorm verspreid. In de loop 
van de 18de eeuw kreeg het manuscript ech
ter stilaan ook een nieuwe betekenis. Terwijl 
het als publiek medium geen rol meer speel
de, werd het meer en meer als een intiem 
document gezien, een ontwikkeling die 
nog doorklinkt in een opmerking van 
Herman De Coninck die het bestuderen 
van manuscripten ooit als ‘vuilbaksnuffe- 
len’ omschreef. Door het intieme karakter 
van kladjes kan manuscriptonderzoek in
derdaad een vorm van voyeurisme lijken. 
Maar het is juist omdat sommige schrijvers 
hun kladjes niet in de vuilbak gooien, dat 
deze documenten potentiële onderzoeks
objecten worden.

Die zogenaamde “manuscrits modernes” 
zijn het object van een type onderzoek dat 
in Frankrijk sinds een twintigtal jaar - onder 
impuls van onderzoekers als Louis Hay, 
Almuth Grésillon, Daniel Ferrer, Pierre- 
Marc de Biasi en Jean-Louis Lebrave- 
wordt verricht onder de naam critique 
génétique: tekstgenetisch onderzoek naar 
het schrijfproces van werken waarvan ma- 
nuscriptmateriaal bewaard is gebleven. 
Die laatste voorwaarde is zelfs een condi
tio sine qua non. Enkel omdat het er is, 
wordt het bestudeerd.

Dus rijst de vraag waarom het er is. 
Dat schrijvers hun kladjes bewaren is een 
relatief jong fenomeen. Vanaf de oudheid 
werd inspiratie lange tijd toegeschreven 
aan de muzen. Deze vorm van outsourcing 
duurde zeker tot de eerste helft van de 
18de eeuw. Alexander Pope pleitte in zijn 
Imitations of Horace (1733-38) nog voor 
het bestuderen en imiteren van Homerus 
en de antieken. Rond het midden van de 
eeuw hield Edward Young in zijn 
Conjectures on Original Composition 
(1759) een heel ander pleidooi. Inspiratie 
moest vanbinnen komen — “it rises sponta
neously from the vital root of Genius”. 
Maar zo spontaan ontstonden zijn werken 
toch ook weer niet, en bij zijn dood gaf hij 
zijn nabestaanden de opdracht zijn manus
cripten te vernietigen. Blijkbaar zag hij in 
dat zijn werkwijze niet helemaal strookte 
met het geniebeeld dat hij zelf had ontwor
pen, en waaraan hij ook tijdens zijn 
Nachleben wilde beantwoorden.

Een paar jaar na de dood van Young 
in 1765 begon Goethe aan zijn Faust. Hij 
zou er uiteindelijk zestig jaar aan werken.

2 In hun Kommentar zu Goethes Faust O

schrijven Theodor Friedrich en Lothar 
Scheithauer: “Der ‘Schlüssel zum Faust’ 
liess sich aber erst finden als man sich be- 
wusst wurde, dass eine Dichtung, deren 
allmahliches Werden ihren Schöpfer fast 
ein Menschenleben hindurch begleitet hat, 
zunâchst auch nur entstehungsgeschicht- 
lich begriffen werden könne und müsse. 
So haben auch wir uns zunâchst in des 
Dichters Werkstatt zu verfügen." [2] De 
verwachting dat de Werkstatt de geheimen 
van Goethes schepping zal prijsgeven, is 
misschien al te hooggespannen. De zoge
naamde Urfaust is bijvoorbeeld geen klad
versie van Goethe, maar een afschrift, ver
vaardigd door een hofdame in Weimar. 
Maar Goethe is wel een van de eerste 
schrijvers die kladversies bewaarde.

In Frankrijk begon Victor Hugo van
af de late jaren 1820 zijn manuscripten sy
stematisch bij te houden. Zelfs de laatste 
versie van een boek gaf hij niet aan de 
drukker; die moest het met een afschrift 
stellen. Om nooit van zijn papieren te moe
ten scheiden, liet Hugo speciale waterdich
te zakken vervaardigen zodat hij zijn ma
nuscripten op al zijn reizen kon meene
men. De 21ste-eeuwse mens is misschien 
vergroeid met zijn laptop, maar ook deze 
19de-eeuwer had zijn mobiele, draagbare 
werkplek. En als the medium the message 
is, zoals McLuhan schrijft, zou de bood
schap hier kunnen zijn dat dit soort prothe
sen wel degelijk een invloed heeft. In alge
mene termen kan een nieuw medium lei
den tot bijvoorbeeld schaalvergroting en 
versnelling, zoals in het geval van de trein, 
maar ook tot patroonwijzigingen. Wanneer 
het moderne manuscript in de literatuur 
expliciet als medium wordt erkend en 
dienst begint te doen als mobiele werk
plek, weerspiegelt het niet alleen een pa- 
troonwijziging, maar werkt het die ook in 
de hand. Het medium ‘manuscript’ geeft 
mogelijk uiting aan een toenemend zelfbe
wustzijn, maar het vraagt tegelijk ook 
meer aandacht voor het onaffe. Naarmate 
de industrie - ook de boekindustrie - snel
ler en meer afgewerkte producten op de 
markt brengt, lijkt de mentale arbeider be
wust of onbewust meer belang te hechten 
aan het productieproces. Dat belang uit 
zich bijvoorbeeld in de schenking die Hugo 
op het einde van zijn leven aan de 
bibliothèque nationale deed. In 1881 stipu
leerde hij in zijn testament: “Je donne tous 
mes manuscrits et tout ce qui sera trouvé 
écrit ou dessiné par moi à la bibliothèque 
nationale de Paris qui sera un jour la biblio
thèque des Etats-Unis d’Europe.” [3] Zo’n 
schenking van ‘moderne’ manuscripten 
was nog nooit eerder voorgekomen, en de 
bibliotheek moest dan ook een nieuw 
département des manuscrits modernes op
richten.

Dat is een interessante ontwikkeling. 
Door één expliciet gebaar veranderden in
tieme documenten van een schrijver in een 
publiek onderzoeksobject. Tegelijk thema
tiseerden schrijvers ook steeds vaker het 
schrijfproces en het manuscript als creatie
ve ruimte. In 1846, een jaar nadat het ge
dicht The Raven in The American Review 
was verschenen, publiceerde Edgar Allan 
Poe in Graham’s Magazine een recon
structie van het compositieproces van dit 
gedicht. Achteraf gaf hij zijn essay de nog
al protserige titel The Philosophy of 
Composition. De aldus gewekte indruk dat 
er algemene principes gelden voor artistie
ke creatie is misleidend - het gaat om een 
heel persoonlijke opvatting en om het 
schrijfproces van een heel specifiek ge
dicht. Maar als statement is het wel een be
langrijk document. Poe reconstrueert het 
schrijfproces en bespreekt systematisch 
alle elementen (onderwerp, sfeer, lengte, 
structuur, metrum) die hij -naar eigen 
zeggen - vooraf in overweging heeft geno
men. Het beroemde woord “Nevermore” 
waarrond het hele gedicht pivoteert, stelt 
hij voor als een optelling van een aantal 
weloverwogen abstracte gegevens: , de 
sfeer móest melancholisch zijn, hij zocht 
een kort refrein, waarvan het karakter so
noor moest zijn. Melancholisch + kort + 
sonoor = “Nevermore”. Daar was volgens 
Poe geen speld tussen te krijgen: “In such 
a search it would havé been absolutely im
possible tooverlook the word ‘Nevermore’. 
In fact, it was the very first which presen
ted itself.” [4]

Achteraf is het uiteraard niet moeilijk 
het schrijfproces voor te stellen als een 
rechtlijnig pad naar het gepubliceerde re
sultaat. In werkelijkheid was het vaak heel 
wat kronkeliger. Toch is die overdreven 
voorstelling op zich ook interessant. Door 
erop te hameren dat zijn compositie verlo

pen is met de logische precisie van een 
wiskundig bewijs, zet Poe zich af tegen ro
mantische voorgangers en tijdgenoten, van 
wie de meesten, zo beweert hij, maar al te 
graag willen laten uitschijnen dat hun werk 
vanuit een ‘extatische intuïtie’ ontstaat, en 
huiveren bij de gedachte dat het publiek 
een kijkje zou kunnen nemen in hun werk
plek, “behind the scenes”. [5] Een aantal 
20ste-eeuwse schrijvers lijkt daar minder 
huiverig voor te zijn geweest. Ze gunnen 
de lezer een blik achter de schermen en 
presenteren hun kladwerk als werkplek 
vanuit verschillende invalshoeken. Deze 
vier bijvoorbeeld.

1. Elsschots ‘arbeidskamer’

Het listige idee om, onder het mom van 
openheid, je eigen schrijfproces retrospec
tief te regisseren, is na Poe door verschei
dene auteurs opgepikt. Met name in de 
20ste eeuw hebben schrijvers de making-of 
naar hun hand proberen te zetten - zoals 
Thomas Mann, die in Die Entstehung des 
Doktor Faustus de belangrijke rol van 
Adomo in het schrijfproces enigszins 
minimaliseerde. Maar wanneer de burger 
in de kunstenaar een blik in zijn werkplek 
belooft, kun je er van op aan dat je in een 
salon ontvangen zal worden.

Net als Thomas Mann vernietigde 
Willem Elsschot (1882-1960) vaak de eer
ste kladversie van zijn werken. Ter com
pensatie schreef hij wel een korte tekst 
over de manier waarop de “Opdracht” bij 
zijn boek Tsjip tot stand kwam. De titel, 
Achter de schermen, zou een letterlijke 
vertaling kunnen zijn van Poe’s “behind 
the scenes”. Van 1923 tot 1932 was 
Elsschot [Alfons De Ridder] gestopt met 
schrijven. Lijmen was een laatste poging 
geweest om als schrijver door te breken. 
Toen die poging niet het beoogde resultaat 
opleverde, was de ontnuchtering enorm. 
Pas na tien jaar vond hij volgens Ida De 

■Ridder de energie om aan die ontnuchte
ring een literaire vorm te geven in de sleu
telroman Kaas (1933). [6] Bij Kaas schreef 
Elsschot een inleiding, die een van zijn 
zeldzame poëticale geschriften vormt. In 
deze inleidingjieweert-hij dat er in litera
tuur niet “geprobeerd” wordt: “Waar 
zwangerschap bestaat volgt het baren van 
zelf, ten gepasten tijde.” [7] De metafoor 
van het moederschap verschilt weliswaar 
hemelsbreed van Poe’s wiskundig bewijs, 
maar de boodschap is gelijksoortig. Zowel 
Poe als Elsschot proberen de literaire 
schepping voor te stellen als een rechtlij
nig proces. En allebei wekken ze hiermee 
onwillekeurig de indruk dat het om wishful 
thinking gaat. In het geval van Elsschot 
lijkt dit wensdenken ingegeven door een 
voor een gewiekst zakenman als De Ridder 
verrassend ongecompliceerde vorm van 
imitatie, volgens het aloude recept van 
Aristoteles: kunst bootst de natuur na. In 
Tsjip laat Elsschot zien hoe zijn dochter 
moeder wordt; in Achter de schermen lijkt 
hij het schrijven als een analoog proces te 
willen voorstellen. Het manuscript wordt 
in die analogie zoiets als wat in Belgische 
kraamklinieken de ‘arbeidskamer’ heet.

Deze plek bestaat echter niet meer. 
Elsschot heeft de eerste versie van Tsjip 
kort na het schrijven vernietigd. “Het ma
nuscript van Tsjip bestaat niet meer”, meldt 
hij in een brief aan Jan Greshoff op 5 mei 
1934: “Dat heb ik stuk gescheurd naar ge
lang ik het overgetijpt heb. Was trouwens 
op allerlei stukken papier geschreven.” [8] 
Een half jaar na de “Opdracht” bij Tsjip 
schrijft Elsschot (tussen 12 en 22 november 
1934) de korte tekst Achter de schermen, die 
hij zelf “een studie” noemt. Daarvan is wel 
een manuscript bewaard. Op het einde van 
hetzelfde jaar nog (19 december 1934) stuurt 
hij het manuscript naar het toen pas opge
richte Museum der Vlaamsche Letterkunde, 
met een begeleidend briefje: "Mijnheeren, 
Hierbij het handschrift van een studie 
Achter de Schermen. Hoogachtend, 
A. De Ridder” [9] Sindsdien wordt het be
waard in het AM V C-Letterenhuis.

Het manuscript van Achter de 
schermen beslaat twintig, met zwarte 
inkt beschreven A5-velletjes ruitjes- 
papier (Ms. E285/H5372). Elsschot be
schrijft in detail hoe hij zoekt naar het juis
te woord en zin per zin de tekst van de 
“Opdracht” vormgeeft. In interviews heeft 
Elsschot herhaaldelijk [10] gezegd dat hij 
geen vlotte schrijver was: “Ik schrijf zeer 
moeilijk en iedere bladzijde staat vol krab
bels eh verbeteringen.” [11] Op de ope
ningspagina van het manuscript van Achter 
de schermen valt meteen op hoeveel 
Elsschot heeft geschrapt om tot een eerste 

versie te komen. De eerste laag van het 
manuscript is enigszins anders van toon dan 
het uiteindelijke resultaat. Ze is pathetischer 
en betrekt het onderwerp van Tsjip meteen 
op zijn eigen situatie: “Mijn dochter is ge
trouwd en heeft een kind gekregen. Een 
nieuwe generatie is geboren en mijn eigen 
zonnewijzer verspringt in de richting van 
den nacht.” De directheid van de eerste zin 
vloekt met de bombast van de tweede. Ook 
het beeld van de zonnewijzer zwakt de 
kracht van de eerste zin enorm af. Elsschot 
moet dit zelf snel hebben aangevoeld en hij 
is meteen beginnen schrappen. De meest 
opvallende schrapping is die van het 
woordje “eigen”. Elsschot heeft het fel 
doorgehaald met een rood potlood, alsof 
hij zichzelf op de vingers tikt: het gaat niet 
om zijn eigen situatie maar om zijn dochter 
die een kind ter wereld brengt, en de “ge
weldige beroering” die daarmee gepaard 
gaat. Die moet hij “boekstaven”, schrijft 
hij in het manuscript. Elsschot zocht een 
manier om intensiteit op papier te zetten; 
“het tragische is een kwestie van intensi
teit”, schreef hij al in de “Inleiding” bij 
Kaas. [12]

Hoe hij die intensiteit op papier pro
beert te krijgen, beschrijft hij in Achter de 
schermen: “Mijn poëtische bevliegingen 
zal ik voorstellen als het bereizen van een 
vreemd land, waarvan de lokstem mij 
komt tergen als ik vreedzaam bij onze ka
chel zit.” [13] Elsschot doet even cynisch 
over zijn poëtische omzwervingen als over 
het onverschillige Ithaca aan de Schelde: 
“Ik kom thuis van een reis en vind alles 
voor mij gereed staan.” Dat zou - volgens 
Elsschots reconstructie- de eerste regel 
zijn geweest van de “Opdracht”. Maar al 
meteen begint hij daaraan te sleutelen. 
“Alles” zegt niets. Wat Elsschot schrapt, is 
vaak een algemeen begrip, dat hij vervol
gens vervangt door iets concreters. “Alles” 
wordt dus “weer staat mijn stoel gereed, 
tafel en bed gedekt, pantoffels bij ’t vuur”. 
Alleen de spruitjeslucht ontbreekt nog.

Ook in de volgende zin struikelt hij 
over een vage algemeenheid. “Vrouw en 
kinderen hebben gedaan alsof ik niet weg 
was geweest.” In de gepubliceerde versie 
van, Achtesidesghermensegt IElssshotuit 
waarom hij die zin heeft weggelaten: “Dat 
gedaan staat mij tegen. Er zit een gemeene 
truc in, want het dient slechts om mij te 
verlossen van ’t zoeken naar wat zij werke
lijk gedaan hebben. Wat hebben zij ge
daan? Zeggen kerel, als je kunt.” [14] Die 
laatste zin zegt alles over het boekstaven 
van beroering, precies omwille van het on
vermogen dat erin schuilgaat. Om dat uit te 
drukken heeft Elsschot in het manuscript 
van Achter de schermen (p. 3) een stuk of 
zes pogingen nodig gehad:

Zeggen kerel. Gedaan is een scherm 
dat je voor je gemak

Zeggen kerel. Gedaan is een scherm 
dat voor de waarheid staat

Zeggen kerel. Gedaan is een scherm 
dat daar gezet is om heUware

Zeggen kerel. Gedaan is een scherm 
dat je gepakt hebt omdat

Zeggen kerel. Gedaan is een scherm 
datje gepakt hebt om op te schieten

Zeggen kerel, want gedaan is niets 
Zeggen kerel, als je kunt.

De grote beroering die de geboorte van 
zijn kleinzoon teweegbracht, moet blijken 
uit de vele ijdele pogingen om haar onder 
woorden te brengen. Dat er geen woorden 
voor zijn, is een nietszeggend cliché. De 
metaforen die Elsschot erbij haalt, zijn 
slechts ontoereikende omwegen om uit te 
leggen wat hij probeert te doen. Ze worden 
ingegeven door het schrijven zelf. Terwijl 
hij de burger speelt, zegt hij dat zijn plicht 
hem gebiedt “op de brug te blijven in 
plaats van af en toe te komen kijken of het 
schip nog drijft” (Ms. p. 2). Zo komt hij 
- naar eigen zeggen — op het idee om zijn 
“poëtische bevliegingen” voor te stellen 
“als het bereizen van een vreemd land”. 
Zoals hij pas tijdens het schrijven van de 
“Opdracht” deze metafoor van het reizen 
bedenkt, zo lijkt hij ook pas tijdens het 
schrijfproces van Achter de schermen op 
het idee te zijn gekomen om het literaire 
werk voor te stellen als de bühne en het 
voorbereidende schrijfwerk als de coulis
sen. Meer dan tien pagina’s lang (de helft 
van het manuscript) komt het toneel in de 
grondlaag van het klad niet voor, tot hij op 
pagina111 schrijft dat zijn kleinzoon op het 
einde “de hoofdrol” zal moeten spelen. 
Vanaf dan lijkt hij - door middel van toe
voegingen tussen de lijnen en in de mar
ge - de theatermetafoor systematischer te



gaan uitwerken: “’t Is hier immers een 
schouwburg” (Ms. p. 11).

Het denken vindt dus ook bij Elsschot 
grotendeels op papier plaats. En wat hij in 
de “Inleiding” bij Kaas ook beweert, in 
kunst wordt wel degelijk geprobeerd. De 
plek waar dat voornamelijk gebeurt, is 
noch de burgerlijke huiskamer, noch het 
metaforische ‘ver van hier’, maar heel con
creet het klad. Ook bij metaforische zwan
gerschappen volgt het baren niet altijd 
vanzelf en als er al in termen van conceptie 
gesproken moet worden, dan is die vaak 
het gevolg, eerder dan de aanleiding van 
de arbeid. Het schrijfproces genereert gro
tendeels zichzelf en het idee van het gees
telijke moederschap is de kleindochter van 
het klad. “Le travail nous rend un peu mè
res”, schreef Marcel Proust al.

2. Prousts donkere kamer

Vanuit het bed in zijn ‘chambre obscure’ 
schreef Marcel Proust (1871-1922) A la 
recherche du temps perdu in zogenaamde 
carnets (die korte notities en schetsen be
vatten) en cahiers (met langere, meer uit
gewerkte kladversies). Omdat Proust na 
verloop van tijd begreep dat hij plaats no
dig had om steeds meer tekst toe te voe
gen, verdeelde hij de rechterpagina’s in 
zijn cahiers in twee kolommen. Hij begon 
gewoonlijk eerst in de rechterkolom te 
schrijven en voegde dan steeds meer tekst
blokken toe tot de recto- en versopagina’s 
helemaal gevuld waren. De stampvolle pa
gina’s van de cahiers kunnen daarom ver
deeld worden in zones of tekstblokken. In 
S/Z gebruikte Roland Bàrthes hiervoor de 
term lexies [15] en George Landow ont
wikkelde van daaruit het begrip ‘hyper
text’. De manuscripten van Proust hebben 
een hypertextstructuur,in die zin dat ze be
staan uit tekstblokkendie op verschillende 
manieren met elkaar verbonden zijn. Die 
links moest de webmaster wel zelf leggen 
en vaak schrijft hij in een hoekje van het 
blad een notitie om zichzelf eraan te herin- 
riëren dat hij een bepaald tekstblok nog 
moet toevoegen aan een passage in een an
der cahier. Het gevolg is dat Proust op en- 
kelelplaatsen-ipzijngigantisehewwerkéen 
passage meer dan één keer gebruikt.

Proust beslist op een bepaald moment 
te werken met een fictieve componist 
(Vinteuil) en moet dus ook fictieve muziek 
componeren. In cahier 73 schrijft hij tussen 
de verschillende tekstblokken een notitie 
waarin hij zichzelf eraan herinnert dat hij de 
“fées familières” niet mag vergeten en nog 
ergens moet toevoegen (cahier 73, p. 43v). 
De “fées familières” verwijzen naar een 
notitie uit carnet 4 die voorafgegaan wordt 
door het titeltje “pour musique”: “phrases 
habituelles, harmonies habituelles à Franck 
demi déesses [...] qui lui sont familières, 
ses nymphes et ses sylvains qü’on recon
naît” (carnet 4, p. 2v-3). In cahier 73 lijkt 
Proust zich niet meer te herinneren dat hij 
dit tekstblokje over de “déesses familières” 
al in cahier 57 had gebruikt (p. 3v). In ca
hier 55 schrijft hij dat zelfs in de Études van 
Vinteuil bepaalde muzikale frases voortdu
rend terugkeren, “comme les divinités fami
lières, tós dryades, les fées” (cahier 55, 
pp. 31-32). Dat is precies het effect dat 
Proust met deze frase in zijn eigen werk sor
teert. De bezorgdheid (in cahier 73) om het 
lexie van de “fées familières” niet te verge
ten, leidt uiteindelijk tot dubbel gebruik in 
La Prisonnière (deel 5 van de Recherché)'. 
één keer in de beschrijving van het septet 
van Vinteuil (de verteller herkent erin “une 
de ces phrases qui [...] apparaissent con
stamment dans son oeuvre, dont elles sont 
les fées, les dryades, les divinités familières”, 
RTPIII763 [16]) en één keer in de pianola- 
scène (wanneer de verteller een frase lijkt 
te herkennen “mêlée aux fées familières du 
musicien”, RTP III 875).

Wat vertrouwd klinkt, hanteert Proust 
behendig als- een instrument om precies 
een vorm van défamiliarisation te bewerk
stelligen en de gewenning te bestrijden. In 
de pianolascène zijn de “fées familières” 
gecombineerd met echo’s van andere lexies 
uit de carnets, zoals “la joie titubante des 
cloches de midi” (RTP III 875-6; cf. car
net 3, p. 6v-7), die op hun beurt ook weer 
elders voorkomen (RTP III 755). Deze 
vorm van recyclage is een van de manieren 
waarop het werkproces zijn sporen achter- 
'laait in’ de uiteindelijke tekst. In hypertext- 
termen heet dit transclusie: dezelfde infor
matie kan in verschillende contexten ver
schillende betekenissen hebben, en elke 
context moet dus diezelfde informatie kun
nen oproepen zonder haar te kopiëren. 
Proust heeft ze nog wel moeten kopiëren,
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maar voor de rest paste hij dit principe van 
de transclusie al toe in zijn Recherche. Bij 
de lezer kan die werkwijze het effect van 
een soort ‘mémoire involontaire’ teweeg
brengen.

Wat er in de ‘camera obscura’ van de 
schrijver gebeurt (développement) is net zo 
interessant als het gefixeerde eindresultaat 
(ne varietur). Proust wijst er in de gepubli
ceerde tekst herhaaldelijk op dat het geen 
zin heeft de vroegere versies van onszelf te 
ontkennen. In de woorden van Elstir: “Je 
comprends que l’image de ce que nous 
avons été dans une période première ne 
soit plus reconnaissable et soit en tous cas 
déplaisante. Elle ne doit pas être reniée 
pourtant, car elle est un témoignage que 
nous avons vraiment vécu” (RTP II 219). 
Hetzelfde geldt voor de tekst en haar vroe
gere versies.

Volgens een oud en telkens opnieuw 
toegepast principe beantwoordt ook in het 
werk van Proust de vorm aan de inhoud. 
De tijd is enerzijds uiteraard een belangrijk 
thema in A ld recherche du temps perdw, 
anderzijds Iaat Proust de tijd ook groten
deels de vorm bepalen. Daarmee creëert 
hij bepaalde leeseffecten. Een aantal struc
turalisten, met name Jonathan Culler 
(voortbouwend op Roland Barthes), heb
ben geprobeerd de onderliggende syste
men van dit soort effecten te achterha
len. [17] In tegenstelling tot de hermeneu
tiek en haar zoektocht naar betekenis, ver
trekt Culler met zijn structuralist poetics 
vanuit de vastgestelde effecten om na te 
gaan hoe ze tot stand zijn gebracht. Het 
lijkt voor de hand te liggen dat dit soort on- 
dèrzoek profijt kan halen uit de studie van 
het schrijfproces. Maar het structuralisme 
heeft zich voornamelijk geconcentreerd op 
synchrone structuren. Prousts boek over de 
tijd suggereert echter voortdurend dat de 
tekst ook een diachrone structuur heeft. De 
foto draagt altijd ook de herinnering mee 
aan de donkere kamer waarin ze is ontwik
keld.

In de Recherche ontdekt de verteller 
op een bepaald moment dat Miss Sacripant, 
geportretteerd door de schilder Elstir, ei
genlijk Odette is. Hij bevindt zich op dat
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moment in het atelier van de schilder. Die 
studio is een uitvergroting van een camera 
obscura: “Les stores étaient clos de presque 
tous les côtés, l’atelier était assez frais et, 
sauf à un endroit où le grand jour apposait 
au mur sa décoration éclatante et passagère, 
obscur; seule était ouverte une petite fenê
tre rectangulaire” (RTP II191). De reden 
waarom Odette het portret niet wilde bij
houden, was dat het dateerde van de tijd 
vóór “la systématisation des traits” 
(RTP II216), van vóór de zogenaamde 
“Odette ne varietuP' (216) - een term die 
vroeger gebruikt werd voor de ‘definitie
ve’ editie van een tekst. Van deze “Odette 
ite varietur" bestaan ettelijke foto’s; maar 
Swann houdt nu net van dat ene fotootje 
dat ouder is en waarop ze “suspendue entre 
la marche et l’immobilité” (RTP 1607) is 
vastgelegd.

Anders dan Odette berooft Proust 
zijn tekst niet van zijn verleden. En ook de 
tekst zelf verloochent dit verleden niet, 
maar draagt het met zich mee als bewijs 
dat hij “echt geleefd” heeft - “vraiment 
vécu” (RTP II219), zoals Elstir het in zijn 
atelier formuleert. Een voorbeeld van de 
manier waarop dè ontwikkeling van de 
tekst doorwerkt in het eindproduct is de fa
meuze passage over de meest proustiaanse 
aller tropen: de metafoor. Die passage be
gint* met de zin “Une heure n’est pas 
qu’une heure” (RTP IV 467), maar in ca
hier 57 luidde die zin: “Une lueur n’èst pas 
qu’une lueur" (RTP IV 818). Analoog met 
het fenomeen van het interne rijm, dat Jean 
Milly en Adam Piette hebben bestudeerd, 
zou de relatie tussen “lueur” en “heure” als 
extern rijm (tussen twee tekstversies van 
dezelfde passage) bestempeld kunnen wor
den. Het effect is hetzelfde: de formele 
link benadrukt een belangrijk aspect van 
de inhoud. De verhouding tussen het 
schijnsel (“lueur”) en het uur (“heure”) 
verschijnt een beetje verderop in de tekst 
immers wanneer Proust de Tijd vergelijkt 
met de projectie van de toverlantaarn 
(RTP IV 503).

De passage die in cahier 57 volgt op 
de zin “Une lueur n’est pas qu’une lueur” 
legt nog een andere link, ditmaal door mid

del van intern rijm: “La vérité ne commen
ce que quand l’écrivain prend deux objets 
différents, pose leur rapport et les attache 
indestructiblement par un lien indestructi
ble [...] tant qu’il n’y a pas eu cela il n’y a 
rien.” [18] Door “rien” te kiezen als laatste 
woord van de paragraaf, benadrukt Proust 
het rijmwoord “lien” als sleutelconcept. 
Door middel van het interne rijm lien/rien 
creëert hij de mogelijkheid voor een lees
ervaring die Jean Milly de “réminiscence 
involontaire” noemt [19] - het stilistische 
equivalent van de ‘mémoire involontaire’. 
Jammer genoeg is de “lien indestructible” 
tenietgedaan in de Pléiade-editie, en daar
mee dus ook het interne rijm. De reden 
hiervoor is de bezorgdheid geweest van de 
Pléiade-editeurs om een tekstversie aan te 
bieden die vergelijkbaar is met de “Odette 
ne varietuP’ en die alle overblijfselen uit 
de werkplek verdoezelt.

Dit is wat er in het klad gebeurde: 
Proust schreef de passage uit cahier 57 
over om er een netversie van te maken: “la 
vérité ne commencera qu’au moment où 
l’écrivain prendra deux objets différents, 
posera leur rapport”; na het woord “rap
port” besloot hij een uitweiding in de mar
ge toe te voegen: “analogue dans le monde 
de l’art à celui qu’est le rapport unique de 
la loi causale dans le monde de la science, 
et les enfermera dans les anneaux néces
saires d’un beau style. Même...” En dan 
volgen nog twee lange zinnen in de marge. 
De toevoeging werd zo lang dat het tweede 
gedeelte van de originele zin (het gedeelte 
met de “lien indestructible”) niet meer 
achter de toevoeging paste; simpelweg 
omdat de .zin dan syntactisch niet meer 
klopt. De Pléiade-editeurs hebben de 
“lien” dus weggestopt in een voetnoot 
(RTPIV 1265),; achthonderd bladzijden 
verwijderd van het rijmende “rien”. De 
Flammarioneditie lost het probleem anders 
op, door de sporen van Prousts papieren 
werkplek niet uit te wissen, maar ze juist 
functioneel te maken. Deze uitgave pre
senteert in dezelfde leestekst twee versies 
van deze passage, die allebei beginnen met 
“la vérité ne commence. . .”. De eerste ein
digt met de marginale toevoeging, de 
tweederiheteA‛len‛itfdestiaetible"sgél2  
volgd door het rijmende “rien”.

Het klad is een ruimtelijke vertaling 
van een denkproces in de tijd, en die verta
ling laat sporen achter in de uiteindelijke 
leestekst. Ook al biedt de Pléiade-editie 
honderden bladzijden Esquisses aan als ap
pendix, toch lijkt de tekstconstitutie inge
geven door een esthetica van het afgewerk
te product, terwijl dé Flammarioneditie 
eerder beantwoordt aan een procespoëtica. 
Het doorkruisen van twee tijdsassen (het 
leesverlöop en de ontwikkeltijd) creëert een 
spanning tussen af en onaf. Het ne varietur- 
principe, dat Proust honderden bladzijden 
lang in vraag stelt, is daarmee effectief on- 
dermijnd.

3. Joyce’ werkruimte en -tijd

Ook bij James Joyce (1882-1941) is de 
werktijd een belangrijk onderdeel van de 
uiteindelijk gepubliceerde tekst. Zijn laat
ste werk, Finnegans Wake (1939), gaat 
-onder veel meer- over een gezin met 
drie kinderen: Shem (the Penman), Shaun 
(the Postman), en hun zus Issy. Hun vader, 
HCE (Humphrey Chimpden Earwicker, of 
Here Comes Everybody) heeft naar ver
luidt iets uitgespookt in het park (Phoenix 
Park, Dublin). Maar wat zijn misdrijf nu 
precies is, kan niemand vertellen. Iedereen 
heeft het maar van horen zeggen en het 
hele boek (628 pagina’s) is een reusachtig 
netwerk van geruchten. Tijdens het ex
treem lange (17-jarige) schrijfproces heet
te het Work in Progress en in zekere zin 
zal het dat altijd min of meer blijven.

Joyce werkte met notitieboekjes (een 
stuk of vijftig zogenaamde B-notebooks) 
om woordjes en korte uitdrukkingen neer 
te pennen terwijl hij iets aan het lezen was. 
Wanneer hij zo’n notitie in een kladversie 
gebruikte, doorstreepte hij haar om dubbel 
gebruik te vermijden. Na tien jaar op die 
manier te hebben gewerkt, vroeg hij in 
1933 aan een Parisienne (Mme Raphael) 
of ze alle nog niet doorgehaalde notities uit 
de B-notebooks wilde kopiëren in nieuwe 
schriftjes (C-notebooks). Die C-notebooks 
gebruikte Joyce onder meer voor het aan
dikken van Book III, dat bestaat uit vier 
hoofdstukken. Hiervoor bedacht hij een 
nieuw notitiesysteem, ditmaal op losse 
bladen (notesheets). Door de notities en 
hun transcriptieproces in kaart te brengen 
is het mogelijk te reconstrueren hoe de 
notesheets in vier stapeltjes op Joyce’
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schrijftafel gelegen moeten hebben en in 
welke volgorde hij de notities kriskras 
over de vier hoofdstukken verdeelde.

De werkplek heeft hier eerder iets 
van een postsorteercentrum en de distribu
tie van woordjes en notities over de vier 
hoofdstukken is ontluisterend mechanisch. 
Tegelijk zijn deze posterijen van de creatie 
een integraal deel van de inhoud van 
Book UI, dat volledig gewijd is aan Shaun 
the Postman. Heel toepasselijk gebruikt 
Joyce hiervoor onder meer bronteksten 
over de geschiedenis van de post, zoals La 
Poste et les moyens de communications 
des peuples à travers les siècles, een boek 
van Eugène Gallois. [20] Hierin las Joyce 
onder meer een passage over koningin 
Brunehaut, “qui avait gouverné deux roy
aumes non sans gloire”. [21] Joyce noteer
de in een notitieboekje: “not-glory” 
(VI.B.16:36[h]), waarbij het liggend 
streepje duidelijk “without” betekent. Hij 
gebruikte deze notitie niet meteen, en een 
tiental jaar later schreef Madame Raphael 
ze over in het eerste C-notebook. 7je kent 
de oorspronkelijke context niet, kan het 
handschrift van Joyce met moeite ontcijfe
ren, en maakt er dan maar wat van: 
“net-glory” (VI.C.01:14[m]). In zijn 
notesheets liet Joyce het liggend streepje 
weg, en uiteindelijk kwam de notitie in de 
gepubliceerde tekst terecht als “net glory” 
(p. 444). Ofwel wist Joyce zelf niet meer 
wat de oorspronkelijke context was, ofwel 
vond hij het gewoon een interessante ver
bale evolutie; in elk geval, de vervormin
gen die in de loop van de tijd optraden, wa
ren een integraal deel van zijn visie op de 
geschiedenis als ‘stille post’. Iedereen 
heeft zijn eigen versie van de doorvertelde 
feiten. In die zin is de micro-evolutie van 
elk woord en alle tekstversies in het 
schrijfproces een reflectie van de wereld
geschiedenis — een van de voornaamste 
thema's van het boek, dat ook weerspie
geld is in de doorgefluisterde geruchten 
rond HCE.

De vrouw van HCE, Anna Livia 
Plurabelle (ALP), probeert in hoofdstuk 5 
op haar manier de geruchten te ontzenu
wen door een brief te schrijven. Maar hoe 
feller ze uithaalt tegen de roddelaars, hoe 
sterker uiteraard het vermoeden wordt dat 
er wel degelijk iets gebeurd moet zijn in 
het park. Joyce schreef een aantal vroege 
versies van deze brief in een klad
schrift. [22] Tegelijk schreef hij ook een 
nepfilologische commentaar bij deze brief, 
en deze commentaar is letterlijk om de 
brief heen gepend (op de plekken in het 
schriftje die nog niet beschreven waren in 
de buurt van de brief). De commentaar 
concentreert zich op een paar merkwaar
digheden in de brief, zoals het postscrip
tum (“pee ess”) en de vier kusjes onderaan 
(“four crosskisses”). [23] In de tweede 
kladversie sluit ALP haar brief inderdaad 
af met vier kusjes. Maar dit is de enige ver
sie die deze xxxx vertoont.

Joyce besloot al vrij vroeg (in 1924) 
om de brief uit hoofdstuk 5 te verwijderen, 
zodat alleen de commentaar overbleef. 
Veertien jaar later recycleerde hij hem 
weer door er een gereviseerde versie van 
op te nemen in het laatste deel van 
Finnegans Wake — Book TV, zo’n vijfhon
derd bladzijden verder dan de filologische 
commentaar in hoofdstuk 5. De gerevi
seerde versie van de brief wordt niet afge
sloten met xxxx. De filologische commen
taar is dus geen bespreking van de brief zo
als die in Book IV te lezen is, maar de ana
lyse van een vroegere versie. Op die ma
nier neemt de papieren werkplek ook in de 
uiteindelijke tekst een beetje ruimte in, en 
in die ruimte wordt een andere tijdsdimen
sie zichtbaar dan de dimensie van het lees- 
verloop. Net als Proust laat Joyce verschil
lende tijdsassen elkaar doorkruisen. Ook 
hier is de creatieve ruimte van het klad 
(met de commentaar die om de brief heen 
is geschreven) een vertaling van een pro
ces in de tijd, en ook hier laat die vertaling 
sporen na in de leestekst. Een blik in de pa
pieren werkplek maakt duidelijk hoezeer 
het schrijfproces deel uitmaakt van het 
eindproduct. Met name schrijvers die de 
vervormende mechanismen van de tijd 
proberen te belichten, beseffen vaak maar 
al te goed dat de genese van hun eigen 
werk niet aan diezelfde mechanismen ont
snapt.

4. Becketts kamerpot

Samuel Beckett (1906-1989) leerde het 
vak van Joyce, maar nam ook afstand van 
diens werkmethode. Achteraf omschreef 
hij zijn eigen poëtica als volgt: “I realised 
that Joyce had gone as far as one could in 
the direction of knowing more, [being] in 
control of one’s material. He was always 
adding to it; you only have to look at his 

8 proofs to see that. I realised that my own 

way was in impoverishment, in lack of 
knowledge and in taking away, in subtrac
ting rather than in adding.” [24] In heel 
wat opzichten is Becketts werk inderdaad 
de tegenpool van dat van Joyce, maar er 
zijn ook punten van overeenkomst. In ze
kere zin heeft hij bijvoorbeeld het concept 
van Work in Progress geradicaliseerd, 
maar dan ex negativo, vanuit de — al op 
voorhand tot mislukken gedoemde - po
ging om een soort stasis te bereiken. Het 
gevolg is dat niet alleen het laatste werk, 
maar zijn hele oeuvre een work in progress 
wordt.

Al in het begin van zijn loopbaan 
stelde Beckett de ‘vooruitgang omwille 
van de vooruitgang’ in vraag. Het hoofd
personage in zijn vroegste werken draagt 
de naam van de inerte Belacqua, het slome 
personage in Dante’s Purgatorio dat in de 
schaduw van de louteringsberg in foetus
houding zit en een vermoeide indruk 
maakt. Wanneer Dante hem vraagt waar
om hij daar blijft zitten, antwoordt hij: 
“Wat maakt het uit om hier omhoog te 
klimmen” (“andar in sù che porta?”, 
Purgatorio IV, 127). Maar ook al is het 
overduidelijk dat het nergens heengaat, 
toch voelt de homo sapiens blijkbaar de 
onstuitbare drang om altijd maar door te 
gaan. Zo lijkt ook Becketts werk maar 
door te gaan, tot hij in 1983 Worstward Ho 
afsloot met de woorden: “Said nohow 
on.” [25]

Hoe resoluut dit ook klinkt, de iner- 
tiewet liet zich ook nu gelden. Beckett had 
zijn werk dan wel laten doodlopen 
(“nohow on”), toch bleef hij nog zeker vijf 
jaar verder schrijven aan een kort werk dat 
Stirrings Still zou gaan heten. Het gaat 
over een oude man die aan een tafel zit, 
met zijn hoofd in zijn handen. Hij vraagt 
zich af of hij nog wel alles op een rijtje 
heeft en probeert te achterhalen hoe het 
moet zijn om te eindigen “where never till 
then”. Beckett was al bijna tachtig jaar 
toen hij aan deze tekst begon. Zijn werk
plek was een kale kamer, even kaal als de 
kamer van de protagonist in Stirrings Still. 
In de vroegste manuscripten zijn de weini
ge objecten in dit interieur nog aanwezig: 
een tafel, een bed, een kruk, een venster, 
een nachtlamp en een pispot. De aandacht 
gaat vooral uit naar het licht in de kamer: 
“For at night his sole light was the dim 
light shed by the solitary glim or nightlight 
at the bedhead leaving much of his sur
roundings in the dark.” [26] Een van de 
verklaringen voor de aanwezigheid van het 
nachtlampje is “simply to facilitate his 
movements when he must needs rise to re
lieve himself in the small heart-shaped 
plastic pot”. Deze kleine hartvormige plas- 
tic kamerpot staat eveneens aan het uitein
de van het bed. Tot Beckett hem al in de 
volgende tekstversie verwijdert, samen 
met zowat de helft van de overige objec
ten, zoals het bed, de matras en de nacht
lamp.

Die nachtlamp abstraheerde hij vol
gens een procédé dat tamelijk typisch is 
voor zijn late werken. Hij vertrekt van het 
concrete object en demonteert het, tot het 
iets abstracts wordt. Becketts werk is wel
iswaar abstract, maar hij jongleert hoege
naamd niet met algemene concepten. Hij 
onttrekt het abstracte uit heel concrete za
ken, zoals je metaal uit erts wint - “to ab
stract metal from ore”. Zo ‘abstraheert’ hij 
een ander soort licht uit de nachtlamp. Het 
woord “nightlight” is helemaal verdwenen 
in de uiteindelijke tekst; het is uiteengeval
len in “night” en “light” dat door een raam 
naar binnen valt. Beckett maakt gebruik 
van het proustiaanse procédé van het inter
ne rijm. Hij creëert er een repetitief pa
troon mee. “Night” en “light” wisselen el
kaar af tot Beckett er genadeloos een eind 
aan maakt met het laatste woord van de pa
ragraaf: “out”.

Its faint unchanging light unlike any light 
he could remember from the days and 
nights when day followed hard on night 
and night on day. This outer light then 
when his own went out became his only 
light till it in its turn went out and left him 
in the dark. Till it in its turn went out [27]

Er is maar één venster in de kamer: “Light 
of a kind came then from the one high win
dow.” Net als in Endgame suggereert de 
tekst dat het om de binnenkant van de 
schedel gaat (“his own light”), maar daar is 
nu de angst voor Umnachtung bijgeko- 
men. In het tweede deel van Stirrings Still 
vraagt de protagonist zich expliciet af of 
hij nog wel “in his right mind” is. In tegen
stelling tot Endgame gaat het hier maar om 
één venster en een kamer die dus meer weg 
heeft van Prousts ‘chambre obscure’ of 
Elstirs atelier. Wat zich in die menselijke 
camera obscura afspeelt, staat nooit stil; 
het schedelinterieur is een en al “stirrings”.

De krabbels en doorhalingen in de manus
cripten zijn daarvan een neerslag. De eer
ste zin van de eerste kladversie bijvoor
beeld, begint al met een doorhaling en 
loopt dood: “Tout tout le temps toujours à 
la même distance comme c’est comment 
dire.” [28] De auteur is nog geen halve zin 
ver of hij vraagt zich al af hoe het verder 
moet - “comment dire”. In zijn volgende 
en laatste werk ging Beckett nog een stap 
verder: hij presenteerde de gepubliceerde 
tekst als een soort transcriptie van een 
kladversie, met als titel “comment dire”.

“comment dire”

“Zeggen kerel, als je kunt”, zou Elsschot 
zeggen, als hij kon. De literaire werkplek 
is vooral een ruimte waarin gefaald kan 
worden. Flauberts zoektocht naar ‘le mot 
juste’ (en niet alleen die van hem) grijpt 
vooral plaats in de werkversies. Een woord 
is pas een ‘mot juste’ dankzij de verwor
pen, ‘minder juiste’ woorden die het adjec
tief juste impliceert, en die vaak nog te 
vinden zijn in manuscripten, geschrapt of 
ongeschrapt. De doorhalingen en disjecta 
waartussen de ‘mots justes’ tot stand zijn 
gekomen, situeren het voltooide kunst
werk in een Umfeld van wat het niet is ge
worden. In die zin is de werkplek niet al
leen een plek om te werken, maar ook de 
plek van het werk, gesitueerd tussen alle 
roads not taken. Elke doorhaling staat voor 
een irrealis, maar de tekst onder de doorha
ling draagt nog iets in zich van de poten
tialis die hij ooit was. De momenten waar
op het werk nog iets totaal anders had kun
nen worden, blijven vaak op een of andere 
manier met het werk verbonden. In heel 
wat gevallen maakt het schrijfproces inte
graal deel uit van de gepubliceerde tekst, 
ook als die op een computer is geschreven. 
Op het moment dat manuscripten als werk
plek dreigen te zullen verdwijnen, in het 
digitale tijdperk, geven schrijvers verbe
terde uitdraaien van opeenvolgende tekst
versies in bewaring (bijvoorbeeld Koen 
Peeters), schenken ze faxberichten met 
collega’s en andere paralipomena aan ar
chieven (Tom Lanoye en Luc Perceval) of 
bewaren ze digitale versies van alle stadia 
van het schrijfproces (bijvoorbeeld Paul 
Bogaert). Zelfs parafernalia worden door 
schrijvers soms bijgehouden en geschon
ken aan archieven.

Het belang van dit soort objecten en 
documenten heeft weinig te maken met 
‘authenticiteit’ en ‘aura’ - dat interesseert 
vooral beleggers. Zelden is de onnozelheid 
van fetisjistische verering van stoffige ob
jecten met zo’n beheerst gevoel voor het 
groteske beschreven als in Flauberts Un 
coeur simple- en nergens is de link tussen 
religieus en literair fetisjisme zo treffend 
gevat als in Julian Barnes’ Flaubert’s 
Parrot. De oorspronkelijkheidsqueeste 
strandt in het Natuurhistorisch Museum 
van Rouen, waar Flaubert in 1876 de opge
zette papegaai leende die hij op zijn bureau 
had staan om Un coeur simple te schrijven. 
Flaubert had de keus tussen een vijftigtal 
amazonepapegaaien; daarvan zijn er nog 
drie over. Alledrie kunnen ze de originele, 
authentieke Loulou zijn, maar net zo goed 
geen van de drie. Niet dat het onbelangrijk 
zou zijn dat Flaubert een opgezette vogel 
op zijn bureau had staan; samen met aller
lei andere paralipomena en bronteksten be
nadrukt de papegaai de fysieke kant van 
het schrijven, die onmiskenbaar een onder
deel van de werkplek is. [29] Maar uitein
delijk is de oorspronkelijke, authentieke 
papegaai van Flaubert even weinig rele
vant als de oorspronkelijke, authentieke 
raaf die Poe voor ogen had tijdens het 
schrijven van zijn gedicht The Raven.

Er is echter ook pluimvee van een an
dere orde. Dat de vogel die de titelrol moest 
spelen oorspronkelijk geen raaf maar een 
papegaai was [30], is wel relevant en zegt 
veel over de specificiteit van het gedicht 
The Raven. Het is de enige ‘misstap’ in het 
schrijfproces die Poe toegeeft en daarom 
ook een van de boeiendste passages in The 
Philosophy of Composition. Het geeft aan 
waarom het woord raven precies het ‘mot 
juste’ is; waarom Poe zijn beroemdste ge
dicht niet The Parrot heeft genoemd; maar 
dus ook waarom hij heel even overwogen 
heeft om dat wel te doen. Terwijl de zwarte 
raaf op de witmarmeren buste van Pallas 
Athena blijft zitten als voortdurende herin
nering aan de gestorven geliefde Lenore, 
blijft tegelijk ook een bonte papegaai rond
fladderen in de werkplek -“a close 
circumscription of space is absolutely ne
cessary to the effect of insulated inci
dent” [31] - als constante herinnering aan 
de ‘minder juiste’ woorden die de uitein
delijke tekst mee gevormd en mogelijk 
ook enigszins gekleurd hebben, maar die 
uiteindelijk niet hebben mogen zijn. Quoth 
the parrot, “Nevermore”.
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Eddy Bettens

One of the most salient features of our cul
ture is that there is so much bullshit.
Harry Frankfurt, On Bullshit

Een boek met de ondertitel Essays on the 
Writer’s Desk, dat wilde ik me niet laten ont
gaan. Zeker niet toen ik las dat de schrijver, 
Kevin Kopelson (“one of today’s most 
important critics”, volgens de flap), zichzelf 
als een Barthesiaan beschrijft. Het boek zag 
er ook onweerstaanbaar uit: aangenaam dun, 
keurig ingenaaid, mooie foto van Yeats’ 
schrijftafel op de stofomslag. En de flaptekst 
beloofde een “poetics of the desk”, wat waar
schijnlijk niets betekent, maar wel verleide
lijk klinkt: “exploring the topography of 
literary creation by way of the topography of 
work space” zou Kopelson bij vijf schrijvers 
-Barthes, Proust, Bruce Chatwin, Tom 
Stoppard en Elizabeth Bishop- onderzoe
ken hoe hun “work habits relate to their 
published work”.

Ach, wat een sof. Kopelson is helemaal niet 
geïnteresseerd in de materiële omstandighe
den waarin een tekst tot stand komt - niet in 
de werkgewoonten, niet in de notities, kladjes, 
revisies, en al helemaal niet in het ‘atelier’ van 
de schrijver, zijn schrijftafel. Daar maakt hij 
overigens geen geheim van. Aan het begin 
van zijn essay over de Engelse toneelschrij- 
ver Tom Stoppard citeert hij Stoppard die 
vertelt dat hij de meeste van zijn toneelstuk
ken aan de keukentafel heeft geschreven. Je 
kunt je afvragen hoe die keukentafel eruit
ziet, zegt Kopelson. Hij vindt Stoppards 
werk classicistisch, dus stelt hij zich de tafel 
als zeer ordelijk voor. Stoppard heeft ooit 
verteld dat hij als autodidact de hele tijd “de 
dingen verbergt die hij niet weet”, dus ver- 
moedt Kopelson dat die keukentafel een 
geheime lade bevat (Van dat soort maffe 
redeneringen en flauwe diepzinnigheden 
loopt dit boek over.) Maar helaas, hij is er 
niet in geslaagd te ontdekken hoe die keu
kentafel eruitziet. Het kan hem eigenlijk ook 
geen zier schelen: “Nor do I care, because 
what concerns me now is how Stoppard dra
matizes this kind of furniture.” Hij onder-, 
zoekt dus de'drmatische funictie van tafels 

— of tafelachtige objecten- in Stoppards 
werk: ze lijken op de scène zelf, vindt hij, en 
ze corresponderen met de dramatische ironie 
in zijn werk... Daarop volgt een compacte 
interpretatie van Stoppards toneelwerk, die 
eigenlijk alleen te volgen is voor wie grondig 
met dat werk vertrouwd is. (In de gegrond
heid van die interpretatie heb ik overigens, 
na lectuur van het hele boek, weinig fiducie.) 
Hoe dan ook: we zijn mijlenver van de 
schrijftafel afgedwaald. Dat waren we eigen
lijk ook al in het stuk over Elizabeth Bishop, 
dat een impressionistische verkenning is van 
het thema “mess” in haar werk. (Bishop 
schaamde zich omdat haar bureau altijd zo’n 
warboel [mess] was, vandaar.)

Zijn essay over Proust begint Kopelson 
met de mededeling dat Proust in bed schreef 
en dat hij de Recherche nooit voltooid heeft; 
met een flauwe woordspeling vraagt hij zich 
vervolgens af waarom Proust “did not put the 
book itself to bed”. (“To put a book to bed” 
betekent zoveel als: een boek in druk geven.) 
Die vraag beantwoordt hij niet echt; liever 
vraagt hij zich af waarom sommige schrij
vers (Cocteau, Gide, Woolf) er niet of maar 
moeilijk in slaagden om de Recherche hele
maal uit te lezen, en waarom Benjamin en 
Richard Howard slechts een deel van het 
werk hebben vertaald. Zo zijn we al snel 
twintig pagina’s verder. Vlak voordat het 
essay uitdooft, zegt Kopelson nog gauw 
- geïnspireerd door een bij Bachelard aange
troffen citaat van Pasternak, dat overigens 
niet over Proust gaat - dat het bed voor 
Proust een nest was.

Het stuk over Barthes brengt alle rele
vante en niet relevante citaten samen, maar 
dobbert al na enkele pagina’s richtingloos 
verder, tot Kopelson op de voorlaatste pagina 
alle citaten overboord gooit en aan het fanta
seren slaat Voor Barthes, beweert hij, 
bestond er een nauwe band tussen schrijven 
en masturberen. En Kopelson geeft zich over 
aan een rêverie: hij stelt zich Barthes voor, 
die aan zijn schrijftafel enkele regels schrijft, 
daarna wat op bed gaat liggen, een favoriete 
foto met een erotisch punctum opdiept zijn 
riem losmaakt enzovoort. (Kevin Kopelson, 
moet u weten, behoort tot de representanten 
van de zogenaamde queer theory die dit 
soort fantasieën grensverleggend vinden.)

Ook het stuk over Chatwin biedt niets 
interessants. Kopelson kan natuurlijk niet om 
de beroemde moleskin notebooks heen, de 
zwarte notitieboekjes waarin Chatwin zin-
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nen, citaten, feiten en ideeën verzamelde. 
Maar aan wat Chatwins biografen daarover 
hebben gezegd, voegt hij niets toe. Hij had 
natuurlijk van Iowa naar Londen kunnen vlie
gen, om er in de Bodleian Library te gaan uit
zoeken hoe Chatwin die notitieboekjes bij het 
schrijven van In Patagonia of The Songlines 
heeft gebruikt. Maar dat nauwgezette, trage 
tekstgenetische werk is aan Kopelson niet 
besteed. Liever verliest hij zich in vernuftige 
speculaties. Chatwin vertelt ergens dat hij als 
jongetje van vier de mijnenveger bezocht 
waarop zijn vader kapitein was; hij kreeg 
natuurlijk ook zijn kajuit te zien: “a calm, 
functional space painted a calm pale gray; 
the bunk was covered in black oilcloth and, 
on a shelf, there was a picture of me.” Die 
brits in zwart wasdoek gehuld -dat doet 
Kopelson natuurlijk aan iets denken. In 
The Songlines schrijft Chatwin namelijk 
over de “black oilcloth binding” van zijn 
moleskin notebooks. Wat we met die analo
gie tussen brits en notitieboek aan moeten, 
dat vertelt Kopelson er overigens niet bij.

Ruim de helft van Neatness Counts 
bestaat uit citaten. Kopelson bezit kennelijk 
een zeer efficiënt databaseprogramma. Vaak 
doet hij niet meer dan citaten aan elkaar 
schakelen, via flinterdunne bruggetjes en 
onnavolgbare associaties. In de voetnoten 
worden — om onduidelijke redenen - vooral 
Adomo’s Minima Moralia en Nietzsches 
Menselijk, al te menselijk geplunderd. Als hij 
in zijn eindeloos voortdobberende gebabbel 
zelf even het noorden is kwijtgeraakt, begint 
hij een nieuwe paragraaf zo: “Have I men
tioned Adorno on revision?” En hop, weer 
een citaat van een halve pagina. Natuurlijk 
worden die citaten waar nodig bijgeknipt en

vaak héél dubieus geïnterpreteerd. Eén voor
beeld maar: in Le Plaisir du texte van Barthes 
staat een fragment over een tekst die hem 
verveelt omdat hij babbelt. “Het gebabbel 
van de tekst is slechts het taalschuim dat zich 
vormt onder invloed van een eenvoudige 
schrijfbehoefte. We bevinden ons hier niet in 
de perversie, maar in de vraag. Bij het schrij
ven van zijn tekst kiest de scribent een zuige
lingentaai: dwingend, automatisch, liefde
loos [...] Je kunt uiteindelijk zeggen dat u 
deze tekst buiten ieder genot heeft geschre
ven, en tenslotte is deze babbeltekst een fri
gide tekst...” Een naam wordt in dit hele 
fragment niet genoemd, maar wat denkt 
Kopelson? Kopelson denkt dat deze passage 
over Proust gaat! En enkele bladzijden ver
der gebruikt hij ze al doodleuk als bron om 
duidelijk te maken wat Barthes écht van 
Proust vond.

Maar wat me nog het meest stoort in dit 
boek, is de giechelige grappenmakerstoon. 
Het boek staat vol mislukte woordspelingen 
en flauwiteiten. Als hij het over de analogie 
tussen schrijven en masturberen heeft, 
schrijft Kopelson: “Both activities, more
over, involve being on good terms with 
‘wood’” Wat krijgen we nu? Wel, hij had 
eerder al Barthes geciteerd, die bij voorkeur 
aan een houten tafel schreef en “un bon rap
port avec le bois” had. En “wood” kan in het 
Amerikaans ook “erectie” betekenen. Het 
heeft iets onuitstaanbaar zelfvoldaans, om dit 
soort onzin ook na verschillende revisies 
(mag je toch hopen) te laten staan.

Nog een voorbeeld. Ik had al een 
kwaaie streep getrokken naast een passage 
waarin Kopelson vermoedt dat Virginia 
Woolf “may have resisted finishing Proust

because she felt engulfed by him - an eerie 
anticipation, as elsewhere in her oeuvre, of 
her own death by drowning”. Ik vind derge- 
lijke “eerie anticipations” namelijk maar 
niks, zeker niet als ze alleen op metaforen en 
analogieën steunen. Enkele pagina’s verder 
was het weer prijs. Kopelson citeert 
Benjamin, die in een brief aan Scholem ver
telde dat Proust bij hem soms “symptoms of 
internal poisoning” opwekte - woorden die 
(u raadt het) “anticipate or predict” 
Benjamins zelfmoord door morfine... Maar 
de klapper komt even later. Kopelson geeft 
een (uitvoerig) citaat uit de Recherche, 
waarin het personage Verdurin vertelt dat de 
reden waarom hij niet meer schrijft zijn mor- 
fineverslaving is. Tot mijn verbijstering 
schrijft Kopelson als commentaar: “The 
morphine addiction to which Verdurin attri
butes this renunciation also anticipates 
Benjamin’s death.” Wat doe je met een 
schrijver die zichzelf zo uitnodigend te kak
ken zet? Hij doet denken aan iemand die gie
chelig een flauwe grap vertelt, zelf overdre
ven hard schatert om te laten merken dat hij 
ook wel weet dat de grap te flauw voor woor
den is, en dan doodleuk een nieuwe grap ver
telt, al even flauw.

Het boek Neatness Counts. Essays on the 
Writer’s Desk van Kevin Kopelson werd in 
2004 uitgegeven door The University of 
Minnesota Press, 111 Third Avenue 
South, Suite 290, Minneapolis, MN 55401- 
2520 (www.upress.unm.edu).
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De intimiteit van de werkplek
Kunstgeschiedenis volgens Daniel Arasse

Geert Bekaert
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De Franse kunsthistoricus Daniel Arasse, 
directeur van de École des hautes études en 
sciences sociales, is op 14 december 2003 
op negenvijftigjarige leeftijd in Parijs ge
storven. Hoewel hij allesbehalve een ka
mergeleerde was, heeft zijn dood toch bit
ter weinig reacties opgeroepen. [1] Tot op 
zekere hoogte is dat te begrijpen. Hij was 
immers niet voor één gat te vangen. Groot 
specialist van de Italiaanse Renaissance en 
het maniërisme, schreef hij een diepgra
vende studie over Anselm Kiefer. Hij was 
een theoreticus zonder theorie. Van 
Da Vinei zei hij: “S’il a des pensées, il n’a 
pas de pensée (systématiquement organi
sée).” Hij zwoer bij het absolute primaat 
van het werk en herstelde de waarde van 
het kijken in eer. Naar aanleiding van 
Gombrichs commentaar bij De Lente van 
Botticelli merkte hij op: “Cette érudition 
suffisante et pesante, il faut s’en débaras- 
ser pour arriver jusqu’à l'oeuvre." Toen hij 
stierf, werkte hij aan een boek met de titel 
L’art dans ses oeuvres. Théorie de l’art et 
histoire des oeuvres.

Door zijn aandacht voor het concrete 
werk brengt hij het terug in de intimiteit 
van de werkplek, dit ondoorgrondelijk mo
ment waarop maker en werk nog één zijn. 
Op de werkplek kunnen alle coördinaten 
van het werk, de plaats, de tijd, de sociale 
groep, de opdrachtgever en nog zoveel 
meer, onderkend worden. Daar kan de ver
eenzelviging met het werk plaatsvinden. 
Arasse benadert een schilderij alsof het 
voor het eerst zichtbaar is. Het werk wordt 
niet gezocht of bekeken in functie van een 
theorie. Het is geen illustratie van een idee. 
Na alle mogelijke verklaringsmodellen 
blijft het nog altijd een enigma.

Men mag zich echter niet vergissen. 
Zijn speurtocht naar de intimiteit van het 
werk sluit niet uit dat hij er alle beschikba
re bronnen bijhaalt, dat hij de plek van het 
werk ten gronde verkent. De eruditie van 
Arasse is immens. Zijn kijken is op zoek 
naar het weten. Zijn interpretatie beweegt 
zich, zoals hij zelf zegt, “entre voir et sa
voir”. Hoezeer hij ook het kijken naar het 
werk beklemtoont, het vraagt altijd naar 
een verwoording. De schilderkunst is voor 
hem “une pensée non verbale” of, om een 
term uit de Renaissance aan te halen, een 
“cosa mentale”.

Over zijn persoonlijke speurtocht, waarin 
het toeval een duidelijke rol speelt en ook 
als zodanig erkend wordt, zijn we nu iets 
beter geïnformeerd door het postuum ver
schenen boek Histoires de peintures. [2] 
Het gaat niet om één geschiedenis, maar 
om geschiedenissen, niet over schilder
kunst, maar over schilderijen. Arasse 
spreekt van geschiedenissen, niet alleen 
omdat hij gelooft in de ontwikkelingen van 
de blik, maar omdat hij ervan overtuigd is 
dat geen enkele blik of interpretatie, zelfs 
niet die van de maker, een werk ooit uit
puttend kan omvatten. En dat, om het nog 
ingewikkelder te maken, terwijl hij wel de
gelijk overtuigd is van de mogelijkheid 
van een objectieve, correcte en rationele, 
historische reconstructie.

Histoires de peintures bundelt 25 ge
sprekken van ongeveer 20 minuten die 
Arasse hield voor France Culture van 
28 juli tot 29 augustus 2003, toen hij al 
ernstig ziek was. De uitgevers vertellen 
niet of de teksten door Arasse zijn geauto
riseerd. Hij zelf gaf ooit een sneer aan de 
uitgevers van Focillons Piero della 
Francesca omdat ze diens colleges zonder 
meer in boekvorm hadden uitgegeven. 
“L’oral n’est pas l’écrit” schreef hij en “Le 
charme de l’ouvrage s’apparente à la fasci
nation qu’exercent les voix chères qui se 
sont tues”. Wat er ook van zij, de status 
van de radiogesprekken van Daniel Arasse 
is duidelijk aangegeven. Ze worden als 
orale improvisaties gepresenteerd en ge
ven, mede door de toevoeging van een 
cd-rom met de weergave van de stem, een 
unieke getuigenis van Arasse over zijn ei
gen aanpak. In wat we zijn testament kun
nen noemen schetst de auteur, die zichzelf 
zoveel mogelijk wegcijferde om het werk 
te laten spreken, een soort autobiografie 
waarin hij vertelt over zijn ervaringen en 

avonturen met kunstwerken en met diege
nen die er zich over ontfermen of ze zich 
toe-eigenen. Die autobiografie blijkt een 
losse aaneenschakeling te zijn van de the
ma’s uit zijn publicaties. De titels van de 
hoofdstukken hernemen deels de titels van 
de boeken.

Zijn leertijd en zijn meesters komen 
uitvoerig ter sprake. Ook al noemt hij zich
zelf een autodidact, of misschien juist 
daarom, hij citeert veelvuldig. Meestal dient 
zo’n citaat echter om er zich tegen af te zet
ten. Begint hij een auteur te prijzen, dan kan 
de lezer verwachten dat hij hem het volgen
de moment zal tegenspreken. Uit een van de 
hoofdstukken, La thèse volée, waarin hij 
vertelt hoe in Firenze de volledige docu
mentatie voor zijn proefschrift uit zijn auto 
werd gestolen, blijkt dat hij een maîtrise 
over Masolino voorbereidde bij André 
Chastel. Zijn toenmalige mentor was ech
ter niet zozeer Chastel als wel Pierre 
Francastel, wiens boek Peinture et Société 
het enige was dat hij gelezen had toen hij 
voor het eerst naar Italië trok. Zijn docto
raal proefschrift, ook bij Chastel, ging niet 
over een schilder maar over de heilige 
Bemardinus van Siena, de franciscaner 
predikant, die hem de concrete functie van 
schilderijen als devotieobjecten liet besef
fen en hem een inzicht verschafte in de 
complexe realiteit van de werkplek. Toen 
hij zijn documenten kwijt was geraakt, be
sliste hij het thema niet opnieuw op te pak
ken. Hij stapte over naar Louis Marin bij 
wie hij een proefschrift indiende over 
“l’art de la mémoire et l’art de la rhéto
rique”, een thema dat hem zijn leven lang 
zou bezighouden. Afgaande op de vele 
verwijzingen is, naast Louis Marin, ook 
Hubert Damisch een van zijn voornaamste 
geestesgenoten geweest.

Niet onbelangrijk voor een begrip 
van Arasse is het feit dat hij zich op een be
paald moment voor de keuze gesteld zag 
tussen kunstgeschiedenis en film. Het is 
uiteindelijk kunstgeschiedenis geworden, 
maar de film heeft hem nooit losgelaten. 
Geregeld valt de opmerking dat ‘men er 
een film over zou moeten maken’ in plaats 
van er commentaar bij te geven. Die frus
tratie leidde tot het organiseren van film
festivals tijdens zijn presidentschap van de 
École française in Firenze, en later, na zijn 
terugkeer in Frankrijk, als directeur 
d’études aan de École des hautes études en 
sciences sociales. De aarzeling tussen film 
en kunstgeschiedenis heeft wellicht een 
diepere grond in de analogie tussen zijn 
manier van kijken en benaderen en die van 
de film die, enkele grensoverschrijdingen 
niet te na gesproken, steeds op de plek van 
het gebeuren, de werkplek, gefixeerd is en 
er zich onmogelijk van kan losmaken. Ook 
de achtergrond, het milieu, is bepalend. En 
een detail kan een revelatie zijn.

In Histoires de peintures overloopt 
Arasse zijn publicaties niet systematisch in 
de volgorde waarin ze verschenen zijn. 
Een enkele, zoals La Guillotine et 
l’imaginaire de la terreur [3], laat hij zelfs 
onbesproken. Maar de meeste grote the
ma’s komen aan bod. Zijn belangstelling 
gaat uit naar de Europese, en vooral de 
Italiaanse schilderkunst tussen omstreeks 
1250 en de tijd rond 1900, grosso modo de 
periode die loopt van de opkomst van het 
perspectief als basis van de voorstelling tot 
het verdwijnen van de hegemonie ervan. 
Als hij over Kiefer schrijft, dan is het 
eveneens vanuit dit standpunt, als een uit
daging aan de kunsthistoricus die hij is, als 
een confrontatie en opheldering van de ge
hanteerde begrippen.

Het begrip ‘werkplek’ thematiseert Arasse 
niet expliciet, maar het is zijn ware bio
toop. [4] Daar voelt hij zich thuis, opgeno
men in de intimiteit van het schilderij, die 
de intimiteit van de werkplek is. De intimi
teit van het schilderij is een van zijn gelief
koosde uitdrukkingen. Hij komt het schil
derij in vele omstandigheden tegen, zowel 
in kerken als in musea, maar om het te 
kunnen verstaan brengt hij het telkens te
rug naar de plek waar het ontstond. Die 
werkplek kan natuurlijk op verschillende 
wijzen geïnterpreteerd worden. Men kan 
denken aan het atelier van de schilder, 
maar ook aan de plek waar het schilderij 
aan het werk is, waar het zichtbaar wordt 
voor een toeschouwer. Arasse probeert in 

de intimiteit van het werk door te dringen, 
nog voor het zichtbaar wordt. Daarmee be
doelt hij niet zozeer de verborgen atelier- 
geheimen, zoals de camera obscura en der
gelijke, maar veeleer de cosa mentale, de 
geestelijke wereld die zich in het schilderij 
realiseert. Zichtbaarheid is heel wat an
ders, het is veel beperkter dan intimiteit.

Zijn wachtwoord om in de intimiteit 
van de werkplek binnen te geraken is het 
detail. Het stelt hem niet alleen in staat om 
het schilderij te ontsluiten, maar ook om de 
meest gevoelige plekken van de kunstge
schiedenis te ontmaskeren. Op de werk
plek bestaat de kunstgeschiedenis nog niet 
of niet meer. Het is niet langer de geschie
denis die bepalend is voor het werk. De 
toegang tot de werkplek is echter niet van
zelfsprekend. Meestal moet Arasse eerst 
afrekenen met de al dan niet verleidelijke 
interpretaties van zijn collega’s die wel 
prachtige gedachteconstructies weten op te 
zetten maar vergeten naar het schilderij 
zelf te kijken, en niet zozeer naar het schil
derij als zodanig, maar naar het schilderij 
in zijn genese. De afrekening met zijn col
lega’s heeft vaak iets van een guiten
streek.

In 1992 publiceert hij Le détail. Pour 
une histoire rapprochée de la peinture [5] 
waarin hij een geschiedenis van het detail 
probeert te schetsen, maar vooraf al stelt: 
“L’histoire du détail est impossible.” Wat 
hij kan doen is de houding van schilder en 
publiek ten overstaan van het detail na
gaan. Het detail heeft voor de grote schil
derkunst en zijn commentatoren altijd in 
het verdomboekje gestaan. Alberti kent het 
een rol toe voor het verlevendigen, de va- 
rietas, van de historie op het doek, maar 
het moet altijd ondergeschikt blijven aan 
het grote verhaal. Dat zal, met min of meer 
animositeit, de hele kunstgeschiedenis 
door zq blijven.

Wat het detail voor hem betekent, 
maakt Arasse duidelijk aan de hand van 
het onderscheid in het Italiaans tussen een 
"particolare" en een “dettaglio”. Simpel 
uitgedrukt is het “particolare” een wille
keurig onderdeel van een schilderij; een 
detail daarentegen is een deel van een 
schilderij dat een eigen zelfstandigheid 
heeft, dat eruit springt, dat het geheel in 
een ander of nieuw licht kan stellen en 
zelfs zich tegen dat geheel kan keren. Het 
detail voert het schilderij altijd naar zijn 
werkplek terug. Alleen daar kunnen de 
voorwaarden ontdekt worden waaronder 
de schilder zich kan uitdrukken en zijn fi
guratief en tekstueel materiaal kan inzetten 
voor zijn particuliere doeleinden. Het par
ticuliere van dat gebeuren nodigt Arasse 
uit tot een verder onderscheid tussen het 
picturale detail, waarin de schilder zich op 
een formele manier uitdrukt door zijn ma
nier van schilderen - bijvoorbeeld van ge
waden of muurvlakken - en het iconische 
detail, dat een opvallend en vaak afwij
kend element in de voorstelling introdu
ceert. Op dat laatste richt Arasse zijn aan
dacht. Slechts terloops heeft hij het over 
strikt picturale kwaliteiten. Het is hem in 
eerste instantie te doen om een nieuwe, 
bredere interpretatie van de iconografie. 
Met de identificatie van het onderwerp zijn 
we nog nergens.

Aansluitend bij zijn boek over het de
tail publiceert hij in 1997 Le sujet dans Ie 
tableau. Essais d’iconographie analy
tique. [6] Daarin heeft hij het over de ma
nier waarop de kunstenaar, in de wijze 
waarop hij zich het onderwerp toe-eigent, 
zowel zichzelf, zijn opdrachtgever als zijn 
onderwerp aanwezig stelt. “Tout peintre se 
peint” zegt Arasse. Iconografie is meer dan 
het ontcijferen en uitleggen van een onder
werp, zij moet ook de complexe relaties en 
associaties ontrafelen waartoe dat onder
werp in het concrete en persoonlijke werk 
aanleiding heeft gegeven. De plaats van 
die representatieve elaboratie is de werk
plek en de manier om ze te onderkennen en 
te analyseren is het detail. Daarmee zijn 
we terug bij het eerste boek dat inderdaad 
de beste samenvatting van zijn vernieu
wende aanpak geeft.

Wat Arasse doet zou vanzelfspre
kend moeten zijn, maar is het niet. [7] Hij 
kijkt gewoon naar het schilderij en ziet 
dingen die voor iedereen zichtbaar zijn, 
maar waar nog niemand bij heeft stilge
staan - of die men, als ze al werden opge

merkt, vaak verkeerd heeft geïnterpre
teerd. Men moet een raadsel ook onopge
lost kunnen laten. Arasse maakt gebruik 
van de moderne analysemiddelen als infra- 
roodfotografie. Die technieken zijn slechts 
hulpmiddelen, maar er mogen geen gren
zen aan worden gesteld. Alle mogelijke 
kennis uit welke hoek ook wordt ingezet 
om het werk, in een close reading van het 
kijken, een zinvolle verklaring te geven. 
Die close reading voert steeds stroomop
waarts terug naar de bron, de werkplek. 
Dat dit anachronismen oplevert, is evident, 
maar het schrikt Arasse niet af. In Histoires 
de peintures wijdt hij er een apart hoofd
stuk aan. Met het anachronisme is het ge
steld als met het detail. Het is onvermijde
lijk. Men moet er weten mee om te gaan. 
Het anachronisme is overigens geen pro
bleem van de verleden tijd. Ook de actuali
teit zit vol anachronismen.

Het is de taak van de historicus om 
zover mogelijk door te dringen in de ont
staansgeschiedenis van het werk, niet om 
het eens en voorgoed te reconstrueren 
- dat is een illusie - maar om met alle mo
menteel beschikbare gegevens een lectuur 
te bezorgen die zo compleet en zo zinvol 
mogelijk is, die zo accuraat mogelijk re
kenschap geeft van wat het schilderij te 
zien geeft.

Er zijn schilderijen die geprivilegieerd zijn 
om de positie van de schilder in zijn atelier 
en tegenover zijn werk te bekijken. 
Velâzquez’ Las Meninas is, sinds de inter
pretatie die Foucault eraan gaf, een school
voorbeeld geworden. [8] In zijn boek 
L’ambition de Vermeer [9] gaat Arasse 
uitvoerig in op Vermeers allegorie van de 
schilderkunst, waarin de schilder op de rug 
te zien is, maar hij besteedt ook veel aan
dacht aan de al dan niet verborgen zelfpor
tretten van schilders in hun schilderijen. 
Toch ligt de kern niet daar. De zelfportret
ten zijn manifeste voorbeelden om de in
breng van de schilder te bestuderen, maar 
hetzelfde onderzoek moet in elk schilderij 
voltrokken worden.

De polemist in Arasse schept er blijk
baar genoegen in om de bekendste schilde
rijen uit de kunstgeschiedenis, die al over
gedetermineerd zijn, nogmaals aan te pak
ken, om eens te laten zien hoe slecht men 
kijkt. Zijn boek over het detail eindigt met 
een epiloog Fables waarin een aantal 
merkwaardige misinterpretaties worden 
aangehaald, zoals de freudiaanse verkla
ring van het schilderij van Da Vinei, 
Heilige Anna, Maria en het kind Jezus. Die 
fabels zouden kunnen aangevuld worden 
met die uit Our Beautiful, Dry and Distant 
Texts. Art History as Writing waarin James 
Elkins de retoriek van de kunstgeschied- 
schrijving looft om haar prachtige, maar 
allesbehalve waarachtige verhalen. [10] 
Tegen die fundamentele relativering ver
zet Arasse zich evenwel. Hij gelooft wel 
degelijk dat er een waarheid kan gerecon
strueerd worden, als men maar zorgvuldig 
genoeg te werk gaat en zich niet te snel laat 
meeslepen door verleidelijke theorieën.

Arasse pleit voor een no-nonsense- 
houding die elke theoretische rigiditeit af
wijst, maar wel veeleisend is in het natrek
ken van elk mogelijk spoor dat tot een ver
klaring van het werk kan leiden. Dat gaat 
soms heel ver. Stap voor stap wordt de le
zer meegenomen, maar voor hij het goed 
beseft is hij in een wereld terechtgekomen 
waarin hij zich niet meer herkent. Of hij 
dan de conclusies van Arasse accepteert of 
niet, is niet meer het belangrijkste. Een 
conclusie is nooit meer dan een hypothese. 
Maar men kan de logica niet negeren waar
mee men naar die conclusies werd ge
bracht, zeker als die conclusies verplichten 
tot een andere denkwijze dan de gangbare. 
De weg die hij volgt is altijd boeiend.

Een van zijn favoriete thema’s is de 
annunciatie, waaraan Arasse een apart boek 
heeft gewijd, L’annonciation italienne. Une 
histoire de perspective, met hoogst merk
waardige interpretaties. [11] Hij begint al
tijd met het onderwerp au sérieux te nemen. 
De aankondiging van de menswording van 
Christus is, voor wie erin gelooft, een ge
weldige gebeurtenis; en zelfs voor wie er 
niet in gelooft is het een indrukwekkend 
verhaal. Het is een onzichtbaar gebeuren 
dat zich in een historische anekdote mani
festeert en pas daarin ook verbeeld kan



worden. Dat geldt in het bijzonder in een 
tijd waarin de mogelijkheden van het per
spectief werden ontdekt. Die geleidelijke 
ontdekking van het perspectief, of beter, 
van de verschillende vormen van perspec
tief, wordt door Arasse prachtig geanaly
seerd. Een van zijn eerste boeken, L’homme 
en perspective. Les Primitifs d’Italie, ging 
erover. [12] In de scènes van de annunciatie 
wordt het perspectief ingezet om de on
zichtbare boodschap niet te representeren, 
maar te verbeelden. “Certains peintres vont 
alors trouver le moyen de figurer (et non 
de représenter) l’Incarnation par un désor
dre de la perspective. Quelque chose est là 
dans la perspective, et c’est évidemment 
Dieu s’incarnant, puisqu’il est infini.” En 
Arasse haalt een tekst aan waarin 
Bemardinus van Siena de onmogelijkheid 
zelf toont van “L’infigurable qui vient 
dans la figure, l’indicible dans le discours, 
l’immense dans la mesure”.

In de manier waarop dit onzichtbare in de 
voorstelling gebeurt, verschijnt de kunste
naar in het werk. Zo komen we terecht in 
de intimiteit van de werkplek en bij de de
tails waarin dit intieme zich manifesteert.

Op de werkplek alleen kan het inge
wikkelde spel van invloeden, associaties, 
inventies, hernemingen, bedoelingen ge
traceerd worden, op de werkplek alleen 
kan achterhaald worden wat de schilder 
wil verduidelijken of wat hij wil versluie
ren. Arasse komt zelfs tot de conclusie dat 
niet alles op een schilderij bedoeld is om 
gezien te worden. Niet alles op een schil
derij kon ook gezien worden, door de 
plaats die een schilderij innam bijvoor
beeld. “Cette attention à l’écart à l'intérieur 
de l’ensemble se joue sur plusieurs regis
tres. Il y a ‘de loin, de près’, et aussi ‘pu
blic, privé, intime’, qui sont trois problé
matiques différentes et qui peuvent se jou
er dans le même tableau. Il y a aussi le 
‘commanditaire et artiste’. Il est fort possi
ble que l’artiste ait caché dans l’intimité du 
tableau quelque chose que le commandi
taire n’a pas à voir, ou qu’au contraire, à la 
demande du commanditaire, il y mette 
quelque chose que le spectateur ne verra 
pas. Les enjeux sont à chaque cas diffé
rents. H est possible aussi que l’artiste ait 
mis dans le tableau quelque chose dont lui- 
même ne sait éventuellement pas le sens.”

In On n’y voit rien. Descriptions [13] 
komt de polemische instelling van Arasse 
naar boven. In eerste instantie richt die pole
micus zich tegen zijn collega-kunsthistorici, 
maar hij heeft duidelijk ook behoefte aan 
een breder publiek dat hij met alle knepen 
van de retoriek wil overtuigen. Hij wil, zo
als hij zelf zegt, geen “gardien de cimetière” 
zijn, maar laten zien wat een schat aan ken
nis en leven in een schilderij verborgen 
kan zitten. “Etre tout à coup surpris par des 
choses aussi connues ouvre une nouvelle 
zone de bonheur.” Het boek On n’y voit 
rien herneemt in de vorm van fictieve brie
ven of gesprekken - de auteur richt zich 
ook enkele keren rechtstreeks tot de lezer - 
een zestal analyses van schilderijen. Op het 
eind van zijn leven werkt Arasse aan een 
politieroman die de titel Le reflet perdu zou 
dragen. Impliciet vergelijkt hij daardoor 
zijn methode met die van een rechercheur.

“Voir autrement, c’est aussi voir au
tre chose et cela implique une nouvelle his
toire de la peinture.” “L’histoire de la pein
ture ne peut se faire que de façon rappro
chée.” Toen Arasse bij het begin van zijn 
loopbaan opkwam voor de studie van het 
detail en de terugkeer naar de concrete 
werkplek, was hij zich wel bewust dat die 
studie maar kon plaatsvinden in het kader 
van een gevestigde kunstgeschiedenis. Die 
wilde hij openbreken. Toen de gelegen
heid zich aanbood om mee te werken aan 
algemene overzichtswerken heeft hij zich 
aan die uitdaging niet onttrokken. In 1997 
verscheen in L’Univers des Formes, de se
rie opgezet door Malraux, een studie van 
zijn hand over de schilderkunst van de 
Renaissance onder de titel La Renaissance 
maniériste. [14] Een opvallende titel: 
Renaissance en maniërisme worden ge
woonlijk tegenover elkaar gesteld. Arasse 
haalt de kunsthistorische indelingen ook 
overhoop door een klassieke Renaissance 
tegenover een maniëristische Renaissance 
te stellen, waarbij beide gedeeltelijk naast 
elkaar bestaan. Zoals hij vele vormen van
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het perspectief herkent, zo ook verscheide
ne vormen van Renaissance. Tegelijkertijd 
schreef hij ook een substantiële bijdrage 
over “Het einde van de Middeleeuwen en 
de eerste Renaissance” in L’art italien. Du 
TVe siècle à la Renaissance onder de re
dactie van Philippe Morel. [15] Zonder op 
het detail te kunnen ingaan, zoals in vorige 
publicaties, houdt hij zich ook nu zo dicht 
mogelijk bij de werken, hun auteurs en hun 
opdrachtgevers. De diversiteit van de ge
schiedenis staat op het voorplan.

Nog steeds in hetzelfde jaar 1997 
verscheen ook zijn magistrale Léonard de 
Vinci: Le rythme du monde, een echte bio
grafie van de werkplek. [16] Met zijn vele 
schetsen, studies, ontwerpen en vooral her
nemingen van eenzelfde thema is Da Vinei 
daar een uitgelezen onderwerp voor. 
Tevoren had Arasse reeds de oefening ge
daan met Vermeer in zijn reeds vermelde 
L’ambition de Vermeer. Meer nog dan bij 
Da Vinei, waar de overvloed van het mate
riaal opvalt, is hier sprake van een micro- 
geschiedenis. Een nauwkeurige observatie 
van elk werk, samen met een analyse van 
de geringste historische aanwijzing, leidt 
ons binnen in de intimiteit van de werk
plek. Haast automatisch vallen alle clichés 
weg en wordt de figuur van Vermeer aan
wezig, niet alleen als schilder maar ook als 
mens. Arasse kiest blijkbaar zijn slachtof
fers uit. Dat men hem niet overal zal vol
gen is evident, maar dat belet geenszins dat 
Arasse hier, alleen maar door te kijken en 
te interpreteren, zonder over nieuwe gege
vens te beschikken, een geheel nieuwe lec
tuur van het werk en de persoon van 
Vermeer voorstelt.

Het meest opvallende in zijn oeuvre is mis
schien wel zijn excursie naar het werk van 
Anselm Kiefer. [17] Kiefer is niet de enige 
actuele kunstenaar waarover deze kunst
historicus heeft geschreven. Hij publiceer
de ook over Mark Rothko en Cindy 
Sherman. Voor hem zijn die publicaties 
niet evident. Ook als iconoclast staat hij op 
het specifieke karakter van de kunsthisto
rische discipline en op de precisie van de 
aangewende terminologie. Het laatste 
hoofdstuk van Histoires de peintures is
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aan die problematiek gewijd: “Peut-on se 
faire historien de son temps?” Hoezeer 
Arasse ook geboeid wordt door de ontwik
kelingen in de actuele kunst, toch vraagt 
hij zich af of hij als historicus van een be
paalde periode over de auctoritas beschikt 
om erover te schrijven. Hij doet het in elk 
geval alleen op uitnodiging. En dan nog 
stelt hij zich de vraag of men hem niet als 
een alibi gebruikt om de hedendaagse 
kunst met een gezag te bekleden die ze uit 
zichzelf niet heeft. Hij heeft de uitdaging 
aanvaard om na te gaan in hoeverre de the
orie en de concepten van de klassieke 
kunst nog werkbaar zijn bij een kunst die 
totaal met die klassieke theorie heeft ge
broken. Met Kiefer heeft zijn aanpak in elk 
geval gewerkt. Met Richter of Beuys zou 
hem dat niet gelukt zijn, meent Arasse. 
Vijf à zes jaar heeft hij Kiefer bestudeerd 
en met hem gepraat. Het is een meesterlij
ke studie geworden van de werkplek die 
voor Kiefer, meer dan voor elke andere he
dendaagse kunstenaar, inderdaad het cen
trum van zijn wereld vormt.

Een van zijn laatste publicaties is ge
wijd aan Les visions de Raphaël. [18] Zijn 
hele loopbaan is erin samengevat. Het 
boek bevat twee opstellen, een uit 1972 
waarin hij, nog fel onder de invloed van 
Francastel, zijn aandacht toch al toespitst 
op de analyse van vier werken van Rafaël, 
en een uit 1992 over de Sixtijnse madonna 
-tevens een kritische reflectie over de 
benjaminiaanse aura. Arasse is gestorven 
op het moment dat de tentoonstelling die 
hij had opgezet over Botticelli (Botticelli, 
de Laurent le magnifique à Savonarola in 
het Parijse Musée du Luxembourg, in het 
najaar van 2003) nog liep, en nog vóór de 
catalogus was verschenen. Botticelli was 
een schilder die hem jarenlang niet had 
aangesproken. “Je n’ai vraiment rien d’un 
préraphaélite”, bekende hij. Maar toen hij 
in de Uffizi, tezamen met Hubert Damisch 
en Louis Marin, de gerestaureerde Lente 
zag, schoten hem de tranen in de ogen. Hij 
zag ineens het schilderij zoals het in de 
werkplek was ontstaan, ver weg van alle 
speculaties. “B n’y avait pas que la saleté 
qui m’avait gâté Le Printemps jusque-là. Il 
y avait aussi les pages de Gombrich.” Men 

moet uit de kunstgeschiedenis kunnen 
stappen, de werkplek in.

In een conferentie in 2001, Interpréter 
l’art: entre voir et savoir, waarin hij zijn 
methode uiteenzet, wijst Arasse erop hoe 
grondig de voorwaarden voor het kijken 
naar kunst en vooral schilderkunst zijn ge
wijzigd, én door de omstandigheden waar
in de werken zijn ‘tentoongesteld’, én door 
de technieken waarmee ze kunnen worden 
geanalyseerd. De kunsthistorici waren en 
zijn nog altijd gewend om naar een schil
derij te kijken in plaats van het te observe
ren, stelt hij. Hun relatie tot het werk is er 
geen van observatie, maar van contempla
tie. De nieuwe situatie van het kunstwerk 
in een museale context heeft beslist iets 
anachronistisch en een historicus moet 
zich daar ten volle bewust van zijn. Maar 
dit anachronisme laat de beschouwer toe 
op een nieuwe manier te kijken naar een 
schilderij en dat heeft invloed op de kennis 
ervan. De museale condities herscheppen 
tot op zekere hoogte de condities van de 
werkplek, voorafgaand aan zijn publieke 
functionele bestemming. Het kunstwerk 
kan nu bekeken worden vanop de afstand 
waarop het werd gemaakt in de intimiteit 
van de werkplek.

Noten

[1] Op 27 mei 2004 werd in het audito
rium van het Louvre wel een ‘hommage’ 
aan Daniel Arasse gehouden met als spre
kers Hubert Damisch, Thierry De Duve, 
Michael Fried en Philippe Morel.
[2] Paris, France Culture/Denoël, 2004.
[3] Paris, Flammarion, 1987.
[4] Zijn studie over de kunst in Italië van 
1460 tot 1500, verschenen in L’Univers 
des Formes, gaf André Chastel als titel Le 
Grand Atelier (Paris, Gallimard, 1965).
[5] Paris, Flammarion, 1992, collectie 
Idées et recherches, tweede editie 1996, 
collectie Champs.
[6] Paris, Flammarion, 1997, collectie 
Idées et recherches.
[7] “Finalement, il n’y a rien d’original 
dans ma démarche. Tout historien de l’art 
travaille traditionnellement avec les dé
tails. Je crois que c’est André Chastel qui a 
écrit dans Fables, formes, figures, son re
cueil de textes, que l’historien est alerté 
par le détail.” “Pourtant, je crois que la 
pratique actuelle de l’histoire de l’art con
siste à éteindre le détail. L’historien est un 
peu comme le pompier du détail. Un détail 
est choquant, il faut l’éteindre, venir l’ex
pliquer pour que tout soit à nouveau lisse.” 
Daniel Arasse in Histoires de peintures, 
pp. 190-191.
[8] Arasse wijdt er in Histoires de pein
tures een hoofdstuk aan: Eloge paradoxal 
de Michel Foucault à travers ‘Les 
Ménines’ (p. 153).
[9] Paris, Adam Biro, 1993 en 2001.
[10] Pennsylvania, University Park, The 
Pennsylvania State University Press, 
1997.
[11] Paris, Hazan, 1999.
[12] Genève, Éditions Famot, 1979.
[13] Paris, Denoël, 2000, heruitgave in 
Folio/essais, 2003.
[14] Daniel Arasse/Andreas Tönnesmann, 
La Renaissance maniériste, Paris, 
Gallimard, collectie L’Univers des 
Formes, 1997.
[15] Paris, Citadelles & Mazenod, 1997.
[16] Paris, Hazan, 1997 (tweede editie 
2002).
[17] Anselm Kiefer, Paris, Éditions du 
Regard, 2001.
[18] Paris, Liana Levi, 2003.

D
e W

itte Raaf 114 • m
aart-april 2005



1

a

i

&

-

et ba. La odoluni ‘o 3 2amv

Tentoonstelling

Jan Van Imschoot, 
‘Habemus corpus’
6 maart -15 mei 2005
Open van woensdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op maandag en dinsdag.

Monografie

e
eom

Jan Van Imschoot, 
“Testimoy of a barking dog’

Tikiriki Publications, i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen 
176 pagina's, 23 x 28 cm, 180 illustraties,
ISBN 9077362312, prijs: € 39,50 _-n

i
In residentie

Dany Deprez (presentatie 4 juni - 26 juni 2005)
Eva-Maria Bogaert

4
Ay

44I 1

PART

D
e W

itt
e 

Ra
af

 11
4 •

 m
aa

rt-
ap

ril
 2

00
5 Platform voor actuele kunst

Westerlaan 17, 
8790 Waregem 
T056 62 94 10
E be-part@west-vlaanderen.be
www.be-part.be

egec-
West-Vlaanderen

Door mensen gedreven

Genieten. Het zit in ons.

12

mailto:be-part@west-vlaanderen.be
http://www.be-part.be


Kijk, zonder mouwen!
Chanel, Visconti en Romy Schneider ‘aan het werk’

Dirk LAUWAERT

Op een Italiaanse set in 1962 komt het werk 
van een hoogbejaarde couturière (° 1883), 
een geërgerde want net gecensureerde 
regisseur (° 1906) en een ambitieuze jonge 
actrice (° 1938) bij elkaar. Drie generaties, 
drie carrières in hoge spanning. Ze maken 
samen een film die II Lavoro heet. Een 
korte film van 40 minuten, naast twee (oor
spronkelijk drie) andere korte films, in een 
typische early sixties formule: de sketch
film. [1] Beschermheer is Boccaccio, de 
verteller van scabreuze liefdesperikelen. 
De sketches zijn overtrokken sekskome- 
dies, niet in het Italië van de vroege 
Renaissance, maar van haar erg late 
modernisering. Het beroemdste verhaal 
ervan wordt verteld door Fellini: hij voert 
in de Bekoring van Sint Antonius zijn 
vrouwelijk fantasma op, Anita Ekberg, 
reeds uitvoerig geëerd in La Dolce Vita. 
Een nauwsluitende jurk, glinsterende pail
letten, een lichaam als ‘de laatste golf , 
maar het gaat wel om een beeld op een 
affiche, pal voor het raam van een ambte
naartje geïnstalleerd in een Romeinse bui
tenwijk. Visconti vertelt onder het mom 
van een komedie (een toon die hem eigen
lijk slecht afgaat) een vicieus verhaal, 
geïnspireerd op een novelle van Guy de 
Maupassant, over hoe een jonge vrouw 
haar man én zijn geld in haar bed houdt 
door zich voor haar seksuele diensten te 
laten betalen. Een jonge vrouw als kassier
ster bij haar eigen lust.

Visconti kende Chanel uit de jaren dertig; 
zij introduceerde hem bij Jean Renoir, 
waarna hij zijn assistent werd op de set van 
Une Partie de Campagne. Een wereldoor
log lang staat Visconti aan de top van zijn 
dubbelcarrière, als filmmaker en als regis
seur van opera en theater. Chanel heeft 
haar modehuis in ’54 heropend, met het 
gekende succes. Schneider, amper 24 jaar 
oud, wordt naar Chanel gestuurd, voor de 
kleren natuurlijk, maar ook voor de levens
houding. Bij Chanel is een garderobe een 
levensproject.

Die garderobe is binnen het verhaal 
van de film zeer functioneel. Maar kledij is 
zoveel meer dan een functie, ook in de 
film. Er wordt een zeer brede waaier aan 
associaties en resonanties opgeroepen die 
de grenzen van de narratieve functie ver 
overstijgen. Semantische velden worden 
aangeboord die ons naar de intimiteit van 

een tijdgeest, naar de diepe antropolo
gische lagen van het menselijk bestaan, 
naar de psychische fundamenten van een 
jonge actrice voeren. Dit alles woelt de 
intiemste gevoeligheden van een publiek 
en van iedere kijker bloot. De kledij werkt 
niet alleen in de syntagmatiek van het ver
haal, maar ook in de paradigmatiek van de 
connotaties.

Ensembles

Dit is het verhaal van een jonge, schatrijke 
vrouw, één jaar gehuwd, dochter van het 
Wirtschaftswunder, gekoppeld aan een 
adellijke Milanese titel in geldnood (“Mijn 
vader huwde jou (aan mij)”, zegt ze). Een 
oud verhaal waarin de grootburgerlijke 
rijkdom zijn armoede aan symbolisch 
kapitaal corrigeert door een koppeling aan 
het symbolisch kapitaal zonder geld van 
een titel en een adres. Zolang II Conte 
Ottavio (gespeeld door Tomas Milian) 
door en dus aan de vader blijft gehuwd, is 
er geen mogelijkheid om de dochter, Pupé 
(popje - Romy Schneider), ook emotio
neel te huwen. Ook zij moet op haar beurt 
de vader - voortdurend aan de telefoon - 
zien weg te manoeuvreren. “Ik heb je geld 
niet meer nodig, ik zal het zelf verdienen” 
- zo luidt de weddenschap tussen vader en 
dochter. Haar wens naar financiële autono
mie (ten aanzien van de vader) en de wens 
van de jonge graaf Ottavio naar affectieve 
autonomie (door de vrouw voor erotische 
diensten te betalen) klikken in elkaar: haar 
financiële autonomie gaat hand in hand 
met de seksuele aandacht van haar echtge
noot. Deze miraculeuze ‘oplossing’ is ech
ter weinig bevredigend - zo blijkt uit de 
tranen van Schneider. Het berekende 
arrangement van de vader is helemaal niet 
doorbroken, maar verschoven, dieper en 
explicieter. De oorspronkelijke transactie 
blijft het condoom op hun verhouding, tot 
in de slaapkamer.

Eén avond, één appartement, twee jonge 
acteurs, drie juristen in een antichambre, 
twee kameniers in blauwe blazer. Het 
luxueuze appartement is een schaakbord 
met de vakjes ‘badkamer’, ‘salon’, ‘slaap
kamer’, ‘boudoir’ en ‘gang’. Ruw geschetst 
loopt het traject van het jonge paar als 
volgt: eerst de slaapkamer, dan het salon, 
de badkamer, het boudoir, de gang, 
opnieuw het boudoir en ten slotte waar we 
begonnen: de slaapkamer. Visconti weet 
als geen ander het decor mee te laten acte
ren. De resonerende combinatie van design 

en antiek, van monumentale ruimte en 
intiem comfort, van optillende culturele 
referentie en lome zelfverwennerij is 
hier schitterend uitgezet. Het legt de ziel 
bloot van een klasse en een tijd (de 
vroege sixties) waarvan een nieuwe 
‘Nieuwe Zakelijkheid’ (de nouveau 
roman, het nieuwe formalisme) reken
schap probeert af te leggen.

De ruimte is encyclopedisch rond de 
fictie uitgezet; de kostumering klemt de 
ruimte en de verschillende fases van het 
verhaal op indringende wijze. Schneider 
draagt Chanel, de anderen worden door de 
briljante Piero Tosi gekleed. Chanel 
werkte maar enkele keren in haar lange 
carrière voor de film. Haar stijl is veel te 
ingehouden voor het flamboyante en vul
gaire medium. Film moet onmiddellijk 
leesbaar zijn - dus expliciet en overduide
lijk. Film is de antipode van de kordate 
zelfbeheersing van Chanel. Chanel is trou
wens een moraliste die kwetsende aforis
men schrijft; fictie is haar vreemd, een 
ergernis, een luxe die haar daadkracht doet 
verslappen.

Door de bedrogen, piepjonge Pupé in de 
gebalde syllogismen van Chanel te kleden, 
geeft Visconti haar die vrouwelijke daad
kracht mee. Terwijl haar jonge echtgenoot 
in de kortste keren vest en stropdas kwijt
raakt en stijlloos in zetels en op divans 
zwalpt, beheerst Schneider de ruimte en de 
situatie. Ze draagt drie ensembles: achter
eenvolgens een tailleur, een avondkleed en 
een kamerjas. De eerste kostuumwissel 
krijgt veel aandacht, de tweede minder, 
maar beide zijn wel sterk gemarkeerd. Ze 
geven drie fases aan het verhaal: de bele
digde maar combattieve vrouw, de vrouw 
die triomfantelijk een initiatief neemt dat 
mislukt, en een revanche die kortsluit.

Door het samenspel van decor en 
kostumering valt meteen op dat zij voort
durend op het punt staat weg te gaan. Van 
in het begin van de film werpen de raads
heren dat thema op: de jonge echtgenote is 
al uren spoorloos. Tot een kamenier hen 
informeert dat ze al de hele tijd gewoon op 
haar kamer is. Maar ze is op haar kamer 
om weg te gaan; twee hoeden spelen hierin 
een belangrijke rol. Die hoeden ontwaar
den het prachtige appartement tot iets waar 
ze steeds minder binding mee heeft. Iets 
als: ik ben er wel, maar ik leef hier niet 
meer. De intimiteit van de woonst is 
bedreigd. De geschonden intimiteit is het 
thema van zoveel scènes in Viscontifilms. 
Als geen ander weet Visconti ruimtelijke 

gêne op te roepen: het intemo is de plaats 
van de gepijnigde ziel van zijn persona
ges.

Romy Schneider

Voor Schneider is de inzet groot. Ze wil af 
van de associatie met de Oostenrijkse kei
zerin - waar ze trouwens vijftien jaar na de 
Weense Sissi-reeks samen met Visconti, in 
Ludwig, nog een laatste keer op terugkomt. 
De immens populaire reeks dreigde een 
fataal succes voor de actrice te worden. Na 
een aantal rollen in films over vrijgevoch
ten jeugd (in het Duits Halbstarken) 
hoopte ze nog verder dan de rebelse tiener- 
ster te geraken en een volwassen, seksueel 
actieve vrouw te kunnen zijn voor een 
nieuw publiek. Dat trof, want Visconti 
zocht in jonge actrices de incarnatie van de 
tijdgeest die hij wilde analyseren en aan 
kritiek onderwerpen. De jonge actrices en 
de personages die hij voor hen ontwierp, 
waren de lakmoesproef voor de verande
ringen van Italië en de Europese geest. Na 
de schitterende Annie Girardot (in Roccó) 
en vóór de openbaring van Claudia 
Cardinale (in II Gattopardo - het boek dat 
Ottavio even in zijn handen heeft), tast 
Visconti de contouren van de nieuwe 
vrouw af in II Lavoro. De jonge vrouw is, 
zoals zo vaak bij Visconti, de plaats van 
een immense nostalgische identificatie 
- aan haar ziet hij het eigen verouderen én 
de meedogenloze destructie van het eigen 
verleden. De jonge vrouw vermaalt het 
verleden, desacraliseert de herinnering en 
is toch onweerstaanbaar mooi en vitaal.
Vitaliteit als doodsarbeid.

Wat Visconti aan de ambitieuze, 
jonge actrice wil beproeven is een nieuwe 
seksuele en affectieve economie: de vrouw 
niet langer als genereuze innerlijkheid, als 
pure empathie en zichtbare gevoeligheid, 
klaar om steeds weer triomfantelijk onbe
grepen te zijn onder het oog van het al te 
begrijpende en meelevende publiek. In 
II Lavoro is dat begrip van de kijker veel 
dubbelzinniger, is het publiek te verward 
om helder sympathie te voelen. Valoriseert 
de betaalde echtelijke seks de vrouwelijk
heid?

Visconti speelt tegelijk de kaart van de 
afstandelijke analyse en die van de melo
dramatische identificatie. De film is tegelijk 
een onderzoek (zoals Vivre sa Vie van 
Godard, met Karina) en een aria (à la 
Magnani, in La Voce Umana van Rossellini). 
Zo ontstaat er rond de actrice Schneider 
tegelijk leegte en volheid. De toeschouwer
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kan niet langer volstaan fan te zijn van de 
charmante jonge actrice, hij moet haar 
frontaal in de ogen kijken en zo zijn eigen 
sentimentele droombeeld loslaten. Maar 
de actrice groeit erdoor: het keurslijf van 
het droombeeld wordt weggebeitst, het 
Sissi-personage beschermt de actrice niet 
langer. In II Lavoro verschijnt Schneider 
voor het eerst helemaal alleen op het 
scherm, niet langer gedragen door Sissi, 
maar bedreigd door Pupé.

Schneider draagt de film. Tomas Milian 
wordt zo uit beeld gespeeld. Niet de dia
loog, maar haar monoloog primeert. In de 
avondjurk speelt ze nadrukkelijk voor een 
spiegel, op vele andere momenten uitslui
tend voor zich uit. Het is dan ook een lange 
avond van zelfondervraging: wie ben ik? 
Wat wil ik? Wat kan ik? Het gaat niet om 
zelftwijfel overigens, maar om een snel 
afpunten van hypothesen. Hoe reageren op 
de ontrouw van je echtgenoot? Huilen 
à l’italienne? Agressieve castratie? Of is 
er speelruimte voor nog iets anders? Het 
zoeken naar een even virtuoze als ineffi
ciënte derde weg houdt het personage en 
ons de hele tijd bezig. Ook als ze praat met 
Ottavio hoort en ziet ze zichzelf praten, 
eerder dan bij hem te zijn. Ze moet mani
puleren om macht en invloed te herwin
nen, zoniet op het hart dan toch op de ero
tische mechaniek van haar jonge echtge
noot. De kledij van Chanel steunt haar in 
die rol van strateeg. Het afgelijnde van 
haar tailleur, de precisie van haar avond
jurk, de weigering van exuberante kleuren 
en vormen, maken haar zichtbaar als een 
positie. Niet verleiding, maar onderhande- 
ling staat op het programma.

Jonge actrices, nieuwe Liefde

De nieuwe, jonge vrouw is zeer direct en 
lijkt daardoor zakelijk. Ze is seksueel 
explicieter, maar killer en minder passio
neel. Romy Schneider is een van de vele 
nieuwe, jonge actrices aan het einde van de 
jaren vijftig die net niet meer de verwarde 
adolescente, maar de jonge vrouw als 
nieuw type, als specifiek onderwerp instal
leren. Seeberg, Pulver, Bardot, Hepburn, 
Karina komen triomfantelijk uit hun eerste 
liefdesnacht, die ze geblaseerd met een 
volgende aanvullen. Tevergeefs zoekt men 
op hun gelaat de gevoelsmatige betekenis 
ervan. Van passie is geen sprake, van gril
lige koketterie des te meer. De nieuwe rol 
van de moderne jonge vrouw wordt door 
deze jonge actrices vlak en zonder enthou
siasme gespeeld. Hun afwijzende nukkig
heid staat voor autonomie, maar is toch 
ook een groot gemis. In hun spel zijn ze al 
even schichtig als hun personages. Ze 
nemen zich in bescherming tegen de vol
wassenheid, ook al hebben ze reeds 
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afscheid genomen van de puberteit. Ze 
bewegen zich in een schemerzone van 
immature seksualiteit en van liefde die 
meer bedacht dan doorleefd is. De jongens 
om hen heen zijn hun spiegel, niet hun 
object. Een zekere frigiditeit is hen niet 
vreemd. Ook het acteren zelf is afstande
lijk, vaak van een onhandigheid die som
mige regisseurs schitterend en sadistisch 
exploiteren - Seeberg was daar een onvol
prezen voorbeeld van. Ze geven weinig 
diepte, noch aan hun vrouwelijkheid, noch 
aan de cultuur in naam waarvan ze op het 
scherm komen. Ze hebben geen geheugen, 
noch van hun moeder, noch van de taal. Ze 
passen perfect in een snel veranderende 
filmcultuur waarin de afstandelijke docu
mentaire houding voortdurend de op iden
tificatie gerichte filmgrammatica onder- 
graaft. Godard trekt die houding extreem 
door — eerst met Seeberg, later met Karina. 
Maar ook Truffaut vindt in Dorléac (van 
La Peau Douce) een perfect evenwicht 
tussen klassieke vertelling en afstandelijke 
observatie. Dat Hitchcock iets gelijkaar
digs deed met zijn actrices was mooi mee
genomen, ook al staat het erotische effect 
er diametraal tegenover: de ingehouden 
Vemeinung van de lust bij zovele heldin
nen van de grootmeester heeft niets te 
maken met de luie en fantasieloze beschik
baarheid van de moderne vrouw. Waar 
Hitchcock zinderende repressie filmt, regi
streren de cineasten van de Nieuwe Vrouw 
een schrikwekkende combinatie van 
obsceniteit en onverschilligheid.

Van heel deze generatie is Romy 
Schneider ongetwijfeld de grootste actrice. 
Haar leeftijdgenoten fascineren door de 
onverschilligheid waarmee ze zich tot de 
idee van de vrouwelijkheid en de mythe van 
de star verhouden. Die nauwelijks ideolo
gische (geen sprake van feminisme), maar 
sterk esthetische stellingname luidt de 
modernisering van de vrouw in. Maar 
Schneider ziet zichzelf als meer dan een 
passieve microscoop waarmee naar haar 
personages gekeken wordt. Ze levert meer 
dan het lege sjabloon van een conventio
nele en tweedimensionale vrouwelijkheid 
(men denke even aan Vivre sa Vie of Une 
femme mariée, maar ook aan de reeds 
genoemde Anita Ekberg bij Fellini, of 
Monica Vitti bij Antonioni), die als een 
heuristisch instrument wordt ingezet om 
stereotypen zichtbaar te maken. Schneider is 
nooit de sociologische pop die we in de jaren 
zestig steeds vaker op het scherm zien. Ze 
voegt aan het studieobject dat haar personage 
is een haast beklemmende energie toe. Niets 
van de zuinigheid van haar generatiegeno
ten; niets van hun briljant gespeelde onver
schilligheid voor de liefdesverklaringen van 
personages, voor het spel van hun colle
ga’s, voor de blik van de camera en de 
regisseur. Geen ogenblik pruilt la 

Schneider. Ze haalt juist niet haar schou
ders op voor het filmische, maar acteert 
voor Duitsland en voor de vrouw. Ze 
draagt, zoals Magnani in Italië of Asta 
Nielsen in de stille film, het symbolische 
gewicht van haar publiek. Haar jeugd staat 
het besef van verantwoordelijkheid niet in 
de weg.

De energie komt in heftige (onverwachte 
en nauwelijks verklaarbare) uitbarstingen 
aan de oppervlakte. Ze kan die energie dui
delijk niet goed doseren, noch controleren, 
maar dat is alleen maar een verrukking 
voor de acteursregisseur en voor de fan. 
Men voelt hoe haar sterke spel steunt op 
grote fragiliteit. Dat is de basis voor de 
Europese star die vanaf de Italiaanse diva’s 
gekenmerkt wordt door een grote marge 
van onzekerheid, door een spel dat zich 
niet door het functionele laat begrenzen. 
Ook ih de andere actrices waar Visconti 
mee werkte zie je die typische overdaad, 
eigen aan het 'divisme'. Alida Valli, Annie 
Girardot, Claudia Cardinale, Silvana 
Mangano: hij daagt ze steeds uit om over 
de grens van hun zelfbeheersing te gaan en 
dingen op het spel te zetten. In II Lavoro 
(gekleed in het tweede ensemble, de 
avondjurk) loopt Schneider verschillende 
keren luidkeels lachend en gibberend heen 
en weer in lange solistische passages. Het 
gaat om binnenpretjes, waarvan de inhoud 
nooit expliciet gemaakt wordt, die ‘te lang’ 
duren, haast gênant ongecontroleerd over
komen en ons tegelijk heel dicht bij de niet 
zelfbewuste kern van de actrice en het per
sonage brengen. Het zijn momenten van 
grote kwetsbaarheid, waarin de grens tus
sen ‘spelen’ en ‘zijn’ helemaal vervaagt. 
Juist die positie staat haaks op de Nieuwe 
Actrice, voor wie vrouwelijkheid niet 
meer samenvalt met risico’s en dus verant
woordelijkheid.

Iets heel anders: gekleed in het eerste 
ensemble (de tailleur) speelt ze nadrukke
lijk een geciteerde minirol. We zien haar 
als geïmproviseerde dichteres op de grond 
naar Inspiratie luisteren (een Monica 
Vittiparodie?), we zien haar daarna in een 
close shot een kokette hoofdbeweging 
maken alsof ze in een fotostudio voor 
glamourfoto’s poseert. Dit cliché van 
vrouwelijkheid voert ze als een parodie op 
en toch legt ze er heel haar ziel in. Je ziet 
hoe ze hier afstand en nabijheid, objective
ring en identificatie risicovol over elkaar 
legt. Daarmee wordt ze heel kwetsbaar, 
want die ambitie om authentiek te spelen 
verplicht haar de beschermende clichés 
van de glamour te doorbreken. Ze is bij 
uitstek geen gereserveerde actrice, maar 
iemand die voortdurend binnen de voor
spelbaarheid van de situaties met de ener
gie en het zelfbewustzijn van haar spel een 
vitale en eigenlijk ongepaste vraag plaatst.

Ze is, kortom, een onbetrouwbare figuur 
binnen de conventies. Je weet echt niet wat 
je aan haar hebt, als je ervan uitgaat dat 
men zich uiteraard steeds zelfbescher- 
mend, egoïstisch en economisch gedraagt. 
Schneider doet dat niet en ze is daardoor 
een onredelijke actrice. Ze is net als Garbo 
vooral met tweedehands materiaal aan de 
slag gegaan. Maar juist die verjaarde stro
fes blazen ze beiden telkens weer nieuw 
leven in. Schneider doet iets wat Fassbinder 
als regisseur nastreefde: de kracht van het 
voorspelbare laten navoelen in plaats van 
het te ondergraven.

Omgeven door Visconti en Chanel - bei
den met een zeer uitgesproken programma 
voor de vrouw- kan ze op een ideale 
manier aan de slag met die vrouwelijke 
rollen. De viscontiaanse vrouw is het 
waard om bemind te worden, maar ze is 
ook slachtoffer van haar eigen sekse. 
Onbetrouwbaar en meelijwekkend; gevaar
lijk en dus te beschermen en dus te vernie
tigen. Ze overweldigt het andere geslacht 
en laat er zich door misbruiken. Visconti 
test die vrouwelijkheid (zo aanleunend bij 
die van Puccini) op deze nieuwe generatie 
jonge, vrijgevochten vrouwen. Dat onder
zoek is ook een afscheid aan de vrouwe
lijkheid waarop zijn verbeelding drijft. De 
test is bovendien een beetje absurd en leidt 
tot een interne contradictie waardoor 
II Lavoro uiteindelijk niet echt overtuigt. 
De moderne vrouw is hem vreemd, maar 
omgekeerd is de viscontiaanse vrouw ook 
Schneider, de jonge Pupé vreemd.

Coco Chanel

Chanel kent de cynische versie van de vis
contiaanse vrouw: niet het melodrama
tische slachtoffer, maar de beredeneerde 
demi-mondaine, die de combinatie van 
generositeit en slachtofferschap in haar 
voordeel omkeert tot berekening en agres
sie. Chanel maakt de strategische strijd
vaardigheid van de demi-mondaine zicht
baar en doet zo de oude figuur springen. In 
haar kledij script stelt ze een nieuw ver
bond voor tussen mannen en vrouwen. 
Geen slachtoffers meer aan weerszijden 
van de geslachtelijke barrière; die rol 
wordt geschrapt. Voorwaarde daartoe en 
gevolg ervan: ook de agressor wordt 
geschrapt. Er is slechts een aanvaller als er 
een slachtoffer klaarstaat. Dedramatisering 
dus. Maar helaas is er dan ook geen ver
haal meer, geen spanning, geen risico, 
geen bedrog noch zelfbedrog. In plaats 
daarvan economie, afrekening van credit 
en debet, maximale helderheid.

De keuze van Visconti om zijn heldin 
te moderniseren door Chanel is cruciaal in 
de definitie die hij haar geeft. Geen uitbun
digheid, maar zakelijkheid; geen muziek,



maar minimalisme; geen dramatiek, maar 
beschrijvende contourlijnen. Het is een 
keurslijf dat geen uitbarstingen, geen tra
nen duldt. Het is de uiterlijke signatuur, het 
zichtbaar geworden contract van de 
Nieuwe, van de Moderne Vrouw. Twee 
problemen stellen zich meteen: Schneider 
als actrice en Pupé als personage zijn hier
voor te jong; bovendien is de viscontiaanse 
vrouw in een Chanelpak een anachro
nisme. De Chanelensembles forceren een 
paradigmawissel: Schneider wordt geher- 
positioneerd, de Visconti vrouw wordt aan 
zware druk blootgesteld. Na deze film 
worden vrouwen bij Visconti ook niet 
meer geofferd op het kruis van maatschap
pelijke en erotische tegenstellingen. De rol 
van de vrouw in de 19de eeuw is definitief 
voorbij.

Bijna achter de rug van Visconti om 
sluit de bejaarde Chanel een pact met de 
jonge actrice. Aan de romantiek van Sissi, 
aan de zuivere emoties van de adolescente 
(Mompti van Helmut Kautner) voegt ze 
‘chic’ toe. Terwijl Audrey Hepbum vooral, 
om niet te zeggen uitsluitend, die chic 
incarneert, schenkt Schneider er een leven
dige ondergrond aan. De chic dirigeert 
haar in hoge mate - maar niet helemaal. 
Schneider geniet van de rol die de ensem
bles en vooral de tailleur haar toemeten en 
tegelijk ondergraaft ze die — zoals ze dat 
deed met de poses van het glamourbeeld. 
Ze kleedt zich met evenveel gusto weer uit 
als aan. Chic is voor haar geen keurslijf, 
maar een mogelijkheid. Chic is geen mas
ker dat de persoonlijkheid verbergt, maar 
een kader dat die persoonlijkheid op de 
beste manier reveleert. Wordt Audrey 
Hepbum in de handen van Givenchy een 
prent, Schneider wordt integendeel vrij in 
de ensembles van Chanel. Zo kan ze moei
teloos een sigaret opsteken, of een door
schijnende kamerjas aantrekken zonder 
vulgair te zijn (want ze loopt op blote voe
ten rond in de slaapkamer). Die naturel 
staat in fel contrast met wat de 
Chanelpakjes impliceren: tactisch denken 
en handelen. De ontblote armen na het uit
doen van het Chanelvestje is de eerste sen
suele donderslag voor de echtgenoot 
- bloot tot de oksels en toch beschut door 
de nagalm van het strijdvaardige vestje. Zo 
beheerst uitdagend is Audrey Hepbum 
nooit: ze is vrij van ieder tactisch handelen 
omdat haar personages nooit strategisch 
denken. Hepbum is een vlekkeloze prent 
zonder berekening. Schneider is hier veel 
sterker: ze wil iets en is in staat dat te den
ken.

De garderobe van Pupé

Chanel ontwerpt drie ensembles: een tail
leur, een avondkleed en een kamerjas. 
Tailleur en avondkleed suggereren dat 

Schneider het huis kan verlaten: ze is klaar 
om de stad in te gaan, om vreemden te ont
moeten, om haar eigen plek en leven te 
creëren. De kamerjas daarentegen geeft 
aan dat ze die eigen plek toch thuis, in de 
eigen slaapkamer en het eigen bed moet 
zien te vinden. Maar met het geld dat 
straks voor de liefde betaald zal worden, is 
de eigen slaapkamer helaas een paradoxale 
werkplaats geworden. Terwijl ze in tailleur 
en avondkleed een zichtbare koppeling 
met de buitenwereld maakt, verlaat ze toch 
het appartement niet: zo is ze tegelijk bui
ten én binnen. In de kamerjas is ze daaren
tegen definitief thuis, maar dat is een radi
caal vervreemdende plek geworden: het 
intieme bed als verkoopbare plaats.

De drie ensembles laten zich volgens 
wisselende criteria rangschikken. Die 
oefening laat toe duidelijk de overgangen 
én de continuïteiten tussen alledrie te 
onderkennen. De continuïteit is cruciaal 
omdat het toch steeds om hetzelfde perso
nage en dezelfde actrice gaat. Wat ook de 
verschillen in vestimentaire tactiek zijn, 
wat ook de verschillende fasen zijn in het 
verhaal of de omgeving waarin ze zich 
bevindt, het moet toch de stijl van een en 
dezelfde figuur blijven. De opeenvolging 
van de drie ensembles is een geheel dat uit
eenvalt in drie momenten. Het is en blijft 
een jonge vrouw, welgesteld, Europees, uit 
de vroege sixties. Het gaat om Schneider, 
gigantisch populair, maar daar ook de 
gevangene van, en tot veel bereid om eraan 
te ontsnappen. Op het vlak van het imago 
moet de kledij helpen een zo fors moge
lijke breuk te installeren: haar trouw 
publiek moet geschokt worden, een nieuw 
publiek veroverd. De nieuwe eenheid van 
Chanel zien we doorheen drie ensembles; 
maar die eenheid moet zelf een breuk 
bewerken met wat we niet zien, maar alle
maal weten, met Sissi en wat die fantasie 
impliceerde voor het Oostenrijk na de 
Anschluss, de oorlog en de bezetting (na 
The Third Man).

Tegen de achtergrond van een een
heid van stijl staat de spannende reeks 
breuken en overgangen tussen en binnen 
ieder ensemble (want het aan- en uitkleden 
is een letterlijke analyse van ieder ensem
ble). De overgangen geven andere rollen, 
andere momenten in de avond aan, maar 
helpen ook de erotische tactiek van 
Schneider te articuleren en laten zien hoe 
ze zichzelf overtuigt, bij helder bewustzijn 
en helemaal autonoom, om zich in een 
penibele positie te manoeuvreren die haar 
niet eens een schijnoverwinning oplevert.

De keuze van de Chanelstijl is verras
send efficiënt. Pupé zet niet haar emoties 
in, ze zet zich erboven. Dat is een heel 
bewuste, een zelfbewuste keuze. Geen 
gevreesde vrouwelijke hysterie, maar een 
beredeneerde houding als tegenzet om de 

positie van haar echtgenoot moreel en sek
sueel te ondergraven. Ze is niet alleen bij 
zijn callgirls op bezoek geweest, ze is ook 
van plan voortaan zelf te werken, zoals 
iedereen, ondanks het familiefortuin van 
haar vader. Wanneer ze de tailleur uitdoet 
om zich voor het uitgaan, het verschijnen 
in de Scala op te kleden, kiest ze niet voor 
de expliciete en retorische kledij van de 
verleiding, maar blijft ze het under
statement en de terughoudendheid die zo 
wezenlijk zijn voor Chanel aanhouden. 
Daardoor is ze hoe dan ook minder vrou
welijk, weinig kwetsbaar en vooral weinig 
lyrisch. Het is ironisch dat bij het eerste 
contact met haar echtgenoot nochtans het 
lyrische ter sprake komt: ze is poëzie aan 
het schrijven, luistert naar muziek en ligt 
langoureus, niet zoals de demi-mondaine 
op een sofa of een bed, maar als een ado
lescente op de grond! Verwarring alom. 
Het gaat haar ook in de poëzie grammati
caal slecht af, maar haar fouten in houding, 
taal en gespreksthema (nu over poëzie pra
ten terwijl hun huwelijk op springen staat!) 
geven haar een definitieve voorsprong. 
Haar fouten destabiliseren hem. Geen ver
wijtende hysterie, maar een poëtiserend 
misverstand. Een conceptuele poëzie, 
minimalistisch in uitdrukking, maar met 
een maximaal effect. Haar slechte verzen 
geven haar gedrag een sterke poëtische 
charge. Vanaf nu is de hele verdere 
sequens in de tailleur een soeverein, vrij 
vormenspel met kledij, ruimte en emotio
nele argumenten. Maar aan het eind, op 
bed en in kamerjas, blijkt het elegante spel 
van beheerste vormen in dat bed niet te 
functioneren, niet door te trekken tot de 
lust als betaalde arbeid. Hoe elegant 
Chanel haar ook kleedt, de zelfbeheersing 
die de elegantie vooronderstelt en moge
lijk maakt, is niet aan de orde bij de lust. 
Het verhaal van II Lavoro is het verhaal 
van die contradictie. Een contradictie die 
mee zichtbaar wordt in het kledijtraject 
van het personage.

Het systeem van de garderobe

Het traject van Pupé gaat van tailleur 
(stadskledij) naar avondkleed en kamerjas. 
Van afstandelijk neutraal naar verleidelijk 
en ten slotte erotisch. Groeiende intimiteit. 
Op de as van de visuele expressiviteit loopt 
de lijn niet gradueel: de briljante avond
jurk is immers een publiek voorstel; daar
mee gaat ze uit (tenminste dat beweert ze). 
Het is geen neutraal maar een heftig 
ensemble. Het contrast met het ensemble 
voordien (de tailleur) en het ensemble 
nadien (de kamerjas) is sterk. Door ons uit
voerig te tonen hoe ze de avondjurk aan
trekt in een warm boudoir, met een kame
nierster, zien we het nog eens extra schitte
ren. Ze staat uitvoerig voor de spiegel, 

bekijkt zich tevreden, raakt zichzelf 
bemoedigend aan, doet lachend haar juwe
len aan. Hier wordt een allermooist boeket 
ingepakt. Niet voor hem, maar voor hen, 
straks, buiten, en nu voor de spiegel, voor 
zichzelf.

Maar eerst zien we haar in het meest 
typische ensemble van Chanel, haar tail
leur. Hiermee ligt Pupé op de grond en 
later op een sofa, eet ze en belt ze naar haar 
vader, geeft ze de kameniers bevelen, 
speelt ze met kleine poesjes, maakt een 
gedichtje, luistert naar muziek, spreekt met 
de callgirls van haar echtgenoot, praat met 
advocaten van de familie, maakt ruzie met 
haar man. Een heel leven - dagelijks en 
zonder ophefmakende emoties - kan ze in 
dit ensemble aan. In deze tailleur domi
neert ze, maar dan in de eerste plaats haar 
eigen verlangen naar bevestiging en waar
dering.

De avondjurk daarentegen biedt geen 
structuur, maar schept mogelijkheden. De 
jurk is niet ‘getailleerd’ (op maat gesne
den), maar zit los om haar heen, gedragen 
door schouders en heupen. De jurk behoort 
tot de gedrapeerde kledij, in vaktermen 
flou genoemd, in tegenstelling tot de style 
tailleur, met naden die de stof precies op 
het lichaam doen aansluiten. De avondjurk 
is een vaag neerhangende stof die ze bij het 
aankleden verschillende keren zelf op haar 
lichaam moet herschikken, zoals men met 
de handpalm een tafellaken gladstrijkt. De 
variaties bij het schikken zijn evenzovele 
suggesties van mogelijke verschijningen 
en ontmoetingen. Zo is de avondjurk inhe
rent een bron van virtuele verhalen en per
sonages; de jurk is niet duidelijk gericht, 
maar een uitnodiging. De jurk definieert 
noch haar figuur, noch haar rol, maar for
muleert tentatieve hypothesen. In de flou 
zijn er slechts mogelijkheden, geen zeker
heden. Juist die zekerheden waren er in de 
tailleur in overvloed. Te veel zelfs.

De kamerjas schuift het intieme en 
erotische voorop. Het initiatief van de 
echtgenoot moet aangewakkerd worden, 
maar daar kan ze verder geen vorm aan 
geven. Ze neemt de positie van de callgirls 
over. Haar kamerjas is werkkledij. Was ze 
niet van plan werk te gaan zoeken? De 
sequens in die kamerjas is visueel uitzon
derlijk mooi. Niet de kamerjas zelf maar 
het licht erop en erdoorheen kleedt en ont
kleedt haar. Dat licht geeft een onaange
kondigde melodramatische wending aan 
de situatie. Wat in het avondkleed een 
pikante rolverwisseling leek, blijkt een 
catastrofe. Zo verschuift ook voor de toe
schouwer de afstandelijke observatie van 
een pikante situatie naar een verwarrende 
identificatie met het personage. Die ver
schuiving sluit niet aan bij Chanels idee 
van de moderne vrouw. Op het einde hou
den noch Visconti, noch Schneider het
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cynische spel vol: als alle lichten gedoofd 
zijn en ze teneergeslagen op het bed ploft, 
wachtend op de betalende echtgenoot, 
wordt ze plots een Magnani, hunkerend 
naar een ware omhelzing die niet te krijgen 
valt. Plots zijn ze er dan toch, de Italiaanse 
tranen die het hele wrange spel vooraf 
tegenspreken.

De Tailleur

De tailleur in grijze, ruw geweven stof met 
veel textuur bestaat uit een kraagloos 
vestje dat openstaat, waaronder een prach
tige, glimmende, roze bloes te bewonderen 
is. Het vestje is vanbinnen in dezelfde 
kleur en stof gevoerd. De randen van het 
vestje zijn scherp met zwart afgeboord: 
heldere lijnen onderstrepen de snit. Geen 
overslag, of verdubbeling van de stof waar 
knopen en knoopsgaten moeten zitten. 
Ruw, minimalistisch gesneden — iets als 
een elegant uitgevallen kogelvest, zo pre
cies en zo dodelijk. De rok, nauwsluitend 
tot boven de knieën, is met een gouden 
gordel vastgemaakt. Op het hoofd draagt 
ze aanvankelijk een pillboxachtig hoedje 
van dezelfde stof en even parmantig pre
cies. De schoenen, die we pas later scherp 
te zien krijgen, hebben de signatuur van de 
zwarte schoenpunt. Wat het meest treft, is 
de precisie, de letterlijkheid van deze tail
leur; geformuleerd als een aforisme. Een 
perfect evenwicht in het zuinige en sobere: 
net voldoende en vooral niets te veel. Dit is 
in een en dezelfde beweging virtuoos en 
nuchter, briljant en gedecideerd. Zonder de 
emotionele dubbelheid van elkaar tegen
sprekende of nuancerende details zegt dit 
ensemble als een zon in het zenit wat het te 
zeggen heeft.

Hoe efficiënt dit voorstel is, merk je 
aan de variaties die Schneider er in de loop 
van de scène op aanbrengt: de hoed die 
afgaat, het vestje dat verdwijnt. Terwijl 
haar echtgenoot er zonder vest en zonder 
stropdas meteen slordig uitziet, blijft zij 
perfect. De grootste verrassing komt als 
we haar in een mouwloze bloes zien. Het 
vestje liet immers ver uit de mouwen de 
polsboord zien van de bloes in die mooie, 
roze tot zalmkleurige, glanzende stof. 
Niets bereidt ons voor op de blote armen; 
de mouwen leken bij de bloes te horen, 
maar waren deel van het vestje. De mouw
loze bloes onder het vestje is een spannend 
gevoel; de optische verwarring is extreem. 
Zo gesneden het vestje was, zo weinig 
gesneden blijkt nu die bloes: geen inge
wikkelde mouw, geen inzet bij de schou
der, geen polsen noch ellebogen in de stof: 
gewoon haar blote armen en een bijna 
mannelijk onderhemdje - dat gevoel. Met 
afgestroopte mouwen begint ze aan de vol
gende ronde.

Haar en hals verdienen extra com
mentaar. Als de hoed afgaat verschijnt een 
typisch kapsel van die tijd: in bekken 
geknipt haar, omhoog gecrêpeerd, breed 
en overvloedig om haar hoofd, kort én met 
volume. Ik herinner het me uiteraard van 
mijn jeugd, maar men ziet het enkele sei
zoenen later bij Mireille Darc, Sylvie 
Vartan, Mireille Mathieu. Een lyrische 
flou bovenop een moderne strakke lijn; 
kort geknipt en toch gebekt. Dat laat haar 
hals, parelsnoer en scherpe kraaglijn goed 
uitkomen. Aan de complicaties van de 
klassieke kraag heeft Chanel een hekel: 
hoofd en hals moeten niet in dubbele lagen 
stof opgetild worden. Op de plaats van de 
kraag een grof volumineus snoer met 
parels van gekleurd glas. Die collier houdt 
ze na het uitdoen van haar tailleur en linge
rie aan; aan de badrand is ze gekleed in een 
parelsnoer. Zelfs hier, op het laatste 
moment van de tailleurscène wordt Chanel 
niet ingezet om te nuanceren, maar om te 
accentueren. Ze compliceert niet, maar 
vereenvoudigt, ze zoekt niet naar mede
plichtigheid, maar naar helderheid. Huid 
en parels, dat moet volstaan, zie je op het 
einde van de sequens, als afscheid aan de 
glorieuze tailleur.

De hals was trouwens van in het 
begin het strategische knooppunt van het 
ensemble. Daar komt de hoek van de kraag 
van het grijze vestje met de zwarte boord 
samen met het parelsnoer en met de boord 
van de bloes, dichtgeknoopt met een aller- 
liefstlintje van dezelfde roze stof. Wat een 
prachtig trio: de zo scherpe hoek van de 
frustrerend afwezige kraag, de volheid van 
het parelsnoer, het speelse strikje. Drie 
heel verschillende temperamenten.

Op deze plek komen ook de drie tex
turen samen: glimmende parels, glanzende 
bloes en matte tailleur. Deze texturen zijn 
de inzet van verschuivingen in de twee 

16 latere ensembles, maar hier zit alles con

trastrijk samen: glas en glans, maar ook 
ruig en mat. De dikke, ruige, geweven 
grijze stof van pothoedje, vestje en rok 
voelt in vorm streng, maar in textuur juist 
heel rijk en warm aan. De ingehouden 
warmte van uitgebrande houtskool waaron
der een rode gloed nasmeult (het bloesje). 
Deze matte stof zet zich noch stroef tegen 
het lichaam af, noch zuigt ze zich nauw aan
sluitend op de huid vast. De grijze stof geeft 
geen definitie, dat wordt aan de snit overge
laten. De grijze stof voelt zwaar aan, maar 
blijkt bij het dragen heel licht en soepel. 
Een wonderlijk subtiele vermenigvuldiging 
van de kwaliteiten.

Er gebeurt verder heel veel met de tailleur. 
Visconti laat Schneider van helemaal 
gekleed (mét pothoedje) tot helemaal 
naakt (op het parelsnoer na) evolueren. 
Ieder ‘uitdoen’ wordt gefilmd en gebruikt 
om een dramatisch-psychologische ver
schuiving te articuleren. Neem de rol van 
het hoedje. Het valt ons meteen op dat 
Schneider het op is blijven houden thuis, in 
haar eigen slaapkamer, liggend op de 
grond, bij het luisteren naar muziek en het 
schrijven van een gedicht. Hoe rijm je die 
hoed met die handelingen die geconcen
treerde en comfortabele rust veronderstel
len, veraf van de preoccupaties van de bui
tenwereld? Hoe kan je zo rustig zijn als je 
hoedje zegt datje niet weet of je binnen of 
buiten wilt zijn? Het hoedje — zo meteen 
weg - geeft Schneider een raadselachtige 
entree; het zorgt meteen voor verbouwere- 
rende incoherentie. Pas als ze haar hoedje 
afneemt en we haar kapsel zien, weten we 
dat het spel toch hier in dit appartement zal 
plaatshebben: ze blijft.

Als ze later ook dat vestje uitdoet, 
versterkt ze dat blijven: in het vestje instal
leerde ze eerst haar autoriteit (haar spelre
gels en opslagbeurt); ze gaat pas uit het 
vestje als haar gezag gegarandeerd is. 
Voor de kijker zijn Schneiders blote armen 
heel bloot; in de scène zijn ze dat hoege
naamd niet. Ze zijn kordaat. Zo verandert 
ze ook haar kapsel; ze plaatst een diadeem, 
zodat ook het voorhoofd vrijkomt. Haar 
uiterlijk wordt opgeruimd en komt open te 
liggen. Ze maakt komaf met alle onduide
lijkheden. Ze stroopt de mouwen op, duwt 
de haren uit haar gezicht en zet zich eraan. 
De ruimte beheerst ze, ze geeft bevelen, 
regelt het verkeer van woorden en argu
menten. Het is een partij die ze glansrijk 
wint. Zonder gêne kleedt ze zich ten slotte 
uit voor het oog van haar ontrouwe echtge
noot. Dat uitkleden is een echte acrobatie 
tussen telefoon (haar vader) en filmcamera 
(steeds closer om geen naakt te laten zien). 
Geen ogenblik wordt het een striptease: de 
intimiteit van het ontkleden wordt er alleen 
maar groter door. Omgekeerd wordt ook 
de observerende analyse versterkt, een 
kleine opsomming van het dagelijkse ont
kleden. En ondertussen is Pupé aan de tele
foon heel en al dochter. Men gelooft — ver
rukt — zijn ogen niet.

Een avondkleed

Deze uitzonderlijk mooie, moderne (virtuoos 
achteloze) ontkleedscène heeft een tegen
hanger van formaat in een zeer aandach
tige aankleedscène: uit de tailleur, in het 
avondkleed.

Het avondkleed is goudkleurig en 
schittert. De stof is licht, maar kreukelt een 
beetje als aluminiumpapier. Het kleed 
werkt de weerkaatsende kwaliteit van de 
glimmende bloes verder uit. Maar voor het 
overige is dit een heel andere wereld: die 
van de flou (voor de constructie), van het 
metaal (voor de stof), van de weerspiege
ling (voor het lichteffect), van de afstand, 
de monochromie en een opulente indruk 
van luxe en rijkdom, dit alles weer terloops 
in een korte, tot onder de knie hangende 
jurk. Schneider is van een praktische en 
terughoudende tailleur in een puur estheti
serend ensemble gestapt. Ze kleedt zich 
niet toevallig voor een spiegel aan. Met 
zichtbaar plezier zorgt ze er met een grote 
variatie korte aanrakingen voor dat de los
zittende avondjurk goed om haar schou
ders, over haar borsten en op haar heupen 
valt. Iets wat ze bij de tailleur nooit hoeft te 
doen (de snit doet het voor haar), wordt 
hier de inzet van een kleine muziek van 
liefdevolle zelfwaardering. Haar jurk 
schikken is zichzelf bemoedigend aanra
ken en dat wordt nog eens verdubbeld door 
de blik in de spiegel. In die spiegel kijkt ze 
naar zichzelf, naar haar bemoedigende 
gebaren, maar dialogeert ze ook met de 
virtuele blik van de anonieme andere, een 
blik waar de toekijkende man geen verhaal 
tegen heeft. Zo’n scène is het.

De scène is een archetype: ‘zich opmaken 
voor het bal’, de opwinding in de coulis
sen, het aanstekelijke van vrouwen onder 
elkaar, van een vrouw in gesprek met zich
zelf. Aan de virtuele blik doet ze juist geen 
scherp voorstel, maar ze verzint een aantal 
mogelijkheden. Verder laat ze veel in het 
ongewisse; we zien wel. Dat is de spelre
gel van de avondjurk, de psychologie van 
de flou. Als tien jaar na deze jurk de 
pantalon-tailleur de ultieme chic wordt, 
krijg je een heel ander bal: de posities zijn 
bepaald, gefantaseerd kan er niet meer 
worden, hoogstens bikkelhard onderhan
deld.

De avondjurk van Chanel is een combina
tie van een jurk en een onderjurk in 
dezelfde stof. De onderjurk hangt precies 
op de heupen en zorgt voor een rechte lijn 
onderaan, waardoor de eigenlijke jurk 
minder dwingend juist moet hangen. 
Bovendien is hij wat breder zodat hij rond 
de onderjurk met kleine golfjes opwipt, 
speels zonder kinderlijk te zijn. Een koord- 
gordel zorgt dat de jurk rond het middel 
spant en erboven opbloest. Dat opbloezen 
is in tegenstelling tot de strak vastzittende 
bloes van de tailleur vrij en speels. De boe
zem is minder geprononceerd. Hoe kuis 
deze avontuurlijke avondjurk wel is, blijkt 
uit de hals, zonder kraag, een korte split 
die geen decolleté wordt, maar bijna slor
dig omkrult met een kort lintje dat niet is 
toegeknoopt. Zuiniger, terloopser, noncha
lanter kan haast niet, zodat het een uiterst 
persoonlijk en intiem detail wordt zonder 
een sprankel verleiding.

Het ensemble wordt afgewerkt met 
een bonthoed en een bontstola, beide in het 
zwart. De animale pels en het minerale 
goud vormen een radicaal contrast zonder 
genuanceerde overgangen. In kledij is het 
wezenlijk om het ene én zijn tegendeel 
(streng én toch vrouwelijk) te kunnen stel- 
len — precies om aan de regel en het uni
form te ontsnappen. Meestal gebeurt dit in 
een nuancerende nevenschikking, bij 
Chanel daarentegen in brutale, botsende 
contrasten. Zij sluit nuances uit en speelt 
met massieve vlakken, materialen, textu
ren. Haar affirmaties dulden geen tegen
spraak, maar lokken andere affirmaties uit 
in contradictie met de eerste. De 
Chanelvrouw zit niet verlegen om een 
tegenspraak, die het tegendeel van incon
sequentie is. In elke uitspraak, in elke 
vorm is ze radicaal en consequent. Geen 
‘maar ook’ met een komma ervoor, wel 
een ‘punt, andere regel’. Zo is de pels bij 
de avondjurk geen nuance die iets toegeeft 
aan wat ze elders weigert. Zo geeft ze de 
tegenpartij ook geen nooduitgang - ze is 
tegelijk afstandelijk en uitnodigend. De 
vrouw is hier niet dubbelzinnig, noch 
onduidelijk; integendeel, ze schuift de ver
antwoordelijkheid voor zichzelf niet af op 
de blik van de ander — waarvan men toch 
altijd vindt dat hij het nooit begrijpt, omdat 
hij steeds het ‘maar ook’ van de gemengde 
gevoelens over het hoofd ziet. Voor de 
Chanelvrouw zijn er geen gemengde gevoe
lens, maar is er extreme gelijktijdigheid 
van het een en het ander. Ondertussen zijn 
gemengde gevoelens de regel en eendui
dige gevoelens onmogelijk. Het mense
lijk verkeer is nu eenmaal ambivalent en 
de helderheid een precaire overwinning, 
die men steeds weer moet bevechten. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat 
Visconti én Schneider ieder op hun 
manier de hypothese Chanel ontkrachten. 
Als Schneider in haar avondjurk klaar is 
om het huis te verlaten, maakt ze in een 
enorme hall in het palazzo haar lippen 
nog even op en verklaart dan geërgerd dat 
het allemaal fout is, het kleed, de lipstick, 
het uitgaan.

Op dat moment kantelt de inzet van 
het gevecht. Het gaat er niet om of zij aan
trekkelijk is, maar dat hij haar aantrekke
lijk vindt. Ter discussie staat datgene waar 
zij geen controle over heeft, namelijk zijn 
verlangen. Niet haar begerenswaardigheid, 
maar zijn begeerte is de inzet. “Zou jij mij 
kiezen in het bordeel?” Daarmee is zijn 
fantasma gewekt en zit zij in de val ervan. 
In de begeerte is er geen autonomie. “Zou 
jij mij kiezen?” betekent eigenlijk “ik wil 
me laten kiezen onder om ’t even welke 
voorwaarde”.

Hierna verandert ook de regie, waarin 
het licht een hoofdrol gaat spelen: de 
kameniers hebben het hoofdlicht uitge
daan, alleen intieme, plaatselijke licht
bronnen filteren met hun energie de ruimte. 
Was in de eerste scène in de tailleur alles 
perfect leesbaar en zichtbaar, nu zit zij in 
een halfduister waar men eikaars verlan
gen beloert en belaagt. De rol van het 

decor wordt overgenomen door het licht. 
Ruimte en kledij worden geherdefinieerd 
door de lichtregie.

Een kamerjas

De kamerjas, slaat ze om zonder dat we 
haar uit de gouden avondjurk hebben zien 
stappen. Tijdens dat uitkleden zien we 
alleen de jonge echtgenoot gespannen 
heen en weer lopen: niet geïnteresseerd 
kijkend naar zijn mooie jonge echtgenote, 
maar bezeten door begeerte.

We zien Schneider als ze een kamer
jas om zich heen slaat en toeknoopt. 
Glimmende stof (alweer), zilverkleurig 
(weer metaal na de goudkleur), grijs (zoals 
de tailleur, maar donkerder), in een kreu
kelige textuur. Het is haar enige kleding
stuk: geen schoenen, geen parelsnoer, geen 
slaapkleed, geen lingerie, naakt onder de 
kamerjas. De stof is - we ontdekken het 
langzaam als ze zich doorheen de ruimte 
en verschillende lichtbronnen verplaatst - 
doorschijnend.

Dit derde ensemble staat voor seksu
ele intimiteit. Eén ruk aan de gordel van de 
kamerjas en het vrouwelijk boeket valt uit 
zijn verpakking. Het is niet meer dan een 
voile. En toch ontkrachten de blote voeten 
de erotische fantasie, is de grijze kleur saai 
en het zilver afstandelijk. De kamerjas is 
niet de voorbode van de huid, maar een 
middel voor de blik. Net als de avondjurk 
zet ook de kamerjas Pupé in de orde van 
het spektakel: ze schittert om bekeken, niet 
om aangeraakt te worden. Ze genereert 
toegankelijkheid die ze tegelijk objecti
veert en met afstandelijkheid kleurt. Dat 
past als gegoten in de emotionele impasse 
van het paar waar de echtgenoot de afstand 
behoeft als toegang tot de intimiteit.

Iedere scène valt rond een kantelpunt 
uiteen in twee fasen: de tailleurscène rond 
het uitdoen van het vestje en het verschij
nen van de blote armen; de scène in de 
avondjurk rond de valsheid van de lipstick. 
Zo ook de scène in de kamerjas: eerst het 
passionele zoenen, dan het contract waar
mee ze zich met de kern van prostitutie 
identificeert (“eerst het geld”), en ten slotte 
het verbijsterde wachten op haar eerste 
klant. Zo geeft iedere scène twee sterk ver
schillende belichtingen van de dramatisch- 
semantische mogelijkheden van ieder 
ensemble. Bovendien gaat het in de twee1 
fasen telkens ook om een solistisch tegen
over een dialogisch moment: nu eens staat 
de kledij in dienst van een krachtmeting, 
dan weer van haar zelfbeeld. ‘Wie ben ik?’ 
En ‘wie ben ik voor jou?’. Kledij zegt dat 
het ene met het andere te maken heeft. 
Terwijl Chanels rationele ambitie mannen 
en vrouwen toelaat zelfbeeld en beeld voor 
de ander op elkaar af te stemmen (‘ik ben 
wat je ziet’), stelt Visconti dat het ene 
nooit met het andere verward kan worden. 
De ideologie van het melodrama ontkracht 
de illusie dat de ander mijn zelfbeeld zou 
kunnen zien. Iedere ontmoeting is een mis
verstand. We slapen nooit in hetzelfde bed, 
toch niet bij Visconti. Vraagt het zelfbeeld 
om respect, het verlangen van de ander 
moet dat overwinnen. De tailleur zegt 
streng en glashelder: ‘ik verdien respect’. 
Het avondkleed zegt eisend: ‘ik verdien je 
ongebreidelde verbeelding’. De garderobe 
van Chanel zet het onverzoenbaar tegen
over elkaar. De weg langs het compromis 
bestaat hier niet. Visconti lijkt bitter te 
suggereren: hier bestaat dus noch misdaad, 
noch verantwoordelijkheid, beide het 
teken van onze menselijkheid.

Met dank voor de technische en kostuum- 
historische informatie aan Frieda Sorber, 
conservator van de Historische Collectie 
van het ModeMuseum, Antwerpen.

Noot

[1] Boccacce ’70 verscheen op 2 dvd’s 
bij Carlotta Films, Parijs.

Illustraties

Romy Schneider in II Lavoro (1962) van
Luchino Visconti
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Het mag dan misschien 
ongepast cynisch en - 
opperste paradoxl - onge
wild gevoelloos klinken, 
gevoelens zijn ontegen
sprekelijk opnieuw In' (hot). 
Wat zolang suspect 'senti
ment' heette is vandaag - 
opnieuw? - een bonafide 
filosofisch en esthetisch 
begrip, de inzet van weten
schappelijk onderzoek en 
horizon van deugdzaam 
politiek handelen. Sterker 
zelfs, sentiment is niet enkel 
terug van (wellicht nooit 
helemaal) weggeweest, 
het Is daarenboven ook 
nog eens brandend actueel. 
Natuurlijk zijn emoties, 
gevoelens en sentiment van 
alle tijden: wie kan zich een 
leven zonder indenken, laat 
staan een mensheid, ethiek, 
cultuur of beschaving.
Zowel In kunst, politiek als 
wetenschap hebben de 
emoties altijd een primor
diale rol gespeeld en zijn 
ze in zekere zin dan ook 
nooit echt 'out' geweest. Wat 
ons echter wél frappeert is 
dat nu meer dan ooit - of In 
leder geval: meer dan pak
weg tien, twintig, dertig jaar 
geleden - de aandacht voor 
emotie, gevoel en sentiment 
als object en inzet van artis
tieke uitingen, politiek han
delen en wetenschappelijk 
onderzoek lijkt op te flak
keren. Emotions staan weer 
helemaal in the picture.

Kunstenaars, curatoren 
en critici denken vandaag 
weer onbeschroomd In 
hoofdletters - aan het 
Sublieme, de Mensheid, 
het Schone. Jonge kunste
naars zoeken (opnieuw) 
naar authenticiteit en 
oprechtheid en een directe 
dialoog met toeschouwer, 
participant en collega-kunst- 
enaar. Ze willen eenvoudig
weg opnieuw 'raken', 'emo
tioneren', 'mobiliseren'; een 
kunst die niet alleen de tra
ditionele tweespalt van 
'hoofd' en 'bulk" beroert, 
maar nu ook (opnieuw) het 
hart wil ontroeren. Tenmin
ste: dat er zoiets bestaat als 
een hernieuwde aandacht 
voor - en hernieuwd verlan
gen naar - 'emotioneel 
engagement' in de heden
daagse kunstervaring is 
nu juist wat wij geloven 
en Is wat Emotion Pictures 
bij wijze van open vraag
stelling wil aankaarten in 
een luchthartige sentimen
tal journey doorheen oeu
vres, kunstwerken en sferen.

Met werk van Bas Jan Ader 
(NL), Loulou Cherinet (SWE), 
LUI Dujourie (B), Daniel 
Guzman (MEX) Nestor 
Krüger (CAN), Mark Lewis 
(CAN), Maria Lusitano (P), 
Sophie Nys (B), David 
Shrlgley (UK), Jari Sllomâki 
(FIN), Lily van der Stokker 
(NL), Althea Thauberger 
(CAN), Gitte Villesen & Lars 
Erik Frank (DK), Stephen 
Waddell (CAN) en Tom 
Zummer (US).
De tentoonstelling beslaat 
een brede waaier van artis
tieke disciplines met geo
grafische en generatie- 
gebonden nuances. Voor 
een aantal van de kunste
naars betekent het de eerste 
presentatie in België.
Naar aanleiding van de 
tentoonstelling verschijnt 
een speciaal themanummer 
van AS.
Curator: Dleter Roelstraete

Dit tweedaagse symposium 
brengt zes sprekers uit ver
schillende disciplines 
samen rond de heikele 
kwestie van 'emotionele 
intelligentie' en/of de Intel
ligentie van emoties.

TER VERDEDIGING VAN 
SENTIMENTALITEIT
VRIJ 29.04 - 20.00+22.00
Een weerlegging van de 
vooroordelen die bestaan 
tegen sentimentaliteit als 
ongepast, vervormend, bui
tensporig, of vals en onop
recht.
Thomas Elsaesser Professor 
Media en Cultuur aan de 
Universiteit van Amsterdam 
en auteur van 'Tales of 
Sound and Fury: The Holly
wood Family Melodrama' 
(1972).
Greg M. Smith Professor 
Communicatiewetenschap- 
pen aan de Georgia State 
University en auteur van 
'Film Structure and the Emo
tion System' (2003) en editor 
(met Carl Plantinga) van 
'Passionate Views: Films, 
Cognition, and Emotion' 
(1999).

EMOTIES, WAARDEN, 
EMPATHIE EN MORALITEIT 
ZA 30.04- 14.00-917.00
Een verkenning van emoties 
als waardeoordelen, wet- 
spraak, moraliteit, mede
leven, liefde, 'empathie' 
en de fictieve moraliteit 
van kunstvormen met een 
hoge werkelijkheidswaarde. 
Aaron Ben-Ze'ev Professor 
Filosofie aan de Universiteit 
van Haifa en auteur van 
(met R. Gousslnsky) 'In The 
Name of Love' (2005), 'Love 
Online: Emotions on the 
Internet' (2004), 'The Subtlety 
of Emotions' (2000) en ‘Emoti
ons in Everyday Life' (1998). 
John Delgh Professor Poli
tieke Filosofie en Recht aan 
de University of Texas, Austin 
en auteur van publicaties 
over morele en politieke 
filosofie zoals ‘The Sources 
of Moral Agency: Essays 
in Moral Psychology and 
Freudian Theory' (1996). 
Kendall Walton Professor 
Filosofie aan de University 
of Michigan en auteur van 
talrijke werken over fictie 
en emotie, fictie en ontolo
gie en de esthetische waar
de van muziek en metafoor, 
zoals 'Listening, Looking 
and Imagining: Essays in 
Aesthetics' (2005) en Art 
and Value' (2005).

DENKEN EN VOELEN
ZA 30.05 - 20.00->22.00
Over het gebruik van cogni
tieve wetenschap als 'ver
klaring' van de werking 
van emoties.
Charles Altieri Professor 
Engelstalige Literatuur en 
Literatuurwetenschap aan 
de University of California, 
Berkeley en auteur van o.m. 
'The Particulars of Rapture: 
An Aesthetics of the Affects' 
(2004), over emoties en de 
esthetische ervaring van 
literatuur en schilderkunst. 
Greg Currie Professor 
Filo_sofie aan de University 
of Nottingham en auteur 
van o.m. 'Arts and Minds' 
(2005), over representatie, 
interpretatie en ontologie 
van kunst zoals die Is 
gegrond in de menselijke 
culturele maar ook bio
logische geschiedenis.

'Kino-Eye 5: Emotion Pictures' 
wordt samengesteld door 
Tom Paulus, docent aan de 
Universiteit Antwerpen en 
voormalig medewerker van 
MuHKA. De teksten van deze 
lezingen zullen na afloop 
van het symposium worden 
gebundeld in AS #174, dat 
begin juni zal verschijnen.
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“Wat zegt u het ICC?” vroeg Daniël Dewaele 
in 1980 aan toevallige voorbijgangers die hij 
staande had gehouden op de Antwerpse Meir, 
aan de ingang van het voormalig Koninklijk 
Paleis, sinds 1970 de locatie van het 
Internationaal Cultureel Centrum (ICC). 
Sommige passanten wisten te melden dat er 
concerten plaatsvonden, sommigen kenden 
de middagen van de poëzie en een enkeling 
wist te melden dat er “eigenaardige tentoon
stellingen” plaatsvonden. Maar slechts weini
gen hadden een precieze voorstelling van 
deze manifestaties van actuele beeldende 
kunst

Dewaele verwerkte de straatinterviews 
tot een video en toonde het resultaat in 1980, 
een groepstentoonstelling met 26 Belgische 
kunstenaars, jonger dan 35 jaar, die in het 
ICC plaatsvond. 25 jaar later hangt dit werk 
in de inkomhal van het MuHKA, op een ten
toonstelling over het ICC, getiteld Dear ICC 
-Aspecten van de actuele kunst in België 
1970-1985. De vraag “Wat zegt u het ICC?’ 
prijkt naast dit werk als een motto op de 
muur, maar dit keer niet met de bedoeling om 
de wereldvreemdheid van de kunst of de 
kunstonwetendheid van Jan Modaal te testen, 
maar om bezoekers te prikkelen en nieuws
gierig te maken. De vraag houdt de volgende 
belofte in: het ICC zal u misschien niet zoveel 
zeggen, misschien zal u er zelfs nooit van 
hebben gehoord, maar in deze tentoonstelling 
zal u er alles over te weten komen.

Wat zegt de eerste zaal over het ICC? 
Naast de video van Daniël Dewaele is er nog 
een ander werk dat teruggaat op een soort en
quête, namelijk een doek van Lea Lublin 
waarop diverse vragen te lezen zijn rond het 
thema “Wat is kunst?’. Voor de rest is er een 
heel diverse verzameling werken te zien. Het 
eerste kunstwerk dat de bezoeker niet kan 
ontgaan - het bevindt zich op de toegangs
deur van het museum - is een ingreep van 
Daniel Buren, die hij eerder, in 1974, ver
richtte in Een schilderijententoonstelling van' 
een aantal schilders die •wellicht het schilderij 
als mogelijkheid onderzoeken. Hoe verschil
lend is het olijk expressieve schilderij Van 
FredBerveetsidatocitvopidevtemtonsteling 
De wereld van de sciencefiction hing. Er is 
ook een video van Dan Graham te zien*, even 
verder hangt dan weer een ‘conceptuele’ 
schilderijenreeks van de Antwerpenaar Filip 
Francis. Dat heterogene ensemble schaart 
zich rond een groep ludieke Speelbeesten 
(1970) van Pieter Kortekaas, gerealiseerd 
voor het binnenplein van het ICC, in het jaar 
van de opening. De totale indruk is er een van 
eclectische veelheid en energiek pluralisme. 
Inhoudelijk of stilistisch hebben de werken in 
de verste verte niets met elkaar te maken, en 
daardoor roepen ze vooral het beeld op van 
een plek waar alles mogelijk was, waar alles 
door en naast elkaar liep, waar alle media en 
uitdrukkingsvormen aan bod konden komen.

Was dit het echte ICC? Is die heteroge
niteit het waarmerk van het Antwerpse cen
trum? Wat er ook van zij , geen enkel instituut 
is beter geplaatst dan het MuHKA om deze 
vraag te stellen én te beantwoorden. Het com
plete archief van het ICC bevindt zich in de 
bibliotheek van het museum, en de curator 
van de tentoonstelling is Johan Pas, die bin
nenkort een doctoraal proefschrift over de ge
schiedenis van het ICC verdedigt. Het 
MuHKA heeft trouwens een geprivilegieerde 
band met het ICC. Het verhaal is bekend: in 
1977 realiseerde Gordon Matta-Clark op uit
nodiging van het ICC zijn werk Office 
Baroque in een leegstaand kantoorgebouw 
aan de Schelde. Een aantal kunstvrienden 

■ijverden ervoor om het pand te behouden en 
te integreren in een nieuw museum van he
dendaagse kunst Kunstenaars van over de 
hele wereld schonken werk om dit project te 
ondersteunen, en hoewel het pand uiteinde- 
lijk tegen de vlakte ging en de plannen wer
den opgeborgen, is die kunstcollectie achteraf 
als argument gebruikt om het MuHKA op te 
richten. Alles is met andere woorden voor
handen om hier een stevig onderbouwde, ja 
zelfs de definitieve tentoonstelling over het 
ICC te maken.

1.

In de tentoonstellingsfolder, geschreven 
“door Marijke Van Eeckhaut op basis van ge
sprekken met Johan Pas”, wordt gesteld dat 
Dear ICC een ‘informatieve tentoonstelling’ 
wil zijn, “niet alleen omdat de tentoonstellin
gen in het ICC zelf ook altijd zo werden ge
noemd, maar vooral omdat er zoveel te ver
tellen valt” (p. 3) Maar als de ICC-tentoon- 
stellingen indertijd ‘informatief werden ge
noemd, dan was dat omdat ze informeerden 
over de kunst: het ICC informeerde de bezoe
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ker over de actuele kunst simpelweg door die 
lamst te tónen. Dear ICC móét echter niét 
over kunst gaan, tenminste niet in de eerste 
plaats, maar over een welbepaalde omgang 
met kunst namelijk de omgang die het ICC 
met kunst ontwikkelde, de verhalen en beto
gen waar het die kunst mee benaderde, de 
feilbare keuzes die werden gemaakt en de 
stellingen die werden ingenomen, de manier 
waarop die keuzes en stellingen zich verhiel
den tot andere keuzes en stellingen binnen en 
buiten het artistieke veld. De tentoonstelling 
moet ons informeren over het instituut ICC. 
In Dear ICC lijkt het begrip ‘informatief 
echter vooral op de kunst en alleen op de 
kunst te slaan. Er worden bijna alleen maar 
kunstwerken getoond. Het verhaal over de 
kunst is zo goed als onzichtbaar. De achtelo
ze recuperatie van de term ‘informatief is 
een eerste indicatie dat deze tentoonstelling 
de ambitie van een metaproject uit de weg 
gaat.

2.

Of leren de relaties tussen deze werken on
derling, hun groepering tot ensembles, ons 
iets over de omgang met kunst in het ICC? 
De ontvangstruimte doet dat in zekere zin. 
Ze maakt iets duidelijk over het heterogene 
en eclectische programma van het ICC. 
Maar de tentoonstelling kan die programma
tische verbrokkeling natuurlijk niet eenvou
digweg reproduceren, ze zou dan immers 
aan haar eigen studieobject ten onder gaan. 
De curator moet dus structuur aanbrengen. 
Hij moet de versplintering in een vorm gie
ten zonder haar geweld aan te doen. Dat is 
de uitdaging waarvoor de curator zich ge
plaatst ziet. En wat is zijn antwoord? Pas 
heeft voor de slechtst mogelijke oplossing 
gekozen, in dit geval voor een nietszeggende 
all over benadering. De kunstwerken die ooit 
in het ICC te zien waren, zijn ondergebracht 
in zalen die gortdroge opschriften dragen zo
als “Concept”, “Schilderkunst/sculptuur”, 
“Performance” en “Video”.

Niet alleen wordt op die manier de insti
tutionele geschiedenis onder de mat geveegd, 
de gehanteerde categorieën bieden geen en
kele toegevoegde waarde. Eén ruimte vol
staat om dat laatste te illustreren. In de zaal 
"Sehilderkunst/soelptuup" fzien-awe-lnks de 
zogenaamde -sculptuur’ alsook de schilder- 
kunst van het meer ‘minimale’ of ‘concep
tuele’ soort. Rechts bevindt zich zogezegd de 
méér picturale schilderkunst. Het volstaat om 
de werken te analyseren of zelfs maar te be
schrijven om erachter te komen dat de rubri
cering betekenisloos is. Bijna elk werk ge
tuigt op zijn particuliere wijze van de erosie 
van de koepelbegrippen ‘sculptuur’ en ‘schil
derkunst’. Sculpturen zijn beschreven met 
woorden (Bernd Lohaus), papier plooit zich 
open tot sculptuur (Bernd Lohaus), stalen 
platen gaan als schilderijen een relatie aan 
met de wand (Lili Dujourie), beschilderde 
vellen ontrollen zich over de vloer in de ruim
te (Niele Toroni). De relatie van deze kunst
werken tot hun medium is problematisch of 
problematiserend. De affirmatieve articulatie 
‘sculptuur’ of ‘schilderkunst’ is dan ook vol-: 
strekt misplaatst en nietszeggend. De ver- 
kramptheid van de opzet spreekt ook duide
lijk uit de brochure: “Aan de linkerzijde zijn 
de non-figuratieve, minimale schilderijen ge
groepeerd, aangevuld met sculpturen in de
zelfde geest van Lili Dujourie en Bernd 
Lohaus. Aan de rechterzijde werden de meer 
picturale en figuratieve werken samenge
bracht, eveneens versterkt met een gelijkge
zinde installatie van Paul De Vylder." (p. 10) 
‘Dezelfde geest’, ‘gelijkgezind’, het zijn de 
velpontermen van een luie kunsthistoricus. 
Ronduit potsierlijk is het infantiele ‘symbo
lisme’ uit de zinnen die volgen op het zonet 
geciteerde fragment: “Tussen de twee kam
pen in staat een werk van Leo Copers opge- 
steld dat de open oorlog tussen beide wel heel 
erg tegengestelde attitudes zou kunnen sym
boliseren. Vliegende messen uit 1974 kan ook 
worden geïnterpreteerd als de kunst die haar 
eigen territorium opeist. Wel even opletten 
hier kunst kan je echt naar de keel grijpen!” 
(p. 10) Dear ICC is een schooltentoonstel- 
ling. Het is deerniswekkend om zien hoe de 
tentoonstelling weigert zich te verhouden tot 
de multimediale conditie van de actuele 
kunst

3.

Johan Pas heeft ervoor geopteerd om werken 
uit zeer verschillende tentoonstellingen (vroe
ge en latere, solo- en groepstentoonstellingen, 
door het ICC zelf gemaakte en overgenomen 
tentoonstellingen) naast elkaar te hangen. Bij 
elk werk wordt weliswaar gemeld aan welke 
context het onttrokken is, maar deze context 
wordt niet zichtbaar gemaakt of geëxplici
teerd. In zeldzame gevallen toont een kopie 

van een foto de toenmalige accrochage van 
een werk. De context waarin de geselecteerde 
werken hébben gefunctioneerd - de geschie
denis van het ICC - is onzichtbaar. Ook de 
lectuur van de kunstwerken wordt bemoei
lijkt, zoniet onmogelijk gemaakt. De kunst
werken worden onder abstracte noemers ge
plaatst, en ovér het ICC vernemen we enkel 
dat het iets had met video, performance, 
kunst in de publieke ruimte, sculptuur en 
schilderkunst. Van welk instituut voor actue
le kunst uit de jaren zeventig, tachtig en 
negentig, waar ook ter wereld, kan niet het
zelfde worden gezegd?

Om de verdwijning van de institutione
le geschiedenis te illustreren, volstaat het om 
een detail in de ‘Schilderiomst/sculptuur’- 
ruimte uit te lichten. In een hoek zijn een zes
tal schilderijen samengebracht: van Jacques 
Charlier en Danny Matthys (uit solotentoon- 
stellingen in 1981 en 1982), van Walter 
Swermen (uit de groepstentoonstelling 
Biënnale van de kritiek, 1982), van Robert 
Devriendt (uit een solotentoonstelling, 1987) 
en van Philippe Vandenberg en Narcisse 
Tordoir (beide uit de groepstentoonstelling 
Picturaal 1,1981). Deze schilderijen werden 
dus op verschillende momenten in het ICC 
getoond, binnen uiteenlopende presentatie- 
formats. Ze hebben een verschillende plaats 
in het verhaal van het ICC. Hun presentatie in 
groep zegt dus vrijwel niets, tenzij dat het 
ICC ‘ook schilderkunst toonde’. Toch had 
men een deel van dit materiaal kunnen ge
bruiken voor een presentatie die het medium 
(schilderkunst) concreet verknoopt met de 
geschiedenis van het ICC. Twee van de wer
ken waren immers te zien op Picturaal 1, een 
van de vroege groepstentoonstellingen van 
nieuwe of ‘wilde’ schilderkunst van de jaren 
tachtig in België. Picturaal 1 is dus een ijk
punt in de geschiedenis van het ICC én van 
de Belgische kunstscène. Vanuit dergelijke 
historische referentiepunten had de notie 
‘schilderkunst’ alsnog betekenis kunnen krij
gen. Door de tentoonstelling rond dergelijke 
ijkpunten te structureren, en die telkens gron
dig te documenteren en te duiden, had men 
iets kunnen duidelijk maken over de geschie
denis van het ICC. In de tentoonstellingsfol
der worden sommige manifestaties zoals 
Picturaal 1 weliswaar uitgelicht, maar dat ge- 
beurt spaarzaam,-inde tenteenstelling zelf 
wórden alle kunstwerken op een hoopje ge
veegd.

4.

Het ICC organiseerde manifestaties van aller
lei slag, van klassiek moderne en actuele 
kunst, van toegepaste of vrije kunst, over wo
nen en architectuur, over literatuur en mu
ziek. Vele manifestaties werden gerealiseerd 
in samenwerking met andere binnen- en bui
tenlandse instellingen, en er waren ook copro
ducties met organisaties zoals Middagen van 
de Poëzie, het Koninklijk Muziekconserva
torium en het Centrum voor Architekturaal 
Onderzoek en voor het Onderzoek van het 
Environment. De vormgever Pol Ibou ver
zorgde het leeuwendeel van de publicaties bij 
deze manifestaties, waardoor zij bijdroegen 
tot het profiel van het ICC. Ook indien men 
ervoor kiest alleen de rol van het ICC op het 
vlak van de actuele kunst te belichten, is het 
belangrijk om weten dat actuele kunst hier 
werd getoond in de context van een ‘open 
cultuurhuis’, typisch voor de jaren zeventig. 
De brochure maakt hiervan melding, alle ma
nifestaties zijn in een wanddiagram weerge
geven en vele catalogi liggen ter inzage, maar 
in de tentoonstelling zelf is met het rijke en 
verscheiden erfgoed geen omgang ontwik
keld. Het is onbegrijpelijk dat een van de 
sterkste troeven van het ICC, het multidisci
plinaire programma, onzichtbaar blijft.

5.

Het is eveneens onbegrijpelijk dat deze ten
toonstelling vrijwel geen gebruik maakt van 
het documentaire en visuele materiaal waar
aan het archief van het ICC zo rijk moet zijn. 
Toch is er één ruimte die een dergelijke rijk
dom in het vooruitzicht stelt, want ze wordt 
het ‘archief genoemd. Er hangt een tijdstabel 
en er worden inderdaad wat documenten in 
vitrines gepresenteerd. In de eerste vitrine 
vinden we affiches van, en artikels over de 
Continentale Video & Film Toer. Daarnaast 
liggen brieven van Vito Acconci en Joseph 
Kosuth aan Flor Bex, en even verder ligt een 
voorstel voor de tentoonstellingsarchitectuur 
binnen het Koninklijk Paleis. Maar de docu
menten blijven zonder betekenis. Het enige 
wat de brieven van Acconci en Kosuth leren, 
is dat het ICC (en de directeur in het bijzon
der) met beroemde mensen in verbinding 
stond - waarom anders brieven van Kosuth 
en Acconci en niet van Vincent of Lena 
Halflants? De plannen van Wemer Debondt 

stammen uit de beginfase van het ICC en 
hadden een uitstekend aanknopingspunt kun
nen bieden om de visie op kunstpresentaties 
toe te lichten waarmee het ICC van start ging, 
maar men verneemt niets over de status, de 
ideologische context en de praktische uitvoe
ring van de plannen. In de tweede kast liggen 
boekjes van verschillende kunstenaars, om 
duidelijk te maken dat het ICC dergelijke pu
blicaties uitgaf. Een andere kast is deels ge
vuld met getypte documenten die te maken 
hebben met VAGA (Vrije Aktie Groep 
Antwerpen). Er zou uit moeten blijken dat 
VAGA een zekere rol heeft gespeeld in het 
ontstaan van het ICC. Maar meer dan een 
suggestie is het niet. Een van de belangrijkste 
vragen van de tentoonstelling, de vraag naar 
de voorgeschiedenis van en de motieven voor 
de oprichting van het ICC, wordt afgehandeld 
door wat paperassen in een vitrine te leggen. 
We mogen toch aannemen dat Pas in zijn 
proefschrift een apart hoofdstuk aan deze 
vraag wijdt? Waarom wordt die waardevolle 
informatie niet ontsloten?

Door het presenteren van een paar 
nietszeggende documenten wordt de schier 
onoverzichtelijke rijkdom van het archief op
geroepen. Door niets over die documenten te 
zeggen, wordt gesuggereerd dat er immens 
veel over te zeggen valt Om over dat ondoor
grondelijke mysterie te mediteren is een 
lounge geïnstalleerd, aan een kant begrensd 
door een wand die volgeplakt is met affiches 
van ICC-tentoonstellingen, en met een hoek 
waar de bezoeker alle catalogi van het ICC 
kan inkijken. Een dubbele filmprojectie geti
teld Paleiswandeling, waarin Cel Crabeels 
beelden van de verkommerde ICC-ruimtes 
mixt met beelden van het vroegere ICC, 
voegt aan de setting nog een Scheut nostal
gisch sentiment toe. Significant is dat het de
sign is uitbesteed aan een kunstenaar, Boy en 
Enk Stappaerts. De archiefruimte is een 
simulacrum van levende informatiestromen, 
waarop bovendien het keurmerk van een 
kunstenaar is gedrukt. Het is de zoveelste 
protserige heruitgave van het dynamische, 
wassende archief, de goudmijn van potentië
le betekenissen en nieuwe verbindingen, het 
rhizomatische exces. Uiteraard wordt over 
het archief in exalterende bewoordingen ge- 
sproken, alsof het de afspiegeling van de kos- 
mes /betrof Het-is geen dode-plek,* maar een/ 
dynamisch centrum. In de brochure luidt hët: 
“Ook het werk Yesterday/Today (1975) van 
Dan Graham focust op het publiek, gebruik-, 
makend van de mogelijkheden van video. Op 
de monitor zijn live-beelden uit het 
MuHKAFE te zien, maar het geluid dateert 
van precies 24 uur eerder. Gisteren/vandaag: 
toepasselijk in een tentoonstelling met een le
vend archief." (p. 6) Maar er gebeurt niets, er 
is niets te zien buiten een minimalistisch sa
lon dat zich voordoet als een open werf en 
waar ‘levendigheid’ wordt gesimuleerd. In de 
brochure wordt het archief ook een ‘interac
tieve installatie’ genoemd. De enige interactie 
die mogelijk is, is het plaatsnemen op een 
stoel of het beklimmen van een trap.

Het hoogtepunt van de fetisjistische ex
posure is een platform waar zogezegd aan het 
‘eigenlijke’ archief wordt gewerkt. In een rek 
hangt een stukje geklasseerd archief, een 
stukje van de letter A. Er staan een computer 
en een scanner. De apparatuur is aangesloten 
en er hangt een bordje waarop te lezen is dat 
hier aan de ontsluiting van het archief ge
werkt wordt. Het is fake, er is hier helemaal 
niet aan de ontsluiting gewerkt. En waarom 
zou het ook? Waarom moeten deze werk
zaamheden worden geëtaleerd? Werken in 
een archief is saai en serieus, het is geen gla- 
moureuze en trendy activiteit. Werken in een 
archief voltrekt zich in het beste geval in kli- 
maatgeregelde zones. Met de resultaten komt 
men naar buiten als ze ertoe doen. Precies dat 
gebeurt hier niet Meer dan wat suggesties 
van historische diepgang biedt deze tentoon
stellingsruimte niet.

6.

Wie het volledige programma van het ICC 
doorneemt, wordt in de eerste plaats verrast 
door de talloze onbekende namen. Elke ten- 
toonstellingslijst van een instelling uit de ja
ren zeventig bevat namen van vergeten kun
stenaars, maar bij het ICC is dat in extreme 
mate het geval. Het volstaat om een tentoon- 
stellingsjaar van het ICC naast hetzelfde wer
kingsjaar van het Museum van Hedendaagse 
Kunst van Gent te leggen om dat duidelijk te 
maken. Neem het jaar 1976 (voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst was dit het 
eerste volledige werkingsjaar): het ICC 
brengt in dat jaar tentoonstellingen van 
Hergé, Joseph Kosuth, Klaus Ritterbusch, 
Luca Patella, Nicola, Jean-Marie Bertholin, 
Pierre Daquin, Carmengloria Morales, 
Claude Rutault, Noma Dome, Shusaku 
Arakawa, James Lee Byars, Bill Vazan,



Christine Vandemortel, Lena Halflants, Cari 
Uytterhaegen, Paul Joostens, Edmund Kuppel, 

Luis F. Benedit, Manfred Ott, Antonio 
Muntadas, Jons Richter. Daarnaast waren er 
tentoonstellingen over Beeldend Theater, 
Steinerpedagogie en de Javaanse tempel 
Borobudur, een postzegeltentoonstelling en 
een schelpententoonstelling, alsook tentoon
stellingen met titels als Benelux Wereldstad, 
Verzameling Salco Trompmeesters, Fotografen 
van de Antwerpse Academie, Culturele Centra 
in Vlaanderen, Sociaal Wonen? en Museum 
of Drawers. Ook de belangrijke Vijfde inter
nationale videodagen vonden in dat jaar 
plaats. Het Museum van Hedendaagse Kunst 
van Gent presenteerde in dat jaar tentoonstel
lingen van dezelfde Nederlandse privé- 
verzameling Trompmeesters, en daarnaast 
solo’s van Dan Van Severen, Panamarenko 
en Jan Burssens. De ‘economische’ presenta- 
tiepolitiek in Gent contrasteert scherp met de 
wilde informatieve stortvloed van het ICC. 
Afgezien van de presentatie in de eerste zaal 
blijft deze veelheid in Dear ICC aan het oog 
onttrokken. Dat is jammer, want in een ten
toonstelling over een instituut zoals het ICC 
is lles wat dat instituut heeft ondernomen 
- ook het werk van kunstenaars die reeds ver
geten zijn - per definitie interessant

Johan Pas neemt een soeverein heden
daags standpunt in. Hij kijkt in wezen op een 
hyperactuele of ahistorische wijze naar de 
kunstwerken die in of door het ICC geprodu
ceerd zijn en haalt eruit wat nu als relevant 
wordt gezien. Dat standpunt is op zich legi
tiem, tenminste als datgene wat vandaag de 
dag als relevant wordt beschouwd óók gere
lativeerd wordt. Onze actuele blik is niet min
der problematisch dan de blik die het ICC op 
de actuele kunst wierp. Die relativering ont
breekt echter totaal. De actuele kijk op de 
kunst van toen wordt in Dear ICC niet gepro
blematiseerd.

7.

Dat het ICC véél presenteerde en niet altijd 
selectief te werk ging, is geen hineininterpre- 
tierung. Het werd al veel eerder opgemerkt 
als karakteristiek voor het beleid. In de tekst 
Over Belgische Aktuele Kunst, opgenomen in 
de catalogus Prijs Perspektieven 81 (Paleis 
vgorSshgne Kunsten, 1981),klaagtWim.Van 

Mulders over “de langzame (gedirigeerde) af
bouw van het I.C.C. te Antwerpen” die hij 
“een voorbeeld van cynisme en onverschil
ligheid” noemt, maar tegelijk schrijft hij het 
volgende: “Afgezien van deze zeer algemene 
negatieve stemming, is er verdeeldheid tus
sen de betrokken groepen. Niet iedereen heeft 
zomaar de petitie voor de instandhouding van 
het ICC ondertekend. Sommigen vonden de 
koers te progressief, anderen vonden het be
leid te chaotisch en bekritiseren de principen- 
loze overvloed waarbij de kwantiteit het haal
de tenoverstaande van de kwaliteit” (p. 17) 
En hij vervolgt: “Het is misschien door de 
frustrerende werkelijkheid waarin gewerkt 
diende te worden (het I.C.C. wilde altijd meer 
presteren dan wat het aankon, vandaar de ge- 
schiedenis met de v.z.w. Vrienden van het 
I.C.C. die tot doel had meer materiële moge
lijkheden voor de tentoonstellingen te schep
pen) dat men op het idee gekomen is om een 
inferieure kopie van het internationalisme te 
kreëren. Wat de Belgische kunst betreft is 
men uitgegaan van een andere premisse: er 
zijn haast geen Belgische kunstenaars met in
ternationale bekendheid (alweer Panamarenko 
en Broodthaers uitgezonderd) en daarom lijkt 
het geschikt om een zo breed mogelijk panora
ma te geven van wat er hier gebeurt Deze stel
ling is beslist moedig en optimistisch en karak
teriseert de direkteur van het I.C.C.” (p. 19) Dit 
citaat leert tien keer meer over het ICC dan 
heel Dear ICC. Het is onbegrijpelijk dat dit 
discours in de tentoonstelling niet aan bod 
komt De passage uit Van Mulders’ tekst 
wijst echter nog op een ander aspect dat even
min voor het voetlicht komt in Dear ICC', de 
context ‘extra muros’. Hoe verhield het ICC 
zich tot andere instellingen in binnen- en 
buitenland? Bij de oprichting van het ICC, zo 
klinkt het in de brochure, was er in Vlaanderen 
“geen enkele andere officiële plek [...] voor 
hedendaagse kunst”, (p. 1) Problematisch is 
in de eerste plaats dat Vlaanderen als referen
tie wordt genoemd. In 1970 is België nog niet 
gefederaliseerd, en het ICC ontwikkelde zich 
dus binnen een Belgische context. De meeste 
catalogi werden in beide landstalen uitgege
ven, en vele tentoonstellingen werden in co
productie gerealiseerd, bijvoorbeeld de reeds 
eerder genoemde Biënnales van de kritiek 
(samen met het Paleis voor Schone Kunsten 
van Charleroi). Dat er geen enkele officiële 
plek voor hedendaagse kunst was, is gewoon 
onjuist. Het is al helemaal geen reden om het 
ICC als een eiland voor te stellen, en ook de 
(private) galeries als Wide White Space 
(Antwerpen) en MTL (Brussel) te vergeten.
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Ook over het nabije buitenland wordt gezwe
gen. Elke tentoonstelling of publicatie die 
over de hedendaagse kunst van de jaren 
zeventig handelt, verwijst - toegegeven, bij
na obligaat - naar legendarische en 'grens- 
verleggende' ytentoonstellingensals Op-lossei 
schroeven, When Attitudes Become Form, 
Sonsbeek buiten de perken en Documenta 5. 
Dear ICC volhardt echter in een sprookjes
achtig stilzwijgen, en dat heeft opnieuw tot 
gevolg dat de link van het ICC met belangrij
ke avant-gardekunstenaars exclusiever lijkt 
dan ze is. Veelzeggend is het hoekje met 
kleurige brieven van James Lee Byars, alle
maal gericht aan Flor Bex. De meterslange 
vitrines met brieven van Byars aan Dear Flor 
onderstrepen de hechte band die de ICC- 
directeur met Byars had. Een band zo exclu
sief en intiem dat dit belangrijke historische 
materiaal zich niet meer in het archief van het 
ICC bevindt, maar in een 'privé-collectie'. 
Die van de geadresseerde? James Lee Byars 
wordt als hét kind aan huis en de boezem
vriend van de directeur gepresenteerd, terwijl 
het natuurlijk niet zonder belang is dat deze 
kunstenaar al veel vroeger in de Wide White 
Space Gallery een graag geziene gast was. 
Ook kunstenaars als Daniel Buren en Dan 
Graham hadden in het ICC allesbehalve hun 
eerste tentoonstelling op Belgisch grondge
bied, en waren al geruime tijd daarvoor te 
zien in Belgische galeries. Deze informatie 
wordt niet verschaft en dat vertekent het 
beeld dat de bezoeker krijgt van het ICC. In 
Dear ICC ontstaat geen enkel begrip van de 
context waarbinnen het ICC keuzes maakte.

8.

Dear ICC geeft zich geen rekenschap van de 
totaliteit van het programma van het ICC. Het 
schrijft geen geschiedenis van het kunstinsti
tuut aan de Antwerpse Meir en het ontwikkelt 
geen betekenisvolle relatie met de uit de ge
schiedenis van het ICC geplukte kunstwer
ken en met het eigen archief. Dear ICC toont 
-luidens de ondertitel van de expositie-; 
Aspecten van de actuele kunst in België 1970- 
1985. Met een beetje kwade wil kan men stel
len dat deze ondertitel al bij voorbaat het be
lang van de tentoonstelling relativeert. Als 
het ICC onder de loep wordt genomen, dan 
kunnen enkel ‘aspecten’ van de geschiedenis 
van de Belgische kunst tussen 1970 en 1985 
worden waargenomen. Welke geschiedenis 
van de Belgische kunst, kan worden geschre
ven op basis van het programma van het 
ICC? Dit is helemaal geen oninteressante 
vraag, maar een antwoord hierop vergt een 
doorgedreven contextualisering. Een derge- 
lijke insteek heeft alleen zin als zij meteen 
ook de contouren duidelijk maakt van de spe
cifieke, fragmentaire geschiedenis die zich 
met het ICC en alleen met het ICC laat vertel
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len. Maar zoals gezegd, van contextualisering 
is in Dear ICC geen sprake. Het is een ten
toonstelling die een onverminderd positief 
beeld over het ICC de wereld wil insturen. 
Tot op zekere hoogte verdoezelt zij zelfs de 
onyolledigheid van het, beeld dathetICG pre- 
senteert. Johan Pas heeft Marijke Van 
Eeckhaut ingefluisterd dat in Dear ICC “een 
verhaal wordt verteld over de Belgische 
kunstscène van de jaren zeventig en de eerste 
helft van de jaren tachtig, geplaatst tegen het 
licht van de internationale context.” “Deze 
periode in de Belgische kunst geniet weinig 
bekendheid bij het publiek en dit is een uitste
kende gelegenheid om daar iets aan te doen, 
aangezien het allemaal in het ICC gebeurde 
of er toch minstens passeerde.” (p. 3) Het is 
niet helemaal duidelijk of het verhaal in 
kwestie nu over de Belgische kunstscène gaat 
dan wel over de Belgische kunst, maar het 
staat wel vast dat Dear ICC niets vertelt over 
die “Belgische kunstscène” en nog veel min
der over haar “internationale context”. En het 
staat eveneens vast dat ‘het’ niet allemaal ge
beurde of passeerde in het ICC. Van de kun
stenaars die vandaag tot het kruim van de 
toenmalige avant-garde worden gerekend, 
heeft slechts een beperkt aantal in het ICC 
tentoongesteld. Maar ook nationaal was het 
ICC niet zomaar een supermagneet die alle 
avant-gardistische krachten naar zich toe
zoog.

Als de tentoonstelling “aspecten van de 
actuele kunst in België” wou tonen, dan had
den ook de problematische ‘aspecten’ van het 
artistieke beleid van het ICC aan bod moeten 
komen. Dit gebeurt niet, wel integendeel. In 
de ruimte over ‘concept’ worden bijvoor
beeld werken van Joseph Kosuth, Jef Geys en 
Jacques Lizène gepresenteerd rond een bijna 
lege vlakte met alleen maar, rond het centrum 
geschikt, drie vitrines waarin boeken van 
Marcel Broodthaers liggen. In 1977 hield het 
ICC inderdaad een herdenkingstentoonstel
ling met boeken van de in 1976 overleden 
kunstenaar, maar bij leven heeft Broodthaers 
nooit in het ICC tentoongesteld, De nadruk 
waarmee Broodthaers hier getoond wordt, is 
dus zonder meer manipulatief. De vele twee
de-, derde-, vierderangse conceptkunst is gro
tendeels uitgegomd. Op dat vlak is Dear ICC 
een fundamenteel oneerlijke tentoonstelling. 
Nergens wordt een begin gemaakt van een 
kritisch inzicht, nergens is er ook maar iets 
wat het ICC betreft, dat als een beperking of 
een tekort wordt voorgesteld. Alles verschijnt 
in een positief daglicht Merkt de maker al in
consistenties en/of tegenstellingen op, dan 
worden die steevast als een kwaliteit voorge
steld: zo wordt de versplintering van het pro
gramma voorgesteld als een bewijs van le
vendigheid, tolerantie en diversiteit - ‘alles 
was mogelijk’ - en nooit als een gebrek aan 
selectiviteit of oordeelkundigheid.

9.

En waarom ligt de focus van de tentoonstel
ling slechts op de periode van 1970 tot 1985? 
Het ICC organiseerde toch tentoonstellingen 
tot 1998? Welnu, in 1985 werd het MuHKA 
opgericht. Het jaartal 1985 vertelt ons dat het 
ICC wordt ‘afgelost’ door het MuHKA - dat 
het MuHKA met andere woorden de recht
streekse erfgenaam is van het ICC. In de ten- 
toonstellingsfolder wordt het als volgt sa
mengevat: “Onder Flor Bex groeide het ICC 
uit van een anti-museum tot de broedplaats 
waaruit het latere Antwerpse museum voor 
hedendaagse kunst (MuHKA) zou voortko
men.” (p. 2) Een staaltje van voluntaristische 
geschiedschrijving! De genealogische relatie 
wordt bovendien door de tentoonstelling zélf 
tegengesproken, want de tijdstabel in de ar
chiefruimte loopt door tot 1990, toen het ICC 
bij het Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten werd ondergebracht Het ICC bleef 
na 1990 echter gewoon ICC heten. Meer nog: 
een aantal medewerkers die er al lange tijd 
werkzaam waren, bleven actief en realiseer- 
den tentoonstellingen die expliciet in de ‘tra
ditie’ van het ICC werden gesitueerd. Het is 
pas in 1998 dat het ICC werd gesloten. Deze 
sluiting ontlokte het protest van een groep 
kunstenaars die het NICC oprichtte. Dat 
maakt deze groep natuurlijk niet tot de opvol
ger van het ICC. Welnu, ongelooflijk maar 
waar, terwijl het MuHKA zogezegd al in 
1985 de fakkel zou hebben overgenomen, 
wordt ook het NICC nog eens als erfgenaam 
van het ICC gepresenteerd: in een vitrine lig
gen krantjes, publicaties, petitieformulieren 
en enveloppes van het NICC. Het NICC 
werd nochtans opgestart met een totaal ande
re agenda, en heeft als organisatie een com
pleet andere structuur - het gaat om een kun
stenaarsinitiatief dat de belangen van kunste
naars wil verdedigen. Een genuanceerde dui
ding van ICC, MuHKA en NICC ontbreekt 
volledig. Dear ICC suggereert verbanden die 
er niet zijn of die niet aannemelijk worden ge
maakt.

10.

Waarom werd het ICC opgericht? Welke 
krachten hebben dit bewerkstelligd? Waarom 
weed gekozen veorbudo Bekkers als eerste 
directeur? Wat Was zijn agenda? Wat was 
zijn programma? Waarom werd hij na twee 
jaar opgevolgd door Flor Bex? Wat was zijn 
agenda? Wat was zijn programma? Op welke 
manier eindigde het directeurschap van Flor 
Bex? Waarom? Wat gebeurde er nadien? 
Vele institutionele vragen, die soms door de 
kunstwerken zelf worden opgeroepen, zoals 
het werk van Johan Van Geluwe met de fo
to’s van de personeelsleden van het ICC, 
maar die zonder antwoord blijven.

Flor Bex is wel zeer prominent aanwe
zig in de tentoonstelling. Logisch, want hij is 
heel lang directeur geweest van het ICC. 
Toch is hierop ook het een en ander aan te 
merken. Uit de catalogi blijkt dat de curatoren 
van het ICC zeer veel ruimte kregen. Van 
deze verregaande vorm van autonomie, die 
wellicht heeft bijgedragen tot de veelvormig
heid van het ICC, is zo goed als niets te mer
ken. Flor Bex verschijnt op het scherm van 
televisiemonitoren, in brieven met beroemde 
kunstenaars, op artistiek briefpapier van 
Byars, als geadresseerde van mail art van 
Guy Bleus of als kunstenaar onder de naam 
Hubert Van Es. Institutioneel is hij de enige 
persoon van wie de naam doorklinkt in de 
tentoonstelling, zodat het lijkt alsof het ICC 
een eenmanszaak is geweest De aanspreking 
Dear Flor gaat haast ongemerkt over in de 
aanspreking Dear ICC. Dat de tentoonstel
ling deze gepersonaliseerde aanspreking van 
het instituut - afkomstig uit een brief van 
Laurie Anderson - als motto en titel heeft ge
kozen, is dan ook geen toeval. De personali- 
sering van de band met de kunst is een manier 
om de snijranden van het institutionele appa
raat weg te moffelen.

Dear ICC is een knuffeltentoonstelling 
die de geschiedenis van het instituut -en 
daarmee ook van de cultuurpolitiek in 
België - buiten beeld houdt In die zin lost de 
titel van deze tentoonstelling alle verwachtin
gen in.

Illustratie

Daniel Buren, Travail in situ ICC, 1974, foto: 
© ICC archive/MuHKA ■

Dear ICC liep van 18 december 2004 tot 
27 februari 2005 in het MuHKA, 
Leuvenstraat 32, Antwerpen (03/260.99.99; 
www.muhka.be).
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Nostalgia for an age that never existed
Over Life, Once More

P
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like that

Barbara Visser Barbara Visser

Lecture on Lecture with Actress, 2004 Lecture on Lecture with Actress, 2004

Maaike Bleeker

Do you remember the summer of love? 
Vietnam, mini skirts and drugs 
Rebellion was so much fun.
Tell your own kids 
To say no to that 
Nostalgia for an age that never existed.

Jello Biafra, Prairie Home Invasion

“Ik denk dat iedereen een hele grote expert is 
op het gebied van fictie, maar bijna niemand 
iets weet van de realiteit”, zegt ‘Barbara 
Visser’ aan het einde van een publieke dis
cussie over haar werk onder de titel Reality 
as Fiction in Art and Media, in cultureel cen
trum De Badcuyp in Amsterdam (1997). Op 
deze discussieavond heeft Barbara Visser, 
zonder dat de aanwezigen dat wisten, zich 
laten vervangen door een blonde vrouw 
die zich voordoet als Barbara Visser. De 
echte Barbara Visser zit verstopt achter 
een zwart gordijn en fluistert haar ver
vangster teksten in via een ‘oortje’. 
‘Barbara Visser’ laat een fragment zien 
van haar gastoptreden in een Litouwse 
soap en er brandt een discussie los over 
realiteit en fictie. Wat is eigenlijk echt? 
Zijn ervaringen echt omdat wij ze meema
ken, zoals een vrouw in het publiek 
betoogt? Is een orgasme echt? Is ‘echt’ ook 
het beeld van de moordenaar in de badka
mer uit Fatal Attraction dat een andere 
vrouw steeds voor zich ziet als ze op de 
camping naar het toilet gaat en dat daarom 
voor haar “toch een soort werkelijkheid is 
geworden”?

“Als je de vraag de hele tijd gaat stel
len is het echt of niet echt, dan lijkt onze 
hele aanwezigheid wel een soort... toneel
stuk te worden”, merkt een man achterin 
de zaal op. Daarmee zit hij dichter bij de 
realiteit dan hij op dat moment kan ver
moeden. Enkele jaren later gebruikt 
Barbara Visser de video-opnames van de 
discussie in de Badcuyp voor een optreden 
in de Münz Club in Berlijn. Opnieuw laat 
ze zich vertegenwoordigen door een 
actrice, een brunette. De tweede ‘Barbara 
Visser’ legt het Berlijnse publiek uit wat er 
in De Badcuyp gebeurde, en laat video
beelden zien van het optreden in 
Amsterdam. In de montage van die beel
den is een belangrijke rol weggelegd voor 
een man die precies weet hoe het zit. 
Volgens hem is de discussie over realiteit 
en fictie uiteindelijk terug te voeren tot 
emotionele verwarring. Sinds de moderne 
tijd, toen de mens abstracter ging denken, 
is die verwarring alleen maar groter gewor
den. Dat ziet hij ook in Vissers werk. 
Wanneer ‘Barbara Visser’ hem vraagt 
waar die verwarring dan precies in zit, ant
woordt hij: “In jou als persoon, omdat jij 
fictie en werkelijkheid als chaos ervaart.” 
Met die verschuiving van werk naar per

soon brengt de man een (waarschijnlijk 
onbedoelde) re-enactment van een klas
sieke kunstopvatting waarin werk en 
maker verstrengeld zijn. Het werk drukt 
Vissers verwarring uit, en Vissers verwar
ring verklaart ook het verwarrende van het 
werk. Dat zij dat zelf niet begrijpt, geeft 
niets, ze zit er tenslotte middenin.

Barbara Visser verwerkte de opnames van 
beide performances (Amsterdam en 
Berlijn) tot de 11 minuten durende video 
Lecture on Lecture with Actress (2004), 
die momenteel te zien is op de door Sven 
Lütticken samengestelde tentoonstelling 
Life, Once More. Forms of Reenactment in 
Contemporary Art in Witte de With.

De term ‘re-enactment’, zo lezen we 
in een soort inleidend statement bij het 
begin van de tentoonstelling, wordt 
gebruikt voor de livereconstructies van 
historische gebeurtenissen, vaak van mili
taire aard, door fanatieke hobbyisten. In 
Amerika maar ook elders bestaan hobby
clubs die hele veldslagen heropvoeren. In 
hun streven naar historische correctheid 
sparen zij kosten noch moeite, maar ze 
maken wel één uitzondering op de regel 
van authenticiteit: overal zijn camera’s die 
het gebeuren filmen, van buitenaf maar 
ook vanbinnen de ‘historische’ situatie. 
Voor de heropvoering en de beleving 
ervan blijkt de camera onmisbaar. De re
enactors komen geregeld ook voor andere 
camera’s terecht; bij de opnames voor 
speelfilms wordt dankbaar gebruik
gemaakt van hun kennis en ervaring bij het 
ensceneren van historische veldslagen.

Ook in de beeldende kunst is re- 
enactment de laatste jaren een veelgebruikt 
procédé, dat bijvoorbeeld wordt toegepast 
op historische performances uit de jaren 
zestig en zeventig. Dat soort re-enactments 
zijn overigens niet op de tentoonstelling te 
zien. Het dichtst in de burnt komen de 
beelden van de performance Re: Painting 
Blue Poles waarin Mike Bidlo een nieuwe 
versie van Pollocks Blue Poles schildert. 
Maar er is een opvallend verschil: Bidlo 
voert een handeling op die destijds niet als 
performance bedoeld was. Hij recon
strueert geen publieke performance van 
Pollock, maar ensceneert, voor de camera 
en voor het publiek, een handeling die vol
gens Pollock geen camera en geen publiek 
kon verdragen - schilderend voor de 
camera voelde Pollock zich “a phony who 
‘acted for the camera’”.

Er zijn dus overeenkomsten maar ook 
significante verschillen tussen heropge- 
voerde living history en re-enactments in de 
kunst. De vraag wat bij re-enactments pre
cies heropgevoerd wordt, de vraag waarmee 
Life, Once More opent, is derhalve op zijn 
plaats. Lastiger is de oppositie waarbinnen 
het inleidende statement deze vraagstelling 
kadert: “is dat de historische gebeurtenis of 
de registraties die ervan bestaan?” Hier klin
ken een heel stel andere, welbekende opposi

ties door: oorsprong/afgeleide, origineel/kopie, 
aanwezigheid/representatie, live/gemedieerd, 
echt/gespeeld. Deze opposities impliceren 
een lineair-historische opeenvolging (het 
ene komt voor het andere) en een hiërar
chie (het eerste staat boven het tweede). 
Een andere zin uit de openingstekst steunt 
op datzelfde oppositionele scenario: “En is 
het niet het lot van re-enactment om uitein
delijk eveneens een representatie in de 
vorm van film, foto’s of video te worden?” 
Een opvallende uitspraak voor een ten
toonstelling die helemaal uit foto’s en 
videobeelden bestaat.

Door de problematiek van re-enactment 
•in ■bmah'fe termen te"vatten,'dréîgtdeteiitô6iT~ 
stelling zelf een kritiekloos re-enactment te 
worden van het kunstdiscours dat het wil 
verkennen. ‘Dreigt’, want hoewel een aan
tal werken in de tentoonstelling deze oppo
sities lijken te bevestigen, zijn er ook wer
ken die een complexer verhaal vertellen, 
die het denken in opposities nuanceren en 
compliceren.

Re-enacting Plato’s cave

Interessant is in dat verband de opstelling 
waar Bidlo’s re-enactment deel van uit
maakt. Drie monitoren staan naast elkaar: 
van links naar rechts zien we de perfor
mance van Bidlo (1982-2004), beelden uit 
de beroemde film van Hans Namuth over 
de schilderende Pollock (1950), en frag
menten uit Ed Harris’ recente speelfilm 
Pollock (2000). De monitoren staan tegen 
de rechtermuur van een smalle doorgang, 
zodat je ze in eerste instantie van rechts 
naar links leest; pas als je weer terugkeert 
uit de achterliggende tentoonstellingszaal 
passeer je de opstelling van links naar 
rechts. De smalle ruimte, het kleine for
maat van de monitoren, hun plaatsing op 
betrekkelijk grote afstand van elkaar en het 
feit dat het geluid alleen via de koptelefoon 
kan beluisterd worden, versterken een suc
cessieve lezing van de video’s. Daarmee 
wordt ook de spanning tussen beide lees- 
richtingen versterkt.

Als we de opstelling van rechts naar 
links bekijken, zien we eerst de fragmen
ten uit Ed Harris’ film Pollock. Twee per
sonages, de schilderende Pollock en de fil
mende Namuth, treden op in een situatie die 
(volgens de Beschrijving van de werken) 
“het maken van de Namuth film tonen”. 
Terugkerend element is de manier waarop 
Pollock gehinderd wordt door de eisen van 
het filmen. We zien hoe Namuth de schil
der uit zijn scheppingsroes haalt en we 
worden uitgenodigd mee te leven met 
Pollocks ongemak. De gefilmde fragmen
ten lijken zo Pollocks uitspraak te bevesti
gen dat hij zich voelde als “a phony who 
‘acted’ for the camera”. De catalogus van 
Life, Once More onderschrijft die lezing. 
Het maken van de film wordt er geduid als 
“Pollock’s traumatic encounter with the 
specularization of the Act” (p. 57), een 

confrontatie die ertoe geleid zou hebben 
dat Pollock terug aan de drank raakte.

Dit lijkt erop te duiden dat de ten
toonstelling een lezing van rechts naar 
links, vertrekkend vanuit Harris’ film, wil 
aanmoedigen. Het is een lezing die de 
beelden van Namuth ‘verdacht’ doet lijken 
en die Bidlo’s performance interpreteert 
als een re-enactment van Pollocks action 
painting in het tijdperk van de media. 
Wanneer de omstanders in de video na 
afloop van Bidlo’s performance stukjes 
schilderij mee naar huis mogen nemen, 
illustreert dat hoe de ongrijpbare ‘act’ ver
worden is tot verhandelbare waar, of tot 
wat' de •Bavhrijvmg veelzeg'gend"al's “een 
mediahappening” omschrijft.

Waar een dergelijke lezing echter aan 
voorbijgaat is dat Harris’ film niet toont 
wat er gebeurd is, maar een interpretatie 
geeft van wat er gebeurd zou kunnen zijn. 
Dit is een interpretatie van 50 jaar na dato 
en vanuit een perspectief dat mede 
gevormd is door het discours over kunst en 
kunstenaarschap zoals zich dat sinds 
Pollock ontwikkeld heeft. Een dergelijk 
perspectief steunt op het onderscheid tus
sen een oorspronkelijk ‘creatief moment’ 
en zijn registraties. De mediale representa
ties worden voorgesteld als onverenigbaar 
met het scheppingsproces. Zij ‘vervalsen’ 
de oorspronkelijke act van Pollock. Maar 
door de valsheid van die representaties in 
de verf te zetten, wordt tegelijk het ‘bewijs’ 
geleverd voor de mythische oerscène van 
de schilderende Pollock. Door Pollock als 
“phony” te tonen, wordt tegelijkertijd de 
‘echte’ Pollock opgeroepen. Daarmee 
wordt tevens het discours bevestigd dat zich 
inmiddels rond Pollock heeft gevormd. Dit 
is een discours waarin Pollock een welhaast 
mythische status heeft verworven als de 
schilder wiens schilderen bij uitstek han
delen is. Bij hem zouden werk en hande
ling samenvallen, en zou de handeling een 
onbemiddelde en ongrijpbare uiting zijn 
van de creatieve impuls. Pollocks schilde
ren is daarmee een typisch voorbeeld van 
de (veronderstelde) eenheid van persoon 
en werk, die zo aardig werd verwoord door 
de man uit Barbara Vissers eerste perfor
mance in Amsterdam.

Vissers video Lecture on Lecture with 
Actress biedt zelf een aardig commentaar 
op een dergelijke negatieve bewijsvoering. 
De video begint en eindigt met beelden 
van Vissers tweede performance in Berlijn, 
die het eerste optreden als een raamvertel
ling omkadert. Het publiek heeft opnieuw 
een belangrijk aandeel in het tweede optre
den, maar deze keer is het gewaarschuwd. 
De tweede ‘Barbara Visser’ legt immers 
het geënsceneerde karakter van de eerste 
performance bloot. Ze wijst op de onna
tuurlijke manier van praten van de eerste 
actrice, die te wijten is aan het feit dat 
Barbara Visser haar alles influistert via het 
‘oortje’: “To produce these words is diffi-
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cult for both of us: I speak, she listens, she 
repeats, I think, I speak, she waits, I listen, 
we’re both silent, we speak.” Het spreken 
van de eerste actrice is letterlijk ‘retarded’, 
maar het publiek schijnt dat te accepteren. 
Evenmin merkt dit publiek het verschil op 
tussen de ‘Barbara Visser’ in de zaal en het 
beeld van Barbara Visser in de Litouwse 
soap: “There is scarcely any resemblance 
between the tall blonde woman on the 
stage and me, appearing in the video, but 
the audience sees what they expect to see. 
They say to each other, ‘My, hasn’t she 
changed in two years!’. What we see 
depends on what we are looking for.” De 
tweede Barbara Visser gedraagt zich nog 
onnatuurlijker dan haar voorgangster, 
maar ze komt daarvoor uit en ze verklaart 
ook de werking van het bedrog: ze legt ons 
uit “what we are looking for”. Dus ziet het 
tweede publiek wél het verschil tussen de 
‘Barbara Visser’ in de soap en de presenta
trice in de zaal, ook al lijkt deze brunette 
veel meer op de echte. Voor alle duidelijk
heid haalt de actrice op het einde het oortje 
uit haar oor, en legt zij het voor iedereen 
zichtbaar in een hand die vanachter de 
schermen uitgestoken wordt.

Het verhaal lijkt daarmee rond. Barbara 
Visser presenteert een re-enactment van haar 
eerdere performance en ontmaskert deze 
als een schijnvertoning. Daarmee ontpopt 
Lecture on Lecture with Actress zich ech
ter als een heropvoering van een oud meta
fysisch scenario: dat van de grot van Plato. 
Ook Plato benadert de werkelijkheid via 
een negatieve weg — door het ontmaskeren 
van de schijn. Het doorprikken van de 
schijnwerkelijkheid is de eerste stap op 
weg naar de werkelijke wereld die zich 
elders bevindt. En Plato’s middel bestaat 
erin zijn publiek te tonen ‘what we are 
looking for’.

Echter, de al te expliciete enscene
ring van die les, met zijn nadrukkelijke 
verdubbeling in twee performances, onder
mijnt de werkzaamheid ervan. Waarom 
geloven we eigenlijk dat de werkelijke 
Barbara Visser zich achter de schermen 
bevindt? Zoals de man bij de eerste perfor
mance opmerkte: als je de vraag naar echt 
of onecht blijft stellen, wordt onze aanwe
zigheid een toneelstuk. Zijn wij als kijkers 
niet evengoed deel van dat toneelstuk, net 
als de twee publieken? Een toneelstuk 
waarin wij de rol van de verlichte kijker 
spelen die doorheeft dat de werkelijke 
Barbara Visser zich achter de schermen 
bevindt? Die laatste ‘openbaring’ is slechts 
gebaseerd op de dubbele ontmaskering van 
haar aanwezigheid. De eerste ‘Barbara 
Visser’ parafraserend zou je kunnen zeggen 
dat wij na het zien van de video wellicht 
experts zijn op het gebied Van fictie, maar 
dat we van de realiteit maar weinig weten.

Hoe kunnen we ontsnappen aan een lec
tuur die schijn en werkelijkheid tegenover 
elkaar stelt? Dat kan wanneer we de opstel
ling met de schilderende Pollock in de 

omgekeerde richting lezen. In dat geval 
vertelt zij het verhaal van de kunstenaar 
Bidlo die vanuit een hedendaags standpunt 
(dat zelf getekend wordt door een ontwik
keling waarin Pollock een belangrijke rol 
heeft gespeeld) naar Pollock kijkt. Bidlo 
interpreteert Pollock in performances, 
maar ook via Harris’ film, waarvoor hij als 
adviseur optrad. Vanuit Bidlo wordt ook 
duidelijk hoe een hedendaags gezichtspunt 
bemiddelt in de lezing van het historische 
moment en zijn registraties. En gelezen in 
twee richtingen vormt deze opstelling een 
commentaar op de complexe relatie tussen 
registratie, re-enactment en historisch 
moment. Ook hier is de centrale vraag niet 
wat nu eigenlijk heropgevoerd wordt, het 
historisch moment of de registratie. De 
vraag is veeleer: hoe produceren de re
enactments (een begrip van) het histo
rische moment en van de registraties van 
dat moment?

Bovendien kan een dergelijke dubbele 
lezing van de opstelling bijdragen aan een 
verdere nuancering van de rol van de media 
in de productie van dit historische moment. 
Er blijkt op dit punt een groot verschil tus
sen de reeds aangehaalde re-enactments van 
veldslagen en re-enactments van artistieke 
performances. Terwijl deelnemers aan re
enactments van veldslagen via de camera 
naar bevestiging zoeken van de waarach
tigheid en geloofwaardigheid van hun han
delen, verschijnt de camera in Bidlo’s re- 
enactment juist als datgene wat onverenig
baar is met het nagespeelde historische 
moment. De camera bemiddelt niet maar 
staat in de weg.

Dit vervreemdende effect van de 
camera wordt in de getoonde fragmenten 
van Harris’ film over Pollock verbeeld als 
een probleem van camerabewustzijn. Het 
personage Namuth vraagt aan het perso
nage Pollock om bepaalde handelingen, 
zoals het verwisselen van zijn schoenen, 
op een voorgeschreven wijze uit te voeren. 
Pollock wordt daar ongemakkelijk van. 
Pollock is voortdurend op zijn ongemak 
— behalve op de momenten dat hij aan het 
schilderen is. Wanneer Pollock schildert, 
vergeet hij de camera. Als Namuth hem 
wil onderbreken, omdat de filmrol bijvoor
beeld op is, moet hij zijn pogingen ver
schillende keren herhalen voor Pollock uit 
zijn schildersroes ontwaakt. Op die 
momenten wordt Pollock zich van zijn 
eigen handelen bewust “als een soort 
toneelstuk”, om met de man in ‘Barbara 
Vissers’ eerste performance te spreken. Bij 
Pollock wordt dit bewustzijn niet veroor
zaakt door filosofische vragen naar echt of 
onecht. Met woorden als “phony” en 
“acting” geeft hij betekenis aan het verlies 
van vanzelfsprekendheid dat hij in con
frontatie met de camera ervaart.

De film creëert zo een oppositie tus
sen de handelende Pollock en de verval
sende camera: hij zet de artistieke bezeten
heid van Pollock af tegen de momenten 
waarop de cameraman hem stoort en de 

pure zelfbetrokkenheid van zijn artistiek 
handelen doorbreekt. Daarmee ‘bewijst’ 
de film op een positieve en al bij al ‘naïeve’ 
manier hoe de ‘valse’ media ingezet wor
den om echtheid te produceren. Maar hij 
roept tevens de vraag op of dit welhaast 
obsessionele binarisme niet iets anders 
verhult: misschien is het binaire denken 
over re-enactment wel een uiting van nos
talgisch verlangen naar het authentieke 
artistieke moment. En misschien moet dat 
moment wel als onbereikbaar worden 
voorgesteld om dit verlangen in stand te 
kunnen houden.

Instructief is wat dit betreft Hilton/Bed Piece, 
het andere werk van Barbara Visser in de 
tentoonstelling. We zien een androgyne 
persoon met Aziatische trekken die op het 
bed ligt van de John Lennon en Yoko Ono 
Honeymoon suite, in het Amsterdamse 
Hilton hotel. De figuur lijkt John en Yoko 
in zich te verenigen, in een vruchteloze 
poging om het mythische moment van hun 
beroemde Bed-In performance opnieuw te 
beleven. In acht korte fragmenten, die 
eruitzien alsof ze deel zijn van een langer 
ritueel, tracht de persoon op muziek van 
John Lennon in de juiste stemming te 
komen. Daarbij verhoudt ‘hij’ zich expli
ciet tot de camera; hij kijkt geregeld in de 
camera, en praat met iemand buiten beeld, 
vermoedelijk de cameraman.

De camera speelt dus mee in de her
opvoering. Maar is deze re-enactment 
daarom “een massamediale versie van een 
Fluxus-event of happening” geworden, 
zoals de tekst in de flyer Beschrijving van 
de werken stelt? Was de Bed-In van John 
Lennon en Yoko Ono, die de verslag
gevers in hun hotelkamer ontvingen, niet 
veel 'massamedialer' dan Barbara Vissers 
re-enactment? De Beschrijving suggereert 
dat het verschil tussen de oorspronkelijke 
happening en Vissers re-enactment terug 
te voeren is tot de impact van de massa
media, die dus gecast worden zoals bij 
Pollock en Bidlo: als vijand van het 
authentieke artistieke moment. Maar wie 
goed kijkt, ziet dat de persoon en de 
camera samenwerken. De camera stuurt de 
persoon, en tegelijk gebruikt de persoon 
ook de camera om een ervaring op te roe
pen. De aanwezigheid van de camera is 
dus niet traumatiserend, zij doet geen 
afbreuk aan de ervaring, maar maakt een 
ervaring mogelijk. En die ervaring is geen 
authentiek artistiek moment, maar het 
zwelgen in de onbereikbaarheid ervan. 
Geen ogenblik wekt de video de verwach
ting dat het mythische, oorspronkelijke 
moment opnieuw beleefd of aanwezig 
gesteld zal worden. Sterker nog, dat de 
video uitgaat van die onmogelijkheid, dat 
zij nergens een authentieke heropvoering 
belooft, geeft aan het nostalgische verlan
gen juist alle ruimte - niet alleen bij het 
personage maar ook bij de kijker.

Wat wordt hier dan heropgevoerd? 
Niet de historische gebeurtenis, noch de regi

straties ervan, maar de onherhaalbaarheid, de 
onbereikbaarheid, de onopvoerbaarheid van 
het historische moment. De video suggereert 
dat artistieke re-enactments niet draaien 
rond de heropvoering van het historische 
moment, maar rond het nostalgische ver
langen naar onherhaalbaarheid. De vraag 
is dus niet wat er heropgevoerd wordt - het 
historisch moment of de registratie - maar 
hoe de onherhaalbaarheid en ongrijpbaar
heid van het historische moment geënsce
neerd wordt en welke rol daarbij toege
kend wordt aan de media.

Theatraliteit en autonomie

“De re-enactment verandert een unieke 
gebeurtenis in een theaterspel [...] De 
geschiedenis wordt om zeep gebracht. En 
het is alsof dat ook precies de bedoeling 
van de kunstenaars is. Geen doodslag maar 
moord met voorbedachte rade”, verzucht 
Domeniek Ruyters in een reactie op de ten
toonstelling (de Volkskrant, 17 februari 
2005). Ruyters presenteert daarmee een re- 
enactment van wat Jonas Barish in zijn 
gelijknamige boek The Anti Theatrical 
Prejudice (1981) heeft genoemd, de hard
nekkige gewoonte om het echte, ware, 
authentieke en unieke af te zetten tegen het 
theater. Het beroemdste voorbeeld van die 
reflex binnen de beeldende kunst is onge
twijfeld Michael Frieds Art and Objecthood 
(1968, oorspronkelijk 1967) waarin de zui
vere aanwezigheid van de moderne kunst 
wordt verdedigd tegen de nefaste invloed 
van het minimalisme of van wat Fried 
Literalist Art noemt. Het grote gevaar van 
dergelijke kunst is haar theatraliteit, waar
mee Fried bedoelt dat ze zich expliciet ver
houdt tot een publiek.

Frieds essay is druk bediscussieerd 
en bekritiseerd, en zijn terminologie is op 
heel verschillende manieren ingezet in het 
discours rond de verdere ontwikkeling van 
beeldende kunst, theater en performance. 
In een terugblik uit 1987 merkt Rosalind 
Krauss op dat theatrical in Frieds essay 
eigenlijk een lege term is die slechts dient 
om een binaire oppositie van theatrical en 
non-theatrical op te zetten. In een andere 
terugblik uit 1997 onderschrijft Philip 
Auslander die observatie, en hij voegt 
eraan toe dat non-theatrical voor Fried 
gelijkstaat met ‘modernistisch’. Ik, op 
mijn beurt, onderschrijf dat Fried theatre 
en theatrical gebruikt om een binaire 
oppositie neer te zetten en ook dat in deze 
oppositie theatrical duidelijk de minder 
gewenste, ondergeschikte en afgeleide 
term vertegenwoordigt. Echter, bij nauw
keurige lezing van Frieds essay valt op dat 
hij vrijwel de gehele 31 pagina’s van zijn 
artikel gebruikt om uit te leggen wat thea
trical is. Die uitleg is niet altijd even con
sistent en roept allerlei vragen op, maar 
desalniettemin: als hier sprake is van een 
‘lege term’, dan is dat niet theatrical, maar 
de term waartegen theatrical afgezet 
wordt. Via de termen ‘theater’ en 'theatra-
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liteit’ wordt zo, langs negatieve weg, iets 
aanwezig gesteld dat aan elke voorstel- 
baarheid ontsnapt. Opnieuw gaat het om 
opposities die via negatieve weg de onmid
dellijkheid en autonomie van moderne 
kunst als effect produceren.

Analoog daaraan kan men stellen dat 
in de re-enactment niet “de geschiedenis” 
(de unieke historische gebeurtenis) om 
zeep geholpen wordt - hoe zou het ook 
kunnen, als heropvoering verschilt een re- 
enactment automatisch van het origineel. 
Wat om zeep geholpen wordt is de illusie 
dat dit historische moment als een ‘auto
noom’ en dus tijdloos gegeven kan worden 
gepresenteerd en gekend. De re-enactment 
doet dat door dit moment als historisch te 
laten zien, als gegrepen door tijd en 
geschiedenis.

Is het toeval dat de enige re-enactment op 
Life, Once More die wel Ruyters’ goed
keuring kan wegdragen, zich verre houdt 
van uitspraken over kunst? Het gaat om 
de Milgram Re-enactment (2002) van 
Rod Dickinson, een 3,5 uur durende 
videoregistratie van de heropvoering van 
het beroemde experiment Obedience to 
Authority (1960). Voor dit experiment 
nodigde de psycholoog Milgram proef
personen uit om plaats te nemen achter een 
controlepaneel waarmee zij elektrische 
schokken kunnen toedienen aan een andere 
proefpersoon die zich in de ruimte daar
naast bevindt. De eerste persoon wordt 
gevraagd om via een microfoon aan de 
tweede persoon een reeks vragen voor te 
leggen, die het vermogen van deze laatste 
om woordcombinaties te onthouden moe
ten testen. Telkens wanneer de tweede per
soon een fout antwoord geeft, moet de eer
ste persoon hem een stroomstoot toedie
nen, en de kracht van die stroomstoot 
wordt tijdens het experiment steeds opge
voerd. Aan de eerste persoon wordt uitge
legd dat de stroomstoten deel uitmaken 
van een nieuwe leertechniek. Later blijkt 
dat de hele enscenering bedoeld is om te 
testen hoe ver de proefpersonen bereid zijn 
te gaan in het toedienen van stroomstoten. 
De uitkomst is schokkend. Zelfs als de 
tweede proefpersoon (overigens een acteur 
die niet werkelijk onder stroom gezet 
wordt) het uitschreeuwt en smeekt om het 
experiment te stoppen, blijven veel proef
personen de autoriteit van de wetenschap
per in witte jas accepteren, om door te 
gaan met het experiment.

In 2002 ensceneerde Rod Dickinson 
een heropvoering waarbij het originele expe
riment tot in de kleinste details werd nage
daan, met als belangrijk verschil dat alle 
deelnemers acteurs zijn en dat het ‘experi
ment’ wordt uitgevoerd voor publiek Dit 
publiek weet dat het ‘maar theater’ is. 
Toch vindt Ruyters het videoverslag 
indrukwekkend en zelfs “ronduit schok
kend”. Waarom dan? We weten toch al de 
uitkomst? Voor Ruyters ligt de kracht van 
de opvoering hierin dat zij ons met het 
reeds bekende confronteert. De video van 
Dickinson confronteert ons “met Milgrams 
verbluffende boodschap: de meeste men
sen gehoorzamen zonder bezwaar aan de 
scripts die hen door een autoriteit worden 
opgedragen, ook al zijn die te gruwelijk 
voor woorden.” Plots is het geen probleem 
meer dat de oorspronkelijke gebeurtenis in 
een theaterspel verandert. Komt dat omdat 
het originele experiment al in hoge mate 
‘theater’ was, waarbij zelfs de onwetende 
proefpersoon gehoorzaamde aan het script? 
Of komt het omdat dit theatrale karakter in 
de videoregistratie onzichtbaar blijft?

Wat hier herhaald wordt, verschijnt niet 
als onherhaalbaar en is niet omgeven met 
mythes van onherhaalbaarheid. Integendeel, 
bij een dergelijk wetenschappelijk experi
ment is herhaalbaarheid juist een voor
waarde voor de productie van waarheid. 
Bovendien heeft de herenscenering voor 
Ruyters dezelfde betekenis als het oor
spronkelijke experiment; de re-enactment 
werkt hier dus 'detheatraliserend', zij ver
sterkt de illusie dat we erbij waren. 
Cruciaal daarbij is dat het publiek in de 
video-opname van de re-enactment nau
welijks wordt opgemerkt. We kunnen dus 
‘vergeten’ dat dit een theatervoorstelling 
was.

“What we see depends on what we are 
looking for”, zegt ‘Barbara Visser’ in 
Lecture on Lecture with Actress. “Do we 
know what we are looking for?”, dat is de 
vraag in Omer Fasts installatie Spielberg’s 
List (2003). Fast heeft opnames gemaakt in
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And the building opposite - there was one of the gates - 
because there were four gates to the Ghetto.
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This was the way people walked to the factories - 
when they were working outside the camp.

de omgeving van Krakow, waar Spielbergs 
film Schindler’s List werd opgenomen, te 
midden van restanten van de filmset en van 
het werkelijke concentratiekamp daar niet 
ver vandaan. De titel suggereert dat hij de 
geschiedvervalsing van Spielbergs film 
wil ontmaskeren, en zijdelings gebeurt dat 
ook, maar veel indrukwekkender zijn de 
interviews die hij heeft afgenomen van 
plaatselijke bewoners die als figurant aan 
de film hebben meegedaan. Zij vertellen 
hoe ze voor bepaalde rollen geselecteerd 
werden, en hoe het eraan toeging tijdens de 
opnames. Ze treden op als ooggetuigen, 
niet van de historische gebeurtenissen, 
maar van de film en zijn productieproces. 
Opvallend is dat hun beschrijvingen vaak 
sprekend lijken op beschrijvingen die we 
kennen van concentratiekampslachtoffers. 
Vaak moet je goed luisteren om te weten 
of het over echte kampervaringen of over 
de film gaat, maar de geïnterviewden zelf 
wekken nooit de indruk dat ze het onder
scheid tussen feit en fictie kwijt geraakt 
zijn. Integendeel, voor hen heeft dat ver
schil een vreemde evidentie, die de kijker 
in verwarring brengt. Een man vertelt rus
tig hoe hij ’s avonds de hond aan het uitla
ten was en zag hoe ze een paar joden aan 
het martelen waren. Wanneer was dat dan, 
vraagt de interviewer. Nou, toen ze de film 
aan het maken waren natuurlijk. Een 
mevrouw vertelt hoe de mensen werden 
geselecteerd die naar de gaskamers gin
gen, en hoe zij vooraf werden kaalgescho
ren. Waarvoor ze dan wel extra betaald 
werden.

De opnames veroorzaken een kort
sluiting tussen twee manieren om zich tot 
de geschiedenis van de Holocaust te ver
houden. Die houdingen lopen ook in 
Spielbergs eigen werk naast elkaar, met 
enerzijds de historische film Schindler’s 
List (een ‘re-enactment’) en anderzijds het 
Survivors of the Shoah Visual History 
Program, dat getuigenissen verzamelt van 
overlevenden van de holocaust. Belangrijk

—

Omer Fast
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And the building opposite - there was one of the takes - 
because there were four takes in the Ghetto.
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This was the way people walked to the film set - 
when they were working inside the camp.

Spielberg’s List, 2003

is echter dat die kortsluiting tussen re- 
enactment en getuigenis plaatsvindt in het 
hoofd van de kijker. Verontrustend is dat 
wij, hoewel we weten dat het verschil 
enorm is, de representaties van beide erva
ringen nauwelijks van elkaar kunnen 
onderscheiden. De kortsluiting wordt nog 
onderstreept door de constructie van de 
installatie, die bestaat uit twee naast elkaar 
geplaatste videoschermen waarop telkens 
dezelfde getuige over zijn ervaringen ver
telt. De getuigenissen (in het Pools) zijn 
ondertiteld in het Engels, maar er zijn 
voortdurend kleine, significante verschil
len tussen de ondertiteling op het linker- 
scherm en die op het rechterscherm. Wie 
geen Pools kent, kan echter onmogelijk 
uitmaken welke vertaling klopt, en of er 
wel een vertaling is die klopt.

Ook hier blijft de historische gebeur
tenis buiten beeld. We krijgen zelfs geen 
re-enactment te zien. De installatie beves
tigt het onvermogen om de Holocaust aan
wezig te stellen en lokaliseert dat onver
mogen ‘in the eye of the beholder’. De 
interviews met de re-enactors geven een 
mogelijke kijk op getuigenissen van de 
Holocaust, niet op de Holocaust zelf. Het 
‘theater’ wordt niet afgezet tegen het 
authentieke, historische moment. Het 
‘theater’ is slechts de plaats waar we geat
tendeerd worden op manieren van kijken, 
op representaties van de geschiedenis en 
op de verhouding van die representaties tot 
verwachtingen, ervaringen en veronder
stellingen van kijkers.
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Tweede katern
Nieuws_________ _________ - ____________—

LOUVRE IN LENS. Na het Centre Pompidou krijgt ook 
het Louvre een ‘antenne’ buiten Parijs. Het filiaal komt in 
de hoofdstad van het arrondissement Pas-de-Calais. Een 
mooi geschenk voor het provinciestadje Lens (amper 
35.000 inwoners), in de door hoge werkloosheid geteis
terde mijnstreek in het noorden van Frankrijk.
Na de dependance van het Musée national d’art moderne, 
die oorspronkelijk in Rijsel was gepland maar die uit elec
torale overwegingen aan de stad Metz (Lorraine) werd toe
gewezen -de kieskring van de voormalige minister van 
cultuur Jean-Jacques Aillagon (zie De Witte Raaf nr. 105, 
september-oktober 2003, p. 35) - koos de centrumrechtse 
eerste minister Jean-Pierre Raffarin voor een compromis in 
een linkse stad en een linkse regio. Dat Jack Lang, voorma
lig cultuurminister onder Mitterrand, hier volksvertegen
woordiger is kan geen toeval zijn. Andere kandidaten 
waren Arras, Valenciennes, Calais, Boulogne, Béthune en 
Amiens, maar een oude mijnsite van 20 hectaren gaf uitein
delijk de doorslag. Een internationale architectuurwedstrijd 
voor dit 22.000 vierkante meter grote museum zal binnen
kort worden uitgeschreven. Het Louvre II opent zijn deuren 
in 2009.
Een argument voor deze locatie was de grote bevolkings
dichtheid van de regio. In een straal van honderd kilometer 
wonen bijna 7 miljoen mensen, in een straal van tweehon
derd kilometer zijn er dat zelfs 27 miljoen. Ondanks de 
afwezigheid van een TGV-lijn ligt Lens (een dertig kilome
ter ten zuiden van Rijsel) per trein op een uur van Parijs, op 
minder dan twee uur van Brussel en op drie uur van 
Londen.
In een wisselend systeem zullen hier om de twee tot drie 
jaar tussen de 600 en de 800 werken uit het Louvre te zien 
zijn. Daarnaast komen er ook tentoonstellingen. De opzet is 
volgens het Louvre “thematisch, transversaal en multidisci
plinair”. Alles samen gaat het om een investering van 85 tot 
100 miljoen euro, verdeeld tussen de regio (60%), de 
Europese gemeenschap (20%) en de gemeente (20%). De 
lokale gemeenschap, die hoopt op een Bilbao-effect, draagt 
de werkingskosten van 10 tot 12 miljoen euro. Het museum, 
dat per jaar 500.000 bezoekers verwacht, hoopt 250 directe 
werkplaatsen te creëren.
De idee om het Louvre te decentraliseren is niet nieuw. 
Begin 19de eeuw besloot Napoleon reeds tot de oprichting 
van departementale musea, onder andere in Brussel, om het 
Louvre te verlichten en de kunst over het ganse land te ver
spreiden. De keuze voor één bijkomend Louvre gaat echter 
ook in tegen deze spreidingsgedachte. In plaats van deze 
werken in bruikleen te geven aan de provinciale musea, 
opteerde men voor een centralisatie in het noorden, een 
regio die reeds een hoge concentratie van musea kent. 
Lokale museumverantwoordelijken vrezen dat de oprich
ting van het prestigieuze Louvre wel eens ten koste van hun 
eigen instellingen zou kunnen gaan en dat ze hierdoor niet 
alleen hun publiek, maar ook hun lokale financiering drei
gen te verliezen. Men vraagt zich zelfs af of het wel de taak 
van de staat is om de lokale musea op hun eigen terrein te 
komen beconcurreren.
Ook in het Louvre zelf is niet iedereen wild enthousiast. 
Men vreest dat men in Lens vooral uit hun context gerukte 
topwerken wil exposeren, waardoor de coherentie van de 
Parijse opstelling in het gedrang komt. Zoniet blijft er voor 
Lens alleen maar tweede keuze over, wat ook niet de 
bedoeling kan zijn. Maar de belangrijkste zorg van het 
Louvrepersoneel blijft de fysieke conditie en de conserva
tie van de werken. Momenteel voert het Louvre reeds een 
intensief uitleenbeleid en om de oplopende kosten voor het 
onderhoud van het gebouw te financieren organiseert het 
museum tentoonstellingen in Japan, de Verenigde Staten 
en Australië. Onlangs werd in het grootste geheim een con
tract opgesteld met het High Museum of Art in Atlanta, 
waardoor gedurende driejaar tussen de 200 en 300 werken 
uit de verzameling geregeld naar Atlanta zullen reizen. De 
tien miljoen dollar die deze operatie moet opbrengen zal 
worden aangewend voor de renovatie van de zalen voor 
toegepaste kunst uit de 18de eeuw.
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Thomas Hirschhorn 

zicht op de tentoonstelling Swiss Swiss Democracy, 
Centre culturel suisse, Parijs, 4 december 2004 - 30 januari 2005, 

foto: Mare Domage / Tutti

Het regelmatig in- en uitpakken van de werken kan makke
lijk leiden tot ‘vermoeidheidsverschijnselen’. Het vervoer 
van kunstwerken is ook een arbeidsintensieve aangelegen
heid. Bij elk transport moet een speciale kist gemaakt wor
den. Elk werk dat het Louvre binnen en buiten gaat wordt 
door een conservator en een restaurateur grondig onder
zocht en waar nodig gerestaureerd. Het Louvre II bezorgt 
het eigen personeel bergen overwerk, wat ten koste gaat 
van de wetenschappelijke opdracht van het museum, ter
wijl vooral transportmaatschappijen en externe restaura
teurs er beter van worden.

Lieven Van Den Abeele

SWISS SWISS DEMOCRACY VAN THOMAS 
HIRSCHHORN KOST PRO HELVETIA MILJOEN 
SUBSIDIE. Om te protesteren tegen de benoeming van 
Christopher Blocher, leider van de Zwitserse populistische 
partij Union Démocratique du Centre (UDC), tot minister 
van justitie en politie in de Zwitserse regering, besloot de 
Zwitserse kunstenaar Thomas Hirschhorn om vanaf de ver
kiezingen van oktober 2003 niet meer in Zwitserland ten
toon te stellen. Hirschhorn, die sinds jaren in Parijs woont, 
gebruikt zijn recente tentoonstelling in het Parijse Centre 
culturel suisse dan ook om “het goede democratische gewe
ten te destabiliseren”. Hij verzet zich vooral tegen een 
teveel aan referenda. Die hebben bijvoorbeeld al geleid tot 
de verwerping van de eenvoudige naturalisatie van emi
granten van de tweede en de derde generatie, of zorgden 
ervoor dat seksuele en gewelddadige misdadigers levens
lang kunnen worden opgesloten.
Zijn tentoonstelling Swiss Swiss Democracy ziet hij als 
“een belegering” van het Zwitserse cultuurcentrum in het 
hartje van de Marais. Zoals hij dat reeds vroeger deed in 
gevoelige wijken in Kassel, Avignon en Aubervilliers, 
werd het centrum met Hirschhorns gekende esthetiek van 

karton, scotch en krantenknipsels, omgebouwd in een tijde
lijke propagandastand. Als deel van zijn presentatie toonde 
hij een burleske versie van Schillers toneelstuk Willem Teil 
in een regie van Gwenael Morin, waarbij een acteur preten
deert als een hond op het portret van Blocher te plassen. 
Een bespreking van het spektakel in de Zwitsere krant 
Le Matin werd opgepikt door het Duitstalige populaire 
weekblad Bliek dat het schandaal uitlokte.
Onder leiding van de christen-democraat Peter Bieri (PDC) 
werd de regering aangemoedigd om dit “in het buitenland 
misprijzend beeld van Zwitserland” te sanctioneren. Een 
stemming in het parlement, democratie oblige, vermin
derde de subsidies voor 2005 van Pro Helvetia, die de ten
toonstelling subsidieerde, met 24 stemmen tegen 13, van 
34 naar 33 miljoen Zwitserse frank.
Volgens Hirschhorn is dit het mooiste bewijs van de mach
teloosheid van de democratie. De voorzitster van Pro 
Helvetia is gescandaliseerd. “Het zijn net zij die de cultuur 
van de staat en de gesubsidieerde kunst altijd scherp heb
ben aangevallen, die zich nu geroepen voelen om een ultra- 
dirigistische politiek te voeren, de oude machthebbers van 
de voormalige Duitse Democratische Republiek waardig.” 
Pro Helvetia onderschrijft het project van Hirschhorn, maar 
distantieert zich van elke persoonlijke aanval op Blocher. 
Verder heeft de organisatie niet de intentie de tentoonstelling 
te censureren. Door het “politiek debat uit de weg te gaan”, 
aldus een woordvoerder van Pro Helvetia, zou men “de 
kunst zijn slagkracht ontnemen”; en hij voegt er laconiek aan 
toe dat “het Parijse Centre culturel suisse het platform is van 
een democratisch land”.

Lieven Van Den Abeele

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM. Audi is tot 
2014 een van de founders van het Stedelijk Museum 
Amsterdam. Dat hebben Audi en het Stedelijk Museum op 
15 februari 2005 bekendgemaakt. De middelen die Audi 
inbrengt, zullen worden gebruikt voor de verbouwing van 
het museum. Ook zal Audi tentoonstellingen op het gebied 
van design financieel ondersteunen. “Als merk dat voor
sprong en design hoog in het vaandel heeft, wil Audi het 
Stedelijk Museum graag ondersteunen om weer tot de cul
turele top van de wereld te gaan behoren”, zegt Edwin 
Meijerman, directeur van Audi. Het huidige gebouw van 
het Stedelijk Museum wordt geheel gerenoveerd. Daarnaast 
heeft het Stedelijk Museum architectenbureau Benthem 
Crouwel aangetrokken voor een nieuwbouw. Meer infor
matie op www.stedelijk.nl.

David Nolens

MANIFESTA 6. De International Foundation Manifesta is 
een reizend pan-Europees platform voor de hedendaagse 
beeldende kunst Manifesta 6 zal plaatsvinden in de stad 
Nicosia (Cyprus) in de herfst van 2006. Volgens het pers
bericht zal Nicosia fungeren als een microcosmos voor de 
kritische herinterpretatie van de (post)koloniale geschiede
nis van Europa in relatie tot het Midden-Oosten en Noord- 
Afrika. Tijdens Manifesta 5 in San Sebastian werden veer
tig mensen uitgenodigd om een interdisciplinair team 
samen te stellen en voorstellen te formuleren. Een jury 
heeft daaruit het curatorenteam gekozen dat Manifesta 6 
zal leiden. Het bestaat uit Mai Abu ElDahab (onafhankelijk 
curator uit Cairo), Florian Waldvogel (Duits curator) en 
Anton Vidokle (beeldend kunstenaar uit New York). Het 
volledige persbericht kunt u nalezen op www.manifesta.org. 
(D.N.)

CULTUURPRIJZEN. Op 21 februari 2005 werden de 
Cultuurprijzen Vlaanderen 2004 uitgereikt in het 
Concertgebouw van Brugge. Deze officiële cultuurprijzen 
van de Vlaamse Gemeenschap zijn een blijk van erkenning 
voor organisaties of personen die een opmerkelijke bij
drage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen. 
De Prijs voor Beeldende Kunst ging naar Ana Torfs 
(°1963). Haar recente werk omvat onder meer verschil
lende installaties met diaprojecties, een webproject, reek
sen foto’s, een langspeelfilm en diverse publicaties. De 
Prijs voor Vormgeving werd toegekend aan Casimir 
(° 1966), meubel- en interieurontwerper. De laureate van de

Erwin Wurm — “The Idiot”
24 maart - 23 april 2005

15 april 2005 vanaf 20.00 uur 
performance Erwin Wurm

David Altmejd
24 maart - 23 april 2005

ART Brussels
15 - 18 april 2005

Gert Verhoeven
28 april - 28 mei 2005

José Lerma
28 april - 28 mei 2005

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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IS ‘CONTEMPORARY’ STILL THE MESSAGE?

15/16/17 /18 APRIL 2005 at Mineta Contemporary Brussels

www.mineta.org

NIEUW! 15 MEI 2005 DEADLINE
BINNENLAND
ATELIER
Als verruiming van de buitenland ateliers wil het Fonds BKVB ook binnenland ateliers 
aanbieden. Vanaf 2005 neemt het Fonds BKVB bij wijze van proef deel aan een nieuw 
artist-in-residence programma in de voormalige zuivelfabriek De Venen in Kolderveen 
(Drenthe). Beeldend kunstenaars, maar ook vormgevers, architecten en beschouwers 
kunnen drie maanden in een rustige en inspirerende omgeving werken. Aan het verblijf 
zijn een presentatie en een publicatie verbonden.

KOLDERVEEN - voormalige zuivelfabriek De Venen
periode: 1 juli - 30 september of 1 januari 2006 - 31 maart 2006 
atelier en woonruimte in ruim en industrieel ateliercomplex 
www.kik-site.nl meer informatie: Steven van Teeseling, tel 020 5231522

Aanvraagformulieren dienen vóór 15 mei 2005 bij het Fonds BKVB binnen te zijn.
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FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING________  
EN BOUWKUNST

BUITENLAND ATELIERS
Het Fonds BKVB beschikt over een aantal woon/werkruimtes in het buitenland. Met een 
verblijf in één van deze ateliers worden beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten of 
beschouwers in de gelegenheid gesteld om in een andere omgeving en cultuur hun werkte 
verdiepen of daarop te reflecteren. Een verblijf schept tevens mogelijkheden om internationale 
contacten op te doen en een nieuwe markt te ontwikkelen. De ateliers bevinden zich in 
internationale studiocomplexen, vaak gekoppeld aan een tentoonstellingsruimte.

VOOR BEELDEND KUNSTENAARS:

NEW YORK-ISCP
periode: 1 januari 2006 -1 januari 2007
atelier in groot studiocomplex + aparte woonruimte in Manhattan 
www.iscp-nyc.org meer informatie: Tejo van der Wel, tel 020 5231540

LONDEN - Delfina Studio
periode: 1 oktober 2005 -1 juli 2006
atelier+woonruimte in studiocomplex dichtbij de Tate Modern 
www.delfina.org.uk meer informatie: Bonnie Dumanaw, tel 020 5231561

ISTANBUL - Platform Garanti
periode: 1 september 2005 -1 maart 2006 of 1 februari -1 augustus 2006 
atelier in kunstcentrum + aparte woonruimte in loft in de oude stad 
meer informatie: Bonnie Dumanaw, tel 020 5231561

STOCKHOLM -IASPIS
periode: 1 november 2005 -1 maart 2006
atelier + appartement in kunstenaarshotel midden in Stockholm 
www.iaspis.com meer informatie: Douke IJsselstein, tel 020 5231660

VOOR BEELDEND KUNSTENAARS, VORMGEVERS, ARCHITECTEN OF BESCHOUWERS:

CANADA - BANFF, Centre for the Arts, Leighton Studio’s
periode: 18 september -13 november 2005
vrijstaande studio in multidisciplinair kunstenaarscentrum in de Canadese Rocky Mountains 
www.banffcentre.ca/proqrams meer informatie: Anne Hoogewoning, tel 020 5231639

BERLIJN - Projectstudio
periode: 4 periodes van 3 maanden tussen 1 oktober 2005 -1 oktober 2006
studio + aparte woonruimte in de wijk Friedrichshein 
meer informatie: Mayke Jongsma, tel 020 5231640

De beu rs d ie het Fonds BKVB voor elk van de ateliers ter beschikking stelt, is bedoeld voor reis-, 
verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door 
het Fonds BKVB betaald.

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

Aanvraagformulieren dienen vóór 15 mei 2005 bij het Fonds BKVB binnen te zijn.
Zie de voorwaarden op het aanvraagformulier voor aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.
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PMMK-Bibliotheek, © PMMK/Steven Decroos

Prijs voor Cultureel Erfgoed is Lieve Watteeuw (°1959), 
conservator-restaurator papier en perkament. Een overzicht 
van de genomineerden en laureaten vindt u op 
www.cultuurprijzen.be. (D.N.)

PMMK-BIBLIOTHEEK. Op vrijdag 18 maart om 20 uur 
opent de nieuwe museumbibliotheek van het Provinciaal 
Museum voor Moderne Kunst te Oostende. Het afgelopen 
jaar verbouwde de Provincie West-Vlaanderen de derde 
verdieping van het museum. De werken werden geleid door 
het architectenbureau Boeckx & Partners uit Oostende. De 
klimaatregeling en een deel van het dak werden vernieuwd. 
Het auditorium werd opgefrist.
De nieuwe museumbibliotheek, kortweg PMMK-Bibliotheek, 
beslaat 661 vierkante meter en heeft ook een tentoonstel- 
lingsgang. Ze heeft een ruime tijdschriftenafdeling, een 
studiezaal, twee depots met klimaatregeling, een admini
stratieve ruimte en een afzonderlijk kopieerlokaal. Er zijn 
ook computers met online-verbinding voor het publiek. 
De PMMK-Bibliotheek bevat informatie en documentatie 
over nationale en internationale kunst van de 20ste en 
21ste eeuw. Bezoekers zullen er gespecialiseerde boeken, 
tijdschriften, documentatie, databanken en naslagwerken 
kunnen raadplegen. Ontlenen is niet mogelijk. U kan er 
terecht van woensdag tot vrijdag (13-17 uur) en op de eer
ste zaterdag van de maand (10-13 uur). De bibliotheek 
bevindt zich op het museumadres (Romestraat 11, 
Oostende). Surf naar www.pmmk.be/bibliotheek. (D.N.)

JAARBOEK ARCHITECTUUR VLAANDEREN. De 
redactie van het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2004- 
2005 wil zicht krijgen op tendensen en evoluties in de 
Vlaamse architectuur, en is daarom op zoek naar significante 
realisaties van recente datum. Architecten en opdrachtgevers 
kunnen een dossier indienen voor maximum drie projecten 
die opgeleverd werden tussen 1 september 2003 en 1 mei 
2005. Ook niet-gebouwd en meer conceptueel werk is wel
kom. Deadline voor de inzendingen is 4 april 2005. Stuur uw 
projecten naar Katrien Vandermarliere, Vlaams Architectuur
instituut, Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen. Meer 
informatie op www.vai.be (03/242.89.70; edith.wouters@vai.be). 
(D.N.)

DE COKER GALLERY. In een voormalig koetshuis aan 
de Gentse Coupure is in februari 2005 een architectuur- 
galerie geopend. Initiatiefnemer Johan De Coker, oprichter 
en voormalige eigenaar van de Gentse designwinkel 
Surplus, wil in de eerste plaats architecten een platform 
aanbieden om “te reflecteren over de functies van architec
tuur”. De website van de galerie preciseert dat vooral de 
maatschappelijke betekenis van de bouwkunst aandacht 
krijgt, met de nadruk op de relatie tussen het individu en de 
gebouwde omgeving. Iedereen wordt immers “op een heel 

directe manier beïnvloed door de architecturale taal van 
zijn omgeving”.
De openingstentoonstelling lijkt niet meteen een vertaling 
van dit opzet. Onder de titel Dimensies focust de galerie op 
het werk van de pas overleden Belgische ontwerper 
Maarten Van Severen. De tentoonstelling werd samenge
steld door Van Severen zelf, net als zijn recente retrospec
tieve in het Gentse Design museum, maar de galerie toont 
nauwelijks ‘werk’ van de ontwerper. We zien een beperkte 
selectie foto’s, genomen door Van Severen zelf en afge
drukt op groot formaat. De beelden evoceren zijn persoon- 
lijke werk- en leefwereld. Op een van de galeriemuren 
kleefde hij een foto (op ware grootte) van het raam in zijn 
atelier. De andere beelden hangen aan de wand en tonen 
een desolaat landschap, naakte lichamen, een huis...
De galerie stelt welgeteld één ‘designproduct’ tentoon. 
Twee afzonderlijke, quasi lege kamers demonstreren het 
gebruik van de lichtgevende verf starlight blue/glow in the 
dark, die Van Severen recent ontwikkelde. Deze verf lijkt 
licht te absorberen, om het weer af te geven in het donker. 
De twee kamers doen zich in eerste instantie voor als een 
soort meditatiecellen, maar de verlichtingsbakken die op de 
grond liggen en die de verf moeten ‘opladen’, alluderen op 
de pragmatische kant van deze demonstratie.
Het volgende project lijkt meer aan te sluiten bij de intentie
verklaring van de galerie: het gaat over de “sociale rol van 
de stedenbouwkundige diensten”. De Coker heeft aan ver
schillende architecten gevraagd om een gevel uit te kiezen 
die volgens hen “de sfeer van de stad op een negatieve 
manier beïnvloedt”. Daarnaast zullen enkele kunstenaars 
de “betekenis van de gevel” bevragen.

Fredie Floré

^Dimensies loopt tot 27 maart 2005 in De Coker Gallery, 
Coupure 673,9000 Gent (09/251.53.40; www.decokergallery. 
com).

Wissels

CASCO. Lisette Smits heeft op 1 maart Casco verlaten na 
zeven jaar directeurschap. Enkele van haar projecten van 
de afgelopen jaren zijn First Woman on the Moon van 
Aleksandra Mir, Funky Baskenland van Asier Pérez 
Gonzalez, Make Over van Otto Berchem en Killer Queen 
van L.A. Raeven. Verder werkte zij samen met kunstenaars 
als Matthieu Laurette, N55, Apolonija Sustersic, Luke 
Fowler en Jens Haaning.
Wendel ten Arve werd aangesteld als interimdirecteur, 
maar het programma van Smits loopt nog door tot de 
zomer. De reeks Ontwerpposities wordt dit voorjaar ver- 
dergezet met presentaties van Ben Laloua en Neeltje ten 
Westenend. De film Designing Truth die zij samen met 
Hinrich Sachs maakte, gaat op 14 mei in première in Casco. 
Lisette Smits zal zich voortaan richten op onderzoek en wil 
ook als freelance curator gaan werken. Casco kreeg onlangs 
een toezegging van de Mondriaan Stichting en de gemeente 
Utrecht voor een meerjarige subsidie. Inmiddels is een 
vacature voor een nieuwe directeur gepubliceerd in 
Nederlandse en buitenlandse media. Meer informatie daar
over op de website van Casco (www.cascoprojects.org). 
(D.N.)

Lezingen

ARCAM. Binnen de lezingenreeks van het Architectuur- 
centrum Amsterdam in de Brakke Grond wordt maande
lijks een architect uitgenodigd om “in een theatrale sfeer” 
te vertellen over zijn of haar werk, ontwerpfilosofie en 
bronnen van inspiratie. Op dinsdag 22 maart is het de beurt 
aan de Franse architect David Mangin (° 1949), die onlangs 
de prijsvraag won voor de herinrichting van Les Halles in

Maarten Van Severen, foto: Fien Muller

Parijs. Op dinsdag 26 april kunt u een lezing bijwonen van 
de Nederlandse architect Paul de Ruiter (°1962), gast
docent aan de TU Delft en de Academie van Bouwkunst in 
Amsterdam. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar op 
de avond van de voorafgaande lezing aan de kassa van de 
Brakke Grond, en daarna bij ARCAM, tijdens kantooruren 
en op zaterdagen tussen 13 en 17 uur. Aan vang van de 
lezingen is telkens om 20.15 uur (kassa open om 19.30 uur). 
Locatie: de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam. Inkom 
7,50 euro. Meer informatie op www.arcam.nl. (D.N.)

DE SINGEL. Sinds 2003 nodigt deSingel in het pro
gramma Curating the Library maandelijks prominente per
soonlijkheden uit om hun favoriete boeken te presenteren. 
De boeken en de dvd-registraties van de lezingen kunnen 
vervolgens in deSingel geconsulteerd worden. De collectie 
omvat inmiddels een kleine 500 titels. Op donderdag 
14 april spreken Franz Xaver Baier, Duits fenomenolöog 
en architect, en Edwin Carels, Belgisch curator film en 
media. Donderdag 12 mei is het de beurt aan de 
Amerikaanse fotograaf Lewis Baltz en de Belgische filo
soof en mathematicus Jean-Paul Van Bendegem. De lezin
gen starten om 20 uur in deSingel, Desguinlei 25, 
Antwerpen. Het volledige programma vindt u op 
www.desingel.be (03/248.28.28; tickets@desingel.be). De 
inkom bedraagt 5 euro. (D.N.)

ARCHISTENFORUM. Onder de naam “Archistenforum” 
organiseert de studentenraad architectuur van het Henry 
van de Velde Instituut te Antwerpen jaarlijks lezingen over 
architectuur, design en kunst. De volgende maanden ziet het 
programma er als volgt uit: architectenbureau Mys-Bomans 
(donderdag 17 maart), architect en professor Stéphane Beel 
(donderdag 14 april), architectenbureau Top Office van 
Luc Deleu (dinsdag 26 april) en STAM architecten (dinsdag 
10 mei). De lezingen beginnen telkens om 20 uur en vinden 
plaats in het Henry van de Velde Instituut, aula Dieperik, 
Mutsaardstraat 31, Antwerpen. De lezing van Stéphane Beel 
vindt plaats in de aula aan de Keizerstraat 14, Antwerpen. 
De inkom is gratis. Meer informatie op student.ha.be/aria 
(archistenforum@gmail.com). (D.N.)

PIET ZWART INSTITUUT. Body Language and 
Embodied Meaning is een serie lezingen en filmvertonin
gen waarin lichaamstaal wordt onderzocht door te kijken 
naar etnografische films, video, performance, theater en 
body-art. Ook wetenschappelijke invalshoeken komen aan 
bod. In maart en april nodigt het Piet Zwart Instituut de vol
gende sprekers uit: filosofe Bojana Kunst (donderdag 
24 maart), choreograaf Jeroen Fabius (donderdag 31 maart) 
en linguïste Brigitte Felderer (donderdag 7 april). De lezin
gen beginnen telkens om 19.30 uur in Witte De With, Witte 
De Withstraat 50, Rotterdam (010/411.01.44; info @ wdw.nl).

Ik ga het zeggen Luk! 
"Short Messages 
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In april en mei wordt onder de werktitel The Systems of Art 
een lezingenreeks georganiseerd over het functioneren van 
de kunstwereld. Kunstenares Sarah Pierce zal spreken over 
het functioneren van kunstinstituten en de wijze waarop 
kunstenaars daarmee omgaan. Christian Hoeller, Hedwig 
Saxenhuber en Georg Schoellhammer (redactieleden van 
het tijdschrift Springerin) organiseren lezingen over “de 
geografie van de kunst”. En de Zweedse curator Maria 
Lind plant een serie lezingen over de relatie tussen kunst en 
economie. Dit programma staat nog niet op punt. Raadpleeg 
daarom de website pzwart.wdka.hro.nl. (D.N.)

CONTEXT K. De Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België (Brussel) presenteren op zondag 
20 maart om 11 uur het tweede nummer van de jaarlijkse 
publicatie Context K. Drie sprekers buigen zich over de 
creatie, de presentatie en de receptie van actuele kunst. 
Beeldend kunstenaar Ben Meewis vraagt zich af welke rol 
hedendaagse kunst speelt in “een cultuur die met context bete
kenis genereert en die inhoud trivialiseert tot een lege doos”. 
Tentoonstellingsmaker Dirk Snauwaert stelt dat “de meeste 
musea zich gaan meten aan pretparken” en dat het hoog tijd is 
om “een andere vorm” te ontwikkelen. Piet Vanrobaeys houdt 
“een pleidooi voor een contextuele benadering van kunst". 
De presentatie vindt plaats aan de Regentschapsstraat 3, Brussel 
(02/508.34.50; educatieve.dienst@fine-arts-museum.be). Inkom 
5 euro. (D.N.)

STUK AUDITORIUM. In de lezingenreeks Auditorium 
05 van het STUK is het op donderdag 24 maart om 20 uur 
de beurt aan Jacques de Brouwer van het Nederlandse 
bureau Bedaux De Brouwer Architecten (www.bedaux
debrouwer.nl). De lezing vindt plaats in het STUK, 
Auditorium, Naamsestraat 96, Leuven. Inkom 5 euro. Meer 
informatie op www.stadenarchitectuur.be (016/22.22.39; 
info@stadenarchitectuur.be). (D.N.)

Plastische kunsten

MAGRITTE EN DE FOTOGRAFIE. Bozar heeft een 
tentoonstelling geproduceerd en geeft een boek uit over 
René Magritte en de fotografie. Het basismateriaal bestaat 
uit meer dan 300 foto’s en een aantal van Magritte’s kort
films uit de jaren ’50 en ’60. Er zijn veel foto’s te zien die 
niet bekend waren of nog nooit gedocumenteerd werden, 
en van bijna alle welbekende foto’s hangen de originele 
afdrukken in de tentoonstelling. Met als protagonisten: 
Magritte’s gezicht dat zich door de jaren steeds meer sluit, 
Georgette die triest ‘muteert’ in een oude vrouw, de reeks 
hondjes die nooit ouder lijken te worden maar wel soms 
plots verdwijnen en vervangen worden... Er zijn bijzon
dere zaken te zien op deze tentoonstelling, zoals de pre
mière van een zeer waardevolle scène, gefilmd door Maria 
Gilissen, met een gespeeld dubbelportret van Broodthaers 
en Magritte, de prachtige reeks portretten en interieur- 
zichten van Duane Michals uit 1965, enkele sterke, tragische 
portretten van Georgette Magritte die Roger Dyckmans 
gemaakt heeft in 1967 toen ze - meen ik - net weduwe was 
geworden. Dit alles maakt het bezoek aan de tentoonstel
ling zeer de moeite waard. Maar er is ook ergerlijk veel fout 
gegaan. De familiefoto’s uit Magritte’s kindertijd en jeugd, de 
gelegenheidsfoto’s en amateuristische portretten die hij zelf 
maakt van zijn kennissen en vrienden, en de foto’s die 
Georgette en/of vrienden maken van/met Magritte, de 
tableaux vivants geënsceneerd door het Brusselse surrealisten
clubje, de ‘sociale’ groepsportretten van hetzelfde gezel
schap, de ‘situaties’ en/of modellen die Magritte fotogra
feert (samen met reproducties en ander materiaal) en ver
werkt in zijn schilderijen, de late ‘officiële’ kunstenaars
portretten waarin Magritte met een van zijn werken of als 
Bolhoedman poseert, de artistieke portretten door Michals 
en anderen, de reportage van de begrafenis: ze hangen alle- 

Georgette en René Magritte, L’ombre et son ombre, 
Esseghemstraat, Brussel, 1937, © ADAGP, Paris, 2004

maal zonder onderscheid naast en zelfs door elkaar. De 
gemene deler is dat ze allemaal ‘iets’ met Magritte te 
maken hebben - zonder dat onderscheiden en geëxplici
teerd wordt wat ze tonen en hoe ze dat doen, en dus zonder 
dat duidelijk wordt wat ze kunnen betekenen. In de bij
schriften bij de verschillende secties wordt wel een verhaal 
verteld waaraan de beelden opgehangen worden, maar dat 
verhaal is niet veel meer dan een grove en stereotiepe bio
grafische schets. Het boek gaat breder en brengt soms 
nieuwe details, maar auteur en curator Patrick Roegiers 
permitteert zich een zeer empathische betoogtrant. Hij 
schrijft in een commentaar bij een van de meest gereprodu
ceerde foto’s - “une autre image très touchante” - van het 
jonge koppel Magritte: “Rien ne semble les inquiéter, 
l’avenir leur sourit. Le peintre, introverti et tourmenté, et 
celle qui sera en principe toute sa vie son modèle, ressem
blent à n’importe quel jeune couple amoureux. Attirés l’un 
par l’autre comme deux amants, ils se savent inséparables 
et le regard rieur et adouci de René n’a pas besoin d’être 
tourné vers elle puisqu’il ne la quittera plus et restera posé 
sur elle pour toujours. L’art sera leur cause commune. C’est 
un amour absolu et décisif qu’entérinne cette image admi
rable qui est bien plus qu’une simple vignette sentimentale: 
‘c’est mon mari, c’est mon René’, semble-t-elle chucho
ter. ..” In de tentoonstellingszalen domineert het ‘vertoog’ 
van de curator de kleine foto’s aan de wanden, rond en 
naast een aantal centraal en theatraal opgestelde schermen, 
met projecties van ‘creatieve compilaties’ van filmpjes en 
schilderijen. Hierin worden stukjes uit Magritte’s amateur-

filmpjes, foto’s en schilderijfragmenten met vervloeiing en 
cut-en-pastetechniek op elkaar gelegd en geassocieerd, en 
voorzien van muziek van Satie. Een geschilderd portret 
vervloeit zo tot een fotografisch portret, Magritte wordt de 
Bolhoedman in het tafereel enzovoort. Met dit materiaal 
kan zeker gewerkt worden, maar deze compilaties suggere
ren van alles zonder dat er een these uit spreekt. Ze bewij
zen niets meer dan dat de foto’s en het werk mogelijk ‘iets’ 
met elkaar te maken hebben. Maar dat wisten we al. Het 
meest overbodige ‘creatieve toevoegsel’ is een remake van 
Magritte’s schilderij La Chute, met de ‘regen’ van bolhoed- 
mannetjes voor een neutrale gesloten gevelrij. Roegiers 
verzint het om een installatie te maken met een kopie van 
de huizenrij waarop dan een ‘echt bewegende’ vallende 
regen van kleine bolhoedfiguurtjes geprojecteerd wordt. En 
met dit soort grappen vergeet de tentoonstelling haar werk 
te doen. De foto’s worden niet als documenten geëxplo
reerd of beschreven. Het boek is ook geen catalogus, want 
de foto’s worden niet geïnventariseerd. De situatie- en 
beeldhumor wordt niet geduid of in zijn context geplaatst. 
Er wordt niet ingegaan op de verschillende manieren 
waarop Magritte foto’s verwerkt in of tot zijn beelden, en 
hoe het verbinden van beide de interpretatie mede kan 
bepalen. De gelijktijdigheid van en het mogelijke verband 
tussen het beginnende succes, de eerste ‘officiële’ perspor
tretten en de creatie van de Bolhoedman worden niet gethe
matiseerd. Parallellen en verschillen tussen de vroege 
foto’s en de latere filmpjes worden niet nagegaan. 
Enzovoort. Men geeft ook niet aan hoe de beelden geselec
teerd werden. Het boek somt wel alle publicaties op van de 
auteur maar een status questionis van het onderwerp ont
breekt. Geen bibliografie, geen verwijzing te bespeuren naar 
de tentoonstelling en publicatie La fidélité des Images. René 
Magritte: le cinématographe et la photographie, die Francis 
de Lulle en Cathérine de Croës voor de Waalse Gemeenschap 
hebben gemaakt. In die uitgave zijn een aantal foto’s opge
nomen die duidelijk tot dezelfde reeksen behoren die in 
Brussel te zien zijn, maar die nu niet geselecteerd zijn. 
Waarom? Er is ook geen overzicht van Magritte’s amateur
filmpjes -terwijl dat nochtans beschikbaar is- en geen 
situering of verantwoording van de selectie.
De makers hebben het plan voor deze tentoonstelling - zo 
wordt verteld - opgevat bij het zien van het miserabele 
zaaltje met de foto’s in de kelderverdieping van het Jeu de 
Paume tijdens de Magrittetentoonstelling in 2003. Het kon 
beter. En inderdaad, in het Paleis voor Schone Kunsten vul
len de foto’s nu de zalen, de inrichting is verzorgd, en de 
show is multimediatiek. Maar het vertoog van de tentoon
stelling is anekdotisch en glijdt af naar een souvenirshbw 
die niets zegt over “Magritte en de fotografie” en die geen 
recht doet aan het materiaal. Het is altijd waar dat men in 
een slechte tentoonstelling goede werken en zeer interes
sant materiaal kan zien. Maar deze bijdrage tot de viering 
van 175 jaar België heeft geen artistieke, historische of kri
tische vraagstelling, en dient voornamelijk de Magritte- 
industrie.

Bart Verschaffel

^René Magritte en de fotogrcfie, tot 15 mei in Bozar, 
Ravensteinstraat 23,1000 Brussel (02/507.84.44; www.bozar.be).

GARRY WINOGRAND. Het Fotografiemuseum Amsterdam 
(Foam) verkeert al enkele maanden in moeilijkheden. Na 
een reeks negatieve adviezen van de Raad van Cultuur en 
de Amsterdamse Kunstraad leek het er zelfs even op dat het 
relatief jonge museum (opgericht in 2002) dit jaar al de 
deuren mocht sluiten. Onlangs besliste de Amsterdamse 
gemeenteraad om het Foam alsnog een subsidie toe te ken
nen, maar de onzekere situatie woog inmiddels zwaar op 
het tentoonstellingsbeleid van de instelling. Zo pakte men 
de afgelopen maanden steevast uit met ‘grootse’ maar wei
nig inspirerende expo’s van bekende namen (Guy Bourdin) 
en populaire genres (sportfotografie). Het leek erop dat men
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Garry Winogrand

Los Angeles, California, 1969

zijn eigen toekomst veilig wilde stellen door zoveel mogelijk 
mensen naar het museum te lokken. Of zo’n populariserende 
aanpak de subsidiërende overheid straks nog eens zal kunnen 
overtuigen, is maar de vraag. De nu lopende tentoonstelling 
Garry Winogrand and the American Streetphotographers 
belooft in elk geval weinig goeds.
De tentoonstelling is opgebouwd rond de intrigerende beel
den van de Amerikaanse fotograaf Garry Winogrand 
(1928-1984). Van middenjaren zestig tot beginjaren tach
tig fotografeerde Winogrand alles wat bewoog in de woe
lige straten van New York. Uit dat gigantische oeuvre 
- meer dan 150.000 negatieven - presenteert het Foam nu 
een honderdtal beelden, voor het merendeel afkomstig uit 
het boek Women are beautiful (1975). Winogrand werkt 
bijna uitsluitend met een breedhoeklens. Dat is meer dan 
een technisch detail: het houdt een radicale koerswijziging 
in ten aanzien van de reguliere straatfotografie, Door zo te 
werken zet Winogrand zijn meesterschap bewust op het 
spel. Zijn breed uitgesméerd kader zuigt haast altijd te veel 
informatie op, en is dan ook nooit volledig te controleren. 
Hoeveel chaos kan het fotografische beeld verdragen alvo
rens het implodeert? Hoever kan je het kader oprekken 
voor het beeld nietszeggend wordt? Die fundamentele vra
gen sturen Winogrands strategie.
Zijn beelden sluiten de werkelijkheid niet langer op in een 
rigide, formele structuur; Er is eerder sprake van radicale 
ontbinding. Verschillende heterogene elementen worden 
tegen elkaar uitgespeeld of aan elkaar geregen tot een lós 
en associatief verband van objecten en mensen. Het resul
taat is een verrassend fysieke fotografie die dé stedelijke 
ruimte in ons gezicht slingert. Toch gaat deze assertieve 
fotografie nooit gepaard met enig fysiek of emotioneel 
onbehagen. Winogrand voelt zich thuis in het kluwen van 
lichamen en objecten dat de stad hem dagelijks aanbiedt. 
Hij weigert derstedelijkeechaositewerichtenitot een isym- 
bool voor het emotionele klimaat van een specifiek tijds- 
gewricht, zoals William Klein dat deed.
Fotografie was boeiend omdat zij een autonome werkelijk- 
heid creëerde, niet omdat zij de werkelijkheid slaafs repro
duceerde. Méér zelfs, voor Winogrand was fotografie 
zodanig autonoom dat ze helemaal niets te zeggen had over 
dé werkelijkheid. Het fotografische beeld heeft voor hem 
géén enkele informatieve waarde. Meer nog dan door een 
reeks formele eigenaardigheden, is het precies hierdoor dat 
hij zich radicaal onderscheidt van zijn voorgangers, 
Straatfotografie was tot dan toe'vooral een instrument 
geweest om de wereld te begrijpen. Het was een politiek 
genre dat de maatschappelijke en psychologische dimensies 
van het stadsleven in kaart kón brengen. Winogrands beel
den leren ons echter niets over het leven in New York. Ook 
als hij manifestaties van de vrouwenbeweging of betogingen 
tegen de oorlog in Viëtnam fotografeert, weigeren zijn beel

den elk politiek statement. Het weidse kader belet dat het I 
beeld tot een eenduidige betekenis uitkristalliseert.
In de tentoonstelling wordt dit enigmatische oeuvre in ver- I 
band gebracht met het werk van vier tijdgenoten die min of I 
meer beïnvloed lijken dóór Winogrands fotografie. Dat I 
geldt zeker voor het werk, van Joel Meyerowitz (°1938), 
een fotograaf dié Winogrand meermaals vergezelde tijdens I 
zijn tochten door New York. In zijn dynamische kleurenfo
to’s, waar de actie weigert te verdichten tot een werkelijke I 
gebeurtenis, heerst vaak eenzelfde betekenisloosheid als in I 
de foto’s van Winogrand. De drie andere fotografen verto- ] 
nen echter slechts oppervlakkige gelijkenissen met I 
Winogrand. Henry Wessel (°1942) en Mitch Epstein I 
(° 1952) lijken meer beïnvloed door de statige documentaire I 
fotografie die in die tijd furore maakte dan door de aanste- | 
kelijke dynamiek van Winogrand. Met hun koele en afstan
delijke analyses van het leven in het hedendaagse Amerika 
zochten zij opnieuw aansluiting bij het soort fotografie dat 
maatschappelijke relevantie nastreefde. Ook het werk van 
Lee Friedlander, de vierde fotograaf, verschilt grondig van i 
dat van Winogrand. Er is weliswaar een grote formele ver
wantschap - beiden vertrekken van een chaotisch en , 
ontembaar stedelijk landschap - maar inhoudelijk gaapt er 
een wijde kloof. Door objecten en mensen vaak letterlijk op 
de huid te zitten, creëert Friedlander een gevoel van groot- . 
stedelijke dreiging. Dat hij de stedelijke ruimte als een j 
opeenvolging van visuele obstakels en barrières afbeeldt i 
- vensters, afsluitingen en hekken spelen een grote rol in i 
zijn beelden - werkt dat gevoel nog in de hand. Voor : 
Friedlander is de straat nog altijd een moreel en politiek I 
beladen ruimte.
Heel dat ingewikkelde web van invloeden en verschuivin
gen wordt door de tentoonstellingsmakers echter nauwe
lijks aangeraakt. Zij beperken zich tot een gortdroge | 
opsomming van vijf fotografen die netjes van elkaar | 
gescheiden worden. Het ontbreekt deze tentoonstelling aan 
een globaal intellectueel raamwerk. Elk oeuvre vormt een 
eiland en de toeschouwer moet zich al zwemmend zien te 
redden.

Steven Humblet

• Garry Winogrand and the American Streetphotographers 
loopt nOg tot 30 maart 2005 in Foam, Keizersgracht 609, 
1017 DS Amsterdam (020/551.65.00, www.foam.nl).

LUKAS EINSELE. Cathérine David heeft uit onvrede 
met dé lokale situatie in Rotterdam haar biezen gepakt als 
directeur van Witte de With. Haar laatste wapenfeit, een 
tentoonstelling van Lukas Einsele, is nu nog in Rotterdam 
te zien.
Voor het project One Step Beyond onderzocht kunstenaar 
Lukas Einsele het fenomeen van de landmijn. Hij reisde met 
fotograaf Andreas Zierhut naar vier landen van de wereld die 
als gevolg van oorlogen geteisterd worden door verborgen 
mijnen: Angola, Afghanistan, Bosnië-Herzegovina en 
Cambodja. Hij sprak metslachtoffers en probeerde aande-senteert-Einsee steeds een aantal biografische gegevens
hand van herinneringen, schetsen en foto’s de dramatische 
gebeurtenissen te reconstrueren en een beeld te schetsen 
van de problematiek, rond de landmijnen. Einsele stelt de 
positie' van de slachtoffers centraal. Zo raakte Rohida, een 
ongeveer veertigjarige huisvrouw uit de provincie Bajawar 
in Afghanistan, in 2001 beidé, benen kwijt inde tuin van 
haar huis. “Het, gebeurde in Bajawar”, vertelt ze. “Daar is 
geen oorlog, maar sommige mensen zijn slecht. [...] Het 

' was één uur ‘s middags. Ik stond voor mijn huis en was 
. dode wortels aan het uitgraven en takken bij elkaar aan hét 
rapen. Toen ging ik door het hek de tuin in om te bidden. 
[...] Toén deed; ik hét hek dicht en stapelde ik het hout 
erachter op.'En daar lag de mijn. Hij ontplofte. Ik kan me 
alleen het hek nog herinneren. Mijn tuinhek.”
In de grote zalen van Witte de With hangen kleine zwart- 

’ witfotootjes • van Rohida en andere mensen die gewond 
raakten door landmijnen. De foto’s gaan steeds vergezeld

Ji

Garry Winogrand

Women are beautiful, New York, 1965
© Fraenkel Gallery, San Francisco / Galerie Thomas Zander, Keulen

van een geschreven relaas met de herinneringen en verbal
len van de slachtoffers, die zich concentreren op de gebeur
tenissen voorafgaand aan het ongeluk. In een video maakt 
de twaalfjarige Rebecca Mujinga uit Angola een aandoen
lijke schets van de route die zij liep, de manier waarop ze 
op een landmijn stapte en de wijze waarop ze vervolgens in 
een ziekenhuis belandde. Even-verderop zien wé de schets 
in een opgeblazen, versie op alle wanden van een ruimte 
terug. Het is een verontrustend en toch geestig beeldver- 
slag. Jammer genoeg werdén de onderdelen van deteke- 
ning voor-de gelegenheid met weinig tact in-stukken 
geknipt en opnieuw gegroepeerd.
Samen met de foto’s en verhalen van de slachtoffers pre- 

over de personen én een technische beschrijving van het 
soort landmijnI waarmee ze in aanraking kwamen. Land van 
herkomst van de mijn, beschrijving, specificaties, werk
wijze, neutralisatie, mogelijkheden tot onklaar maken; alles 
wordt nauwgezet gerapporteerd. Dit waarschijnlijk alleen 
tot genoegen van de meest fervente militarist, want wie 
haakt er niet af na een opeenvolging van zinnen als “The 
mechanism consists of a spring-loaded striker retained 
against an outer collar by a single retaining ball”.
De presentatie valt bij nadere beschouwing uiteen in ver- 
schillende verhaten, verschillende waarheden, die onbarm
hartig naast elkaar gepresenteerd worden. De wrede werke
lijkheid van de landmijnen wordt dus in zijn kille feitelijk
heid gepresenteerd, als pendant van de persoonlijke verha
len van de slachtoffers. In het vervolg van de tentoonstel
ling - dat ook het begin zou kunnen zijn, want een echte 
route is er niet - maken de kleine zwart-witportretten met

argos EXHIBITION

arGoS Aernout Mik Vacuum Room
25.06.2005

Wednesday - Saturday 
14:00-19:00

for information please contact
argos . werfstraat 13 rue du chantier b-1000 brussels t + 32 (0)2 229 00 03 f + 32 (0)2 223 73 31 info@argosarts.org www.argosarts.org
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Cet obccer oéjet
Malou Swinnen

Z33, Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt Belgium
T+32 (0)11 29 59 60
F +32 (0)11 29 59 61
z33@limburg.be 
www.z33.be
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Tentoonstelling fotografisch werk 
Malou Swinnen

biomEXISV 5X 115D15W 191169

17 februari tot en met 17 april 2005

Museumsite 
Leuven
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15.04-18.04.2005
Sergey Bratkov, Johan Creten 
Luc Dondeyne, Joris Ghekiere
ArtBrussels Brussels Expo, paleis 11, stand A-07

Publicatie
Cet obscur objet ...
met bijdragen van vrouwelijke auteurs 
uitgegeven door Uitgeverij P 24.04- 12.06.2005

Thomas Raat
dinsdag tot zaterdag: 10.00 uur tot 17.00 uur
zondag en feestdagen: 14.00 uur tot 17.00 uur

E

Stedelijk museum Vander Kelen-Mertens
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven
Tel. +32 16 22 69 06
Fax +32 16 23 89 30
www.leuven.be/museumsite (onder expo)
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Uitgeverij P
Sint-Antoniusberg 9 - 3000 Leuven 
info@uitgeverij-p.be

Leuven. 
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met de steun van de Mondriaan Stichting

TRANSIT
zandpoortvest 10 - be 2800 mechelen - art@transit.be - www.transit.be 

openingsuren: vrijdag, zaterdag & zondag 14-18 uur
of.na afspraak +32 15 336 336 of +32 478 811 441
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verhalen plaats voor mijnenkaarten en grote kleurenfoto’s 
waarin Einsele’s boodschap op een nadrukkelijk picturale 
manier gepresenteerd wordt. Door die verschillende media 
en representatiewijzen ontpopt Einsele zich als een stra
teeg, als een politiek correcte artdirector die zijn beeldtaal 
varieert om zijn boodschap aantrekkelijk te maken. Hij 
gebruikt foto’s, videobeelden, teksten en interviews - naast 
de tentoonstelling is er trouwens nog een website en een 
publicatie - maar die diversiteit kan niet verbloemen dat 
Einsele in al die media ongeveer even slaapverwekkend te 
werk gaat. Als dan ook nog een hoek van de tentoonstelling 
is ingericht met vitrines waarin allerlei landmijnen of 
onderdelen daarvan liggen uitgestald, wordt het echt te gor
tig. Dit zijn uiteindelijk niet meer dan ‘goede bedoelingen’ 
overgoten met een artistieke saus.
One Step Beyond zal nog worden gepresenteerd in het 
Museum Haus Esters (Krefeld), alsook in United Nations en 
het Goethe Institut, New York. Vanaf juli gaat One Step 
Beyond op toemee naar de landen die Einsele bezocht heeft. 
De publicatie, een samenwerking tussen Lukas Einsele en 
Carolyn Steinbeck, verschijnt in april en bevat teksten van 
Sherko Fatah, Fabrizio Gallanti, Jonathan Kaplan, Thomas 
Küchenmeister, Frank Masche, Pedro Rosa Mendes, 
Bertrand Ogilvie en Ralf Syring.

Kees Keijer

►►Lukas Einsele, One Step Beyond: The Mine Revisited, tot 
27 maart in Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst, 
Witte de Withstraat 50, 3012 BR Rotterdam (010/411.01.44, 
www.wdw.nl).

STANLEY BROUWN. Vier decennia geleden stelde de 
Amsterdamse kunstenaar Stanley Brouwn zichzelf de 
opdracht om zijn artistiek onderzoek enkel en alleen te 
richten op de begrippen ‘afstand’ en ‘beweging’. Dat resul
teert in een groot aantal projecten waarin met uiterste con
sequentie afstanden worden geteld en opgemeten. Stanley 
Brouwn ontwikkelt daartoe een persoonlijk maatsysteem 
(de sb-voet, de sb-el en de sb-stap) dat hij systematisch 
confronteert met het universele metrieke stelsel en met in 
onbruik geraakte lokale maateenheden. Tijdens de late 
jaren ‘60 en ‘70 inventariseert hij afstanden, in de vorm van 
getallen op afzonderlijke steekkaarten, in een kaartregister 
of in boekvorm. Of hij zet de afstanden als lijnstuk op grote 
vellen papier. Vanaf de jaren ‘80 materialiseert hij afstan
den in opgerolde staaldraad, aluminium platen en strips, 
houten en metalen kubussen. Deze laatste objecten hanteert 
hij tevens als meetinstrument om ruimtes te ‘portretteren’. 
Zijn meest recente werk beperkt zich tot een titel die een 
imaginaire afstand weergeeft.
De retrospectieve die momenteel in het Van Abbemuseum 
in Eindhoven loopt, toont een overzicht van deze verschil
lende fasen. Naast het ‘concrete’ conceptuele materiaal, 
tentoongesteld op schraagtafels die de kunstenaar zelf ont
wierp, realiseerde Brouwn tevens enkele in situ-installaties. 
In een ruimte trok hij bijvoorbeeld een aantal paden met 
behulp van twee evenwijdige lijnen. De paden zijn enkele 
stappen lang en lopen telkens in de richting van een andere 
hoofdstad.
Stanley Brouwn is altijd trouw gebleven aan het credo van 
de conceptuele kunst dat een idee geen fysieke gestalte 
moet krijgen en dus evengoed als tekst kan geformuleerd 
worden. Niettemin heeft hij steeds gezocht naar werk dat 
zijn elementaire feitelijkheid bewijst. Werken als stalen 
plaat 1 voet x 1 el of Zonder titel, metaal, 1/10 m x 1 voet 
zijn simpelweg wat ze van zichzelf beweren. Titel en kunst
werk, gedachte en realiteit, vallen samen en zijn inwissel
baar. Brouwn wil immers niet alleen de realiteit omvatten 
zonder haar te representeren, hij wil dat zijn werk ook een 
heldere en concrete realiteit op zich vormt. Zo identifi
ceerde hij de naamloze zalen van het Van Abbemuseum via 
hun afmetingen op een titelbordje. Terwijl de zalen zich 
manifesteren als sculpturaal object, verwijzen de afmetin
gen naar een uitgepuurd en zelfstandig gegeven. In

Lukas Einsele

Demining dogs, Bosnië, 2003

gedrukte vorm zijn de afmetingen even ‘concreet’ als de 
ruimte die ze omschrijven. Dit spel tussen concreet object 
en concrete beschrijving wordt verdergezet in een nieuwe 
deuropening die Stanley Brouwn realiseerde in een wand 
van het Van Abbemuseum, exact volgens de afmetingen 
van een bestaande deur in een ander gebouw in 
Eindhoven.
Doordat zijn werk enkel en alleen (ver) wij st en geen inter
pretatie vergt, doordat het slechts concrete feitelijkheid 
produceert en elke abstraherende waarneming weigert, ver
draagt het volgens Brouwn geen .verklaringen of beschrij
vingen. Brouwn wil de esoterische zuiverheid van zijn 
werk beschermen door elke ‘commentaar’ te beperken tot 
zijn handelen: objectief aanduiden. Sinds jaar en dag weigert 
Brouwn elk interview en vermijdt hij dat er over zijn werk 
wordt geschreven. Tentoonstellingscatalogi blijven angst
vallig gespaard van foto’s, biografische of bibliografische 
gegevens. Bij de retrospectieve in het Van Abbemuseum 
werd dan ook geen catalogus gepubliceerd, maar een klein 
en goedkoop ‘kunstenaarsboek’ dat afstanden documen
teert. Voor wie zicht wil krijgen op ‘het materiaal’, geldt 
wat in de catalogus van de documenta 7 (1982) staat: 
“Stanley Brouwn refers to his works in the exhibition.” 
Maar precies deze extreme feitelijkheid mondt uit in een 
verregaande mythologisering van Brouwn als figuur en als 
kunstenaar. Dit manifesteert zich al bij zijn eerste concep
tuele werken uit 1960. Terwijl het werk op zich objectief 
lijkt, is de daad die het aanwezig stelt altijd subjectief geco
deerd - door ‘Brouwn’ zélf. Voor het werk pedestrian foot
steps on paper liet hij tijdens het lopen van een punt a naar 
een punt b een serie papieren vellen op het trottoir neer
dwarrelen. Nadat de vellen waren bedrukt met de voetspo
ren van een anonieme voorbijganger, werden ze verzameld 
als documentatiemateriaal van het parcours dat Brouwn 
zelf had afgelegd. Parallel hieraan ontstond wellicht 
Brouwns bekendste werk: de serie This Way Brouwn. 
Brouwn vroeg passanten om de weg naar eén bepaalde plek 
in de stad te verduidelijken met behulp van pen en papier. 
De schetsen van de toevallige voorbijgangers werden 
nadien voorzien van de stempel “this way brouwn”. 
Hoewel deze twee vroege werken zich aandienen als een 
psychogeografische studie van een omgeving, op basis van 
het gedrag van individuen, geven ze geen uitzicht op een 
verhaal. We komen niet te weten wat het traject inhoudt of 
wat plaatsgevonden heeft tussen plaats a en plaats b. De 
enige informatie die de titel ons verstrekt is dat Stanley 
Brouwn een bepaalde afstand heeft afgelegd. De verschil
lende werken bewijzen dat die opdracht met bepaalde tus
senafstanden is volbracht. Die 'personalisering' wordt 
vanaf 1970 verder doorgetrokken, wanneer Brouwn de 
nadruk legt op het identificeren en het aantonen van een 

afgelegde afstand aan de hand van lengtematen. Zo draagt 
hij zichzelf onder meer op om dagelijks zijn eigen voetstap
pen te tellen en te registreren. Al deze trajecten worden 
geficheerd en geïndexeerd. De resulterende fiches bieden 
echter geen beschrijving of ‘beeld’ van het afgelegde tra
ject. Het zijn slechts abstracte condensaties van Brouwns 
mobiele bestaan. In een serie dozen die steekkaarten bevat
ten, met in oplopende volgorde de afstanden van 1 tot 
(bijvoorbeeld) 1000 millimeter, wordt een bladwijzer tus
sengevoegd die een bepaalde lengte aangeeft van een 
Stanley Brouwn-stap: “858 mm”. De enige werkelijke refe
rentie van deze afmeting is de ikpersoon, terwijl juist hij 
angstvallig buiten beeld wordt gehouden. Door ruimte te 
‘mappen’ via een persoonlijk maatsysteem, kantelt de 
objectieve indicatie in een autobiografische registratie. De 
ruimtes of afstanden zijn niet zozeer ‘concreet’ doordat ze 
naar de maat van Brouwns lichaam verwijzen; ze zijn con
creet door zijn fysieke inbreng en door de suggestie van zijn 
-onvermijdelijk ontoegankelijke - persoonlijke ervaring. 
Brouwns mythische terughoudendheid heeft eenzelfde 
omgekeerd effect. Zijn nadrukkelijke afwezigheid maakt 
hem nadrukkelijk tegenwoordig. In zijn afkeer van elke 
exposure is hij aanweziger dan ooit.

Wouter Van Acker

^Stanley Brouwn. werken 1960-2005, tot 17 april in het 
Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 5600 AE Eindhoven 
(040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl)

JOB KOELEWIJN. Zelden maakte een beeldend kunste
naar zo’n vliegende start in de kunstwereld als Job 
Koelewijn (°1962). Als eindexamenproject liet hij het 
Rietveld Paviljoen op de binnenplaats van de Rietveld 
Academie door zijn moeder en drie tantes schoonboenen. 
Zijn actie in 1992 had een enorme impact. De rituele reini
ging vormde een afrekening met zijn studietijd en tegelijk 
was deze schoonmaakactie een ode aan de zuivere beeld
taal van Gerrit Rietveld, een van de kopstukken van het 
modernisme in Nederland. Bovendien was het veelzeggend 
dat de gevel van het Rietveld Paviljoen werd afgesopt door 
vrouwen in Spakenburgse klederdracht. Terwijl elke zich
zelf respecterende kunstenaar zoveel mogelijk de taal van 
de internationale kunstwereld probeerde te spreken, trok 
Koelewijn alle aandacht naar zich toe met een idioom dat 
vooral geassocieerd wordt met kneuterigheid. Een perfor
mance met Spakenburgse klederdracht; folkloristischer kan 
het bijna niet.
Tijdens zijn studie in Amsterdam waren twee bezoeken aan 
het Stedelijk Museum bepalend voor dit eindexamen
project, en eigenlijk ook voor alles daarna. Aanvankelijk 
raakte Koelewijn onder de indruk van de helderheid en 
consequentie van het werk van Agnes Martin en Robert 
Ryman. Maar toen hij zelf dergelijk werk begon te schilde
ren, bleef het resultaat natuurlijk steken in vaag epigo
nisme. Pas toen hij Hom of Plenty zag, het door Wim 
Beeren samengestelde overzicht met jonge New Yorkse 
kunstenaars, viel het muntje. Koelewijn was onder de 
indruk van het getoonde en realiseerde zich dat de kunste
naars uit New York juist zo goed waren omdat ze dingen 
maakten'die aan hun eigen wereld refereerden. Hij reali
seerde zich dat hij voor zijn eigen werk op zoek moest gaan 
naar zijn eigen roots. Die lagen in Spakenburg en bij de 
Hollandse schrijvers die hij bewonderde.
Opmerkelijk genoeg vertrok Koelewijn in 1996 naar New 
York, waar hij op kosten van de Nederlandse overheid 
mocht verblijven in PS1, het complex van werkplaatsen en 
woningen voor artists in residence. Dat was gezien het 
voorgaande misschien een vreemde stap, maar de jonge 
kunstenaar zat ongetwijfeld vol jeugdige ambities om in de 
Verenigde Staten internationale erkenning te vinden. Het 
werd echter een lastige periode. De Spakenburger kon in 
New York maar moeilijk aarden. Na een verblijf van drie 
jaar vertelde Koelewijn in een interview dat de geestelijke 
verwarring en artistieke twijfel waaraan hij in New York

STUK BEELDENDE KUNST

C1OOOI RENATO NICOLODI & KOEN MOERENHOUT
woe 16 tem vr 25 maart 05 . GRATIS | ma-vr 11u00 tem 18u001 zo 14u00 tem 17u00 (open tot 20u30 indien er voorstellingen zijn in Labo- of Soetezaal)

GLITCH
BUILDING TRANSMISSIONS, DAVID NEIRINGS, JASON FORREST aka DONNA SUMMER, OLAF NICOLAI, 

RALF BRÖG & PETRA RINCK, SOULIS MOUSTAKIDIS, STEFAN SCHNEIDER EN WASEEM KAHN 
ma 11 april tern vr 13 mei 05 . GRATIS | ma-vr 11u00 tem 18u001 zo 14u00 tern 17u00 (open tot 20u30 indien er voorstellingen zijn in Labo- of Soetezaal)

VERNISSAGE | zo 10 april 05.15uOO

CONCERT I JASON FORREST AKA DONNA SUMMER / STEFAN SCHNEIDER AKA MAPSTATION/BUILDING TRANSMISSIONS 
zo 10 april 05.20u30 . GRATIS (voorvernissagebezoekers)

INFO Naamsestraat 96 B-3OOO Leuven . t 016/320 320 . www.stuk.be (vernieuwdewebsite)
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This ad gives an idea about maHKU

Ceux qui ont la foi

Veronique 
Ellena ë.

Master of Arts in Fine Art Master of Arts in Design
Editorial Design
Fashion Design 
interior Design 
Urban interior Design

Si

Today’s art world needs visual 
artists and designers well versed 
in research and discourse 
production. Therefore, the 
Utrecht Graduate School of 
Visual Art and Design is launch
ing a novel integrated master of 
design program in September 
2005.

Discipline-based research, 
discourse production skills, and 
research projects are the three 
main components of the HKU 
master programs. Students 
develop a theoretical stance in 
connection with their own work 

through workshops, tutorials 

writing skills, evaluation of 
presentation models, visiting 
professors, and critical feedback. 
The ultimate goal of the (MA Fine 
Art and MA Design) programs 
is to position theoretically an 
individual research project both 
in writing and in presenting visual 
work.

Deadline for applications
March 30, 2005.
Information and application
www.mahku.nl
Contact
jessica.deschipper@bkv.hku.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht P Utreeit School «f Un Arts
Utrecht School of the Arts < ---- P---

mentoonstelling ■ Exposition 
06-04 >07-05/2005
I woensdag - donderdag - vrijdag
i mercredi-jeudi -vendredi

• 14h>18h
i zaterdag - samedi 

llh>18h I 

feestdagen gesloten 
fermé les jours fériés

Galerie Jacques Ce ram i

Route de Philippeville, 346 ■ 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 ■ Fax 0032/071 47 69 65
gallery.cerami@belgacom.net ■ www.gallery-cerami.com ■ www.artfacts.net/gallery.cerami

Kunst 
In Huis
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

KUNSTInHUS

mmE-2 In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen-Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorrond recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huiswil 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 holen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg laag gehouden (7 Euro per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
tarieven.

ikob
Museum van hedendaagse Kunst Eupen

Günter Förg 
make it new 
schilderijen, sculpturen, foto’s

20 maart t/m 26 juni 2005

Opening: zondag 20 maart om 16 uur 
met een inleiding van

Rudi Fuchs
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Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenoors): 
T 02 247 97 10. U vroogt noor 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 Vlooms-Brobant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

Loten 3, 4700 EUPEN, België
Tel. & Fax: 087 560110 / info@ikob.be / www.ikob.be

Openingstijden: dinsdag t/m zondag, 13 -18 uur 
Parking: RotenbergstraBe 12, Super Partner GB 

Met steun van de Franse Gemeenschap, 
de Duitstalige Gemeenschap, 

de Provincie Luik en de Stad Eupen
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Job Koelewijn 

zicht op de tentoonstelling ‘People can only deal with the fantasy when 
they are ready for it’, foto: Wouter Vandertol

aanvankelijk ten prooi gevallen was, nu eindelijk waren 
verdwenen. Als voorbeeld van zijn hervonden rust ver
meldde hij dat hij zonder problemen de stad in kon gaan om 
een potlood te kopen, om vervolgens weer terug naar zijn 
atelier te lopen, zonder te worden afgeleid door de verlok
kingen die de stad hem boden.
Ik herinner me de verontwaardiging die deze uitspraak des
tijds opriep bij enkele in de Benelux woonachtige 
Angelsaksische beeldend kunstenaars. Terwijl kunstenaars 
er in New York meerdere bijbaantjes op moeten nahouden 
om te kunnen overleven, vult deze verwende kwibus zijn 
dag met het kopen van een potlood in Manhattan, zo luidde 
hun oordeel. Geen wonder dat de Nederlandse kunst inter
nationaal niets voorstelde. Geen wonder dat het systeem 
van subsidies slechts couveusekunst voortbracht! De ver
ontwaardiging van die Britten en Amerikanen was mis
schien begrijpelijk, maar als je nu door de overzichts
tentoonstelling van Job Koelewijn in Almere loopt, moetje 
erkennen dat deze kunstenaar prachtige werken heeft voort
gebracht, couveusekunst of niet. Bovendien kunnen deze 
dingen onmogelijk zijn gemaakt door iemand die in de 
avonduren quattro stagiones en calzones uitserveert.
Neem bijvoorbeeld het beste werk uit Koelewijns Ameri
kaanse tijd, A Balancing Act, dat aan het begin van de ten
toonstelling hangt. Op deze foto staat de kunstenaar in 
52nd Street terwijl hij tegen een toren van glas opkijkt die 
hij met één hand ondersteunt. Als een circusacrobaat houdt 
hij een stapel glazen in de lucht, als visuele parallel met de 
wolkenkrabbers die hem omringen. Op de achtergrond 
lopen enkele passanten. Niemand kijkt op of om van de act 
van Koelewijn. Hij wordt ongetwijfeld gezien als een van 
de vele straatartiesten die de stad rijk is.
De foto kan beschouwd worden als een intentieverklaring 
van een kunstenaar die in het leven wil staan maar toch ook 

een wankel evenwicht moet bewaren tussen zijn eigen 
mogelijkheden en de eisen die de omgeving aan hem stelt. 
Op een bepaalde manier is de toren van Koelewijn zuiver
der dan de gebouwen die hem omringen. Zijn bouwsel is 
niet alleen het enige op de foto dat in zijn geheel te zien is, 
de stapel vertoont ook minder perspectivische vertekening 
dan de andere bouwsels. En hoe langer je naar de foto kijkt, 
hoe rechter en logischer de toren van Koelewijn in het 
beeldvlak blijkt te staan. Het artificiële bouwsel van de 
kunstenaar voldoet, kortom, meer aan ons ideale wereld
beeld dan de werkelijkheid waarmee we omringd worden, 
zo lijkt de foto te willen zeggen. De toon van de tentoon
stelling is daarmee gezet.
Tot nu toe is Koelewijns werk te zien geweest als onderdeel 
van grotere (thema)tentoonstellingen - waaronder de 
Biënnale van Venetië - of meer bescheiden presentaties in 
galeries of andere instellingen. De Paviljoens in Almere 
heeft zich nu aan een overzichtstentoonstelling gewaagd. 
Een enigszins risicovolle onderneming, want het gevaar 
bestaat dat het vluchtige karakter van veel van Koelewijns 
werken bevriest op zo’n relatief grote overzichtsexpositie. 
Koelewijn is immers vooral de kunstenaar van het gestolde 
moment, van de geïntensiveerde ervaring. Van de perfor
mance ook, die in Almere noodgedwongen ontbreekt, op 
één uitzondering na. Elke zondagmiddag beschrijft iemand 
in pyjama een vloer van vilt met een deodorantroller: 
Dreaming heet het werk, dat eerder te zien was in het 
Stedelijk Museum.
Naast poëzie zet Koelewijn vaak geur in als middel om de 
verbeelding te prikkelen. Hij bouwde een grafsteen van 
babypoeder, tekende wasgoed in groene zeep op de muur 
en ontwierp een Text Inhaler waardoor je fragmenten van 
gedichten met een eucalyptussmaakje kunt inademen. Zo is 
deze tentoonstelling een aaneenschakeling van multidisci
plinaire kunstwerken waarin de geuren van Fresh-Up, 
babypoeder en Driehoek Zeep een verbond aangaan met de 
literatuur van Marsman, Frost, Beckett en Cervantes.
In vrijwel alle kunstwerken die in Almere te zien zijn cele
breert Koelewijn de verbeelding. Feit legt het af tegen fictie, 
waarneming maakt plaats voor de kracht van het innerlijk 
oog. Dat blijkt al uit een van zijn eerste werken, de foto 
Bonnet, waarop Koelewijn is vastgelegd tijdens een wande
ling door een park. Zijn hoofd is gevat in een kubus van 
spiegelglas. Vol bloesemtakken is het voor de toeschouwer 
visueel verbonden met zijn omgeving en tegelijk is de kunste
naar, zo is de suggestie, verzonkeii in zi jn eigen gedachten. \ 
Het blijkt ook uit een werk zonder titel, dat bestaat uit vier 
rolluiken aan de vier zijden van een constructie die doet 
denken aan een telefooncel. De bezoeker kan in het werk 
gaan staan, waarna de luiken langzaam sluiten en het vrije 
uitzicht op de museumzaal plaatsmaakt voor een benau
wende duisternis. Na een tijdje gaan de luiken weer open en 
is de periode van ‘visueel vasten’ voorbij. Koelewijn 
plaatst zich met zulke werken in de traditie van de 19de- 
eeuwse symbolisten, die zich afkeerden van het primaat 
Van de objectieve waarneming. Baudelaire schreef het al: 
“Celui qui regarde du dehors à travers une fenêtre ouverte, 
ne voit jamais autant dè choses que”celui qui regarde une 
fenêtre fermée.” Het is wellicht vanuit dezelfde gedachte 
dat Koelewijn tot dergelijke werken kwam.
Net als in Odilon Redons beroemde serie symbolistische 
werken met de titel Yeux clos beeldt Koelewijn zijn figuren 
bij voorkeur af met gesloten ogen. In het vijfde en kleinste 
paviljoen hangen zulke foto’s - een van een jonge vrouw 
op bed en een waarin de kunstenaar zich letterlijk een paar 
hondenoren liet aannaaien, op de plaats van zijn ogen. Geur 
en poëzie komen opnieuw samen in dit paviljoen, waar de 
bezoeker wordt overweldigd door een allesoverheersend 
aroma van bouillon. In samenwerking met 1600 leerlingen 
van het Baken Park Lyceum is een installatie tot stand 
gekomen met 120.000 bouillonblokjes, ingepakt in frag
menten van gedichten van Marsman, Heany, Kopland, 
Lucebert en andere schrijvers. De blokjes, die de wanden

Job Koelewijn 

zicht op de tentoonstelling ‘People can only deal with the fantasy when 
they are ready for it’, foto: Wouter Vandertol

van de benedenverdieping van het paviljoen bedekken, 
vormen zo een behang van sterk geurende, geconcentreerde 
tekstfragmenten.

Kees Keijer

►►Job Koelewijn, 1992-2004: People can only deal with 
the fantasy when they are ready for it, tot 17 april in 
Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3, 1325 AL Almere ; 
(036/545.04.00; www.depaviljoens.nl).

Architectuur & Vormgeving

b&k+ ARCHITECTEN. Tientallen maquettes staan naast 
elkaar opgesteld in een multiplex muurkast. Kleine schaal
modellen van uiteenlopende gebouwen. Privé-woningen, 
appartementen, kantoren, sportzalen, stedelijke blokken, 
garages, interieurs en speelvelden. Randinformatie bij de 
modellen is zo goed als afwezig. Geen plannen, geen 
schaal, slechts een handvol foto’s van gerealiseerde projec
ten, een paar publicaties, en sporadisch een groter model; 
Elke maquette heeft een projectnummer, van 0001 tot 
0100. Samen presenteren de miniaturen een volledig archi
tecturaal oeuvre. De kleine sculpturen zijn van polystyreen, 
polyurethaan, hout, hars, mica. Schijnbaar gaat het om 
werkmaquettes, gemaakt om een bepaalde ontwerpbeslis- 
sing te kunnen afwegen - eerder dan 
presentatiemateriaal. Maar in deSingel krijgen ze wel dat 
laatste statuut toebedeeld: in de eindeloze gang van het 
kunstcentrum vormen de maquettes een oeuvreoverzicht 
van het Keulse bureau b&k+ architecten. Het is een archi- 
tectuurpresentatie die bijzonder gebald en fundamenteel 
over haar eigen discipline spreekt.
Het architectuurbureau b&k+, opgericht in 1996, is in alle 
opzichten een schoolvoorbeeld van de jongste lichting

F3
fototentoonstelling met werk van

Filip Claus, Piet Goethals, Carl Uytterhaegen

nog tot en met 10 april 2005

Schrijven 
in de schaduw 
van de dood
Mare Verschooris

van 13 mei tot en met 26 juni 2005

C
Provincie
Oost-Vlaanderen

Caermersklooster
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent

tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11
e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag
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aart-april 2005
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Kunstiaan 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

116 april tot en met 22 mei 05 I

■ Het Limburgs Portret

■ Stéphane Couturier

■ Portret

■ Wim Brems

G

EN...

g van 6 jonge fotografen 

ANDEKERCKHOVE Charlotte LYBEER, 

Ie COENEGRACHTS Nick HANNES

F

»
A

E

15 februari tot en met 27 maart 05 I

■ Nina Haveman

■ Mo Ramakers

■ Isabel Pousset

oto’s Rock & Fil

LOKAAL | ANTWERPEN

01 do t/m za:
van 13.00 t/m 17.00 u

Provinciestraat 287 
2018 Antwerpen 
T/F:+32(0)3 2388166 
www.lokaal01 .org 
antwerpen@lokaal01 .org

22 april t/m 4 juni
Presentatie: vrijdag 22 april 20.00 uur

Aux Plaisir 
des Dames
Antoine Stemerding 
Alphons ter Avest 
Nick Hullegie

Wild Vlees wil
Wild Leven
Toon Leen 
Niels Staal

LOKAAL | BREDA

OU do t/m zo: 
van 13.00 t/m 17.00 u

Kloosterlaan 138 
4811EE Breda 
T:+31(0)76 5141928 
F:+31(0)76 5207124 
www.lokaal01.org 
breda@lokaal01 .org

20 mei t/m 26 juni
Presentatie: vrijdag 20 mei 20.00 uur

Inversies
Joris Ghekiere

Context K *2
Kritische teksten over 
hedendaagse kunst

Context K is een jaarlijkse publicatie die zich toelegt op 
reflectie over actuele beeldende kunst.

In het tweede nummer bijdragen van:

Geert Buelens, Katy Deepwell, Jurgen Gaethofs, 

Ben Meewis, Leonard Nolens, Din Pieters, 

Pierre-Olivier Rollin, Francis Smets, Dirk Snauwaert, 

Joëlle Tuerlinckx, Lieven Van Den Abeele, 

Hilde Van Gelder & Jan Baetens, Piet Vanrobaeys, 

Peter Verhelst, Erno Vroonen, Christine Vuegen.

U krijgt Context K toegestuurd na overschrijving van 
15,00 € op rekening 335-0027108-91 van CIAP vzw, 
Zuivelmarkt 44, B-3 500 Hasselt met de vermelding 
‘Context K nr. 2’.

Meer informatie?
T +32(0) 11 22 53 21
E ciap@skynet.be
W www.ciap.be

OIAP SRus

HEDAH
CENTRUM VOOR 
HEDENDAAGSE KUNST 
MAASTRICHT

Ines den
Jerrycans
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aThe walk of a

",

P

photographer. "
AFBEELDING: STILL UIT •BLOW-UP"; M. ANTONIONI, 1966

‘THE WALK OF A PHOTOGRAPHER’ DIMITRI RIEMIS & TIM RYCKAERT
VAN MAANDAG 14 MAART TOT EN MET DINSDAG 22 MAART 2005

POLYVALENTE ZAAL SINT LUCAS ANTWERPEN

OPENING OP DINSDAG 15 MAART 2005 VAN 17 TOT 22 UUR

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

INFO 03 223 69 70

Brusselsestraat
Parallelweg 101 

openingstijden 

don. & vrij. 16 t/m 20.00 uur 
zat & zon. 13 t/m 17.00 uur 

www.hedah.nl / info@hedah.nl 

t +31 (0143-351.01.75

oljenU

16 Vm27 maart

Frank Konincks
1.81 m
9 aprilt/m 1 mei

The memory remai
23 a p r î I t/m 15 mei

■

Het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Waasmunster maakt bekend dat een statutaire betrekking van

DIRECTEUR DEELTIJDS 
KUNSTONDERWIJS (M/V) 

(niveau A) te begeven is

INES DEN ROOUEN 
16 t/m 27 mrt 
Opening woensdag 
16 mrt 17.00 uur 
Brusselsestraat 114

FRANK KONINCKS 
9 april t/m 1 mei 
Opening zaterdag 
9 apr 17.00 uur 
Parallelweg 101

THE MEMORY REMAINS 
23 april t/m 15 mei 
Opening zaterdag 
23 apr 17.00 uur
Brusselsestraasll4"

Beknopte functiebeschrijving:
8 De directeur is belast met de algemene leiding en coördinatie van de 3 
I academie. Dit gebeurt vanuit een visie op de artistieke vorming uit- 
ÿ geschreven in het artistiek-pedagogisch project van de academie.
I Deze visie wordt vertaald in een schoolwerkplan.

< Het schoolwerkplan en het artistiek-pedagogisch project dragen de
I goedkeuring mee van het schoolbestuur. De directeur waakt over de 4 

ï goede uitvoering ervan, stuurt bij indien nodig en is hierover verant- < 
I woording schuldig aan alle betrokkenen.

Toelatingsvoorwaarden:
I Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van
P de beoogde betrekking. De burgerlijke en politieke rechten genieten, | 

H aan de dienstplichten voldoen, lichamelijk geschikt zijn, burger zijn 
■ van de Europese Unie.

Aanwervmgsvoorwaarden:

g Algemene decretale voorwaarden:
g 1. Houder zijn van het vereist of voldoend geacht bekwaamheids

bewijs vastgesteld voor dit specifieke bevorderingsambt, organiek I 

of bij overgangsmaatregel.
S 2. Als laatste evaluatie geen evaluatie met eindconclusie "onvol

doende" hebben verkregen. Indien het personeelslid niet werd 
geëvalueerd, wordt aan deze voorwaarde geacht voldaan te zijn, i 

È 3. Voldoen aan de algemene wervingsvoorwaarden van artikel 19 

van het decreet rechtspositie van 27 maart 1991.
ï 4. De betrekking in hoofdambt uitoefenen op het moment van vaste I 

benoeming.

Aanvullende voomaarden:
ï 5. Op de uiterste inschrijvingsdatum een dienstanciënniteit van 

minstens 5 jaar verworven hebben in het door de Vlaamse 
Gemeenschap georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs als lid 
van het bestuurs- en onderwijzend personeel.

1 6. Beantwoorden aan het profiel zoals vastgesteld bij gemeente- 

raadsbeslissing.
I 7. Slagen voor een niet vergelijkende selectieproef

S De kandidaturen, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, en
I een fotocopie van het diploma dienen uiterlijk op 1/04/2005 bij 

aangetekende zending toe te komen bij het College van
; Burgemeester en Schepenen, Vierschaar 1,9250 Waasmunster.
: Een gedetailleerde taak- en profielomschrijving, overzicht van de 
- vereiste of voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen en het 

examenprogrammma kunnen verkregen worden op eenvoudige 
telefonische aanvraag bij de personeelsdienst (052-46 95 25).

In opdracht :

De Gemeentesecretaris De Burgemeester
A. De Schrijver R.Daelman
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Europese architecten: de up & coming generatie die sinds 
de jaren ’90 en public een weg zoekt die losstaat van het 
sterrenstelsel van hun voorgangers (Koolhaas, Herzog & 
de Meuron, Nouvel). De generatie ook die zich onder meer 
verzamelt in Archilab, een jaarlijkse internationale conven
tie en tentoonstelling in Frankrijk. Het suffix lab staat daar
bij voor ‘laboratorium’ en vertolkt de ambitie om onder
zoek te voeren naar nieuwe relaties tussen wonen en wer
ken, natuur en kunstmatigheid, publiek en privaat, vormge
ving en maatschappij... De conventie is de hoogmis van 
een architectuurvisie die het puur pragmatische van een 
gebouw wil overstijgen. Deze architecten willen via hun 
werk de positie van een maatschappelijke observator, com
mentator of visionair opnemen. Uit ditzelfde vaarwater viste 
deSingel eerder al de duo’s Lacaton & Vassal (Parijs) en 
Abalos & Herreros (Madrid). En nu dus het Duitse b&k+, in 
oorsprong ook een duo (Brandlhuber & Kniess), maar 
ondertussen een bureau geleid door Arno Brandlhuber.
In vergelijking met de Franse en Spaanse architectenduo’s 
valt de huidige tentoonstelling op door de beperkte hoe
veelheid gebouwd werk. Slechts een handvol projecten 
wordt getoond, met een beperkt aantal foto’s. De rest van 
de architectuurproductie wordt gepresenteerd via de serie 
kleine conceptmaquettes die de vorm en/of de basisorgani
satie van de gebouwen voorstellen. Precies die nadruk op 
de vorm en organisatie van de projecten maakt de tentoon
stelling relevant. De maquettes tonen gebouwen die vaak 
gebaseerd zijn op een gekke veelhoekige vorm. Deze geome
trie sluit veelal aan op de omgeving maar leidt telkens tot een 
ander resultaat. Project 0089 toont hoe een sportzaal wordt 
aangesloten op twee U-vormige klassieke gebouwen. De ver
schillende lijnen van de bestaande daken worden opgebroken 
en doorgetrokken tot ze een gefacetteerd volume rond de 
sportzaal vormen. De schaalmodellen van het project tonen 
deze massieve enveloppe als een tekto-nische sculptuur 
gemaakt uit een doorschijnend plastic of uit gesoldeerde 
metaalstaafjes. De tektoniek is vergelijkbaar met die van dia
manten: geslepen vlakken die schuin op elkaar staan en toch 
aaneensluiten tot een coherente vorm. Het gebouw wordt 
voorgesteld als een uitgepuurde ruimtelijke vorm, opgebouwd 
vanuit een al even uitgepuurde planorganisatie.
Precies dit onderzoek naar ruimtelijke geometrie maakt het 
tentoongestelde oeuvre van b&k+ zo betekenisvol. De 
waarde van de tentoonstelling in deSingel ligt niet enkel in 
het feit dat dit soort complexe vormontwikkeling een bijzon
der welgekomen alternatief voorspiegelt aan de Belgische 
architectuurproductie, die zich - op een sporadische witte 
raaf na - blijft wentelen in een uitgemolken baksteenmini- 
malisme. Het b&k+ werk is ook waardevol omdat het aan
sluiting zoekt met een van de oudste en meest fundamentele 
thema’s van de architectuur: de stereotomie. De term ver
wijst in oorsprong naar de ruimtelijke geometrische vorm die 
de steen kreeg om in een complexe architecturale vorm te 
worden ingebouwd. De stenen in de gebouwen van Gaudf 
vormen een zeer goed voorbeeld van dit soort complexe 
steensnedes, maar het thema is net zo goed veel vroeger in de 
architectuurgeschiedenis terug te vinden, bijvoorbeeld bij de 
Franse architect Philibert de l'Orme in de 16de eeuw. Sinds 
de geleidelijke structurele overgang van steen naar beton 
verschoof de schaal van dit abstract-geometrische denken 
van de individuele steen naar de gegoten betonmassa, en zo 
naar de globale massa van het gebouw. Precies op die glo
bale schaal ontwikkelt b&k+ zijn projecten. Het formalis
tisch discours van het bureau is dus zeker niet origineel 
— het bespeelt de thema’s van de vroege Hans Kollhoff- 
maar de combinatie van een geometrische zwaarte met een 
materiële Echtheid (veel metaal, glas, plastics en harsen) is 
bijzonder interessant voor de discipline.
Vreemd genoeg wordt de belangwekkende verhouding van 
dit werk tot de eigen discipline zo goed als genegeerd in de 
theoretische omkadering van de tentoonstelling en de bij
horende publicatie. Wie de tentoonstelling bezoekt botst in 
de eerste plaats niet op de serie maquettes maar op het 'uto-

b&k+ brandlhuber & co

Sportcentrum Crystal, Kopenhagen, 2005

pische onderzoek’ New Antwerp, het resultaat van een 
enquête naar droomplaatsen om te wonen, sterven, vrijen... 
Ondertussen wandel je voorbij de balie waar je de tentoon
stellingscatalogus kunt inkijken, om vast te stellen dat deze 
is opgevat als een intellectualistische roman over 
Brandlhuber zelf. Daarna wordt de bezoeker met tekstbal- 
lonnetjes geconfronteerd die op de ramen geschreven zijn, 
een kunstwerk van Andreas Roth. En dan pas merk je de 
meterslange wandkast op waarin de kleine maquettes naast 
elkaar staan. Gezien de kwaliteit van het oeuvre is de volg
orde van deze opstelling veelzeggend. Ze maakt duidelijk 
hoe b&k+, in de lijn van Archilab, zijn rol als architect 
invult: een maatschappelijk visionair die relaties aangaat 
met andere kunstdisciplines. Wellicht is deze strategische 
opstelling onder meer een poging om de formalistische ont
werpmethodiek van b&k+ intellectueel of maatschappelijk 
te gronden. Maar de manier waarop dit gebeurt komt bij
zonder gedateerd en intellectualistisch over. De roman, het 
kunstwerk en de New Antwerp-maquette staan naast het 
architecturaal hoogstaande oeuvre als een louter interdisci- 
plinaire schermutseling.
Het is opvallend hoe de tentoonstelling architectuurproductie 
en maatschappelijk onderzoek uit elkaar trekt en als twee 
afzonderlijke thema’s behandelt. Misschien bespeelt het 
besproken project 0089 wel bepaalde maatschappelijke ont
wikkelingen, maar dat is in elk geval niet op te maken uit de 
presentatiemaquettes of de onderzoeksprojecten. En precies 
door die tegenstelling roept de tentoonstelling ongewild de 
vraag op in welke mate architectuur als discipline verveeld zit 
met haar figurantenrol binnen het maatschappelijke gebeu
ren. Misschien moet dat probleem maar eens aangekaart wor
den op een volgend Archilabcongres.

Dries Vande Velde

•b&k+ Architecten, nog tot 10 april in deSingel, Desguinlei 
25, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; www.desingel.be). 
Brandlhuber, Een Fictie/A Fiction, het boek dat naar aan
leiding van de tentoonstelling werd geschreven door de Duitse 
auteur Martin Burckhardt, is een uitgave van deSingel. 
ISBN 9-07559-114-4.

HERZOG & DE MEURON. De meeste tentoonstellingen 
over architectuur geven mensen de illusie dat ze de ontwer
per kunnen volgen, van schets tot realisatie. In wezen gaat 
het vaak om niet meer dan een collage van stukjes architec
turale werkelijkheid die bij elkaar zijn gevoegd tot een 
simulatie van het daadwerkelijke ontwerpproces. Dat is 
althans de stellige overtuiging van Jacques Herzog en 

Pierre de Meuron. Om dat te vermijden, vertrokken ze in 
hun tentoonstelling No. 250. An Exhibition. Beauty and 
Waste in the Architecture of Herzog & De Meuron van 
twee principes. Ten eerste presenteren zij de grote hoeveel
heid schetsen, modellen en monsters die aan elk gereali
seerd werk voorafgaan als overblijfselen van een ontwerp
proces. Net als in de tentoonstelling Archeology of the 
Mind (Montreal, 2002), een voorloper van de huidige expo
sitie, werden de objecten tentoongesteld als archeologisch 
restmateriaal op basis waarvan de beschouwer een (onbe
kend) eindbeeld kan reconstrueren. Het tweede principe 
van de tentoonstelling in het NAi is overgenomen van de 
Atlas of Collages, Photographs, and Sketches (1969) van 
de kunstenaar Gerhard Richter. Deze atlas bevat meer dan 
600 panelen met afbeeldingen die Richter tentoonstelde 
naast zijn schilderijen -bronnenmateriaal bestaande uit 
schetsen, studies en foto’s die betrekking hebben op de ont
staansgeschiedenis van de kunstwerken. “We hebben ons 
archief als een Wunderkammer geopend voor de geïnteres
seerde beschouwer en de inhoud ervan verplaatst naar een 
expositieruimte. Omdat architectuur zelf niet tentoonge
steld kan worden, zijn we genoodzaakt er substituten voor 
te vinden”, aldus Herzog & De Meuron in de catalogus bij 
de Canadese tentoonstelling.
In het NAi ontbreken dan ook de gebruikelijke foto’s en 
plattegronden. De tentoongestelde “afvalproducten” vertel
len volgens de architecten een veel reëler verhaal over het 
ontstaan van hun gebouwen. “Sommige [afvalproducten] 
zien er best goed uit, andere zijn bijna pijnlijk om naar te 
kijken. Het zijn allemaal handvatten voor een ontwerp
proces. [...] Ze zijn alleen bruikbaar voor het zetten van de 
volgende stap.” Vroeger (het bureau bestaat sinds 1978) 
begon dat proces met een aantal summiere schetsen. 
Sommige daarvan zijn inderdaad ‘pijnlijk’ om te zien. Het 
zijn wat onbeholpen lijntjes die niets verraden van het ver
rassende eindresultaat. Schetsen doen weinig recht aan de 
werkwijze van Herzog & De Meuron, omdat niet zozeer de 
vorm als wel de materialisering van belang is. De werk
wijze van het bureau uit zich dan ook in verschillende vor
men. In de loop der jaren is de computer steeds belangrijker 
geworden, niet om verleidelijke eindbeelden voor te tove
ren, maar als werktuig om informatie te zoeken en te bun
delen, voor gedachte-experimenten en vormonderzoek. 
Naar analogie van de Atlas van Richter heeft elk project 
een zogeheten bronnenboek - een verzameling beelden die 
in relatie staan tot een project. In het NAi hangt het bron
nenboek van het Schaulager (2003), een ‘kunstpakhuis’ in 
Basel. Het bevat duizenden beelden die voor de tentoonstel
ling zijn verspreid over metershoge en meterslange panelen: 
prints van locaties, van driedimensionale studies, van vrije 
associaties en van het project in aanbouw. “We bezwijken 
voor de charme en de verleidingskracht van deze veelvoud 
aan beelden”, aldus de architecten, “het zijn misschien ook 
interessante bronnen die laten zien hoe we te werk zijn 
gegaan en wat we onderweg hebben achtergelaten”. 
Misschien vindt een toekomstige conservator hier aankno
pingspunten voor onderzoek (vergelijk het uitgangspunt met 
Archeology of the Mind), misschien blijken het op termijn 
gewoon beelden te zijn zonder daadwerkelijk belang.
Herzog & De Meuron koketteren een beetje met de vergan
kelijkheid en geringe waarde van het tentoongestelde mate
riaal, maar de bezoeker doet er verstandig aan dat niet al te 
letterlijk te nemen. Beauty komt in de titel van de tentoon
stelling met recht vóór Waste, want de objecten zijn op zich 
ook prachtig om te zien. Ze manifesteren zich bovendien 
daadwerkelijk als kunstwerken, als resultaat van onderzoek 
en interpretatie, uitgaande van een opdracht. Elk project 
komt tot stand door intensieve studie naar de specifieke con
text waarbinnen het moet worden opgenomen. Het bureau 
werkt niet vanuit een ideologische invalshoek, maar vanuit 
een fenomenologische kijk op de wereld. Het waarnemen 
en ervaren van fysieke realiteiten vormt de basis, daarna 
pas komt de verbeelding. Daarom neemt het materiaal-

EVENT#01 (24 u)
18:00 vrijdag 25 maart > 18:00 zaterdag 26 maart 2005

18:00 > 18:00 Tentoonstelling PETER MORRENS En retard/ On time / Over tijd 18:00 > 18:00 Lezing Het 
leven, een gebruiksaanwijzing van Georges Perec 18:00 > 18:00 Installatie JENS BRAND Ratchets 
18:00 > 18:00 Films RIK DE BOE Sound Watch 19:00 > 19:30 ISABELLE LEMAITRE Voorstelling publi
catie Peter Morrens 19:30 > 24:00 Receptie en buffet 20:30 >22:00 Film DAVID EN LAURIE GWEN 
SHAPIRO Keep The River On Your Right 22:00 > 23:00 Performance MARCELO AGUIRRE - ANDREAS 
FULGOSI - PETER MORRENS - JUHA VALKEAPAA 23:00 > 24:00 Concert SWOD 24:00 > 00:30 
Films van MIKE BALLOU live begeleid door SWOD 00:30 > 04:00 BL13PDJ - DJ LOWDJO - DJ 
BOXSTYLY 02:30 > 07:30 Film MICHAEL SNOW Rameau's Nephew by Diderot (Thanx to Dennis 
Young) by Wilma Schoen 07:30 > 11:00 Ontbijt 11:00 > 12:00 Pianoconcert BART MEURIS 12:00 > 
14:00 Buffet 13:30 > 15:00 MIKE BALLOU & FOUR WALLS Experimentele films uit New York 15:00 > 
15:30 Inleiding over de Amerikaanse avantgarde cinema 15:30 > 16:30 Film HOLLIS FRAMPTON 
Zorns Lemma 17:00 > 18:00 Concert-performance ELS VIAENE & JOHAN HOOGEWIJS What’s in a name

N E
NET WERK GALERIJ
Houtkaai z / n B - 9 3 0 0 Aalst • Info &
Toegang 10 Voorverkoop

W ( ) R K
& K U N STE N CENTRUM NETWERK 

tickets TOO. 3 2(0)5 3 / 7 0.9 7.7 0 & info@kunstencentrum ne twerk . be
via FNAC • www.netwerkgalerij.be • www.kunstencentrumnetwerk.be
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DE HALLEN HAARLEM
Dana Lixenberg
Homeless usa

W139 PRESENTEERT: gy a
DRIPS OF “(O)ator
FALL ONTO CHINA

f

%

een TAUFFENBERG
"voor W139 in Post CS

Dana Lixenberg toont dertig 
portretten van daklozen in Jefferson
ville, Indiana (v.s.). Ze toont niet de 
paria’s van de stad, maar mensen 
die in niets van ons verschillen, 
behalve dan dat zij dakloos zijn. 
Met haar respectvolle manier van 
fotograferen tilt Lixenberg hen 
boven hun mensonterende levens
omstandigheden uit.

19 MAART T/M 17 APRIL 2005 
OPENING: 18 maart vanaf 21 uur

TEATALKTOTAL: 17 APRIL 2005 VANAF 15 uur

E 6"5 
2Ae P 38? 4 "u • : i 
•*.‘e "g

' vA

Openingstijden: DINSDAG t/m ZONDAG, 13 -19 uur 
voor aanvullende informatie ga naar: www.wl39.nl

* ■
. s»

SITE:SPECIFIC: Silence by Olga Kisseleva "Production Panoplie1 -4

1

LPA

MET DANK AAN: GEMEENTE AMSTERDAM.
MINISTERIE OCW. STICHTING DOEN.
ELIZA JACOBI, VSB FONDS. EVERBAMBI PRODUCTIONS.
CH. WIESNER. ESTHER SCHIPPER (BERLIN)

m

Luuk Wilmering
De werken van barmhartigheid

Veertig collages van de kunstenaar 
Luuk Wilmering gemaakt met beeld
materiaal uit de National Ceographic. 
De geruststellende esthetiek van de 
foto's in dit Amerikaanse tijdschrift 
maakt in de collages plaats voor 
beelden van een chaotische wereld 
waarin de mensen langs elkaar heen 
lijken te leven. Wilmering drukt met 
dit werk zijn zorg uit over de 
globalisering van onze wereld en de 
ontmenselijking en vervreemding 
die hiervan het gevolg zijn.

YY
JL Strukton

OOSTERDOKSKADE $ 
IOH AD AMSTERDAM 
T: +31 (0)20 6229434 
F: +31 (0)20 6251226 

E: tnfo@wijg.nl
I
s

Special thanks for HBHBK
the ongoing support E Va 622
to Maison Descartes. B A #N3
Amsterdam Emd

MAISON DESCARTES

8

Ook te zien: Damien Hirst, The Stations of the Cross en Nan Goldin, Heartbeat

19 maart t/m 5 juni 2005
De tentoonstellingen zijn tot stand gekomen mede dankzij de steun van 

Stichting doen, de Mondriaan Stichting en de Frans Hals Stichting

Grote Markt i6 ! 023 511 57 75 / www.dehallen.com

vanabbemuseum - zus
amm 
asser mume. DISCLOSED

t/m 17.04.05

Stanley brouwn 
werken 1960-2005

t/m 16.05.05

NEDERLAND NIET NEDERLAND

De Ateliers is een internationale 
kunstenaarswerkplaats in 
Amsterdam, waar jonge 
kunstenaars gedurende twee

Aankopen Nederlandse kunst 1980-2004

t/m 16.05.05

journal # 8
Manon de Boer en Brussel
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t/m juni 2005

Un coup de dés

■ jaar hun werk ontwikkelen 
in een eigen atelier, begeleid 

■ door prominente kunstenaars I uit binnen- en buitenland I en ondersteund met een I stipendium. Geïnteresseerde 
jonge kunstenaars zijn van harte 
welkom op de informatiedagen. 
Je kunt rondkijken in het 
gebouw, de ateliers bezoeken, 
tentoonstellingen bekijken m en praten met deelnemers

■ en begeleidend kunstenaars.I Informatie over De Ateliers vind I je op www.de-ateliers.nl.
1282 - —e fi

Bilderdijklaan 10,5611 NH Eindhoven
Tel: +31 (0)40 2381000
lnfo@vanabbemuseum.nl

www.vanabbemuseum.nl

I De informatiedagen zijn:
Vrijdag 15 april en zaterdag 16 april I Open van 12 tot 19 uur.I Adres: Stadhouderskade 86, AmsterdamI (vanaf Centraal Station bereikbaar met lijn 116 en 24, halte Eerste Jacob van Campen- I straat, vlak naast de Heineken Brouwerij) I Belangstelling? Meld je komst aan op 

loffice@de-ateliers.nl

3
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Herzog & De Meuron

Herzog & De Meuron zijn dan ook kunstenaars betrokken, 
niet zozeer met de bedoeling kunstwerken te integreren in 
hun ontwerpen, maar vooral om samen nieuwe beelden te 
creëren. Thomas Ruff fotografeerde een aantal van hun 
gebouwen. De opdracht in Jinhua hebben zij rechtstreeks te 
danken aan de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei. Remy 
Zaugg, die onder andere participeerde in een recent project 
in München, maakte naar aanleiding daarvan ook een kunst
werk voor de tentoonstelling in het NAi. Het is een felgroen 
geschilderde muur - dezelfde kleur die ook het project in 
München domineert - waarop in een staande rechthoek de 
volgende tekst geschreven staat: “Und gabe es, wenn ich 
einen unreifen Apfel esse, das Giftgrün nicht mehr.” Met die 
vraag maakt Zaugg duidelijk wat hem met Herzog & 
De Meuron verbindt: de overtuiging dat waarneming een 
instrument is om de wereld te begrijpen en te veranderen.
Deze tentoonstelling dwingt de bezoeker tot eenzelfde 
manier van kijken als Herzog & De Meuron. Zij vraagt veel 
aandacht en doet nadrukkelijk beroep op het waarnemings
vermogen van de architectuurconsument. Wie daartoe 
bereid is kan, niet gehinderd door spectaculaire foto’s van 
het eindresultaat, onbevooroordeeld en zonder een eind
beeld in gedachten, zelf een onderzoek instellen naar de 
ziel van Herzog & De Meuron.

Indira van ‛t Klooster

^No. 250. An Exhibition. Beauty and Waste in the 
Architecture of Herzog & De Meuron, tot 8 mei in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl)

Aanwinsten
Schaulager, Basel, 2003, foto: Ruedi Walter

gebruik in hun oeuvre een sleutelpositie in. Voor het 
Schaulager werd de kiezelsteen die op de locatie aanwezig 
was als uitgangspunt genomen voor het gevelmateriaal. 
Het gebouw lijkt daadwerkelijk uit die kiezelstenen te zijn 
opgetrokken. In werkelijkheid is met digitale technieken 
een patroon gemaakt dat is ontleend aan de natuurlijke 
vorm van de kiezels.
In Jinhua in China voert het bureau momenteel een 
opdracht uit die 270.000 vierkante meter beslaat. Het 
betreft een complete, nieuw te ontwikkelen stad voor circa 
100.000 inwoners met woningen, winkels, restaurants, 
hotels en kantoren die twee jaar na oplevering moet zijn 
uitgegroeid tot een commercieel centrum voor 300.000 
mensen. Op die schaal lijkt het gerechtvaardigd om een 
nieuwe standaard te zetten, zonder te refereren aan de oor
spronkelijke stad of de omliggende wijken. Dat is echter 
niét de werkwijze van Herzog & De Meuron. Na uitvoerige 
studie van de lokale karakteristieken (zoals de vorm van 
deur- en raamopeningen) ontwierpen zij een stad geïnspi
reerd op de bestaande patronen en texturen. De lokale

Herzog & De Meuron

Central Signal Box (seinhuisje), Basel, foto: Margherita Spiluttini

materialen (klei en pleister) en een oneindige variatie in 
baksteenverbanden zijn de basis van het nieuwe ontwerp. 
De bestaande rijstvelden zijn niet verplaatst, maar hierin 
opgenomen. Niks tabula rasa, genius loei! Toch is het eind
resultaat een volstrekt uniek ontwerp dat - zonder te lijken 
op het bestaande - een accurate interpretatie geeft van de 
werkelijkheid. “Wat ons interesseert in projecten en gebou
wen is het modelleren, het creëren van een instrument voor 
de perceptie van de werkelijkheid en onze interactie daar
mee.” De werkelijkheid van architectuur valt voor 
Herzog & De Meuron niet simpelweg samen met het 
gebouwde. Zij willen “vormen creëren die het materiaal 
doen spreken”. Zo worden bestaande elementen ontman
teld en op een andere manier weer in elkaar gezet, waar
door nieuwe vormen ontstaan.
Die open kijk op de wereld ‘met een twist’ hebben zij 
gemeen met kunstenaars. Bij veel van de projecten van

NEDERLAND NIET NEDERLAND. Onder de titel 
Nederland Niet Nederland — geïnspireerd door het schilderij 
Eindhoven niet Eindhoven van René Daniëls op de tentoon
stelling- presenteren twee conservatoren van het 
Van Abbemuseum tot 16 mei hun ‘subjectieve keuze’ uit 
de aankopen Nederlandse kunst van het Eindhovense 
museum tussen 1980 en 2004. Uit die periode dateren ook 
vrijwel alle geëxposeerde werken. Het aankoopbeleid van 
het Van Abbe is namelijk steeds gekoppeld geweest aan het 
sterk op de actualiteit gerichte tentoonstellingsbeleid. De 
generatie die al vóór 1980 bekendheid verwierf is slechts 
vertegenwoordigd door Ben Akkerman, Stanley Brouwn, 
Jan Dibbets, Ger van Elk - en Lawrence Weiner, wiens 
werk opeens ook tot de Nederlandse beeldende kunst blijkt 
te worden gerekend. De hoofdmoot van het ensemble 
bestaat uit werk van ‘tachtigers’ als Niek Kemps, René 
Daniëls, Mariene Dumas en Henk Visch en van ‘jongeren’ 
als Job Koelewijn, Marijke van Warmerdam en Suchan 
Kinoshita.
Door hun keus te presenteren als een subjectieve gaan de 
beide conservatoren, Christiane Bemdes en Phillip van den

Museum 510)7250) AMSTERDAM

I
 FRONTYARDS AND BACKYARDS 
LONNIE VAN BRUMMELEN 
20 MAART/1 MEI 2005___________________

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

EMEVANN-*I-2AN-AEANMD-A4I=B*Ni1-

Johan van der Keuken The Armory Show Schilderkunst
onder meer Jo Baer, Bert Boogaard,

Amsterdam, India, New York, Sarajevo New York René Daniëls, Mariene Dumas,
Britta Huttenlocher, Antonietta Peeters

5 maart t/m 9 april 2005 11 maart t/m 14 maart 2005 16 april t/m 21 mei 2005

Prinsengracht 116 NL-1015 E A Amsterdam Telefoon+31 20 6236237 Facsimile +31 20 6390038 E-mail info@paulandriesse.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, Ie zondag van de maand 14-18 uur www.galeries.nl/andriesse

Johan Vandermaelen
a

VOX
u d o

Sound for Artists 
Design & Rental 
Sound for Video 
Restaurations Microphones for video and/or minidisc’s

www.ampus.be 
info@amplus.be

www.aevox.be 
info@aevox.be

Projectspeakers
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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

- 02-04-05 I 30-04-05

Morten Andersen

Marc Goethals Coverparty

vanaf 15 april 2005, 19.00u
‘Het Kabinet’ Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent
t. 09 233 01 91 - http://users.pandora.be/het-kabinet
(Zie ook: de publicatie, poster, uitnodigingskaart en flyer)

- 29-04-05 / 02-05-05

Peter Luining 
Solopresentation at Art Frankfurt

- 07-05-05 Z 04-06-05

Dylan Graham

- Coming Up Projects 2005

Garrett Phelan (IE) 
Bas Louter (NL) 
Leopold Kessler (D) 
Pablo Ziccarello (AR) 
Santiago Cucullu (AR) 
Peter Luining (NL) 
Tobias und Raphael Danke (D) 
Tue Greenfort (DK) 
Plamen Dejanoff (BG)

D
e W

itt
e R

aa
f 1

14
 • 

m
aa

rt-
ap

ril
 2

00
5

26 FEBRUARI - 2 APRIL 2005

YESIM
AKDENIZ GRAF

marsmmom
NATHANIEL MELLORS

9 APRIL - 14 MEI 2005

CLAIRE HARVEY

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 

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

mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl
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Walter Swennen 
en Derk Thijs 

06-03-05 t/m 03-04-05
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Bossche, in feite elke discussie over hun criteria uit de weg. 
Of er iets specifiek ‘(niet-)Nederlands’ is aan de gekozen 
werken, en hoe representatief deze zijn voor de periode, 
mag de bezoeker voor zichzelf uitmaken. Het programma
boekje stelt dat er gekozen is voor ‘individuele kunstenaars 
en kunstwerken’ en voor ‘uiteenlopende en diverse posi
ties’. Dat mag je wel zeggen: een serie vrolijke schetsjes 
voor wandschilderingen van Lily van der Stokker, een hou
ten hok van Suchan Kinoshita waarin de bezoeker onder 
andere spinnen op sterk water en een zuchtende luidspreker 
aantreft, en de monumentale installatie Chair/Staged 
android (reduced to 88%) van Mark Manders behoren tot 
de uitersten waartussen de bezoeker zich beweegt.
Blijft als discussiepunt: de presentatie. De meeste werken 
stammen uit de jaren tachtig en negentig, een tijd waarin de 
kunst - zoals Camiel van Winkel het in 1994 uitdrukte — 
haar onschuld verloren heeft en context prevaleerde boven 
object. Het resultaat zijn vaak cryptische objecten voorzien 
van intrigerende titels: documenten van een gedachtegang 
die de toeschouwer er niet van kan aflezen, terwijl deze 
zich toch opgezadeld voelt met de opdracht denk hier maar 
eens goed over na.
De nieuwe vleugel van het Van Abbemuseum is een opeen
volging van white cubes in optima forma, met witte wan
den en neutrale vloeren, waar zelfs bijschriften zover 
mogelijk verwijderd worden gehouden van de objecten 
zelf. Uitgerekend in zo’n ‘non-context’ staat een ondoor
grondelijk werk opgesteld als de genoemde installatie van 
Mark Manders. Deze bestaat uit een tafel waaraan een 
organische vorm vastzit, een groot apparaat dat herinnert 
aan een ouderwets fototoestel, een stoel en een paar klei
nere objecten samengesteld uit planken, alles zwart en ver
bonden door koorden en op de grond liggende stangen. In 
een hoek van de zaal vindt de bezoeker een tekstje, een 
brief van Christiane Bemdes aan de kunstenaar waaruit 
blijkt dat dit werk een exacte, maar verkleinde kopie is van 
een installatie in De Appel uit 1997, die Manders vernie
tigd heeft. Christiane Bemdes “stelt zich voor dat de eerste 
versie enkel is gemaakt om te dienen als ‘origineel’ voor de 
‘reproductie’ of de ‘registratie’ van de versie op 88%” en 
vindt dat “een fascinerende gedachte”. Het zwart zou dan 
suggereren dat “het werk treurt om het verlies van het ori
gineel”. Aan de bezoeker om uit te maken of hij dit óók 
zo’n fascinerende gedachte vindt. Tenzij hij de in het 
tekstje vermelde literatuur over Mark Manders raadpleegt, 
blijft hij uitsluitend aangewezen op eigen waarneming van 
het zwarte ensemble, als in quarantaine opgesteld buiten 
elke context behalve die van de collectie van het Van 
Abbemuseum.
Door de vorm en groepering van de onderdelen, door de 
omvang, de materialen en de aanwezigheid van tafel en 
stoel geeft de installatie voedsel aan associatieve interpre
taties. ‘Stel je open, laat het op je inwerken’, luidt het 
aloude recept. Dergelijke kunst laat echter vaak een gevoel 
na dat je iets gemist zou kunnen hebben. Hulp van of 

namens de kunstenaar is dan welkom. In een oeuvre- 
tentoonstelling zijn het vaak de werken zelf die eikaars 
betekenis verduidelijken. Hier moet de bezoeker het doen 
met de mededeling, in de genoemde zaaltekst, dat in dit 
werk “een tijdverloop is uitgewerkt”. Intussen brengt de 
opstelling, geïsoleerd in de witte kubus, deze installatie en 
andere werken in de tentoonstelling dwingend onder de 
aandacht - op het pretentieuze af.
Dat het verlies van de onschuld in de kunst sinds 1980 tot 
merkwaardige dilemma’s leidt, leert het commentaar van 
Diana Franssen bij de tekeningen van Lily van der Stokker, 
eveneens op zaal beschikbaar voor bezoekers. Het pro
bleem is dat Lily van der Stokker haar onschuld niet lijkt te 
hebben verloren, ze wil mensen gewoon een plezier doen 
met haar werk, en Diana Franssen raakt bijna in gewetens
nood omdat ze moet bekennen dat ze van kunst houdt 
waarin ze nergens een dubbele bodem kan ontdekken.
Het Van Abbemuseum organiseert rond Nederland Niet 
Nederland enkele lezingen en themabijeenkomsten en, op 
een nog onbekende datum in het vooijaar, een symposium 
over het aankoopbeleid van de Nederlandse musea ten aan
zien van Nederlandse kunst. Hopelijk komt dan niet alleen 
aan de orde welke kunst wordt gekocht, maar ook wat je 
ermee doet als ze eenmaal in huis is.

Cor Blok

^Nederland Niet Nederland. Aankopen Nederlandse kunst 
1980-2004,tot 16 mei in het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 
10, 5600 AE Eindhoven (040/238.10.00; www.vanabbe
museum.nl).

Publicaties

CAP-ARTRELATTONNEL/MASS MOVING. ASPECTEN 
VAN DE HEDENDAAGSE KUNST IN BELGIË. In 
2002 en 2004 verschenen twee boeken met dezelfde onder
titel — Un aspect de l’art contemporain en Belgique — alsof 
ze deel uitmaken van een reeks. Het eerste gaat over de 
Cercle d’art prospectif (CAP), een Belgische kunstenaars
groep die actief was van ’72 tot omstreeks ’80; het tweede 
over het collectief Mass Moving, actief van ’69 tot ’76. In 
het boek over de CAP worden vier (!) inleidingen gevolgd 
door drie uitgebreide artikels: Jacques Van Lennep ver
zorgt een historisch overzicht en bespreekt de artistieke 
formats en beeldende middelen van de groep, en Catherine 
Leclercq heeft het over hun ‘relationele ideeëngoed’. 
Achteraan vinden we enkele repertoriërende secties, 
samengesteld door een kunsthistorisch team: lemma’s over 
Belgische en buitenlandse kunstenaars die bij de CAP 
betrokken waren, aparte overzichten over de vijf vaste 
CAP-leden (Pierre Courtois, Jacques Lennep, Jacques 
Lizène, Jacques-Louis Nyst en Jean-Pierre Ransonnet), een 
chronologie van aile CAP-activiteiten en een personen
register. Catherine Leclercq neemt ook het leeuwendeel

Mark Manders

Chair / Staged Android (reduced to 88%), 1996-1998

van het boek over Mass Moving voor haar rekening, met 
een algemene inleidende tekst, een schets van het 
(kunst)historisch kader en een chronologisch overzicht van 
alle acties en projecten van Mass Moving. Daarnaast is er 
ook een essay van Virginie Devillez over de relatie tussen 
de cultuurpolitieke en de artistieke invulling van de notie 
‘participatie’ aan het einde van de jaren zestig en het begin 
van de jaren zeventig.
Het boek over Mass Moving is minder uitgebreid, maar de 
onderzoekers zaten dan ook met een handicap. Toen Mass 
Moving er in ’76 mee ophield, werden leden en medestan
ders namelijk verzocht om elk spoor van de groepsactivi
teiten te vernietigen. Het boek en de tentoonstelling - die 
begin 2004 in het Brusselse ISELP liep - werden dus volle
dig samengesteld met restjes van ‘ongehoorzame’ mass 
movers. Voor de CAP lag dat helemaal anders. Jacques 
Van Lennep, vast lid en theoreticus van de groep, heeft vlij
tig aan het CAP-boek meegeschreven, en het onderzoeks
materiaal was rijkelijk voorhanden. Het volledige CAP- 
archief bevindt zich immers in de Brusselse Koninklijke 
Musea, waar Van Lennep ook werkt. Het wijst meteen op 
een cruciaal verschil tussen de 'zelfdefinities' van beide 
groepen: terwijl de CAP haar kunstpraktijk graag als een 
onderzoek omschrijft (en de resultaten daarvan hou je 
natuurlijk bij), beschouwt Mass Moving elke actie als een 
uniek en onherhaalbaar ‘evenement’.
Jacques Lennep (als kunstenaar zonder ‘Van’) is ook 
degene die het initiatief nam tot de CAP. In de zomer van 
1972 bracht hij een handvol kunstenaars bijeen om samen 
te werken “in een experimentele geest”. Aanvankelijk ging 
het om een heterogeen gezelschap, met ‘conceptuelen’, 
fotografen en kunstenaars met een minimalistisch of con
structivistisch jargon. Einde ’73 splitst de groep zich in een 
‘abstract’ en een ‘conceptueel’ atelier, maar dat eerste komt
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amstelveen

museum
voor moderne kunst 
museum of modern art

Swiss 
Made

sandbergplein I amstelveen 

di-zo I 1-17 uur 020 5475050
(The Art of Falling Apart)

www.cobra-museum.nl 19.03 - 12.06.2005

Werken van Emmanuelle Antille, 
Christoph Büchel, Miriam Cahn, 
Urs Fischer, Peter Fischli / David Weiss, 
Sylvie Fleury, Lori Hersberger, 
Zilla Leutenegger, 
Andres Lutz/Anders Guggisberg, 
Mickry 3, Claudia/Julia Müller, 
Caro Niederer, Pipilotti Rist, 
Ugo Rondinone, Jean-Frédéric Schnyder, 
Roman Signer en Costa Vece
Uit de Hauser & Wirth Collectie, Zwitserland

Galerie de Expeditie

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

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

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

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

19 februari - 20 maart

ONTWERPPOSITIES #2
Who's Afraid of Vinex?
Neeltje ten Westenend

Met lezingen van Paul Meurs en Giene Steenman 
Zondag 20 maart 15:00-18:00

2 april - 1 mei

ONTWERPPOSITIES #3
Ben Laloua / Didier Pascal

OUDEGRACHT 366 3511 PP UTRECHT - NL T/T+3110130 2316985
INF6@CA6C9PR0JECTS.6RG WWW.CASCOPROJECTS.ORG
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Alhâuser • Pawel Althamer •
Erkmen • Hans-Peter Feldmann

Louise Bourgeois
• Peter Fischli und

Richard Deacon •
David Weiss • Isa

Genzken ■ Bethan Huws • Ilya und Emilia Kabakov • Mike Kelley • John Miller • Claes Oldenburg und Coosje 
van Bruggen • Tom Otterness • Karin Sander ■ Thomas Schütte • Andreas Slominski • Thomas Stimm • Nicola

Kunst in Schokolade
Chocolate Art

Torke • Rosemarie Trockel • Franz West • Sonja Alhâuser • Pawel Althamer ■ Louise Bourgeois • Richard 
Deacon • Ayse Erkmen • Hans-Peter Feldmann ■ Peter Fischli und David Weiss • Isa Genzken ■ Bethan Huws •
Ilya und Emilia Kabakov 
Otterness • Karin Sander

Mike Kelley • John Miller • Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen • Tom
Thomas Schütte Andreas Slominski • Thomas Stimm • Nicola Torke • Rosemarie

IMHOFF IMHOFF-STOLLWERCK-MUSEUM
Rheinauhafen 1 a, Köln
Info:+49-221-9318880
www.schokoladenmuseum.de

MUSEUB

IMHOFFS STIFTUNG MUSEUM 
LUDWIG

MUSEUM LUDWIG 
Am Dom/Hbf, Köln
Info:+49-221-221 26165
www.museum-ludwig.de

Ein Museum der

CROWN GALLERY BRUSSELS

Koen Art Peter
De Decker Brussels Zimmermann

Anouk De Clercq - one man show 
Gallery stand - group show -

tot 26 maart 2005 14 april - 18 april 2005 2 april - 14 mei 2005

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

v04-03 TM 26-03-05
55 KLEUREN /
40 HUIZEN

19-03 TM 21-05-05
CLAUDY JONGSTRA

VANAF 19-03-05 
WEBSITE ‘KUNST IN 
DE STAD’

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHTA

04-03 TM 26-03-05
55 KLEUREN / 40 HUIZEN

19-03 TM 21-05-05 
CLAUDY JONGSTRA

VANAF 19-03-05 OP
WWW.CBKDORDRECHT.NL:
WEBSITE 'KUNST IN DE STAD'
WEBCATALOGUS COLLECTIE KUNSTUITLEEN

CENTRUM BEELDENDE KUNST 
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676 
F 078 6315343
E cbkqdordrecht.nl 
WWW.CBKDORDRECHT.NL

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG TM ZATERDAG 12-17 UUR
EERSTE ZONDAG V/D MAAND 12-17 UUR
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nooit van de grond. Zo groeit het tweede atelier uit tot de 
eigenlijke CAP. Naast de Brusselaar Lennep en de 
Ardennees Pierre Courtois — leden van het eerste uur - 
maken ook de Luikenaars Jacques-Louis Nyst, Jacques 
Lizène (beide sinds ’73) en Jean-Pierre Ransonnet (een jaar 
later) er deel van uit. De inbreng van Nyst, Lizène en 
Ransonnet (die in Liemeux woont) doet het zwaartepunt 
naar Luik verschuiven, waar fotograaf, galerist en uitgever 
Guy Juhgblut gevestigd is. Die had Nyst, Lizène en 
Ransonnet al in zijn galerie Yellow Now getoond; later zal 
Jungblut met Yellow Now éditions een paar belangrijke 
CAP-publicaties verzorgen. Na de splitsing eind 1973 vin
den nog een zevental CAP-tentoonstellingen plaats, met 
naast vaste leden ook geestesverwanten als Jacques Evrard, 
Pierre Hubert, Hubert Van Es en de onlangs overleden 
Yves De Smet. Op de voorlaatste tentoonstelling Memoires 
d’un pays noir in het Palais des beaux-arts van Charleroi 
exposeert de CAP samen met een handvol Fransen 
(Boltanski, Le Gac, Anne & Patrick Poirier...), en hun laat
ste groepstentoonstelling (Le Jardin - lectures et relations, 
Jardin Botanique, Brussel, 1977-1978) is volledig interna
tionaal.
Vandaag is de CAP nog een beetje bekend door haar pio
niersrol in de Belgische ‘videokunst’, maar de beweging 
was nadrukkelijk multidisciplinair. De CAP-kunst vertoont 
ook raakpunten met bepaalde vormen van ‘sociologische’ 
en ‘narratieve’ kunst in de jaren zeventig, terwijl ze qua 
beeldtaal (of qua ‘talig bewustzijn’) in de conceptuele erfe
nis past. Of de CAP nu foto’s, woorden, beelden of objec
ten gebruikt, altijd gaat het om tekens, om bouwstenen in 
een talige constructie. Hun kunstwerken hebben soms iets 
van experimentele taalpuzzels. Zelf hield dé CAP erg van 
haar experimentele imago. ‘Onderzoek’, ‘experiment’ en 
‘interdisciplinariteit’ zijn de opwindende termen die ook in 
het boek driftig zijn uitgestrooid. Er is echter nog een 
andere sleutelterm: 'relationaliteit', een behoorlijk wazig 
concept dat betrekking heeft op ‘open kunstwerken’ met 
een interactieve component. Het heeft iets van doen met 
interpretatieve vrijheid, met structuralistische ideeën over 
het functioneren van de taal en met interdisciplinariteit. De 
CAP gaf niet voor niets boeken uit waarin artistieke en 
wetenschappelijke bijdragen naast elkaar stonden.
Dat klinkt allemaal 'moeilijk', maar de ‘relationele’ kunst 
heeft ook een vriendelijke en brave kant. Zo hebben de wer
ken en zelfs de groepstentoonstellingen van de CAP vaak 
een keurig thema. Het oeuvre van Pierre Courtois gaat bijna 
altijd over het landschap; de CAP-tentoonstelling Memoires 
d’un pays noir draaide rond het Zwarte Land en zijn industri
eel verleden, en Le Jardin - lectures et relations had ‘de 
tuin’ als thema. De relationele tekensystemen van de CAP 
zijn dus ook altijd gezellige thematische omgevingen, of 
semantische ‘biotopen’. Van Lennep stelt ons helemaal op 
ons gemak wanneer hij uitlegt hoe eenvoudig de ‘relatio
nele’ principes zich in kunst laten omzetten. Een relationeel 
kunstwerk bestaat bijvoorbeeld uit diverse bestanddelen
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video-opnames bij Jacques-Louis Nyst in Sprimont, 4-5 mei 1974 
(Jacques Evrard, Jacques Lennep, Jacques-Louis Nyst)

(objecten, foto’s, stukjes tekst) die tot een losse samenhang 
zijn geschikt - ‘los’, omdat de toeschouwer dan nog wat 
associatieve vrijheid heeft. Ook de ‘boîtes’ van de CAP, 
een specialiteit van Pierre Courtois, zijn ‘relationeel’: in 
kistjes of kastjes liggen een paar ‘semantische brokstuk
ken’ (objecten, losse foto’s) op onze combinatorische spel- 
drift te wachten. Trouwens, men zou ook de installaties en 
thematentoonstellingen van de CAP als semantische speel
tuinen kunnen zien, waarin je al wandelend betekenissen 
samenplukt tot een ‘semantisch boeket’. In Lenneps uitleg 
(in de tekst Les moyens de mise en oeuvres) verschijnt de 
relationele theorie plots als een praktische handleiding om 
open kunstwerken te produceren. Een doe-het-zelver kan er 
zo mee aan de slag.
De CAP maakt conceptuele kunst, maar zonder de harde 
reflexiviteit en de bureaucratische kilte van de radicale 
concept. Van Lenneps historische kroniek bevat zelfs een 
onthutsende passage waarin hij afrekent met de “herme
tische speculaties” van de conceptuele kunst. Volgens hem 
waren die uitgelopen op een ontmenselijking van de kunst, 
en was het wachten op de CAP om de mens weer in zijn 
context te situeren, “de natuur en de maatschappij”. De 
CAP past dus goed in het retour à l’humain, in de cultuur 
van ecohumanisme en interactieve gezelligheid van de 
jaren zeventig - een aantrekkelijk maar ook ‘regressief 
aspect van die periode.
De neiging van dit boek om het experimentele, progres
sieve en avant-gardistische imago van de CAP te celebre
ren, is dus in elk geval misplaatst. Nog erger zijn de pogin
gen van sommige auteurs om de CAP in een pioniersrol te 
duwen. Het begint al met de titel van het boek, CAP Art 
relationnel. Die titel doet niet toevallig aan de titel van een 
ander boekje denken, Esthétique relationnelle (1998) van 
de Franse stercurator Nicolas Bourriaud, waarin die zijn 
eigen ‘relationele’ begrip lanceerde. In het CAP-boek 

levert dat de Fransman ettelijke steken onder water op. 
Vreemd genoeg wordt Bourriaud elders in het CAP-boek 
wél instemmend geciteerd en opgevoerd als een ‘theoreti
cus van de relationele kunst’. Daarbij doet men alsof zijn 
discours kan worden gebruikt voor alle kunst die ooit ‘rela
tioneel’ werd genoemd, en alsof er dus, van de CAP tot de 
sociale kunst van de nineties, één ‘relationele kunst’ 
bestaat. Dat Bourriaud zich in Esthétique relationnelle tot 
een bepaald soort ‘sociale kunst’ van de jaren negentig ver
houdt, wordt gewoon verzwegen.
De ahistorische omgang met de kunstgeschiedenis, zeg 
maar het gebrek aan relationeel gevoel, grenst hier aan het 
absurde. Gelukkig vormt dit boek nog wel een nuttig naslag
werk, al zijn er ook hier opmerkingen te maken. In het over
zicht van de Belgische kunstenaars die betrokken waren bij 
de CAP, zijn bijvoorbeeld drie bladzijden uitgetrokken voor 
Jacques Charlier, hoewel deze kunstenaar aan geen enkele 
historische CAP-activiteit participeerde (hij speelde slechts 
een bijrolletje in twee postume CAP-activiteiten). Ook 
Marcel Broodthaers krijgt een lemma, enkel omdat de CAP 
zijn installatie Jardin d’hiver (1974) in het boek Le Jardin 
van 1977 opnam. Irritant is de neiging van veel auteurs om 
voortdurend CAP-kunstenaars aan de Belgische aartsva
ders Magritte en Broodthaers te linken. Misschien moet 
eens iemand proberen een boek te schrijven over de 
Belgische kunst vanaf de jaren zeventig zonder de naam 
van Magritte en Broodthaers te vermelden. Strikt kunsthis
torisch is dat misschien niet wenselijk, maar het zou een 
goede therapeutische oefening zijn.

In tegenstelling tot de CAP, een groep kunstenaars met 
individuele oeuvres, opereerde Mass Moving als een zuiver 
collectief. Mass Moving ging van start in ’69, met drie 
mensen die elk hun discipline meebrachten: Jef De Groote 
was architect, Helen Pink kwam uit het (experimentele) 
theater en Raphaël Opstaele was kunstenaar en vormgever 
(ze kregen spoedig gezelschap, onder meer van de mijn
ingenieur Bernard Delville). Grenzen waren er om te slo
pen, en Mass Moving begon met die van het theater. Hun 
eerste actie (Erektion, mei 1969) vond plaats in het univer
sitaire theater van Leuven, hun tweede (onuitgevoerde) 
project heette veelbetekenend Anti-Théâtre. Het tweede 
gerealiseerde project (Motion, Utrecht, september 1969) 
speelde zich af rond een open structuur met buizen en plat
forms. Het geheel baadde in klank en werd overgoten met 
zwarte confetti en parfum, dat in het rond werd gespoten 
door meisjes in een spookachtig (of engelachtig) wit ornaat. 
Het Butterfly Project (1972) was een reuzencocon met dui
zenden rupsen die zich in één ‘klap’ tot een ‘vlinderbom’ 
moest ontpoppen. Het zijn beelden van bevrijding en gees
telijke verruiming, maar dan in de vorm van een rozige trip, 
in de traditie van de jaren zestig en zeventig. Alle imagina
ties en sensorische cocktails van Mass Moving komen uit 
de droomwereld van bloemenkinderen die roze olifantjes 
zien. In het Shadow Project (1972) schilderde Mass
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Galerie Gabriel Van De Weghe - Wortegem
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vernissage zaterdag 5 maart om 16 uur
Open op zaterdag & zondag van 11 tot 19 uur / weekdagen na afspraak - 056688691

Anzegemseweg 11 - 9790 WORTEGEM - (E-17 uitrit Waregem of via Oudenaarde) - groups.msn.com/galerievandeweghe
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LICHT EN KUNST - DE TENTOONSTELLING 
tentoonstellingsmaker STEF VAN BELLINGEN

installaties van Maria Blondeel Tom De Visscher Fred Eerdekens Eric Joris Bart Stolle Kris 
Verdonck Angelo Vermeulen & Luc De Meester Weyers & Borms
in dialoog met het verrassende werk van o.a. Paul Caponigro Jacques Dubreuil Gilbert 
Fastenaekens Ewald Hoinkis Germaine Krull Adriaan Lokman Kasimir Malevich Anthony Mc Call 
E.L.T. Mesens Laszlo Moholy-Nagy Man Ray Frank Theys Monique Thomaes Serge Vandercam

Dl - VR 14 u tot 18 u // ZA - ZO 10 u tot 18 u // MA gesloten // gratis toegang

[ op donderdag 31/3 geeft Stef Van Beilingen een rondleiding door de tentoonstelling 
in aanwezigheid van Eric Joris en Kris Verdonck. (om 19.30 / 5,00€) ] A

IN FO: 0 0 3 2 ( 0 ) 1 4 4 1 9 4 9 4 // T ENT 0 @ WARAN DE. BE
Warandestraat 42, Turnhout, B // WWW.WARANDE.BE
VOOR VOLLEDIG PROGRAMMA EN AVONDOPENING / WWW.WARANDE.BE

de Waran<le
TURNHOUT

BENOOT GALLERY KNQKKE
Photography

Jorgen Polman (NL), Mo Ramakers (B), Patrick Van Roy (B)
19/03/2005 t/m 18/04/2005

Robert Brandy (LUX)
23/04/2005 t/m 23/05/2005

BENOOT GALLERY OOSTENDE

Horst Linn (D)
Willo Gonnissen(B)
12/03/2005 t/m 08/05/2005

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

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

GSM 0475-28 12 37 • FAX 050-61 01 89 • E-MAIL benoot.gallery@skynet.be
In permanentie: Jan Burssens, Vic Gentils, Eugène Leroy, Pol Mara, Marc Mendelson, Jean Milo, Antoine Mortier, Luc Peire, Jean Rets,...
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DE KEULSE KOLLWITZ VERZAMELING
SEDERT 20 JAAR IN KEULEN: DE GROOTSTE COLLECTIE TEKENINGEN, 
GRAFIEK EN SCULPTUREN VAN KÂTHE KOLLWITZ WERELDWIJD FRAMES
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ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

+32 (0)2 538 26 50
BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM
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VREDENHOFWEG
1051 LM AMSTERDAM
+31 (0)20 68 80 871
AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM
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"2N * www.mertensframes.com *

F museum Dhondt-Dhaenens

I I 82 AP Museumlaam 14. B-9831 Deurle, BellgiëIVI 8A88 tel. +32-9-282 51 23 - to +32-9-281 08 533
• W • M •• innfo@museumddbe — httpolVorwwumuseumdd.be

A F 20.02 - 17.04.2005

Markus Lüpertz / Louis Thévenet

- 24.04-19.06.2005
Koen van den Broek

I

openingsuren: d-zo1u-17u/mageslotem

» , Need a REPRODUCTION?
st

I
(I

Neumarkt 18 - 24 • 50667 Köln • Tel. +49(0)221 - 227 - 2363 / 2602 
Dinsdag-vrijdag 10-18 uur'Zaterdag/zondag en op feestdagen 11-18 uur 

Maandag gesloten - Publieke rondleiding zo 15 uur en op afspraak 
www.kollwitz.de * museum@kollwitz.de

Kàthe Kollwitz
Museum Köln
Kreissparkasse Köln
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LIMITEDEDITIONS

T="I. I

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

26 februari t/m 26 maart 2 april t/m 29 april nsl
len en schilt

K CASSEE
; naalden, hoogdrukken en aquarellen

GALERIE CLEMENT 
wo t/m za 11.00 - 17.30

Prinsengracht 845 
1017 KB Amsterdam

T 020 6251656
F 020 6239957

www.galerie-clement.nl
info@galerie-clement.hl

Suzanne Biederberg Gallery 1e Egelantiersdwarsstr. 1 
NL-1015 RW Amsterdam

T +31 (0)20 624 54 55
F+31 (0)20 688 13 74

AGNES MAES
12 maart - 9 april 2005

recente schilderijen 
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Departement voor Filosofie en Kunst - Assen
DeFKa

3 t/m 23 april

Braintec - Humanupload

www.defka.nl
Vaart NZ 2, 9401 GM Assen 
Postbus 184, 9400 AD Assen 
++31(0)592 315316 info@defka.nl

17 april Tine Wilde - lezing ‘Remodeling Reality’
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Moving de roze schaduwen van voorbijgangers en straat- 
meubilair op de straat, en in Human Incubation Test (vanaf 
1972) werd een ‘altered state’ gesuggereerd door de deelne
mers te omspinnen met een eindeloos uitbreidbaar web. 
Mass Moving is een groep die dwingende en expansieve 
‘ervaringen aanbiedt’ die iedereen willen inpakken. Het 
liefst zoude groep de hele wereld in een collectieve nevel 
willen hullen; vandaar ook het wereldomspannende gebaar 
van sommige acties, zoals de Pure Water Reserves (1973) 
- het aanboren van waterbronnen op verschillende plekken 
in de wereld - of de Sound Stream (1975) - een windorgel 
dat niet alleen het beeld van een mondiale klankstroom 
oproept, maar ook effectief op reis ging, van Kenia tot het 
hoge Noorden. Maar de gebaren van Mass Moving zijn niet 
alleen weids en wereldomvattend, ze willen ook diep in de 
poriën van het sociale leven dringen. Mass Moving past in 
de anti-institutionele trends van die tijd, en gehoorzaamde 
vooral aan het commando dat kunst, wilde ze maatschappe
lijk nog iets betekenen, de straat op moest: “investir la rue”, 
weerklinkt het door het hele boek. De mass movers gingen 
onder meer op stap met een Ludic Environment Machine 
(LEM), een mobiele drukmachine om rechtstreeks op het 
wegdek te drukken. De motieven varieerden van 
Beethovenkopjes tot bankbiljetten, naargelang de burgerlijke 
cultuur of het ‘kapitalistische systeem’ werd geviseerd. Een 
andere keer werden bloemmotieven uitgestrooid: de Blijde 
Boodschap van de jaren zeventig. Op straat realiseerde Mass 
Moving ook zeer momentgebonden acties, zoals het betonne- 
ren van een auto in volle oliecrisis (Voiture bétonnée, Namen, 
1970) of een ludieke wandeling op een bus-op-benen naar 
aanleiding van de autoloze zondagen (Autobus, 1973). Na ’73 
komen er steeds meer ecologische acties.
Geen kunst die meer gedateerd is, geen kunst die zich mak
kelijker tot symptoombeeld laat herleiden. Men bestudeert 
haar omdat ze het perfecte doorslagje levert van de ideolo
gische clichés en de wensbeelden van een bepaalde tijd. 
Erg genoeg heeft Catherine Leclercq, die bijna het hele 
boek volschreef, dat geenszins begrepen. In haar brandt het 
heilige vuur nog steeds, In plaats van de ideologie van 
Mass Moving te ontrafelen, of toch historisch te plaatsen) 
laat zij zich a posteriori op sleeptouw nemen. De ideolo
gische tegenstelling tussen straat en instituut, typisch voor 
een collectief als. Mass Moving, wordt door Leclercq 
gewoon overgenomen. Als het Butterfly Project wordt uitge
voerd in een bruisende Japanse stad, met spontane medewer
king van de plaatselijke bevolking, is Leclercq in de wolken, 
maar als Mass Moving voor datzelfde project subsidies krijgt 
om België të vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië, 
vraagt ze zich pathetisch af: “Venise et Tokyo, récupération 
et indépendance?” Zoveel Schwarmerei is een kunsthisto
rica onwaardig. Gelukkig is er dat ene essay van historica 
Virginie Devillez, die het begrip ‘participatie’ in de kunst 
confronteert met de politieke programma’s voor 'cultuur- 
participatie’ uit die tijd. Bij haar komt Mass Moving oog in 
oog te staan met Pierre Wigny, de Belgische minister van

LEM (Ludic Environment Machine), 1971

Franse cultuur die het plan voor de maisons de la culture in 
het Waalse landsgedeelte? uitwerkte. Devillez koppelt het 
feit dat Mass Moving één tijdje subsidies ontving, aan de 
belofte van cultuurparticipatie die de groep uitstraalde. 
Immers, Mass Moving mocht het dan wel subversief 
bedoelen, het ging uiteindelijk om ludieke acties die de 
massa animeerdén. Ook dat is mass moving\ Uiteindelijk 
besluit Devillez dat het om een misverstand ging, en dat de 
overheid toch een traditioneler model van cultuur en cul
tuurparticipatie voor ogen had. Op dat punt lijkt zij de 
starre politiek en de bevlogen kunst alsnog tegenover 
elkaar te stellen. Ze geeft echter wel een interessante aanzet 
om de verwevenheid van artistieke en politieke agenda’s in 
die periode te begrijpen.
Voor het overige berust de enige verdienste van dit boek in 
het verzamelen van materiaal en in de geleverde recon- 
structiearbeid - weliswaar geen kleine verdienste bij dit 
‘ondankbare’ collectief. Er wordt ook gepoogd om de 
(kunst)historische context te schetsen, maar op dat vlak zijn 
er storende overlappingen tussen Leclercq’s Repères histo
riques en het essay van Devillez. Men had ook (nog) meer

r Mass Moving

nadruk moeten leggen op de cultuur van kleine artistieke 
groepspraktijken waarin Mass Moving past, zoals het 
Antwerpse VAGA of het milieu rond de Gentenaar Roland 
Van den Berghe, waarmee Raphaël Opstaele contacten 
had. Voor de zoveelste keer het verhaal van Fluxus en 
Marcel Broodthaers opdelven, heeft in deze context weinig 
zin. En waarom vernemen we zo weinig over de indivi
duele achtergronden van sommige mass movers? Wat heb
ben sommigen onder hen na ’76 gedaan? Opstaele zou nog 
Mass and Individual Moving hebben opgericht, maar veel 
meer komen we niet te weten.
Interactie, participatie, interdisciplinariteit, kunst als onder
zoek; het zijn allemaal agendapunten van de recente kunst 
en deels ook van de (recente) cultuurpolitiek. Die verwe
venheid is interessant, maar de auteurs van deze boeken 
zijn vooral gemotiveerd om de pioniersrol van ‘hun’ kun
stenaars in de verf te zetten. Toch is het opvallend dat ér in 
België nu diepgaand onderzoek wordt verricht naar derge- 
lijk recent ‘kunsthistorisch erfgoed’. In haar inleiding bij 
het jongste boek suggereert Catherine Leclercq zelfs‘dat de 
boeken passen in een systematisch onderzoek naar de rol 
van kunstenaarsgroeperingen in België. Dergelijke estu- 
dieuze oprispingen hebben we aan Vlaamse kant nog niet 
gezien. Hopelijk krijgen deze aanzetten een bedachtzamer 
vervolg, zonder misplaatst engagement.

Dirk Pültau

►►Catherine Leclercq, Jacques Van Lennep e.a., CAP Art 
relationnel. Un aspect de l’art contemporain en Belgique, 
2002, Dexia/La Renaissance du Livre, 52 chaussée de 
Roubaix, 7500 Doornik. ISBN 2-8046-0703-8.
►►Catherine Leclercq, Virginie Devillez, Mass Moving. 
Un aspect de l’art, contemporain en Belgique, 2004, 
Dexia/Éditions Labor, Handelskaai 29, 1000 Brussel. 
ISBN 2-8040-1895-4.

OF THE PRESENCE OF THE BODY. Onder deze pro
grammatische titel brengt performancetheoreticus André 
Lepecki, assistant professor performance studies aan de New 
York University, negen academische opstellen samen die 
zich bewegen op de grens van dance studies en performance 
studies. Die jonge disciplines zijn te situeren in de traditie 
van de culturele studies, die wetenschap niet langer opvat als 
ongebreidelde kennisaccumulatie en overdracht, maar als 
een vorm Van cultuurkritiek. Object en subject van onder
zoek zijn immers niet van elkaar te scheiden, het erkennen 
van de ideologische implicaties daarvan een belangrijk ken- 
kritisch gegeven. Specifiek voor dance en performance stu
dies zijn niet enkel hun aandacht voor podiumkunsten, maar 

, ook de concepten en strategieën die ze hanteren: bijvoor
beeld performativiteit als een instrument om het wereld
scheppende karakter van handelingen en vertogen te duiden, 
of aandacht voor het lichaam als discursieve site.
In de inleiding geeft Lepecki aan dat in de moderne 
Westerse danspraktijken body en presence, het lichaam en

Video-installatie van Heidi Voet
______

tentoonstelling van 25 maart tot 4 mei 2005 — opening op donderdag 24 maart van 18 tot 21 uur

open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u en zaterdag van 13 tot I7u — gesloten op de zaterdagen 26 maart, 2 en 9 april

SINT-LUKASGALERIE BRUSSEL V.Z.W. — Paleizenstraat 74 - B -1030 Brussel - tel (32)2/250 11 66-galerie@sintlukas.be

SOL LEWITT EVA MARISALDI
new works

tot 23 april 28 april t/m mei

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30- 18.00

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

KORAALBERG
ART GALLERY JOE DUGGAN

Photography - 25/03 - 30/04/2005

HOFSTRAAT 2 - 2000 ANTWERPEN 
Woensdag - Zaterdag 14.00-18.00 uur 
www.koraalberg.be - www.antwerpart.be 
info@koraalberg.be 
phone/fax 32(0)3.220.06.30
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Anton Cotteleer - 15/04-18/04/2005
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zijn verschijning, niet per se samenvallen. Het lichaam 
wordt in dans altijd omgeven door afwezigheid. Door zijn 

. vluchtige karakter is dans essentieel historisch, verbonden 
met herinneringen en associaties, pendelend tussen bewust 
en onbe wust.,De dansis anders gezegd altijd al verknoopt 
met de Sporen die hij nalaat, in het lichaam, in hét geheu
gen, in geschreven en technologische registraties. Lepecki 
vervolgt: “the notion of mnemonic trace emerges as a con
cept in crisis, [u.] a crisis of the visible; of how to approach 
the visible body as its dancing presence plunges into the past, 
into history, into a representational field that is perhaps too 
excessive to be regimented, contained, tamed,” (pp. 4-5) 
Dance en performance studies pogen die epistemologische 
crisis productief te maken en dans als een kennismedium in 
te zetten in diverse vakgebieden.
Of the Presence of the Body is een erg heterogene bundel 
die een idee geeft van de diversiteit aan thema’s die onder- 

■ zocht worden in dance en performance studies. Het boek 
eist expliciet ruimte op voor de paradigmata van deze dis
ciplines, maar draagt niet echt nieuwe inzichten aan. Het 
niveau van de teksten is wisselvallig; vernuftige epistemo
logische discussies vinden soms maar een halfslachtige 
toepassing of worden integendeel enkel schetsmatig uitge
werkt, en de schaarse artistieke analyses zijn al te zeer 
ondergeschikt aan theoretische denkbeelden. Er is veel 
aandacht voor gendervraagstukken en de artistieke focus 
ligt op dans in de 20ste eeuw, maar de rode draad is een 
groot epistemologisch (en politiek) enthousiasme. 
Het boek opent met twee klassieke essays die dansvoorstel
lingen analyseren: Peggy Phelan bespreekt Trisha Browns 
opera-enscenering Orfeo (1998 in De Munt in Brussel) en 
verschillende interpretaties van de dood. Via een genealo
gisch model (Foucault) duidt Ramsey Burt paradigmatische 
verschuivingen in de culturele inscriptie van lichamen in 
een stukje recente dansgeschiedenis (Yvonne Rainer, Pina 
Bausch, Anne Teresa de Keersmaeker): “Where the materi
ality of the body troubles and disturbs the idea of aesthetic 
truths that are timeless and thus ever present on a meta
physical plane, normative historiography can sometimes 
contribute to the process through which the potentially sub
versive physicality of the body is in effect erased.” (p, 30) 
Genealogie als epistemologisch kader is er precies op uit 
om processen van normatieve subjectvorming en verzet 
ertegen op het spoor te komen.
Door het transporteren van concepten en paradigmata naar 
andere disciplines en contexten, kunnen bestaande inzichten 
opnieuw gemobiliseerd worden, kan kennis een kritische 
inzet krijgen. In het derde deel van Of the Presence of the 
Body, gebruikt Mark Franko bijvoorbeeld de theorie van de 
gift bij Mauss en Derrida om te onderzoeken of dans een 
weerwoord kan bieden op een catastrofe als 11 september. 
Karmen MacKendrick gaat dan weer bij Bataille en Blanchot 
te rade om exces en transgressie in dans te theoretiseren, met 
aandacht voor stillness en intensivering als concrete strate
gieën, Om het fundamenteel historische karakter van dans 

aan te geven, onderzoekt Lepecki in zijn bijdrage Inscribing- 
Dance de spanning tussen dansen en Schrijven, waarbij hij 
Derrida’s theorie van het spoor en zijn opvattingen over dans 
onder de loep neemt. Het middendeel Dancing Othering is 
interessant omdat het de omgekeerde weg bewandelt: wat 
kunnen inzichten uit dance en performance studies beteke
nen voor andere vakgebieden?
Randy Martin vraagt zich af welke analytische modellen dé 
cultuurkritiek vandaag hanteert om een algehele 
(identiteits)crisis af te kondigen: “it is far form clear 
whether the world, the means of representing it, or the rela
tion between the two, is in crisis.” (p. 47) Martin merkt op 
dat subject en Object, theorie,en praktijk, in dans altijd op 
elkaar inspelen, zowel in tijd als in ruimte. Als deze zoge
naamde crisis te maken heeft met een ambigue houding 
tegenover representatie en verwijzing, dan biedt dans 
mogelijkheden om daarmee om te gaan: de instabiliteit in 
de betekenissen, hun beweeglijkheid, vormen in dans juist 
een fundamentele karaktertrek. Verder onderzoekt Martin 
identiteitskwesties die voortkomen uit het verdwijnen van 
de natiestaat als referentiekader, voor een ideaal burger
schap. Welke modellen van identiteitsvorming en socialisa
tie hanteren we vandaag? Dans is voor Martin bij uitstek de 
plaats waar een zekere mate van twijfel en instabiliteit aan 
de orde zijn, een onzekerheid die hij afweegt tegen de neo
liberale cultus van zelfbeschikking.
Thomas DeFrantz heeft het over hiphop, zwarte identiteits
vorming en activisme. Wat ging er precies verloren toen de 
sociale streetdance bekend werd via de massamedia, en 
argeloos werd toegeëigend door een ruim blank publiek en 
door kunstenaars? En wat werd erdoor gewonnen? Susan 
Manning neemt Spirituals uit de jaren dertig tot vijftig als 
onderwerp voor een casestudy, en gebruikt haar bevindin
gen om te kijken naar verschuivende representaties van ras, 
gender, seksualiteit en nationaliteit in Amerikaanse 
moderne dans. Ook medische antropologie komt aan bod in 
een bijdrage over borstvoeding van Barbara Browning. Ze 
bevraagt metaforen van vloeibaarheid en infectie, verbindt 
beschouwingen over candomblé en samba met persoonlijke 
zwangerschapservaringen en discussies omtrent het UN 
aidsprogramma. Zoals lichamen altijd ook sociaal en politiek 
zijn, zo bestaat er voor Browning geen natuurlijk moeder
schap. Ze toont aan dat de metaforen, rituelen en vooroorde
len die moedermelk in bepaalde situaties omgeven minstens 
even infectueus (of helend) zijn als de substantie zelf. Vragen 
omtrent identiteit, hiërarchie, zichtbaarheid en stabiliteit 
worden telkens weer aan de orde gesteld via dans, via licha
men als cultuurproducten, via de instabiele plek van toe
schouwers, en waarnemers: hier ligt de politieke inzet van 
Of the Presence of the Body.

Jeroen Peeters

►►André Lepecki (red.), Of the Presence of the Body: Essays 
on Dance and Performance Theory, Middletown : CT, 
Wesleyan University Press, 2004. ISBN 0-8195-6612-8.

Nieuwe Publicaties

■ Architectuur. in Nederland. Jaarboek 2004-05, 
Rotterdam, NAi-Uitgevers, 2005. ISBN 90-5662-430-x 
■ Wim Beeren. Om de kunst, Rotterdam, NAi-Uitgevers, 
2005. ISBN 90-5662-431-8
■ Bik Van der Pol,. Rotterdam, NAi-Uitgevers, 2005. 
ISBN 90-5662-418-0
■ Victor Burgin, The Remembered Film, London, 
Reaktion Books, 2004. ISBN1-86189-215-2
■ Sean Cubitt, The Cinema Effect, Cambridge (Mass.), 
MIT Press. 2004. ISBN 0-262-03312-7
■ Wim Cuyvers, Tekst over tekst, Den Haag - Lier, 
Stroom - Voorkamer, 2005. ISBN 90-73799-44-9
■ Jean-Pierre Esquenazi, Godard et la société française 
des années 60, Paris, Arman Colin, 2004.
ISBN 2-200-34034-6
• It Is What It Is. Writings on Dan Flavin Since 1964, red. 
Paula Feldman en Karsten Schubert, London, Thames & 
Hudson, 2004. ISBN 0-500-97644-9
■ Het Kunstenaarszakboekje 2005, Mechelen, Kluwer 
Uitgevers, 2005. ISBN 90-46502-635
• Catherine Lupton, Chris Marker. Memories of the 
Future, London, Reaktion Books, 2005.
ISBN 1-86189-223-3
■ Bruce Mau and the Institute Without Boundaries, 
Massive Change. A Manifesto for the Future of Global 
Design, London, Phaidon Press, 2004.
ISBN 0-7148-4401-2
■ Over Here. International Perspectives on Art and 
Culture, red. Gerardo Masquera en Jean Fisher, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2004. ISBN 0-262-13440-3
■ Francis Picabia. Ecrits critiques, red. Carole Boulbès, 
Paris, Mémoire du Livre, 2005.
ISBN 2-913867-51-0
■ Gert Robijns, Re-shade, Antwerpen - Gent; Muhka - 
Merz, 2004. ISBN 90-7697-912-x
• Olav Velthuis, Imaginaire economie. Hedendaagse kun
stenaars over de wereld van het grote geld, Fascinaties 14, 
Rotterdam, NAi-Uitgevers, 2005. ISBN 90-5662-400-8 
■ Richard von Borries, Who ’s Afraid ofNiketown ? Nike- 
urbanism, Branding and the City of Tomorrow, Rotterdam, 
Episode Publishers, 2005. ISBN 90-597301-43

Medewerkers: Cor Blok, Fredie Floré, Steven Humblet, 
Kees Keijer, David Nolens, Jeroen Peeters, Wouter 
Van Acker, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande Velde, 
Indira van ‘t Klooster, Bart Verschaffel
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10 apr -15 mei

Harold Strak- Stardùst
11 -16 mei

Arno Nollen, solo, KunstRai
io mei -15 mei foam

17 mei - 21 mei in de galerie 

Schaden & Van Zoetendaal, 
Marks of Honour

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

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

Juan Paparella 
Diana Tibbaut
vernissage en receptie op zaterdag 26/03/05 van 15.00 tot 18.00 uur
tentoonstelling van 26/03/05 tot 29/05/05
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20 februari -10 april

‘DRIESPRONG’
invited by Philippe Braem, 

Angelique Campens, 
Luk Lambrecht

15 april -18 april

ART BRUSSELS 2005 
Merlin SPIE 
solo

24 april - 26 juni

Aysel BODUR
fotografie

Museumlaan 16 - B 9831 Deurle _ T 32 96 54 44 54 _ www.grusenmeyerart.be46
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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 kunstenaars) 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

■ Netwerk Galerij
Houtkaai z/n - 9300Aalst
P 053/78.89.81 wo-za 14-18u
• Peter Morrens [5/3 tot 9/4] • “10 kun
stenaars” [30/4 tot 4/6]

Antwerpen______________________

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40- 2018Antwerpen 
P 03/216.30.28 wo-za 14-18a
» Philip Aguirre y Otegui - sculpturen 
[3/2 tot 19/3]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
P 03/233.13.45 do-zo 13u30-18a
• Michel Buylen, Dré Peeters, Lieve 
Ulburghs, Jan Vanriet [tot 10/4]
• deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijckkian 155 - 2018Ant
werpen

03/248.28.28 di-zo 14-18a
• "Collecting the Future” - b&k+brand 
lhuber&co+  [tot 10/4] • “Brid
ging the Borders” - Fernando Romero/ 
LCM [28/4 tot 19/6]

a42.org

■ Elzenveld
St.-Jorispoort29 - 2000Antwerpen 
P 03/223.56.10do-zo 12u30-17u30
• Mariette Teugels, Jef Van Grieken, 
Bruno Van Dijck [tot 3/4] I “6de In
ternationaal Aquarelfestival" [15/4 
tot 15/5]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 

03/220.86.00di-zo 10-17»
• “Gegoten voor de eeuwigheid. Bron
zen meesterwerken uit Indië en de Hi- 
malaja in Belgische en Nederlandse 
collecties” [tot 26/6]
■ Extra City - Centrum voor He
dendaagse Kunst
Silo - Kaai 44 Mexicostraat/ 
Siberiastraat - 2030Antwerpen 
P 03/272.28.80 vr-zo 11-23»
• “Are We Changing the World: Nar
cisse Tordoir Collaborate Works” [19/ 
3 tot-/5]
■ FotoMuseum Provincie Antwer
pen
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen 
P 03/242.93.00di-zo 10-18»
• Anton Corbijn/”Van onze reporter 
ter plaatse. 25 jaar Standaard fotogra
fie” [tot 3/4]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19- 2000Ant
werpen

03/231.90.56 wo-za 14-18»
• ‘Colors!” - Vincent Geyskens, Nils 
Erik Gjerdevik. Francesco Russo, Ma- 
riëlle Soons, Berend Strik [tot 19/3]
■ Galerie Baudelaire
Sint-Paulusstraat41 -2000Antwerpen 
P 03/227.26.40 za 14-18»
• “Photographie: de près de loin” - Pe
ter Zupnik [tot 9/4]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 

03/257.24.00wo-za 13-18u zp 14-18»
• “Between Blinds” - Eddy De Vos 
[tot 19/3]
• Galerie Micheline Szwajcer
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
(f> 03/237.11.27 
di-vr I0-18u za 12-18»
• Stanley Brouwn [tot 19/3] • Lucia
no Fabro [25/3 tot 7/5] • Ann Veronica 
Janssens [13/5 tot 2/7]
■ In Between Gallery - Gynaika
Paardenmarkt90-92 - 2000Antwerpen 

03/232.22.29
Diane Bogaerts - schilderijen [tot 26/3]
• Merlin Spie - installatie, tekeningen, 
video [7/4 tot 28/5]

■ Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten
Leopold de Waelplaats -2000Antwerpen 
<f> 03/238.78.09 di-za 10-17»
» Jan Fabre [7/5 tôt 31/7] » “De ko
rting te rijk. Uit de museumreserves” 
[tot 28/8] • "Rijksmuseum aan de 
Schelde. Meesterwerken uit de schat
kamer van Nederland” [tot 31/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
P 03/226.06.30 do-za 13-18»
• ‘Circumstances” - Anton Cotteleer - 
sculpturen [tot 19/3] • Joe Duggan - fo
tografie [24/3 tot 30/4] 
nick Ervinck [12/5 tot 24/6] 
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 -2018 Antwerpen 
<f> 03/238.40.34 ma-vr ll-13u 14-18»
• Nicola Scotti - schilderijen, sculptu
ren [8 tot 28/4] • Hans Beers - tekenin
gen [9/5 tot 16/6]
■ Lokaal 01
Provinciestraat287 - 2060Antwerpen 

03/238.81.66do-za 13-17»
• “Aux plaisirs des dames” - Antoine 
Stemerding, Alphons ter Avest, Nick 
Hullegie/’Wild vlees wil wild leven” - 
Toon Leen, Niels Staal [22/4 tot 4/6] 
■ Maes & Matthys Gallery 
Pourbusstraat 3 - 2000Antwerpen 
<f> 0478/48.50.31 wo-za 14-18»
* Tom of Finland [tot 19/3]
■ ModeMuseum Antwerpen
Nationalestraat 28 - 2000Antwerpen 
P 03/470.27.70di-zo 11-17»
• “Beyond Desire. Verlangen, attitude 
en styling in Afrikaanse en Westerse 
culturen” [tot 14/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat 32- 2000Antwerpen 

03/238.59.60di-zo 10-17»
• “Emotion Pictures” [19/3 tot 5/6] 
■ Objectif Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
9 03/288.49.77do-za 14-18»
• “The Final Floor Show” - Stefan 
Briiggetnann, Salvador Dali/Walt Dis
ney, Joris Ghekiere, Gerard Hems
worth, Jesper Just, Mike Kelley, Sung 
Hwan Kim and a Lady from the Sea, 
Fabian Luyten, Robert Mapplethorpe, 
Rob Pruitt, Pamela Rosenkranz, Rémy 
Zaugg [19/3 tot 7/5]
■ Patrick Vereist Gallery
Vorstermansstraat14- 2000Antwerpen 
p 03/227.04.97do-za 11-18»
• “Landscape & Abstracts” - Philippe 
Van Snick [tot 27/3]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
P 03/237.20.19 vr-za 13-18»
• ‘Toutes éditions” - Christophe Ter- 
linden [tot 19/3]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
P 03/248.08.45do-za 14-18»
• “PITL. Lekker thuis in de bescha
ving” - Nadine Abril, Axel Claes, Em
manuel Tête, Toos Van Liere [tot 19/3] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 
P 03/248.0&7I wo-za 14-18»
• “Even ademhalen” - Gert Robijns [tot 
19/3] » John Bock [24/3 tot 21/5] 
■ Tim Van Laere Gallery 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
9 03/257.14.17di-za 14-18» 
• Erwan Mahéo [tot 19/3]
nicolas Provost [24/3 tot 7/5] • Juan 
Uslé, Victoria Civera [12/5 tot 18/6]
■ Zil vermuseum Sterckshof
Hooftvunderlei 160 -2100Deume 
P 03/360.52.50 di-zo 10-17u30 
• “Wirework” - Annemie De Cor- 
te [tot 5/6] • “10 Jaar Sterckshofop- 
drachten. Hedendaags Belgisch zilver" 
[1/3 tot 5/6]

Asse

■ Galerij De Ziener
Stationsstraat55 -1730Asse 
(fi 02/452.77.86 
do 18u30-21u vr-zo 15-18» 
► Jean-Georges Massart [tot 27/3]

Brussel

■ Archetype
Barthélémylaan 20 ■ 1000 Brussel
P 02/514.21.01 wo-za 14-18» 
•"A-Space" [17/3 tot 14/5] 
■ argos
centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 -1000 Brussel

02/229.00.03 wo-za 14-19»
• “Vacuum Room” - Aernout Mik [23/ 
4 tot 25/6]
■ Artiscope
St.-Michielslaan35 -1040Brussel 
P 02/735.52.12 di-vr 14-18»
• Rensonnet - schilderijen [tot 2/4] • 
“Chinese Visions” - Ling Jian - schil
derijen [8/4 tot 21/5]
■ Bortier Galerij
Magdalenasteenweg 55 -1000Brussel 
P 02/279.64.34 di-za 11-18»
• ‘Trash People” [18/3 tot 9/4] • Ber
nard Coets Gilcozar [15/4 tot 7/5]
■ BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat23 -1000Brussel

02/507.82.00di-zo 10-18u do 10-21»
• "Revolution/Restoration Part II: Look
ing for Alfred/Leytonstone" - Johan Gri- 
monprez [4/3 tot 4/4] * “René Magrit
te en de fotografie”/”Zonderlinge denk
beelden” [tot 15/5] • “De terugkeer van 
de zwaluwen” - Els Dietvorst [13/4 tot 
15/5] • “Visionair België. C’est arrivé 
près de chez nous” [tot 15/5] • “Façade 
5” - Luc Deleu [1/4 tot 5/6]
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art
Barthélémylaan 5 -1000 Brussel

02/502.69.12 vr-zo 14-18»
» Minoru Sato [25/3 tot 27/3] » Juli
an Dashper, Kyle Jenkins, Ben Judd 
[8/4 tot 22/5]

■ CIVA
Fondation pour l’Architecture
Kluisstraat 55 -1050 Brussel
P 02/642.24.80 di-zo 10u30-18u30
• “André Jacqmain. Zinnebeelden in 
wording”/”De gebroeders Bourgeois 
en moderne beweging in België” [tot 
27/3] • Albert Bontridder - architectuur 
[10/5 tot 18/9]
• Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000 Brussel 

02/279.64.21
ZimmerFrei [tôt 20/3]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7-1000 Brussel
p 02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
• Koen De Decker [tôt 26/3] • Pe
ter Zimmermann - schilderijen [2/4 
tot 7/5]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat 95-1081 Brussel 

058/51.47.57
di-vr 14-18u za 10-17»
• Claudy Gielczynski - schilderijen 
[23/3 tot 28/5]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
P 02/538.42.20di-zo 13-18»
• “Corps photographiques” - Patrick 
Bailly-Maître-Grand, Laurence De- 
maison [tôt 20/3]
■ Etablissement d’en face projects
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 

02/219.44.51 wo-za 14-18»
• “Menselijke passies” - Philippe Van 
Snick [tot 31/12] » Erik Olofsen [15/ 
4 tôt 75]
■ Galerie Fred Lanzenberg
Klauwaertslaan 9 -1050Brussel 

02/647.30.15
di-za 10-12u3014-19»
• Alquin [tôt 3/4]
■ Galerie Les Filles du Calvaire 
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
p 02/511.63.20do-za 14-18»
• “Minimal Pop” - John Armleder, 
John Beech, Julian Dashper, Robert 
Glaubit, Daniel Gôttin, Renée Levi, 
Mathieu Mercier, Gerwald Rocken- 
schaub, Jan van der Ploeg, Beat Zo- 
derer... [17/3 tôt 14/5] • Amy Gra- 
nat, Alex Hay, Chuck Nanney, Peter 
Young [17/3 tôt 14/5]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 

02/219.14.22 di-za 14u30-18a
» Sol LeWitt [tôt 23/4] » Eva Marisal- 
di [28/4 tôt-/5]
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
P 0477/20.50.52 za-zo 14-18» 
• Xavier Martin [tôt 29/5] 
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 108-1060Brussel 
P 02/537.81.36wo-za 14-19»
• “Métamorphoses” - Georges Braque 
[tôt 17/4]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel
P 02/538.08.18di-za 14-19»
• “Art Brussels” - kunstbeurs [15 tot 
18/4] • Banks Violette [-/3 tôt -/4]
■ Gemeenschapscentrum
De Markten
Oude Graanmarkt 5 -1000Brussel 

02/512.34.25 di-zo 12-18»
• “Poisonous” - Ignace Van Ingel- 
gom, Rita Verhaeghe, dominiq V.D. 
wall., Martin Bourdanove, Lieven Nol
let, Mikko Paakkola, Stefan Annerel.. 
[tot 20/3]
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 

02/515.64.22
di-vr 13-18u30 za-zo 10-17»
• “Bois flottés” - Nicolas Alquin/"'Van 
Cézanne tot Dubuffet De collectie 
Planque” [tot 22/5]
■ Heizel - Paleis 11 & 12
Belgiëplein 1 -1020Brussel
7 0800/30.007
do-zo 12-20u ma 12-22»
• "ArtBrussels 2005” - kunstbeurs [15 
tot 18/4]
■ ING Cultural Centre
Koningsplein 6 -1000Brussel 

02/547.22.92 dagelijks 10-18»
• “Romantiek in België” [18/3 tot 
31/7]
■ Institut Supérieur
pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
P 02/504.80.70 ma-za 9u30-19u
• “Bruxelles la nuif ’ - Stéfane Fefer - 
fotografie [tot 9/4] • “Antipersonnel” 
- Raphaël Dallaporta [18/3 tot 10/4] • 
Patricia Kinard - schilderijen [13/4 tot 
5/6] * “1994-2004: Dix ans de Fréon” 
[22/4 tot 15/7]
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190-lOOOBrussel 
P 02/514.10.10 do-za 14-18u30
• ‘Today Is Just a Copy of Yesterday” 
- Robert Barry, Pierre Bismuth, Darnel 
Buren, Manon de Boer, Mario Gar
cia Torres, Douglas Gordon, Joachim 
Koester, David Lamelas, Jonathan 
Monk, Ian Wilson [tot 2/4]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10-1000 Brussel 
p 02/741.73.00 di-zo 10-17» 
» “Fotografie & Dynastie” [20/4 tot 
31/12]
■ Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België 
Regenlschapsstraat 3 - lOOOBrussel 

. 0 02/508.32.11 di-zo 10-17»
• “Romantiek in België” [18/3 tot 
31/7]
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000Brussel 

02/512.02.88 wo-za 14-18»
• ‘Ciels” - Sébastien Reuzé - fotografie 
[17/3 tot 14/5]
■ Leblac
Vergniesstraat25 -1050Brussel
P 02/502.38.30 wo-za 14-18»
• “Booby Prize” - Simona Denicolai & 
Ivo Provoost [tot 16/4]

■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210 Brussel 

02/226.12.11
di-zo ll-18u vr 11-21»
* Xavier Martin [tot 20/3] » “César. 
Portrait intime. Du dessin à la sculp
ture” [tot 27/3]
■ Le Salon d’Art
Munthqfstraat 81 -1060Brussel
P 02/537.65.40
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30
• “Zapping” - Pepermans - schilderij
en [tot 7/5]
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 - lOOOBrussel 
P 02/227.34.04 ma-za 10-18»
• “Place Gaucheret Observatoire Quar
tier Nord” [18/3 tôt 30/4]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 -1000Brussel 

02/513.14.69
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18»
* “D’une surface à l’autre” - Amélie de 
Beauffort, Charles de Lanshteer [tôt 16/ 
4] • “Hey!” - Eva-Maria Bogaert [28/ 
4 tôt 28/5]
■ Maison des Arts Gaston Williot 
Haachtsesteenweg 147 -1030Brussel 
® 02/218.79.98
di-vr 13-16u30 za 10-14u30
• "NéonNord 2005. Prostitutie Noord- 
kwartier (De liefde verschuilt zich 
waar ze wil)” - Anthony Berthaud, 
Pascale Binnert, Paula Bouffioux, Tho
mas Bruyn, Marianne Cosserat, David 
Costamagna, Collectif Luna, Marie 
Desmet, Laurent d'Ursel, Jean Fran
çois... [29/4 tôt 21/5]
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat32 -1000Brussel 
<f> 02/512.27.26wo-za 14-18»
• “Small Flowers Crack Concrete” - 
Benjamin Lalou [tot 26/3] • “Is ‘Con
temporary’ Still the Message? Acade
mic Drawing Class” - Harry Holland 
[15/4 tot 14/5]
■ Musée d’Architecture - La Loge
Kluisstraat86 -1050 Brussel 

02/649.86.65
di-za 12-18u wo 12-21»
• “La façade Art Nouveau, une oeuvre 
d’art totale” [19/4 tôt 18/9]
■ Museum Antoine Wiertz 
Vautierstraat 62 -1050Brussel 
P 02/648.17.18 di-za 10-12u 13-17»
• “Romantiek in België” [18/3 tot 
31/7]
■ Nassaukapel
Koninklijke Bibliotheek van België 
Kunstberg -1000 Brussel
P 02/519.53.98ma-za 10-16u50
• “Prenten van de Antwerpse graveurs- 
familie Collaert (1550-1630)" [tot 9/4] 
■ Observatoire Galerie
Maison Grégoire
Dieweg 292 -1180 Brussel 
® 02/372.05.38 za14-18»
• “Dog” - Regine Kolle [tot 9/4]
■ Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 

02/250.11.66
di-vr 10-17u za 13-17»
• “Present Perfect Tension” - Heidi 
Voet - video-installatie [25/3 tot 4/5] 
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel
P 02/279.45.10 di-za 11-18»
• “Schildersignatuur. Artan, Boulen- 
ger. De Braekeleer, Ensor, Rops, Vo- 
gels" [tot 12/6]
■ Usagexterne
Oude Graanmarkt46 -1000Brussel
P 02/502.68.09 di-za 10-19»
• “La Belgique dans tous ses états” 
[tot 23/4]
■ 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]
■ Vlaams-Nederlands Huis deBuren
Leopoldstraat6 -1000Brussel
P 02/218.19.90 di-za 11-18»
• “Halte Brussel. Kunstprojecten bij 
de Hogesneldheidslijn HSL-Zuid” - 
Bas Princen, Eiger Esser, Frank van 
der Salm, Jannes Linders, Gerald van 
der Kaap, Hans Op de Beeck, Yvonne 
Droge Wendel... [tot 26/3]
■ Xavier Hufkens
St-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel 

02/639.67.30
di-za 12-18»
• “North Pacific Ocean, Okuros, 2002” 
- Hiroshi Sugimoto/”Editions on Pa
per” - Louise Bourgeois - prenten [tot 
19/3] • Erwin Wurm, David Altmejd 
[24/3 tot 23/4] • Gert Verhoeven, José 
Lama [28/4 tot 28/5]

Charleroi

■ BPS 22 espace de création 
contemporaine
Boulevard Solvay22 - 6000 Charleroi 
0 071/53.15.15
do-zo 12-18»
• “Exposition Universelle” - Jota Cas
tro [tôt 15/5]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
(/! 071/43.58.10
di-za 10-18»
► “Sentinelles de l’ombre” - Jane 
Evelyn Atwood/'Dancers" - Morten 
Nilsson/" 100 images pour un anniver
saire” [tot 29/5]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 - 6010 
Couillet

071/36.00.65
wo-vr 14-19u za 11-18»
• “Critique des armes flottantes” - 
Thierry Tillier [tot 26/3] • “Ceux qui 
ont la foi” - Véronique Ellena [6/4 
tôt 7/5]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 

09/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17»
• “De Leiestreek toen en nu. Hubert 
Matthys (1932-1994)” - aquarellen/ 
Vic Wouters [tot 17/4] • Firmin Schy- 
vinck, Juliaan Lampens - schilderijen, 
tekeningen, ontwapen [4/5 tot 12/6]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 

09/282.77.93 do-zo 14u-18a
• “Driesprong” - Damien Delepeleire, 
Matilde Denorme, Emilio Lopez-Men- 
chero, Tim Volckaert [tot 10/4] I “Art 
Brussels 2005” - kunstbeurs - Merlin 
Spie [15 tot 18/4] • Aysel Bodur - foto- 
grafie [24/4 tot 26/6]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 

09/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17»
• Markus Lüpertz, Louis Thévenet 
[tot 17/4] • Claire Todd [1 tot 30/4] » 
Koen van den Broek - schilderijen [24/ 
4 tot 19/6]

Drogenbos______________________

■ Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat6 -1620Drogenbos 

02/377.57.22
di-vr 13-17u za-zo 14-17»
• “Zelfgave” [tot 20/3]

Eupen______________________  

■ Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700Eupen 
^087/56.01.10 
di-vr 13-18u za-zo 14-18»
• “Make it New” - Günter Förg [20/ 
3 tot 26/6]

Geel

■ Cultuurcentrum De Werft
Werft32 - 2440 Geel

014/57.03.40 ma 13u30-16u30 di 
9-12u30 13u30-18u wo-vr 9-12u30 
13u30-16u30za 10u30-12u
• Bart Decq [tot 10/4]

Genk 

■ FLACC
André Dumontlaan 2-3600Genk
P 089/84.52.23 vr9-17u za-zo 14-18»
• “We stegen met een zucht tot boven 
in de lucht’ [4 tot 8/4] • “Out of Place” 
- Tina Gillen, Izabel Angerer, Loreta 
Visie, Penny Piopis [3/3 tot 10/4]

Gent 

■ Caermersklooster - Provinciaal 
Centrum voor Kunst en Cultuur 
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
p 09/269.29.10 di-zo 10-17»
• “F3” - Filip Claus, Piet Goethals, Carl 
Uytterhaegen - fotografie [tot 10/4] • 
Dirk De Bruycker - schilderijen [29/4 
tot 19/6] • “Schrijven in de schaduw 
van de dood” - Marc Verschooris [13/ 
5 tot 26/6]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent
<f> 09/225.42.90
di-vr 12u30-18u za 14-17»
• “Constructie reconstrutie" - Katleen 
Vermeir, Ronny Heiremans, Els Van
den Meersch [tot 26/3]
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat5 - 9000 Gent 
P 09/267.99.99di-zo 9u30-17u
• "Airworld: design en architectuur in 
de luchtvaart” [19/3 tot 19/6] 
■ Druksel
Leopoldskazeme, Charles de Kerckho- 
velaan - Gent

09/228.56.70
• “Druksel, beurs van boekenmakers, 
kleine uitgevers en bibliofiele druk
kers” [16 tot 17/4]
■ Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B- 9000 Gent 

0477/43.77.94 wo-za 14-18»
* Kristof Van Gestel [tot 23/4] • Dirk 
Zoete [14/5 tot 25/6]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zuidstationstraat 25 - 9000 Gent 
f! 09/225.10.81 wo-za 15-18» 
• “Prothèses” - Béatrice Balcou - teke
ningen, fotografie [tot 2/4]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat23 - 9000 Gent 

09/233.01.91
“Camera Obscura” - Michel Lo
rand [tot 3/4] • Marc Goethals [15/ 
4 tot 29/5]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
P 09/243.97.30di-zo 10-18» 
• “El Fruto de Ia Fe. 16de eeuwse 
Vlaamse kunst uit La Palma” [tot 5/6] 
• “Alison” [1/4 tot 11/11] 
■ Museum Dr. Guislain
JozefGuislainstraat43 - 9000 Gent 
jH 09/216.35.95 
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
• Ronny Delrue [25/3 tot 4/9] • “Ver
borgen werelden” - Gerard van Lank- 
veld, Henri Darger. Ronan-Jim Sével- 
lec,.Frans Stokkermans [25/3 tot 4/9] 
■ MIAT
Minnemeers 9 - 9000 Gent 
^09/269.42.00di-zo 10-18»
• “Métissages. Biënnale voor kunst 
en textiele media” - Louis De Cor- 
dier, Berlinde De Bruyckere, Goeie 
De Bruyn, Wim Delvoye, Jan Fabre, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, Didier 
Vé, Riet Proot, Annelies Slabbinck, 
Loreta Visie, Rozemarijn Anseeuw, 
Jelle Spruyt... [25/3 tot 16/5]

■ Museum voor Schone Kunsten
Charles de Kerckhovelaan 187 A - 
9000 Gent

09/240.07.00di-zo 10-18»
• “Emotions” [tot 19/6]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120- 9000 Gent 
f 09/243.10.05 wo-zo 13-18»
• “Art Brussels” - kunstbeurs [15 tot 
18/4] • Zineb Sedira [12/3 tot 24/4] • 
Emily Wolfe [30/4 tot 29/5]
■ SMAK
Citadelpark - 9000 Gent
® 09/221.17.03
di-zo 10-18»
• “Kunst Nu” - Ivo Provoost & Simona 
Nicolai [tot 20/3] • Bernd Lohaus [tot 
10/4] • “An Unintended Performance” 
- Michaël Borremans/”Portable Sto
nes” - Orla Barty [tot 17/4] • André- 
Philip Lemke [18/3 tot 17/4] • “Van 
Marcke Fotografieprijs" [29/4 tot 15/ 
5] • Barry Flanagan [22/4 tot 18/6] • 
“Kunst Nu” - Vasco Araujo [2/4 tot 19/ 
6] • “2de Quadriënnale" [6/5 tot 20/8] 
■ Zebrastraat
Zebrastraat32 - 9000 Gent

0477/78.90.98
wo-vr 13-17u za-zo 13-18»
• “Stippels & Pixels. Een tentoonstel
ling vanaf het pointillisme tot de pixels 
van de hedendaagse beeldvorming” 
- Tatsuo Miyajima, Gerhard Richter, 
Peter Struycken, Sigmar Polke, Nam 
June Paik, Alain Jacquet, Edmond 
Cross... [tot 10/4]

Hamme

■ Gaanderij Vercammen
Kapellestraat 70 - 9220 Hamme 

052/4&07.87za-zo 11-18»
• Rein Callebaut, Martine De Bruyn 
[tot 10/4]

Hasselt 

■ CIAP
Zuiveknarkt44 - 3500Hasselt 
^011/22.53.21
<ü-vrl4-18uza 14-17»
• Peter Huismans [tot 9/4] > Jethro Vol- 
dos [16/4 tot 28/5]
■ de Doos en de Cirk
Kunst laan 5 - 3500Hasselt 

011/22.99.31
di-zo 10-17»
• Katoen Vermeire - fotografie/ 
’Toegenegen landschap" - Nina Ha- 
veman - schilderijen/Mo Ramaekers, 
Isabel Pousset [tot 27/3] • “Ha Lim
burg portret” - Malou S winnen, Ge
orge Baltus, Hugo Duchateau, God
fried Guffens, Paul Hermans, Lilia
ne Vertessen.. ./Stéphane Couturier - 
fotografie/Wim Brems [16/4 tot 22/5] 
• Z33
Zuivelmarkt33 - 3500 Hasselt 

011/29.5960
di-za 10-17uzo 14-17»
• "Freespace Limburg 2005. Onda 
kunstenaars en organisaties” - Marcel 
Hoeben, Paul Casaer, Caroline Coolen, 
Raymond Minnen, Ignace Van Ingel- 
gom, Willo Gonnissen, Virginie Bail- 
ly [tot 1/5] • John Körmeling [2/4 tot 
12/6]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal 
Brugstraat45 A-3550Heusden-Zolder 
(p 011/43.52.02 vr-zo 14-18»
• “Vleselijke geneugtes” - Mo Rama
kers [tot 27/3]

Hingene__________________
■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraai 54 -
2880 Hingene

03/889.57.05 ma za-zo 14-19»
• Frieda Van Dun [tot 27/3] • Jas, Guy 
Vandenbranden [10/4 tot 28/5]

leper___________________________

■ Cultuurcentrum leper
St-Nüdaasstraat4 - 8900leper 

057/22.69.22 di-zo 13u30-17»
• Trees Le Roy, Julie Vandenbroucke,
Ria Verhaeghe [tot 17/4]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke
P 050/61.12.37wo-ma I0u30-18u30
• “Photography” - Jorgen Polman, Pa
trick Van Roy, Mo Ramakers [tot 18/4]
• Robot Brandy [23/4 tot 23/5]

Laken

■ De Japanse Toren
Van Praetlaan 44 -1020 Laken 
ft 02/268.16.08di-zo 10-I6u45 
“Imari. Porselein voor de shogun en 
voor de Europese vasten 1610-1760” 
[15/4 tot 28/8]

Leuven

■ Stedelijk Museum Vander Kelen 
-Mertens
Savoyestraat 6 - 3000 Leuven

016/22.69.06
di-za I0-17u zo 14-17»
• “Cet obscur objet.." - Malou Swin- 
nen [tot 17/4] |
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat96 - 3000Leuven

016/23.03.20 .
ma-vr 10-18u zo14-18»
• Renato Nicolodi & Koen Moeren
hout [16 tot 25/3] • ‘Glitch” - Building 
Transmissions, David Neirings, Jason 
Forrest aka Donna Summer. Olaf Ni
colai, Ralf Brog & Petra Rinck, Soulis 
Moustakidis, Stefan Schneider én Wa
seem Kahn [ 11/4 tot 13/5]
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Liège___________________________

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 -
4000Liège
<f> 04/227.19.91
do-za 14-18u zp ll-17u
• Anne Daems, Jan Kempenaers, Ca
pitaine Lonchamps [tot 30/3] • “13 me 
de l’Etrille" - Leo Copers [tot 8/4]
■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 

04/221.41.91 wo-za 15-18»
• Marianne Ponlot [tôt 24/3]

Lier 

■ De Voorkamer
Bril 14 -2500Lier
P 03/488.53.61 vr-za 18-21u30
• ‘Taarten, kruiken, stempels, tekenin
gen” - Koen Broucke, Gerda Steeg- 
mans [tot 19/3]

Loppem-Zedelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52 A - 8210 Lop
pem-Zedelgem

0477/83.23.70 wo-za 14-18»
• “Locus Loppem” - Honoré d’O, Leo 
Copers, Eija-Liisa Ahtila, Maria Ju
lia Bollansée, Koen De Decker, Vaast 
Colson, Jef Geys, Charlotte Dumas, 
Koen Theys, Yves Netzhammer, An
thony Goicolea, Elina Hagemann, 
Ruth Hutter... [tot 15/5]

Mechelen 

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen 

015/33.63.36 vr-za 14-18»
• "Wandmalerei" - Norbert Raderma- 
cher [tot 20/3] • “Werken in perma
nentie” [25/3 tot 10/4 (na afspraak)] • 
“Art Brussels” - kunstbeurs [15 tot 18/ 
4] • Thomas Raat - schilderijen [24/4 
tot 12/6]
■ Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
P 015/29.40.14 do-zo ll-18a
• “Homemaker” - Pieter Vermeersch, 
Spasm, Basile Graux, Formait, Robert 
Cash, David Neirings, Leen De Waele, 
Lucie Renneboog... [tot 17/4]

Menen 

■ Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77 - 8930Menen
I? 056/53.23.63 wo-za 14-18»
• “10 jaar restauratie molen De Goede 
Hoop” [tot 17/4] • Bertrand Catteuw - 
sculpturen [23/4 tot 29/5]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
? 064/21.21.93 di-za 10-18»
• “Carlo Levi antifasciste italien, peintre 
et écrivain” [tôt 20/3] • "D'immatériels 
lendemains. Porcelaines de Tournai, 
porcelaines d’aujourd’hui” [19/3 tôt 
18/9] • "Franz Cumont (1868-1947) et 
Mariemont" [29/4 tot 30/10]

Oostduinkerke 

■ ArtGaheryDeMuekemere&Lefever 
Polderstraat 76- 8670 Oostduinkerke 
P 058/51.47S7 vr-zo 14-18»
• Ludo Achterholt, Serge Gangolf - 
schilderijen, sculpturen [19/3 tot 22/5]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal Oosthelling 11 - 8400Oostende 
P 059/70.18.70 vr-za 10u30-18u30
• Horst Linn, Willo Gonnissen [12/ 
3 tot 8/5]
■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst 
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
(p 059/50.81.18di-za 10-18»
• “Retrospectieve Floris Jespers” [tot 
10/4] • “Retrospectieve Etienne Elias” 
[30/4 tot 12/6] » Jan De Maesschalck 
[19/3 tot 12/6]

Sint-Baafs-Vijve_________________  

■ André Demedtshuis
St-Bavostraat 15 - 8710 Sint-Baafs-Vijve
P 056/60.79.05 vr-za 14-18»
• “Washed Ashore” - Joost Colpaert - 
schilderijen, video [9/4 tot 1/5]

Sint-Niklaas 

■ Vierkante Zaal
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas
<f> 03/780.36.77
ma-wo 19-21u za-za 10-12u 14-17»
► “Entertain Us” - Stijn Cole, Bram 
Crevits, Messieurs Delmotte, Olivier 
Deprez, Charlotte Lybeer, Jan Stremes, 
Sven T Jolie, Ignace Van Ingelgom, 
Steve Schepeens... [tot 20/3]

Sint-Truiden
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■ Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraal 29 - 3800 Sint-
Truiden
p 011/69.39.90za-vr 14-17»
• Raoul De Keyser [8/4 tot 15/5]

Stavelot

• Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye - 4970 Stavelot 
p 080/86.42.94 wo-za 14-18u30
• “Estampes 1947-1998” - Zoran Mu
sic [23/3 tot 15/5]

Strombeek-Bever

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 - 1853 Strombeek- 
Bever
P 02/263.03.43 dageUjks 10-22»
• “Posters & 1 Video” - Michel Fran-

48 çois [26/3 tot 4/5]

Turnhout 

■ Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 

014/41.94.94
di-za 14-18u za 10-12u 14-18»
• “Hot Re-Strike. Licht en kunsf ’ - Ma
ria Blondeel, Tom De Visscher, Fred 
Eerdekens, Bic Joris, Bart Stolle, Kris 
Verdonck, Angelo Vermeulen, Wey

ers & Norms, Germaine Krull, Kasimir 
Malevich... [tot 30/4]

Waregem_______________________

■ BE-PART
Platform voor actuele kunst 
V/estérlaan 17- 8790 Waregem 
g 056/62.94.10
• "Habemus corpus” - Jan Van Im- 
schoot - tekeningen [tot 15/5]
■ Stedelijke Academie
voor beeldende vorming
Olmstraat29 - 8790 Waregem

056/61.48.50 ma+wo+vr 13u30- 
17u30za8u30-12ul3u30-17u30
• Jan Dheedene, Geert Nachtergaele 
- schilderijen (tot 23/3] • Wim Nival, 
Bernadette Schockaert - schilderijen, 
objecten [13/4 tot 8/6]

Welle

■ Galerie EL
Drieseiken 38- 9473 Welle 
® 053/66.43.82
vr-za 14-18u za 10-12u 14-18»
• Werner Cuvelier [tot 27/3]

Wijnegem______

■ Axel Vervoordt Kanaal 
Stokerijstraai 19 - 2110 Wijnegem 
g 03/355.33.26do-vr 14-18u za 11-18»
• “Light Time” - Barbara & Michael 
Leisgen [tot 8/5]

Wortegem______________________  

■ Galerie Gabriel Van De Weghe 
Anzegemseweg 11 - 9790 Wortegem 
(p 056/68.86.91 za-za 11-19»
» “Untitled 1990” - Donald Judd - 
grafiek/”Loops & Curves 1999” - Sol 
LeWitt [tot 28/3]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum
fïir Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen
<P 0241/180.71.04
di+do 10-17 wot-vrl0-20u za-za 11-17»
* “Werkschau” - Sophie Calle [29/1 
tot 24/4]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070
Aachen

0241/50.32.55
di-za 14-18u wo 14-20»
• “Some Trees” - Robert Adams, Erik 
Andriesse, Thierry De Cordier. René 

Daniels, Tacita Dean, Antonietta Pee
ters, Roy Villevoye, Daan van Gol
den... [tot 20/3]

Baden-Baden 

■ Staatliche Kunsthalle
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden-
Baden

07221/232.50 di-za 11-18»
» Georg Herold [tot 9/4] * “Multiple
Raume: Park” [23/4 tot 26/6]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin
<P 030/202.093-0
ma-za ll-20u do-vr 11-22»
• “No Limits, Just Edges: Jackson Pol
locks Paintings on Paper” [tot 17/4] > 
“25 Years of Deutsche Bank Collec
tion” [30/4 tot 19/6]
■ Haus der Kuituren der Welt
John-Foster-Dulles-Allee 10 - 10557 
Berlin
p 030/39.78.71.75 di-za 11-20»
• “Über Schönheif ’ - Matthew Barney, 
Hans-Peter Feldmann, Michael Lin, 
Shirin Neshat, Liu Zheng, Luo Lili, Jin 
Yxing, Ko Ishikawa, Giuliana Bruno, 
Giorgio Agamben... [18/3 tot 15/5]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrafie 13 -10785 Berlin
<P 030/254.00.20 
wo-ma 10-17»
• “Egon Eiermann (1904-1970). Die 
Kontinuitat der Moderne” [tot 16/5] 
■ Akademie der Kiinste 
Hanseatenweg 10 -10557Berlin
<p 030/39.07.6-0
ma 13-19u di-za 10-19»
• "Gezeiten Background Time” - Da
vid Claerbout [tot 20/3]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4-53113 Borm 
p 0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19»
• "Toetanchamon. Het gouden hier
namaals. Grafschatten uit de Konings- 
vallei” [tot 1/5] • “Kronen en sluiers. 
Kunst uit middeleeuwse vrouwen
kloosters” [18/3 tot 3/7] • “10.000 jaar 
kunst en cultuur uit Jordanië. Beelden 
uit het Oosten” [29/4 tot 21/8]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn
<P 0228/77.62.12
di-za 10-18»
• “Dorothea von Stetten-Kunstpreis 
2004”/”Die Essenz des Wirklichen” - 
Wolfgang Laib - fotografie, tekenin
gen [tot 3/4]
• Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn 
p 0228^.3936 
di-za ll-17udo 11-19»
• “Der Kunst ihre Raume” [26/3 tot 13/ 
4] • Rita Ackermann [30/4 tot 3/7]

Bottrop_____________________________

■ Josef Albers Museum
Im Stadtgarten 20 - 46236 Bottrop
<P 02041/297.16di-za 10-18»
» “Giorgio Morandi. Landschaft” [tot
24/4]

Duisburg______________________

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Düsseldoifer Strasse 51 - 47049 Duis- . Thomas Schutte. 
burg
<p 0203/283.26.30
di-za ll-17uza 10-18»
* “Wilhelm Lehmbruck. Sculptor and 
Model” [tot 10/4] • “Good Luck?’ 
- Jaume Plensa [tot 15/5] > “Junge, 
Junge!” - Norman Junge [tot 26/6] • 
‘Towards a New Freedom” [tot 31/7]

Düsseldorf 

■ K20
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
<P 0211/83.81.130 
di-za 10-18u vr 11-18»
• Gerhard Richter [tot 16/5]
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz4 - 40213Dusseldorf 
0 0211/899.62.43
di-za 12-19u za 11-18»
► ‘Tauchfahrten. Zeichnung als Re
portage” [tot 24/4] • "Daumenkino" 
[7/5 tot 17/7]
■ K21
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen 
Standehausstrasse 1 - 40217 Düs
seldorf
® 0211/83.81.600
di-vrl0-18u za-za 11-18»
I “Isolation” - Darren Almond [tot 29/ 
5] • “Over the Rainbow” - Yoshitomo 
Nara & Hiroshi Sugito [tot 29/5]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Düsseldorf 
® 0211/89.962.60di-za 11-18»
» “400 Years Glass in Böhmen" [tot 1/ 
5] • “Antonio Molinari (1655-1704). 
Genio vigoroso ed orignale" [tot 1/5] • 
“Breaking Away: Czech Glass, 1945- 
1980” [tot 16/5] • “Inflamed with Art 
Jean Dubuffet and Art Bru"' [tot 29/ 
5] • “The World of Netsuke. Werdel- 
mann Collection of ornamental belt 
toggles from Japan” [tot 31/7]

Esslingen________________________

■ Galerie der Stad t Esslingen
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen
P 0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-za 11-18»
► Fabrice Gygi/’Jetzt Gestern, Mor
gen Heute" - Bernhard Bretz, Matthi
as Holliger [tot 17/4]

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Ramerberg - 60311 Frankfurt
<P 069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo 11-19»
• “Anti-reflex” - Carsten Nicolai [tot 
28/3] • “The Naked Truth. Klimt, 
Schiele, Kokoschka, and Other Scan
dals” [tot 24/4] * “Viennese Scandals 
Around 1900” [tot 24/4] * “The Na- 
zarenes. Religion, Power, Art” [15/ 
4tot24/7]
■ Messe Frankfurt
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 60327 
Frankfurt
<P 069/75.75.66.64dageUjks 11-19»
» “Art Frankfurt 2005” - kunstbeurs 
[29/4 tot 2/5]
■ Museum fur Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 
<p 069/21.23.40.37 
di-za 10-17u wo 10-20»
• "Roentgenmöbel aus dem Bestand” 
[tot 31/7]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main 
<P 069/219.314.0 
di-vr 12-20u za-za 11-18»
► "Zugabe!" - M/M (Paris) [tot 17/4]
■ Portikus im Leinwandhaus 
Weekmarkt 17 - 60311 Frankfurt am 
Main
<p 069/2199.8760
di-zo ll-18u wo 11-20»
► Sean Snyder [tot 3/4]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
P 0761/349.44 di-za 11-17»
• “Passengers” - Marco Poloni/ 
"Flashback" - Monika Baer, Hanspe
ter Hofmann, Martin Kasper, Sven- 
ja Kreh, Tam Ochiai, Paul Winstan
ley [tot 27/3] • “Body Proxy" - Norma 
Jeane [8/4 tot 22/5]

Karlsruhe 

■ Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe
0 0721/28.226
di-vr U-19u za-za 11-17»
• “Kritische Gesellschaften" - Carey 
Young, Simon Wachsmuth, Jens Haa- 
ning, Fikret Atay, Lukas Einsele, Allan 
Sekula, Stephen Willats, L.A. Raeven, 
Jeroen de Rijke & Willem de Rooij, 
Matthieu Laurette... [25/3 tot 22/11]

Kleve 

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung

Tiergartenstrasse 41 -47533 Kleve 
P 02821/75.010di-zo 10-18»
• Mark Tansey [tot 24/4] • “Rijksmu- 
seum in Duitsland. Meesterwerken van 
middeleeuwse sculptuur” [tot -/12]

Köln 

■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstras.se 6 - 50667 
Köln
P 0221/21.70.21 di-zo 13-19»
• Cezary Bodzianowski [tot 1/5]

■ Museum Ludwig 
Bischcfsgartenstra/3e 1 ■ 50667Köln 
p 0221^21.223.79
di 10-20u wo-vr 10-18u za-za 11-18»
• “Wolfgang Hahn Preis 2004” - Ro
semarie Trockel [tot 28/3] • Matt 
Mullican [19/3 tot 12/6] • “Kunst in 
Schokolade" - Louise Bourgeois, Pa
wel Althamer, Richard Deacon, Ro
semarie Trockel, Franz West, John 
Miller, Isa Genzken, Ilya Kabakov, 

[17/3 tot 19/6] » 
"StudioFilmClub" - Peter Doig [23/ 
4 tot 24/7]
■ Museum Schnütgen 
Cacilienstrasse 29 - 50667 Köln
<P 0221/221.236.20
di-vr 10u-16u za-za llu-16»
• "Aderlass und Seelentrost. Die Über- 
lieferung deutscher Texte im Spiegel 
Berliner Handschriften und Inkuna- 
beln" [tot 8/5]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz 4 - 50667Köln 
p 0221/221.244.38 
di-za 10-17»
• “Von Anfang an. Aichaologie in 
Nordrhein-Westfalen” [tot 28/8] 
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln
®P 0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-za 11-18»
I “Gillis Mostaert (1528-1598). Ein 
Antwerpener Maier zur Zeit der Bru- 
egel-Dynastie" [tot 12/4]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
<P 0221/940.518-0
di-zo 11-17U do 11-20»
► “Pure Form: Klassische Möbel aus 
China” [tot 28/3] • “Moderne chine- 
sische Malerei” [29/4 tot -/7]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum 
Ubierring 45 - 50678 Köln 
p 0221/336.94.13 
di-vr 10-16u za-za 11-16»
• "Vorher - Nachher. Spektakulare 
Arbeiten der Restaurierung" [tot 3/4] 
* “Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf 
der Suche nach dem Gottesbild. Die 
Sammlung Marianne und Viktor Lan
gen” [tot 2/10]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798Krefeld
<P 02151/77.00.44
di-zo 11-17»
• “One Step Beyond. The Mine Revisi
ted” - Lukas Einsele [tot 8/5]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld
<P 02151/975.58-0
di-zo 11-17»
• “Kabinett der Bilder" - Thomas Hu
ber [tot 8/5]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld 
® 02151/77.00.44 
di-zo 11-17»
• “Kabinett der Bilder” - Thomas Hu- 
ber [tot 8/5]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
p 0214/855.564)
di ll-21u wo-zo 11-17»
► “Art and Politics” [tot 30/4]

Mönchengladbach_______________

■ Stadtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27 - 41061 Möncheng
ladbach
P 02161/25.26.31 di-zo 10-18»
• "Rheingold IB” - Peter Doig, Jörg 
Immendorff, Albert Oehlen, Jona
than Meese, Daniel Richter [tot -/6] 
• "Auswahl 1. Sammlung Provinzi- 
al Versicherung Rheinland” - Stan 
Douglas, Jenny Holzer, Mike Kel
ley, Chris Ofili, Ugo Rondinone... 
[tot 19/6]

München

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München
<p 089/23.80.50
di 10-20u wo-zo 10-17»
► “Passion for Art. Otto van de Loo 
and his Gallery” [tot 3/4] • “Edou
ard Manet. Le Déjeuner, 1868 - Un 
bar aux Folies-Bergère, 1881-1882” 
[tot 10/4] • “Johann Georg Bergmu- 
eller (1688-1762). The Drawings”/ 
Joannis Avramides - tekeningen, 
sculpturen [tot 17/4] • “Architec
ture of the Wunderkinder. Progressi
ve and Regressive Orientation in Ba
varia 1945-1960” [tot 30/4] • "Dop- 
pelgarage. North Pole, South Pole, 
Not in My Name” - Thomas Hirsch- 
hom [tot 3/7] • “Images of Italy from 
the Time of Goethe” [21/4 tot 24/7] • 
“Franz Kobell (1749-1822). Drawer 
Between the Idyllic and the Real” [5/ 
5 tot 24/7]

AMBASSADOR
een tentoonstelling van Etablissement d’en face projects voor Public> 
van zaterdag 1 9 maart tot zaterdag 2 april 2005
open van donderdag tot zaterdag van 1 5u tot 19u
vernissage zaterdag 1 9 maart om 19u
Public> 4, impasse Beaubourg 75003 Paris www.onoci.com/public

ERIK OLOFSEN met de steun van de Mondriaan Stichting

van vrijdag 8 april tot zaterdag 7 mei 2005
open van woensdag tot zaterdag van 14u tot 1 8u
vernissage vrijdag 8 april om 20u
Etablissement d’en face projects Dansaertstraat 161 1000 Brussel
www.etablissementdenfaceprojects.org

■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 -80538München 
<P 089/211.27.115
“Royal Privileged Munich Artists, 
Cooperative 1868” [20/3 tot 16/4] • 
“Pictures for German Museums” - 
Florian Süssmayr [tot 1/5] • “Occu
pying Space. Collection of the Gene
rali Foundation” [tot 16/5] • “Freie 
Miinchener und Deutsche Künstler- 
schaft” [18/4 tot 22/5] » “The Body 
of Photography. Herzog Collection” 
[6/4 tot 12/6]

Münster 

■ Westfalisches Landesmuseum
fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster
<p 0251/59.07.01
di-zo 10-18»
• “100 Jahre Künstletgemeinschaft 
Briicke. Werke aus der eigenen Samm
lung” [tot 1/5]
■ Ausstellungshalle zeitgenössiche 
Kunst Münster
Hafenweg 28 - 48155 Münster
p 0251/674.46.75
di-vr 14-19u za-za 12-18»
• “Le visiteur parfait" - Joëlle Tuer- 
linckx, Willem Öorebeek [tot 8/5]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
P 0911/231.24.03 
di-za 10-17u wo 10-20»
• “On Travel” - Rémy Markowitsch 
[tot 3/4] • “Selbstportrat mit 50milli- 
onfacher Lichtgeschwindigkeit. Male
rei 1980-2005” - Albert Oehlen [28/ 
4 tot 26/6]

Siegen__________________________

■ Museum fur Gegenwartskunst 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
P 0271/405.77.10
I “Sehen als Denken sehen” - Eske 
Schluters [15/4 tot 29/5] • "Kontexte 
der Fotografie” - Victor Burgin, Gérard 
Collin-Thiébaut, Peter Downsbrou- 

gh. Jochen Getz, Dan Graham, Hans 
Haacke, Pierre Huyghe, Jean LeGac, 
Anna Oppermann, Gina Pane, Jeff 
Wall... [13/2 tot 31/3]

Wolfsburg______________________  

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
<p 05361/266.90
wo-za ll-18u di+zo 11-20»
• “James Rosenquist. Retrospektive" 
[tot 5/6]

Frankrijk

Altkirch

B Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch
<p 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-za 14-19»
• “Come-back/Le retour” - Thomas 
Galler, LA. Raeven, Sven TJolle, An
dro Wekua, Italo Zuffi [tot 22/5]

Amiens 

■ Hors Bords
Maison de la Culture
Place Léon Gontier - 80000Amiens 
p 03.22.97.79.79
di+do-vr 13-18u30 wo+za 9u30- 
12u3013u30-18u
» ‘Théâtre des opérations” - Michel 
François [19/3 tot 15/5]

Beaumont du Lac 

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière en Limousin
Ue de Vassivière - 87120 Beaumont 
du Lac
<P 05.55.69.27.27
dageUjks 11-18»
• “Bienvenue à Entropia. Oeuvres de 
la collection du Frac Limousin” [tot 
27/3]

Brétigny-sur-Orge_______________  

■ Centre d’art contemporain
de Brétigny
Rue Henri Douard - 91220 Brétigny- 
sur-Orge
P 01.60.85.20.76
di-za 14-18u wo 10-12u 14-18u za 11- 
13u 14-18»
► Teresa Margolles [tot 1/5]

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

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
p 02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-za 15-19»
• “Sonnez les matines” - Thomas Hu
ber [tot 24/4]

Dijon 

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000Dijon 
<P 03.80.67.18.18 ma-za 14-18» 
• “Ascenseur pour Rio” - Cecile Bart, 
Pedro Cabrita Reis, Gaylen Gerber, 
Dominique Ghesquiere, Federico Guz
man, Allen Ruppersberg [tot 19/3]

Lyon_______.____________________  

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
P 04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u
• “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
<p 04.91.91.27.55
ma-za 10-12u3014-18»
• “Extraits d’une société confidentiel
le” - Tatiana Trouvé [tôt 2/4]

Metz .

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 
1 -Metz
P 03.87.74.20.02 wo-za 11-19»
• “Wonder Women” - Dara Birnbaum, 
Andrea Fraser, Sigalit Landau, Natalia 
LL, Marina Abramovic, Mathilde ter 
Heijne... [tot 1/5]

Montpellier______________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000 Montpellier 
p 04.99.74.20.35di-za 14-18»
• Loïc Raguénès [tot 23/4]

Montreuil 

■ Maison Populaire
Centre d’art Mira Phalaina
Rue Dombasle 9 bis- 93100Montreuil 

01.42.87.08.68ma+wo-vr 10-12u di
10-19u za 10-16u30
• “Le jeune, le vivace et le bel aujour
d’hui” - Robert Devriendt, Lionel Es- 
tève, Michel François, Laura Hen- 
no, Sven T’Jolle, Alain Séchas, An
gel Vergara, Jad Fair, Raymond Petti- 
bon... [ tôt 2/4]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice
P 04.92.07.73.80di-zo 14-19»
I Véronique Boudier, Bernhard Mar
tin, Lari Pittman [tot 22/5]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Or
léans
<P 02.3&62.52.00ma-vr 10-12u 14-18»
• “Philippe Rahm. Décosterd & Rahm, 
associés” [tôt 30/4]

Paris 

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
p 01.47.03.12.50 di 12-21u30 wo-vr 
12-19uza-zo 10-19»
I “Dispositifs” - Tony Oursler/”Les Fil
les d’Amsterdam” - Jean-Luc Moulène 
[15/3 tôt 22/5]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
75003 Paris
p 01.42.71.38.38 wo-zo 14-19»
• “Décosterd & Rahm. Architecture in
visible” [tôt 15/5]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
P 01.44.78.12.33 wo-ma 11-21»
• “Comme le rêve le dessin. Esquisses 
et études italiennes des XVIe et XVIIe 
siècles à la lumière du dessin contem
porain” [tôt 16/5] • "Dionysiac. Art in 
Flux” - John Bock, Christoph Büchel, 
Maurizio Cattelan, Malachi Farrell, 
Kendell Geers, Thomas Hirschhorn, 
Fabrice Hybert, Paul McCarthy, Jona
than Meese, Keith Tyson, Jason Rhoa
des... [tot 23/5]
■ Centre Wallonie-Bruxelles
Rue Saint-Martin 127-129 - 75004 Paris
<P 01.53.01.96.96di-zo 11-19»
• “Intime conviction” - Thomas Cha- 
ble, Alexandre Christiaens, Patrick Co- 
rillon, André Delalleau, Nicolas Koza
kis, Werner Moron, Jean-Pierre Ran- 
sonnet [tot 24/4]
■ Jeu de Paume, site Hôtel de Sully 
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris
P 01.47.03.12.50
• “Paysage biographique, photograp
hies 1968-1993” - Stephen Shore [tot 
20/3] • “Images de marques: du docu
ment au fétiche” [1/4 tôt 22/5]

Hahnenstras.se
http://www.onoci.com/public
http://www.etablissementdenfaceprojects.org


■ Maison Européenne 
de la Photographie 
Rue de Fourcy5-7- 75004Paris 
^01.44.78.75.00 
wo-w ll-20a
► Dimitri Baltermants, Gianni Beren- 
go, Pierre Gonnord, Olivier Mirguet, 
Andy Warhol [tot 4/5]
■ Institut du Monde Arabe
Rue des Fossés-Saint-Bemard 1 - 
75005 Paris
® 01.40.51.38.38
di-zo 10-18a
► “Le ciel dans un tapis” [tôt 31/3]
■ Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole 
de Médecine 15-75006Paris

01.53.67.40.00
di-vr I0u-I7u30 w-zo 10u-19a
► “A Retrospective (Tomorrow is 
Another Fine Day)” - Riricrit Tirava- 
nija [tot 20/3]
• Centre Culturel Canadien
Rue Constantine 5 - 75007Paris 

01.44.43.21.90 di-vr10-18u za 14-
18udo 10-2 lu
• “Canadian Club” [tot 18/6]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16 - 75009 Paris 
® 01.48.74.95.38di-zo 10-17u40
• “Richard Lindner (1901-1978).
Adults only [tot 12/6] 
■ La Maison Rouge 
Fondation Antoine de Galbert 
Boulevard de la Bastille 10 - 75012 
Paris
^01.40.01.08.81
wo-zo ll-19udo ll-21u
• "Phora" - Ann Hamilton [tot 22/5]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
2 di-za 10-19u w 12-19a
• “Mario Giacomelli. Métamorphoses” 
- fotografie/'Terre Humaine. Louons 
maintenant les grands hommes” [tôt 
30/4] » “André Jolivet (1905-1974)” 
[19/4 tôt 22/5] » “Sartre (1905-1980)” 
[tôt 31/8]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
P 01.42.1856.50di-w 12-20u
• Rinko Kawauchi, Adriana Varejao 
[18/3 tot 5/6]
■ Le Plateau-Frac De de France
Rue des Alouettes33 - 75019Paris

01.53.19.8810
wo-vr 14-19u za-w ll-19a
► Lidwien van de Ven [tôt 17/4] I “Si
lence Goes More Quickly When Play
ed Backwards” - Loris Gréaud [tot 22/ 
5] • Christine Rusche \2214 tot 22/5]
■ Palais de Tokyo
Site de creation contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 
75116 Paris
9 01.47.23.3886dagelijks 12-24u
• “Pièce lumineuse” - Orlan [tot 20/3]
• ‘Texte court sur la possibilité de créer 
une économie d'équivalence" - Liam 
Gillick [tot 27/3] > “Exposition Uni
verselle” - Jota Castro [tot 3/4] I Alain 
Séchas [1/4 tot 19/6]
■ Musée du Louvre ,4
Quai du Louvre 34-36 - 75058Paris 
ë 01.40.20.50.50
do-zo9-18uma+wo9-21u45
“Jacopo Ligozzi (1550-1627). Un des
sinateur à la cour des Médicis" [tot 15/ 
5] • “Louvre et Chaussée d’Antin” - 
Patrick Faigenbaum - fotografie [tot 
16/5] * “Comme le rêve le dessin. Es
quisses et études italiennes des XVle et 
XVIIe siècles à la lumière du dessin 
contemporain” [tôt 23/5] • “La Rance 
romane 950-1150” [tôt 6/6]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les- 
Eaux

03.86.90.96.60
wo-zo 14-18a
• “La perspective du cavalier” - Lara 
Almarcegui, Lilian Bourgeat, Jordi Co
lomer, Koenraad Dedobbeleer, Peter 
Downsbrough, Peter Garfield, Didier 
Marcel, Sarah Morris [tôt 17/4]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI - 29107 Quimper
<f> 02.98.55.55.77
di-zal0-18uzol4-17u
• “Aires de migrations” - Raymonde 
April, Michèle Waquant [tôt 27/3] I 
Jean-Pierre Bertrand [16/4 tôt 12/6]

Reims 

■ Le Collège
Place Museuxl-51100 Reims 

03.26.05.78.32
di-zo 14-18u
• “Jeunisme 2” - Gilles Balmet, Nico
las Boulard, Sylvain Bourget, Benoit 
Broisat, Elie Cristiani, Ariane Michel, 
Mathieu Simon... [tôt 24/4]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - 35000 
Rennes

02.99.22.27.27ma-vr 13u30-20u wo 
9-20u za 10-12u 13u30-18a
• “Multi” - Eric Gouret [tôt 25/3] • “Le 
monde ai boucle” - Bertrand Gadenne 
[tôt 30/4] • “Billy Neva Reads” - Stép
hane Le Mercier [8/4 tôt 25/6]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes 
Quai E Tola 20 - 35000Rennes P 02.99.28.55.85
wo-ma 10-12u 14-181
• “Rancis Pellerin” [tot 29/5]

Roubaix

■ Espace Croisé
centre d’art contemporain
Groiui Place - Roubaix

03.20.66.46.93 di-za 14-19a
• Véronique Ellena, Valérie Mréjen 
[tôt 26/3] » “Nick and Me” - Tommi 
Cahill [tot 26/3]

Saint-Etienne 

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne
P 04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u
• “La photographie à l’épreuve” [tôt 
10/4]

Saint-Nazaire 

■ Le Grand Café
Place des Quatre Z’Horloges - 44600
Saint-Nazaire

02.40.22.37.66di-za 14-19uzo
Lidwien van de Ven [tôt 20/3]

Thiers 

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

04.73.80.26.56ma wo-vr 10-12u 14- 
18u za-zp 14-19u
• “Les enfants du sabbat 6” - Thomas 
David, Jean-François Feuillant, Ka
rine Fuzet, Thierric Martin-Lafouge, 
Alexandre Ovize, Nicholas Prache, 
Marion Robin [tôt 20/3]

Tourcoing_______________________  

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tour
coing
P 03.20.2891.60 wo-ma 13u30-18u
• “La grande nef’ - Vincent Barré
[tôt 25/5]

Valenciennes 

■ L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300 
Valenciennes

03.27.36.06.61 do-zp 15-19»
• Jérôme Dupin [tôt 16/4]

Villeneuve d’Ascq________________
02 C9 Q0 o% FO N■ Musée d’Art Moderne

Allée du Musée 1 - 59650 Villeneu
ve d’Ascq
P 03.20.19.6868 wo-ma 10-18»
• “Voisins officiels. Collection du Mu
sée des arts contemporains Grand Hor- 
nu” [tôt 3/7]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Vil
leurbanneP 04.7803.47.00 wo-ma 13-19»
* “La photographie à l’épreuve” [tôt 
22/5]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR26ITG Cornwall

01736/79.65.43di-zo 10u30-17u30
• Wilhelmina Barns-Graham [tot 8/5]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation
Perry Green, Much Hadham - SG10
6EE Hertfordshire

01279/84.33.33
“Henry Moore and the Challenge of 
Architecture” [1/4 tot 31/10]

Leeds 

■ Henry Moore Institute
Hie Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
® 0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21» 
• “Depth of Held: The Place of Relief 
in the Time of Donatello” [tot 27/3] • 
“The Third Campaign” - Neal White 
[tot 27/3] • “Shallow Space”/Ettore 
Spalletti [7/5 tot 7/8]

Liverpool 

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
® 0151/709.32.23 di-zo 10-18» 
• Richard Wentworth [tot 24/4]

London

■ Artangel
London

020/77.13.14.00op afspraak
“Küba” - Kutlug Ataman [22/3 tot 8/5] 
■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
jp 020/75.22.78.88
di-zo ll-17u wo 11-20»
• “Enthusiasm. Rims of Love, Labour 
and Longing" - Neil Cummings, Mary- 
sia Lewandowska [24/3 tot 22/5]
■ Institute of International Visual Arts 

6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London
® O20T77.29.96.16
Laylah Ali [6/4 tot 15/5]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 

020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-zol l-17u30
• “An Aside. Selected by Tacita Dean” 
- Lothar Baumgarten, Paul Nash, 
Sharon Lockhart, Raymond Hains, 
Kurt Schwitters, Marisa Merz, Rodney 
Graham, Thomas Schiitte... [tot 1/5] 
■ Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London
(ft 020/78.87.86.87 vr-za 10-22u zo- 
do 10-18»
• “The Unilever Series” - Bruce Nau
man [tot 28/3] • “Untitled” - Sim- 
parch [tot 10/4] • “Joseph Beuys 
(1921-1986). Actions, Vitrines, Envi
ronments” [tot 2/5] • “August Strind- 
berg (1849-1912). Painter, Photograp
her, Writer” [tot 15/5] • “Beyond Pain
ting. Burri Fontana Manzoni” [15/3 
tot 28/2]
■ Institute of Contemporary Arts 
The Mall - SW I London
<() 0171/930.36.47 
za-dol2-19u30vr 12-21»
• “Beck’s Futures 2005” - Lali Chet
wynd, Luke Fowler, Ryan Gander, 
Christina Mackie, Daria Martin, Do
nald Urquhart [18/3 tot 15/5]
■ Tate Britain
Millbank-SW1P4RG London
® 020/78.87.80.08dagelijks 10-I7u50 
» “The Visit"' - Jananne Al-Ani [tot 10/ 
4] • Anthony Caro [tot 17/4] • ‘Turner, 
Whistler, Monet” [tot 15/5]
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V0DS LondonP 0171/439.74.38ma-zo 10-18»
• ‘Turks. A Journey of a Thousand 
Years 600-1600” [tot 12/4] » “Matisse, 
His Art and His Textiles” [tot 30/5]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
P 020/72.9815.15dagetijks 10-18»
• Tomoko Takahashi [tot -/4]

Groot-Hertogdom Luxemburg 

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxem
bourg
P +352/22.50.45 wo-ma 10-18»
I “Cantos” - Nobuyoshi Araki, Oli
vier Foulon, Pierre Klossowski, John 
Murphy, Joëlle Tuerlinckx, Eric Van 
Hove/’Récidive” - Christian Lhopital, 
Isabelle Waternaux [tot 10/4]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BNAlmelo 
® 0546/53.11.12
“Uit-weg” - Frank Halsmans [tot 29/4]

Almere

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat5 -1325AL Almere 
<^036/537.82.82
wo za-ZP 12-17u do-vr 12-21»
I “People can only deal with the fanta
sy when they are ready for it Job Koe- 
lewijn 1992-2004” [tot 3/4]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 

033/461.40.88
di-vr ll-17u zp-zp 12-17»
• “Armando: Drawn on Stone” [tot 
5/6]
■ Museum Flehite
Westsingel50-3811 BL Amersfoort
<f> 033/461.99.87
di-vr 10-17u za-ZP 14-17»
• ‘Tekenend voor Amersfoort Wil
lem van Dam (1895-1964)” [27/3 tot 
23/10]

Amstelveen 

■ Cobra
Museum voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3- Amstelveen 
P 020/547.50.50di-zp 11-17» 
• “Swiss Made (The Art of Fal
ling Apart)” - Emmanuelle Antille, 
Christoph Biichel, Miriam Cahn, Urs 
Fischer, Peter Fischli & David Weiss, 
Sylvie Fleury, Lori Hersberger, Pipi- 
lotti Rist Ugo Rondinone, Roman Sig
ner, Casta Vece, Caro Niederer... [19/ 
3 tot 12/6]
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat 50 -1182 JE Amstelveen 
® 020/641.57.54 
do-zo 13-17»
► Oscar Lens, Evert Thielen, Leo 
Schatz - schilderijen, tekeningen, gou
aches [tot 3/4]

Amsterdam

■ 66 East Centre for Urban Culture 
Sumatrastraat 66 - 1094 NH Am
sterdam
vr 14-20u za 12-18»
• “The Right to Remain Silent’ [tot 
9/4] • “The Limits of Inclusiven
ess” - Transgressive Architecture [23/ 
4tot28/5]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600-1011 VXAm- 
sterdam
P 020/620.48.78di-za 13-17»
• “Zo zit dat. Nieuwe stoelen, ontwor
pen door architecten en vormgevers” 
- Liesbeth van der Pot Marijke van 
der Wijst Bjarne Mastenbroek, Ben- 
them & Crouwet Ben van Berkel... 
[tot 26/3]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
P 020/625.77.64 wo-za 13-17u30
• “Munchadoptions” - Unni Askeland 
- schilderijen [tot 27/3] • Liesbeth Rah- 
der - schilderijen [2/4 tot 1/5]
■ Artwalk
Kunstroute in de Statsliedenbuurt - Van
Boetezelaerstraat 1 - Amsterdam 

06/24.71.82.60
• “People Like Us. Kunstenaarsiniti
atief De Nieuwe Vide uit Haarlem te 
gast bij Artwalk” - Pietsjanke Fok- 
kema. Nils Mühlenbruch, Frans van 
Tartwijk, Simon Schrikker, Yarte 
Stooker, Guda Koster [20/3 tot 12/6] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Am
sterdam
P 020/412.17.72 wo-za 12-17»
• “Zenith” - Peter Vos - schilderijen 
[tot 26/3]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam P 020/422.04.71 di-zp 11-17»
• “Frontyards and Backyards” - Lonnie 
van Brummelen - film [20/3 tot 1/5] 
■ Buro Empty
Willemsparkweg 17 - 1071 Amster
dam
® 020/670.71.47ma-zal4u-18»
» Alejandro Vidal [tot 19/3] • Morten 
Andersen [2/4.tet 30/41 •"Ar Frank- 
flirt’ - kunstbeurs - Peter Luining [29/4 
tot 2/5] • Dylan Graham [7/5 tot 4/6] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdrùn
</!020/625.56.51
di-wo+zp ll-18udo-za 11-23»
• “On Patrol” - Marc Bijl, Sophie Cal
le, Nicoline van Harskamp, Deborah 
Stratman, Paul Chan, Harun Farocki, 
Jill Magid, Julia Scher... [tot 20/3] • 
“Curatorial Training Program Exhibi
tion” [1 tot 29/4]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 AmsterdamI? 020/626.81.68ma-zp 10-18»
• “Marokko. Kunstschatten uit Marok
kaanse musea” [tot 17/4]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RNAmsterdam 
</> 020/422.17.27di-za 13-18»
• “At the Foot of the Lamp is Al
ways Darkness” - Axel Funke/ 
"Abfallmoderne Juice” - Oskar 
Nilsson/Michael Dans [tot 23/3] • 
“Wie du mir, so ich dir” - Gijs Ass- 
mann, Erik Mattijssen/”Kruisiging” 
- Paul van Dongen [26/3 tot 29/4] 
• "KunstRAI" - kunstbeurs - Bas 
Meerman [11 tot 16/5] • Martin 
van Vreden, Floor van Keulen [7/ 
5 tot 8/6]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410-1013 CR Am
sterdam
<f> 020/63868.94
wo-za 13-18u zp 14-17»
• Bart Guldemond [tot 1/4] • Krijn de 
Koning [8/4 tot 29/4]
■ Ellen de Bruijne Projects 
Rozengracht 207 A - 1016 Ui Am
sterdam

020/530.49.94
di-zp 13-18u zp 14-17»
I L.A. Raeven [tot 2/4] • “KunstRAI” 
- kunstbeurs [10 tot 16/5] • Michiel 
Kluiters, David Miles [9/4 tot 16/5]

■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609 -1017DS Amsterdam 

020/551.65.00dagetijks 10-17»
• “Confrontation Frankrijk/Nederland" 
[tot 20/3] • “Garry Winogrand (1928- 
1989) and the American Street Photo
graphers” [tot 30/3] I “34 seconds” - 
Fleur Boonman [tot 6/4] • “Made in 
Britain"P'Pastoral" - Robert Davies [tot 
17/4] ► “Diamond Matters” - Kadir van 
Lohuizen [25/3 tot 8/5] • “Lodz Ghetto 
Album. Photographs by Henryk Ross” 
[22/4 tot 29/5] » “Boris Mikhailov. 
A Retrospective"P'Private Pleasures, 
Burdensome Boredom. Public Decay” 
[8/4 tot 19/6]
■ Galerie A
Joh. Verhulststraat 53 -1071 MS Am
sterdam
9 020/671.40.87di-za 14-16»
• “Works from the 60s” - Heter Engels 
[19/3 tot 23/4] • “George Brecht The 
Editions (1963-1989)” [7/5 tot 11/6] 
■ Galerie Clement
Prinsengracht845 -1017KB Amsterdam 
® 020/625.16.56
Ronald Tolman, Dick Cassée - schil
derijen, sculpturen, grafiek [tot 26/3] • 
Hans Vredegoor, Jan Baas - schilderij
en, sculpturen [2 tot 29/4] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
(p 020/620.47.58 
wo-vr llu-18u za 14-18»
» Ger van Elk [19/3 tot 29/4] » “Kunst
RAI 2005” - kunstbeurs - Harmen 
Brethouwer [11 tot 16/5]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LI Amsterdam 

020/423.30.46 di-za 13-18»
• "Visiona Teorema” - Yesim Akde- 
niz Graf/”Playstation: The Pink Mist” 
- Nathaniel Mellors [tot 2/4] * Claire 
Harvey [9/4 tot 14/5] • “KunstRAI” - 
kunstbeurs [11 tot 16/5]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
<p 020/41870.03 wo-zo H-17u30
• Bram Vreven - installaties [18/3 tot 
13/4] • Jan Kolata - schilderijen [tot 13/ 
4] • Christina Kokou - schilderijen [8/ 
5 tot 1/6] I Lace, Christian Hack [15/ 
4 tot 1/6]
■ Galerie Josine Bokhoven 
Prinsengracht 154 - 1016 HA Am
sterdam

020/623.65.98di-za 13-18»
• “Eleonora’s Gown” - Lefteris Olym- 
pios - schilderijen, tekeningen [tot 29/ 
3] • Hans Landsaat - schilderijen, teke
ningen [3/4 tot 10/5]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 - 1015 EA Am
sterdam

020/623.62.37
di-vr ll-18uza 14-18»
• “Amsterdam - India - New York - Sa
rajevo” - Johan van der Keuken [tot 9/ 
4] • “KunstRAT’ - kunstbeurs [11 tot 
16/5] • “Schilderkunst” - Jo Baer. Bert 
Boogaard, René Daniels, Mariene Du
mas, Britta Huttenlocher, Antonietta 
Peeters, Susan Tiger [16/4 tot 21/5] 
■ Galerie Suzanne Biederberg
Iste Egelantiersdwarsstraat 1 + 1015 
RWAmsterdam
<p 020/624.54.55 wo-zo 14-18»
• Agnes Maes [tot 9/4]
■ Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - Amsterdam 
“Venezia!” [tot 4/9] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - ; 1016 EK Am
sterdam
< P 020/531.89.89di-za 11-17»
• “Made in Britain” - Antoni+Alison, 
Craig Ames, Christopher Buck- 
low, Susan Derges, Elaine Constanti
ne, Matthew Murray, Chino Otsuka, 
Michelle Sank, Nigel Shafran, Clare 
Strand, David Trainer, Naglaa Wal- 
ker [tot 29/5]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 - 1016 GA Am
sterdamP 020/622.17.32 wo-za 13-17u30
• Paul Nassenstein, Maurice Braspen
ning [tot 26/3] • Andreas Gefeller, Ron 
Hooghiemstra - fotografie [2/4 tot 7/5] 
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PH Amsterdam 
P 020/624.17.77wo-zo 14-20»
• “Het spook en het ei” - Rogier Al- 
leblas, Sabine Plamper [tot 3/4] • 
“Acousticlibrary Part 2” - Paul Mi- 
chielsen [tot 10/4] * “Kernwasser 
Wunderland" - Anouk De Clercq & 

Eavesdropper [11 tot 28/4] • “Das Gru- 
selkabineit' - Wim Hardeman [8/4 tot 
8/5] • “REALSound” - Radbout Mens, 
Aldje van der Meer [29/4 tot 22/5]
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CX Amsterdam 
<p 020/620.93.03
eerste zondag v.d. maand 14-17»
• Kyle Jenkins, Olivier Mosset [tot 
31/3]
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
® 020/625.72.14di-za 13-18»
» Joris Geurts [tot 26/3] • Ian Daven
port [2/4 tot 7/5]

■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam
® 020/573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21»
• “Nest Ontwerpen voor interieur. 
Voorstellen voor Gemeentelijke Aan
kopen 2004” [tot 15/5] » “Carel Blot- 
kamp gastconservator' [tot 12/6] • 
“Populism” - Fatma Akinci, Willem de 
Rooij, Matthieu Laurette, Cildo Meire- 
les, Sean Snyder, Erik van Lieshout, 
Jeremy Deller, Per Kirkeby, Wang Du, 
Julika Rudelius, Sarah Morris, Marc 
Bijl... [tot 28/8]
■ Tropenmuseum
Unnaeusstraat2 -1092 CK Amsterdam
<P 020/568.82.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Het Kwaad. AU about Evil” [tot 
12/9]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011 BS Amsterdam 
P 020/428.42.84 wo-za 12-18»
• “Get the Balance Righf" - Marc Bijl 
[tot 9/4]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Am
sterdam

020/570.52.52
dagelijks 10-18u vr 10-22»
» “Egon Schiele (1890-1918)” [25/ 
3 tot 19/6]
■ W139
Oosterdokskade 5 V - 1011 AD Am
sterdam
® 020/622.94.34 di-zo 13-19»
I Roth Stauffenberg [19/3 tot 17/4] • 
“Invisible Script A Letter to Morel” - 
groepstentoonstelling [30/4 tot 29/5]

Apeldoorn______________________  

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
(CODA)
Vosselmanstraat 299 - 7311 CL Apel
doorn
® 055/526.84.00 ma+do 10-20u30 di- 
vr 10-17u30za 10-17u zo 13-17»
► “Kind en kunst V” - Hans van Ben- 
tem, Elspeth Diderix, Ineke Kaagman, 
Bik Van der Pol, Geert Mul, Berend 
Stik Karin Arink, Tom Claassen... [tot 
24/4] • “Moving Two. Beeld en video” 
[23/4 tot 22/5]

Arnhem 

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechiseweg 87- 6812AA Arnhem 
<P 026/351.24.31 di-za 10-17u zo 11-17» 
• “Boven de wolken. Romantische 
landschappen van Diedrik Kraaijpoel" 
[tot 2/5] • “Black & White and a little 
bit of colour. Tekeningen en werken 
op papier uit de collectie 1980-2005” - 
[tot 16/5] • ‘Piercing the Spirits 1990- 
2005” - Rinke Nijburg - schilderijen, 
tekeningen [tot 12/6] • “Surfaces Para
dise” - Thomas Ruff, Vik Muniz, Gary 
Carsley, Carrie Yamaoka [tot 12/6] .

Belgen_________________________  

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CRBergen •
<P 072/589.89.27 di-za 13-17» ”
• “Bronnen. Bergen, de Bergense 
School en de Berger Scholengemeen- 
schap” [tot 22/5]

Bladel

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel
<P 0497/38.69.14 vr-zo 13-17»
* Willem Jan Kersten, Huub de Kort 
- schilderijen, sculpturen [18/3 tot 17/ 
4] • Cor Knops - schilderijen [22/4 
tot 22/5]

Boxmeer 

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat54 - 5831JG Boxmeer 
p 0485/57.22.91 do-za ll-17u zo 
14-17»
* Anjeliek Blaauw, Yves Beaumont 
- sculpturen, schilderijen, tekeningen 
[tot 18/4]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 
P 076/514.19.28do-zo 13-17» 
• “Lijnen en afvallen" - Derk Thijs, 
Kris Van Dessel, Arjan Janssen, Willy 
De Sauter, Bart Van De Vijvere, Frede
ric Geurts, Mare Nagtzaam [tot 20/3] 
■ Nieuwe Brabantse Kunststichting 
Reigerstraat 16- 4811XB Breda 
® 076/520.53.33di-zo 13-17» 
• “Oh Lord, Where’s the Border?” - 
Marita Kratz, Afke Golsteijn, Tinke- 
bell - textiel [tot 10/4]

Den Haag_______________________  

■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
® 070/338.11.40di-zp 14-22» 
» Desiree Dolron [tot 16/5]

=D E P RAKTIJ K
Dirk Vermeulen

m> Lauriergracht 96 • 1016 RN Amsterdam <

26 2712005
Gijs Assmann (& Erik Mattijssen) - ‘Wie du mir, so ich dir' 

Paul van Dongen -‘Kruisiging’ ~

Joep van Liefland - 'Joep van Liefland’s Video Palace - VIDEO INZAMEL ACTIE’

7 mei t/m 8 juni 2005

Martin van Vreden - nieuw werk................-—-----------—------------------ -—-——:—-
Floor van Keulen -schilderijen_E=

11Um16.mei2005—KunstRALAmsterdam—==
Bas Meerman - schilderijen__________________________________________

asssssgim-mn T +31(0)20 4221727 F +31(0)20 4220304 E gallery@depraktijk.nl
_IHe- - Uw www.depraktijk.nl

De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 
1013 CR Amsterdam 
020-6386894 
infogveemvloer. ni 
www.veemvloer.ni

M
woensdag-zaterdag 
13-18 uur
zondag 14-1? uur

Inrichting
Fase 1: 
Bart Guldemond 
Opening 10-03 18:00
11-03 t/m 01-04

Fase 2:
Krijn de Koning
Opening 0?-04 18:00 
08-04 t/m 29-04

Fase 3:
Joris Brouwers 
Mei

met de fiets/on bike: Silodam > 1 min Westergasfabriek > 5 min Centraal Station > 6 min PoatCS > 9 min 
Rozengracht > 9 min Leidseplein > 13 min Rijksakademie > 20 min Mondriaan Stichting > 25 min 
openbaar vervoer/public transport: Vanaf CS: stadsbus 49 (Barentzplein] Vanaf CS: stadsbus 22 
(Haarlemmerplein) Vanuit de stad: tram 3 (Zoutkeetsgracht)
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■ Gemeentemuseum Den Haag
Stadhoudenslaan 41 - 2517 HV Den Haag 
<^070/338.11.11
di-w 11-17U
• “Aziatische keramiek Grafsculptu- 
ren uit het oude China” [tot 3/4] * “H 
x B x D=De Rabo Kunstcollectie” [tot 
8/5] • “De Haagse School en de jonge 
Van Gogh”/Siegfried Anzinger - teke
ningen [tot 16/5] • “Sol LeWitt. Foto
werken” [tot 12/6] • “Het interbellum 
in de beeldende kunst, vormgeving en 
mode” [tot 19/6] • “Thinking in Glass. 
Hedendaagse glaskunst uit Tsjechië en 
Slowakije” [9/4 tot 11/9]
■ Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 
^070/365.89.85 
ma-aa 12-17a
► “In de tussentijd. Mobiele en stedelij
ke stedenbouw”/”De zee, het strand en 
de haven” - Annelies Dijkman, Krijn 
Giezen, Esther Polak Jan Körbes, De
nis Oudendijk [tot 23/4] * “Stadtluft” - 
Wendelien van Oldenborgh - dvddia- 
installatie/’Van België naar nergens” 
- Wim Cuyvers [tot 23/4]

Dordrecht 

■ Centrum Beeldende Kunst 
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
® 078/631.46.89 
wo-ta 12-17u do 12-2 hi
• “55 kleuren/40 huizen” [tot 26/3] • 
Claudy Jongstra - vormgeving [19/ 
3 tot 21/5]
■ Dordréchts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dor
drecht
< (> 078/648.21.48di-zo ll-17u
• “Dromen van Dordrecht” [2/4 tot 
21/8]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aanTce

072/506.715
do-w 15-19u
I Henk van Gerner, Mauro Staccioli 
- schilderijen, sculpturen [tot 17/4] • 
Agostino Bonalumi. Ernst Hesse [23/ 
4tot-/6]

Eindhoven

■ Centrum Kunstlicht in de Kunst 
Emmas ingei 31 - Eindhoven
P 040/275.51.83 di-zo 12-16a
• “De kunst van TL” - Peter Pick Lin
da Arts, Molitor & Kuzmin [tot 26/6] 
■ De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 5642 NJ 
Eindhoven
« 040/281.55.03 do-zo 13-17u
• “Dialogen in de schilderkunst 4: Poep 
bruin” - Morgan Betz, Rob Bitza [27/ 
3 tot 17/4]
•
Emmasingel20 - 5611AZ Eindhoven 
<^040/296.16.63
ma-vr 10-18u zo ll-17u zo 13-17u
• "Lucidreams" - Laetitia Benat [tot 3/4] 
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
7)040/238.10.00 
di-zo ll-17u do ll-21u
• "Re-defining the Context of Art 
1968-2004. The Second Investigation 
and Public Media” - Joseph Kosuth 
[3/4 tot 28/3] » “Waken 1960-2005” 
- Stanley Brouwn [tot 17/4] • “Journal 
#8. Manon de Boa en Brussel” - Sven 
Augustijnen, Els Opsomer, Deimantas 
Narkevicius, Franciska Lambrechts, 
Robert Suermondt, Herman Assel- 
berghs, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Imogen Stidworthy, Peter Downsbrou- 
gh [tot 16/5] • “Nederland nia Neder- 
land. Aankopen van Nederlandse kunst 
1980-2004” [tot 16/5] » Jef Geys [8/5 
ta 21/8]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP
Enschede

053/435.86.75
“Van Electra tot Fidelio. De theaterkos-
tuums van Rien Bekkers” [tot -/6]

Gouda

■ Museum Gouda
Achter de Kerk 10 - 2801JX Gouda 
0 0182/58.87.19
“Julio Gonzalez (1876-1942)” [tot 
19/6]
■ Groninger Museum 
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
P 050/366.65.55 di-zo 10-17u
• “In dienst van Diaghilev. Michail 
Vrubel, Valentin Serov, Alexander 
Golovin, Lev Bakst, Mikhail Larionov, 
Natalya Goncharova” [tot 28/3] • Hus
sein Chalayan - mode [10/4 tot 4/9] • 
“Van Kirchner tot Kandinsky. Duits 
expressionisme uit Nederlandse musea 
1919-1964” [25/3 tot 18/9]

Haarlem
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■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47- 2011 EP Haarlem 
? 023/534.05.84di-zo 12-17u zo 13-17u 
• “Moskeeën. Overzicht van mos- 
kee-architectuur in Nederland en 
Haarlem”/”Dutch Mosques” - Hans 
Wilschut - fotografie [tot 15/5] 
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
0 023/511.57.75di-zo ll-17u zo 12-17u 
• “The Stations of the Cross, 2004” 
- Damien Hirst en David Bailey/ 
’’Homeless in Jeffersonville, Indiana” 
- Dana Lixenberg/”De werken van 
barmhartigheid” - Luuk Wilmering 
[19/3 tot 5/6]
■ De Vishal
Grote Markt20 - 2011 RD Haarlem 
7023/532.68.56 
di-zo ll-17uzo 13-17u
• “Unknown Area” - Cécile van Hanja, 
Ronald van der Meijs [tot 3/4]

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 ■ Haarlem 
7023/511.57.75 
di-zo ll-17u zo 12-17u
• “Pieter Claesz (1596-1660). Meester 
van het stilleven in de Gouden Eeuw” 
[tot 3/4]
■ Galerie De Schone Kunsten
Donkere Spaame 32 zw - 2011 DG
Haarlem 
7023/525.80.73 
do-za 13-17u
• Dan Geesin [tot 2/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen 
7045/577.22.10 
di-vr ll-17u za-zo 13-17u 
► "Melodernia" - Paul Drissen - schil
derijen, tekeningen/”The Story of the 
and the” - Frank Kooien [tot 10/4] * 
“De Kas” - Romy Finke [16/3 tot 8/ 
5] • “In the Name of God” - Gregory 
Green/Karina van Heek [23/4 tot 26/6]

Helmond 

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond
7 0492/58.77.16
di-vr 10-17u za-zo 14-17»
I “La grande illusion. 150 glamour
foto’s van Sam Lévin (1937-1972)” 
[tot 29/5]

Hoorn 

■ Westfries Museum
Roode Steen 1 - Hoorn 
7 0229/2&00.28 
ma-vr ll-17u za-ZO 14-17»
• “Schilder van het stilleven” - Berry 
Kuiper [tot 20/3]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren
7 035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17»
* “Berliner Secession. Schilders van 
Berlijn 1888-1918” [tot 24/4] » “Dirk 
Filarski en Dirk Smorenberg. Zwagers 
in Zwitserland” [5/5 tot 17/7]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
7058/255.55.00 
di-zo 11-17»
► “Roy Villevoye. Edities uit de col
lectie Knecht-Drenth" [19/3 tot 16/5] 
• “Alias & Alibi. Alter ego’s en klo
nen in de hedendaagse kunst” - Erzse
bet Baerveldt, Anthony Goicolea, An
tony Gormley, Risk Hazekamp, Martin 
Kippenberger, Cees Krijnen, Zoe Leo
nard, Raymond Pettibon, Cindy Sher
man... [tot 16/5]

Maastricht 

■ Bonnefanterunuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht
7 043/329.01.90 
di-zo 11-17»
• “Verzamelen! Bouwen aan de col
lectie 1995-2005” [tot 10/4] » Tho
mas Hirschhorn [24/4 tot 11/9] • “Wall 
Drawing #801, Spiral 1996” - Sol Le
Witt [tot -/12]
■ Hedah op vaste locatie 
Brusselsestraat 114- Maastricht 
7 043/351.01.75do-zo 13-17»
• “Jerrycans” - hies Den Rooijen [16 
tot 27/3]

Middelburg_____________________

■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
70118/65.22.00 
di-zo 13-17»
• “Amateur Kaviar" - Antistrot [tot 
28/3]
■ Stichting Beeldende Kunst
Markt - Middelburg
7 0118/65.22.00di-zo 13-17»
• Alexandra Ranner & Cameron Rudd 
[tot 28/3]

Nijmegen_______________________  

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
7 024/360.88.05 
di-vr 10-I7u za-zo 12-17» 
• “Magazijn van de verbeelding. Kund 
en kunst V” - Hans van Bentem, El
speth Diederix, Ineke Kaagman, Bik 
Van der Pol, Geert Mul, Barbara Witte- 
veen [tot 24/4] I “Portrait Landscape” - 
Cuny Janssen - fotografie [tot 1/5] 
■ Paraplufabriek

Van Oldebameveltstraat 63A - 6512 
AT Nijmegen
7 024/360.17.46 
do-zo 13-17»
* “Stille Schreie” - Andreas Hetfeld 
[tot 10/4]

Otterlo 

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
70318/59.12.41
di-zo 10-17»
• Eugène Dodeigne - tekeningen, 
sculpturen [tot 8/5] • “De favorieten 
van Helene” [tot 1/9]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond 
70475/33.17.04 
do-za 13-17u zo 14-17»
► Frank Van den Broeck [tot 20/3] • Co
Westerik[3/4tot8/5]
■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond
7 0475/33.34.96
di-vr ll-17u za-zo 14-17»
I Ward Windhausen [tot 16/5]

Rotterdam 

■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rot
terdam
7 010/441.94.00di-za 10-17»
• “Alles Dali. Film, mode, fotografie, 
design, reclame, schilderkunst” [tot 12/ 
6] » Paul Noble [2/4 tot 12/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
7 010/440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17»
* “Beauty and Waste in the Architec
ture of Herzog & De Meuron" [tot 8/ 
5] • “2de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam: De polders” [27/ 
4 tot 4/9]
■ Phoebus. Rotterdam
Eendrachlswegöl - 3012 LG Rotterdam 
7 010/414.51.51 wo-zo 13-17»
• "Perfors" - Charl van Ark, Kostana 
Banovic, Dominique De Beir, Henric 
Borsten, Andra Roozen, Amparo Sard, 
Ton Zwerver... [tot 1/5]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011CH Rotterdam 
7 010/476.76.44 do-zo 13-18»
• Libia Pérez de Siles de Castro, Olafur 
Ami Olafsson [tot 20/3]

stroom
Expositieruimte Hogewal 1-9
24 februari t/m 23 april 2005 

di t/m za 12-17 uur

Wim Cuyvers 
‘Van België naar Nergens’

Recente activiteiten van de architect van het 
nieuwe Stroom pand aan de Hogewal

Wendelien 
van Oldenborgh 

‘Stadtluft’
Verschillende observaties van een publiek 

gebouwtje in Stuttgart

cln de Tussentijd1
Resultaten workshops over mobiele stedenbouw 

m.m.v. Geurst & Schulze Architecten, 
N2 Architekten, VenhoevenCS Architecten, 

RAL 2005 Architecten

‘De Zee, het Strand 
en de Haven’

Kunstenaarsprojecten van Annelies Dijkman, 
Esther Polak, Krijn Giezen, 

Jan Körbes, Denis Oudendijk

Expositieruimte Toussaintkade 55
11 maart t/m 7 april 2005 

do t/m za 17-24 uur, zo 12-17 uur 

Rayke Verhoeven 
‘Bougainville en De Uitgewaaierde Film’ 
m.m.v. Miriam Kruishoop, Maureen Prins, 

Esther van Waalwijk, Iris Dijke, 
Marieke van der Lippe, Han Hoezen

Stroom Den Haag
beeldende kunst t/m architectuur
Hogewal 1-9 t (‘31) 70 365 89 85
2514 HA Den Haag f (*31) 70 361 79 62 
www.stroom.nl e info@stroom.nl

■ Witte de With
Willede Withstmat50-3012BRRotteidam 
7 010/411.01.44 di-zo 11-18»
• “One Step Beyond. The Mine Revisi
ted” - Lukas Einsele/”Life, Once More. 
Forms of Reenactment in Contempo
rary Art” - Eran Schaerf, Bik Van der 
Pol, Rod Dickinson, Omer Fast, Ca
therine Sullivan, Barbara Visser, Ro
bert Longo, Andrea Fraser [tot 27/3] 
• “Printing Matters” [31/3 tot 17/4] • 
“Be What You Want But Stay Where 
You Are. Gastcuratoren Roger Buergel 
& Ruth Noack” [29/4 tot 19/6]

Scheveningen_____________ ______

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstruat1 -2586EL Scheveningen 
7 070/358.58.57di-zo 11-17»
• Beaumont, Manolo Valdés [tot 12/6]

Schiedam

■ Stedelijk Museum Schiedam
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
7 010/246.36.66
di-za ll-17u zo 12u30-17u
• “Collectie Joop & An Groen. Neder
landse hedendaagse kunst en Afrikaan
se kunst’ [tot 10/4]

‘s-Hertogenbosch________________  

■ Artis
Boschveldweg 471 - 5211 VK ‘s-Her- 
togenbosch
7 073/613.50.52 do-zo 13-17»
• "II" - Walter Swennen, Derk Thijs 
[tot 3/4]

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 ■ 5211 HT ‘s-Herto- 
genbosch
7 073/687.7877 di-vr 10-I7u za-zo 12-17»
* “Knus. Nederland in de jaren *50” 
[tot 22/5]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
7 046/451.34.60di-zo 11-17» 
• Barry McGee - wandschilderingen, 
installatie [tot 28/3] • “Op zoek naar 
Duchamp” - Krist Gruijthuizen [9/4 tot 
8/5] • “The Actor, the Painter and the 
Clown” - Sidi El Karchi [9/4 tot 29/5]

Tilburg_________________________  

■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
7013/53674.75di-vr 10-17uza-zo 12-17» 
* “Textielkunstenaressen en art nou
veau 1900-1925” [tot 8/5] 
■ Scryption
Spooriaan 434A - 5038 CH Tilburg 
7013/580.0821di-vr 1017u za-zo 13-17»
• “De Schrift & Het Schrift. Taal en 
tekst van de Bijbel” [tot 17/4]

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
7 013/543.83.00di-zo 11-17»
• Henk Visch [19/3 tot 8/5] • “Eén, 
2004” - Berlinde De Bruyckere [tot 
29/5]

Utrecht 

■ BAK Utrecht
Lange Nieuwstraat 2-4- 3512 Utrecht 
7030/231.61.25
wo-vr 12-17u za-zo 13-17»
• “Over geen beneden, geen boven en 
geen zijkanten” - Gerrit Dekker [tot 20/ 
3] • Boris Ondreicka, Denisa Lehocka 
[16/4 tot 19/6]
E Casco
Oudegracht366 - 3511 PP Utrecht
7 030/231.99.95 
di-vr 10-18»
• “Who’s Afraid of Vinex?” - Neeltje 
ten Westenend [tot 20/3]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht
7 030/236.23.62
di-za 10-17u zo 12-17»
• “Het vuur van de Vikingen. Scandi- 
naviërs in het stroomgebied van Rijn, 
Maas en Schelde 750-1000” [tot 10/ 
4] • “Theo van Doesburg/Karin van 
Dam” [tot 1/5]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keidsepoort 5 - 5911BX Venlo
7 077/352.21.12
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17»
• “Limburgse kastelen in perspectief’ 
[tot 27/3]

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
DekenvanOppensingel6 - 5911 ADVenlo 
7 077/351.34.57di-zo 11-17»
• “Keine Angst vor Schönheid” - 
Heringa/Van Kalsbeek, Sandra Mun- 
zel & Michael Nitsche [tot 15/4] * 
“Aan de hand van - Armando, Van 
Hemert, Heyboer, Lataster, Peeters en 
Schoonhoven” [tot 19/6]

Vijfhuizen_______________________

■ Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 - 2141 EB Vijfhuizen 
7 023/564.04.26 vr-zo 13-17»
• “In deze kolonie” - Ryan Gan
der, Sean Snyder, Sven Augustijnen, 
Roy Villevoye, Twan Janssen, Chris 
Evans, Gabriel Kuri, Germaine Kruip, 
Krijn de Koning, Maria Barnas... [7/5 
tot 26/6]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen
7 0118/41.55.05 do-zo 12-17»
• ‘ Uit/W: achten” - Cleo Campert - foto- 

fie [tot 3/4]
Watertoren

Centrum voor Hedendaagse Kunst
Vlissingseweg239- 4381CG Vlissingen 
7 0118/41.55.05 do-zo 12-17»
• “Andere plaatsen” - Bob Gramsch- 
ma, Katharina Grosse, Kie Ellens, 
Hans Op de Beeck, Krien Clevis, Ben 
Sleeuwenhoek, Jacco Olivier , Mou- 
chette [tot 28/3]

Oostenrijk

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
7 01/587.53.07di-za 10-18»
• “Die Regierung. Paradiesische Hand- 
lungsraume” - Maja Bajevic, James 
Coleman, Alice Creischer, Peter Friedl, 
Andrea Geyer, Andreas Siekmann, Al
lan Sekula.. /Sean Snyder [tot 24/4] • 
Eva Schlegel, Kirsten Pieroth, Bik Van 
der Pol [4/5 tot 26/6]
■ Kunsthaus Wien
Untere Weissgetberstrasse 13-1030Wien 
7 01/712.04.95di-zo 10-19»
• “Retrospective Bettina Rheims" - fo
tografie [tot 24/4]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
701/504.98.80 
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo 11-16» 
• “Das Neue Europa. Kultur des Ver- 
mischens und Politik der Reprasentati- 
on” - Renaud Auguste-Dormeuil. John 
Miller, Oda Projesi, Dan Perjovschi, 
Hito Steyerl, Marlene Streeruwitz, Sil
ke Wagner, Jasmila Zbanic... [tot 24/4] 
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
701/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
• Antonio Riello [23/3 tot 10/4] • Mi
chael Lin [20/4 tot 29/5]
■ Kunsthalle Wien
Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
7 01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20» 
• Fikret Atay [tot 31/3] • "Sheherazade 
ungeduldig. Konstruktionen von Wei- 
blichkeit im Islam” [1 tot 24/4] * Fe- 
ridun Zaimoglu [tot 24/4] • Seifollah 
Samadian [1 tot 30/4] * “Don’t Wor
ry, It Will Be Better...” - Yang Fudong 
[tot 15/5]
■ Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien 
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
7 01/525.00di-zo 10-18u do 10-21»
• “The Most Complicated Machines 
are Moade of Words” - Katya Sander 
[tot 27/3] • “Road to War" - Rainer Ga- 
nahl [8/4 tot 5/6] • “The Costakis Col
lection. Light and Colour in the Russi
an Avant-Garde 1910-1930” [tot 19/6] 
• “John Baldessari. A Different Kind of 
Order. Works 1962-1984)” [tot 3/7]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultura Contemporania 
de Barcelona
Monialegre 5 - 08001 Barcelona
7 093/306.41.00
• “The Bruguera Humour Factory” 
[tot 10/4]
■ Museu d’Art Contemporani
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barce
lona
7 093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15»
I “Arguments” - Robert Frank [tot 6/4]
• “Disagreements” [tot 29/5]
■ Metronom
C. Fusina 9 - 08003 Barcelona
7 03/268.42.98
“Crac Alsace hors les murs; Fre
nch Spring/Le printemps de Chine” 
[tot 2/5]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona
7 03/487.03.15 di-zo 11-20»
• Theresa Hak Kyung Cha [tot 10/4]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Monftuic - 08038 Barcelona 
7 0934/439.470
* “Things Are Generally Different Be
hind Closed Doors” - Thorsten Gold
berg - installatie [tot 3/4] • Peter Land 
[15/4 tot 5/6] • “Sert (1928-1983). The 
Architect 1928-1979” [tot 12/6]

Santiago de Compostela

■ CentroGalego
de Arte Contemporanea
Rua Ramon del Valle Inclan s/n - 
15704 Santiago de Compostela
7 0981/57.79.26di-za ll-20u zo 11-14»
• “Piso zero” - Pedro Calapez [tot 
27/3]

Zwitserland

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
7062/835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20»
I "Wolkenbilder. Von William Turner 
bis Gerhard Richter" [tot 8/5]

Basel 

■ Kunsthalle Basel
Steinenberg 7- 4051 Basel
7 061/206.99.00
di-vr ll-18udo ll-20u30 za-zo 11-17» 
► “Recall. Selected Works 1969-2004” 
- Susan Hiller [tot 27/3]

Bem 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem
7 031/350.00.40
di 10-21u wo-zo 10-17»
• “Europàisches Zentrum fur futuristi
sche Kunst" - Anne-Mie Van Kerck- 
hoven [tot 26/3] I Corey McCorkle 
[9/4 tot 22/5]

Fribourg________________________  

■ Fri-Art
Centre d’Art Contemporain 
Petites-Rames 22-1700 Fribourg 
7037/23.23.51
di-vr 14-18u za-zo 14-17»
• “Shifting Worlds” - Teresa Chen, Zi- 
neb Sedira, Janaina Tschâpe [tot 10/4]
• Mark & John Bain, Patricia & Ma
rie-France Martin, Frank & Patrik Ri- 
klin, Gilles & Vincent Turin, Oliver & 
Franck Turpin [23/4 tot 19/6]

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern
7 041/226.78.00
wo 10-20u di-zo 10-18»
• “Documentary Creations” - Matthew 
Buckingham, Adam Chodzko, Manon 
de Boer, Tacita Dean, Marine Hugon- 
nier, Douglas Gordon, Hayley New
man, Melik Ohanian, Mathew Sawy
er... [tot 29/5]

Winterthur

■ Fotomuseum Winterthur
Griizenstrasse 44 - 8400 Winterthur
7 052/233.60.86 di-vr 12-18u za-zo 
Il-17uwol2-19u30
* Rineke Dijkstra [tot 22/5]
■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrajie 52 - 8402 Winterthur 
7052/267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17»
* "Sammlung Wolfer Von Delacroix 
bis Bonnard’ [tot 25/4] * “René Au- 
berjonois. Gemalde und Zeichnungen 
aus der Sammlung” [tot 5/6] • "Es- 
posizione universale” - Giulio Paolini 
[23/4 tot 24/6]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafe 270 - 8005 Zurich 
7 01/272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
• Daria Martin, Catherine Sullivan 
[tot 20/3]
■ Migros
Museum fur Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
701/277.20.50 
di-vr 12-18u za-zo 11-17» 
» Paul Noble [tot 20/3] 
■ Kunsthaus Zürich 
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
7 01/251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17»
• Mark Handforth [tot 17/4] • “Werke 
& Tage” - Sigmar Polke [8/4 tot 19/6] 
• “Pieter Claesz. Stilleben im Goldenen 
Zeitalter" [22/4 tot 21/8] 
■ Museum für Gestalitung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
701/446.21.11 
di-vr 10-18u za-zo 10-17»
• “Play” [tot 5/6] • “Einfach Komplex. 
Bildbaume und Baumbilder in der 
Wissenschaft” [30/4 tot 4/9]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zurich 
701/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo 11-17» 
• "Luxuskunst. Unikat, Prototyp, Re- 
produktion” [tot 8/5]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 mei 2005. Gege
vens voor de agenda moeten bin
nen zijn vóór 15 april 2005 op 
het postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf 
will be released on 15 May 2005. 
Please send your information 
before 15 April 2005 to: Post
bus 1428, B-1000 Brussel 1.
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■ Dirk Lauwaert Mode als fantasie / Kledij als fantasma 
Guy Bourdin, Helmut Newton ■ Isabelle Graw Waar toe- 
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Brouwer en Niek Kemps
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■ Dirk Lauwaert De Roeping, de Kunstenaar en hun Carrière 
■ Hinrich Sachs Speelruimte voor beslissingen Een gesprek 
met Anna Winteler ■ Alexander Koch Het verlaten van de 
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kunst stappen spreken ■ Koen Brams en Dirk Piiltau 1980 
Gesprekken met Guillaume Bijl, Leo Steculorum en Walter Van 
Rooy ■ Rudi Laermans De draaglijke lichtheid van het kun
stenaarsbestaan Over de onzekerheden van artistieke carrières 
■ Ilse Kuijken Wim Wauman ■ Bart Meuleman Shuggie’s 
Misfortune ■ Catherine Robberechts Wat te doen? Over 
het vroege werk van Franciska Lambrechts • Geert Bekaert 
Wegen van vrijheid LucDeleu’s T.O.P. Office • Bart Meuleman 
Het kunstbeleid van het Vlaams Blok

NUMMER Î13-JANUARI-FEBRUARI2005 

■ Paul De Vylder Een monsterlijk perspectief Over de waanzin 
van de taal en de schoonheid van de kunsten ■ David Nolens 
Deze schrijver en zijn pathetiek ■ Koen Brams en Dirk Pültau 
1980 Een gesprek met Guillaume Bijl deel 2 —2.1 Oeuvre en 
werkwijze —2.2 Leven, carrière en het vroege werk 
■ Wouter Davidts “Mijn studio is waar ik me bevind” Daniel 
Buren en de afschaffing van de studio ■ Mare Kregting 
De coördinaten van het andere ■ Bart Meuleman The 
Beach Boys, een tragedie ■ Bart Meuleman Ondertussen 
in het SMAK ■ Koen Brams VB (Slaap goed, Peter 
V andermeersch)

IN HET VOLGENDE NUMMER

Teksten over het VB, over de ideologie van de performance, 
over de werkplek van de dans en van de architectuur.

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).
■ Eddy Bettens Publicist Werkt geregeld mee aan de boeken
bijlage van De Standaard en aan De Witte Raaf.
■ Maaike Bleeker Doceert theaterwetenschap aan de uni- 
versiteit van Amsterdam. Zij werkt momenteel aan het Veni- 
project See Me, Feel Me, Think Me: the Body of Semiotics 
(gefinancierd door NWO). Als dramaturg is zij betrokken bij 
projecten van o.a. Carina Molier en Gil & Moti. Zij is medesa
mensteller van de bundel Body Check: Relocating the Body in 
Contemporary Theatre (2002) en van het binnenkort te ver
schijnen Theater Topics 1 (Amsterdam University Press). In 
2003 verzorgde zij een speciaal nummer van Performing Arts 
Journal MASKA over visualiteit in het theater.
■ Jan Blommaert doceert Afrikaanse Taalkunde en 
Sociolinguïstiek aan de UGent Hij publiceerde onder meer 
Van Blok tot Bouwsteen (1999), Ik Stel Vast: Politiek taalge
bruik, politieke vernieuwing en verrechtsing (2001) en 
Populisme (2004). In 1993 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije 
Woord.
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
• Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks De 
Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). In september 2005 
verschijnt zijn bundel Dromen van een expeditie. Geschriften 
over film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt
■ 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.
■ Jorinde Seijdel Kunsthistoricus en publicist, gevestigd te 
Amsterdam. Ze is hoofdredacteur van Open, cahier voor kunst 
en het publieke domein, en doceert theorie aan de Rietveld 
Academie (Amsterdam) en aan de Koninklijke Academie voor 
Beeldende Kunsten (Den Haag).
■ Dirk Van Huile Docent Engelstalige literatuur 
aan de Universiteit Antwerpen. In 2004 verschenen Textual 
Awareness (Ann Arbor, University of Michigan Press) en 
Joyce and Beckett, Discovering Dante (Dublin, NLI).
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Opening March 19 at 4 pm +324044210»

Are We changing the Worid zæ
Narcisse Tordloir, colaborale works

Foto: Ronald Stoops en Bert Houbrechts

March 19 - May 29,2005
Thursday & Sunday H an - 6 pm, Friday & Saturday 11 am-n pm
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23rd CONTEMPORARY ART FAIR

15-18 APRIL 2005 BRUSSELS--EXPO



Brussels,
the capital of Europe, became one of the central meeting places on the 
international art scene. Every year, artbrussels prepares itself to 
welcome more than 32.000 professionals, collectors and art lovers both 
from Belgium and abroad and this in the intimate and cosy atmosphere 
that has become artbrussels' trademark. The 23rd edition opens its doors 
in 2005 on Thursday 14 April with Preview and Vernissage. The fair runs 
from Friday 15 to Monday 18 April. A strict selection of 130 galleries 
from 21 countries provides a rich overview of the contemporary art mar
ket, perfectly set in halls 11 and 12 of Brussels Expo.

NEW : "First Call" - more attention on creative starters
Alongside the established galleries and artists there's a special 
opportunity for new creative talent, as artbrussels dedicates rising stars 
their own space: “First Call". The 14 selected “First Call" galleries are 
surrounding the illy lounge, one of the central meeting points in 
artbrussels.

20 selected “one man shows"
The 2005 programme of "one man shows" guarantees to reflect the 
innovative nature of the fair. 20 projects are selected to exemplify the 
most recent developments in contemporary art. The artist presenting the 
most outstanding "one man show" will be advanced by lllycaffè with a 
cheque of 10.000 €.



F

artbrussels platform
For the first time artbrussels, in co-operation with Initiatief Beeldende 
Kunsten vzw, MuHKA and Extra City, offers a platform for discussions on 
contemporary art themes and cultural politics. Art professionals from 
Belgium and abroad will discuss “Contemporary Art in Belgium". On 
Saturday 16th two debates will take place : at 2 pm "How trade can 
adapt to artists", at 4 pm "Private collection - public connection”.

Cultural OFF programme
The cultural OFF programme includes interesting visits to private 
collections and museums, such as "Visionary Belgium" (Bozar) curated 
by Harald Szeemann. Hereafter you find a list of all cultural events 
running during the fair.

Charity
“YOUNG LIVES” is a project initiated by artbrussels and Toekan/ 
ChangeTout. By providing financial resources and personalised coaching 
Toekan/ChangeTout programmes guarantee a real integration of socially 
deprived youngsters in society.
A selection of drawings made by children for children will be presented 
and sold at the fair. Young Lives will be supported by Jan Hoet who will 
make a special selection of the drawings at the Preview.
All revenue from sales will be handed over to Toekan/ChangeTout, 
80% of revenue goes directly to the youngsters at risk.

M
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FAIR AND OFF PROGRAMME
APRIL I 3 , WEDNESDAY 

1 day prior to opening

10pm - 2 am
Artclub @ the Belga Queen

Rue du Fossé aux Loups 32,1000 Brussels, 
(between the Central Station and the Grand Place) 

Tel +32 (0)2 217 21 87, www.belgaqueen.be

Access: Public
10.30pm - 11.30pm: Happy Hour: exhibitors and VIP pass holders only

APRIL I 4, THURSDAY

Opening day artbrussels 
________________________________________

artbrussels Preview
Brussels Expo, halls 11 and 12
Access: preview invitation and VIP pass only

• 4pm - 11pm

artbrussels Vernissage
Brussels Expo, halls 11 and 12
Access: Preview and Vernissage invitations and VIP pass only

111pm - 2am
Artclub @ the Belga Queen. Special programme: Los Pytufos
(for more info see page 15)

Access: Public
11.30pm - 12.30pm: Happy Hour: exhibitors and VIP pass holders only

Martin MALONEY, Gentrification, 2004. Gouache paper collage on board, 162.6 x 218.5 cm, 
courtesy Galerie Xavier Hufkens (Brussels).
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APRIL I 5 , FRIDAY 
fair

• 10am - noon
Private visit of the collection of Eric Decelle, Brussels
Please sign up for this visit. Sign up is on a first come, first served basis.
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, return to 
artbrussels, Brussels Expo at noon.
Access: VIP Privilege guests only

Vernissage of the exhibition "Caroline de Lannoy” at
La Verrière-Hermès, Brussels
Address: Boulevard de Waterloo 50, 1000 Brussels
Access: VIP pass holders and exhibitors only

artbrussels
Brussels Expo, halls 11 and 12
Access: Public

• 8pm - 10pm
Opening night at the Brussels' Galleries
List of galleries + artists: see "contemporary art in Brussels” 
brochure at info desk at the fair and www.neca.be
Access: Public

Artclub @ the Belga Queen.
Special programme: DJ Resident Balthazar
(for more info see page 15)
Access: Public
10.30pm - 11.30pm: Happy Hour: exhibitors and VIP pass holders only

APRIL I 6, SATURDAY 
fair

• 9.30 am - 1 pm
Private visit of the contemporary art museums in Antwerp:

MuHKA (Museum Contemporary Art), "Emotion Pictures"
“Presentation of the collection X with the aid of Gagarin The Artists in 

their Own Words”

Leuvenstraat 32, 2000 Antwerp
Tel +32 (0)3 260 99 99 - www.muhka.be

Extra City (Center for Contemporary Art), “Are we changing the 

World, Narcisse Tordoir Collaborate Works"
Mexicostraat, Kattendijkdok, kaai 44, 2030 Antwerp
Tel +32 (0)484 42 10 70 - www.extracity.org

5
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AN

APRIL
fair

, SATURDAY

FotoMuseum, "Paul Seawright"
Waalse Kaai 47, 2000 Antwerp
Tel +32 (0)3 242 93 00 - www.fotomuseum.be

Please sign up for the combined visit of these 3 museums.
Sign up is on a first come, first served basis.
Access: Exhibitors and VIP pass holders only
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, return to 
artbrussels, Brussels Expo at 1 pm.

10am - noon
Visit of the exhibition “BT Connected World” with Turner Prize

short-listed artists Langlands & Bell at Former Palace of Brussels
Archaeological Site of Coudenberg
Place des Palais 7, 1000 Brussels
Tel +32 (0)2 545 08 00 - www.coudenberg.com

Please sign up for this visit. Sign up is on a first come, first served basis.
Access: VIP pass holders and exhibitors only

• Noon - 8pm

artbrussels - Brussels Expo, halls 11 and 12
Access: Public

Panel “Contemporary art in Belgium. How trade can adapt to artists".

Panel "Contemporary art in Belgium. Private collection -

public connection”.

Both panels in co-operation with Initiatief Beeldende Kunsten vzw, 
MuHKA and Extra City
artbrussels - Brussels Expo, hall 11
Access: Public

• 8pm - late

Walking dinner and visit of the exhibition "Visionary Belgium" 

curated by Harald Szeemann at Bozar, Brussels, followed by the 
artbrussels party. (Full exhibition programme see page 9) 

Rue Ravenstein 23, 1000 Brussels
Tel +32 (0)2 507 82 00 - www.bozar.be

Please sign up for this event. Sign up is on a first come, first served basis.
Departure: busses at the Hilton and Brussels Expo at 8pm
Access: VIP Privilege guests and exhibitors only

6
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APRIL I 7 , SUNDAY 
fair

• 10am - noon
Private visit of the ING collection and ING OFF exhibition 
"Dan Graham and Sculptures”. A selection of sculptures 
presented by galleries participating in artbrussels.

Avenue Marnix, 24,1000 Brussels

Please sign up for this visit. Sign up is on a first come, first served basis.
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, 

return to artbrussels, Brussels Expo at noon.
Access: VIP Privilege guests and exhibitors only 

artbrussels - Brussels Expo, halls 11 and 12.

Access: Public

• 8pm - 10pm
Meet and eat with Michel François at CCStrombeek 

Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever
Tel +32 (0)2 263 03 43 - www.ccstrombeek.be

Access: public

• 10pm - 2am
Artclub @ the Belga Queen 
(for more info see page 15) 

Access: Public 
10.30pm - 11.30pm: Happy Hour: exhibitors and VIP pass holders only

APRIL I 8, MONDAY 
fair

• Noon - 8pm
artbrussels
Brussels Expo, halls 11 and 12.
Access: Public

artbrussels late night
Brussels Expo, halls 11 and 12.
Access: Public

Artclub @ the Belga Queen 
(for more info see page 15)
Access: Public 
11.30pm - 12.30pm Happy Hour: exhibitors and VIP pass holders only

http://www.ccstrombeek.be


HIBITIONS DURING THE FAIR

Extra City (Center for Contemporary Art), "Are we changing the 
World, Narcisse Tordoir Collaborate Works"
Mexicostraat, Kattendijkdok, kaai 44, 2030 Antwerp,
Tel +32 (0)484 42 10 70 - www.extracity.org

Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

FotoMuseum, “Paul Seawright"

Waalse Kaai 47, 2000 Antwerp, 
Tel +32 (0)3 242 93 00 - www.fotomuseum.be 

Free access: exhibitors and VIP pass holders only 
Access: Public

• MuHKA (Museum Contemporary Art), "Emotion Pictures", 
“Presentation of the collection with the aid of Gagarin The artists 
in their Own Words"
Leuvenstraat 32, 2000 Antwerp,
Tel +32 (0)3 260 99 99 - www.muhka.be

Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: public

• MoMu (Fashion Museum), “Beyond Desire" 

Nationalestraat 28, 2000 Antwerp, 
Tel +32 (0)3 470 27 70 -  

Free access: exhibitors and VIP pass holders only 
Access: Public

www.momu.be

Jota CASTRO, Oil Shame. 2004, 
courtesy Galerie Massimo Minini, Brescia and 
Galerie Kamel Mennour, Paris

Berta FISCHER, “untitled (blue)", 2004, 
acrylic glass, 120 x 120 x 60 cm, 
courtesy Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin
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BRUSSELS
• Bozar, "Visionary Belgium" curated by Harald Szeemann, 

“Magritte and photography" curated by Patrick Rogiers, 
"Façade 5" by Luc Deleu, "The return of the swallows. 
Five Years in the making” by Els Dietvorst, “Pavilion for a Season" 
from Bert Theis, "Singularly visions" 
Rue Ravenstein 23, 1000 Brussels, 
Tel +32 (0)2 507 82 00 -  

Free access: exhibitors and VIP pass holders only 
Access: Public

www.bozar.be

• CC Strombeek, "Michel François”, “Monique De Ridder" 
Gemeenteplein, 1853 Strombeek-Bever, 

Tel +32 (0)2 263 03 43 -  

Free access: Public

www.strombeek.be

• Former Palace of Brussels Archaeological Site of Coudenberg, 
“BT Connected World" with Turner Prize short-listed artists 
Langlands & Bell
Place des Palais 7, 1000 Brussels, 
Tel +32 (0)2 545 08 00 - www.coudenberg.com 

Free access VIP pass holders and exhibitors: 15-18 April 
Access public: 19-30 April

• ING, ING OFF exhibition “Dan Graham and Sculptures". 
A selection of sculptures presented by galleries participating 
in artbrussels.
Avenue Marnix 24, 1000 Brussels
Free access public: Thursday 14, Friday 15, Saturday 16 and 
Monday 18 April, from 8am to 6pm.

Vanessa BEECROFT, Performance VB52,2003, Castello 
Di Rivoli, Fuji crystal archive print, 178 x 228 cm, 
courtesy Galleria Massimo Minini, Brescia

Fiona RAE, Sportsman Size, 2004,
Oil, acrylic and gouache on canvas, 231.1 x 190.5 cm, 
courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris

$

http://www.bozar.be
http://www.strombeek.be
http://www.coudenberg.com


EXHIBITIONS DURING THE FAIR

• La Verrière-Hermès, “Caroline de Lannoy"
Boulevard de Waterloo 50,1000 Brussels
Tel +32(0)2 511 20 62 - www.hermes.com
Free access public: 16 April - 25 June, Tuesday - Saturday 
from 11am to 6pm

• Musée d’lxelles, “De Cézanne à Dubuffet”
Rue Jean Van Voisem 71, 1050 Ixelles (Brussels) 
Tel +32 (0)2 515 64 21 - www.musee-ixelles.be 
Access: Public

• Museum of Modern Art, “Romanticism in Belgium" 
Place Royale 1-2, 1000 Brussels, 
Tel +32 (0)2 508 32 11 -  
Access: Public

www.fine-arts-museum.be

CHARLEROI
• B.P.S.22 (Center for contemporary creation), "Jota Castro" 

Boulevard Solvay 22, 6000 Charleroi
Tel +32 (0)71 53 15 15 - http://bps22.hainaut.be
Please sign up for this visit on 15,16 or 17 April Sign up is
on a first come, first served basis. (Exhibitors and VIP pass holders only) 
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, 
return to artbrussels, Brussels Expo at 1pm.
Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

• Musée de la Photographie, “Jane Evelyn Atwood, Sentinelles de I'ombre", 
"Morten Nilsson, Dancers", "Cent images pour un anniversaire" 
Avenue Paul Pastur 11, 6032 Charleroi (Mont-sur-Marchienne) 
Tel +32 (0)71 43 58 10 - www.museephoto.be
Please sign up for this visit on 15,16 or 17 April Sign up is on a 
first come, first sêrveo basis. (Exhibitors and VIP pass holders only) 
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, 
return to artbrussels, Brussels Expo at 1pm.
Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

http://www.hermes.com
http://www.musee-ixelles.be
http://www.fine-arts-museum.be
http://bps22.hainaut.be
http://www.museephoto.be


DEURLE
Museum Dhondt-Dhaenens, “Markus Lupertz", "Louis Thévenet"
Museumlaan 14,9831 Deurle
Tel +32 (9) 282 51 23 - www.museumdd.be
Please sign up for this visit on 16 or 17 April Sign up is on a first come, 
first served basis. (Exhibitors and VIP pass holders only)
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am,
return to artbrussels, Brussels Expo at 1 pm.
Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

S.M.A.K. (Museum of Contemporary Art),
"Michaël Borremans", “Orla Barry"
Citadelpark, 9000 Gent

Tel +32(0)9 221 17 03 - www.smak.be
Please sign up for this visit on 16 or 17 April Sign up is on a first come, 
first served basis. (Exhibitors and VIP pass holders only)
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, 
return to artbrussels, Brussels Expo at 1pm.
Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

HORNU
• MAC'S (Museum of Contemporary Art), "Patrick Corillon"

Rue Sainte-Louise 82, 7301 Hornu
Tel +32 (0)65 65 21 21 - www.mac-s.be
Please sign up for this visit on 16 or 17 April Sign up is on a first come, 
first served basis. (Exhibitors and VIP pass holders only)
Departure: By bus from the Hilton hotel at 9.30 am, 
return to artbrussels, Brussels Expo at 1pm.
Free access: exhibitors and VIP pass holders only
Access: Public

VIP pass holders' and exhibitors' reservations can be made by email 

to marleen.palmaers@artexis.com until the 1st of April.

For bookings, complete address and phonenumber are required.

John COPLANS, Self Portrait, Lying Figure Holding Leg, Silver Gelatine Print (four panels), 1990, 
■ installed : 111 x 296 cm, courtesy Art & Public - Cabinet PH, Geneva

http://www.museumdd.be
http://www.smak.be
http://www.mac-s.be
mailto:marleen.palmaers@artexis.com


EAT AND DRINK IN BRUSSELS

THE GRAND sASLOl ,
• L'ECAILLER DU PALAIS ROYAL

The address par excellence for people in the mood for some 
oysters, smoked herring or one of the specialities of the house 
accompanied by a "flacon": ice-chilled champagne! Fantastic! 
Reservation required!
Rue Bodenbroeck 18 / Tel +32 (0)2 512 87 51

• CIAO
Northern Italian cuisine. A discreet address with a fantastic asset: 
'good taste'. Don't miss the antipasti and the Vitello tonnato.
Reservation required!
Rue J.Stevens 28 / Tel +32 (0)2 513 03 23

• AU VIEUX SAINT-MARTIN
Brussels specialities (rumour has it that the "Américain frites" was 
invented here). Admire works from the CoBrA period on the walls. 
Honest and delicious.
Place du Grand Sablon 38 / Tel +32 (0)2 512 64 76

• PIERRE MARCOLINI
Delicacies all around ! A world champion in all categories: taste the 
pralines with an aroma of tea or violets... no comment...
Rue des Minimes 1 I Tel +32 (0)2 514 12 06

• L'IDIOT DU VILLAGE
Probably the most pleasant restaurant in Brussels. Definitely worth 
a taste are the lobster meat balls with green cabbage or the 
"Tartare Nouvelle Vague"- delicious! Reservation required!
Rue Notre-Seigneur 19 / Tel +32 (0)2 502 55 82

• EASY TEMPO
A relaxed atmosphere which invites you to hang around over a glass of 
good wine while you listen to good music. Antipasti, pasta and pizza! 
Rue Haute 146 / Tel +32 (0)2 513 54 40

LES ETANGS DIXELLES
• LA MEILLEURE JEUNESSE

A relaxed atmosphere and exotic cuisine. A mainstay of the scions 
of the Brussels art world. Reservation required!
Rue de l’Aurore 58 / Tel +32 (0)2 640 23 94

• VARIÉTÉ
French and Belgian cuisine. Try the américain or the tartare spécial! 
Both are simply delicious.
Place Sainte Croix 4 / Tel +32 (0)2 647 04 36

• CAFÉ BELGA
After dinner at the "Variété", stop for a drink next door at the Café 
Belga. A wonderful art deco setting. Definitely worth a visit.
Place Flagey 18 / Tel +32 (0)2 640 35 08
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• CHEZ OKI
Japanese Oki Haruki prepares fusion dishes based on super products 
at the lowest prices.
Rue Lesbroussart 62 / Tel +32 (0)2 644 45 76

IHECALERIES ST a HUBERT AND AROUND
IHE GRAND PLACE

• MOKAFE
Take a seat on the terrace and have a look at the walking herds: 
you will not be disappointed. The strangest people pass by!
Galerie du Roi 9 / Tel +32 (0)2 511 78 70

• BOZAR RESTO
The development of Bozar's new restaurant has been entrusted to 
artist Jan De Cock.
Rue Ravenstein 23 / Tel +32 (0)2 507 85 85

DOWNTOWN BRUSSELS ANO SURROUNDINCS
• SAMOURAÏ

Often cited as the best Japanese restaurant in Brussels by those in 
the know and yet this restaurant is still relatively unknown. A gentle 
blend between East and West in a cool interior. Reservation required! 
Rue du Fossé aux Loups 28 / Tel +32 (0)2 217 56 39

• VISMET

The Vismet has become one of the places to be in Brussels because 
the food is simply delectable and super fresh. Un délice!
Reservation required!
Place Sainte-Catherine 23 / Tel +32 (0)2 218 85 45

A LASTDRINK FOR THE ROAD
• BELGA QUEEN

The meeting place in Brussels for artbrussels visitors & exhibitors. 
This former bank building has been decorated in a sublime and 
grandiose manner. There's a restaurant, a bar, an oyster bar and you 
can end your evening downstairs in the underground bank vault 
with a spirit and a... cigar!
Between 13 and 18 April the vault will be turned into the 
artbrussels artclub.
Rue du Fossé aux Loups 32 / Tel +32 (0)2 217 21 87

• L’ARCHIDUC

At some point everyone ends up in the Archiduc. This has been 'the 
bar to be' for years now. The slightly shabby 'art deco' interior is 
sublime and if you're really lucky a jazz band's playing or someone's 
at the piano.
Rue Antoine Dansaert 6 / Tel +32 (0)2 512 06 52
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PRACTICAL INFO

Brussels Expo, halls 11 and 12
Place de Belgique, 1 / 1020 Brussels

Brussels Ring Road 0 - Exit 7bis or 8 - map available on website

Professional Preview: 
14 April 2005, 2pm - 4pm
Vernissage:
14 April 2005, 4pm - 11pm

Public opening:

15-16-17 April 2005, from 12 to 8pm
18 April 2005, from 12 to 11pm
Ladies' day:
15 April 2005, Ladies : free access for ladies.

• GUIDED TOURS:
Daily guided tours available to all visitors (free of charge) 

at 2 pm and 4 pm.

For more information: entrance hall 11, infodesk

Entry : 12 € /person

Catalogue : 20 €
Combi-ticket (1 entry + 1 catalogue) : 25 € 

www.artbrussels.com - marleen.palmaers@artexis.com

llycaffè, coffee lounge@artbrussels 2004

$eü

http://www.artbrussels.com
mailto:marleen.palmaers@artexis.com


• PARTNER HOTEL:
Hilton Brussels
Reservations: +32 2 504 33 35
please mention code ”arta110405" for the special artbrussels rate 

of 145 EUR per night.
www.hilton.be

• PARTNER AIRLINE
SN Brussels Airlines
Reservations: +32 2 723 23 16
please mention code "142 633“ for the special artbrussels rates.

www.flysn.be

• ARTCLUB DURING THE FAIR:
Belga Queen
restaurant, oyster bar, cocktail bar and club
Rue du Fossé aux Loups 32, 1000 Brussels

Reservations: +32 2 217 21 87,
Opening hours: kitchen daily noon-2.30pm and 7pm-12pm.

www.belgaqueen.be

Tony OURSLER, videosculpture Franz WEST, Sitting sculpture, courtesy Bernier/Eliades, Athens

http://www.hilton.be
http://www.flysn.be
http://www.belgaqueen.be


Aliceday, Belgium • Analix Forever, Switzerland • Anhava, Finland • Art & 

Public, Switzerland • Art Of This Century, France, Spain, USA • Artcore, Canada 

• Asbaek, Denmark • Astuni, Italy • B & D Studio, Italy • Bagnai, Italy • 

Baronian_Francey, Belgium • Bartschi, Switzerland • Bastide, Belgium • 

Bastien, Belgium • Bernard, France • Bernier/Eliades, Greece • Bjerggaard, 

Denmark • Boselli, Belgium • Bowie Van Valen, The Netherlands • Brolly, France 

• Brownstone, USA • Buchmann, Germany, Switzerland • Bugdahn und Kaimer, 

Germany • Camhi, Greece • Campana, Germany • Carré, France • Casini, France 

• Cerami, Belgium • Chinese Contemporary, United Kingdom • Colombo, Italy 

• Conrads, Germany • Continua, Italy • Cotthem, Belgium, Spain • Crown, 

Belgium • Cueto, France • De Brock, Belgium • De Zwarte Panter, Belgium • 

Deweer, Belgium • Dupont, France • Espacio Liquido, Spain • Estro, Italy 

• Fahnemann, Germany • D. Fiat, France • Fornello, Italy • Forsblom, Finland • 

Fortlaan 17, Belgium • Franck, United Kingdom • Frank, France • Gandy, Czech 

Republic • Gentili, Italy • Geukens & De Vil, Belgium • Grusenmeyer, Belgium 

• Hachmeister, Germany • Hecey, Belgium • Hilger, Austria • Hohenlohe & 

Kalb, Austria • Hufkens, Belgium • Hussenot, France • I8, Iceland • Im Park, 

Switzerland • Insam, Austria • Jamar, Belgium • M. Janssen, Germany • R. 

Janssen, Belgium • JGM, France • Johnen + Schöttle, Germany • Karpio, Costa 

Rica • Koraalberg, Belgium • Krinzinger, Austria • Krupp, Switzerland • Kuckei 

+ Kuckei, Germany • Lanzenberg, Belgium • Le Triangle Bleu, Belgium • Les 

Filles Du Calvaire, Belgium, France • Leuchter, Germany • Levy, Germany • 

Loevenbruck, France • Loft, Spain, France, Hong Kong • Lukasfeichtner, Austria 

• M&M, Belgium • Marella, Italy • Mauroner, Austria • Meert Rihoux, Belgium 

• Mennour, France • Menocal, Mexico • Minini, Italy • Moser, Switzerland • 

Nâchst St. Stephan, Austria • Noire, Italy • Obadia, France • Papillon, France • 

Paviot, France • Perugi, Italy • Polaris, France • Porte 11, Belgium • Retelet, 

Belgium • Rizziero, Italy • Röpke, Germany • Rove, United Kingdom • Rubicon, 

Ireland • Rumpff, The Netherlands • Russo, Italy • S 65, Belgium, Germany • 

S.A.LE.S., Italy • Salvador, France • Schuebbe Projekt, Germany • Senda, Spain 

• Shammah, Italy • Sies + Höke, Germany • Simoens, Belgium • Slingshot, USA 

• Sparta, France • Springer & Winckler, Germany • Sturm, Germany • Szwajcer, 

Belgium • Tache-Levy, Belgium • Tanit, Germany • Tarasieve, France • Tempion, 

France • Thoman, Austria • Tolksdorf, Germany • Transit, Belgium • Ulysses, 

Austria • Vallois, France • Vanhoegaerden, Belgium • Vidal, France • 

Vidal-Saint Phalle, France • Voss, Germany • Zander, Germany • Zink + Gegner, 

Germany • Zonca & Zonca, Italy • Ziircher, France '
E 
z

FIRST CALL |
Beaulieu, Belgium • Chouakri, Germany • Dependance, Belgium • Kamm, °

2
Germany • Kamm/5BE, USA • Kleindienst, Germany • Klerkx, Italy • Nasu, g

Japan • Neff, Germany • Neu, Germany • Nourbakhsch, Germany • One 2

Twenty, Belgium • The Apartment, Greece • Yoshii, Japan 5


