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De werkplek (slot)
De architect creëert in en mét de we
reld. Zijn werkplek - de plek waar 
gebouwd wordt - heeft al een con
crete vorm en tastbare limieten. De 
vraag naar zijn werkplek heeft bo
vendien iets tautologisch: de plek 
waar hij werkt is de plek die hij 
maakt; ze ontstaat tijdens het wer
ken zelf. Het werk van de architect 
bestaat erin de eigen werkplek een 
huid aan te trekken. Dat is bouwen.

Maar de architect heeft nog een 
andere werkplek. Het feit dat hij in 
en met - of voor en tegen - de be
staande wereld bouwt, wekt in hem 
het verlangen om zich als solipsis- 
tische God uit de wereld terug te 
trekken. Daarmee verhuizen we van 
de bouwplaats naar de architecten
studio die Geert Bekaert in dit num
mer verkent. Wat hier frappeert, is 
de extreme combinatie van wereld- 
betrokkenheid en solipsisme. Dat de 
architect voor en met de wereld 
werkt, doet hem verlangen naar een 
isoloir waarin hij de wereld volgens 
zijn maatstaven kan dromen.

Zoals bij de kunstenaar is die 
studio een extensie van zijn denk
arbeid op de wereld. De uitwisseling 
met de wereld laat er sporen na, de 
’extieme’ intimiteit van het kunst- 
maken spint er zich uit in fragmen
ten en aanzetten. Anders is dat bij de 
danser en zijn werkplaats. Bij hem 
voltrekt dat contact tussen binnen en 
buiten zich op de huid. Er is geen 
spoor in de ruimte dat loskomt van 
dat lichaam; het lichaam is zijn eigen 
atelier. Opdat het lichaam zijn eigen 
ruimtelijkheid kan beleven, moet de 
externe ruimte daaromheen juist 
neutraal en ‘onbezet’ blijven, of uit- 
wisbaar zijn als een wastafeltje.

Dat ateliers van kunstenaars er 
vandaag inwisselbaar uitzien, dat 
hun werkplek ‘overal’ kan zijn, belet 
niet dat zich op sommige werkplek
ken sporen van individuele bezetting 
kunnen vastzetten, en dat die sporen 
een duur kunnen hebben. Bij de 
dansstudio ligt dat anders: zij is zon
der geschiedenis. Het nadenken over 
die koppige verschillen tussen soor
ten werkplekken in een tijdperk van 
‘generieke kunst’, daar ging het over 
in een aantal artikelen die De Witte 
Raaf sinds januari publiceerde. Met 
de essays van Geert Bekaert en Rudi 
Laermans wordt die serie voorlopig 
afgesloten.

Een ander deel van dit nummer 
is gewoontegetrouw gewijd aan de 
analyse van en de reflectie over 
extreem-rechts. Met de bijdrage van 
Alain Badiou wordt de omgang met 
extreem-rechts voor het eerst via een 
ander land benaderd - via het Front 
National van Le Pen en zijn onbehaag
lijke verwantschap met het Franse 
democratische parlementarisme. Daar
naast heeft Bart Meuleman het over 
de invloed van het VB op enkele 
voormalige politici van de Vlaamse 
Liberaal-Democraten.

Tussenin leest u bijdragen over 
de ‘progressivistische’ ideologisering 
van de performance (Sven Lütticken) 
en de ontwikkeling van de straatfoto- 
grafie (Steven Jacobs). Het nummer 
opent met een bespreking van de aan 
Harald Szeemann toegeschreven ten
toonstelling Visionair België.

Visionair België
Een abecediarium
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Adéagbo, Georges

Georges Adéagbo heeft voor Visionair 
België een ruimtevullende installatie gerea
liseerd. Voor je de ruimte betreedt, word je 
geconfronteerd met een schilderij van 
Chéri Samba. Het beeld, waarop een ‘reor
ganisatie’ van het Koninklijk Museum van 
Centraal Afrika is weergegeven, fungeert 
als een soort vignet. Het is een voorbode 
van Adéagbo’s werk, dat handelt over de 
kolonisatie van Afrika in brede zin. De in
stallatie op de muren en op de vloer van de 
tentoonstellingszaal bestaat uit verschil
lende componenten: schilderijen, handge
schreven aantekeningen, objecten, vaal- 
witte doeken, krantenknipsels enzovoort. 
Adéagbo begon reeds in 2000 aan dit pro
ject en het laat zich raden dat de versie in 
Visionair België niet de laatste zal zijn. 
Interessant is de combinatie van relaties en 
breuken in de installatie van Adéagbo. 
Was het werk homogeen, dan zou het al
leen maar een schreeuwerige aanklacht 
zijn. Was het volledig heterogeen, dan 
ging het alle kanten uit en zou het in wil
lekeur verzanden. Fragmenten die op el
kaar aansluiten en een verhaal vormen, 
botsen met stukken die helemaal niet bij 
dat verhaal lijken te passen. Wat doet een 
krantenfoto van de doodzieke paus in een 
verhaal over kolonialisme? Je kan niet
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Bruxelles capitale. Paris province, ca. 1840

zeggen dat de paus als herder van de ka- 
tholieke kerk niets met kolonialisme te ma
ken heeft, maar je kan evenmin een perti
nent verband aangeven. Een ander voor
beeld: het is duidelijk waarop het schilderij 
alludeert dat Lumumba afbeeldt, maar wat 
betekenen de kriskras opgehangen vinyl- 
platen? Alleen maar de kleur ‘zwart’? Het 
presentatiemodel van Adéagbo is heel erg 
Szeemanniaans, zowel in de heterogeniteit 
van de componenten, als in de beeldreto- 
rische strategieën. Adéagbo slaagt evenwel 
waar Visionair België faalt: Adéagbo heeft 
een onderwerp, bedient zich van een prikke
lend presentatiemodel, brengt verrassende 
associaties tot stand, geeft kritiek en houdt 
voldoende ruimte open voor meerduidigheid 
en intrige. We verlaten de tentoonstellings
zaal met een ander ‘vignet’: Le problème 
noir en Belgique van Marcel Broodthaers.

Ahistorisch

Visionair België heeft aandacht voor ge
schiedenis, onder andere voor de conflic
ten die in België zijn beslecht: de taalstrijd, 
de sociale strijd, de Eerste Wereldoorlog, 
de strijd om algemeen enkelvoudig stem
recht enzovoort. Deze gebeurtenissen of 
topics worden opgeroepen door een (artis
tiek of functioneel) beeld. De Eerste 
Wereldoorlog wordt geëvoceerd met gra
vures van Frans Masereel. De sociale strijd 
duikt op in sculpturen van Constantin 
Meunier en in een schilderij van Cécile 
Douard. Andere historische strijdpunten,
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zoals het vrouwenstemrecht of de opkomst 
van de arbeidersbeweging, worden mid
dels affiches aanwezig gesteld. Szeemann 
heeft dus kunstwerken naast functionele 
beelden geselecteerd, ‘kritische’ beelden 
naast propagandistische beelden, om de 
geschiedenis van België voor het voetlicht 
te brengen. Maar al deze beelden functione
ren op dezelfde manier, als visuele triggers 
die een bepaalde historische figuur of ge
beurtenis aanstippen. De thema’s worden 
opgeroepen als met een toverstaf, ze wor
den niet uitgediept. De beelden hangen in 
een losse, associatieve drukte naast en 
door elkaar, zodat de ‘thema’s’ niet aan 
elkaar worden gerelateerd of in het krach
tenspel van de geschiedenis worden inge
schreven. Een dergelijke losse en beeld- 
matige benadering is perfect toegesneden 
op de representatie van (nationale) vedet
ten zoals Fabiola en Eddy Merckx, maar 
de hele geschiedenis wordt op deze wijze 
behandeld. Wat opgaat voor idolen en 
vedetten, namelijk dat de geschiedenis in 
hen tot een beeld is gestold, geldt thans voor 
alle historische trauma’s, conflicten en ont
wikkelingen. In Visionair België is waarlijk 
heel de geschiedenis tot beeld geworden.

Het is bekend dat Szeemann niet 
houdt van het westerse geschiedenisbeeld 
dat volgens hem is aangetast door “centra
listisch machtsdenken”. Zijn 'ahistorische' 
aanpak vormt daar een ‘poëtisch verzet’ 
tegen. Het absurde is echter dat hij die 
ahistorische methode ook toepast om een 
historisch verhaal te vertellen. Een ahisto-

Inhoud 1-5 Visionair België Een abecediarium Koen Brams & Dirk Pültau • 6-7 De vermomde werkplek Geert Bekaert • 8-9 De intimiteit van de dansstudio (een essayistische speculatie) Rum Laermans 
■ 9-10 De sociabiliteit van een dansstudio (een sociologische herinnering) Rudi Laermans ■ 13-15 Progressieve striptease Oude en nieuwe performance-ideologie Sven Lütticken ■ 17-19 Caleidoscopen met 
bewustzijn Over de opkomst, ondergang en simulatie van de Street photography Steven Jacobs ■ 21-24 filosofische overwegingen bij het hoogst merkwaardige gebruik van de stembusgang, gebaseerd op een 
analyse van recente verkiezingen in Frankrijk Alain BADIOU ■ 25-26 Het VB is geen partij als een andere Bart Meuleman ■ 29-45 Tweede katern ■ 46-49 Agenda ■ 50 Brieven ■ 51 Colofon/personalia

mailto:info@dewitteraaf.be
http://www.dewitteraaf.be


D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
15

 • 
m

ei
-ju

ni
 2

00
5

rische geschiedenis van België, kan er iets 
paradoxalers worden bedacht? Het resul
taat is een posthistorische karikatuur. Niet 
alleen begint de Belgische geschiedenis met 
een "operetterevolutie", zoals Szeemann 
aan De Standaard vertelt, zij klinkt van 
begin tot einde als een muzikale revue. 
Oorzaken of gevolgen bestaan niet meer. 
Elke gebeurtenis, of het nu gaat om Kim & 
Justine of de sociale strijd, valt ten prooi 
aan de feeërieke schittering van een gigan
tische souvenirshop. De enige troost voor 
dit troosteloze spektakel, het enige surro
gaat voor de posthistorische desintegratie, 
is het poëtische inlevingsvermogen van de 
maker(s), zijn/hun singuliere en willekeu
rige sensibiliteit.

Afwezige ’visionairen’

In vele persartikels wordt geopperd dat 
Szeemann een onwaarschijnlijke kennis 
bezit van België, een kennis die zelfs die 
van veel kunstminnende landgenoten 
ruimschoots overtreft. Dat kan natuurlijk 
moeilijk worden nagegaan. We weten niet 
eens of hij zijn kennis wel in de tentoon- 
stellingsselectie heeft kunnen omzetten. 
Het is ook nog om een andere reden niet 
onproblematisch om gaten in Szeemanns 
kennis van België op te sporen. Alsof wij 
zouden weten waar hij naar op zoek was 
-de vaagheid van zijn concept van het 
‘visionaire’ maakt het bijzonder moeilijk 
om absenties te detecteren. En toch, laat 
ons de oefening eens wagen, laten we ons 
voorstellen dat Szeemann deze tentoon
stelling wél in de hand heeft gehad, laten 
we, als sympathisanten van Szeemann, op 
stap gaan met de curator en hem bij staan 
tijdens zijn visionaire traject.

We hadden hem graag gewezen op 
het waanzinnige, pathetische, excessieve 
oeuvre van Léon Frédéric. Dit oeuvre is 
een ware vergaarbak van alle kwaliteiten 
die met het ‘visionaire’ in verband kunnen 
worden gebracht. Het is een Szeemanniaans 
oeuvre par excellence, een gedroomde 
‘zijstap’ voor iemand die van randfiguren, 
van correcties op de canon houdt: Frédéric 
wordt immers nauwelijks in het grote ver
haal van de Belgische kunst opgevoerd. 
We hadden gedacht dat ook Xavier 
Mellery een plek verdient, grillig-mystiek 
als zijn werk oogt, evenals het vreemde, 
hybride oeuvre van Prosper De Troyer. 
Het verwondert ons dat Szeemann niet 
méér heeft zitten neuzen in de gaten, kie
ren en uithoeken van het Belgische surrea
lisme - zijn nieuwsgierige geest moet toch 
verder doordringen dan de eeuwige 
Magritte en Delvaux. Wat te denken van 
figuren als E.L.T. Mesens, Rachel Baes, 
Jane Graverol... Ook het Belgische situa- 
tionisme, dat zich ten dele rond Taptoe in 
Brussel afspeelde, is afwezig. Verder is het 
bizar dat Szeemann nauwelijks geboeid 
werd door Belgische kunst uit de eerste 
twee decennia na de Tweede Wereldoorlog. 
Opvallend is tenslotte dat twee andere 
visionaire goudmijnen, de oeuvres van 
Antoine Wiertz en Henry Van de Velde, er 
bijzonder bekaaid afkomen. Wiertz moet 
het stellen met de mooie Rosine, terwijl hij 
toch prachtige visionaire uitspattingen, 
megalomane ontwerpen en krankzinnige 
toekomstvisioenen op zijn actief heeft. 
Wat Van de Velde betreft, aan zijn bestaan 
worden we heel terloops herinnerd met een 
foto en een pupiter naar zijn ontwerp. De 
presentatie van Wiertz en Van de Velde, 
twee visionaire geesten, is een obligaat 
nummertje. Je zou het haastwerk kunnen 
noemen, maar als je sympathiseert met 
Szeemann, dan word je achterdochtig, en 
dan kun je niet geloven dat de echte 
Szeemann hier aan het werk is geweest. 
Hij zou dergelijke figuren toch uitvoeriger, 
grondiger, scherper, kortom beter voor het 
voetlicht hebben gebracht.

Belgicismen

Er is de laatste twee decennia in de cultu
rele wereld enorm veel gepalaverd over 
België, Belgische kunst en Belgische iden
titeit. De Belgische kunst is verpakt in 
clichés die ondertussen zo verspreid raak
ten onder de gecultiveerde lagen van de 
bevolking dat een tentoonstelling met de 
naam Visionair België er zich wel toe moet 
verhouden. Bevestigt Szeemann de belgi- 
cistische clichés of biedt hij een alterna
tief? Het begin van Visionair België oogt 
alvast herkenbaar. De kunstmatigheid van 
het land, het ‘alles en niets’ van het land, 
het land als een vat van tegenstrijdigheden, 
België als cultureel en linguïstisch twee
stromenland, dat zijn de bekende topoi 
waarmee we de tentoonstelling binnen
stappen. Hoe springt deze tentoonstelling 
voor de rest om met het grote boek van de 
belgicistische clichés? De heersende op
vattingen over België en Belgische kunst 
worden bevestigd door de oeuvres die op 

verschillende plekken terugkeren, zoals 
dat van René Magritte, Jacques Charlier en 
Jacques Lennep. Het oeuvre van Charlier 
is zelf een vergaarbak van belgicismen: als 
één kunstenaar bewust op de populariteit 
en de herkenbaarheid van belgicistische 
clichés heeft ingespeeld, dan is hij het wel. 
Ook het ‘dagboek’ van Lennep bevestigt 
een belgicistische topos: we weten onder
tussen allemaal dat Belgische kunst vaak 
narratief en literair is, en dat zij de anek
dotiek niet schuwt. Opvallend is dat 
Szeemann ‘verrassende’ keuzes heeft ge
maakt die desondanks de heersende clichés 
bevestigen. Naast het werk van Lennep is 
er bijvoorbeeld nog het oeuvre van Johan 
Van Geluwe dat in een aparte zaal wordt 
gepresenteerd. Vooral het cliché van de 
kunstmatigheid van België, zonder twijfel 
hét belgicisme van deze tentoonstelling, 
wordt door hem dik in de verf gezet.

Wat de oudere moderne kunst betreft 
krijgen de oeuvres van James Ensor en 
René Magritte een belangrijke rol toebe
deeld, maar het zou overdreven zijn te stel
len dat zij als ‘stamvaders van de Belgische 
kunst’ worden opgevoerd, zoals het belgi
cistische discours dat voorschrijft. De rol 
van Marcel Broodthaers, de gedoodverfde 
vader van de Belgische actuele kunst, is 
zelfs perifeer. Er zijn slechts twee unica 
van hem in Visionair België opgenomen: 
Le problème noir en Belgique uit 1963, dat 
de zaal over kolonialisme afsluit, en 
La Salle blanche uit 1975. Daarnaast is 
van hem ook nog een grafisch werk opge
nomen. De andere keuzes, zoals die voor 
Henri Michaux en Georges Vantongerloo, 
zijn niet bepaald belgicistisch te noemen, 
al zou men laatstgenoemde kunstenaar nog 
als een typisch geval van Belgisch indivi
dualisme kunnen afschilderen.

Op de plekken waar België gethemati
seerd wordt, bevestigt Visionair België in 
hoge mate het belgicistische gedachtegoed. 
Szeemanns voorkeur voor waanwijzen en 
solitaire geesten rijmt sowieso perfect met 
het cliché over het individualisme van de 
Belgische kunstenaar. Het artificiële van 
België, België als kunstwerk bij uitstek, 
het land als kruispunt van de Germaanse 
en Romaanse cultuur, al deze clichés ko
men ruimschoots aan bod. Maar daarnaast 
omvat de tentoonstelling vele wegen en 
zijsporen die niet tot het belgicistische 
programma kunnen worden gereduceerd. 
Opvallend is ten slotte dat Visionair België 
niet wordt opgehangen aan het triumviraat 
Ensor, Magritte en Broodthaers.

België als visionair land

Met de tentoonstelling Visionair België wil 
Szeemann de ‘geest’ van België vatten, en 
die geest is ‘visionair’. In de catalogus ver
woordt Szeemann het aldus: “Niet veel 
landen lenen zich ertoe om vanuit een 
‘visionair’ uitgangspunt te worden bekeken. 
Ik heb ooit beweerd dat dit enkel kan voor 
Zwitserland,'Oostenrijk en België. Een ten
toonstelling getiteld ‘Visionair Duitsland’ 
is bijna ondenkbaar; hetzelfde geldt trou
wens voor Frankrijk en Spanje; een excen
triek Engeland zou nog net mogelijk zijn” 
(p. 10). In de inleiding licht hij deze uit
spraak niet nader toe. Wel geeft hij een 
opsomming van personen, fenomenen en 
gebeurtenissen die hij blijkbaar als visionair 
begrijpt: De intrede van Christus in Brussel 
van James Ensor, Permeke, Spilliaert, Khnopff, 
Rops, Van den Berghe, Delvaux, Magritte, 
Panamarenko, Broodthaers, Vercruysse, De 
Cordier, De Bruyckere en Tuymans; de ge
schiedenis van België, de revolutie in het 
theater, de taalgebieden, de kolonisatie
politiek, de koningen en bankiers. (Noteer 
alvast dat van de genoemde visionaire 
kunstenaars Jan Vercruysse en Frits Van 
den Berghe geen werken zijn opgenomen 
in de tentoonstelling.) Kan van andere lan
den, zelfs van Duitsland, Frankrijk en 
Spanje, niet een soortgelijk lijstje worden 
gemaakt? Wat is de link tussen België, 
Oostenrijk en Zwitserland? Wat is de ver
klaring voor de stelling dat enkel deze 
landen ‘visionair’ kunnen worden ge
noemd? Ergens in de inleiding brengt 
Szeemann het visionaire in verband met 
“de nationale agitatie rond het gerecht en 
pedofiliezaken”. Is het Nederland van Pim 
Fortuyn en Theo van Gogh dan ook visio
nair geworden? Of het Frankrijk van 
Michel Fourniret? In een interview met 
Geert Van der Speeten van de krant 
De Standaard biedt Szeemann de volgen
de toelichting: “Over Duitsland zou je zo’n 
tentoonstelling niet kunnen maken. Ook 
niet over Nederland, waar altijd de prak
tische geest gedomineerd heeft. Ik koos 
voor België, een natie in zakformaat. Een 
conflictrijk land ook, waar talen en cultu
ren volop botsen. Alleen al het begin vind 
ik zeer vermakelijk, met die operette
revolutie van 1830. Maar België is ook het 
land van de schepping. Broodthaers, Ensor 

of Magritte: zo’n creatieve geesten vind je 
nergens anders.” Een visionair land is dus 
een klein land waar de praktische geest 
niet dominant is, waar conflicten de orde 
van de dag uitmaken, waar talen en cultu
ren botsen en waar creatieve geesten zoals 
Broodthaers, Ensor of Magritte geboren en 
getogen zijn. Harald Szeemann is zijn hele 
professionele leven lang gefascineerd ge
weest door uitvinders, Einzelgânger, gek
ken en andere solipsistische geesten. Het 
probleem is dat hij die fascinatie ‘genatio
naliseerd’ heeft. In de nadagen van 
Documenta 5, waarin Szeemann uitpakte 
met een sectie ‘Individuele mythologieën’, 
schreef hij dat die individuele mytholo
gieën “fenomenen zijn zonder gemeen
schappelijke noemer”. Het is onbegrijpe
lijk, en hoogst problematisch, dat hij onder 
de Zwitserse, Oostenrijkse en Belgische 
visionairen de noemer van het respectieve
lijke land geschoven heeft, en bovendien 
‘de geest’ van die landen gelijkgesteld 
heeft met de tentoongestelde visionaire 
projecten.

Canon

Hoe rekbaar het begrip ‘visionair’ ook is, 
niet alles in de tentoonstelling Visionair 
België kan ‘visionair’ worden genoemd. 
Dat zou immers krankzinnig zijn. Een ten
toonstelling Visionair België die samen
valt met een Belgisch museum van obses
sies, zou de absurde indruk wekken dat 
België alleen maar ‘abnormale’, ‘extrava
gante’ kunst heeft voortgebracht, dat het 
land als het gekkenhuis van de ‘moderne 
traditie’ kan worden beschouwd. Boven
dien zou de kracht van het afwijkende en 
het obsessieve zichzelf uitwissen. Wie de 
afwijking tot norm verheft, heft ze op. 
Vertaald in kunsthistorische termen: om de 
visionaire kanten en uithoeken van België 
zichtbaar te maken, moet de tentoonstelling 
ook een ‘normale’ kunstgeschiedenis pre
senteren, als een ondergrond waar ze haar 
bevlogen visioenen en manische extra
vaganties tegen kan afzetten. Visionair 
België bevat bijgevolg ook kunst die niet 
speciaal visionair is, of die althans niet ob
sessiever en manischer oogt dan we van 
moderne kunst gewoon zijn. Deze kunst
historische normaliteit, eigenlijk de klas
sieke canon van de nationale moderne 
kunst, wordt net als bij Visionair Oostenrijk 
in de centrale zaal achteraan gepresenteerd: 
daar hangen onder meer werken van René 
Magritte, Paul Delvaux, Théo VanRysselberghe, 
Gust De Smet, Constant Permeke, Henri 
Evenepoel, Jules Schmalzigaug. De ruimte 
die aan de centrale zaal voorafgaat, is gewijd 
aan de iets oudere ‘klassiek-modemen’: het 
werk van James Ensor wordt er vooral ver
gezeld door werk van (quasi-)generatie- 
genoten uit Les XX, naast Léon Spilliaert 
en Henry Van de Velde. Daarmee is de 
canon aanwezig gesteld. Maar er is een 
verschil tussen beide ruimtes. In de kleine 
zaal zorgt de hoogwaardige, dense en 
thematisch consistente keuze van tekenin
gen van Ensor voor een spannende presen
tatie die uitnodigt tot een trage lectuur. In 
de grote middenzaal maakt de selectie een 
compleet willekeurige indruk. De gekozen 
schilderijen van Permeke en De Smet zijn 
zwak en inwisselbaar. Van Evenepoel 
wordt tot tweemaal toe een spelend kind 
getoond - alsof er niets anders te krijgen 
was - en ook het burgerlijke kunststukje 
van Van Rysselberghe, de futuristische 
compositie van Schmalzigaug en het schil
derij van Wouters weten zich op geen en
kele manier als noodzakelijk op te dringen. 
Waarom deze werken, van deze kunste
naars? Bij vrijwel geen enkel werk in deze 
zaal valt een zinnig antwoord op deze 
vraag te bedenken.

Voor Visionair Oostenrijk was deze 
centrale ruimte opgevat als een relatief 
klassieke maar dense presentatie, met top
werken van de grote Oostenrijkse moderne 
kunst, naast minder bekende kunstenaars 
als Richard Gerstl en Arnold Schonberg, 
en dat alles rond maquettes van de Wiener 
Secessionisten. Ze gaf een geconcentreerd 
én hoogwaardig beeld van een artistiek 
klimaat tijdens de gloriedagen van de 
Oostenrijkse moderne kunst. In Visionair 
België is dat helemaal anders. De centrale 
zaal mist concentratie en présence, en 
werkt als een breed uitgevallen doorgang. 
Eigenlijk maakt deze zaal simpelweg een 
onafgewerkte indruk.

Catalogus

De publicatie die het Mercatorfonds en het 
Paleis voor Schone Kunsten naar aanleiding 
van Visionair België hebben uitgegeven, 
wordt in de colofon trots een ‘boek’ ge
noemd. Meer dan een haastig bij elkaar ge
sprokkelde verzameling teksten is de publi
catie helaas niet. Van Harald Szeemann is 
de tekst opgenomen die hij schreef voor 

het persdossier. Van Michel Baudson is 
een reeks citaten opgenomen uit de inlei
ding van Ecrire les expositions, een essay
bundel van Harald Szeemann, in 1996 uit
gegeven door La Lettre volée. Ook de tekst 
van Laurent Busine is een gelegenheids- 
bijdrage, voorgelezen naar aanleiding van 
het bezoek van Harald Szeemann aan het 
MAC’s op 25 maart 2004. De andere bij
dragen mogen dan specifiek voor de publi
catie zijn geschreven, het zijn net als de 
teksten van Baudson en Busine ‘cursiefjes’, 
‘gelegenheidsstukjes’ waarin de figuur van 
Harald Szeemann en/of de natie België 
centraal staan.

In verschillende teksten is de figuur 
van Harald Szeemann prominent aanwe
zig. Voortdurend wordt de legendarische 
tentoonstellingsmaker lof toegezwaaid. 
Een kritische, of zelfs maar een duidende 
commentaar is volledig afwezig. Veel
zeggend is dat de publicatie niet de biogra
fieën van de kunstenaars omvat maar wel 
een omstandige lijst van de prestaties van 
de curator. Talloos zijn de persoonlijke 
herinneringen aan Szeemann. Michel 
Baudson herinnert zich dat Szeemann na 
Documenta 5 afzakte naar Brussel om een 
lezing te geven. Luk Lambrecht herinnert 
zich de werkzaamheden van Szeemann aan 
enkele grote tentoonstellingsprojecten. 
Bernard Marcelis herinnert zich de babbel 
met Szeemann na de persconferentie over 
Visionair België. Even kritiekloos is de om
gang met België. De grote liefhebbers van 
België - Leen Huet, Geert Van Istendael en 
Oscar van den Boogaard - zijn genodigd 
om een voorspelbare lofzang op België af te 
steken.

Eerste bezoek

Ons eerste bezoek vond plaats op zondag 
13 maart. Die dag werd Visionair België 
werkelijk overrompeld door bezoekers. 
Dat leidde tot gewriemel in de tentoonstel
lingszalen, vooral in de zalen die het meest 
afgeladen waren met kunstwerken, zoals 
de tweede tentoonstellingsruimte, de 
ruimte die volledig behangen is met de 
Belgische driekleur. We konden er zien 
hoe bezoekers geregeld ongegeneerd tegen 
De IJzertoren van Luc Tuymans aan
schuurden. We verwonderden ons ook 
over de accrochage in deze ruimte, bij
voorbeeld over de opstelling van de wer
ken van Hans Op de Beeck en Lili 
Dujourie. Wat komen deze werken hier 
doen? Wat is het verband tussen de video’s 
van Lili Dujourie en de rest van de zaal? 
La belle Rosine van Antoine Wiertz mis
schien? Maar dat zou toch al te dwaas zijn! 
Bij het verlaten van deze zaal overheerste 
het gevoel van een arbitraire accrochage.

Einde van de tentoonstelling

De laatste zaal van Visionair België is on
der meer gewijd aan film, aan tijdschriften 
en aan strips, en doet voor de rest dienst als 
een historische vergaarbak van ‘grote 
geesten’, een pléiade van grote figuren uit 
de geschiedenis, de wetenschap en de kun
sten in België. Het gaat vooral om die 
mannen waarvan de ‘werken’ niet zo mak
kelijk te exposeren zijn of die om andere 
redenen nog niet aan bod kwamen in de 
tentoonstelling. De laatste zaal wil dus een 
encyclopedische vervollediging zijn.

Deze grote mannen van de Belgische 
geschiedenis worden voorgesteld door 
bustes, schilderijen en vooral door foto’s, 
een hele wand vol. Het tonen van ‘de grote 
geesten’ van een land past in een 19de- 
eeuwse, lineaire geschiedenisopvatting 
- een model dat Szeemann juist achter zich 
wil laten. De 19de eeuw viert haar ‘grands 
hommes’ omdat zij de mensheid in het al
gemeen en hun land in het bijzonder ‘voor
uitgeholpen’ hebben. De geschiedenis 
waar zij deel van uitmaken, is een lineair 
en teleologisch verhaal van vooruitgang en 
voortschrijdende verlichting. De idee ach
ter dit representatiemodel mag haaks staan 
op de ahistorische aanpak van Visionair 
België, het representatiemodel zélf heeft er 
wel iets mee gemeen. In de portretten
galerij van ‘grote mannen’ verschijnt de 
geschiedenis immers als een reeks indivi
duele levensprojecten, een optelsom van 
singuliere prestaties. De grands hommes 
lijken zich door het uitzonderlijke van hun 
bijdrage aan de geschiedenis te onttrekken. 
Zij lijken onsterfelijk, en hun beeltenis 
roept die onsterfelijkheid op. In de idee 
van de ‘grote mannen’ speelt dus ook altijd 
de droom om aan de geschiedenis te ont
snappen. Zij die de geschiedenis vooruit
stuwen, worden als een ahistorische fetisj 
van de geschiedenis vereerd.

De laatste zaal van Visionair België is 
de meest oubollige, gedateerde en inconse
quente zaal van de tentoonstelling. Zonder 
gêne wordt het meest duffe, stoffige, ideo
logisch gecorrumpeerde en fetisjistische



presentatiemodel uit 200 jaar burgerlijke 
tentoonstellingsgeschiedenis van stal ge
haald. Maar dat model presenteert zich 
natuurlijk niet met het genadeloze sérieux 
waarmee het eertijds aan de man werd ge
bracht; het wordt niet geserveerd met het 
19de-eeuwse aplomb van iemand die nog 
met onverholen pathos namens de mens
heid denkt te kunnen spreken. Nee, hoe 
stoffig of aangebrand de gebruikte of geci
teerde modellen in deze tentoonstelling 
ook zijn, over alles hangt een luchtige, 
zelfrelativerende toon. Het ontdoet elke 
uitspraak van zijn zwaarte en verschaft de 
maker(s) een alibi tegen elke poging tot 
‘harde’ kritiek die de bekritiseerde uitspra
ken ‘op hun woord’ zou willen nemen.

Garcet, Robert

Eén ruimte in het parcours is exclusief ge
wijd aan een ‘individuele mythologie’: 
Robert Garcet, die in Eben-Ezer een toren 
van zeven verdiepingen bouwde, opge
trokken uit silexstenen. De tentoonstel
lingsruimte is verrassend helder en prettig. 
Centraal staat een maquette van Garcets 
toren, aan de muren hangen onder andere 
schilderijen van Garcet en in enkele vitri
nes liggen documenten over en publicaties 
van Garcet. In een televisie-uitzending is 
Garcet zelf aan het woord. In deze ruimte 
gebeurt iets wat slechts op weinig andere 
plaatsen in Visionair België gebeurt: de 
documenten over Garcets leven en werk, 
zijn kunstwerken en zijn ultiem levens
werk - de toren - vormen een intens bete
kenisveld. Je ziet dat Garcet niet alleen de 
maffe liefhebber van silexstenen was, 
maar dat hij er ook een toren van optrok. Je 
leest dat hij onderzoek deed naar stenen, 
en dat hij nadacht over wereldvrede. De 
toren met de aartsengelen is meer dan de 
gematerialiseerde icoon van een individu. 
Het is de verwerkelijking van een visie op 
de wereld en op de lamst, waarvoor Garcet 
medestanders wist te vinden. In dat licht is 
het op zijn minst vreemd, laten we maar 
zeggen verbijsterend, dat het copyright 
van de maquette die speciaal voor deze 
tentoonstelling werd gerealiseerd, toekomt 
aan Harald Szeemann.

Horta, Victor

Het transport van de maquette van het 
Volkshuis, een architecturale realisatie van 
Victor Horta, werd door Paul Dujardin, 
directeur-generaal van Bozar, handig aan
gegrepen om de media te bespelen in func
tie van de nakende opening van Visionair 
België. Om de maquette uit het Hortahuis 
te krijgen moest het glazen dak van het 
gebouw worden opengebroken. Een ideale 
gelegenheid om de pers op te trommelen. 
Dujardin geeft ook duiding bij de selectie 
van het Volkshuis voor Visionair België: 
“Het staat symbool voor de speculatiegolf 
in de vastgoedsector in de jaren zestig toen 
een groot deel van het Brusselse patrimo
nium moest wijken voor grof geld” 
(Het Nieuwsblad, 13 februari). Groot is het 
contrast tussen het publicitaire tromgerof
fel op de stoep voor het Hortahuis en de 
volledige afwezigheid van enige duiding 
bij het tentoongestelde Volkshuis in 
Visionair België. Het Volkshuis is opgeno
men in een zaal waar nog twee andere 
maquettes staan: het Huis Stoclet van Josef 
Hoffmann en het utopische project van 
Luc Deleu. Het ontwerp van Deleu, een 
boven Brussel aangelegd spoorwegtraject 
voor de hogesnelheidstrein, is nooit uitge
voerd. Het Huis Stoclet staat nog steeds te 
pronken langs een van de statige lanen in 
Brussel. Horta’s Volkshuis is afgebroken. 
Als je de maquette van het Huis Stoclet of 
het ontwerp van Deleu ziet, denk je dan 
meteen aan de architecturale kaalslag in 
Brussel? Waarom zou de maquette van het 
Volkshuis dan meteen deze boodschap 
uitdragen? Zelfs als je weet dat het 
Volkshuis is afgebroken - wat niet meteen 
van elke bezoeker voetstoots kan worden 
verwacht - dan nog roept de maquette niet 
noodzakelijk de Brusselse urbanistische 
problematiek op.

Ideologie

Bij het betreden van de eerste zaal, links 
achter De rechtbank van de dwaasheid van 
De Lairesse, lopen we langs een wand 
waarop folkloristische objecten en kunst
werken tot een spel van rijm, chiasme en 
contrast zijn geschikt. Carnavalspoppen 
staan in het gelid, met daarboven een grol 
van Frank Maieu. Onder een laars in de 
Belgische driekleur, die ooit als gevelbeeld 
fungeerde, wordt een digitale fantasie van 
Stephan Balleux gepresenteerd, een evolu
tie van organische, beschilderde vormen. 
Er hangt een potloodtekening van Fabre: 
een frontaal portret van een figuur (m/v) 
met dikke vlechten en een pet in de 

Belgische driekleur. Fabres tekening rijmt 
met een ‘gaper’, ook al een extravert ge
velbeeld. De laars krijgt een echo in de 
vormen van Balleux. Ook de carnavals- 
poppen en het volkse object van Maieu 
versterken elkaar. Het is een uiterst ge
comprimeerd geheel van uiteenlopende 
objecten en kunstwerken met telkens een 
ietwat gekke, bizarre of groteske expres
sie. Het construeren van rijmeffecten en 
assonanties tussen volkse objecten en actu
ele kunstwerken, over de tijd heen, geeft 
de presentatie een brede armslag en zorgt 
ervoor dat ze retorische impact heeft. De 
combinatie van gebondenheid en diversi
teit maakt dit ensemble tot een staaltje van 
compacte overtuigingskunst.

Maar wat zegt dit ensemble? Wat als 
we deze cluster in alle ernst ‘lezen’ en op
vatten als een inhoudelijke uitspraak - wat 
wordt hier dan betoogd? De laars in de 
Belgische driekleur verbindt het volkse 
met het land waarin dat volkse zich mani
festeert. De Belgische vlag keert terug in 
Fabres werk. De koppeling van heden
daagse kunstwerken met volkse rariteiten 
suggereert dat in die hedendaagse kunst
werken een ongeschonden, volkse, authen
tieke, creatieve impuls verderleeft. De 
suggestie van zo’n ‘onderstroom’, de as
sociatie van die onderstroom met volkse 
en anonieme expressies, en de suggestie 
dat het gaat om afwijkende uitingen van 
een verdrongen ander, dat alles wijst op 
een verlept burgerlijk authenticiteits- 
denken. Dergelijke suggesties zijn dus 
hoogst problematisch, maar door de ver
splinterde en verweven opbouw van de 
tentoonstelling vormen ze nooit meer dan 
een luchtig moment in een gelaagd en po
lyfoon weefsel. Dat is het verraderlijke van 
de subjectieve associeerkunst die in 
Visionair België tentoon wordt gespreid. 
De presentaties hebben de vluchtigheid 
van een poëtische vondst of een particu
liere ingeving, ze waaien onmiddellijk 
over en verglijden in elkaar. Worden be
paalde fragmenten geïsoleerd, dan blijken 
er ideologische uitspraken van het ergste 
soort uit te kunnen worden gedistilleerd.

Inclusie/exclusie

Visionair België is geen overzicht van de 
moderne Belgische kunst maar de tentoon
stelling bevat wel in hoofdzaak Belgische 
kunst. Szeemann heeft voor en tegen be
paalde Belgische kunstenaars gekozen. 
Kan uit dat geheel van keuzes een beeld 
van de Belgische kunst worden afgeleid? 
Resulteert dit geheel in een bepaalde visie 
op Belgische kunst?

De belangrijkste klassieke modernen 
uit de tentoonstelling zijn James Ensor, 
René Magritte, Félicien Rops, Georges 
Vantongerloo, Henri Michaux en Paul 
Joostens. In het zaaltje waar de meeste 
werken van Ensor worden geëxposeerd, 
vinden we tevens werken van Femand 
Khnopff, Henry De Groux, Léon Spilliaert 
en Henry van de Velde. In de grote centrale 
zaal waar ettelijke werken van Magritte 
hangen, worden tevens schilderijen van 
Paul Delvaux, Henri Evenepoel, Théo Van 
Rysselberghe, Constant Permeke, Gust De 
Smet, Jules Schmalzigaug en Rik Wouters 
gepresenteerd. Alle stromingen uit de klas
sieke moderne periode behalve de abstrac
te kunst zijn hier vertegenwoordigd, maar 
deze diversiteit is niet dens en overweldi
gend. Zij verschijnt niet als waarmerk van 
de moderne Belgische kunst. De diversiteit 
in deze zaal wordt niet betekenisvol; de 
zaal is eerder een karakterloos en inwis
selbaar samenraapsel.

Met betrekking tot de recente kunst 
geldt dat vrijwel alle usual suspects verte
genwoordigd zijn: Wim Delvoye, Berlinde 
De Bruyckere, Thierry De Cordier, Jan 
Fabre, Panamarenko en Luc Tuymans. 
Kenschetsend is de ‘inclusie’ van de nieu
we vedette Michaël Borremans. De afgelo
pen maanden werd Borremans te pas en te 
onpas als de ster aan het Belgische kunst- 
firmament gecelebreerd. Nu is hij ook in 
Visionair België van de partij. Het is het 
duidelijkste teken dat de tentoonstelling 
niet visionair is, maar eerder een volgzaam 
en onscherp beeld van de Belgische kunst 
presenteert. Slechts enkele keren dringt de 
tentoonstelling door tot een uithoek van de 
Belgische scène -tot het Museum of 
Museums van Johan Van Geluwe bijvoor
beeld of tot de Antwerpse galerie 
De Zwarte Panter, die het beeldend werk 
van Hugo Claus, Etienne Desmet en Frank 
Maieu verdedigt.

Inleiding

Een ahistorische tentoonstelling als Visionair 
België heeft veel hoeken en kanten. Je kan er 
bijna overal ‘in’ stappen, maar in werke
lijkheid moet de tentoonstelling natuurlijk 
ergens beginnen. Hoe doet zij dat? Centraal 

in de introducerende zaal staat een draai
molen van Carsten Holler die de helft van 
de tijd in de ene en de andere helft in de 
andere richting draait: een metafoor voor 
de gespletenheid en inerte dwaasheid van 
België. Naast Carsten Holler hangt een 
schilderij van Walter Swennen dat een 
trechter op een doodskop afbeeldt, en dus 
eveneens op dwaasheid alludeert, en de 
eerste ruimte na de introductieruimte 
wordt ingeleid met De rechtbank van de 
dwaasheid van de 17de-eeuwse schilder 
Gérard de Lairesse. Dwaasheid alom dus. 
De topos van de Belgische waanzin past 
goed bij een ander, overbekend cliché dat 
in de inleidende ruimte terugkeert: de idee 
van de leegte en de kunstmatigheid van 
België, ‘het land dat niet bestaat’, het land 
dat ‘niets’ is of dat in contradicties oplost. 
Deze topoi worden opgeroepen door de 
carrousel van Holler, maar ook door 
De laatste steen van België van Luc Deleu 
en door de bruine vlaggen van Cédric Noël 
- het werk heet Eenheid en het bruin is een 
samensmelting van de kleuren van de 
Belgische vlag. Het luchtige, ‘eigenzinnige’ 
en associatief-poëtische van deze combi- 
neerkunst zou ons bijna doen vergeten dat 
hier op een bijzonder voluntaristische, 
manipulatieve manier betekenis wordt 
aangemaakt. Het schilderij van De Lairesse 
kan natuurlijk onmogelijk als een uitspraak 
over België of Belgische kunst worden 
gelezen, want het is een heel gewone, klas
sieke allegorie, van een 17de-eeuws kun
stenaar die afkomstig is uit Luik. Om uit
spraken te kunnen doen over België of de 
Belgische kunst heeft dit schilderij geen 
enkele bewijskracht, maar als allegorie is 
dit beeld volmaakt eenduidig en roept het 
slechts één betekenis op: dwaasheid. Met 
een autoritair aplomb wordt de allegorie 
van De Lairesse, bij het binnenkomen van 
de eerste zaal na de introductie, op de 
tentoonstelling gestempeld.

Janus

Naar aanleiding van Visionair België heeft 
het tijdschrift Janus een themanummer 
uitgebracht. In de inleiding schrijven Jan 
Fabre en Hendrik Tratsaert het volgende: 
“Toen Janus een eerste vraag tot samen
werking stelde aan Harald Szeemann, de 
curator van Visionair België, die het blad 
van bij zijn ontstaan kent, was zijn iro
nische commentaar ‘So you are going to 
make another exhibition?’ Toéval of niet, 
Janus is altijd een subjectieve selectie ge
weest van datgene wat de redactie wil 
verdedigen en presenteren met eigen 
dwarsverbindingen en kruisverbanden. 
[...] De redactie zag deze samenwerking 
als een spannende uitdaging en putte vrij 
uit de selectie van meer dan 150 namen uit 
de tentoonstelling, bracht eigen accenten 
aan, om een klimaat te scheppen dat een 
glimp toont van wat Belgisch én visionair 
kan zijn.” Naast de bezoekersgids vormt 
het nummer van Janus de enige tekstuele 
begeleiding bij de tentoonstelling. Het 
nummer presenteert geen kritische be
schouwingen, maar claimt toch een zekere 
autonomie: de kwinkslag van Szeemann 
als zou Janus ‘een andere tentoonstelling’ 
willen maken, wordt immers beaamd door 
Fabre en Tratsaert. Twee zinnen later blijkt 
hoe subjectief Janus wel is: het tijdschrift 
kleurde mooi binnen de lijntjes en heeft 
enkel in de grabbelton van Szeemann ge
graaid. Alle beeldend kunstenaars die Janus 
ter sprake brengt, zijn ook in de tentoonstel
ling opgenomen. De “subjectieve keuze” 
blijft beperkt tot een handvol bijdragen over 
figuren die actief zijn buiten het veld van de 
beeldende kunst (Stef Kamil Carlens, Jan 
Decorte, Marc Vanrunxt...).

Met welke ‘accenten’, ‘dwarsverbin
dingen’ of ‘kruisverbanden’ [sic] heeft 
Janus die selectie dan ingekleurd? Op de 
cover van het tijdschrift prijkt Johan Van 
Geluwe, met een strikje in de Belgische 
driekleur en een bot tussen de tanden. 
Johan Van Geluwe en Berlinde De 
Bruyckere worden geïnterviewd -in de 
tentoonstelling krijgen zij een volledige 
zaal. Thierry De Cordier, Panamarenko, 
Luc Deleu, al deze kunstenaars worden 
zowel in Janus als in de tentoonstelling 
prima bedeeld. Ook de thema’s van 
Visionair België worden door Janus sim
pelweg gekopieerd: het ironische pleidooi 
van Xavier Tricot voor een nieuwe 
Belgische vlag sluit perfect aan bij de tal
rijke werken in de tentoonstelling die 
België thematiseren; de 'themazaal' over 
‘het varken in de Belgische kunst’ levert 
de stof voor een bijdrage van Pierre- 
Olivier Rollin, die uitsluitend draait rond 
kunstenaars die dat thema ook in de ten
toonstelling vertolken, namelijk Jacques 
Charlier, Wim Delvoye, Johan Muyle en 
Félicien Rops. En hoe denkt Janus ten 
slotte over België in het algemeen? Fabre 
en Tratsaert beginnen hun inleiding als 

volgt: “‘Belgium is a registered work of 
art. Reproduction without permission is 
prohibited’ Deze vermelding staat reeds 
drie jaar onder het colofon van janus.” De 
denkbeelden van Janus over België zijn de 
denkbeelden van de tentoonstelling over 
België; het zijn de belgicistische denkbeel
den die iedereen uit het hoofd kan opzeg
gen. Janus heeft de selectie, de accenten, 
de kruisverbanden, de dwarsverbindingen 
én de denkbeelden van Visionair België tot 
in de kleinste details overgenomen. Voeg 
daarbij de toon die celebrerend en ludiek- 
ironisch is, zoals het hoort voor een ten
toonstelling over België, en we houden een 
aalgladde promotionele bijlage over. Er is 
nog wel één verschil met de tentoonstel
ling: Jan Fabre, het brein achter Janus, is 
wél in de tentoonstelling maar niet in het 
themanummer vertegenwoordigd. Twee 
jaar geleden realiseerde Janus het thema
nummer In Search of Utopia naar aanlei
ding van Utopia Station, een groepsten
toonstelling gecureerd door Hans Ulrich- 
Obrist, Molly Nesbit en Rirkrit Tiravanija 
in het kader van de Biënnale van Venetië. 
Fabre bleek ook in Utopia Station te zijn 
opgenomen - wat kwam hij in godsnaam 
doen in het modieuze, fluïde en rhizo- 
matische universum van Obrist? Dat Fabre 
zich ingekocht heeft, valt moeilijk te be
wijzen, maar de promotionele inspannin
gen van Janus lijken zijn oprichter geen 
windeieren te leggen.

Koning & koningin

Op het einde van 2004 en het begin van 
2005 zijn de diverse persorganen volop 
aandacht gaan besteden aan de plechtig
heden in het kader van de 175ste verjaar- 
dag van België. Vlijtig worden de mamfes- 
taties aangekondigd en de openingsdata 
vermeld. Opening van Visionair België: 
18 februari 2005. De ziekte van Harald 
Szeemann noopt het Paleis voor Schone 
Kunsten tot een uitstel van de opening van 
de tentoonstelling, tenminste voor het gro
te publiek. De afspraak met de koning en 
de koningin kon niet worden verplaatst. 
Koning Albert en Koningin Paola komen 
gewoon op de dag die al maanden geleden 
was vastgelegd. De vraag die naar aanlei
ding van dit bezoek moet worden gesteld, 
is de volgende: welke tentoonstelling heb
ben zij gezien? Diezelfde nacht, van vrij
dag 18 februari op zaterdag 19 februari, 
overlijdt Harald Szeemann.

Monte Verità

Net zoals in Visionair Oostenrijk duikt ook 
in Visionair België de Monte Verità op. 
Reeds in 1978 richtte Harald Szeemann een 
tentoonstelling over de Monte Verità in. In 
de catalogus van Visionair Oostenrijk ver
woordt Szeemann zijn fascinatie voor de 
Monte Verità aldus: “Sinds het laatste kwart 
der 19de eeuw werd in het ahistorische, 
pedagogische landschap rond het Lago 
Maggiore [...] een ongelooflijk potentieel 
aan utopieën en nieuwe levensontwerpen 
geproclameerd, getest, nageleefd en door
leden. Al die modellen tussen de polen van 
het sociaal engagement met de klassenloze 
maatschappij en de voorbeeldige zelf
verwezenlijking en zelfverjonging staan 
hier onder het gesternte van het geloof dat 
nu, dankzij de afzondering en het daardoor 
hernieuwd in de pas lopen met de natuur, 
weer een ‘gemeenschap’ mogelijk zou 
kunnen zijn. De summa van deze nage
streefde, geslaagde en mislukte sprongen 
van het Ik naar het Wij zweeft als een on
zichtbare wolk boven de berg der waarheid 
[...]” (p. 70). De berg der waarheid be
vindt zich niet in Oostenrijk, en ook niet in 
België. Het is een Zwitserse berg. Wat 
heeft die dan verloren in Visionair 
Oostenrijk? Op de Monte Verità zijn en
kele Oostenrijkse visionairen aan de slag 
geweest. Blijkt ook dat een van de vele 
utopisten op deze berg, Henri Oedenkoven, 
van Belgische afkomst was. Er is dus wel 
degelijk iets nationaals, iets Belgisch dat 
de aanwezigheid van de Monte Verità op 
Visionair België legitimeert. Precies dat 
nationalistische argument wekt argwaan. 
Het lijkt erop dat die Belg alleen maar een 
excuus-Belg is, een alibi om de Monte 
Verità nogmaals binnen te smokkelen in 
een tentoonstellingsproject. De geschiede
nis van de berg van de waarheid is uitzon
derlijk. Het is een internationaal verhaal 
waaraan uiteenlopende intellectuelen en 
kunstenaars hebben geschreven, van de 
psychoanalyticus Otto Gross tot de dans- 
pedagoog Rudolf von Laban, van de dan
seres Mary Wigman tot de schilder Gusto 
Graser. (Ook de ‘gotisch-Egyptische’ dan
seres Charlotte Bara, die een dansschool 
had op de Monte Verità en die in Visionair 
België uitgebreid wordt gepresenteerd, 
maakt deel uit van dat internationale ver
haal. Zij werd in 1901 geboren in Brussel,
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als dochter van Duitse joden; ze kreeg haar 
opleiding in Nederland en in Berlijn. Ze 
stierf in het Zwitserse Locarno.) Met de 
opname van de ‘internationale’ Monte 
Verità geeft Harald Szeemann in feite aan 
dat het hem veel meer te doen is om de 
visionairen op zich, ongeacht welke natio
naliteit deze hebben. Het is dan ook onbe
grijpelijk dat hij het visionaire aan naties, 
zoals Zwitserland, Oostenrijk en België 
heeft toegeschreven en het is ontluisterend 
dat de selectie van de ‘internationale’ 
Monte Verità wordt gelegitimeerd met de 
verwijzing naar een van de Belgische 
stamvaders.

Mystiek

In een interview dat postuum in 
De Standaard verscheen, in het weekeinde 
van de opening van Visionair België, para
fraseert Geert Van der Speeten Szeemann 
als volgt: “In kunstenaars als Jan Fabre en 
Wim Delvoye trekt hem niet alleen de bi
zarre humor aan, maar ook de mystieke 
traditie die hij terugvoert op het ‘Vlaams 
katholicisme ten tijde van Felix Timmermans’ " 
Zijn dit de namen die in ons opkomen als 
we aan ‘mystiek’ en ‘België’ denken?

De tentoonstelling bevat meerdere 
werken met mystieke of religieuze trekjes: 
een schilderij van Thierry De Cordier, met 
de kunstenaar als lijdende Christus, hangt 
tegenover een collectie rudimentaire krui
sen van Jean-Pol Godart. Er is een video- 
opname te zien van György Ligeti’s 
Le Grand Macabre, een opera op een li
bretto van Michel de Ghelderode. In een 
andere ruimte worden reusachtige kaarsen 
getoond waarin religieuze taferelen zijn 
verwerkt, omwikkeld door een weelderige 
en exuberante kitschdecoratie. Ze worden 
vergezeld door werken met een kruis
motief van Patrick Van Caeckenbergh en 
Frank Maieu, en een monitor met filmpjes 
van Harald Thys & Jos De Gruyter. De reli
giositeit of het mystieke karakter van deze 
werken is de ene keer speels, frivool en hu
moristisch (Maieu, Van Caeckenbergh, een 
studentikoze affiche van De Morgen...), 
de andere keer volks-exuberant (de gede
coreerde kaarsen), en een derde keer vol 
gore pathetiek (Thierry De Cordier). 
Mystieke of religieuze uitingen lijken voor 
Szeemann alleen interessant als zij een 
schuinse blik toelaten, vaak doordat ze zélf 
een ironische distantie inbouwen. Kunst 
die haar mystieke of religieuze inhoud pre
senteert met een normatieve ernst, met een 
innerlijk sérieux of een diepe overtuiging, 
wordt kennelijk oninteressant bevonden. 
Het religieuze moet grappig, pittoresk, 
exotisch of afwijkend zijn. Vandaar allicht 
geen werken van George Minne of van de 
bethuniaanse neogotiek, die nochtans re
delijk visionaire trekken heeft. Vandaar 
ook geen Jakob Smits, geen religieuze 
kunst van de eerste Latemse groep 
(Gustave van de Woestyne is niet met reli
gieus werk vertegenwoordigd), en ook 
geen voorbeelden van de katholieke tradi
tie binnen het modernisme in België. En 
vandaar de naam van Felix Timmermans 
in het interview: ook hij ontlokt ons een 
ironische glimlach - want wie neemt 
Timmermans nu écht serieus? De presen
tatie van het mystieke maakt duidelijk hoe 
grondig Szeemanns kijk doordrongen is 
van een 19de-eeuwse, burgerlijke hang 
naar het exotische.

Niet-gerealiseerde tentoonstelling

Het eerste persbericht dat .het Paleis voor 
Schone Kunsten de wereld instuurt, lang 
voor de opening van de tentoonstelling, 
omvat een lijst met onderwerpen die 
Visionair België zou aansnijden. Het is 
opvallend dat vele van die thema’s op geen 
enkele manier aan bod komen in de ten
toonstelling. Om er slechts enkele te noe
men: adel, circus, design: van publiciteit tot 
schoonheid, Dutroux, emigratie, gastrono
mie, industrie, orchideeën, realisten, uit
spraken van bekende figuren over België, 
wetenschap, weldoeners... Onderaan de 
lijst staat te lezen dat de “lijst nog verder 
wordt aangevuld”. Die aanvullingen zijn 
er niet gekomen, meer nog, de lijst zelf is 
helemaal niet omgezet in de tentoonstel
ling. Het overzicht van de niet-uitgewerkte 
thema’s maakt duidelijk dat Harald 
Szeemann een andere, meer ambitieuze 
tentoonstelling voor ogen had.

Daarnaast moet de vraag worden ge
steld op welke wijze sommige thema’s wél 
in de tentoonstelling aan bod komen. Het 
thema ‘mode’ bijvoorbeeld. Van Ann 
Demeulemeester zijn twee kostuums op
genomen in de tentoonstelling. Bij de trap
pen staan twee mannequinpoppen opge
steld. Wat is hiervan de betekenis?’En in 
hoeverre is hiermee iets verteld over 
mode? Of neem het onderwerp 'Expo 58’. 
Er is een grote maquette opgenomen van 

het Atomium. Maar wat wordt op die ma
nier gezegd over Expo 58? De lijst met 
thema’s suggereert een andersoortige ten
toonstelling, een tentoonstelling waarin 
objecten (kunstwerken, documenten, state
ments) met elkaar in verband worden ge
bracht en samenklitten tot discursieve ker
nen. Visionair België is een heel andere 
tentoonstelling (geworden). Het is een zo 
goed als betekenisloze opeenstapeling van 
objecten.

Ondertitel

C’est arrivé près de chez nous luidt de 
ondertitel van de tentoonstelling, een 
verwijzing naar de film C’est arrivé près 
de chez vous van Benoît Poelvoorde. De 
aanpassing van ‘vous’ naar ‘nous’ is 
veelzeggend. Visionair België is een 
project voor eigen - nationaal - gebruik. 
De vraag kan zelfs worden gesteld wat 
‘buitenlanders’ van de tentoonstelling 
begrijpen.

Nu alle middelen zijn uitgeput om 
België op een positieve, assertieve, con
structieve wijze te affirmeren, fungeert het 
negatieve beeld van de Belgen over hun 
eigen land als laatste strohalm om de 
Belgische identiteit te formeren. De zoge
naamde onmogelijkheid van België, het 
zogenaamd kunstmatige karakter van ons 
land, dat zijn de laatste pijlers waarop een 
nationaal gevoel wordt gegrondvest. Niet 
de grote geschiedenis van het land wordt 
verteld, maar de histories van antihelden, 
dromers en waanzinnigen. Humor, ironie, 
sarcasme, cynisme, dat is de retoriek die 
in Visionair België voortdurend wordt 
ingezet.

Ontstaansgeschiedenis (I)

Van 27 februari tot 12 juli 1998 liep in het 
Paleis voor Schone Kunsten de tentoon
stelling Austria im Rosennetz. Visionair 
Oostenrijk, samengesteld door Harald 
Szeemann en georganiseerd door de 
Vereniging voor Tentoonstellingen. In de 
inleiding schrijft Piet Coessens, de toenma
lige directeur-generaal van de Vereniging: 
“Op een moment dat in ons land de 
Vlaamse en Franse Gemeenschap vertwij
felde pogingen ondernemen om een al dan 
niet bestaande culturele identiteit te affir
meren, zou het wenselijk zijn om aan een 
geadopteerde buitenstaander als Szeemann 
de opdracht te geven het ‘visionaire 
België’ in beeld te brengen. Wij stellen ons 
reeds vol verwachting voor wat dat aan 
eigenaardigheden zou opleveren (de sur
realisten en situationisten als slechts enkele 
van de vele categorieën in een lange op
somming [...]).” Op dat moment, in 1998, 
worden de eerste plannen gesmeed om een 
tentoonstelling over ‘het visionaire België’ 
-en dat is iets anders dan Visionair 
België - te organiseren. Die plannen ko
men echter nooit van de grond.

Inmiddels is de Vereniging voor 
Tentoonstellingen opgedoekt. Piet Coessens 
ontslagen. In de catalogus van Visionair 
België. C’est arrivé près de chez nous 
schrijven Paul Dujardin, directeur-generaal, 
en Anne Mommens, directrice tentoonstel
lingen: “Toen het nieuwe Paleis voor 
Schone Kunsten in 2002 zijn artistieke en 
culturele plannen uitwerkte, ging onze aan
dacht meteen uit naar de door Harald 
Szeemann in het vooruitzicht gestelde ten
toonstelling Visionair België." De Vereniging 
voor Tentoonstellingen en Piet Coessens 
zijn weggepoetst uit het verhaal over het 
ontstaan van Visionair België. Zouden de 
huidige directeur-generaal en de directrice 
tentoonstellingen zelf op het idee zijn ge
komen om een dergelijke tentoonstelling 
te organiseren?

Ontstaansgeschiedenis (H)

In een artikel, getiteld België-expo in 
rouw, schrijft Martine Cuyt op 21 februari 
2005 in het Belang Van Limburg: “Op 
22 december werd Szeemann [in het zie
kenhuis] opgenomen met hartklachten, 
maar de artsen constateerden ook kanker. 
Sindsdien volgde hij vanuit zijn ziekbed 
zijn project telefonisch op. Paul Dujardin, 
directeur Bozar, zocht hem twee weken 
geleden nog op in het ziekenhuis in het 
Zwitserse Locarno. Toen benadrukte de 
tentoonstellingsmaker dat Visionair België 
moest opengaan, ‘ongeacht wat er met 
hem zou gebeuren’ en stelde zijn zoon 
Jérôme aan als opvolger. Dezelfde avond 
ging Szeemann senior in coma.’’ In 
De Morgen citeert Eric Rinckhout een 
persmedewerker: “Toch hebben we er al
les aan gedaan om Szeemanns originele 
ideeën voor de tentoonstelling te verwe
zenlijken. Zo werd er dagelijks meer dan 
twee uur met de curator getelefoneerd. 
Twee weken geleden nog bracht Paul 
Dujardin, directeur, samen met Haralds 

zoon Jérôme, een bezoek aan Szeemann. 
Ze bespraken toen de laatste details. Niet 
veel later belandde Szeemann in een 
coma.” In diezelfde krant legt Jérôme 
Szeemann uit hoe de tentoonstelling uit
eindelijk gerealiseerd werd: “Mijn vader 
heeft mij gevraagd om voort te gaan. We 
wilden zijn wensen inwilligen. Maar de 
communicatie was niet zo eenvoudig 
meer. We zijn vertrokken van zijn platte
grond met gele ‘post-its’ daarop. Daarvan 
hebben we fotokopieën gemaakt en daarna 
hebben we hem vragen gesteld: ‘Hoe zie je 
dat? Wat wil je waar?’ Maar we hebben 
ook zelf verbanden moeten leggen.” Hoe 
groot was de inbreng van Szeemann 
junior? Welke verbanden heeft hij zelf ge
legd? Welke wijzigingen heeft hij aange
bracht? Hierover wordt het publiek in het 
ongewisse gelaten.

De communicatie over Visionair België 
is een kunstwerk op zich. Oorspronkelijk zou 
de tentoonstelling opengaan op 18 februari 
2005. Nog op 3 februari is het in Bozar 
business as usual. De Tijd meldt: “Ook het 
Brusselse kunstencentrum Bozar is volop 
meegegaan in de viering van 175 jaar 
België. [...] Dujardin was driejaar geleden 
een van de eersten die opmerkten dat 
België binnenkort 175 jaar bestond”, en 
Paul Dujardin wordt geciteerd: “We zijn 
niet zozeer op de kar gesprongen, maar 
hebben zelf aan de kar getrokken.” Van 
ziekte van de curator of een mogelijk uit
stel van de tentoonstelling is geen sprake. 
Twee dagen later, op 5 februari, verspreidt 
Belga het volgend bericht: “De tentoon- 
stelling Visionair België in het Paleis voor 
Schone Kunsten wordt twee weken uitge
steld. Ze zal opengaan op 4 maart in plaats 
van 18 februari, zoals eerst was aangekon- 
digd. Het uitstel heeft te maken met een 
ziekte van de samensteller van de tentoon
stelling, Harald Szeemann.” Een ziekte? 
Als we de chronologische puzzel in elkaar 
passen, dan valt daaruit af te leiden dat 
Harald Szeemann omstreeks die datum, 
5 februari 2005, in coma is gegaan. 
Waarom werd dit niet gecommuniceerd, 
als men dan toch diens ziekte wereld
kundig wilde maken? Waarom werd 
Szeemanns ziekte geminimaliseerd? Op 
16 februari stelt Nadya De Beule, persme
dewerker van Bozar: “Hij is ernstig ziek. 
Misschien is het wel zijn laatste tentoonstel
ling.” En journaliste Saskia Vereenooghe 
gaat verder: “De 71-jarige tentoonstel
lingsmaker zal in elk geval niet aanwezig 
zijn op de vernissage en het is nog ondui
delijk of hij de tentoonstelling later zal 
kunnen bezoeken.” Waarom worden die 
uitspraken gedaan? Het was toch onnodig 
om te communiceren dat Visionair België 
‘misschien’ Szeemanns laatste tentoon
stelling zou worden, of dat hij de tentoon
stelling zelf ‘misschien’ nog zou bezoe
ken? De conclusie moet zijn dat Bozar zich 
op krampachtige wijze heeft pogen te ver
zekeren van Szeemanns handtekening on
der Visionair België en vervolgens diens 
levenseinde heeft ingezet om de tentoon
stelling als een evenement te vermarkten.

Overbodige kunstwerken

Zelfs als de inhoud van het woord ‘visio
nair’ tot in het oneindige wordt opgerekt, 
dan nog is de aanwezigheid van talrijke 
werken volstrekt onbegrijpelijk - waarmee 
niets gezegd is over de kwaliteit of het be
lang van deze werken op zich. Wat is er vi
sionair aan -bijvoorbeeld- het geselec
teerde werk van Bemd Lohaus, Lili 
Dujourie, Michaël Borremans en Berlinde 
De Bruyckere? Deze vraag dringt zich des 
te meer op omdat de opstelling van de wer
ken van de genoemde kunstenaars volstrekt 
willekeurig is. De werken worden niet in 
een betekenisveld ingeschreven. Ze kunnen 
niet als visionair worden bestempeld en ze 
worden volledig aan zichzelf overgelaten.

Receptie

Van Harald Szeemann is één tekst bekend 
over Visionair België, de tekst die deel uit
maakt van het persbericht over de tentoon
stelling, tevens opgenomen in de bijbeho
rende publicatie. Daarnaast heeft de ten
toonstellingsmaker verscheidene interviews 
toegestaan. De receptie van Szeemanns 
visie neemt de vorm aan van een wonderlijke 
estafette. Zo is het opmerkelijk wat er ge
beurt met de lijst van kunstenaars die 
Szeemann in de tekst noemt: Ensor, 
Permeke, Spilliaert, Khnopff, Rops, Van den 
Berghe, Delvaux, Magritte, Panamarenko, 
Broodthaers, Vercruysse, De Cordier, De 
Bruyckere, Tuymans, Charlier, Lizène, De 
Ghelderode, Charlotte Bara, Storck, Ivens, 
Zéno, Poelvoorde, Michael Lonsdale, 
Robert Garcet, Johan Van Geluwe, Simenon 
enzovoort. De lijst is behoorlijk heterogeen 
en vormt geen blauwdruk van het overbe
kende belgicistische discours. De namen van

Ensor, Magritte, Broodthaers, Vercruysse en 
Charlier zijn aangevuld met talloze namen 
die zelden of nooit in het belgicistische 
discours zijn opgenomen. In de commen
taren die op het persbericht zijn gevolgd en 
die vaak het discours van het Paleis voor 
Schone Kunsten nakakelen, zijn precies de 
namen van de niet-belgicistische kunstenaars 
gesneuveld. Een voorbeeld: “De befaamde 
tentoonstellingsmaker Harald Szeemann 
zoekt naar de ziel van België en vindt die 
bij James Ensor en René Magritte, bij Wim 
Delvoye en Luc Tuymans, maar ook in de 
strips van Hergé, het fossielenpaleis van 
Robert Garcet en de cultus van de mossel- 
friet” (Frank Heirman in Gazet van 
Antwerpen).

Sleutelwerken

Centraal in het discours over Visionair 
België staat Ensors schilderij De intrede 
van Christus in Brussel. In alle teksten/ 
interviews van Harald Szeemann en in alle 
persartikels over Visionair België wordt er 
wel iets over gezegd. In één artikel is zelfs 
te lezen dat een vliegtuig van de regering 
klaarstond om het werk uit Malibu op
nieuw de grote oversteek te laten maken 
naar het vaderland. ‘Strenge eisen inzake 
de conservatie verhinderden de terugkeer.’ 
De nadruk op de moeite die men zich wilde 
getroosten om Ensors Intrede terug te laten 
keren naar Brussel, verhult in wezen dat in 
Visionair België nauwelijks ‘meester
werken’ zijn opgenomen. Op zich hoeft dit 
helemaal geen bezwaar te zijn, maar waar
om heeft Szeemann, en in zijn voetspoor 
het Paleis voor Schone Kunsten, niet opge
houden te verklaren dat Visionair België 
zou worden opgebouwd rond ‘sleutelwer
ken’? Deze vraag zet in feite aan om 
La Belgique Vision(n)air(e) België —de 
tweetalige titel van de expo in Bozar - te 
vergelijken met de expo Made in Belgium, 
georganiseerd in het Dexia Center for the 
Arts. Beide tentoonstellingen hebben op 
het vlak van de communicatie met elkaar 
gemeen dat het publiek warm werd ge
maakt voor een autochtone schat die na 
lange afwezigheid weer op ‘s lands bodem 
te zien zou zijn. In het geval van Made in 
Belgium is dat het zwaard van Godfried van 
Bouillon, in het bezit van de Franciscanen 
van Jeruzalem. Made in Belgium is overi
gens in dat opzet geslaagd. Beide tentoon
stellingen zijn nog op een ander punt ver
gelijkbaar: zowel in Visionair België als in 
Made in Belgium wordt het object, zonder 
verdere toelichting, als een eenduidige tolk 
van de geschiedenis gezien.

Surrealisme

Sinds enige tijd staat de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
hoog op de politieke agenda. De Vlamingen 
willen voor eens en altijd verhinderen dat 
Franstalige kiezers die bijvoorbeeld in 
Brussel wonen voor Franstalige politici 
kunnen stemmen die zich kandidaat stellen 
in Halle-Vilvoorde. De Franstalige poli
tieke partijen blokkeren nu al geruime tijd 
de splitsing van het arrondissement. Op 
22 april 2005 bericht nieuwsanker Martine 
Tanghe dat de meerderheidspartijen over
wegen om de grondwet aan te passen: er 
zou een grote kieskring Vlaams-Brabant 
worden opgericht (groter dan Brussel- 
Halle-Vilvoorde); aan de splitsing van 
Brussel-Halle-Vilvoorde zou met andere 
woorden worden verzaakt. “België, een 
surrealistisch land”, zo beëindigt Tanghe 
het betrokken nieuwsitem. ‘Surrealistisch’, 
het is dé leidende omschrijving, of het nu 
gaat over de kunst van ons land, de poli
tieke situatie of maatschappelijke ontwik
kelingen in het algemeen. Steevast wordt 
de term in stelling gebracht. De carrousel 
van Carsten Holler, het openingsbeeld van 
Visionair België: surrealistisch. De Morgen 
omschrijft de carrousel als “vrolijk” en ci
teert Eerste Minister Guy Verhofstadt die 
“tot groot jolijt” tegen Koning Albert zou 
hebben gezégd: “een oplossing voor onze 
communautaire problemen”. Iedereen, van 
premier tot koning, is tevreden met het sur
realistische imago van België. En wat 
vindt Szeemann ervan? De Morgen citeert 
Claude Lorent, médewerker van het Paleis 
voor Schone; Kunsten: “Szeemann vond 
het een erg Belgisch kunstwerk, een draai
molen staat in de eerste plaats voor feest, 
maar dit is geen gewone carrousel. Hij 
werkt, hij draait, maar doet één uur over 
één ronde. Het volgende uur draait hij in 
de andere richting. Typisch Belgisch vond 
Szeemann dat.” Visionair België is de 
ultieme bevestiging van de 1 Belgische 
clichégedachte over België. Visionair België 
brengt niet, zoals op sommige plaatsen is 
beweerd, een uitheemse kijk op België, 
wel integendeel, de tentoonstelling is een 
doorslagje van de wijze waarop de Belgen 
hun land zién en begrijpen.
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lacunes zijn ontelbaar en van sommige 
kunstenaars of visionairen hadden andere 
werken moeten zijn opgenomen.

Of gaat het over Visionair België? Wil 
de tentoonstelling demonstreren dat België 
over meer visionairen beschikt dan alle an
dere landen - op Oostenrijk en Zwitserland 
na? Ook deze uitspraak is hier en daar te 
lezen. Als er zoveel visionairen zijn in 
België, betekent dit dan dat België een 
visionair land is? Szeemann laat niet na te 
betogen dat hij deze overtuiging is toege
daan: België is visionair. Dit is een brug te 
ver. Het is een proeve van mythologisering 
van België. Het .is de laatste poging om 
België een identiteit aan te naaien - zij het 
een negatieve identiteit, waarbij het afwij
kende, het maffe, het utopische, het surrea
listische tot norm wordt verheven.

Vol/leeg

Tweede bezoek

Ons tweede bezoek aan de tentoonstelling 
vond plaats op woensdag 27 april. 
Vergeleken met de toeloop op de dag van 
ons eerste bezoek, was het eerder rustig. 
Groot was onze verbazing toen we vaststel
den dat het werk van Lili Dujourie verdwe
nen is uit de zaal met La belle Rosine van 
Antoine Wiertz. Het werk vinden we ver
derop terug, in de zaal met La Salle blanche 
van Marcel Broodthaers. Op zich is het een 
verbetering dat Dujourie’s werk uit de zaal 
met La belle Rosine is verwijderd, maar de 
indruk van een arbitraire accrochage is niet 
weggenomen, integendeel, die indruk is al
leen maar versterkt. Kunstwerken in 
Visionair België blijken zetstukken op een 
nonsensicaal schaakbord.

Uitleg bij de beeldkeuze

Deze tekst opent met het beeld van een 
manifest van Antoine Wiertz (1806-1865), 
getiteld Bruxelles capitale, Paris province. 
In zijn manifest roept de Belgische roman
tische kunstenaar op om Brussel, gesteund 
door de verenigde krachten van het bouw
bedrijf, de industrie en het kapitaal, in een 
wonderbare vermenigvuldiging der huizen 
- Wiertz gebruikt de metafoor van het 
sneeuwbaleffect - uit te breiden tot een op
pervlak dat Parijs tot provinciestad zou 
doen verschrompelen. Gaandeweg zou 
Brussel zelfs de andere Belgische steden 
opslokken, die niet zo ver van de hoofd
stad liggen en goed ontsloten zijn door het 
transportnetwerk. In het recente discours 
over stedenbouw wordt Vlaanderen wel 
eens als 'nevelstad' omschreven, maar ook 
los daarvan is het niet moeilijk om in te 
zien dat Wiertz’ ontwerp een van de be
langrijkste visionaire ontwerpen van 
Belgische makelij is, en dus een van de 
dankbaarste objecten voor een tentoonstel
ling met de titel Visionair België. Waarom 
is het hier niet te zien, of wordt er niet min
stens naar verwezen?

De andere illustratie toont drie bijna 
identieke tekeningen/prenten van een 
leeuw die zijn kettingen breekt. Het eerste 
beeld heet De leeuw die zijn kettingen 
breekt (1830), het tweede De Belgische 
leeuw die zijn kettingen breekt (1830) en 
het derde De Vlaamse leeuw die zijn ket
tingen breekt (1874). De drie beelden, op
genomen in de catalogus van de tentoon
stelling De romantiek in België, tonen hoe 
de identiteit van een natie (of regio) gecon
strueerd wordt. Dat gebeurt voor België of 
Vlaanderen op dezelfde manier, in dit geval 
zelfs letterlijk: ‘Vlaanderen’ en ‘België’ 
worden geconstrueerd met behulp van het
zelfde beeld.

Men kan dat veralgemenen: Vlaanderen 
en België zijn beide geconstrueerde identi
teiten. België is niet 'geconstrueerder' of 
‘artificiëler’ dan eender welke nationale of 
regionale identiteit, weze het nu Vlaanderen, 
Nederland of Duitsland. Het negatieve 
identiteitsdiscours dat voortdurend de na
druk legt op de non-identiteit en op het ar
tificiële karakter van België heeft een me
lancholische en nostalgische inslag: hei
melijk wordt verondersteld dat er andere 
landen bestaan die minder artificieel zijn, 
en waarvan de identiteit op een toch iets 
natuurlijker wijze aan de vloed der volke
ren is ontsproten. Het negatieve identiteits
discours dat ook in Visionair België wordt 
gecelebreerd, is in dat opzicht geen haar 
beter dan het positieve identiteitsdiscours 
waar het zogezegd tegenin gaat.

Uitleg bij deze tekst

In 1974 schrijft Harald Szeemann de tekst 
Ruimte/Mentaliteit/Klimaat, die in Franse 
vertaling is opgenomen in de essaybundel 
Ecrire les expositions, in 1996 uitgegeven 
door La Lettre volée. Szeemann schrijft 
onder andere: “Un musée vit des belles et 

bonnes oeuvres d’art accrochées à ses ci
maises. Mais cependant un institut expo
sant ne vit que lorsqu’ ‘on’ .(‘on’ étant le 
cercle grandissant s’orientant vers les re- 
ponsables) ne dit plus: ‘On va dans tel où 
tel musée’, mais bien: ‘On va vers le ou les 
autres dirigeants de ce musée’. Ceci est la 
condition primordiale pour la création 
d’un ‘espace-mentalité’ ou d’un climat de 
réceptivité” (p. 16). Het was heel duidelijk 
de bedoeling van de maker van Visionair 
België en van de ‘verantwoordelijken’ van 
het Paleis voor Schone kunsten om het 
publiek in grote drommen te laten toestro
men naar ‘de tentoonstelling van Harald 
Szeemann’. De ziekte van Szeemann hééft 
echter verhinderd dat Visionair België uit
sluitend als ‘zijn’ project kan wórden be
schouwd. Het is onduidelijk wat Szeemann 
precies beslist heeft. Het incident mét de 
kunstenaar Daniël Dewaele heeft dat op 
een pijnlijke manier aan het licht gebracht. 
Dewaele werd oorspronkelijk benaderd 
door Harald Szeemann om deel te nemen 
aan Visionair België, waarna een discussie 
per fax volgde over de opname van één of 
twee werken. Uiteindelijk zijn Dewaeles 
kunstwerken niet opgenomen in de ten
toonstelling. Het was ook Szeemanns wens 
om ‘iets’ te doen met het theater- en dans- 
oeuvre van Jan Fabre, Anne Teresa De 
Keersmaeker en Wim Vandekeybus. Ook 
hiervan is niets in huis gekomen. Visionair 
België is slechts ten dele het project van 
Harald Szeemann. Kritiek op Visionair 
België is om die reden niet evident. Het 
zou intellectueel oneerlijk zijn om te doen 
alsof Visionair België in zijn totaliteit het 
exclusieve project van Szeemann is. Zijn 
auteurschap is op onderdelen wel aantoon
baar. Om die reden hebben we beslist om 
een fragmentaire tekst te schrijven over 
Visionair België. Deze aanpak is bovendien 
productief gebleken omdat op die manier 
ook thema’s konden worden belicht die 
normaal gezien onbesproken blijven in een 
recensie over een tentoonstelling.

Varkens

Eén ruimte van Visionair België bevat en
kel werken waarin varkens voorkomen: 
opgezette varkens, gefilmde varkens, gete
kende varkens, gesculpteerde varkens 
- gefabriceerd door Jacques Charlier, Wim 
Delvoye, Johan Muyle, Félicien Rops en 
Thierry Zéno. De ruimte maakt een rede
lijk schrale indruk, het is geen zaal waarin 
men kan grasduinen of verdwalen. Als 
deze zaal door Szeemann gepland is, dan is 
het de ergste studentengrap die hij ooit 
gedebiteerd heeft.

Als gevraagd zou worden wat in deze 
ruimte op het spel staat, dan is het enig 
mogelijke antwoord: het varken in de 
Belgische kunst. Waarom niet het paard in 
de Belgische kunst? Of de stoel in de 
Belgische kunst? Hoe stupide deze aanpak 
is, blijkt uit de accrochage van de werken 
van Jacques Charlier en Félicien Rops. In 
1878 maakt Rops het werk Pomokratès, 
de beeltenis van een zo goed als naakte, 
geblinddoekte vrouw die een varken aan 
de leiband heeft. Honderd jaar later ‘ge
bruikt’ Charlier het beeld van Rops - een 
varken en een naakte vrouw - om een cul
tuurpolitiek statement af te leveren: “La 
Belgique à la recherche de l’art moderne”. 
Beide werken bevinden zich in de varkens- 
zaal van Visionair België. Er is evenwel 
geen poging ondernomen om beide wer
ken met elkaar in verband te brengen. Het 
zou logisch zijn om dat te doen, want hier 
is wel degelijk sprake van een kunsthisto
risch verband. De opstelling waarvoor nu 
gekozen is, suggereert dat beide werken 
niets met elkaar te maken hebben, behalve 
dat er een varken in voorkomt. Dat is exact 
wat in deze zaal gebeurt: aan de inzet van 
de individuele werken wordt voorbijge
gaan; tussen de werken wordt een beteke
nisloze rode draad gesponnen.

VB

Ook de openbare omroep, meer bepaald 
het actualiteitenprogramma Terzake be
steedde op 3 maart aandacht aan Visionair 
België. Siegfried Bracke kondigde het 
item als volgt aan: “Szeemann heeft de 
spiritualiteit van België willen vatten, hij 
heeft zeg maar de geest van België willen 
tonen. Wij bij Terzake wilden weten wat 
voor indruk dat maakt op Filip Dewinter, 
zoals u weet niet meteen de grootste lief
hebber van België. Tim Pauwels en 
Michaël Van Mechelen.” Bracke wil we
ten wat Filip Dewinter over Visionair 
België te vertellen heeft! Zou Filip 
Déwinter België plots de moeite waard 
zijn gaan vinden? Uitsluiten mag je niets, 
laten we dus onbevooroordeeld luisteren 
naar wat De winter te vertellen heeft... Het 
interview van Tim Pauwels met Filip 
Dewinter begint voor de façade van het 
Paleis voor Schone Kunsten. Tim Pauwels 
wil weten waar Filip Dewinter het meest 
naar uitkijkt. Dewinters antwoord ligt al op 
zijn lippen bestorven nog voor Pauwels 
hem de spannende vraag heeft voorgelegd: 
“Wel waar ik het meest naar uitkijk is ze
ker het zwaard van Godfried Van Bouillon 
dat op deze tentoonstelling te zien is.” Het 
zwaard van Godfried Van Bouillon! Hét 
symbool van de westerse, christelijke, mi
litaire strijd tegen de islam. Daarop zit 
Dewinter nu al eeuwen te wachten. 
Dewinter heeft zich uitstekend voorbereid, 
hij heeft zijn punt gemaakt, ook al blijkt 
het zwaard van Godfried Van Bouillon 
niet in Visionair België opgenomen te zijn 
maar in de expo Made in Belgium die en
kele straten verderop plaatsvindt. Dewinter 
wordt bij alle kunstwerken in beeld ge
bracht waar hij rustig kan scoren: bij de 
carrousel van Carsten Holler (“Hij be
weegt nauwelijks, het is inderdaad net zo
als de Belgische politiek. Het kan niet 
symbolischer zijn. De stoeltjes zijn nog 
wel wat rood, dat kan geen toeval zijn”); het 
rariteitenkabinet van Johan Van Geluwe 
(“Die hadden we zelf moeten bedenken: 
Belgium is Art Ificial since 1830”) en de 
zaal van Georges Adéagbo (“Het is heel 
braaf, heel braaf. Hij had bij het standbeeld 
van Leopold II misschien nog wat afge
hakte negerhandjes kunnen leggen.”). Op 
zijn rondgang loopt hij ook directeur- 
generaal Paul Dujardin tegen het lijf. Er 
ontspint zich een korte, doch levendige 
discussie. Nergens anders dan in dit ge
sprek met Filip Dewinter expliciteert de 
directeur-generaal zijn politieke agenda: 
“Je hebt geen Vlaamse kunst en je hebt 
geen Waalse kunst. Ik denk dat dit, deze 
tentoonstelling, het beste bewijs is dat 
België bestaat door zijn cultuur, vanuit de 
beide gemeenschappen.” Visionair België 
is inderdaad een politiek geïnspireerd pro
ject, maar was het nodig om dit te demon
streren door Filip Dewinter voor de camera 
te brengen? Het nieuwsitem in Terzake 
- de vals voorgewende interesse van 
Siegfried Bracke, en de lakse interviewstijl 
van Tim Pauwels - is het zoveelste bewijs 
van de mislukte omgang van de openbare 
omroep met het VB.

Visies op Visionair België

Waar gaat deze tentoonstelling nu eigen
lijk over? Gaat zij over het visionaire 
België? Dat in België visionairen, kunste
naars, morosofen, gekken, met veel succes 
actief (geweest) zijn? Niemand zal dit te
genspreken, en het zou interessant zijn om 
met meer overgave op zoek te gaan naar 
deze figuren. Op enkele uitzonderingen na 
omvat Visionair België slechts een voor
spelbare selectie van visionaire Belgen.

Of is Visionair België de eigenzinni
ge kijk van een buitenlander op België? 
Ook met dit uitgangspunt zou te leven zijn, 
als de maker meer tijd had kunnen investe
ren in zijn archeologisch onderzoek. De 

Visionair België omvat ‘dense’ momenten 
die de hand van een curator verraden. Op 
veel plekken is de dwingende greep van 
een hand, die in elkaar weeft, associeert en 
verbindt, zo goed als afwezig. Heel vreemd 
is bijvoorbeeld dat de Salle blanche van 
Marcel Broodthaers helemaal verlaten in 
de ovale rotonde staat, haast buiten het 
tentoonstellingsparcours, alsof men niet 
wist waar men dit werk moest plaatsen. 
Opvallend is dat heel wat kunstenaars 
aparte ruimtes hebben gekregen. Voor 
Johan Van Geluwe en Robert Garcet is dat 
logisch, maar het is ronduit vreemd dat 
Berlinde De Bruyckere haar twee sculptu
ren van verwrongen en opgespalkte licha
men tegen de muren van een verder lege 
ruimte mocht exposeren. Ook de ensembles 
van Henri Michaux, Georges Vantongerloo 
en Félicien Rops - drie compleet verschil
lende kunstenaars - worden in aparte ka
mers gepresenteerd. De selectie van deze 
ensembles is uitstekend, maar de afge
scheiden presentatie is een gemakkelijk- 
heidsoplossing. In Visionair Oostenrijk 
waren eveneens grotere monografische 
ensembles opgenomen, zoals de collectie 
naakttekeningen van Gustav Klimt of de 
karakterbustes van Messerschmidt, maar 
die werden steevast ingeschoven in het 
poëem van de curator.

Op veel plaatsen is de presentatie 
argeloos en lijken er dingen aan het toeval 
overgelaten. De rondgang op de boven 
verdieping is een monotone ‘strip’ van 
werken en documenten. Het nivellerende 
effect van een presentatie in een door
lopende gang wordt op geen enkele manier 
gepareerd. Maar dat probleem speelt niet 
alleen in de gangen, ook de centrale zaal 
op het gelijkvloers is een spanningsloze 
beeldband. De lange linkerwand bij bin
nenkomst begint met twee expressionis
tische werken, gevolgd door werken van 
Ensor, Evenepoel, een naïef schilderijtje 
van Micheline Boyadjian, opnieuw een 
stilleven van Ensor, een werk van Jacques 
Charlier, een 19de-eeuws beeld van 
Charles van der Stappen en een intrigerend 
werk van de naïeve kunstenaar Aloys 
Sauter; in de hoek van de zaal wordt een 
scène uit C’est arrivé près de chez vous 
van Benoît Poelvoorde geprojecteerd. Om 
de hoek vervolgt de presentatie met een 
werk van Jan Wellens (een geesteszieke), 
en daarna zijn er werken van René Magritte 
en Paul Delvaux. Geen enkel werk gaat 
een relatie aan met het daaropvolgende, er 
ontstaat geen spel van verbanden of con
trasten, en het geheel van de zaal klit ook 
niet aaneen tot een poëtisch klimaat of tot 
enigerlei synthese. Er ontstaat met andere 
woorden niets dat aan de som der delen 
ontstijgt; de zaal is een zuivere neven
schikking, een optelsom van werken.

De conventionaliteit van de solo- 
presentaties, de onopgeloste problemen in 
verschillende zalen en ruimten, en de span- 
ningsloosheid van de tentoonstelling op 
vele plaatsen: het zijn allemaal tekens die 
verraden dat Szeemanns schaalmodel met 
post-its te veel aan de gebrekkige verbeel
ding van zijn opvolgers heeft overgelaten.
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Visionair België. C’est arrivé près de chez 
nous liep van 4 maart tot 15 mei in het 
Paleis voor Schone Kunsten, Ra venstein- 
straat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00;
www.bozar.be). 5
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De vermomde werkplek
Geert Bekaert
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Ze zijn bekend, de portretten van architec
ten uit de 19de en 20ste eeuw, een enkele 
keer in werkkiel of aangepast habijt - zo
als Henry van de Velde in een zelfontwor
pen tenue of Richard Morris Hunt verkleed 
als de Siënese schilder Cimabue- maar 
meestal toch in een keurig, net iets afwij
kend maatpak, tussen de tekentafels en 
omringd door medewerkers in hun bureau, 
kantoor, salon, atelier, studio - of hoe men 
de werkplek van de architect ook noemen 
wil. De werkplek van de architect heeft 
nooit een uitgesproken eigen typologie of 
iconografie ontwikkeld. [1] Ze lijkt wel 
vermomd. De taak van architecten is ook 
verre van eenduidig en blijft haast nooit tot 
de werkplek beperkt. Het onderlinge ver
schil tussen hun gedrag is daarenboven 
groot. De vraag “Quel nom est architecte?”, 
“Wat betekent het woord architect?”, die 
Philibert De L’Orme in het midden van de 
16de eeuw vertwijfeld stelde, heeft haar 
geldigheid nog niet verloren.

In The Stones of Venice, uitgegeven van 
1851 tot 1853, constateert Ruskin dat alle 
grote architecten uit het verleden schilders 
of beeldhouwers waren en hij verwijst naar 
Phidias, Giotto, Michelangelo. De lijst zou 
zonder moeite uitgebreid kunnen worden 
met de architecten van vandaag. Ruskin 
geeft daarenboven aan de architecten van 
zijn tijd de raad om in de eerste plaats de 
schilder- en beeldhouwkunst te bestuderen. 
Het gewone bouwen voor dagelijkse be
hoeften mocht in geen geval met architec
tuur verwisseld worden. [2] Deze laatste 
ontstond maar door haar representatieve 
decoratie. Architectuur was een kwestie 
van artistieke verbeelding.

De opleiding van de architect gebeur
de dan ook aan de kunstacademies, sinds 
die midden 16de eeuw werden opgericht. 
Ook na de breuk in de architectuurdiscipli- 
ne, die zich voordeed in het begin van de 
19de eeuw, met de oprichting van gespecia
liseerde technische scholen voor bouwkun
dige ingenieurs of ingenieurs-architecten, 
bleef men de kunstzinnige aura van de 
architectuur cultiveren. Docenten van de 
École des Beaux-Arts doceerden in die 
technische scholen architectuurgeschiede
nis en vormleer. De 19de-eeuwse geschied-- 
schrijving van de architectuur heeft de te
genstelling tussen de zogenaamde oubollige 
kunst van de architectuur en de vooruitstre
vende techniek van het bouwen grovelijk 
vertekend. Aan het architectuurdeparte- 
ment van het Massachusetts Institute of 
Technology in Cambridge, Massachusetts, 
werd in 1902 nog steeds naar levend model 
getekend. Nog in de jaren zestig stond het 
kopiëren van de klassieke orden op het pro
gramma van de Technische Universiteit van 
Delft, en werden kandidaten aan de archi- 
tectuurafdeling van de universiteit van Yale 
geselecteerd op basis van een portfolio met 
artistieke tekeningen. Zo te zien horen ar
chitecten in de kunstgeschiedenis thuis. 
Alleen daar hebben ze blijkbaar een plaats. 
Maar ook waar architecten als kunstenaars 
door het leven gaan, lijkt hun werkplek zel
den op het atelier van een schilder of beeld
houwer. [3] Het werk van de architect ge
beurt in elk geval meestal buiten.

Men kan zich de vraag stellen of de werk
plek van de architect niet met de bouw
plaats moet worden vereenzelvigd. [4] 
Maar daar staat direct de vraag tegenover 
of een architect wel per se moet bouwen. 
Op een van de versies van De toren van 
Babel (1567) van Pieter Bruegel de Oude 
verschijnt de architect aan de zijde van de 
rijkelijk uitgedoste vorst om een blik te 
werpen op de voortgang van de werken. 
De werklui liggen voor hen op hun knieën. 
De architect verschaft de ideeën en ziet er 
eventueel op toe dat die worden uitgevoerd. 
Zijn handen maakt hij niet vuil. [5] Hij is 
daarenboven niet aan een vaste plek gebon
den. Overal waar er belangrijke opdrachten 
uitgedeeld worden, is hij ter plaatse om met 
zijn collega-concurrenten de discussie over 
de uitvoering van een project aan te gaan en 
de opdracht in de wacht te slepen. In zijn 
kroniek van 1174 vertelt de monnik 
Gervasius van Canterbury hoe zijn abt, ha de 
brand van een gedeelte van de kloosterkerk, 
de meest befaamde architecten van het vaste
land uitnodigde om ter plaatse een voorstel 
voor de heropbouw te maken. [6] Vandaag 
de dag gaat het er niet anders aan toe.

De Franse architect Philibert De L’Orme, 
vriend van Rabelais die hem inspireerde 
voor zijn Abbaye de Thélème, geeft in
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Augustus Welby Pugin

De middeleeuwse architect aan het werk, uit: ‘Examples of Gothic Architecture’, 1836

1567 (het jaar van Bruegels Toren van 
Babel) een beeld van de goede en een van 
de slechte architect. Ook hij plaatst beiden 
niet in een besloten werkruimte, maar con
fronteert ze met de resultaten van hun werk: 
bij de goede architect een idyllisch land- 
schap met antieke gebouwen te midden van 
weelderig groen en bij de slechte een apoca
lyptische woestijn met alleen gotische res
tanten en gebleekte dierenschedels. De 
goede architect heeft vier handen en drie 
ogen en geeft de traditie door aan een nog 
normaal lijkende jonge assistent. De slechte 
dwaalt blind en zonder handen eenzaam 
rond in het desolate landschap.

Zichzelf beeldt De L’Orme af als een 
geleerde humanist, hetgeen hem de spot op 
de hals haalt van Ronsard, die de geletterd
heid van de architect in twijfel trekt. Of De 
L’Orme geletterd was of niet, hij was in 
elk geval in staat om een boek te schrijven, 
althans het eerste deel van een gepland 
meerdelig werk, Le premier tome de 
l’architecture. Daarin raadt hij architecten 
aan zich zoveel mogelijk in hun studie- 
kamer terug te trekken en zich niet met mon
daine zaken in te laten. [7] In zijn studie- 
kamer mediteert de architect niet alleen 
over de ideale architectuur, maar formu
leert hij ook voorstellen voor nieuwe typen 
van gebouwen en nieuwe constructie
methoden waar niemand om gevraagd 
heeft en die ook nooit gerealiseerd zullen 
worden. Voor De L'Orme schuilt in de 
studiekamer het geheim van het succes van 
de goede architect, al is dat succes nooit 
gegarandeerd. Daar is zijn eigenlijke 
werkplek. Dat een ontwerp uit de studie
kamer ook gebouwd wordt, is vanzelfspre
kend van het allergrootste belang, maar 
ook los van zijn realisatie blijft het ont
werp zijn intrinsieke waarde behouden. 
Tot de bekendheid van zo’n binnens
kamers ontwerp droeg, in de tijd van 
De L’Orme, de nog betrekkelijk jonge 
boekdrukkunst haar steentje bij. Het boek 
had voortaan niet alleen een onmisbare 
plek in de werkkamer, het bood ook moge
lijkheden om de secreten van die werkka
mer naar buiten te brengen.

Die studiekamer is het symbool van 
de onafhankelijkheid van de architect, de 
vrijplaats die Brunelleschi, meer dan een 
eeuw voor De L’Orme, voor zichzelf had 
opgeëist. Een eigen werkplek was voor 
Brunelleschi, evenzeer als voor De L’Orme, 
de voorwaarde om zich aan de regels van de 
gilden te kunnen onttrekken en zijn status als
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intellectueel en humanist te kunnen affirme
ren. [8] Het was in die laatste hoedanigheid 
dat Alberti hem zijn boek over de schilder
kunst opdroeg. In zijn De re aedificatoria is 
het beeld dat Alberti van de ideale architect 
schetst duidelijk een portret van Brunelleschi. 
Geïnspireerd door de resten van de antieke 
bouwkunst, geeft Brunelleschi zichzelf de 
opdracht voor een nieuwe architectuur die de 
verhouding van mens en ruimte opnieuw 
zou definiëren. Die verantwoordelijkheid 
kan hij maar opnemen door een disconti
nuïteit te creëren, een eigen plek waar hij 
zich terugtrekt en afstand neemt, een eigen 
tijd die hij voor zichzelf vrijmaakt. [9]

Het beeld van de studiekamer, de studio 
als werkplek van de architect, herneemt 
Augustus Welby Pugin in de 19de eeuw, de 
tijd van Ruskin en van Viollet-le-Duc, in 
zijn Examples of Gothic Architecture 
(1836) en in The True Principles of Pointed 
or Christian Architecture (1841). Hij geeft 
er, voor het eerst, een concrete illustratie 
van. In tegenstelling tot De L’Orme die het 
opneemt voor de antieken, propageert 
Pugin de gotiek als de enig mogelijke vorm 
van architectuur. Hij verzet zich tegen de 
beeldarchitectuur van de Renaissance om 
terug te keren naar een middeleeuwse con
structieve bouwkunst in dienst van een 
christelijke en volkse gemeenschap. Maar 
dat doet hij door de structuren van het re
naissancistische ideaal gewoon over te ne
men. De architect blijft de demiurg die te
ruggetrokken in zijn werkkamer een nieu
we wereld bedenkt.

In een van Pugins afbeeldingen zit de 
architect in een luxueuze cel, gekleed als 
monnik, te midden van boeken en tekenin
gen, op een zetel met baldakijn, terwijl hij 
schijnbaar onbewogen met de passer een 
architectonisch ontwerp aan het maken is; in 
een andere afbeelding heeft de architect zijn 
priesterkleed verwisseld voor dat van een 
klerk, maar het huisaltaar met het geopende 
drieluik laat geen twijfel bestaan over zijn 
inspiratie. Het middeleeuwse beeld van de 
scheppende God als een architect, die met 
zijn passer planeten tot leven wekt, is tot 
burgerlijke proporties verschrompeld.

Maar de ambitie was er niet minder 
om. Het belang van de individuele werk
plek staat in de 19de eeuw niet meer ter 
discussie. Net als de kunstenaar ziet de ar
chitect het als zijn taak om de maatschap
pelijke en culturele ontwikkelingen van 
zijn tijd een adequate vorm te geven. Hij 

verzet zich tegen de bestaande, verouderde 
en onaangepaste patronen. De attitude was 
die van een Brunelleschi of een De L’Orme, 
maar tegelijk haar tegenpool. Brunelleschi 
en De L’Orme namen afstand van hun tijd 
en stelden een nieuwe architectuur voor, 
die weliswaar verwees naar de verdwenen 
antieke architectuur, maar die gedragen 
werd door de opkomende cultuur en het 
geloof in een nieuwe toekomst. Bij Pugin 
en Ruskin wordt de klok teruggedraaid. De 
toekomst kan alleen maar een terugkeer naar 
het verleden zijn, een fictief verleden dan 
nog, dat op een rationele basis, los van de 
historische realiteit, gereconstrueerd wordt. 
Dat die inkleding in een historische regressie 
een terechte kritiek inhield op de optimis
tische vooruitgangsidee en de sociale wan
toestanden in die tijd laten we hier buiten 
beschouwing. Die achtergrond verklaart 
evenwel de enorme invloed van Ruskin en 
Pugin. De status van het architectenberoep 
wordt er tot op de dag van vandaag groten
deels door bepaald. Ook zonder de reli
gieuze inslag van Pugin blijft dit soort ro
mantische rationaliteit doorwerken. Een 
uitgesproken atheïst als Viollet-le-Duc be
denkt er een theoretische verantwoording 
voor, die grotendeels door de doctrine van 
het modernisme overgenomen zou worden.

Een ander, atypisch maar even reëel beeld 
van een architectenstudio, uit de tijd na 
Pugin en Viollet-le-Duc, is te zien op een 
publiciteitsaffiche van Adolphe Crespin uit 
1894 voor het architectenbureau van Paul 
Hankar, de bekende Belgische art-nouveau 
architect. Paul Hankar wordt voorgesteld in 
pak, terwijl hij ontspannen, op zijn sloffen, 
een sigaar in de ene hand, met de andere 
hand aan het tekenen is op een verhoogde 
lessenaar tegen een donkere achtergrond 
waarop bijen in een honingraatpatroon zijn 
afgebeeld. De figuur neemt het hele blad in 
beslag. [10] Het versieringsmotief van de 
lessenaar zelf bestaat uit een herhaling van 
driehoekige meetlatten. Maar die zijn bui
ten gebruik. De architect is duidelijk niet 
meer beladen met de zorg voor de mens
heid, zoals Brunelleschi, De L’Orme, 
Ruskin, Pugin of Viollet-le-Duc. Hij amu
seert zich. Zoals de bijen op de achter- ’ 
grond, doet hij zijn werk. De architectuur 
heeft geen zwaarte meer, het atelier geen 
diepte. Maar het blijft wel de enige gepri
vilegieerde plek van waaruit de vrijge
vochten architect zijn verbeeldingen de 
wereld aanbiedt.

Van Le Corbusier bestaan foto’s in zijn 
kantoor van de rue de Sèvres in Parijs, 
Maar het liefst liet hij zich in zijn atelier 
fotograferen, tussen zijn schilderijen en 
beelden. In ruskiniaanse zin beschouwde 
hij dit atelier als de inspirerende plek voor 
zijn architectonische werk. Alle beslom
meringen van het architectuurbedrijf kon 
hij hier van zich afzetten. De tijd die hij 
aan het eigenlijke ontwerpen kon besteden 
bedroeg maar een fractie van de tijd die hij 
moest spenderen aan overleg met op
drachtgevers, aannemers en ambtenaren, 
of aan het toezicht op de bouwplaats, en 
toch bleef de architect zich als een kunste
naar gedragen.

De dramatische conflicten die dit 
zelfbesef uitlokt laten zich raden. De archi
tect is afhankelijk van opdrachten, maar hij 
gedraagt zich nooit zomaar naar de wensen 
van zijn opdrachtgever. Tegenover de ge
kregen opdracht stelt hij zijn eigen op
dracht. Ook wanneer hij zich commercieel 
of modieus opstelt, ontsnapt hij niet aan de 
doem van de architectuur. In de film 
Fountainhead uit 1949 van Ayn Rand, ge
ïnspireerd op het leven van Frank Lloyd 
Wright, komt een scène voor waarin de 
protagonist Howard Roark, gespeeld door 
Gary Cooper, in zijn atelier nog een laatste 
keer zijn afgewezen ontwerpen bekijkt, 
voor hij ze in het vuur gooit en beslist defi
nitief met architectuur te stoppen. De ar
chitect kan wel meesterwerken ontwerpen, 
al dan niet op bestelling, ze krijgen maar 
een bestaan door de bemiddeling van an
deren. Men heeft vaak de vergelijking ge
maakt tussen de plannen van een architect 
en de partituren van een componist: beiden 
zijn aangewezen op anderen om hun werk 
uit te voeren. [11] Er is nochtans een we
zenlijk verschil. De partituren kunnen ein
deloos herhaald en geïnterpreteerd worden 
op vele plaatsen, zonder de tussenkomst 
van de componist. Ze kunnen zelfs tegelijk 
gespeeld worden door meerdere groepen 
muzikanten. Daarentegen zijn de plannen 
van de architect bestemd voor een eenma
lige uitvoering op één vaste plek. Een ver
gelijking tussen.filmregisseur en architect 
zou pertinenter zijn.



De studiekamer waar De L’Orme, nadat 
hij in ongenade is gevallen aan het Franse 
hof, zijn ideeën over een nieuwe architec
tuur samenvat, waar Pugin zijn terugkeer 
naar een gouden tijdperk gestalte geeft, 
waar Howard Roark verbitterd zijn dro
men in het vuur gooit, waar Le Corbusier 
zich overgeeft aan het beeldende scheppen 
om de geheimen van de architectuur te 
ontsluieren, waar Hankar zijn fantasie de 
vrije loop laat... die studiekamer is een 
soort vrijplaats waar de architect niet alleen 
afstand neemt van de buitenwereld maar 
ook onbestaande werelden fantaseert. Wie 
zich ook maar een ogenblik in die studie
kamer terugtrekt, merkt dat de architect niet 
alleen met architectuurvormen bezig is, 
maar ook met de maatschappelijke en culm- 
rele verhoudingen waarvoor die vormen 
staan. De werkplek van de architect is de 
plaats waar de verbeelding, los van de reali- 
teit maar tegelijk intens erop betrokken en 
erdoor uitgedaagd, aan de slag kan gaan en 
waar grote en kleine visioenen tot ontplooi
ing kunnen komen. Het is een plek waar de 
alledaagsheid van het bestaan onderbroken 
wordt, zodat dit bestaan zich op een niéuwe 
en onverwachte wijze kan manifesteren.

De werkplek van de architect, ook de 
meest pragmatische, is de utopie. Doorgaans 
is men geneigd hier een onderscheid te ma
ken tussen wat Niels L. Prak de ‘bekende’ 
[noted] en de ‘miskende’ [ignored] archi
tecten nóemt, tussen de ambitieuze archi
tect met naam en de anonieme vakman die 
uitvoert wat hem gevraagd wordt. [12] Dat 
onderscheid kan niet helemaal genegeerd 
worden, maar als het gaat over de werk
plek waar het ontwerp ontstaat en ‘onder 
architectuur’ wordt geplaatst, doet het er 
eigenlijk niet toe. [13] Op die werkplek is 
zelfs de meest 'schieve' architect nog on
derworpen aan het utopische model dat 
van zijn opdracht iets meer en iets anders 
maakt dan wat ervan verwacht wordt. Het 
maakt niet zoveel uit of men het heeft over 
de plek waar Vitruvius zijn traktaat schreef 
of de plek waar Gehry met zijn maquettes 
speelt. De leidende idee blijft hoe dan ook 
die van een scheppende God, die met zijn 
passer werelden uit het niets tot leven 
wekt, of van de Opperbouwheer van de 
vrijmetselaars die een betere wereld moet 
garanderen.

Tegen deze ivoren-torenmentaliteit, die eli
taire opvatting van de werkplek van de archi
tect, in al haar varianten van luchthartigheid 
tot zwaarwichtigheid, die de westerse archi
tectuurgeschiedenis vanaf de Renaissance 
heeft beheerst, komt het Bauhaus in het be
gin van de 20ste eeuw in opstand. Het 
Bauhaus wil dat deel van de geschiedenis 
uitvlakken waarin de individuele werkplek 
van de architect centraal stond en, in het 
spoor van de neogotiek, de Arts and Crafts, 
Viollet-le-Duc en vele anderen, terug aan
sluiten bij het gefingeerde ideaal van de col
lectieve middeleeuwse Bauhütte. Alleen de 
naamkeuze van het Bauhaus verwijst al naar 
de mythe van de Middeleeuwen, waarin ka
thedralen zouden ontstaan zijn vanuit een 
gemeenschappelijke wil, belichaamd door 
een collectief van ambachtslieden waartus
sen de architect nauwelijks opviel.

In het Programm des Staatlichen 
Bauhaus in Weimar, waarvan de eerste 
pagina bestond uit de befaamde houtsnede 
van Lyonel Feininger met een kathedraal die 
tussen sterren en lichtstralen oprijst, schrijft 
Walter Gropius: “Het einddoel van alle beel
dende activiteit is het gebouw. Het te tooien 
was ooit de voornaamste opgave van de 
beeldende kunsten. Zij waren onafscheide
lijke bestanddelen van de grote bouwkunst. 
Nu staan ze in zelfgenoegzame eigenheid, 
waaruit ze slechts opnieuw verlost kunnen 
worden door een bewuste samenwerking 
[Mit- und Ineinanderwirken] van alle werk
lieden ondereen. Architecten, schilders en 
beeldhouwers moeten de veelvuldige gestal
te van het gebouw in zijn totaliteit en in zijn 
detail opnieuw leren kennen en begrijpen, 
dan zullen hun werken zich vanzelf met een 
architectonische geest vullen, die ze in de 
salonkunst hebben verloren.”

In die optiek kan de architect zich 
niet langer afzonderen en terugtrekken in 
zijn studiekamer. Zijn werkplek is de 
‘bouwhut’. Daar krijgt hij ook zijn oplei
ding - en niet in een academie voor schone 
kunsten. De verhouding van meesters en 
gezellen wordt opnieuw ingevoerd. Over 
ingenieurs heeft Gropius het niet, maar het 
is duidelijk dat ook zij in het team van vak
mensen moeten geïntegreerd worden. Tot 
op zekere hoogte betekende dit een terug
keer naar de oorsprong van de professie 
zoals die door Vitruvius was geformu
leerd, de hele Middeleeuwen door werd
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Adolphe Crespin

‘Paul Hankar architecte’, affiche, 1894

beoefend en zelfs door architecten als 
Brunelleschi en De L’Orme nog werd be
leefd: zij waren evenzeer kunstenaar als 
ingenieur.

De aanpak van het Bauhaus negeerde 
de feitelijke geschiedenis, en dat resulteerde 
in één grote verwarring. In plaats van de 
geschiedenis te overwinnen, werd de mo
derne architectuur er de slaaf van. De indi
viduele werkplek verdween helemaal niet, 
ze werd vermomd. Zoals Banham heeft 
aangetoond leefde de klassieke vormtradi- 
tie, die van de salonkunst waartegen het 
modernisme was gericht, gewoon voort in 
andere modaliteiten. [14] De positie van 
het Bauhaus, dat de collectieve werkplaats 
voorstelde als oplossing voor de proble
men die de maatschappelijke en technolo
gische ontwikkelingen aan de architect 
stelden, maakt eens te meer de afstand 
zichtbaar tussen de realiteit en de droom 
waarvan architecten het geheim schijnen te 
bezitten en waarvan de individuele werk
plek het strijdtoneel is. De collectieve 
werkplaats van het Bauhaus was een com
plete illusie.

Helderder is het beeld sindsdien niet gewor
den. De dubbelzinnigheid is alleen maar 
toegenomen. Van de ene kant wordt de on
mogelijkheid van het architectenberoep en 
zijn onaangepastheid aan de actuele maat
schappelijke verhoudingen steeds feller ge
proclameerd, van de andere kant is het star
dom van de architect nog nooit zo groot 
geweest. Nog nooit heeft de besloten werk
plek waarin nieuwe beelden worden ont
wikkeld zozeer in het centrum gestaan.

Vandaag de dag zou men kunnen 
denken dat de werkplek gereduceerd is tot 
de computer. Een bezoek aan de laatste 
Architectuurbiënnale van Venetië leek die 
indruk te bevestigen. Zoals zo vaak met 
zoveel andere technische verworvenheden 
het geval is geweest, werd ook de intro
ductie van de computer aangegrepen om 
een radicale omwenteling van de architec
tuur te voorspellen.

Een van de meest recente voorbeelden 
hiervan was het colloquium op 28 februari 
2005 aan de Columbia Graduate School of 
Architecture, waar een verbond werd geslo
ten tussen de universiteit (Mark Wigley), 
het architectenbureau (OMA/AMO en
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Rem Koolhaas) en het tijdschrift (Archis 
en zijn hoofdredacteur Ole Bouman) op 
basis van de stelling: “Architecture has 
reached three of its most respected limits: 
- its definition as the art of making buil
dings - its discourse through scripted prin
ted media and static exhibitions - its trai
ning as a matter of master and apprentice. 
The pushing of these limits challenges the 
mandate and self conception of architec- 
ture. Architecture needs new modes of 
operation, converging the creation, the 
mediation and the appreciation of space.” 
Architecten worden nooit moe hun beroep 
of hun roeping in vraag te stellen, maar 
zonder deze ooit echt te willen opgeven. 
Dat blijkt uit het einde van het citaat 
waarin doodgewoon opnieuw de traditio
nele opdracht van de architectuur wordt 
geformuleerd.

In 1936 publiceerde Walter Benjamin Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit, waarin hij tot het be
sluit kwam dat het kunstwerk zijn aura had 
verloren, doordat het niet meer was opge
nomen in de sfeer van de cultus maar al
leen nog tentoonstellingswaarde bezat. De 
bouwkunst haalt hij aan als het duidelijkste 
voorbeeld om dat verlies te illustreren: 
“De architectuur vormde van oudsher het 
prototype van het kunstwerk dat geperci
pieerd wordt in de verstrooiing en door het 
collectief. De wetten volgens welke zij 
gepercipieerd wordt, zijn het meest leer
zaam.” [15]

Benjamin kan gelijk hebben in zijn 
analyse, maar hij raakt maar één aspect van 
het productieproces van het kunstwerk en 
wellicht niet eens het voornaamste. Hij laat 
de werkplek buiten beschouwing, de.plek 
waar het kunstwerk ontstaat in een betrek- 
kelijke onafhankelijkheid van zijn effect en 
zijn receptie. Als Sir John Soane op het 
einde van de 18de eeuw in Lincoln’s Irin 
Fields in Londen begint aan de inrichting 
van zijn atelierhuis als een synopsis van de 
hele architectuur- en wereldgeschiedenis, 
dan is het hem niet zozeer te doen om een 
demonstratie voor de buitenwereld, maar 
om de creatie van een werkplek waarin hij 
zich op een persoonlijke wijze de hele we
reld toe-eigent, als voorwaarde en aanzet 
voor zijn eigen creatieve werk.

Romantisch of niet, de werkplek blijft on
der alle omstandigheden wezenlijk dezelf
de, de plek waar een werk zichzelf kan zijn 
en öp zichzelf kan bestaan. Het probleem 
van de architect is dat zijn werk in essentie 
een werk van de openbaarheid is. De archi
tect kan zich vermeien met het bedenken 
van vernuftige constructies die hun schoon
heid in zichzelf dragen, maar als hij archi
tectuur ontwerpt, hoe utopisch die ook 
moge zijn, is die altijd op de een of andere 
manier bestemd om direct of indirect in te 
grijpen op de bestaande wereld. De soli
taire meditatie van de architect over de 
mathematische wetmatigheden van het 
universum, zo merkte Alberti op, dient al
tijd “om wonderen te creëren ten dienste 
van de mensengemeenschap”. De glazen 
torens, waarvan de Bauhausmeester Mies 
van der Rohe wist dat ze nooit gebouwd 
zouden worden, integreert hij in een foto
collage van het vooroorlogse dichtge
bouwde Berlijn. Die torens hadden niets 
meer te maken met welke doctrine van het 
Bauhaus dan ook en samenwerking met de 
bouwvakkers zal Mies een zorg zijn ge
weest. Die torens waren zijn visioen van 
een mogelijke wereld, uitgewerkt in de 
beslotenheid van de eigen werkplek. Die 
kon voor Mies niets anders zijn dan een 
vermomde werkplek, de geheime kamer 
waar de verbeelding de vrije loop had om 
zo tot de essentie van de dingen te kunnen 
komen en de grenzen te verleggen waarop 
de geciteerde tekst van het colloquium in 
New York alludeert. Deze ontwikkelingen 
gebeuren echter niet, zoals Derrida opmerk
te in de conferentie Anyone, op colloquia of 
congressen, maar in de tijdloosheid van de 
werkplek. [16] Daar wordt het contact met 
de actuele werkelijkheid niet opgeheven. 
De actuele werkelijkheid wordt er, in haar 
veelvuldige gelaagdheid, pas au sérieux 
genomen. De vermomming van de werk
plek is tegenwoordig blijkbaar de enige 
wijze waarop ze kan voortbestaan.

Noten

[1] De typologie vân de vrijmetselaars
loges laten we hier buiten beschouwing.
[2] De invloed van Ruskin is onder meer 
nog te. merken in Nikolaus Pevsners An 
Outline of European Architecture (1943) 
waarvan de eerste zin luidt: “A bicycle 
shed is a building; Lincoln Cathedral is a 
piece of architecture.”
[3] Op het onderscheid dat Da Vinci maakt 
tussen het wanordelijke en stoffige atelier 
van de beeldhouwer en het nette en geor
dende van de schilder gaan we niet in. 
Da Vinei heeft het herhaaldelijk over het be
lang van de werkplek voor een kunstenaar.
[4] Zie het artikel van Wouter Davidts 
“Mijn studio is waar ik me bevind”. Daniel 
Buren en de afschaffing van de studio in: 
De Witte Raaf, nr. 113, januari-februari 
2005, pp. 14-15.
[5] De L’Orme merkt in zijn traktaat wel 
op dat de architect met zijn handen moet 
kunnen voelen of de kalkbereiding wel 
smeuïg genoeg is.
[6] Zie: Andreas Grote, Der vollkommen 
Architectus, München, Prestel Verlag, 1959.
[7] Deze uitspraak van De L’ Orme is een 
topic in de Renaissanceliteratuur waarin de 
eenzaamheid van het atelier geprezen 
wordt. Zie onder meer Rudolf en Margot 
Wittkower, Bom under Saturn, London, 
Weidenfeld & Nicolson, 1963.
[8] Verhelderend zijn hierbij de beschou
wingen van Boris Groys in De eenzaamheid 
van het project, Antwerpen, MuHKA, 2002.
[9] Hieruit besluiten dat de middeleeuw
se voorgangers anonieme vakmensen wa
ren, gaat niet op. Het geval van Canterbury 
bewijst het tegendeel.
[10] In zijn ex-libris wordt de groot uitge
vallen Victor Bourgeois eveneens aan zijn 
tekentafel voorgesteld, maar als een spich
tig figuurtje dat bovenop zijn kruk boeken 
heeft moeten stapelen om aan het tafelblad 
te kunnen tekenen.
[11] Even vaak is de architect vergeleken 
met een dirigent die de verschillende instru
menten en stemmen laat samenklinken.
[12] Niels L. Prak, Architects: the Noted 
and the Ignored, Chichester, John Wiley & 
Sons, 1984.
[13] Zie onder meer Harris Stone, Work
book of an Unsuccessful Architect, New 
York/London, Monthly Review Press, 1993. 
[14] Reyner Banham, Theory and Design 
in the First Machine Age, London, The 
Architectural Press, 1960. -
[15] Walter Benjamin, Het kunstwerk in het 
tijdperk van zijn techniese reproduceerbaar
heid, Nijmegen, SUN (Sunschrift 31), 1970.
[16] Cynthia Davidson (red.), Anyone, New 
York, Rizzoli International Publications, 1991.
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De intimiteit van de dansstudio 
(een essayistische speculatie)
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(December 2004, een buitenwijk in Gent, 
op atelierbezoek bij een Vlaamse schilder). 
Het atelier oogt gewoon, voorspelbaar 
zelfs. Tientallen schilderijen, sommige 
opgehangen maar de meeste in korte rijtjes 
rechtopstaand tegen de witte muren; enke
le overvolle asbakken en een uitgebreide 
verzameling lege drankflessen, netjes uit
gestald op een houten tafel; een versleten 
sofa, enkele rondslingerende tijdschriften, 
wat ondefinieerbare kleine rommel; en 
natuurlijk penselen en verftubes en terpen
tijn: het noodzakelijke gereedschap van 
elke schilder. Hier wordt kunst gemaakt, 
maar ook koffie gezet, gerookt en gedron
ken, gebladerd in magazines, en vooral ge
keken, gevoeld, nagedacht, gedagdroomd... 
Zoals elk kunstatelier is ook deze plek be
halve een werkruimte vaak een ruimte van 
gedwongen werkeloosheid, van geduldig 
wachten op een inval, een intuïtie, een 
stemming. Wat het allemaal bij elkaar 
houdt, is de figuur van de kunstenaar als 
een specifieke zone van intimiteit, een 
innerlijke ruimte die afwisselend is gevuld 
met gevoelens en mentale beelden, impul
sen en stemmingen, fascinaties en fantas- 
ma’s... maar die soms ook een tijd lang 
leeg blijft. Alles in het atelier verwijst naar 
deze lichamelijk-psychische ruimte, naar 
de intieme zelfervaringen van de schilder 
die zijn werk gedurig begeleiden en in de 
eindproducten gewoonlijk ook meeklinken 
(maar hoe?). Ze overkomen hem, hij 
eigent zich zijn innerlijke ervaringen wel 
of niet toe: de vrijheid van de moderne 
kunstenaar slaat in de eerste plaats op de 
manier waarop hij met de anonimiteit van 
zijn intimiteit omgaat.

In een individuele werkruimte zoals 
een atelier speur je meteen, zonder er ver
der bij stil te staan, naar betekenisvolle 
aanwijzingen of ‘cues’. Je verandert in een 
detective, je hoopt sporen te herkennen 
van de intimiteit waarop het werk noodza
kelijk alludeert, maar dan selectief en ge
filterd, en uiteraard bemiddeld door het 
gebruikte medium. Tijdens het werken kan 
dat medium zélf in intieme materie veran
deren, op een directe manier met affecten 
en intensiteiten verstrengeld raken. Dan 
ontstaat het schilderkunstige pendant van 
‘de literaire ruimte’ die Maurice Blanchot 
in zijn gelijknamige boek evoceert: taal 
(verf, kleur, doek...) die transformeert in 
een intieme zone, een ‘zelf dat wegzinkt 
in de onbenoembare materialiteit van een 
esthetisch ingezet medium. Omdat het uit
gestalde werk in het atelier is gemaakt, 
hoop je in de zichtbare ruimte alsnog en
kele aanduidingen te vinden van het ver
borgen intieme leven dat de kunstenaar er 
bijna dagelijks leidt. Maar eeii atelier ver
schilt eigenlijk maar weinig van een mo
dale woonkamer, het bevat hooguit een 
handvol restanten van persoonlijke voor
keuren en afkeren. Het documenteert ie
mands individualiteit, niet ook de transfor
matie daarvan in de ontvankelijke intimi
teit die de feitelijke werkruimte van de 
kunstenaar is.

2.

(Mei 2004, een deelgemeente van Brussel, 
ik coach het eindwerk van een studente 
van PARTS). De dansstudio is relatief 
groot voor een soloproject. Je zou er ook 
zonder veel problemen aan een trio of een 
kwartet kunnen werken. Anders dan de 
persoonlijke kunstenaarswerkplaats - niet 
alleen het atelier, maar bijvoorbeeld ook 
het schrijversvertrek — zijn er nauwelijks 
sporen van individualiteit. Langs de rech
terwand de houten beenliggers op wieltjes 
en de met een gordijn afdekbare spiëgels 
dié je in zowat iedere dansstudio aantreft; 
een monotoon grijze dansvloer, met enkele 
markeringen’van zwarte tape; een paar 
stoelen en een tafeltje, twee grote boxen, 
een verplaatsbare muziekinstallatie, een 
rond uurwerk boven de dubbele toegangs
deur. Alleen de sporttas en de trui op een
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van de stoelen en het stapeltje papier plus 
de laptop op de tafel individualiseren, op 
een minimale manier, de ruimte. Zo oogt 
een dansstudio haast altijd: een lege box 
met de dansvloer als centrum, bevolkt door 
veel of weinig lichamen, en eventueel ook 
een choreograaf die vanaf een stoel — hij 
staat geheid op de middellijn - de dansers 
observeert. Pas wanneer de productie in de 
fase van de afwerking komt, verschijnen 
de rekwisieten die in de uiteindelijke voor
stelling zullen worden gebruikt. Bij heden
daagse dansproducties is het aantal vaste 
decorstukken overigens gewoonlijk be
perkt en begint ook de productiegerichte 
werkperiode meestal heel laat. Vaak neemt 
ze slechts een paar weken in beslag binnen 
een totale werkperiode van meerdere 
maanden.

De dansstudio is geen individuele 
maar een generische kunstenaarswerk
plaats: ze draagt geen persoonlijke stem
pel, het is geen semi-permanente verblijf
plaats waar een kunstenaar dag na dag ‘bij 
zichzelf aanwezig wordt’ en tegelijkertijd, 
zoals in een modale woonst, de ruimte on
nadenkend bezet met tekens van indivi
dualiteit. Een dansstudio is karakterloos, 
en meestal blijft ze dat zelfs wanneer ze 
jaren na elkaar door hetzelfde gezelschap 
wordt gebruikt. Het is een anonieme werk- 
box, een garage waar een of meer lichamen 
tijdelijk een onderkomen vinden. De licha
men komen en gaan: studiotijd wordt 
meestal geboekt, ook daarom hangt er in 
elke dansstudio een klok. Het ‘danswerk’ 
gebeurt vandaag in deze, morgen in een 
andere studio: het is eerder regel dan uit
zondering dat niet-structureel gesubsi
dieerde dansmakers (en zij vormen de 
meerderheid) in de loop van een werkpro
ces meermaals van werkplaats wisselen. 
Vandaag studio 1, morgen studio 2; van
daag een studio in Brussel, morgen werk

tijd in Gent, en volgende week een afspraak 
in Rotterdam of Berlijn of Lissabon.

Net als de overige podiumkunsten 
— ballet, muziek, theater... en hun meng
vormen - is de hedendaagse dans in de 
eerste plaats een sociale kunstvorm. De 
werkplaats wordt gedeeld, feitelijk of vir
tueel. Ook wanneer je aan een solo werkt, 
verandert de studio niet in een private plek 
die men zich goeddeels gedachteloos kan 
toe-eigenen, maar blijft ze een collectieve 
soortplaats, een ruimte die ook anderen 
gebruiken. Een dansstudio is daarom een 
naakte werkplaats, ze is zelfs gestript van 
die minimale attributen -familiefoto’s, 
afbeeldingen van pin-ups, vakantiesouve- 
nirs... - waarmee kantoorbedienden of ar
beiders hun werkruimte een persoonlijke 
touch proberen te geven, als ‘van mij’ 
trachten te markeren. Tegelijkertijd veran
dert ieder dansend lichaam de gebruikte 
studio meteen in een hoogst intieme plek: 
een of meer lichamen exploreren moge
lijkheden, vinden zichzelf opnieuw uit - of 
juist niet - door andere bewegingen te dan
sen dan degene die de dansers zélf ver
wachten.

3.

De moderniteit fêteert de individuele kun
stenaar als genie, als een wilskrachtige in
timiteit die zich niet verliest in een meestal 
melancholische eenzaamheid. De succes
volle kunstenaar - en haast alleen daarover 
gaat het in het kunstdiscours - weet ‘zich
zelf uit te drukken’: hij kan de stroom aan 
gevoelens, gedachten, zintuiglijke impres
sies... vormgeven in een tegelijk oor
spronkelijke en voor anderen toegankelijke 
taal. Het geslaagde kunstwerk lijkt daarom 
een oxymoron, het is tegelijkertijd lees
baar en enigmatisch. De raadselachtigheid 
ervan heeft weinig te maken met een afge

rond ‘zelf, een persoonlijke identiteit die 
passende esthetische vormen (uit)vindt. 
Het enigma van het kunstwerk is ook dat 
van de kunstenaar zélf: zowel zijn werk als 
hijzelf articuleren een pre-individuele inti
miteit, een niet lokaliseerbare zone waarin 
verschuivende affecten en ideeën nog niet 
verbonden zijn met een subject dat ze zich
zelf toerekent Het is een zone die, telkens 
ze zich opent vertrouwd onvertrouwd aan- 
doet. Ieder individu kent deze innerlijke 
vreemdheid, dit no man’s land dat het niet 
kan opeisen of bezitten. De kunstenaar, in 
de brede betekenis, krijgt in de moderne * 
tijd het recht én de opdracht om deze zone 
te exploreren nadat ze werd af gesneden 
van het directe verkeer met een God in 
bijvoorbeeld gebed en meditatie. Sinds de 
kunst modem werd, is het kunstenaarschap 
daarom synoniem met zelfonderzoek - van 
intensieve gevoelens (de romantische my
the van een authentieke zelfexpressie), van 
‘onzuivere’ gedachten (de avant-garde en 
de conceptuele kunst), van onberedeneer
bare preferenties voor al geziene beelden, 
al gehoorde klanken, al geobserveerde be
wegingen (het ‘postmoderne’ bewustzijn).

De figuur van de artistieke auteur 
verwijst in de moderniteit naar een subjec
tiviteit die zich niet onderwerpt aan de re
gels van een medium, maar die dat medium 
openbreekt en deconstrueert vanuit de 
trouw aan een opake intimiteit die vooraf
gaat aan het moment waarop men ‘ik denk’ 
of ‘ik wil’ zegt De werkplek van de kunst- 
maker — de ruimte waar de kunst plaats
vindt— is een onbepaalbare innerlijke 
ruimte waarin bewustzijn en lichamelijk
heid op een vreemde manier gekoppeld 
zijn, en beide door beelden, affecten, bijna- 
gedachten worden opgeëist Men komt er 
niet zichzelf tegen, maar ontmoet er tijdens 
‘geheime uren’ een andersheid die men 
wel degelijk is, zo schrijft Jean-François 
Lyotard in de korte tekst The General Line 
(1990), die niet toevallig aan Gilles 
Deleuze is opgedragen: “[In the] self there 
is an other, this or that thing whose com
pany we keep or seek to keep during our 
secret hours. This other exercises an abso
lute right over the self, a right that has ne
ver been the object of any contract and that 
knows nothing of reciprocity. It is comple
tely other to other people. It demands our 
time and our space in secret, without 
giving us anything in return, not even the 
knowledge of what it is or of what we are. 
We have no rights over it, no recourse 
against it, and no guarantees of safety.”

4.

Het innerlijke domein van de intimiteit 
onderhoudt ongetwijfeld een nauwe relatie 
met het onbewuste, maar valt er niet mee 
samen. Voor de danser die improviseert en 
bewegingsmogelijkheden aftast, alleen of 
samen met anderen en al dan niet onder het 
waakzame oog van een choreograaf, toont 
het zich in motorische impulsen, kine
tische stemmingen... De gedanste intimi
teit heeft een performatief karakter, wat 
niet betekent dat ze onbemiddeld of spon
taan is. Het dansende lichaam is integen
deel tot in de kleinste microbeweging gete
kend door training en scholing; het heeft 
een specifiek soort van ‘zelf, in de vorm 
van een lichaamsgeheugen dat voor het 
bewustzijn ontoegankelijk blijft en dat be
wegingen toelaat, in de dubbele betekenis: 
het maakt een gearticuleerd, dansant be
wegen mogelijk, maar onder uitsluiting 
van heel veel andere mogelijkheden. Bij 
iedere gemaakte beweging activeert de 
danser dit zelf, dit kunnen dat altijd ook 
een niet-kunnen is. De danser betreedt 
daarom ‘de zone van intimiteit’ telkens hij 
de scheidslijn tussen kunnen en niet-kunnen 
verkent, het verschil tussen het eigen 
lichaamsgeheugen en de daardoor uitge
sloten mogelijkheden exploreert. Het gaat 
om een harde grens: de gedanste intimiteit 
is vaak pijnlijk, letterlijk en vooral figuur
lijk (de danser geraakt niet weg van zijn 
‘zelf, hij ondervindt gedurig weerstand 
van zijn lichaamsgeheugen).

De hedendaagse dans heeft het lichaam 
opgelóst in een algemeen medium van be
wegingen, los van culturele conventies (er
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zijn bijvoorbeeld geen mannelijke of vrou
welijke bewegingen) en esthetische codes 
(anders dan in het ballet of zelfs de mo
derne danstraditie kent de hedendaagse 
dans geen lelijke of disharmonische en 
daarom te mijden bewegingen). Wanneer 
de hedendaagse danser in de beslotenheid 
van de studio de grenzen van zijn lichaams- 
geheugen verkent, tast hij de mogelijk
heden van ‘het lichaam in het algemeen’ af. 
Dit generische lichaam claimt de heden
daagse dans als een specifiek medium; in de 
dansstudio neemt het altijd weer opnieuw 
een particuliere gedaante aan telkens een 
danser ‘zichzelf op het spel zet’, telkens hij 
zijn lichaamsgeheugen contesteert... op 
basis van zijn lichaamsgeheugen.

Maar dans is niet enkel lichaams
kunst, zoals het cliché suggereert. Het 
dansende lichaam koppelt bewegingen aan 
ruimtelijkheid (en eventueel ook aan mu
ziek), en in naar elkaar verwijzende bewe
gingen laat het een immateriële ruimte 
binnen de materiële ruimte ontstaan. Deze 
gedanste ruimte verschijnt en verdwijnt 
met iedere nieuw gemaakte beweging. 
Haar leesbaarheid vereist dat de materiële 
ruimte waarin ze actief wordt gemaakt, ja 
‘plaatsvindt’, voldoende abstract blijft. 
Precies dat is de dansstudio: een ongemar
keerde ruimte die oneindig veel markerin
gen toelaat. Het generische karakter van de 
dansstudio weerspiegelt de algemeenheid, 
ja soortelijkheid van het generische li
chaam. De dansstudio toont, als naakte, 
lege en onbepaalde ruimte, de mogelijk- 
heidsvoorwaarde van elke dansvorm - in
cluis de hedendaagse.

Rudi Laermans

1.

Tijdens de tweede helft van 1995 deed ik 
gedurende enkele maanden veldwerk bin
nen Rosas, het dansgezelschap van Anne 
Teresa De Keersmaeker. De compagnie 
werkte toen aan een korte nieuwe produc
tie, Verklarte Nacht, genoemd naar de 
muziek van Arnold Schonberg die in de 
voorstelling werd gebruikt. Tussendoor 
werd getoerd met ouder werk en leerden 
dansers die al langer binnen Rosas werkten 
de nieuwkomers weer andere bestaande 
choreografieën aan. Ik zat ontelbare uren 
naast De Keersmaeker op een stoel, ging 
tweemaal met Rosas mee op tournee, en 
toetste in het voorjaar van 1996 mijn voor
lopige inzichten af in persoonlijke ge
sprekken met zowat alle dansers.

Waarom dit veldwerk, overigens al
leen maar een wat duurder klinkend woord 
voor observeren, rondhangen, gesprekjes 
aanknopen? Ik wilde een (ook nu nog) 
nauwelijks ontgonnen terrein in kaart 
brengen: de werkverhoudingen binnen pri
mair sociale kunstvormen en hoe die moge
lijkerwijs het esthetische eindproduct beïn
vloeden. Op de achtergrond speelde een 
simpele hypothese die ik nog steeds waar- 
schijnlijk vind. Het lijkt mij inderdaad 
noodzakelijk om collectief gemaakte kunst
werken - tot op zekere hoogte is uiteraard 
ieder kunstwerk een sociaal product - te 
beschrijven als de uitkomst van een sociaal 
werkproces met verschuivende machtsver
houdingen en wisselende interesses, in zo
wel de sociale (‘belangen’) als de cogni
tieve betekenis (‘belangstellingen’). Een 
concert, een dansproductie of een theater- 
voorstelling vormt in deze benadering een 
sociologische black box, gewoonweg om
dat publiek en kritiek zich blindstaren op 
het eindproduct en het collectieve maak
werk negeren dat eraan voorafging. Het 
vergeten van de arbeid die in een kunst
werk wordt geïnvesteerd en van de ver
houdingen waarbinnen die arbeid geleverd 
wordt, karakteriseert trouwens het kunst- 
discours in het algemeen.

Het gangbare kunstwerkfetisjisme - de 
uitdrukking is van Pierre Bourdieu- valt 
enkel te doorbreken door de zwarte doos te 
openen en met etnografische studies het 
proces van ‘art in the making’ te documen
teren. De kunstwetenschap annex kunst
theorie heeft kortom nood - vandaag meer 
dan ooit- aan het soort invalshoek dat 
Bruno Latour eindjaren ’70 in het veld van 
de wetenschapsstudies binnenbracht. Latour 
ging een tijdje pottenkijker spelen in een 
befaamd laboratorium en schreef vervol
gens samen met Steven Woolgar het baan
brekende Laboratory Life. Dat boek-haalde 
het ingeburgerde beeld van de ‘harde’ 
wetenschapsbeoefening stevig overhoop. 
Het is zelfs niet overdreven om te stellen 
dat het aan de wieg stond van ‘the new 
wave of science studies’, waarbinnen het 
onderscheid tussen wetenschapssociologie, 
-geschiedenis, -filosofie en andere sub
domeinen sterk is vervaagd.

Het resultaat van mijn veldwerk bij 
Rosas waren vijf volgekrabbelde notitie
boekjes, twee dozijn interviewcassettes, en 
een onbehaaglijk gevoel dat zich almaar ster
ker uitkristalliseerde tijdens het uitschrijven 
van mijn bevindingen en interpretaties. Na 
zowat honderd pagina’s sloot ik het compu
terbestand voorgoed af. Ofwel was ik ‘waar
heidsgetrouw’ — maar dan moest ik soms 
negatief gekleurde observaties vermelden en 
zou ik wellicht het vertrouwen beschamen 
dat de meeste Rosasdansers en Anne Teresa 
De Keersmaeker mij ten volle gegeven 
hadden; ofwel bleef ik trouw aan hun ver
trouwen -en dan zou ik met een opge
poetst boek eindigen. Ik kwam er niet uit, 
maar ik wilde hoe dan ook geen publicatie 
uitbrengen die tegen Rosas zou kunnen 
worden gebruikt (latere ervaringen met de 
Vlaamse pers bevestigden overigens de 
juistheid van dit morele standpunt).

Ik steun hierna meer dan eens op 
mijn veldervaringen uit 1995, maar gene
raliseer ze in het licht van latere - maar 

veel minder systematische - observaties in 
andere gezelschappen, waaronder Jan 
Lauwers’ Needcompany. Om de veralge
mening in de verf te zetten, vermeld ik 
geen namen en suggereer ik door het ge
bruik van de tegenwoordige tijd dat ik 
thans in een gezelschap veldwerk verricht. 
Het is mij in de eerste plaats te doen om 
een selectief maar werkbaar sociologisch 
model van de artistieke productieverhou- 
dingen binnen een professioneel dansge
zelschap mét een artistiek leider (binnen 
danscollectieven liggen de onderlinge rela
ties helemaal anders). Daarom sta ik vooral 
stil bij de verhouding tussen choreograaf en 
dansers, veel minder bij de relaties tussen 
de dansers. Mijn observaties bestaan uit 
momentopnames, en mijn uitspraken zijn 
dus hoe dan ook fragmentair. Daarmee is 
meteen ook gezegd dat ik helemaal geen 
accuraat beeld geef van het werkleven in 
Rosas anno 1995, laat staan van de sociale 
verhoudingen in datzelfde gezelschap 
anno nu (zo sta ik helemaal niet stil bij de 
dansklassen of de lessen tai-chi waarmee 
de Rosasdansers in 1995 hun werkdag be
gonnen; er waren geregeld nogal wat spij
belaars...).

2.

De werkplek is erg groot, goed de helft 
ervan wordt voor het werken aan de nieu
we productie gebruikt; de andere helft doet 
vooral dienst als inoefenruimte: oudere 
dansers leren hun jongere partners een al 
bestaande danspartituur aan. Het gezel
schap in strikte zin - daarnaast is er ook de 
administratieve equipe, de technische 
ploeg...— omvat zestien dansers (tien 
vrouwen, zes mannen), en een choreografe 
en haar assistente (ik vermijd hierna poli
tiek correct taalgebruik en hanteer conse
quent de mannelijke vorm). Twee beelden 
komen gedurig terug. Eén, het gezelschap 
is als een familie, een primaire groep of 
gemeenschap waarbinnen vlot wordt sa
mengewerkt omdat iedereen zich gebon
den weet door het ideaal van de danskunst 
en het gezamenlijke streven naar een goe
de voorstelling (daar heeft iedere danser 
natuurlijk zélf ook belang bij). Twee, on
danks de grote solidariteit binnen de dan- 
sersgroep is die ook een arena waarin men 
elkaar regelmatig de loef probeert af te 
steken, aan artistieke of persoonlijke zelf- 
promotie doet. Net als bijvoorbeeld een 
schoolklas of een modaal gezin is het ge
zelschap kortom een sociaal dubbelzinnige 
ruimte. Solidariteit en onderlinge competi
tie, coöperatie en onderlinge opbodpolitiek 
gaan hand in hand, zonder dat ze elkaar 
ook noodzakelijk in evenwicht houden: 
soms overweegt de ene, dan weer de an
dere sociale modus.

Ook de verhouding tussen de choreo
graaf en de dansers staat in het teken van 
sociale ambivalentie. Ik gebruik die laatste 
uitdrukking in de betekenis die Robert K. 
Merton eraan geeft. Een sociale relatie is 
volgens Merton ambivalent of ambigu 
wanneer contrasterende verwachtingen de 
verhouding,op een relatief dwingende ma
nier structureren. Hij geeft zelf het voor
beeld van de ziekenhuisdokter die afwis
selend afstandelijk en betrokken, neutraal 
en emotioneel geïnteresseerd met zijn pa
tiënten dient om te gaan. Een Vergelijkbare 
ambivalentie kleurt het sociale verkeer tus
sen choreograaf en dansers, maar deze 
verhouding neemt in de twee grote fases 
van het werkproces een andere vorm aan.

Meestal valt de voorbereiding van 
een hedendaagse dansproductie inderdaad 
in twee onderscheiden fases uiteen. In een 
eerste, vaak lange werkperiode wordt be- 
wegingsmateriaal gegenereerd en vervol
gens verder afgetast of geherdefinieerd 
door het op te splitsen, te hercombineren, 
te vertragen of te versnellen... De dansers 
voeren niet uit maar zijn artistieke co
auteurs, de werkverhouding met de choreo
graaf is overwegend democratisch en parti
cipatief (er is veel ruimte voor inspraak, 
zelfs tegenspraak), het werk zelf wordt als 
creatief ervaren. In een tweede, gewoon
lijk korte fase beslist de artistieke leider 
welk materiaal uiteindelijk wel (en hoe) en 
niet in de voorstelling wordt meegenomen.

Het weerhouden corpus wordt vervolgens 
gemonteerd, aan individuele dansers toege
wezen en verder ingestudeerd. De danser 
verandert in een passieve performer die 
toegewezen materiaal zo goed mogelijk 
dient te vertolken; de relatie met de choreo
graaf wordt dan ook directiever en hiërar
chischer, zonder dat men in een bevel
structuur terecht hoeft te komen (er is eer
der sprake van ‘autoritaire momenten’ dan 
van een autoritaire verhouding). Naarmate 
de datum van de première nadert, krijgt het 
werk een almaar repetitiever karakter en is 
de stress niet van de lucht.

Vooral de lange eerste fase zorgt 
voor heel wat onzekerheid bij de dansers. 
Zij maken naar best vermogen, en vaak 
met veel persoonlijke inzet, materiaal aan 
- maar ze weten helemaal niet of het ook 
in de voorstelling terechtkomt. En zelfs 
wanneer dat het geval is, weten ze niet ze
ker of zij ‘hun’ bewegingsfrase zélf zullen 
uitvoeren. De dansers beseffen dit risico 
op een mogelijk verlies aan auteurschap, 
wat verklaart waarom zij tijdens de eerste 
werkfase soms niet voluit gaan en hun per
soonlijk materiaal pas intensief beginnen 
te bewerken eens ze een minimum aan ze
kerheid hebben dat ze het tijdens de voor
stelling ook zelf zullen 'performen'. De 
choreograaf kan eveneens reflexief met 
deze onzekerheid omgaan, ze bewust in
zetten met het oog op een voldoende graad 
van individuele betrokkenheid en, vooral, 
van onderlinge competitie tussen de dan
sers.

De tijdelijke onzekerheid over de se
lectie en toewijzing van materiaal laat de 
artistieke leider ook toe om de sociale ver
houdingen in het gezelschap te reguleren. 
Ongetwijfeld speelt bij het vermijden van 
vroege beslissingen altijd ook een artistie
ke logica: de choreograaf behoudt speel
ruimte, hij legt zich niet te snel vast en 
creëert geen ‘padafhankelijkheid’. Deze 
artistieke vrijheidslogica gaat wonderwel 
samen met een impliciete sociale logica. 
Door pas laat te beslissen houdt de choreo
graaf zijn dansers ‘op scherp’ en vermijdt 
hij tevens dat het gezelschap al te snel uit
eenvalt in een gemotiveerde kerngroep en 
een ongemotiveerde periferie van dansers 
die weten dat ze in de voorstelling een 
voornamelijk ondersteunende rol hebben 
(versta: dat ze geen solo’s, duetten of trio’s 
zullen dansen, maar enkel zullen deelne
men aan het groepswerk).

3.

Bij het ontwikkelen of ‘uitvinden’ van 
nieuw bewegingsmateriaal zijn alle bron
nen bruikbaar: afbeeldingen van sculptu
ren en filmfragmenten, verbale statements 
of gezegdes (die worden ‘uitgedanst’), 
muziek (alles kan, zowel klassiek als pop- 
kitsch), alledaagse gestes, persoonlijke 
herinneringen... Wanneer ze materiaal 
genereren, anticiperen de dansers meestal 
op de veronderstelde ‘smaak’ van de artis
tieke leider. Uit eerdere voorstellingen, 
eventueel ook uit de eerdere samenwer
king, leiden ze af welk soort materiaal de 
choreograaf wellicht interesseert. Tegelij
kertijd willen ze hem verrassen, want al
leen originele bewegingen hebben een 
grote kans om de eindmeet te halen. De 
dansers balanceren kortom gedurig op de 
slappe koord die vertrouwd van onver
trouwd scheidt. Ze willen tegemoetkomen 
aan de gekende smaak van de choreograaf, 
maar dan via een oorspronkelijke variatie, 
een acceptabele ‘draai’ die niet als een in
dividuele idiosyncrasie of transgressie zal 
worden geobserveerd.

Regelmatig zijn er collectieve toon- 
momenten waarin het nieuwe materiaal 
aan de artistieke leider wordt voorgesteld 
in aanwezigheid van het gehele gezel
schap. De dansers ervaren die momenten 
als publieke examens, want de choreograaf 
deelt impliciet plussen en minnen uit door 
veel of weinig interesse te betonen. De 
mate van belangstelling valt deels aan het 
gegeven commentaar af te leiden. Soms 
formuleert de choreograaf gedetailleerde 
suggesties, soms volstaat hij met enkele 
cryptische aanwijzingen, en een derde keer 
is er alleen een veelzeggend “thank you”.
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Minstens even betekenisvol vinden de 
dansers de loutere duur van de aandacht 
die de choreograaf aan hen besteedt. De 
dansers ervaren die aandacht, net als het 
gegeven commentaar, in kwalitatieve ter
men: de hoeveelheid aandacht is indicatief 
voor de mate van symbolische of artistieke 
erkenning. Het persoonlijke artistieke ka
pitaal neemt dan ook in ieders ogen pijl
snel toe wanneer de choreograaf een dan
ser apart neemt om samen een individuele 
frase verder uit te diepen of bij te schaven.

Voor de dansers is het krijgen van 
aandacht dé primaire beloning. Ze wordt 
dan ook actief nagestreefd, wat de ‘aan- 
dachtgever’ .‘uiteraard weet. Om sociale 
spanningen te vermijden, verdeelt de cho
reograaf zijn attentie(s) gewoonlijk in rela
tief gelijke mate over de verschillende 
dansers en hun materiaal. Op deze regel 
bestaan twee voorspelbare uitzonderingen. 
Er zijn de paar dansers die van meet af aan 
als centrale figuren naar voren werden ge
schoven; en er zijn de ‘moeilijke gevallen’, 
de dansers die de choreograaf als te weinig 
werkbetrokken evalueert en die hij daarom 
tijdens het werkproces slechts een mini
male feedback geeft. Overigens kunnen 
die uitzonderingen over meerdere voor
stellingen worden bijgesteld: de choreo
graaf kan de minder geëngageerde danser 
bijvoorbeeld bij de leest houden door hem, 
met meer of minder woorden, een grotere 
rol te beloven in een volgende productie 
(al geldt ook hier dat niemand in de toe
komst kan lezen).

De sociale verhouding tussen artistiek 
leider en performer in een dansgezelschap 
- en allicht ligt het niet anders in een thea
tercompagnie of een muzikaal ensemble - 
wordt dus in hoge mate gereguleerd door de 
vertaling van aandacht in artistieke erken
ning. Aandacht krijgen, dat is ernstig geno
men worden, als artiest en niet als persoon, 
als coauteur en niet als uitvoerder. Men zou 
dat aandachtsregiem kunnen beschrijven 
vanuit Marcel Mauss’ logica van de gift. De 
dansers geven tijd, energie, engagement én 
zelfgecreëerd materiaal. De tegengift be
staat uit het geven van aandacht, en de cho
reograaf bespeelt deze logica van de gift 
door de aandacht te doseren, zodat de sym
bolische cyclus aan de gang blijft.

4.

De blik van de choreograaf is het structu
rerende principe tijdens de volledige crea- 
tieperiode. De dansers ervaren hem als 
evaluatief, examinerend en controlerend. 
Hij keurt goed of keurt af, hij deelt veel of 
weinig persoonlijke erkenning uit. Voor de 
dansers ligt in de blik van de choreograaf 
echter nog een ander (inhoudelijk) artistiek 
kapitaal besloten. De choreografische blik 
staat immers voor artistieke mogelijk- 
heidszin, hij herkent in het materiaal mo
gelijkheden die de dansers zélf niet zien. 
Precies daardoor kan de choreograaf als 
een erkennende instantie optreden zonder 
te worden gecontesteerd. Met een boutade: 
de dansers erkennen zijn blik omdat hij een 

artistiek potentieel onderkent waarvoor zij
zelf al dansende blind zijn. Dat potentieel 
neemt tijdens de twee werkfases alweer 
verschillende vormen aan. In de eerste fase 
gaat het erom de intrinsieke mogelijkhe
den van één enkele bewegingssequentie, 
één duofrase... te herkennen. Naarmate 
het werk vordert, en zeker nadat de eerste 
selecties zijn gemaakt, richt de blik van de 
choreograaf zich almaar sterker op het ge
heel van de voorstelling. Dé vraag is dan 
of bepaalde frases zo kunnen worden gear
ticuleerd dat ze ‘passen’ - ze kunnen ge
lijktijdig worden uitgevoerd, in elkaar 
overlopen, als contrapunt werken...

Strikt genomen wordt de blik van de 
artistieke leider pas ‘choreografisch’ tij
dens de tweede fase. Vanaf dan ‘schrijft hij 
met beweging’: met het kijken spoort dan 
letterlijk een inschrijven van bewegingen. 
Het basismateriaal komt vast te liggen en 
wordt ‘aan elkaar geschreven’, de bewe- 
gingsfragmenten en frases worden zodanig 
verbonden dat een consistente tekst ont
staat, een bewegingscompositie die over
tuigt. Bij de selectie van het eindmateriaal 
spelen herinneringen aan vroegere fases en 
vooral video-opnames een doorslaggeven
de rol. De choreograaf blikt terug in de tijd 
en kan een danser plots vragen om voor
dien genegeerde frases opnieuw uit te 
voeren (de verrassing is dan van diens ge
zicht af te lezen).

Het weerhouden materiaal wordt ge
socialiseerd, het verandert van persoons
gebonden in groepsmateriaal. Het is een 
drastische stap, die wellicht niet in ieder 
dansgezelschap wordt gezet. De sociali
satie vergemakkelijkt alvast het exploreren 
van mogelijke unisono’s, maar is tevens 
een soort van lichaamstest: ‘past het mate
riaal van A niet beter bij het lichaam van 
B?’. Voor de dansers is het een moment 
van algemene ’de-autorisatie’ en ook van 
een mogelijk verlies aan direct auteur
schap. Men zegt het niet hardop, maar het 
definitief doorgeven van persoonlijk mate
riaal aan een andere danser komt over als 
een regelrechte belediging van de kant van 
de choreograaf. De betrokken danser ziet 
zijn materiaal wel artistiek gevalideerd, 
maar dat hij het niet zelf mag uitvoeren, 
betekent ook dat de finale beloning hem 
wordt onthouden: een andere danser krijgt 
applaus voor ‘mijn materiaal’.

De finale montagefase is, bij wijze 
van spreken, het moment van artistieke 
waarheid. Tegelijkertijd is het een sociale 
ontknoping, een voorlopig eindpunt in de 
verhouding tussen dansers en choreograaf. 
De artistieke leider wikt en beslist, deze 
keer definitief en met publiek zichtbare 
gevolgen: welk materiaal zal door wie 
worden gedanst? En ook: hoelang zal ie
dere danser tijdens de voorstelling kunnen 
optreden, in welke (centrale of perifere) 
rol? Materiaal dat voorgoed wordt afge
voerd, geeft de auteurs ervan gewoonlijk 
een wrang gevoel. Soms hebben ze weken
lang in dat materiaal geïnvesteerd, werd 
het eerst goedgekeurd en nog bijgeschaafd 
-en plots is het waardeloos en loopt het 

een reële kans om in de artistieke vergeet- 
put te belanden. De afwijzing onderbreekt 
de logica van gift en tegengift, en wordt 
daarom als kwetsend beleefd. De geslagen 
wonde, zo kon ik meermaals observeren in 
zowel dans- als theatergezelschappen, gaat 
vaak erg diep. Soms komt een danser of 
acteur het zelfs niet te boven. Dan stapt hij 
over naar een andere compagnie, begint 
zelf een gezelschap of - maar dat is eerder 
uitzonderlijk - kapt er definitief mee.

In de slotfase van een creatieproces 
veranderen alle onzekerheden in geen tijd 
in zekerheden. Daarbij volgt de artistieke 
leider lang niet altijd een strikt artistieke 
logica. Dat een dansvoorstelling soms ma
nifest zwakkere passages bevat, heeft vaak 
met een eenvoudige sociale reden te ma
ken. De choreograaf onderkent-vaak wel 
het artistiek onvoldragen of dramaturgisch 
ongerijmde karakter van het getoonde, 
maar hij wil een open conflictsituatie ver
mijden (dansers staan soms wel degelijk 
op hun strepen) of voorkomen dat een ta
lentvolle danser het gezelschap verlaat 
omdat zijn materiaal niet in de voorstelling 
zou terechtkomen.

Dansers ervaren de afwerking van 
een voorstelling als beslissend voor de 
impliciete erkenning als coauteur. Op dit 
punt verschilt het gros van de hedendaagse 
dans van balletproducties, zelfs van de mo
derne danstraditie. De dansers krijgen in 
een eerste fase een bijzonder grote inbreng 
bij het aanbrengen en verder bewerken van 
bewegingsmateriaal. De validering van dit 
impliciete coauteurschap door de opname 
van zelfgemaakte frases in de definitieve 
voorstelling, is voor hen daarom doorslag
gevend, en is veel belangrijker dan de 
erkenning als technisch (hoog)begaafd dan
ser. De choreograaf geeft deze erkenning 
-al dan niet- in de eindchoreografie. 
Daarmee affirmeert hij tevens zijn auteur
schap, gewoonlijk zonder opgave van 
artistieke argumenten of goede redenen.

In een collectief creatieproces moet 
iemand de eindbeslissingen nemen, de fi
nale knopen doorhakken. Soms is die ‘ie
mand’ de gehele groep, die na gezamenlijk 
overleg beslist. Wanneer het gezelschap 
daarentegen een artistiek leider heeft, 
maakt hij de finale selecties. In een ge
sprek daarover zei een choreograaf mij 
ooit: “Het is mijn werk, want het wordt mij 
toegerekend. Daarom ben ik en niemand 
anders verantwoordelijk voor de artistieke 
kwaliteit ervan, die ik dan ook dien te be
waken.” Dat mag autoritair klinken, maar 
het zegt ook iets over een reële spanning 
tussen ‘het imaginaire standpunt van het 
definitieve kunstwerk’ en de uiteenlopende 
visies van de dansers die er deel van uitma
ken. Precies deze spanning is afwezig in 
individuele kunstvormen, zoals schilderen 
of schrijven. Hij is constitutief voor sociale 
kunstvormen - waarmee natuurlijk niet ge
zegd is dat één enkel iemand best de artis
tieke eindverantwoordelijkheid voor het 
spreekwoordelijke geheel draagt. Geslaagde 
kunstwerken kunnen ook zonder artistieke 
leiders worden gemaakt.

Bibliografische aantekening

In zijn ondertussen semi-klassieke studie 
Art Worlds (Berkeley, University of 
California Press, 1982) heeft socioloog 
Howard Becker als eerste een arbeidsge- 
richt perspectief op de kunsten bepleit. Een 
kunstwereld, aldus Becker, omvat alle ac
tiviteiten die nodig zijn om een artefact te 
produceren en te ‘mediëren’ met het oog 
op zijn erkenning als kunstwerk. Becker 
stelt vooral belang in de onderlinge afhan
kelijkheden tussen alle betrokkenen, maar 
benadrukt tegelijkertijd heel sterk - wel
licht zelfs té sterk—het belang van gedeelde 
conventies en normen voor het functioneren 
van een kunstwereld. Etnografische studies 
van concrete kunstwerelden, zoals gezel
schappen of het met een galerie verbonden 
netwerk van kunstenaars en verzamelaars, 
blijven ook na Beckers baanbrekende stu
die opvallend schaars. Daar zijn minstens 
twee redenen voor te geven. De ‘social 
turn’ binnen de kunstwetenschappen resul
teerde niet in de toe-eigening van sociaal
wetenschappelijke onderzoeksmethoden, 
terwijl de sociologie de kunsten nog altijd 
ziet als ‘elitair en dus niet representatief 
voor het normale samenleven’. Van de 
weinige mij bekende casestudies vermeld 
ik graag Helen Wulffs Ballet across 
Borders: Career and Culture in the World 
of Dancers (Oxford/New York, Berg 
Publishers, 1998) en het sterk door 
Bourdieu geïnspireerde L’Orchestre dans 
tous ses éclats: ethno grafie des formations 
symphoniques van Bernard Lehmann 
(Parijs, La Découvert, 2002). Zoals gezegd 
zijn mijn observaties binnen Rosas ook 
veel verschuldigd aan Robert K. Merton, 
Sociological Ambivalence and Other 
Essays (New York, The Free Press, 1976).
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SVEN Lütticken

Aan performancekunst kleven sinds de late 
jaren vijftig, toen happenings en events 
opkwamen, progressieve en soms revolu
tionaire connotaties. Sinds de term perfor
mance rond 1970 ingeburgerd raakte en 
een specifiek performancediscours tot 
stand kwam, is deze ideologisering een 
reflex geworden. “Performance clogs the 
smooth machinery of reproductive repre
sentation necessary to the circulation of 
capital”, aldus Peggy Phelan in een uit
spraak uit 1993, die zij vandaag misschien 
niet meer voor haar rekening zou willen 
nemen. [1] Toch demonstreerde Kristine 
Stiles recent dat dit vertoog allesbehalve 
dood is: “Through its emphasis on action, 
performance recovers the social force of 
art. It remains one of the last and most ef
fective modes of resistance to all forms of 
domination, from globalization to totalitari
anism”, en verder ziet Stiles performance als 
“the most forceful opposition to capitalism in 
the visual arts”. [2] Aileen performance kan 
de wereld redden -enigszins gechargeerd 
komt het daarop neer. Het is hoog tijd om 
deze retoriek te overdenken, en een alterna
tief te formuleren voor de ideologisering van 
de performance als intrinsiek progressief 
verschijnsel. De meest fanatieke heden
daagse performance-ideoloog, kunstenaar 
Tino Sehgal, biedt daartoe aanzetten - die 
op hun beurt echter weer in een problema
tisch discours en een even problematische 
praktijk uitmonden.

Dematerialisering

De performance wordt onder meer als pro
gressief beschouwd omdat zij het object 
inruilt voor de efemere handeling. Aldus 
zou zij breken met de status van kunst als 
handelswaar. In haar klassieke anthologie 
Six Years: the dematerialization of the art 
object from 1966 to 1972 plaatst Lucy 
Lippard de performance naast andere ‘ge- 
dematerialiseerde’ kunstvormen uit die 
tijd: als voornaamste media vermeldt zij 
“video, performance, photography, narra
tive, text, actions”, en het eerste kunstwerk 
dat zij aanhaalt is een boek van George 
Brecht dat meerdere categorieën met el
kaar verbindt. [3] “Brecht has been making 
‘events’ that anticipate a stricter ‘concep
tual art’ since around 1960”, aldus Lippard, 
en ze geeft enkele voorbeelden van Brechts 
eventteksten, waaronder Time-Table Event, 
spring, 1961 : “To occur in a railway station. 
A time-table is obtained. A tabled indica
tion is interpreted in minutes and seconds 
(7:16 equaling, for example, 7 minutes and 
16 seconds). This determines the duration 
of the event.” [4] Deze werken zijn dub
belzinnig; het gaat om tekstwerken die 
aanleiding kunnen zijn tot ‘performances’ 
of ‘events’, maar het kan ook bij tekst blij
ven. Lippard behandelt deze kunst dan ook 
in de context van de conceptuele kunst die 
met taal, fotografie, film en video werkt; 
dit zijn haar ‘gedematerialiseerde kunst
objecten’ bij uitstek, en de échte perfor
mance speelt hier slechts een onderge
schikte rol. Hoewel Lippard meent dat 
deze kunstvormen een kritiek inhouden op 
het kunstproduct als unieke, prestigieuze 
waar, gaat het nog altijd om objecten, om 
commodities, zij het van een ‘democra
tischer’ allooi dan dure schilderijen.

Men zou hier kunnen opmerken dat 
de echte performancekunst verdergaat en 
wel degelijk afstand neemt van het object; 
immers, performances leveren zelfs geen 
armetierige objecten meer op, ze bestaan 
alleen nog uit handelingen. Of in de woor
den van Kristine Stiles: “Performance [...] 
developed into a leftist alternative to the 
production of art objects and was presen
ted in non-traditional spaces as a means to 
subvert both the market and the regular 
institutions of art. It confounded the reduc
tion of art to undifferentiated merchandise 
by displacing objects with artists, sub
jects whose performances resisted com
modification (even as the residue of 
those acts could still be objectified and 
sold).” [5] Die laatste opmerking is ech
ter veelzeggend; uiteindelijk heeft vrij
wel iedere vorm van performancekunst 
objecten opgeleverd, of het nu gaat om 
relicten of om de mediale dragers van 
foto’s of filmbeelden.

Progressieve striptease
Oude en nieuwe performance-ideologie

Philippe Halsman

Naakt met popcorn, 1948, © Fond. Gala-Salvador Dal, Figueres

Maar dan nog: als we ons een extreem gera
dicaliseerde performancekunst voorstellen, 
die werkelijk niets materieels meer achter
laat, en die alleen in de herinnering voortbe
staat: zou dat werkelijk een breuk betekenen 
met het warenkarakter van de kunst? Heeft 
een dergelijke ‘pure’ performance volledig 
met haar commodification afgerekend? 
Niet als de performance zelf als waar wordt 
verkocht. Volgens de marxistische politie
ke economie is het onderscheid van de li
berale economie tussen ‘goederen’ en 
‘diensten’ grotendeels irrelevant: beide 
zijn waren. Een waar is iets dat wordt in
geruild tegen geld, iets dat wordt verkocht, 
maar dat hoeft geen ding te zijn. [6] Als 
het belang van immateriële waren zoals 
diensten in de westerse economie steeds 
meer toeneemt, dan is dat een interessante 
verschuiving binnen het geavanceerde ka
pitalisme, een poging om nieuwe gebieden 
voor het produceren van meerwaarde te 
ontsluiten, maar het is niet per se een fun
damentele breuk. Diensten zijn nog altijd 
waren, al gaat het om meer ‘geavanceerde’ 
waren dan gewone goederen. (Ook de libe
rale economische theorie beschouwt dien

sten uiteraard niet als een breuk met het 
kapitalisme, maar vaak legt zij meer na
druk op het verschil met goederen. 
Diensten worden gehypet als een geavan
ceerder, ‘progressief economisch ver
schijnsel.)

Indien de performance zich dus tot 
een ‘gewoon’ modem kunstwerk verhoudt 
zoals diensten tot goederen, dan blijft zij 
een ‘kapitalistische’ kunstvorm; dat is ook 
de conclusie van de economisch onderleg
de Tino Sehgal, voormalig danser en be
halve kunstenaar misschien de voornaam
ste performance-ideoloog van de laatste 
jaren. Sehgals werken bestaan voorname
lijk uit kleine verrassingen binnen kunst
tentoonstellingen, doorgaans uitgevoerd 
door medewerkers van de betreffende in
stellingen: een museumsuppoost die plot
seling op en neer springt, iemand die in 
slowmotion over de grond rolt, een balie- 
meisje dat plots achter de bezoeker op de 
grond ploft en begint te zingen. De ‘acts’ 
worden telkens afgesloten met het uitspre
ken van de titel van het werk en de naam 
van de kunstenaar. Sehgal wil met deze 
hoogst immateriële werken in de eerste

plaats afrekenen met het objectkarakter 
van de kunst, waarbij zijn beweegredenen 
echter niet antikapitalistisch maar ecolo
gisch van aard zijn. Anders dan de vroegere 
performance-ideologen, verbindt Sehgal 
het object niet met de verhandelbaarheid 
van kunst, maar met de roofbouw op na- 
tuurlijke grondstoffen en de ecologische 
problemen die dat meebrengt. Tegen
woordig vermindert de - industriële - pro
ductie de kwaliteit van het leven in plaats 
van ze te verbeteren, klaagt Sehgal. De 
kunst moet zich daaraan onttrekken. “The 
fact that current production is possibly also 
decreasing the quality of life is in civilisa- 
tional terms an absolute historical novelty, 
since the function of production was, of 
course, to ensure survival and enhance the 
quality of life.” [7] Om die reden noemt 
Sehgal het produceren van objecten “reac
tionair”. [8] Met die kwalificatie sugge
reert hij uiteraard dat de performance pro
gressieve kwaliteiten bezit, maar hij con
cludeert niet dat zij zich aan de markt ont
trekt. “My own agenda is not necessarily a 
leftist one”, aldus Sehgal. Anders dan 
Lippard of Phelan gaat Sehgal ervan uit dat
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gedematerialiseerde kunst evengoed deel 
uitmaakt van de kapitalistische econo
mie. [9]

Dat inzicht pleit voor hem. Toch 
vormt dit slechts een opstapje voor een 
nieuwe ‘progressieve’ ideologisering van 
de performance. Daarbij verbindt Sehgal 
elementen van het oude ‘linkse’ discours 
over dematerialisering met een recenter 
discours dat al jaren circuleert in kringen 
van liberale economen en kapitalistische 
ideologen. Een typerend voorbeeld van 
die laatste tendens, die korte tijd een hype 
was in de kunstwereld, is het boek The 
Experience Economy van Pine en 
Gilmore. [10] In dit boek met de veelzeg
gende ondertitel “Every Work Is Theatre & 
Every Business a Stage” schetsen de au
teurs een soort idealistische progressie, een 
voortschrijdende Vergeistigung die leidt 
van commodities via goods en services naar 
experiences. (Commodities is de Engelse 
vertaling van het marxistische begrip 
‘waren’, maar de term wordt in de denktra
ditie van de liberale economie - waarbin
nen ook Sehgal zich beweegt- gereser
veerd voor grondstoffen en bulkgoederen.) 
Hoe immateriëler het product, hoe ‘hoger’ 
de categorie waarin het thuishoort, maar de 
hoge goederen steunen doorgaans op de 
lagere: als een fancy koffiezaak van het 
bestellen en nuttigen van een cappuccino 
een ‘experience’ maakt, dan komen daar 
grondstoffen, goederen en diensten bij kij
ken. De meerwaarde gaat echter steeds 
meer in de hoogste categorie zitten: van de 
acht euro die je neertelt, is het grootste 
deel voor de ‘experience’.

Sehgal hanteert dezelfde logica, 
maar hij wil de waren ontdoen van de 
hybride en ‘inconsequente’ trekken die ze 
nog vertonen binnen de experience 
economy. Hij wil ook de eerste twee stap
pen -het gebruik van grondstoffen en 
hun bewerking tot goederen — afstoten, 
om op een puur performatieve wijze een 
dienst te verlenen die een ‘experience’ 
oplevert. Op dat punt wordt de perfor
mance voor Sehgal cruciaal. Om zijn vi
sie op performance te verduidelijken, 
schuift Sehgal op een gegeven moment de 
striptease naar voor. [ 11 ] Striptease is tij
delijk en in tegenstelling tot andere vor
men van dans door en door commercieel: 
“what is specific about striptease is that it 
is generally done to be bought and sold. It 
is inherently commercial. It is a product 
like any other product, with one categori
cal difference: it is produced by a person 
transforming his or her actions.” [12] In 
tegenstelling tot andere service jobs, die 
nog met dingen (zoals computers) werken 
én uit het bewerken van dingen bestaan, is 
striptease haast volledig immaterieel. Het 
afwerpen van materiële balast is er zelfs 
tot inhoud geworden. Ondanks de onge
wenste seksistische connotaties van de 
striptease, waar Sehgal duidelijk mee in zijn 
maag zit, vormt zij hét toekomstmodel.

Met dat model heeft de demateriali
sering van de kunst haar capitalist turn 
voltrokken. Sehgals artistieke project is, 
naast een reddingspoging van de natuur en 
dus van de leefomgeving van de mens, ook 
een reddingspoging van het kapitalisme. 
Alleen als het kapitalisme breekt met het 
produceren van dingen heeft het nog een 
toekomst; de performance kan deze breuk 
voorbereiden en inleiden, en hierin ligt 
haar radicaliteit en progressiviteit. Dat dit 
neoliberale ecotopia bitter weinig met de 
feitelijke economische ontwikkeling te 
maken heeft, waarin de industriële produc
tie een belangrijke (zij het onsexy) rol 
blijft spelen, maakt er een hypocriet 
sprookje van — een ideologische toverspie
gel die aan de bestaande orde wordt voor
gehouden.

Reproductieverbod

De historische performance richtte zich niet 
alleen tegen het object of het materiële ka
rakter van kunst, zij verzette zich ook tegen 
elke vorm van reproductie en representatie. 
Doorgaans werd zij begeleid door een anti- 
reproductiehouding, en door een discours 
dat de performance tegen het vervreemden
de en fetisjistische karakter van de media en 
van het spektakel afzette. Tegen die ‘spec
taculaire’ representaties bracht de perfor
mance volgens Peggy Phelan een represen
tation without reproduction in stelling, een 
alternatieve, activerende en confronteren
de vorm van ‘liverepresentatie’; in de 
woorden van Erika Fischer-Lichte zocht ze 
daarmee de grens op van de representatie 
an sich, en streefde zij naar een grens- 
ervaring die het onderscheid tussen reali
teit en beeld, tussen presentie en represen
tatie deed oplossen. [13] Als het publiek
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zelfs vermoorden, is de kunst inderdaad 
radicaal performatief geworden.

Ook dit reproductieverbod was anti
kapitalistisch gemotiveerd. De perfor
mance wilde zich losmaken van de kapita
listische spektakelcultuur; het fotograferen 
of filmen van performances werd be
schouwd als een poging om de perfor
mance te recupereren en opnieuw in het 
kapitalistische spektakel te integreren. 
Deze opvattingen zijn lang blijven door
leven; nog in de jaren negentig beaamt 
Peggy Phelan de reproductievijandigheid 
van de oude performancecultuur. Van per
formance verwacht ze een “model for 
another representational economy” en ze 
schrijft: “Performance’s only life is in the 
present. Performance cannot be saved, re
corded, documented, or otherwise partici
pate in the circulation of representations of 
representations: once it does so, it becomes 
something other than performance. To the 
degree that performance attempts to enter 
the economy of reproduction it betrays and 
lessens the promise of its own onto
logy.” [14] Zodra de performance zich met 
reproducties inlaat, verraadt ze haar onto
logie en is ze dus geen performance meer.

De hardnekkigheid van dit discours 
is des te merkwaardiger als men bekijkt 
wat dat verzet tegen mediale reproducties 
heeft opgeleverd. Historisch is het repro
ductieverbod van de performance immers 
futiel gebleken. Al in de jaren zestig wer
den happenings ‘pop’ en ontwikkelden zij 
zich tot media-events - tot groot afgrijzen 
van Allan Kaprow en tot even groot jolijt 
van Warhol die deze ontwikkeling ook 
heeft gestimuleerd. Ook is inmiddels dui- 
delijk geworden dat de ‘klassieke’ perfor- 
mancekunst van Beuys, Abramovic of 
Burden haar impact vooral te danken heeft 
aan de zwart-witfoto’s, films en video’s 
die ervan zijn gemaakt. Deze beelden heb
ben de status van originelen verworven, in 
die mate zelfs dat de reenactments van 
historische happenings, events of perfor
mances die men de laatste tijd opvoert, 
voortdurend moeten opboksen tegen de 
mediale representaties van weleer; zij drei
gen als liveperformances bij voorbaat als 
reproductie van een oude foto of video 
over te komen. [15] De beste reenactments 
gaan dit verschijnsel niet uit de weg, zoals 
ook in het algemeen de interessantere re
cente performancekunst de starre oppositie 
tussen tussen livegebeurtenis en (minder
waardige) reproductie ondermijnt. Terwijl 
de historische performancekunst via een 
niet-reproduceerbare live-ervaring vanuit 
de representatie trachtte door te breken naar 
presentie, heeft de recentere performance
kunst lessen getrokken uit het feit dat de 

klassieke performances zich uiteindelijk 
niet aan mediale representatie konden ont
trekken. Liveperformance, foto’s en video’s 
worden nu herkend als verschillende mani
festaties van één werk, dat op een com
plexere wijze tussen presentatie en repre
sentatie oscilleert dan de oude performance- 
ideologie wilde inzien; en het is niet de 
liveversie waarin dat werk overleeft.

Dit betekent ook dat de performance 
geen fundamentele bedreiging voor het 
kapitalistisch spektakel was; zij is er ten
slotte in geïntegreerd, als mediaperfor
mance. Maar als men de antireproductie- 
traditie nu zou radicaliseren, als men er 
écht werk van zou maken; zou dan niet 
tóch een vorm van performance kunnen 
ontstaan die onverenigbaar is met het kapi
talisme? In die redenering blijft men ver
onderstellen dat het kapitalisme is aange
wezen op de media, terwijl Guy Debord al 
in de jaren zestig doorzag dat het spectacu
laire karakter van de kapitalistische econo
mie niet primair gelegen was in media zo
als film, fotografie of video, maar in het 
warenfetisjisme, zoals Marx dat had ge
analyseerd. De waren lijken onderling gril
lige ‘sociale’ relaties te hebben via de 
ruilwaarde. Zij lijken door hun quasi- 
menselijk ‘karakter’ een bepaalde waarde 
te hebben in relatie tot andere waren - vol
gens Marx gaat het in feite om verhoudin
gen tussen mensen die ‘vermomd’ zijn als 
verhoudingen tussen waren. Die waren zijn 
primair industriële producten; voor Marx en 
ook voor Debord blijven dit uiteindelijk 
toch de prototypische waren. In deze geab
straheerde, hiëroglyfische representaties 
van de maatschappij heeft - volgens 
Debords befaamde formulering - alles wat 
ooit geleefd werd zich in een voorstelling 
verwijderd. [16] Dit primaire spektakel 
van beeldgeworden waren is dus een alge
mene maatschappelijke conditie; ‘de me
dia’ vormen slechts een secundair spekta
kel (van waargeworden beelden) dat het 
primaire spektakel versterkt. Om met de 
spektakelmaatschappij af te rekenen vol
staat het dus niet om af te rekenen met ‘de 
media’ ; heel de maatschappij moet daartoe 
worden gerevolutioneerd.

Tino Sehgal neemt de antimedia- 
retoriek serieuzer dan men in de praktijk 
doorgaans deed in de jaren ‘60 of ‘70; hij 
omarmt de reproductievijandigheid met een 
bijkans Talibanachtig fanatisme. Aangezien 
Sehgal geen antikapitalist is, en zelfs een 
'prokapitalistisch' standpunt inneemt, kan 
zijn verbod op foto- of videoreproductie 
echter niet antikapitalistisch worden geïn
terpreteerd. Net als Debord moet hij tot het 
inzicht zijn gekomen dat reproductievijan
digheid geen bedreiging voor het spektakel 

hoeft te vormen; sterker nog, Sehgal heeft 
geconcludeerd dat een radicaal reproduc
tieverbod zelfs een ongekend spectaculaire 
werking kan hebben. De aura van mensen 
als Salinger, Kubrick en Hughes bewijst 
dat een eenzijdige afzegging aan de me
chanische reproductie tot mythevorming 
en dus tot een paradoxaal soort publiciteit 
leidt. Sehgal past dit principe toe op zijn 
werken. Zij profiteren van hun onbeschik- 
baarheid; juist dat zij niet op afroep zicht
baar zijn, dat zij slechts op bepaalde mo
menten en plekken worden opgevoerd, 
geeft ze een aura dat vergelijkbaar is met 
de Kultbilder die - zoals Benjamin memo
reerde - slechts voor priesters of alleen bij 
bepaalde bijzondere feesten voor het volk 
te zien waren. [17] Sehgals houding lijkt 
radicaal, maar heeft ook archaïserende 
trekken: zijn afzegging aan de reproductie 
en de lastige ‘vindbaarheid’ van zijn wer
ken in een tentoonstelling transformeren 
het kunstwerk weer in een Kultbild of 
-aangezien het om performances gaat- 
een Kulthandlung.

Het produceren van aura door het 
weigeren van reproductie - door onzicht
baarheid- wordt niet alleen door Sehgal 
toegepast. In de recente retrospectieve van 
Rirkrit Tiravanija, onder meer te zien in 
Museum Boijmans Van Beuningen, wer
den alleen de lege ruimten gereproduceerd 
waar deze kunstenaar ooit tentoongesteld 
had. De eigenlijke installaties kreeg men 
niet te zien; men kon ze alleen ervaren via 
teksten die hun oorspronkelijke presentatie 
en beleving in herinnering brachten. Het 
pleitte voor Tiravanija dat hij deze ‘mys
tiek van de afwezigheid’ door een didac
tische setting expliciet maakte, en dus in 
zekere zin ontmantelde. Bij Seghal blijft 
vooral de indruk van een mystificerende 
esthetische verarming. Zijn radicale beeld- 
verbod creëert een spektakel van de afwe
zigheid. Het verbod op fotografische re
producties stimuleert de reproductie van 
het werk in de vorm van geruchten. De 
weigering van mediatisering is media
geniek geworden; de publiciteitsmachine 
van de musea, biënnales en andere kunst
manifestaties zorgt ervoor dat deze vluch
tige en grotendeels onzichtbare perfor
mances zich als een lopend vuurtje ver
spreiden. Sehgals succes bestaat erin dat 
hij de breuk met de huidige mediacultuur 
op een mediagenieke manier weet te en
sceneren. Tegelijk bemoeilijkt de wijze 
waarop het werk publiek wordt gemaakt 
- door representatie in teksten en geruch
ten - toetsing en verdieping; door de ge
ringe zichtbaarheid en moeilijke vindbaar
heid is het voor de beschouwer lastiger om 
met Sehgals werken aan de haal te gaan, 
om ze op te laden met eigen betekenissen 
en sentimenten, om ze wellicht ook tegen 
de keer te lezen. Sehgals performances zijn 
onzichtbare en ontastbare waren die veilig 
en op enigmatische afstand in hun eigen 
wereld leven, even ongrijpbaar als flitska- 
pitaal.

Performancedwang

Niet alleen in de kunst viert de term ‘perfor
mance’ triomfen. Hij wordt ook steeds va
ker gebruikt voor het presteren of functio
neren van werknemers en bedrijven. 
Iedereen moet performen. Tekenend voor 
de neoliberale performancecultuur zijn de 
programma’s waarin mediagenieke onder
nemers als Donald Trump en advocaat 
Bram Moszkowicz hun ‘leerlingen’ tiran
niseren - de leerlingen gaan in een media
performance de strijd met elkaar aan, en 
slechts één kan de felbegeerde baan win
nen. Men zou kunnen stellen dat het spek
takel daarmee een performative turn heeft 
gemaakt. Het spektakel van de situationis- 
ten, dat berustte op een scheiding tussen 
een droomachtig warentoneel en een pas
sieve consument, is opgevolgd door een 
participatief en performatief spektakel. 
Daarmee is een fase ingeluid die de situatio- 
nisten zelf onvoldoende hebben onderkend. 
De marxist Guy Debord bleef steeds pri
mair uitgaan van industriële waren waar
van de waarde werd afgemeten aan een 
statistisch gemiddelde: de arbeidskracht, 
die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de 
ruilwaarde van waren (en niet de fetisjis
tische illusie dat zij hun waarde onderling 
bepalen). Ook diensten kan men in princi
pe zo analyseren -ook zij zijn waren 
waarin arbeidskracht is geïnvesteerd. 
Vandaag lijkt het echter steeds minder mo- 
gelijk om de waarde van waren op dit sta
tistische gemiddelde te funderen. Bij Marx 
is eveneens sprake van een meerwaarde 
die de ondernemer als winst op zak steekt, 
maar in de huidige economie zijn de ar
beidskracht én de meerwaarde op drift. 
Wat dat betreft is de analyse van The



Experience Economy juist: in een econo
mie van experiences kan een trendy koffie 
een absurd bedrag kosten; ook kan een 
‘topmanager’ even absurde bonussen in 
zijn zak steken. Hij is immers een unieke 
performer. Deze experiences vervangen 
het klassieke theatermodel, waar het spek- 
takelbegrip van de situationisten nog op 
gebaseerd was, door een allesdoordringend 
performatief spektakel.

Wat in dit spektakel wordt verkocht 
is steeds minder abstracte arbeidskracht, 
en steeds meer de unieke performance, de 
act van een individuele performer die in 
laatste instantie zichzelf met huid en haar 
op de markt gooit. Niet alleen de perfor
mance wordt zo tot waar, in laatste instan
tie ook de performer zelf - hetgeen wordt 
gereflecteerd in reality TV en aanverwante 
mediaverschijnselen. De oppositie tussen 
performance en media is vervangen door 
een grillige dialectiek: iedere baan, ieder 
klus, ieder privé-leven -kortom: iedere 
performance - kan aanspraak maken op 
reproductie, en tegelijk worden alle me
diale modellen ook geleefd en geperformd. 
De in het spektakel geïntegreerde perfor- 
mancekunst is een onderdeel geworden 
van een bredere performatieve cultuur; wat 
dat betreft was Dal, als gehaaide media- 
performer, even profetisch als Pollock die, 
weliswaar tegenstribbelend, door Hans 
Namuth in een performende media-icoon 
werd veranderd, en daarmee een belang
rijke impuls gaf aan de opkomst van hap
pening en event. Zowel Dalf als Pollock 
symboliseren de transformatie van de klas
sieke kunstenaarsrol in een permanente 
publieke zelfperformance. De kunstenaar 
dient zichzelf voortdurend mediaal te re
presenteren; hij is zijn werk, zijn eigen 
voornaamste waar, hij is met huid en haar 
overgeleverd aan de performancemarkt. 
Men zou de woorden van Stiles moeten 
omdraaien: performance art exacerbated 
the reduction of art to undijferentiated 
merchandise by displacing objects with 
artists, subjects whose performances be
came themselves commodities. Sehgal 
leidt met zijn striptease-utopie weg van de 
feitelijke condities van de huidige cultuur 
van performancedwang: de cultuur van 
Donald Trump en Matthew Barney, van 
Germaine Greer in Big Brother en de voor
malige punksituationist John Lydon in een 
jungleprogramma, van Michael Jackson, 
van talloze ondernemers en werknemers 
- en van Tino Sehgal zelf. Het striptease
model is hier allang gerealiseerd, zij het 
minder utopisch dan voorzien; wat is strip
tease anders dan een extreme manifestatie 
van een spijkerharde economische perfor
mancedwang?

In die cultuur van de performance
dwang is het performancediscours een 
nieuwe ronde ingegaan. Enerzijds is de 
performance een academisch specialisme 
geworden, nauwlettend geadministreerd 
door geesteswetenschappelijke techno
craten; anderzijds heeft dit een steeds ver
dergaande uitbreiding van het perfor- 
mancebegrip met zich meegebracht. In de 
jaren negentig hebben theoretici als Peggy 
Phelan, in het voetspoor van J.L. Austin en 
Judith Butler, een brede notie van het per
formatieve of de performativiteit ontwik
keld. [18] Nagenoeg alles wordt performa
tief. Niet alleen onderkent men, in het 
voetspoor Van Austins theoretische werk 
en van George Brechts bijna gelijktijdige 
event scores, de performatieve component 
van sommige vormen van taalgebruik; ook 
kunstvoorwerpen en statische beelden 
worden performatief. Tino Sehgal sluit aan 
bij deze ontwikkeling, vooral in praktisch 
opzicht; hoewel zijn discours en praktijk 
berusten op de ‘ouderwetse’ isolering van 
de ‘pure performance’ als fysieke hande
ling, is Sehgal een bedreven taalperformer: 
zijn reproductieverbod en zijn notariële 
koopovereenkomsten zijn misschien wel 
zijn belangrijkste - talige - performances.

De met Sehgal gelieerde critica 
Dorothea von Hantelmann presenteert 
hem als apotheose van de bredere definitie 
van ‘het performatieve’. Von Hantelmann 
pleit ervoor om ieder kunstwerk als perfor
matief te zien, aangezien het de kijker tot 
een actieve verhouding dwingt - en de 
productie van zo’n verhouding is per defi
nitie performatief en (dus) politiek. [19] 
Von Hantelmann haalt een werk van Sehgal 
aan waarin de bezoeker de helft van het be
taalde entreegeld aangeboden krijgt mits hij 
als tegenprestatie een uitspraak doet over de 
markteconomie: “Het kunstwerk ensce
neert, reflecteert en vormt zijn eigen perfor
matieve (en uiteindelijk politieke) macht 
van waarover het spreekt.” [20] De aard 
van de ‘prestaties’ en ‘tegenprestaties’ 
doet er niet toe, het gaat slechts om de sug
gestie dat alles performatief is, en -be-
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langrijker nog - dat die constatering radi
caal is, een theoretische vooruitgang waar
mee gescoord kan worden op de theorie- 
markt. Ook het performatieve wordt aldus 
progressief - al is het enkel nog de pro
gressiviteit van een nieuw, verbeterd pro
duct. Dat von Hantelmanns verbreding van 
het performatieve tot objecten nogal in 
conflict is met Sehgals streven naar dema- 
terialisering, doet er allemaal weinig toe in 
het domein van theory-as-publicity, wat 
overblijft is retoriek. En retoriek kan inder
daad heel performatief zijn, zeker in de 
kunstwereld.

Het losse gebruik van de notie van 
‘het performatieve’ door iemand als von 
Hantelmann dankt veel van zijn charme 
aan de magische, animistische suggestie 
die ervan uitgaat. In een cultuur van per
formancedwang suggereert de notie van 
het performatieve - althans de soundbite- 
versie daarvan - een wereld die oneindig 
plooibaar is. Dat alles performatief is, be
tekent dat alles openstaat voor beïnvloe
ding en transformatie. De condities waar
binnen een handeling of een taalhandeling 
werkelijk performatief kan zijn, worden 
niet nader onderzocht. Terwijl men acteur 
is in andermans spektakel, lijkt iedereen 
een kleine opvolger van heroïsche perfor
mers als Beuys. Wil men het performance- 
en performativiteitsdiscours niet tot een 
progressieve fopspeen laten verworden, 
dan is de erkenning van de condities van 
het performatieve spektakel een eerste 
stap; dat houdt ook de erkenning in dat 
Tino Sehgal niet zo gek veel verschilt van 
Matthew Barney of Bram Moszkowicz.

Performativiteit en reflexiviteit

Hoe zou een reflexieve performance- 
praktijk er binnen het huidige performa
tieve spektakel uit kunnen zien? Een ge
slaagd voorbeeld is Andrea Frasers herop
voering van een dronken toespraak van 
Martin Kippenberger. Voor Kunst muss 
hangen (2001) baseerde Fraser zich op een 
opname van Kippenberger die zij in het 
Duits fonetisch uit het hoofd heeft geleerd. 
Haar performance is dus een reenactment 
van een reproductie van een performance; 
het werk is duidelijk onderdeel van een 
performancecultuur die geen fundamen
teel onderscheid meer kent tussen mediale 
representatie en liveperformance. Zelf ge
baseerd op een reproductie, mondt haar 
performance opnieuw in een reproductie 
uit: Fraser presenteert haar reenactment 
immers als een levensgrote dvd-projectie, 
al dan niet in combinatie met een of meer
dere schilderijen.

Ook wie het ‘origineel’ niet kent, 
merkt dat Fraser zich nauwgezet aan haar
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voorbeeld houdt; met volmaakte zelf
beheersing speelt zij de soevereine stuur
loosheid van Kippenberger na, en juist 
door die schijnbare slaafsheid is haar spel 
meer dan de reproductie van dat ‘voor
beeld’, van een ‘originele’ opname van 
Kippenberger. Met Kippenberger performt 
Fraser ook de performancedwang waaraan 
de kunstenaar, een manische zelfperformer, 
zichzelf onderwierp; de perfect - zij het met 
accent - uitgevoerde dronken flauwiteiten 
ondergaan een subtiele transfiguratie. 
Fraser heeft in verband met dit werk ge
zegd dat het de taak van de kunstenaar is 
“to perform the inseparability of freedom 
and determination: to perform that contra
diction without distancing it in facile irony 
or collapsing it in cynicism, and without 
forgetting that you can’t escape it through 
an act of will or reflection or a gesture of 
transgression.” [21] Performance is bij 
haar geen rijk van zuivere presence of een 
exercitie in fake ecologie; zij tracht in on
zuivere condities, en onlosmakelijk met 
die condities verbonden, een potentieel 
aan vrijheid te vinden.

Misschien is er één werk, het tekst
werk this sentence already performed 
(2003), waarin ook Sehgal blijk geeft van 
een dergelijke zelfreflexiviteit. De woor
den THIS SENTENCE ALREADY 
PERFORMED zijn over een aantal pagi
na’s verstrooid, zoals bij Mallarmé’s Coup 
de dés-, deze frase suggereert dat Sehgal 
wil aansluiten bij het performativiteits
discours, maar de tekst blijkt naast de titel
woorden vooral te bestaan uit een opsom
ming van materialen en van de energie die 
nodig was om de bedrukte pagina’s van dit 
werk in hoge oplage te produceren. De 
profeet van de dematerialisering erkent 
hier de allesbehalve ecologische economie 
en de industriële performancecultuur 
waarvan hij een onderdeel is. [22] Zulke 
momenten zijn bij Sehgal al te schaars.

Terwijl het progressieve, ‘linkse’ per
formancediscours blind maakt voor de alom
tegenwoordigheid van de performance
cultuur in de huidige kapitalistische econo
mie, draaien hedendaagse vertogen als die 
van Sehgal en von Hantelmann uit op een 
fantasmagorische visie op die cultuur. 
Sehgal weigert “the inseparability of 
freedom and determination" te performen. 
De determination zelf - de algemene per
formancedwang - wordt bij hem sprook
jesachtig gecamoufleerd als vrijheid; het 
hedendaagse performatieve spektakel 
baart een ecologische utopie waarin alle 
fundamentele problemen als bij toverslag 
zijn opgelost. De performance kan echter 
geen oplossing zijn, zij vormt een pro
bleem waarvoor geen Patentlösung be
staat. Zij is geen belofte, maar een obsti

naat gegeven. Alleen als men de huidige 
performancecultuur niet als - aanzet tot 
een - utopie presenteert en haar norma
tieve karakter onder ogen ziet, kan de 
performancekunst een wig drijven in het 
(performatieve) spektakel. Pas dan houdt 
de performance de belofte in om de dia
lectische pas de deux van dwang en vrij
heid te dansen.

Noten
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Caleidoscopen met bewustzijn
Over de opkomst, ondergang en simulatie van de street photography

«

uit: Josef Maria Eder, ‘La Photographie instantanée: son application aux arts et aux sciences’, 1888

Steven Jacobs

In de geschiedenis van de stadsfotografie 
kan men grofweg twee tendensen onder
scheiden. Enerzijds wordt de stad topogra
fisch benaderd, met een afstandelijke blik 
en een voorkeur voor panoramische over
zichten. Alle aandacht gaat hier naar de 
organisatie van de stad; er zijn nauwelijks 
of geen mensen te bespeuren. Aanvankelijk 
lag dit ongetwijfeld aan bepaalde tech
nische beperkingen van het medium, zoals 
de lage lichtgevoeligheid, waardoor de fo
tograaf enkel statische gebouwen kon regi
streren en menselijke activiteit negeerde. 
De fotografie presenteert hier een stads
beeld dat sterk verschilt van dat van de 
andere kunsten: op het moment dat kunste
naars en schrijvers de moderne metropool 
ontdekken als een plek van hectische acti
viteit en vlietende impressies, reduceert zij 
de stad tot een verzameling van onbeweeg
lijke en levenloze objecten. Maar het ma
ken van lege stadsbeelden zou vrij vlug 
ook een artistieke en esthetische keuze 
worden. Sommige foto’s verwezen bewust 
naar de helderheid en duidelijkheid van 
architectuurtekeningen, andere vestigden 
de aandacht op een abstract spel van licht 
en volumes, en nog andere beelden ge
bruikten de leegte van de stad om een ge
voel van sublieme huiver of van moderne 
angst en vervreemding op te roepen. [1]

Anderzijds is er binnen de stadsfoto
grafie een traditie die de stad op ooghoogte 
benadert -het zogenaamde street level 
view. Qua uitdrukking zijn deze beelden 
vaak verwant met topografische beelden. 
Zo maakte Eugène Atget nooit panora
mische beelden, in de stijl van de grote 
19de-eeuwse architectuurfotografen, maar 
ook bij hem zijn de straten verlaten. Atget 
tovert de stad om tot de verstilde en myste
rieuze omgeving die de surrealisten zou
den koesteren. Hij bevriest de stad en 
transformeert haar in een necropool die 
enkel door (onscherpe) ‘geesten’ wordt 
bewoond. Op die manier eigent hij zich de 
blik toe van de flaneur.

Sinds Walter Benjamin is flânerie 
een sleutelbegrip in de studie van de mo
derne stedelijke conditie. [2] De flaneur is 
de stedeling die de stad waarneemt als een 
kleurrijke verzameling van steeds wisse
lende beelden. Benjamin verbindt de fla
neur echter met een specifieke plaats en 
tijd, met name het Parijs van de burgermo- 
narchie onder Louis-Philippe, tijdens de 
jaren 1830 en 1840. Volgens hem ligt hier 
de oorsprong van zowel het moderne kapi
talisme als de moderne metropool. [3] 
Overigens ontstaat ook de fotografie in die 
periode.

In deze historische interpretatie gaat 
de flaneur dus vooraf aan de grootschalige 
urbanisatieprojecten van Baron Haussmann. 
Hoewel hij zich ontplooit tegen de achter
grond van het hectische tempo van de 
grootstad - hij verschijnt op straat met een 
schildpad aan de leiband om zijn eigenzin

nige ritme aan te geven - beweegt hij zich 
in een stedelijke ruimte die nog niet volle
dig gerationaliseerd is, met het oog op een 
maximale doorstroming van mensen en 
goederen. In zekere zin verdwijnt de fla
neur met de stedenbouwkundige modemi- 
seringsoperaties van de tweede helft van 
de 19de eeuw: hij wordt omvergereden 
door het drukke verkeer op de nieuwe bou
levards of omgebouwd tot een consument 
in de nieuwe grootwarenhuizen. De mo
derniteit haalt de flaneur in. Het kapitalis
me en het moderne rationaliseringsproject 
vernietigen de mysterieuze stedelijke 
ruimten die hij zo gretig exploreert.

Een aantal andere critici heeft het 
begrip flânerie echter van deze historische 
context losgekoppeld. Zij voeren de fla
neur op als dé prototypische grootstedelij
ke figuur van de gehele 19de en 20ste 
eeuw. Flânerie is dan, in algemene zin, het 
vermogen om in te spelen op de vlietende 
percepties van het metropolitane leven 
- ook dat van de 20ste eeuw. De flaneur 
komt tot leven bij de snelheid van het 
nieuwe, gemotoriseerde verkeer op de 
nieuw aangelegde straten, maar ook bij de 
circulatie van de koopwaar. Hij geniet er
van naar de uitstalramen te kijken, en naar 
de grootstad die erin weerspiegeld wordt, 
en hij beleeft het kapitalisme als een gigan
tische etalage die de werkelijkheid omzet 
in een fantasmagorische ervaring. [4] De 
boulevards en het snelle verkeer staan 
thans ten dienste van de flânerie. Ze maxi
maliseren het kijkgenot, ze zorgen voor 
een permanente dynamiek en een voortdu
rende wisseling van perspectieven. Dit 
kijkgenot vormt zelfs de raison d’être van 
de flaneur. [5]

Benjamin zou het alvast niet eens zijn 
met deze veralgemening. Bij hem is flâne
rie geen passief waarnemen maar een zeer 
specifieke manier van kijken naar de stad. 
De benjaminiaanse flaneur is geen ver
strooide kijker of badaud. [6] Hij is geen 
passieve consument; zijn blik is het resul
taat van een esthetische of artistieke opera
tie. In die zin vergt flânerie een bepaalde 
attitude en zelfs een bepaalde training. De 
flaneur cultiveert een specifieke esthe
tische afstand en afstandelijkheid. Enkel 
een kunstenaar is in staat tot flaneren. 
Terwijl de modale stedeling op zoek gaat 
naar toevallig plezier, streeft de flaneur 
hogere ambities na: hij wil, om Baudelaire 
te parafraseren, uit het efemere het eeuwi
ge distilleren.

Snapshots

Dat flânerie een modaliteit is van de stede
lijke blik, en nauw verbonden is met mo
derniteit en technologische vooruitgang, 
nodigt uit om het begrip te toetsen aan de 
praxis van de street photography. [7] 
Verwijzend naar de straatbeelden van Paul 
Martin, Arnold Genthe, Atget, Brassai en 
Weegee, merkt Susan Sontag op dat de 
fotografie zich heeft ontplooid “tot een 
extensie van het oog van de flaneur [...]. 
De fotograaf is een gewapende versie van 

de eenzame wandelaar die het stedelijke 
inferno verkent, doorkruist en besluipt. Hij 
is de voyeuristische slenteraar die de stad 
ontdekt als een landschap van wellustige 
extremen. Als een adept van de geneugten 
van het kijken en als een connaisseur van 
het inlevingsvermogen, treft de flaneur de 
wereld aan als pittoresk.” [8]

Zowel de flaneur als de fotograaf ver
talen het alledaagse leven van de stad in een 
reeks vlietende visuele impressies, en culti
veren zo de scopofilie en de fantasmago
rische ervaring van de moderne en indus
triële metropool. Flânerie en fotografie zijn 
allebei manieren om de nieuwe moderne 
stedelijke ruimte te benaderen, te begrijpen 
en ermee in het reine te komen. Bovendien 
zijn het ook instrumenten om het waarne
mingsvermogen van de moderne stedeling 
te verfijnen. Wolfgang Schivelbusch heeft 
opgemerkt dat de intensieve ervaring van 
de zintuiglijke wereld die met de industri
ële revolutie verloren ging, door de foto
grafie opnieuw werd opgewekt. [9] Men 
kan eraan toevoegen dat dit gebeurt waar 
de fotograaf zich als flaneur ontpopt. De 
link werd trouwens al gelegd door 
Benjamin. In zijn Baudelairestudie brengt 
Benjamin de fotografie in verband met de 
manier waarop Baudelaire de waarneming 
van de grootstad beschrijft. Benjamin 
merkt op dat in het midden van de 19de 
eeuw een heleboel technische instrumen
ten opduiken die via een abrupte beweging 
van de hand een mechanisch of chemisch 
proces in werking zetten. Naast talrijke 
bewegingen zoals draaien, inschuiven of 
indrukken, heeft vooral het ‘klikken’ van 
de fotograaf verregaande consequenties. 
Deze handelingen verbindt Benjamin met 
optische sensaties die worden aangeboden 
door de advertentiepagina’s van een krant 
of het verkeer in de metropool. Wie zich in 
het verkeer begeeft, wordt onderworpen 
aan een reeks shocks. Benjamin verwijst 
expliciet naar Baudelaire, die gewag maakt 
van een “caleidoscoop die is uitgerust met 
een bewustzijn”. [10]

Benjamins opmerking vestigt onze aan
dacht op de relatie tussen de flanerende 
fotograaf en de technische ontwikkelingen 
van de fotografie. De eerste bloeiperiode 
van de straatfotografie valt niet toevallig 
rond 1900, kort na de lancering van de 
Kodakhandcamera. In de stadsfotografie 
van kunstenaars (Heinrich Zille in Berlijn, 
George Breitner in Amsterdam, Paul 
Martin in Londen, Arnold Genthe in de 
Chinatown van San Francisco), rijke ama
teurs (Alice Austen in New York, Jacques- 
Henri Lartigue in Parijs) en professionele 
firma’s (Byron Company in New York, 
Seeberger in Parijs) wordt het straatleven 
een belangrijk motief. Het gaat om erg 
verschillende oeuvres, maar zij getuigen 
allemaal van een nieuwe, specifieke esthe
tiek van het snapshot, waarbij ongebruike
lijke kadreringen en een lichte bewegings- 
onscherpte worden ingezet om het hec
tische ritme van de grootstad te evoceren. 
Enerzijds stelt de handcamera de fotograaf 

in staat om zelf als flaneur op straat rond te 
zwerven en om in te spelen op de stroom 
van toevalligheden en wisselende contin
genties die Baudelaire karakteristiek achtte 
voor het moderne urbane leven: in feite 
kon de stad van Baudelaire alleen met de 
instantané van het snapshot worden gecap- 
teerd. Anderzijds groeide de stedelijke 
wandelaar ook uit tot een geliefkoosd mo
tief van de stadsfotografie. Op het moment 
dat Eadweard Muybridge zijn chrono- 
fotografische beelden ontwikkelt, neemt 
Josef Maria Eder in zijn La photographie 
instantanée: son application aux arts et 
aux sciences (1888) diagrammatische af
beeldingen op van de “vreemde houdingen 
waarin mensen terechtkomen in een op 
straat genomen snapshot”. Als geen ander 
kon de fotografie de surreële dimensie van 
de stedelijke banaliteit blootleggen en de 
verborgen structurele samenhang van de 
stedelijke contingenties openbaren. Straat
fotografie droeg in die zin bij tot de con
ceptualisering van het “optisch onbewuste” 
dat Benjamin toeschreef aan de fotografie 
in het algemeen.

Omstreeks 1930 - ten tijde van de 
introductie van de Leica- werden deze 
esthetische principes verder uitgewerkt en 
geperfectioneerd door fotografen als 
André Kertesz, Brassai, Walker Evans en 
vooral Henri Cartier-Bresson. Diens be
kende notie van ‘le moment décisif beant
woordt aan een essentieel moderne stede- 
lijke conditie: alleen de grootstad maakt 
zoveel toevallige ontmoetingen mogelijk, 
alleen de moderne grootstedeling, die vol
gens Benjamin de shockervaringen van de 
moderniteit heeft geïnterioriseerd, weet 
om te gaan met de snelheid en onmiddel
lijkheid van het grootstedelijke gebeuren. 
Daarbij wist Cartier-Bresson zijn ‘re
flexen’ in elegante en uitgebalanceerde 
composities te vangen die het contingente 
overstegen.

Parijs en New York

Het werk van Henri Cartier-Bresson was 
ongetwijfeld richtinggevend voor de straat
fotografie die van 1930 tot 1970 het stads
beeld in de Europese én de Amerikaanse 
fotografie domineert - de topografische be
nadering was inmiddels verbannen naar de 
enclave van de professionele architectuur
fotografie. Zijn invloed is bijvoorbeeld dui
delijk voelbaar in de talrijke fotoreportages 
van Parijs uit de jaren ‘40 en ‘50. Parijs gold 
al langer als “de bakermat van de straatfoto
grafie” en was reeds voor de oorlog onster- 
fel ijk gemaakt door fotografen als Kertész, 
Lartigue, Brassai, Eli Lotar, Germaine 
Krull, Moi Ver en Cartier-Bresson zelf. 
Kort na de oorlog kwam een ware stort
vloed van fotoboeken op gang die allemaal 
het Parijse straatleven in beeld brachten 
-met als fotografen onder meer Robert 
Doisneau, Izis, Cas Oorthuys, Willy Ronis 
en Ed van der Elsken. [ 11 ] In hun humanis
tische exploratie van de pittoreske buurten 
van Parijs lichten zij meestal enkele indivi
duen uit de anonimiteit van de stedelijke
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massa. Voor hen is de stad een forum voor 
de ontmoeting met de ander. Meer zelfs, de 
stad krijgt pas betekenis vanuit die spon
tane interactie. De ontmoeting markeert de 
plek. Hoewel de metropool duidelijk zicht
baar is - in de tjokvolle en rokerige kroe
gen, de ondergrondse, de grote parken, de 
winkels en de koopwaar, de marktkramers 
en de bedelaars - verschijnt zij eigenlijk 
als een dorp. Persoonlijke relaties leiden 
het dagelijkse leven in goede banen. De 
stedelijke ruimte behoort nog toe aan een 
Gemeinschaft, ze getuigt nog van een or
ganische verbondenheid tussen mensen, ze 
is nog niet ten prooi aan de logica van de 
Gesellschaft die enkel berust op een me
chanische solidariteit. Doisneau gedraagt 
zich als een fotograaf die intiem vertrouwd 
is met de stad en haar bewoners; hij is on
miskenbaar zelf een man of the crowd. 
Zelfs compositorisch drukken zijn beelden 
dit gemeenschapsgevoel uit. Het oog glijdt 
als het ware zachtjes van figuur tot figuur. 
De foto van de stedelijke ontmoeting 
openbaart niet noodzakelijk de verrassende 
en soms surreële kanten van het dagelijkse 
leven, zij kan ook de sociale cohesie van 
de stedelijke samenleving illustreren. De 
visuele symmetrie in Doisneau’s beelden 
stemt overeen met het sociale evenwicht 
dat hij in de naoorlogse stad terugvindt.

George Hendrik Breitner

Amsterdam, ca. 1885
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In de Verenigde Staten blijkt de impact 
van Cartier-Bresson duidelijk uit het werk 
van Helen Levitt, Weegee, Lisette Model, 
Robert Frank of William Klein, fotografen 
die Jane Livingston onder de noemer van 
de New York School heeft samenge
bracht. [12] Hun receptie van Cartier- 
Bresson is echter verschillend. Ook zij to
nen het straat- en buurtleven - in het bij
zonder in Harlem en de Lower East Side - 
maar hun stadsbeelden zijn hectischer, 
hoekiger, nerveuzer, grimmiger en dus 
meer grootstedelijk. Ze tonen vooral de 
grillige choreografie van de brede maar 
overvolle trottoirs, de opeengestapelde li
chamen op de stranden van Coney Island 
en de schemer van de flikkerende neon
lichten op Times Square. Hoewel de in
vloed van Cartier-Bresson onmiskenbaar 
is, hebben de fotografen van de New York 
School zijn elegante lijnen- en vormenspel 
ingeruild voor bijna expressionistische, 
dynamische en asymmetrische composi
ties, met gekantelde hoeken, vervormingen 
en ontwrichte samenhangen. En hoewel zij 
net als hun Europese tegenhangers haasti
ge registraties maken van ‘unieke’ ont
moetingen, zijn hun foto’s fysieker. De 
camera is niet zomaar een extensie van het 
oog, ze zit de voorbijgangers bijna op de 
huid.

De fotografie van de New York School 
past uitstekend in een cultureel klimaat dat 
wordt gedomineerd door existentialisme, 
action painting, jazz, film noir, neorealis
tische cinema en nouvelle vague. Met een 
kleinbeeldcamera, in een stijl die beïn
vloed is door de fotojournalistiek, probe
ren deze fotografen de hectische flux van 
het grootstedelijke leven vast te houden. 
Kortom, voor hen is straatfotografie hét 
genre dat op de moderne metropool is toe
gesneden, zoals die achtereenvolgens ge
definieerd werd: als een plaats van contin
genties (Charles Baudelaire), een platform 
voor zintuiglijke overstimulatie (Georg 
Simmel), een plek waar shockervaringen 
worden geïnterioriseerd (W alter Benjamin) 
of een ruimte die wordt gedetermineerd 
door densiteit en congestie (Koolhaas).

Het spreekt vanzelf dat de humanis
tische toon van de Europese street photo
graphy bij de New York School afgezwakt 
wordt. De speelse rust en openheid van de 
stad van Haussmann heeft er plaatsge
maakt voor de compactheid en claustrofo
bische densiteit van Manhattan. Vooral in 
de beelden van Weegee, Lisette Model, 
Robert Frank en William Klein vormt de 
straat niet langer een plek waar men elkaar 
ontmoet, maar veeleer een gecomprimeerde 
ruimte die de mens met de hardheid en ver
vreemding van de moderne stad confron
teert Lisette Model roept met de typische 
beeldelementen van de New York School 
een grootstedelijke drukte op. Soms houdt 
ze de camera extreem laag, bijna op het 
niveau van de straatstenen en tussen de 
benen van de wandelende mensen, waar
door zij het gezichtspunt evoceert van 
iemand die door de massa vertrapt wordt.

De agressieve en expressionistische aspec
ten van de New York School werden in de 
late jaren ‘60 verder uitgewerkt door foto
grafen als Garry Winogrand en Diane 
Arbus. Winogrand heeft zelfs zijn ganse 
oeuvre opgebouwd rond de abrupte confi
guratie van stedelijke gezichten, bewegin
gen en ruimten. Ook Winogrand toont 
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Robert Doisneau

Fox-terriër op de Pont des Arts, Parijs, 1953

hij focust steevast op enkelingen of kop
peltjes te midden van een anonieme me
nigte. Nooit lijken deze mensen tot een van 
de vele gemeenschappen van de stad te 
behoren. Zijn haast instinctieve, rusteloze 
manier van fotograferen, die in noncha
lante beelden met breedhoekdistorsies en 
gekantelde en asymmetrische framings re
sulteert, situeert de stedeling in een hec
tische en onverschillige omgeving. Zijn 
voorkeur voor het onbewaakte moment 
getuigt van een confronterende en voyeu
ristische aanpak die ook het werk van 
Diane Arbus kenmerkt.

Pseudo-Publieke ruimte

In het werk van Winogrand en Arbus cul
mineert de straatfotografie maar bereikt ze 
ook haar eindpunt. Omstreeks 1970 komt 
in de stadsfotografie immers een nieuw 
paradigma op. De blik van de flaneur, die 
de flux van het straatleven tracht vast te 
leggen, ruimt weer plaats voor een nauw
gezet onderzoek van de stedelijke ruimte 
en haar architecturale organisatie. Dit pa
radigma wordt voorbereid door het seriële 
werk van fotoconceptualisten als Dan 
Graham en Edward Ruscha. Het wordt 
verder ontwikkeld door de zogenaamde 
New Topographics-fotograïen (Robert 
Adams, Lewis Baltz of Stephen Shore) en 
de nieuwe Duitse fotografie van Bernd & 
Hilla Becher, gevolgd door enkele van hun 
leerlingen, onder wie Thomas Struth, 
Andreas Gursky en Thomas Ruff. Bij al 
deze fotografen wijkt de jachtige stijl van 
de straatfotografie voor een meer topogra

fische benadering. Het hectische straatle
ven en de stedelijke densiteit maken plaats 
voor leegte en openheid. De 35mm-camera 
verdwijnt ten gunste van het grootformaat. 
Afstand en afstandelijkheid primeren op 
fysieke nabijheid, berekende kadreringen 
op spontaneïteit, traagheid op snelheid. In 
de plaats van de unieke ontmoeting, of het 
hic et nunc van Ie moment décistf, treedt 
herhaling en inwisselbaarheid.

Deze paradigmaverschuiving is zeker ook 
een gevolg van drastische veranderingen 
in het stedelijke landschap zelf. In de late 
20ste eeuw heeft het suburbanisatieproces 
de binnensteden uitgedund. De densiteit en 
de “culture of congestion” (Koolhaas) van 
het stadscentrum ruimen plaats voor een 
horizontaal en verstrooid stadslandschap, 
dat door grotere afstanden en lege plekken 
wordt gekenmerkt. De stadsfotografen van 
de late 20ste eeuw registreren een dubbele 
geografische verschuiving in de stedelijke 
conditie: van het centrum naar de gene
rische suburbs en anonieme wastelands in 
de periferie en, althans in de Verenigde 
Staten, van New York naar de suburbane 
metropool Los Angeles of de verstedelijkte 
gebieden in de Southwest. Daarnaast raken 
de straat en de publieke ruimte - het actie
terrein bij uitstek van de straatfotograaf - 
uitgehold. Straatfotografie verdween om
dat straten steeds meer door verkeersaders 
of snelwegen werden vervangen. Boven
dien is de publieke ruimte van de stad deels 
ontbonden in getto’s of monofunctionele 
wijken: kantoorwijk, pretpark, openlucht
museum of toeristische attractie. De pu

blieke ruimte van de hedendaagse stad is 
hooguit nog een “pseudo-publieke ruimte” 
(Mike Davis), of werd een "postpublieke 
ruimte” (Steven Flusty). [13]

Ten slotte heeft de straatfotografie 
haar symbolische kracht verloren doordat 
noties als ‘gemeenschap’ en ‘civitas’ een 
andere betekenis hebben gekregen. Vooral 
in haar zogenaamde humanistische fase, 
kort na de Tweede Wereldoorlog, was de 
straatfotografie nauw verbonden met de 
idee van een grootstedelijke gemeenschap, 
zowel in haar bejubeling van het buurtle
ven als in haar fascinatie voor het hec
tische stadscentrum. [14] Hoewel de mo
derne metropool de voedingsbodem vormde 
voor sociale atomisering en het individua
liseringsproces, hebben intellectuelen en 
kunstenaars de stad vaak voorgesteld als 
een ruimtelijke entiteit die de kleurrijke 
interactie en democratische eenheid van 
haar componenten wist te belichamen [15] 
- de straatfotografie appelleerde vol trots 
aan deze notie van de stad als een demo
cratische publieke ruimte. De toenemende 
privatisering en commercialisering van de 
publieke ruimte heeft het ideologische 
substraat van de straatfotografie echter 
aangetast. Auteurs als Bruce Robbins en 
Rosalyn Deutsche hebben de historische 
manifestaties van de publieke ruimte en de 
notie ‘publieke ruimte’ als dusdanig in 
vraag gesteld. [16] Robbins noemt de pu
blieke ruimte zelfs een Phantom Public 
Sphere, aangezien zij altijd verbonden is 
geweest met mechanismen van sociale 
uitsluiting. Daarnaast hebben de toene
mende diversificatie van de grootstedelijke 
bevolking, de vorming van een multicultu
rele samenleving, de ontwikkeling van 
identity politics en het steeds toenemende 
belang van subculturen en peer groups de 
traditionele noties van burgerschap en van 
het publieke domein ondermijnd. Het re
sultaat is dat de huidige metropool veeleer 
de scène voor en het symbool van de post
moderne conditie is geworden. De stad 
wordt voortaan gezien als een ruimte waar 
het postmoderne spel van identiteit en ver
schil vrij spel krijgt. De grootstad maakt 
ruimte voor de onderscheiden identiteiten, 
en biedt ook een podium waarop de ‘an
der’ zich kan manifesteren.

Daarnaast hebben de veranderingen 
in de stedelijke omgeving ook de integri
teit van het lichamelijke subject aangetast. 
Het genre van de straatfotografie was 
nauw verbonden met lichamelijke metafo
ren. De camera fungeert er als een extensie 
van de fotograaf, die zelf als een soort be
wegend en flexibel statief werd be
schouwd, en tegelijk laat de straatfotogra
fie niets anders zien dan een stedelijke 
ruimte vol bewegende lichamen - in de 
voyeuristische en confronterende fotogra
fie van Jacob Riis, William Klein, Garry 
Winogrand en Diane Arbus gebeurt dat 
maar al te nadrukkelijk. Maar in de lege, 
posturbane ruimte verschraalt het tactiele 
lichaam en daardoor verliest het model van 
de straatfotografie zijn symbolische preg
nantie. [17] De proliferatie van gesimu
leerde stedelijke omgevingen en de domi
nantie van de auto, als middel om zich in 
de stad te bewegen én haar waar te nemen, 
versterken de optische en spectaculaire di
mensie van de stad ten koste van het fy
sieke contact. Dat wordt nog in de hand 
gewerkt door de impact van de globalise
ring op de stedelijke ruimte: doordat ste
den steeds meer op elkaar gelijken, en 
doordat sociale processen in de stad deel 
uitmaken van mondiale netwerken die 
nauwelijks waarneembaar zijn, wordt het 
moeilijker om zich in de bebouwde omge
ving te oriënteren.

De verdere evolutie van de street photo
graphy van New York illustreert dit. Arbus 
en Winogrand zochten niet langer ‘de ste
deling’ op maar gingen doelbewust beel
den van een vertroebelde samenleving na
jagen. Hun exploraties van het ‘marginale’; 
die niet gespeend zijn van enige sensatie- 
zucht, kregen een verlengstuk in de sub-; 
culturele reportages uit de jaren ‘70 en ‘80. 
Straatfotografen als Bruce Davidson, 
Larry Clark en Nan Goldin evoceren een 
stadslandschap dat ten prooi is gevallen 
aan misdaad, drugs en gettovorming, en 
dat geen plaats meer biedt voor gemeen
schappelijke waarden. Hoewel zij zich als 
insiders voordoen en diepmenselijke em
pathie suggereren, lijken ze vooral gefasci
neerd door het exotische en buitenissige 
van de betreffende subculturen. [18] De 
aandacht voor minderheden en sociale ver
schoppelingen kent een lange traditie bin
nen het genre van de straatfotografie, zeker 
in New York, maar de laat 20ste-eeuwse 
exploratie van subculturen heeft nauwe
lijks interessante ideeën over het leven in 
de grootstad opgeleverd. In zoverre de



straatfotografie niet door een topogra
fische benadering was verdrongen, richtte 
zij zich op verborgen niches en enclaves, 
en vermeide zij zich steeds meer in een* 
lokale anekdotiek die nauwelijks de privé- 
sfeer oversteeg. [19]

Met de straat en de straatfotografie ver
dween ook de flaneur, het model waarmee 
de straatfotograaf zich decennialang had 
geïdentificeerd. De vergelijking van de 
fotograaf met de flaneur was inmiddels zo 
evident geworden dat zij elke betekenis 
had verloren. Luie critici hebben bijna elke 
canonieke figuur uit de geschiedenis van 
de stadsfotografie sinds Charles Nègre een 
flaneur genoemd. Het betreft hier uiteraard 
een opvallend voorbeeld van het ahisto- 
rische gebruik van het concept ‘flânerie’. 
Op de duur wordt de flaneur geassocieerd 
met optische strategieën tout court, waar
door hij zowel de moderniteit met haar 
nieuwe visuele mechanismen, als de post
moderniteit met haar voorkeur voor-spekta
kel en simulacra kan belichamen. [20] Het 
is echter problematisch om het begrip flâne
rie te transponeren naar een latere fase van 
het kapitalisme, die beheerst wordt door 
spektakel, consumptiefetisjisme en aller
hande vormen van (fotografische) beeld
vorming en esthetisering. In een stedelijke 
ruimte die getransformeerd is tot shopping 
mall, pretpark of toeristische attractie, is 
flânerie niet langer een exclusief artistieke 
activiteit (zoals bij Benjamin) maar eerder 
een universele, ‘normale’ en zelfs triviale 
conditie geworden. [21] Als aanduiding 
van een esthetische praktijk heeft het 
flaneriebegrip dus elke betekenis verloren.

Straatfotografie van de 
Ersatzstedelijkheid

In de loop van de jaren ‘70 en ‘80 leek het 
failliet van de straatfotografie evident. 
Kunstenaars als Alan Sekula en Martha 
Rosler betoogden herhaaldelijk dat deze 
benadering met de ineenstorting van het 
liberale humanisme elke geldigheid had 
verloren. [22] Tijdens de afgelopen jaren 
lijkt het genre echter opnieuw tot leven te 
komen. “Zolang er straten bestaan en er geen 
wetten zijn die fotografen verbieden om er te 
werken, zullen er variaties van het genre 
blijven opduiken”, merkte A.D. Coleman 
ooit op over de straatfotografie. [23] Na 
het wereldwijde succes van de topogra
fische stadsfotografie, tijdens het laatste 
kwart van de 20ste eeuw, volgde midden 
jaren ‘90 inderdaad een opmerkelijke re
naissance van de straatfotografie. Veel 
stadsfotografen van de jaren ‘90 lijken de 
statische rust en verlaten stadsbeelden van 
de Becherschüler en zovele anderen achter 
zich te laten. De interessantste voorbeel
den van deze revival gaan echter verder 
dan een nostalgische restauratiepoging. Zij 
ontwrichten de genreconventies van bin
nenuit. De aandacht gaat opnieuw naar de 
mens in de stedelijke omgeving, maar de 
belangrijkste conventies van de straatfoto
grafie worden daarbij van tafel geveegd. 
Zelden krijgen we toevallige ontmoetingen 
of spontane gebeurtenissen te zien. Er is 
nauwelijks sprake van de suggestie van 
een verborgen camera of van vlietende 
impressies van het metropolitane leven. 
Veel van deze straatfotografie neemt juist 
de stasis van de topografische fotografie 
over. Joel Sternfeld, Richard Renaldi, 
Francesco Jodice, Shizuka Yokomizo of 
Jitka Hanzlova tonen personages in hun 
dagelijkse omgeving die zelfbewust pose
ren of onbeweeglijk in de lens staren. In 
fotografisch werk van beeldend kunste
naars als Francis Alÿs, Florian Schwinge 
of Erwin Wurm worden mensen bijna tot 
levende sculpturen getransformeerd. In de 
laat 20ste-eeuwse straatfotografie herleeft 
ook het geënsceneerde beeld, naar analo
gie met de vroege, 19de-eeuwse voorbeel
den van het genre, waarin pittoreske straat
figuren als bedelaars, straatmuzikanten of 
boefjes werden ontleend aan picturale of 
grafische precedenten. Daarnaast maakt 
deze straatfotografie gretig gebruik van 
digitale beeldbewerkingstechnieken of fo
tografische beeldmanipulaties. Het be
kendst is hier Jeff Wall, die artificieel ge
construeerde tableaux in locatieopnamen 
integreert, en die moderne technieken en 
esthetische principes combineert met de 
formules van de traditionele genreschil- 
derkunst. De spontaneïteit en contingentie 
van het straatleven worden dus in scène 
gezet en/of digitaal geconstrueerd. De 
mysterieuze en emblematische dimensie 
van Walls werk vindt men ook terug in de 
zogenaamde Streetworks van Philip-Lorca 
diCorcia. Hoewel deze beelden niet geën
sceneerd zijn, hebben ze weinig gemeen 
met het werk van William Klein of Garry 
Winogrand. In plaats van een kleine Leica,

Lisette Model

Running Legs, 1949
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Grace Line, 5th Avenue, New York, 1955

maakt diCorcia immers gebruik van een 
grootformaatcamera en een indrukwek
kende batterij krachtige lampen. De indruk 
van het arbitraire wordt onmiddellijk on- 
dermijnd door het theatrale of cinemato
grafische effect van het licht uit deze lam
pen, die worden geactiveerd wanneer de 
voorbijgangers langs een sensor passeren. 
Gelijkaardige ensceneringstechnieken of 
vergelijkbare methodes van beeldmanipu
latie kunnen worden aangetroffen in de 
werken van onder meer Nikki Lee, Hannah 
Starkey, Valéry Jouve, Suzanne Lafont of 
Beat Streuli. In hun straatfotografie ensce
neren en simuleren zij de spontane en 
contingente eigenschappen van het straat
leven. Ze lijken aan te geven dat de sponta
neïteit van het buurtleven in de binnen
steden, zoals Jane Jacobs dat in de vroege 
jaren ‘60 beschreven en geïdealiseerd 
heeft, verdrongen is door een consumptie- 
logica. De publieke ruimte is getransfor
meerd tot shopping mall, pretpark, open
luchtmuseum of toeristische attractie. De 
ensceneringen van Wall, diCorcia en de 
vele andere 'anti-street photographers’ to
nen een stad die getransformeerd is tot 
stedelijk simulacrum. De straat is niet lan
ger de plek van het avontuur, maar een 
soort interieur waarin de stedeling zijn 
identiteit van de dag kan aanmeten.

Noten

[1] Zie hierover mijn Horror Vacui: Fo
tografie en de lege stad, Gent, Witte Zaal, 
2003.
[2] Walter Benjamin formuleerde zijn 
ideeën over de flaneur onder meer in Paris, 
die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts, in: 
Gesammelte Schriften V-l, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1991, pp. 45-77; en 
Charles Baudelaire: Ein Lyriker im Zeit- 
alter des Hochkapitalismus in: id., 1-2, 
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Zie ook Susan Buck-Morss, The Dialectics 
of Seeing: Walter Benjamin and the Arca

des Project, Cambridge/Massachusetts, MIT 
Press, 1989; en Rob Shields, Fancy Foot
work: Walter Benjamin’s Notes on Flânerie, 
in: Keith Tester (red.), The Flâneur, London, 
Routledge, 1994, pp. 61-80.
[3] Zie Tester (red.), ibid., met name het 
essay van Ferguson in deze bundel.
[4] Dana Brand heeft aangetoond dat de 
literatuur van de flaneur en de stadsbeelden 
die ermee verbonden zijn, gedomineerd 
worden door een consumptie-estheticisme. 
Zie Dana Brand, The Spectator and the City 
in Nineteenth-Century American Literature, 
Cambridge, Cambridge University Press, 
1991.
[5] Rob Shields, Fancy Footwork: Walter 
Benjamin’s Notes on Flânerie, in: Tester 
(red.), op. cit. (noot 2), p. 65.
[6] Zie de essays van David Frisby en 
Zygmunt Bauman, in: Tester (red.), op. 
cit. (noot 2).
[7] De grote historische ontwikkelingslij- 
nen van deze traditie werden in kaart ge
bracht door Colin Westerbeck & Joel 
Meyerowitz, Bystander: A History of Street 
Photography, Boston, Little, Brown & 
Company, 2001. Zie ook Kerry Brougher & 
Russell Ferguson, Open Street: Street 
Photography Since 1950, Oxford, Museum 
of Modem Art, 2001.
[8] Susan Sontag, On Photography, 
London, Penguin Books, 1955, p. 55. Be
paalde overeenkomsten tussen flânerie en 
straatfotografie werden ook aangestipt door 
ónder meer Anke Gleber, The Art of Taking 
a Walk: Flânerie, Literature, and Film in 
Weimar Culture, Princeton/New Jersey, 
Princeton University Press, 1999, p. 137; 
Julian Stallabrass, Paris Pictured, London, 
Royal Academy Publications, 2002.
[9] Wolfgang Schivelbusch, Geschichte 
der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung 
von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main, Ullstein, 1979, p. 61.
[10] Walter Benjamin, Charles Baudelaire: 
Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalis
mus, in: Gesammelte Schriften 1-2, Frankfurt 
am Main, Suhrkamp, 1991, p. 630.

[11] Belangrijke voorbeelden zijn Day of 
Paris (1945) van André Kertész; La ban
lieue de Paris (1949), Les Parisiens tels 
qu’ils sont (1954) en Instantanés de Paris 
(1955) van Robert Doisneau; Paris des 
rêves (1950) van Izis, Paris (1951) van 
André Maurois, Bonjour Paris (1951) van 
Cas Oorthuys, Belleville Ménilmontant 
(1954) van Willy Ronis, Eén liefdesge
schiedenis in ' Saint-Germain-des-Prés 
(1956) van Ed van der Elsken; en Paris 
mortel (1963) van Johan van der Keuken.
[ 12] Jane Livingston, The New York School 
Photographs 1936-1963, New York, 
Stewart, Tabori & Chang, 1992. Livingston 
groepeert onder deze noemer Sid Grossman, 
Alexey Brodovitch, Lisette Model, Helen 
Levitt, Robert Frank, Louis Faurer, William 
Klein, Weegee, Ted Croner, Saul Leiter, 
Leon Levinstein, David. Vestal, Bruce 
Davidson, Don Donaghy, Diane Arbus en 
Richard Avedon. Voor een vergelijking ms- 
sen de straatfotografie in Parijs en New 
York, zie ook Dirk Lauwaert, Twee scripts 
voor de camera: fotoreporters in de stad, 
in: Hilde Heynen (red:), Wonen tussen 
gemeenplaats en poëzie: opstellen over stad 
en architectuur, Rotterdam, 010 Publishers, 
1993, pp. 113-30.
[13] Zie Michael Sorkin (red.), Variations 
on a Theme Park: The New American City 
and the End of Public Space, New York, 
Noonday Press, 1992. Zie ook Mike Davis, 
City of Quartz: Excavating the Future of Los 
Angeles, New York, Verso, 1990; en Steven 
Flusty, Building Paranoia, in Nan Ellin 
(red.), Architecture of Fear, New York, 
Princeton University Press, pp. 47-59.
[14] Marie De Thézy, La Photographie 
humaniste, Paris, Contrejour, 1992.
[15] Zie Richard Sennett, The Fall of 
Public Man, New York, Alfred A. Knopf, 
1976.
[16] Bruce Robbins, The Phantom Public 
Sphere, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1993; Rosalyn Deutsche, Evictions: 
Art and Spatial Politics, Cambridge/ 
Massachusetts, MIT Press, 1996, pp. 269-327.
[17] Over de relatie tussen lichaam en blik 
van de straatfotograaf, zie, Alain Mons, 
L’ombre de la ville: Essai sur la photo
graphie contemporaine, Paris, Les Editions 
de la Villette, 1994, p. 80. Over de verande
rende status van het lichaam in de post
moderne consumptiecultuur, zie Richard 
Sennett, Flesh and Stone: The Body and the 
City in Western Civilization-, New York, 
W.W. Norton, 1994, pp. 212-51; en Pasi 
Falk, The Consuming Body, London, Sage, 
1994, p. 64.
[18] Zie de essays van Liz Kotz en A.D; 
Coleman in The Social Scene: The Ralph 
M. Parsons Foundation Photography 
Collection at the Museum of Contemporary 
Art, Los Angeles, Los Angeles, The 
Museum of Contemporary Art, 2000.
[19] Max Kozloff, New York: Capital of 
Photography, New Haven, Yale University 
Press, 2002, pp. 59-64. Kozloff verwijst 
ook naar recentere fotografen als Larry 
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[20] Zie Anne Friedberg, Window Shopping: 
Cinema and the Postmodern, Berkeley, 
University of California Press, 1993.
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[22] Zie bijvoorbeeld Martha Rosler, In, 
Around, arid Afterthoughts (On Documen
tary Photography), in: Richard Bolton 
(red.), The Contest of Meaning: Critical 
Histories of Photography, Cambridge/ 
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340; en Alan Sekula, Dismantling Moder
nism, Reinventing Documentary (Notes on 
the Politics of Representation) (1978) en 
Photography Against the Grain (1984), 
beide opgenomen in Dismal Science: 
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In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

KUNSTInHUS

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

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

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie von de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brabont ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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Filosofische overwegingen bij het hoogst merkwaardige 
gebruik van de stembusgang, gebaseerd op een analyse 

van recente verkiezingen in Frankrijk

Drie jaar geleden brak in Frankrijk 
grote paniek uit toen de neofascistische 
leider Jean-Marie Le Pen na de eerste 
ronde van de presidentsverkiezingen uit 
de bus kwam als tegenstrever van uit
tredend president Jacques Chirac. Met 
de nederlaag van diens rivaal Lionel 
Jospin (PS) had het verdeelde linkse 
kamp zijn enige kandidaat definitief 
verloren. De Republiek stond tot haar 
eigen grote verbazing plots voor de 
hartverscheurende keuze tussen kwaad 
of erger: ofwel een tweede ambtstermijn 
voor de in alle progressieve middens fel 
bekritiseerde gaullist Chirac, ofwel een 
eerste president voor het Front national. 
In de weken die voorafgingen aan de 
tweede, beslissende stemronde lieten de 
Franse democraten alle mogelijke mid
delen aanrukken om een rampscenario 
te voorkomen. In betogingen, petities, 
e-mails en tv-debatten werd opgeroe
pen om bij gebrek aan beter dan toch 
maar massaal voor Chirac te kiezen. 
Wie ook nu niet naar de stembus trok 
(Frankrijk kent geen stemplicht), had 
zelfs niet langer het recht zichzelf een 
goede citoyen te noemen.

Het onderstaande essay van de 
Franse filosoof Alain Badiou (° 1937, 
Rabat) werd kort na de verkiezingen 
gepubliceerd in een opmerkelijke afle
vering van het tijdschrift Lignes over 
‘de politieke mogelijkheid en de mo
gelijke politieken’. Voor Badiou was 
het georganiseerde ‘nee’ aan Le Pen 
allerminst een onproblematische vorm 
van realpolitik. In zijn analyse zijn de 
politieke thema’s en strategieën van 
extreem-rechts helemaal niet zo vreemd 
aan de parlementaire democratie en de 
Republiek zoals die er al jaren voor
staan. Niet alleen toont Badiou zo nog 
maar eens hoe moeilijk het is om met 
extreem-rechts om te gaan (het ‘nee’ 
volstaat niet). Hij denkt provocerend 
dóór naar de gevolgen voor het politie
ke denken wanneer men de moed heeft 
de consequenties van de homogeniteit 
van extreem-rechts aan de parlemen
taire democratie onder ogen te zien.

Piet Joostens

Alain Badiou

Het is wellicht een goed moment om het 
gebruik van de stembusgang, de laatste 
heilige koe van onze comfortabele en aan
genaam nihilistische landen, met enige et
nologische distantie aan een onderzoek te 
onderwerpen. Naar het voorbeeld van de 
Verenigde Staten houdt de helft van de 
bevolking, het merendeel van de jongeren 
en mensen uit de volksklassen, het stilaan 
voor bekeken om zich naar dit gebruik te 
voegen. Het wilde ongeloof ten aanzien 
van de ‘democratische’ religie, van de bij
behorende cultus van het aantal en de ge
heime, innige overtuiging der zieltjes 
{'isoloir’, ‘stemhokje’, wat een wonderlijk 
politiek woord!) is groeiende. Zoals we net 
nog in diverse omstandigheden hebben 
mogen constateren, wordt het stemgedrag 
steeds onevenwichtiger en irrationeler. Het 
nodigt dus - eindelijk! - uit tot filoso
fische kritiek.

Ik zal mij concentreren op de Franse 
presidentsverkiezingen van 2002, meer 
bepaald op de sequens van 21 april tot 
5 mei, waarvan de feitelijkheden met groot 
gemak in herinnering te brengen zijn. Na 
de eerste ronde is de socialistische kandi
daat Jospin, uittredend eerste minister en 
favoriet in de opiniepeilingen, uitgescha
keld. Le Pen, de kandidaat van extreem
rechts, wordt in de tweede ronde de uitda
ger van uittredend president Chirac, die 
zich niet bepaald van zijn voordeligste 
kant heeft laten zien (hij behaalt nog geen 
20% van de stemmen). Deze situatie tus
sen de twee rondes zet het land in rep en 
roer. De linkse partijen (Parti socialiste, 
Parti communiste), de Groenen en zelfs de 
(trotskistische) Ligue communiste révolu
tionnaire (LCR) roepen op te stemmen 

voor hun intieme vijand Chirac, met de 
bedoeling Le Pen de pas af te snijden en 
‘de democratie te redden’. Op straat krioelt 
het van middelbare scholieren. Op 1 mei 
wordt er een grootscheepse betoging ge
houden die de wil te kennen geeft om ‘nee 
te zeggen’ tegen Le Pen en daartoe als enig 
middel voorstelt om te stemmen op Chirac. 
Op 5 mei wordt Chirac verkozen met een 
sovjetscore, Le Pen stagneert en de emotie 
vervluchtigt als een ochtendnevel.

Methode

Waaruit kan een filosofische methode be
staan wanneer de referent zo’n korte en 
singuliere sequens is? En waarom zouden 
wij deze wederwaardigheid van het Franse 
parlementarisme vereren met een filoso
fische overweging?

Op het tweede punt zal ik antwoor
den dat datgene waar ik belang aan hecht 
de krachtige manifestatie van een publiek 
affect is, de uiting van iets wat, in het taal
gebruik van de 18de eeuw, een ‘emotie’ 
zou kunnen worden genoemd. Zeker, het 
feit dat Le Pen aanwezig was bij de tweede 
ronde van een presidentsverkiezing heeft 
veel van mijn geëmotioneerde medebur
gers slapeloze nachten bezorgd. Welnu, 
deze emotie maakt mijn rekening niet. Ik 
moet toegeven dat ik haar niet heb gedeeld 
en dat ik dus versteld stónd van de omvang 
en unanimiteit ervan bij mijn collega- 
filosofen. Filosofen die op hun beurt on
miskenbaar (zonder dat ze daartoe evenwel 
verplicht waren) een soort echokamer 
vormden voor alle ‘intellectuelen’ en voor 
een niet te verwaarlozen deel van de school
gaande jeugd. Het spreekt vanzelf dat het 
stemresultaat me betekenisvol leek, voor
zover het betekende, zoals ik dat al jaren 
denk en zeg, dat dit land op politiek vlak 
ernstig ziek is. Maar terwijl ik daarin geen 
enkele reden zag om de koelbloedigheid te 
laten varen, zag ik eveneens dat die koel
bloedigheid voor pathologisch werd versle
ten, ook door mensen die mij dierbaar zijn 
en die ik hoogacht. Terwijl emotie voor hen 
zoiets als een vóór-predikatieve evidentie 
is, vond ik dat ze geanalyseerd moest wor
den en dat ze een goed aanknopingspunt 
bood voor het infernale vraagstuk van ver
kiezingen en ‘democratie’.

Wat het eerste punt betreft, stel ik 
volgende argumentatieve stappen voor:

1. Onderzoek en benoeming van het 
publieke affect, gerelateerd aan de 
oorzaak ervan.

2. Kritisch onderzoek van de namen die 
worden gebruikt om het affect te legi
timeren, een politieke waardigheid te 
verlenen en er een symbolische uit
weg voor te vinden.

3. Identificatie van de algemene ruimte 
waarin het aldus te leggen verband 
tussen de publieke emotie, haar oor
zaak en haar gevolgen zich afspeelt. 
Constructie van een probleemstel
ling, die uiteindelijk neerkomt op het 
probleem van de stembusgang als 
zodanig.

4. Voorstel tot algemene duiding van het 
probleem en tot radicale verplaatsing 
van de axiomatische positie ervan.

Oppervlakkig overzicht

De oorzaak van het affect is gelegen in het 
feit dat Le Pen is gekomen daar waar men 
Jospin had verwacht. De vraag blijft wat 
dat ‘daar’ dan juist inhoudt. Een netelige 
vraag naar hoe plaatsen worden verdeeld 
door aantallen.

Het affect heeft zichzelf benoemd in 
een nuance tussen het besef van een drei
ging (in dat geval zit het affect in het regis
ter van de angst: ‘ik ben bang’, ‘ we zijn erg 
bang geweest') en het besef van een 
schandvlek of aberratie (‘ik schaam me’, 
‘dit kan niet’). Maar waar ligt het verband 
met de oorzaak?

De legitimering van het affect werd 
geconstrueerd rond een legitieme verdedi
ging: de verdediging van de democratie 
en/of van de Republiek. Was er een reële 
dreiging? En wat werd er dan juist ge
schonden?

De symbolische uitweg die de paniek 
bedaarde, was de stem voor Chirac.

Vanwaar de veronderstelde kracht van die 
handeling?

De algemene ruimte van het verband 
tussen het affect (‘ik ben bang’, ‘ik schaam 
me’) en het symbolische kalmeermiddel 
(dé zege van Chirac) is vanzelfsprekend de 
stembusgang. Men moet de volgende won
derlijke subjectieve formule goed begrij
pen: ‘Aangezien Le Pen is gekomen op de 
plaats waar Jospin had moeten komen, 
moet ik op Chirac stemmen daar waar ik 
mij van stemming had moeten onthouden 
of op Jospin had moeten stemmen.’

De duiding veronderstelt dat we het uit
brengen van de stem in verband brengen 
met iets anders dan de stemming zelf. De 
vragen spreken voor zich:

1. Wat is de realiteit die door middel 
van de stembusgang voor sommigen 
wordt geformaliseerd, voor anderen 
verheimelijkt? Wat is die realiteit, die 
aanleiding kon geven tot reacties va
riërend van de massale slagzin van 
juni 1968, “Elections, piège à cons” 
tot “Je pense, donc je vote”, de slo
gan die in de betoging van 1 mei 
2002 op een bordje te lezen stond?

2. Als we veronderstellen dat Le Pen 
van die realiteit deel uitmaakt, be
staat er dan een manier om met 
Le Pen om te gaan die méér te bieden 
heeft dan het curieuze circus van de 
Chirac-stem?

Oorzaak en gevolg

Om de oorzaak van het publieke affect te 
bepalen, hoeven we ons slechts over te 
geven aan een eidetische variatie: stel dat 
Le Pen meer stemmen had gekregen dan 
hij er op 21 april [2002] kreeg, maar dat hij 
toch bij Jospin was achtergebleven. In dat 
geval zou de emotie er niet zijn geweest, 
laat staan met zulk een hysterische na
sleep. Ongetwijfeld hadden de politieke 
commentatoren ook in dat geval uiting ge
geven aan hun bezorgdheid, zoals sommi
gen dat nog deden toen bleek dat Le Pen 
bij de tweede ronde zijn posities had ge
handhaafd. De reacties zouden dan meer in 
verhouding hebben gestaan tot de realiteit. 
Maar er was dan zeker minder, zelfs hele
maal geen affectief misbaar gemaakt.

Daaruit volgt dat de oorzaak van het 
affect alleen gelegen is in het feit dat Le 
Pen op een bepaalde plaats is gekomen, 
namelijk de tweede plaats, en niet in de 
numerieke impact van zijn kandidatuur. 
Om welke plaats gaat het? Om de plaats 
van diegene die symbolisch wordt erkend 
als zijnde in the running voor de macht.

We moeten nu een ogenblik stilstaan 
bij het belang van plaatsen bij verkiezin
gen. Die kwestie werpt een verhelderend 
licht op de symbolische gelijkwaardigheid 
der kandidaten. In Werkelijkheid is er een 
fundamenteel verschil tussen ‘kandidaat 
zijn’ en ‘een plaats bezetten die de moge
lijkheid van een machtspositie inhoudt’. 
Het innemen van dat soort plaatsen wordt 
op een andere manier en volgens andere 
criteria beslist dan de kandidatuurstelling. 
We zien dat een Le Pen die kandidaat is, 
zelfs een Le Pen met een heel goede score, 
weinig indruk maakt op de massa - wat 
overigens betreurenswaardig is. Een Le 
Pen tóe belandt op de plaats waar hij is 
beland, maakt daarentegen een aanzienlijk 
affect los, althans in bepaalde lagen van de 
bevolking.

Dat betekent natuurlijk dat deze 
plaats al gecodeerd is. Wat zoveel wil zeg
gen dat ze alleen bestemd is voor een 
‘democraat’, een ‘republikein’ in hart en 
nieren. Als ér iemand bij komt die ervan 
wordt verdacht geen democraat of republi
kein te zijn, iemand tóe wordt voorgesteld 
als heterogeen aan de codering van die 
plaats, dan treedt de publieke emotie van 
de tempelwachters in werking, net zoals 
wanneer een ongelovige een heilige reli
kwie aanraakt.

Het is dus gewoon niet waar dat de 
stembusgang de uitdrukking van de vrij
heid van opinie is, althans wat het affect, 
of de massaopinie betreft. In werkelijkheid 
worden verkiezingen overschaduwd door 
wat ik het homogeniteitsprincipe zal noe
men: iedereen kan zich kandidaat stellen, 

maar alleen zij die conform aan een norm 
zijn, kunnen terechtkomen op de reeds ge
codeerde plaatsen van de mogelijke macht. 
Oftewel diegenen van wie je zeker weet dat 
ze niets zullen ondernemen dat essentieel 
verschilt van hun voorgangers. Het homo
geniteitsprincipe staat in feite garant voor 
het conservatisme van de stembusgang, 
dat geïncarneerd wordt door de machts
wisseling. Als je ‘vijanden’ in staat moeten 
zijn je machtspositie over te nemen, dan 
wil dât zeggen dat je geen enkele maat
regel hebt getroffen die hun komst in de weg 
staat. Dat is juist het ‘pact met de burger’ 
waarmee men ons om de oren slaat: in de 
kamers van de staat moet het bedje van.de 
tegenstander altijd gespreid zijn. Zoiets 
veronderstelt eigenlijk dat tóe zogenaamde 
tegenstander nu ook weer niet zó tegen
staat dat je hem de weg verspert met maat
regelen tóe een beetje serieus zijn. Zoals 
Alain Peyrefitte [1] zei tot de socialisten 
en communisten die in 1981 aan de macht 
waren, toen er beslist werd over de natio-. 
naliseringen van Mitterrand: “Jullie zijn 
verkozen om de regering te veranderen, niet 
om de maatschappij te veranderen.” Zoals 
bekend is deze waarschuwing niet in dove
mansoren gevallen. Vanaf 1983, onder het 
bewind van Laurent Fabius [2], viel het re
geringsbeleid niet meer te onderscheiden 
van een keurig reactionair bestuur.

Laten we al wie na 21 april 2002 aan 
hevige emoties onderhevig is geweest 
waarschuwen. Per slot van rekening heb
ben ze betoogd voor het homogeniteits
principe, zoals duidelijk is gebleken toen 
ze een eind maakten aan hun ontreddering 
door op Chirac te stemmen. Wat was tóe 
stem anders waard dan de boodschap dat 
de overeenkomsten tussen Chirac en 
Jospin de doorslag geven zodra er iets op
duikt wat geacht wordt heterogeen te zijn? 
Maar het homogeniteitsprincipe is eên glo
baal principe. Als morgen de een of andere 
kandidaat die in de chique buurten hetero
geen wordt bevonden de van tevoren geco
deerde plaats bereikt - onze dappere Arlette 
Laguiller [3] bijvoorbeeld - dan krijgen we 
een ander soort publieke emotie, en wat 
zult u daar dan tegenin brengen? Wat gaat 
u ondernemen wanneer er gigantische be
togingen komen om de democratie te ver
dedigen tegen het rode totalitarisme? Het 
zal u niet zijn ontgaan: de burgerlijke opi
nie kan hevig tekeergaan. De betogingen 
van 30 juni 1968 tegen de jongeren- en 
arbeidersbeweging of die van 1982 voor 
het vrij onderwijs waren nog massaler dan 
die van 1 mei 2002 tegen Le Pen.

De enige redelijke conclusie is dat 
men, wanneer het gaat om beslissende 
transformaties in de politiek van een land, 
niets echt gedaan krijgt zolang men zich op 
verkiezingen verlaat, net omdat de stembus
gang wordt overschaduwd door het homo
geniteitsprincipe. Het is ook interessant te 
noteren dat een partiële maar massaal ver
spreide opinie, zowel een ‘democratische’ 
(verdediging van het vrije existentiële com
fort) als een ronduit burgerlijke (verdedi
ging van eigendommen en geldelijke privi
leges), bij betogingen in het algemeen ga
rant staat voor het principe in kwestie. De 
opinie garandeert met andere woorden dat 
men doorgaat als vanouds.

Heterogeen?

Juist Le Pen werd beschouwd als degene 
met wie doorgaan als vanouds niet meer 
mogelijk was. Maar waarom in feite? Hier 
stellen we de vraag naar het heterogene, 
een vraag die filosofisch erg moeilijk ligt. 
Vanaf welk moment kunnen we oordelen 
dat een entiteit heterogeen is aan een gege
ven verzameling met haar dominante pre
dikaten? Rekening houdend met de huidige 
identiteit van het Franse parlementarisme, 
met zijn personeel en thematiek, in welke 
zin is Le Pen dan juist heterogeen? Voor 
de goede orde: Le Pen is zonder enige twij
fel een schoft, langdurig gevormd in het 
zog van naar fascisme zwemende splinter
groepen uit de jaren vijftig en, zoals hij 
zelf heeft toegegeven, ‘opgevoed’ door 

. zijn activiteiten als beul van het koloniale 
leger in Algerije. Die persoonlijke identi
teit is echter onvoldoende om een actuele 
heterogeniteit ten Opzichte van het parle
mentarisme te bepalen. Zou men dan ook 21
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Madelin [4] willen uitsluiten, die vroeger 
immers met ijzeren knuppels zwaaide in 
het pro-nazigroepje met de toepasselijke 
naam Occident! Wat het algemene voor
komen van Le Pens doen en laten van de 
laatste decennia betreft, heeft hij altijd aan
gevoerd dat hij niets anders heeft gedaan 
dan deelnemen aan verkiezingen. In grote 
lijnen klopt dat. Het Front national heeft 
een gespierde ordedienst. Maar die had de 
Parti communiste ook, en niemand, ter 
linkerzijde, gebruikte dat ooit als argument 
om die partij het recht op verkiezingsdeel
name te ontzeggen. Je zou dus net zo goed 
het volgende kunnen beweren (en dat is 
mijn opvatting): uit het feit dat Le Pen 
aanwezig is bij de tweede ronde van een 
presidentsverkiezing zonder ooit fascis
tische milities de straat op té sturen, volgt 
dat hij homogeen is aan het Franse parle
mentarisme. Bij de tweede ronde hebben 
zes miljoen mensen hun stem voor de lei
der van het Front national trouwens beves
tigd, waarmee ze zonder de minste twijfel 
te kennen gaven dat ze hem beschouwen 
als een kandidaat als de anderen.

Indien Le Pen echter homogeen is 
aan ons politiek systeem, dan zijn het de 
militanten van de emancipatie die aan dat 
systeem heterogeen moeten zijn, om wer
kelijk heterogeen te zijn aan Le Pen. Het 
zijn de verkiezingen die het schaamrood 
van Le Pens aanwezigheid moeten dragen, 
niet de thuisblijvers! Net zoals toen de re
actie gebruikmaakte van de bange stem
men van de provinces profondes tegen de 
opstand van mei ’68, had men dus moeten 
betogen onder het luid scanderen van leu
zen als ‘Election, trahison'. Of nog beter: 
‘élections, tanière à cochons' (‘de verkie
zing is een varkensstal’).

En dat is niet wat gebeurd is, integen
deel! De vraag van het heterogene keert 
dus terug, en ze is prangend. Het is lastig 
om die vraag te koppelen aan actuele poli
tieke thema’s. De vreemdelingen? Wie 
maakt zich daar wérkelijk zorgen om, 
sinds j aar en dag, in de doodsbange demo
cratenmassa Van 21 april [2002]? Hebben 
de meest onverbiddelijke wetgevingen die 
de revue zijn gepasseerd de rechter- en 
linkerzijde niet aan elkaar gesmeed tegen 
het ‘gevaar’ van de sans-papiers, die nu 
wijd en zijd ‘illegalen’ worden genoemd? 
Heeft iemand misschien gemerkt dat de 
'antiracisten', die na de verkiezingen als 
razenden tekeergingen, zich ook écht heb
ben ontfermd over het lot van de honderd
duizenden arbeiders die al hun rechten 
kwijt zijn? En wat met de openbare veilig
heid? Zagen we niet hoe bijna alle demo
cratische pennenlikkers zich op de genoe
gens van het veiligheidsdenken hebben 
gestort? Lazen we niet hoe tal van republi
keinse intellectuelen in het voetspoor van 
de burgemeester van New York om zero 
tolerance schreeuwden? Stemde iedereen 
niet vrolijk in met het volledig verdwijnen 
van elke verwijzing naar arbeiders in het 
politieke discours? En is het idee dat het 
woord ‘westen’ refereert aan een supe
rieure beschaving, een idee dat tot voor 
kort alleen bij extreem-rechts te horen was, 
niet alomtegenwoordig? Staat men niet 
klaar om in naam van die superioriteit de 
confrontatie aan te gaan met alle ‘moslims’ 
ter wereld? Op al deze vlakken is Le Pen 
wel degelijk homogeen aan het heersende 
overheidsdiscours. Dat is trouwens ook 
waarmee hij kan komen paraderen bij de 
verkiezingen en op televisie, terwijl hij en 
zijn soortgenoten in de rodé jaren tussen 
1968 en 1980 nog niet uit hun rattenhol 
konden kruipen zonder dat tienduizend 
militanten hen er weer in joegen.

Wat dan? Laten we zeggen dat het 
gemiddelde besef van het heterogene, 
wanneer het gaat om Le Pen, zuiver ideolo
gisch is. Voor de democratenmassa bespeelt 
hij geen onherkenbare politieke methodes 
en geen ontoelaatbare thema’s. Hij is alleen 
de drager van een behoudsgezind discours 
dat, anders dan het discours van de demo
cratische gezelligheid, teruggaat op het 
nationale archaïsme met zijn historische 
realiteit, Pétain. [5] Wat is ‘Pétain’? De 
lafhartige overtuiging dat we door onze 
ogen te sluiten voor een paar wreedheden 
nog betrekkelijk goed zullen kunnen blij
ven leven en dat we hoe dan ook elk risico 
op heroïek uit de weg zullen gaan. Dat we 
in essentie zullen blijven ‘als vanouds’. En 
wat is nu het parlementarisme (links of 
rechts, dat maakt niet uit) van een tweede
rangsnatie als Frankrijk? Precies hetzelfde: 
een klein negatief geluk, zonder project, 
zonder Idee. Een voldane instandhouding. 
In feite is Le Pen het extremisme van het 
parlementarisme zélf, en het is juist in die 
hoedanigheid dat hij de ‘democratische’ 
kiezer beschaamt: als het afzichtelijke 
schouwspel van wat men zelf is, maar dan 
op de spits gedreven, of geproclameerd 

eerder dan verborgen gehouden. Dat is de 
ware inhoud van de vreemde slogan 
“Le Pen, la haine!". Houden zij die hun 
electorale nachtmerrie met die woorden 
stigmatiseren dan zo van de armen, van 
vreemdelingen, arbeiders, zieke Afrikanen, 
broederlijke strijd en enthousiasmerende 
politieke avonturen? Niets wijst in die 
richting! Maar zoals gematigde profiteurs 
altijd al hebben gedaan, verbergen ze het 
chronische geweld dat hen beschermt te
gen de reële wereld en de grote anonieme 
massa achter verklaringen van naasten
liefde. Wanneer iemand hun onomwonden 
vertelt wat de vooronderstellingen zijn van. 
hun comfort en van datgene waarmee ze 
stilzwijgend of leugenachtig instemmen, 
hoor je ze roepen dat je overdrijft en dat 
het nergens op slaat.

Het heterogene waartegen klein- 
Frankrijk twee weken lang in opstand is 
gekomen, is alleen de verouderde, ont
plooide, excessieve en expliciete vorm van 
iets wat dit land tolereert om in zijn zijn te 
volharden. Het is ter ere van dat vreselijke 
‘zichzelf dat men in de zieltjes het kort
stondige onweer van het affect heeft doen 
opsteken, liever dan de identiteit van dat 
‘zichzelf te duiden.

Affect

De publieke emotie volgend op de bezet
ting door Le Pen van een plaats die al voor 
een ander was gecodeerd, werd gepresen
teerd als de identificatie, van een gevaar. 
We waren ‘erg bang’. Die identificatie van 
een gevaar heeft geleid tot een belachelijke 
en zo goed als onverklaarbare overkill. Het 
gerucht deed de ronde dat Le Pen zeker 
was van zijn verkiezing. Alom knetterden 
de computers onder koortsachtige e-mails 
die het hadden over het fascisme aan onze 
poorten. 'Verzetspetities' vereenden alle 
intellectuele gilden. Nochtans hadden echte 
militanten zoals wij [6] ook nog wel een 
paar redenen tot klagen, al jaren lang, bij
voorbeeld over het feit dat de aandacht voor 
de effectieve ideeën van Le Pen en voor hun 
effect op het regeringsbeleid (onrechtvaar
dige wetten tegen arbeiders zonder papie
ren) maar marginaal was. ‘Verzet’ was er 
niet, of nauwelijks. Vanwaar die plotse 
barrikadenkoorts? Laten we de volgende 
regel poneren: wanneer de uitoefening 
ervan abstract is, is het brutaal onverwachte 
virtueel grenzeloos. De ‘burgers’, zoals ze 
zich ietwat pompeus noemen, bekommer
den zich doorgaans niet om het reële lepe- 
nisme, maar als ze eenmaal in hun electo
rale slaap worden aangevallen, staan ze 
klaar voor de meest onwaarschijnlijke be
proevingen, zoals iemand die bij het krie
ken van de dag wakker schrikt.

Anderzijds ‘schaamde men zich’ 
voor Frankrijk. Wat was de inhoud van die 
schaamte? Zelf schaam ik me voor alle 
opeenvolgende Franse regeringen sinds 
decennia, en meer bepaald voor de hypo
criete regeringen die onder benamingen als 
‘links’, ‘socialistisch’ of ‘communistisch’ 
de sans-papiers vervolgen of de hielen van 
Amerikaanse krijgsheren likken. Maar hier 
was duidelijk iets anders aan de hand. Men 
schaamde zich, denk ik, omdat het electo
rale instituut heilig is verklaard, en omdat 
de komst van Le Pen - dat hatelijke, extre
mistische beeld van een geheim en verne
derd publiek geweten - bij de tweede 
stemronde als een schandvlek van dat in
stituut werd beleefd. Er werd overigens 
gezegd dat de verkiezing van Chirac ‘de 
schaamte schoonveegde’. De terugkeer 
naar de gewone gang van zaken van de 
machtswisseling herstelde met andere 
woorden de waardigheid van de fetisj.

Ook bestaat er bij veel intellectuelen, 
die in die zin getekend zijn door het ‘repu
blicanisme’ van iemand als Chevènement 
[7], een hyperbolisch idee van Frankrijk. 
Het is het ‘vaderland van de mensenrech
ten’, iets wat vele vreemdelingen ook gelo
ven, tot dat ‘vaderland’ hen eruit zet. Het is 
de democratie bij uitstek. Na 12 april 
[2002] rukten sommigen zich het haar uit 
omdat ze zich herinnerden hoe ze in al hun 
arrogantie Oostenrijk (met Jörg Haider) en 
Italië (met Berlusconi) de les hadden ge
speld. Zé sloegen een modderfiguur! Twee 
eeuwen lang al trekken we immers wissels 
op onze Franse Revolutie. In binnen- en 
buitenland schonk die ons een krediet dat 
soms wel onuitputtelijk lijkt. De tijd is ge
komen, na Pétain, maar ook na Jospin (of 
Chirac: dat is één pot nat, zoals we bij de 
verkiezingen hebben gemerkt), om in te 
zien dat dat krediet al geruime tijd is uitge
put. Het Frankrijk van de Restauratie, van 
de Versaillais [8], van de collaboratie, de 
koloniale oorlogen en de hedendaagse 
neergang, is maar al te vaak een abject 
land. Het wordt alleen gered door de uit
zonderingen op de regel. En misschien was

dat al zo ten tijde van Robespierre, Saint- 
Just en Couthon, snel omvergeworpen als 
zij waren door de thermidorien [9], die 
centrale figuur in ons nationale lot: de man 
die zijn ‘revolutionaire’ enthousiasme loo
chent en munt slaat uit zijn aansluiting bij 
de orde van de rijke eigenaars. De over- 
gang van “élections piège à cons" naar het 
westerse, democratische fetisjisme, en ver
volgens naar de Chirac-stem om ‘de demo
cratie te redden’, heeft iets weg.van die 
eeuwige thermidoriaanse weegschaal, die 
in haar continuïteit helaas veel kenmerken
der is voor Frankrijk dan onze bewonde- 
renswaardige opstanden.

Wat er ook van zij, angst of schaam
te, angst én schaamte: men balanceert tus
sen blinde devotie voor de stembusgang, 
als nationale hyperbool, en het misbaar 
van piepkleine paniekjes.

Namen

Om een affect in de politiek te legitimeren, 
zijn passende namen nodig. En als het af
fect een combinatie van paniek en schaam
te is (waarbij weliswaar het krachtigste in
stinct, dat van het zelfbehoud, wordt ver
huld), dan is het belangrijk dat die namen 
een onaantastbare, numeriek consensuele 
entiteit aanduiden en tegelijk dat ze het 
onmiddellijk op zich nemen die entiteit te 
verdedigen.

Die namen waren ‘democratie’ en 
‘republiek’. Over de tweede naam, onze 
nationale specialiteit (nog steeds dankzij 
1792), zal ik zeggen dat ik me al heel lang 
zit af te vragen wat hij in feite te betekenen 
heeft. Ik zie wel dat zo’n woord zijn kracht 
heeft wanneer een afdeling sans-culotten 
zich erop beroept om aristocraten aan lan
taarnpalen op te hangen, gewapenderhand 
op te trekken haar de grenzen om de ver
enigde monarchieën de pas af te snijden of 
de Assemblée légale te bestormen om te 

. eisen dat de lauwhartigen worden wegge
zuiverd. Maar vandaag? Republiek van wie 
of wat? Die van de vreselijke slachting van 
‘ 14-‘ 18? De Republiek die Pétain bij stem
ming volmacht gaf? Die van de gruwelijke 
koloniale . oorlogen? Guy Mollet? [10] 
Mitterrand? De tandem Jospin/Chirac? Of 
De Gaulle? Wie zegt dat Le Pen ‘de 
Republiek bedreigt’, zegt niets. De verwij
zing naar het ‘fascisme’ is vanzelfsprekend 
emfatisch, ook al hééft. Le Pen zich.in zijn 
jeugdjaren gelaafd aan het intellectuele af
val van de jaren dertig. Wie de montere 
Jack Lang, bij de verkiezingen de commen- 
tatorvan dienst, op televisie heeft zien zeg
gen dat ‘het fascisme hier niet binnenkomt’, 
is alvast gevaccineerd tegen ieder heden
daags gebruik van het woord ‘republiek’.

Het woord ‘democratie’ is natuurlijk 
veel complexer, al was het maar omdat het 
wereldwijd synoniem is voor het ook wel 
‘westers’-geheten systeem, dus voor die 
beschaving waarvoor het Amerikaanse le
ger en de Israëlische vechtjassen zoals be
kend een schild vormen. Het is het woord 
dat de consensuele subjectiviteit doet uit
kristalliseren, en dat verwijst naar het on
aantastbare. De democratie werd geschon
den door Le Pens aanwezigheid op de bij 
voorbaat gecodeerde plaats der machts- 
pretendenten. De muren stonden vol ly
rische oden aan het adres van een regerings
systeem waarvan echter niemand kan zeg
gen dat het ons dezer dagen tot grote 
hoogten in de generische wording van de 
mensheid heeft gebracht. Zo was er rond 
5 mei een graffito dat met een knipoog 
naar Paul Eluard en het Verzet zonder aar
zelen verklaarde:. “Ik schrijf je naam, 
democratie!" De muurkunstenaar had niet 
durven noteren wat nochtans de reële sub
stantie van zijn devotie zou gaan worden: 
“Ik schrijf je naam, Jacques Chirac."

Hier zij opgemerkt dat het gebruik 
van het woord ‘démocratie’ buitengewoon 
heikel is geworden, omdat het tegelijk ver
wijst naar datgene wat door Le Pen wordt 
bedreigd en besmeurd en naar datgene wat 
Jospin mankeerde om op de plaats te ko
men die hem normaal was voorbehouden. 
Het is inderdaad een feit dat het bewind 
van de ‘socialist’ Jospin, zoals tal van zijn 
bewonderaars bij het verdedigen van de 
democratie hebben ondervonden, getuigde 
van een voortdurende minachting voor de 
overgrote meerderheid van de mensen die 
in ons land leven en werken. Het was dus 
nodig om de schaamte waaraan de demo
cratie ten prooi was gevallen schoon te 
wassen, terwijl men bij Jospin een demo
cratisch deficit betreurde waarvoor zich 
geen andere uitweg aanbood dan Chirac, 
zoals iedereen weet een echte vriend van 
het volk, een democraat in hart en nieren! Je 
zou kunnen zeggen dat de publieke emotie 
haar onderdanen een doolhof heeft inge
stuurd waarin ‘democratie’ en ‘democra
tisch deficit’, ziekte en remedie, oorzaak en

gevolg, voortdurend van plaats verander
den. Het beste voorbeeld is de opmerkelijke 
uitspraak van de trotskistische leider Alain 
Krivine (LCR): “Zondag stem ik op Chirac 
en maandag ga ik betogen om zijn ontslag 
te eisen." Dat is nog eens klare taal, die een 
onwrikbare ‘democratische’ lijn uitzet! 
Overigens, de verkiezingen hebben, we 
gehad, maar die betoging laat nog altijd op 
zich wachten.

Het woord ‘democratie’ had namelijk 
als enige functie de verdediging van de 
stembusgang tegen iedere al te heterogene 
(lees: al te veelzeggende) bezetting van de 
symbolische plaatsen (meestal de eerste en 
de tweede plaats, zoals vroeger Anquetil en 
Poulidor in de Ronde van Frankrijk). 
Daarom hebben onze geëmotioneerde bur
gers, zonder ook maar één moment een po
litieke inhoud te onderzoeken en onder erg 
vage, al te makkelijke bewoordingen als 
‘racisme’ en ‘fascistisch’, zich met trots het 
recht toegeëigend om ‘nee!’ te zeggen. 
Diverse bladen, die er vanuit hun commer
ciële bekommernis altijd op uit zijn de lof
trompet te steken over de verdiensten van de 
jeugd (die zoals bekend allang geen andere 
verdiensten meer heeft dan die van de tijd 
waarin zij haar opwachting maakt), betitel
den de betogende middelbare-schooljeugd 
als ‘de nee-generatie’. Jammer genoeg zit 
de essentie van politiek, vooral wanneer er 
reëel gevaar dreigt, niet in het ‘nee’ maar 
in het ‘ja’. In het onderzoek van de ver
schillende soorten ‘ja’. De essentie van 
politiek zit in datgene waarmee je instemt 
of in wat je affirmeert. Met betrekking tot 
Le Pen betekent ‘neé’ zeggen dat jé de 
vraag naar wat het lepenisme fs en naar wat 
de reële verbreiding ervan juist inhoudt, 
onbeantwoord laat. Zich tegen die verbrei
ding verzetten, is niet ‘nee’ zeggen tegen 
abstracties als ‘racisme’ of ‘haat’, maar 
‘ja’ zeggen tegen uiterst precieze en rigou
reuze politieke uitgangspunten, zoals daar 
zijn: regularisering van alle arbeiders zon
der papieren, volledige onafhankelijkheid 
tegenover Amerikaanse imperiale ma
noeuvres, de fabriek als politieke locus; de 
onmiddellijke organisatie in heel Afrika 
van gratis zorgverstrekking tegen besmet
telijke ziektes, en met name tegen aids...

In feite laat dat fameuze ‘nee’ toe dat 
er over vroegere ‘ja’s’ niet meer wordt 
gepraat: de ‘ja’s’ van de instemming, die 
ervoor hebben gezorgd dat het lepenisme 
alomtegenwoordig is. De instemming met 
de vervolging van sans-papiers, met de- 
tentiekampen [voor illegalen, nvdv\, met 
Amerikaanse kruistochten, met de vernie
ling van het leven van vele arbeiders door 
de kleinburgerlijke 35-urenweek van 
Aubry [11], met miljoenen Afrikaanse do
den. De instemming met wat bij de tweede 
verkiezingsronde Le Pens grote ordewoord 
is geweest: ‘thuis op je gemak zijn’, een 
ordewoord waarvan je gerust kunt zeggen 
dat het in de jaren Mitterrand/Jöspin/ 
Chirac stond voor de consensuele subjecti
viteit van de overgrote meerderheid der 
geëmotioneerde democraten van 21 april 
[2002]. Dat blijft het smadelijke subjectie
ve geheim dat door de half-welgestelden 
van onze Europese samenlevingen verbor
gen wordt gehouden achter de ‘democra
tische’ woordenstrijd, een geheim waarvan 
de gedeelde maar evengoed verzwegen 
formule luidt: mijn comfort, mijn klein 
genot, en dat ze me verder met rust laten.

Het valt te vrezen dat er achter de 
(legitieme) afkeer voor Le Pen en zijn 
schurkenbende nog een andere, intieme en 
abjecte, vrees broeit: de vrees dat een nog 
onbekend volk dat op veilige afstand wordt 
gehouden, een. nooit benoemd maar wel 
erg talrijk volk, op een dag de rekening zal . 
voorleggen aan hen die er al die tijd mee 
hebben ingestemd dat hun zichtbare rijk
dom, hun rustige leventje, hun even ‘vrije’ 
als zinloze discussies, ten koste gaan van 
een volkomen onverschilligheid voor het 
lot van de generische mensheid.

Er is geen andere verklaring te vinden 
voor de snelheid waarmee de commenta
toren de nadruk hebben gelegd op het ver
meende lepenisme van arbeiders en armen. 
Uiteindelijk is hij die écht heterogeen is im
mers diegene die blijk geeft van een ander 
idee van politiek: een emancipatiepolitiek 
bijvoorbeeld, een politiek die wordt beslist 
door gewone mensen en niet door hen die 
de staat vertegenwoordigen, een politiek 
die niet wakker ligt vân verkiezingen. 
Welnu, een dergelijke politiek zal onver
mijdelijk wortel schieten bij arbeiders 
zonder papieren, bij vrije intellectuelen, bij 
doodgewone loontrekkers, bij mensen die 
een moeilijk bestaan leiden en het niet 
breed hebben, eerder dan bij de redacteu
ren van Libération en Le Monde. Beter 
nog: die politiek begint al wortel te schie
ten. En ze wordt toepasselijk gepareerd 
met een ‘nee’ dat weliswaar wordt ge-

I ■



rechtvaardigd door de vreselijke Le Pen, 
maar dat, als gunstig bijeffect, ook raakt 
aan al wat die arbeiders of gewone volks
mensen zou kunnen opnemen in een poli
tiek die heterogeen is aan de politiek die 
ons overheerst.

Op die manier is dat ‘nee’ slechts de 
symbolische, numerieke en betogende 
consolidering van het essentiële ‘ja’ van de 
middenklassen van ons land tegenover de 
instandhouding van een weerzinwekkende 
politieke wereld.

Zeker, het is moeilijker om te verza
ken aan je ‘ja’s’, om datgene watje beaamt 
te veranderen, om je instemming te ver
ruilen voor militante affirmatie en comfort 
voor waarheid. Dat is allemaal veel moei
lijker dan tien dagen lang ‘nee’ te zeggen 
tegen de vermeende belediging van een 
fetisj. Want dat rebelse toontje geeft aan de 
goeie ouwe instemming met het reeds be
staande hooguit de aangename en proviso
rische vorm van een huivering. En wie ge
noeg profiteert van het bestaande hoeft 
niet te wensen dat iets heterogeens gestalte 
zou krijgen.

Paradoxen van de stembusgang

Dat je je aldus een held kunt wanen wan
neer je gewoon conservatief bent, biedt 
een goede introductie op het onderzoek 
naar de paradoxen van de stembusgang. 
Bijvoorbeeld:

1. De stembusgang is een vrij formalis
me, volgens sommigen zelfs hét for
malisme van de politieke vrijheid, 
maar hij is evengoed verplicht. Zoals 
bekend is de stemming in vele landen 
juridisch verplicht. Ditmaal, na de 
hevige uitvallen aan het adres van 
degenen die niet gingen stemmen, 
hebben we gezien dat de stembus
gang voor velen ook een subjectieve, 
morele plicht is. (Tussen haakjes: 
voor vele intellectuelen of studenten, 
maar niet voor velen onder het volk 
aan de basis. Want er waren nog veel 
méér onthoudingen bij de legislatieve 
verkiezingen van juni. Stukje bij 
beetje krijgt de ‘democratie’ de allu
res van een minderheidsritueel.)

2. Er is gelijkheid voor het aantal, zo 
lub staat het in de kieswet, maar zoals 

gezegd zijn de beslissende plaatsen 
reeds gecodeerd volgens normen die 
dat aantal transcenderen. -U3

3. Ook constateren we een flagrante 
asymmetrie tussen het ‘ja’ en het 
‘nee’. De consequentie van het ‘nee’;

■ namelijk de eliminatie, is effectief. 
Wat evenwel op het spel wordt gezet 
met het ‘ja’ blijft een groot mysterie. 
Tot welke engagementen is de verko- 
zene verplicht? Er is niet één engage
ment dat iets waard is, vandaag nog 
minder dan vroeger, nu de notie 
‘partijprogramma’ bijna helemaal in 
diskrediet is geraakt. Voor de kiezer 
is er bijgevolg een realiteit die beant
woordt aan een negatief stemresul- 
taat, maar aan electoraal succes zijn 
geen te voorziene gevolgen gekop
peld - tenzij, zoals gezegd, de in
standhouding van de voornaamste 
parameters van het bestaan. Of ten
minste van al die parameters waarop 
de verkozene enig gezag kan uitoefe
nen. Dat is het geheim van de poli
tieke grijsaards: nietsdoen is de enige 
manier om stand te houden.

Wat had de cultus van de stembusgang na 
21 april onder deze condities te betekenen? 
Precies dat de stembusgang de enige be
kende politieke procedure is die zo goed 
als onvermijdelijk leidt tot immobilisme, 
afgezien van datgene wat als een natuur
wet kan worden voorgesteld. Zo werden 
belangrijke en dramatische fenomenen als 
de finale vernietiging van het Franse plat
teland in een paar decennia tijd, of de ont
manteling van de openbare diensten, scho
len inbegrepen, of de liberalisering van de 
financiële mechanismen, of het alibi van 
de gehoorzaamheid aan Europese richtlij
nen, of de horigheid aan de Amerikaanse 
oorlogspolitiek, nooit of te nimmer aan de 
kiezers voorgelegd, noch duidelijk als the
ma gekozen door deze of gene partij. Het 
stemmen gaat niet over zulke cruciale vra
gen, die door de politici eerder consen- 
sueel worden gepresenteerd als iets wat 
constituerend is voor het bestaande en niet 
voor wat zij beslissen (men zegt dan ook 
wel dat het ligt aan ‘de wereld van vandaag’ 
of aan ‘de wereld zoals hij is’). Ook moe
ten sommige beslissingen in het geheim 
worden genomen, omdat Ze niet conserva
tief genoeg zijn om de proef van de stem
busgang te doorstaan (bijvoorbeeld de in
zet van het Franse leger aan de zijde van 

Irak in de lange en buitengewoon bloedige 
oorlog tegen Iran, een betrokkenheid die 
nooit echt openbaar is geweest). Met an
dere woorden: als er al belangrijke veran
deringen plaatsvinden, dan buiten de ver
kiezingen om. En vice versa, wat zich 
binnen het bereik van de verkiezingen af
speelt, is in grote mate onbeweeglijk. Het 
is deze garantie op een beslissing waarin 
niets op het spel wordt gezet die de kiezer 
fascineert en die maakt dat hij instemt met 
de verkiezingsprocedure.

Vormen van politiek die waarachtige 
beslissingen met zich meebrengen, ik bedoel 
diis emanciperende beslissingen, zijn daar
entegen helemaal vreemd aan de stembus
gang, want zodra je beslist over iets dat echt 
bevrijdend is, word je meteen beschouwd als 
iemand die vijandig staat tegenover de ge
stelde belangen die, hoe minoritair ook, wel 
genoeg ophef zullen maken en wel genoeg 
propaganda-instrumenten zullen contro
leren om te maken dat je bij de volgende 
verkiezingen wordt vervangen. Dat zal 
men maar al te graag doen, want men 
stemt om ergens in te volharden, niet om 
iets te worden.

Opdat de politiek gebonden zou zijn 
aan waarachtige beslissingen, die gelezen 
kunnen worden als consequenties van een 
wilsuiting en niet als gevolg van ‘de aard 
der dingen’, moet zij zich verlaten op 
principes en op praktijken die rechtstreeks 
van die principes afhankelijk zijn, en niet 
op de hoogst merkwaardige regel volgens 
dewelke alles aan het aantal wordt onder
worpen.

De stembusgang is principieel strij
dig met principes, zoals hij ook in strijd is 
met elk contesterend of emanciperend 
idee. Op dit punt zou ik u een anekdote 
willen vertellen. Gedurende de noodlottige 
twee weken waarin de ‘fascist’ Le Pen een 
gooi deed naar het presidentschap, maak
ten de studenten van de Parijse Ecole des 
Arts décoratifs een groot aantal democra
tische affiches, zoals hun roemrijke voor
gangers in mei ’68 revolutionaire affiches 
hadden gemaakt. Terwijl die voorgangers 
tekeningetjes maakten bij het adagium 
“Elections, piège à cons", illustreerden 
hun nazaten het adagium Stemmen is ge
weldig!’, of iets van die strekking. 
Heraclitus had het dus wel degelijk bij het 
rechte eind toen hij zei dat je nooit twee
maal in dezelfde rivier kunt zwemmen. 
Mijn oog valt meer in het bijzonder op een 
affiche aan de -ingang van hun school, een 
groene zeefdruk (groen is al een tijdje 
meer in trek dan rood) met de volgende 
afkondiging: “Blanco stemmen is geen 
contestatie meef’. Ik ondervraag een 
groepje studenten dat rond het meester
werk staat: “Jullie willen hiermee toch niet 
zeggen dat stemmen voor Chirac wél con
testatie is?” Ze geven toe dat dat inderdaad 
overdreven zou zijn. “En stemmen voor Le 
Pen nog minder?” vraag ik. “Natuurlijk 
niet!” roepen ze. “Dus”, zeg ik, “als noch 
stemmen voor Le Pen, noch stemmen voor 
Chirac, noch blanco stemmen contestatie 
is, dan willen jullie zeggen en dan hadden 
jullie moeten zeggen: stemmen is geen 
contestatie meeP’. Met enige tegenzin 
gaan ze akkoord met wat ze denken dat 
mijn conclusie is. Maar ik ben nog niet 
klaar: “Zijn jullie democraten?” Ze glimla
chen bij het idee dat ik mij iets anders zou 
inbeelden. “Dus jullie vinden dat stemmen 
een politieke handeling van de hoogste 
orde is, dat er niets gaat boven een verkie
zing?” Dat wordt mij bevestigd met een 
zweem van zelfgenoegzaamheid, en alsof 
ze te maken hebben met iemand wiens 
verstand wat traag is, legt een van hen mij 
uit dat dat nu net de bedoeling is van hun 
affiche. “Hoezo?” vraag ik. “Als stemmen 
het Goede is en stemmen geen contestatie 
meer is, is contestatie dan het Kwaad? Is 
dat jullie boodschap?” Dat zullen ze niet 
zo snel toegeven! Maar helaas, dat is pre
cies wat ze wilden zeggen. Dat was de 
reële inhoud van hun emotie. Zoals de 
19de-eeuwse anarchisten al zeiden: 
“Stemmen is capituleren”. Vandaag zouden 
we met grotere precisie kunnen zeggen: 
willen capituleren is naar de stembus gaan.

Passief aantal en actief aantal

De achterliggende reden van de paradoxen 
van de stembusgang is wel bekend: achter 
de technische rationaliteit, die het resultaat 
aan een zuivere telling toevertrouwt en de 
oneindige goede zorgen van sociologen en 
politicologen billijkt (tegenwoordig zijn 
zij al net zo bezorgd om numerieke details 
en variaties als historische klimatologen), 
schuilt niets anders dan een massale irra
tionaliteit. Waarom zou het aantal immers 
een politieke deugd zijn? Waarom zou de 
meerderheid, die overigens naar believen 
kan worden gewijzigd dankzij het grenze

loze raffinement van de kiesstelsels, be
schikken over de attributen van een norm? 
Geen enkel domein waar de menselijke 
denkactiviteit op het spel wordt gezet, 
duldt een zo grove benadering. Grote ver
nieuwers in wetenschap of kunst haalden 
hun gelijk tegen alle heersende opvattin
gen in. Zelfs hevige amoureuze passies 
komen tot stand in verzet tegen het gemid
delde maatschappelijk oordeel. Zou dan 
alleen de politiek veroordeeld zijn tot het 
conservatisme van numerieke gemiddel
den? Alles wijst erop dat dat onmogelijk 
het geval kan zijn. Want telkens wanneer 
in de politieke ruimte een belangrijke be
slissing moet worden genomen, door ieder 
in zijn eigen naam, zijn de voorstanders 
van wat waar en rechtvaardig is in de min
derheid, ja zelfs electoraal gezien onbedui
dend. De verzetslieden van 1940 waren in 
de minderheid, zij die zich in de jaren vijf
tig hebben verzet tegen de smerige kolo
niale oorlogen waren in de minderheid, de 
‘gauchisten’ van de jaren zestig en zeven
tig waren in de minderheid, en vandaag 
wordt de absolute minderheid gevormd 
door degenen die inzien hoe de imperialis
tische ambitie en de geest van onderwor
penheid de gedaante aannemen van 
‘humanitaire interventies’ of van ‘de oor
log tegen het terrorisme’. Eigenlijk weet 
iedereen best dat het aantal, de meerder
heid, zoals die bij het verlaten van het niet 
bijster politieke stemhokje wordt verza
meld op blinde lijsten, geen echte beteke
nis heeft.

De ambivalentie van het aantal biedt 
dan een toevlucht. Want er moet een on
derscheid worden gemaakt tussen het pas
sieve aantal, zoals dat functioneert bij ver
kiezingen, en het geheel andere, actieve 
aantal dat in het geding is bij betogingen, 
massale stakingen en zelfs opstanden.

Het actieve aantal, hoe groot ook, is 
in werkelijkheid altijd minuscuul in verge
lijking tot het passieve aantal. Zij die op 
1 mei 2002 hebben betoogd, gaan er prat 
op dat ze met 500.000 waren, maar wat is 
dat in vergelijking met het aantal kiezers? 
En zelfs in vergelijking met de zes miljoen 
stemmen voor Le Pen? Het actieve aantal 
kan in feite pas echt op waarde worden 
geschat wanneer je de kracht van de col
lectieve wil, bijvoorbeeld wanneer die een 
daad stelt of een taaie organisatorische 
vorm aanneemt, laat prevaleren boven elke 
consideratie voor gemiddelden of meer
derheden.

Tussen 21 april en 5 mei 2002 heb
ben de ‘democraten’, na de vaststelling dat 
er in het kamp van het passieve aantal een 
monster gedijde — feitelijk niets anders dan 
hun eigen innerlijke monstruositeit- en 
zonder zich af te vragen of dat niet de wet 
was van dat soort aantal - ik geloof dat ie
dere passiviteit politiek suspect is - heb
ben die democraten zich dus willen troos
ten met de productie van een actief aantal. 
Ze zijn ‘de straat op gegaan’. Maar hun 
machtsontplooiing was belachelijk omdat 
zij uit liefde voor de stembusgang de on
derwerping van het actieve aantal aan het 
passieve aantal hebben uitgevaardigd.

Het actieve aantal moet worden los
gemaakt van iedere correlatie met het pas
sieve aantal. Een vergadering, een beto
ging of een opstand kondigen hun recht af 
zonder enige andere consideratie dan die 
welke immanent is aan hun bestaan. Het 
uitschot heeft er nooit enige moeite mee 
gehad om te gedijen in de duistere instem
ming, de passiviteit en het naamloze, ge
heime aantal. Hitler is door verkiezingen 
aan de macht gekomen, en ook Pétain 
werd verkozen door een reguliere assem
blee.

Dat men het actieve aantal, zoals op 
1 mei 2002, de rol laat spelen van uitge
holde hulptroepen van het passieve aantal, 
wijst op een wanhopige geestestoestand. 
Het effect van die betoging, dat weten we 
vandaag, was nihil. We kregen Chirac, zon
der het minste ‘democratische’ extraatje. En 
de middelbare-schooljeugd is, zoals een 
bergriviertje in dorre streken na het on
weer, weer in haar bed verdwenen.

Rousseau

Van die weerbarstige verhouding van het 
aantal tot de politieke wil zijn de hinder
nissen al eens genomen door Rousseau.

Bij hem lees je een duidelijk verzet 
tegen het stemmen, althans voorzover het 
gaat om de aanwijzing van volksvertegen
woordigers, dus om de ‘representatieve’ 
democratie. Zijn axioma, het axioma van 
het actieve aantal (een betoging is niet 
meer dan de handeling die zij stelt; zij 
bestaat slechts uit de betogers waarvan zij 
de presentatie is) luidt als volgt: “De wil 
laat zich niet vertegenwoordigen.” [12] 
Daarom is het Engelse parlementarisme 

voor Rousseau niets anders dan een geca
moufleerd despotisme: zo gauw de gedepu
teerden verkozen zijn, schrijft hij, “is het 
[volk] slaaf, is het niets”. [13] Bij Rousseau 
bevestigt de essentie van de politiek de pre
sentatie tégen de representatie.

Anderzijds wordt de macht van het 
aantal wel erkend, aangezien de beslissing 
van het volk wordt genomen bij meerder
heid van stemmen. Het volk wordt verza
meld, maar het brengt ook zijn stem uit, en 
zegt Rousseau, “het grootste aantal ver
plicht alle anderen”. [14] Het geheimzin
nige verband tussen passieve totalisering 
en beslissing wordt volgehouden: “uit het 
tellen der stemmen komt de uiting van de 
algemene wil naar voren.” [15]

We kunnen niet zeggen dat Rousseau, 
die zo overtuigend is in de details, erin 
slaagt om die autoriteit van het aantal te 
funderen. Hij argumenteert weliswaar dat 
de particuliere wilsuitingen elkaar ophef
fen en dat het stemmen dus wel degelijk de 
algemeenheid van een wil concentreert. 
Maar wat kan de betekenis zijn van een 
meerderheidsstem, wanneer die obscure 
wederzijdse neutralisering van de particu
liere wilsuitingen (dus van de verschillen
de belangen) eenmaal voorbij is? Iedereen 
ziet toch dat het wel bijzonder magisch zou 
zijn dat zo’n meerderheidsstem plots de 
universele rechtmatigheid van het politieke 
willen tot uitdrukking brengt?

Dat neemt niet weg dat Rousseau oog 
heeft voor de ongeschiktheid van het aan
tal bij werkelijk belangrijke beslissingen. 
Wanneer het gaat om “het heil van het va
derland”, is het geoorloofd om “een op
perste gezaghebber [te benoemen] die alle 
wetten doet zwijgen”. [16] Men herinnert 
zich welk gebruik de leden van de 
Conventie in het Comité de salut public 
van deze evidentie hebben gemaakt. [17] 
Zoals ook Marx het nog eens herhaalde, is 
de dictatuur de natuurlijke organisatie
vorm van de politieke wil wanneer men op 
het punt staat door te breken naar de creatie 
van een nieuwe wereld. En dat valt niet 
moeilijk te begrijpen: wat is het enige red
middel van hen die niets bezitten, die noch 
de apparaten van de repressie, noch die 
van de propaganda controleren? Hun enige 
redmiddel is zonder twijfel het aantal, 
maar dan wel in de vorm van het actieve en 
gedisciplineerde aantal. Ja, het enige echt 
volkse politieke wapen is discipline, in 
denken en handelen; die het aantal aan zich 
móet onderwerpen. Daaruit volgt dat de 
wet van het stemmen in het algemeen 
vreemd is aan die discipline, want het 
stemmen is de ontwrichting van de disci
pline in de passiviteit van het aantal. Dat is 
wat Rousseau onrechtstreeks erkent wan
neer hij zich genoodzaakt ziet zijn toe
vlucht te zoeken bij één enkele gezagheb
ber: de symbolische materialisering van de 
burgerdiscipline, wanneer de toestand dra
matisch is. En dat is ook wat Marx voor
stelt met de benaming “dictatuur van het 
proletariaat”.

Voor deze denkers is het electorale 
aantal uiteindelijk adequaat wanneer het 
gaat om de gemoedelijke voortzetting van 
het bestaande, om de passiviteit van het 
stemmen tellen en om het behoud van het 
homogene. Het electorale aantal is funda
menteel inadequaat wanneer het tijd is om 
te handelen en nieuwe grondslagen te leg
gen, of zodra men op de proef wordt ge
steld door een evenement. [18]

Toekomst

“De Republiek is gered”, de pompeuze 
formule die daags na de verkiezing van 
Chirac werd gebruikt, lijkt ons met andere 
woorden waardeloos en nietszeggend. 
Ofwel is er geen gevaar: dan is het absurd 
te roepen dat we gered zijn. Ofwel is er 
werkelijk gevaar: dan is het zeker niet het 
aantal stemmen voor Chirac dat daar iets 
aan gaat verhelpen. Als er in ons land een 
probleem is met het lepenisme (en meer 
algemeen een probleem met extreem
rechts in Europa), dan moeten we komaf 
maken met het kleineren van ‘s mensen 
bewustzijn en met de politieke onbedui
dendheid, door affirmatieve engagementen 
aan te gaan die losstaan van elke electorale 
bekommernis en zich uitsluitend door 
principes laten rechtvaardigen. Hét princi
pe bij uitstek is voor de moderne filosoof 
de gelijkheid. Het gaat erom plaatsen en 
procedures uit te vinden die een politieke 
werking binnen de volksmassa mogelijk 
maken, een werking die het woord ‘arbei
der’ in zijn waardigheid herstelt, opdat de 
algemene geldigheid van het egalitaire 
maxime haar wijdvertakte uitdrukkings
vormen kan vinden, in alle open situaties 
(gezinnen, fabrieken, straten, arbeiders
buurten...). Daartoe is zonder enige twijfel 
een solide onverschilligheid ten aanzien 23
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van staatsbetrekkingen nodig, en een onaf
gebroken, innig misprijzen voor electorale 
erebaantjes. Daartoe is nodig de openlijke, 
serene meerwaarde van het actieve aantal 
boven het passieve aantal. Daartoe is de 
was die Odysseus in zijn oren stopte nodig, 
om niet te bezwijken voor de liedjes, sire
nes en chantagemiddelen van de ‘demo
cratie’. Daartoe zijn nieuwe trajecten no
dig, want de sleutel tot de inventiviteit ligt 
in datgene wat men in de jaren zeventig “la 
liaison de massé" noemde, wat simpelweg 
hierop neerkomt: onmiddellijk politiek 
bedrijven met die mensen voor wie die 
politiek in de eerste plaats bedreven wordt, 
met de mensen van wie bestaan alleen 
dankzij het egalitaire maxime in waarheid 
gestalte kan krijgen.

Je zou ook kunnen zeggen dat het er 
nu om gaat de nieuwe plaatsen van de ‘al
gemene wil’ te vinden. Rousseau heeft het 
goed gezegd: “De bijzondere wil richt zich 
vanuit zijn aard op voorkeuren, en de alge
mene wil op gelijkheid.” [19] Om de te
rugkeer van een algemene wil zichtbaar te 
maken, al was het maar op één enkel punt, 
moeten er zeker een paar voorkeuren wor
den opgegeven. Daarbij kan de filosofie 
behulpzaam zijn. Want als men zich door 
haar meest algemene streven laat leiden, 
leert zij dat men de voorkeur kan geven 
aan de universaliteit van het ware in plaats 
van aan particuliere voorkeuren. En dat 
men daar dan ook nog eens gelukkig van 
wordt, op de koop toe.

Vertaling uit het Frans: Piet Joostens 
Met dank aan Rokus Hofstede
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Noten van de vertaler

[1] De neogaullist Alain Peyrefitte 
(1925-1999) was een van de machtigste 
rechtse Franse politici van de jaren zestig 
en zeventig. Hij werd meermaals minister 
en was lid van de UDR (Union des démo
crates pour la République). Van hem is de 
beruchte wet met de nogal curieuze naam 
“Sécurité et liberté” (1980), die onder 
meer lukrake identiteitscontroles mogelijk 
maakte.

[2] Laurent Fabius (° 1946), socialistisch 
politicus die vooral carrière maakte na de 
eerste verkiezing van president Mitterrand 
in 1981. Minister van Begroting tot 1983 
en premier van 1984 tot 1986. Zijn pogin
gen om de Parti socialiste te ‘modernise
ren’ werden node gestaakt bij de linkse 
verkiezingsnederlaag van 1993.
[3] Arlette Laguiller (° 1940, Parijs), van
daag woordvoerster van de trotskistische 
partij Lutte Ouvrière en Europees 
Parlementslid voor de Gauche Unitaire 
Européenne/Gauche Verte Nordique, stel
de zich in 1978 als eerste vrouw kandidaat 
voor de Franse presidentsverkiezingen.
[4] De rechts-liberaal Alain Madelin 
(° 1946) was minister in de regering 
Balladur en is vandaag voorzitter van 
Démocratie libérale, de voormalige Parti 
Républicain. Hij staat voor een donker
blauwe hergroepering van rechts en 
extreem-rechts rond ‘nationale, liberale en 
morele waarden’. Onder premier Chirac was 
hij van 1986 tot 1988 minister van Industrie, 
Toerisme, Post en Telecommunicatie.
[5] Maarschalk Philippe Pétain (1856- 
1951) verdiende zijn sporen in WOI en 
ontpopte zich algauw tot een meedogenlo
ze bevelhebber van het Franse leger. 
Vervolgens was hij ‘staatshoofd’ van het 
naar hem genoemde, met Hitler collabore
rende regime dat in 1940 werd geïnstal
leerd in Vichy. Hij stemde onder andere in 
met de rassenwetten, de activiteiten van de 
fascistische Militie en de deportatie van de 
joden. Pétain droomde van een ethisch re
veil in een ‘Nieuw Europa’ onder 
Duitsland. In 1945 kreeg hij de doodstraf, 
die werd omgezet in levenslange gevange
nisstraf.
[6] Naast zijn werk als filosoof (onder 
andere aan de Ecole Normale Supérieure) 
is Alain Badiou ook actief lid van 
Organisation Politique (OP), een Franse 
militante beweging die voornamelijk actie 
voert voor de rechten van de sans-papiers 
en de daklozen. Zie ook 

.
www.organisation

politique.com
[7] De voormalige socialist Jean-Pierre 
Chevènement (01939, Belfort) was achter
eenvolgens minister van Onderwijs, Lands
verdediging en Binnenlandse Zaken (tot 
2000). In 1993 stichtte hij zijn eigen partij, 
de soevereinistische MDC (Mouvement des 

citoyens), de huidige MRC (Mouvement 
Républicain et Citoyen). Hij verzette zich 
als socialist reeds tegen de ondertekening 
van het Verdrag van Maastricht en voert 
nu onvermoeibaar campagne tegen de 
Europese Grondwet.
[8] De Versaillais is de naam die door de 
Communards werd gegeven aan de solda
ten van de ‘republikeinse’ regering Thiers, 
die zich bij de Pruisische bezetting van 
Parijs had teruggetrokken in Versailles. In 
opdracht van Thiers maakten de Versaillais 
tijdens de ‘Bloedige week’ van 22 tot 
28 mei 1871 een eind aan de Commune, 
onder meer door het fusilleren van 50.000 
Parijzenaars en de executie van 
147 Communards tegen een muur op het 
kerkhof van Père Lachaise.
[9] Op 9 thermidor van het Jaar II van de 
Franse Revolutie (27 juli 1794) bracht de 
contrarevolutie (de zogenaamde ‘thermi- 
doriaanse reactie’) de jakobijnse dictatuur 
ten val. Daags nadien werden Robespierre, 
Couthon en Saint-Just met 19 andere revo
lutionairen zonder enige vorm van proces 
geguillotineerd. Badiou weigert de reactie 
van Thermidor te zien als “het einde van 
de Terreur” en ziet hierin het keerpunt van 
de Revolutie, die plaatsmaakte voor “een 
grondwettelijke repressie steunend op een 
antivolkse visie van de staat”. (Zie Alain 
Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, 
Seuil, 1998, p. 141.)
[10] Guy Mollet (1905-1975), omstreden 
socialistisch politicus. Premier van 1956 
tot 1957. Hij noemde zichzelf een marxist, 
maar kreeg na zijn dood de reputatie van 
een rechtse apparatsjik die de socialis
tische idealen had verraden door zijn 
Algerijepolitiek en door zijn steun aan 
De Gaulle in 1958.
[11] De socialiste Martine Aubry, dochter 
van Jacques Delors, was tot tweemaal toe 
vice-premier en minister van Arbeid in de 
regering Jospin. Tegenwoordig is zij de 
burgemeester van Rijsel.
[12] Jean-Jacques Rousseau, Het maat
schappelijk verdrag, of Beginselen der 
staatsinrichting (1762), vertaling S. van 
den Braak en G. van Roermund, 
Amsterdam/Meppel, Boom, 1995, p. 127.
[13] Ibid., p. 128.
[14] Ibid., p. 139.
[15] Ibid.

[16] Ibid., p. 156.
[17] Het Comité de salut public was het 
politieke orgaan dat tijdens de Franse 
Revolutie op initiatief van Danton (1793) 
werd opgericht om het hoofd te bieden aan 
acute problemen inzake binnen- en buiten
landse defensie. Algauw ontwikkelde het 
Comité zich tot de jakobijnse politieke 
dictatuur van het radicaal-democratische 
‘triumviraat’ Robespierre, Couthon en 
Saint-Just, tot hun arrestatie en onthoof
ding in 1794 (zie ook noot 9, Thermidor).
[18] Het evenement [événement} is een 
van de cruciale concepten in het filoso
fische werk van Alain Badiou (zie vooral 
L’être et L’Événement, Paris, Seuil, 1988, 
maar voor een goede introductie ook 
De Ethiek, vertaling Rokus Hofstede, 
Utrecht, Uitgeverij IJzer, 2005). Het eve
nement van Badiou is zeldzamer dan wat 
wij verstaan onder de gemiddelde ‘gebeur
tenis’, en het is evenmin een voort-durend 
‘gebeuren’. Voor een heldere uiteenzetting 
over het evenement, zie Mare De Kesel, 
Ontologie als katholicisme in het Alain 
Badiou-nummer van het literaire tijdschrift 
Yang (jrg. 40, nr. 1, april 2004, pp. 17-32; 

).www.yangtijdschrift.be
[19] Rousseau, op. cit. (noot 12), p. 62.

Bovenstaande tekst is de vertaling van 
de tekst Considérations philosophiques 
sur la très singulière coutume du vote, 
étayées sur l’analyse de récents scrutins 
en France, verschenen in het tijdschrift 
Lignes (nr. 9, oktober 2002, pp. 9-35) en 
nadien opgenomen in de bundel 
Circonstances I (Paris, Editions Léo 
Scheer, 2003, pp. 13-43) onder de titel 
Sur l’élection présidentielle d’avril/mai 
2002. © Lignes et Manifestes, 2003
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Het VB is geen partij als een andere

€-)

Bart MEULEMAN

Als politicus overlopen naar het VB is 
lange tijd het grootste taboe geweest. 
Rechtstreekse aanleiding daarvoor was het 
cordon sanitaire, waarmee andere partijen 
duidelijk bepaalden dat het VB geen ge
wone partij was. Tot vandaag geldt het als 
richtlijn voor CD&V, VLD, SPa-Spirit en 
GROEN! om geen zaken te doen met deze 
partij. Het VB werd daardoor ondubbel
zinnig aan de ‘overzijde’ van het democra
tische spectrum gesitueerd. Zoals we in
middels weten heeft het cordon het VB 
niet alleen geen windeieren gelegd, het 
zorgt er tevens voor dat de oversteek van 
politici naar het VB grote opschudding 
verwekt en van een bijzondere symbo
lische waarde is. De eerste oversteek vond 
plaats in 1992, en niet toevallig ging het 
om een SP-politicus. Nu ja, politicus, het 
•Antwerpse gemeenteraadslid Staf Neel 
was eigenlijk een minus habens, een poli
tieke nul, maar zijn overstap bracht een 
grote schok teweeg. Men begreep onmid
dellijk dat dit niet de laatste keer zou zijn. 
Toch is het opvallend dat zeer weinig 
SP-politici de weg van Neel gevolgd zijn 
- op een paar lokale misnoegden na is dat 
uitgebleven. Tot diep in de jaren ’90 was 
het afkalvende SP-electoraat immers het 
grote doelwit van het VB. Neel verklaarde 
destijds met de glimlach dat hij gewoon 
zijn kiezers is gevolgd.

Sinds 1999 - Verhofstadt I, oftewel 
‘paarsgroen’ - heeft het VB openlijk het 
geweer van schouder veranderd. Voor het 
Blok raakte de SP-vijver stilaan leeg
gevist, of was het alleszins niet meer de 
grootste uitdaging om daar nog meer kie
zers te vangen. Wilde het VB verder door
groeien, zo begrepen Dewinter & co, dan 
dienden er andere bronnen te worden aan- 
geboord. De logische; keuze viel op de 
VLD. Die partij groeide in ’99 voor een 
eerste maal uit tot grootste van Vlaanderen, 

’ maar ze heeft daar een zware prijs voor be
taald. Vanaf 1992 zorgde het aantrekken van 
allerhande 'verruimers' voor heel wat wre
vel, eerst bij klassieke donkerblauwen, zeg 

‘ maar de ‘rechtervleugel’;van dé VLD, zoals 
Ward Beysen; later ook bij een aantal van die 

verruimers zelf, zoals Hugo Coveliers. Zo
wel Beysen als Coveliers hebben geen uit
gesproken rechts verleden. Beysen heeft in 
de Vlaamse raad zelfs nog een resolutie 
mee ondertekend die het cordon sanitaire 
bevestigde, en Coveliers werd geroemd 
voor zijn doortastende optreden in de 
‘Bendecommissie’, wat de facto leidde tot 
een doorlichting van de rijkswacht. Ooit 
situeerden sommigen hem eerder in de 
linkse hoek van de VU, samen met Nelly 
Maes en Willy Kuijpers - anderen, waar
onder Leo De Bock, noemden hem ge
woon een opportunist. Toch zijn Beysen 
en Coveliers in de loop van de jaren ’90 
hun standpunten over migratie en veilig
heid gaan verstrakken, in die mate dat de 
vergelijking met het VB - dat geldt vooral 
voor Beysen - voor de hand ging liggen. 
Voor die verschuiving en duidelijke recht
se positionering is één oorzaak aan te wij
zen: de aanhoudende gesel van het VB 
zelf. De genoemde politici hebben de vra
gen die het VB stelde overgenomen en hun 
antwoorden net iets milder geformuleerd. 
Beter dan wie ook hebben Beysen en 
Coveliers begrepen dat het VB vroeg of 
laat de vruchten ging plukken van de ver- 
ruimingsoperatie die de VLD moest doen 
uitgroeien tot een nieuwe ‘volkspartij’, 
met kiezers van alle rangen, standen en 
gezindten.

Het VB van zijn kant heeft het allemaal 
grijnzend aangezien en ook actie onderno
men. Met veel meer succes dan bij de SP, 
voert het sinds 1999 een destabiliseringsoor- 
log tegen de Vlaamse liberalen. Het succes 
ligt in de mate waarin het VB bepaalde poli
tici (Beysen, Coveliers, maar ook AnkeVan 
dermeersch en Leo Goovaerts) uit de VLD 
heeft los kunnen weken, of hen daar tot 
ontploffing wist te brengen. In tegenstel
ling tot andere partijen heeft het VB nooit 
interesse gehad in andere politici, in dit 
geval van de VLD, om daadwerkelijk te 
verruimen. Het heeft die politici als pion
nen gemanipuleerd in een destructief 
spel, met een zo groot mogelijke schade 
tot gevolg - voor de VLD, welteverstaan. 
Wat er met de politici zelf gebeurde, hing 
af van de behoeften van het VB. Soms 
draaide het goed voor hen uit (Van 
dermeersch), soms eindigde het in een 
tragedie (Beysen).

Anke

Laten we kort de lotgevallen schetsen van de 
vier politici waarmee het VB de VLD zwaar 
beschadigde. Beginnen we met het enige 
verhaal dat een happy end heeft, althans voor 
de betrokkene. Anke Van dermeersch, juris
te en ooit nog Miss België, behoorde als 
verruimer tot de BV-afdeling van de VLD. 
De Europese verkiezingen van 1999 leve
ren de kakelverse politica maar liefst 
57.975 voorkeurstemmen op, waardoor ze 
zich gesterkt voelt om de eerste vrouwe
lijke plaats op te eisen voor de gemeente
raadsverkiezingen van oktober 2000. 
Helaas, in januari lekt al uit dat er niks 
meer in zit dan een tiende stek. De onge
duldige opportuniste verklaart daarop dat 
gesprekken met het VB moeten kunnen, en 
ze voegt de daad bij het woord. Bekend is 
de foto waarop ze samen met Dewinter 
vrolijk een glas bier achteroverslaat. Niet 
met het VB mogen praten vindt ze immers 
“een ongehoorde beknotting van haar vrij
heid, dus tegen alle liberale principes in” 
(Gazet van Antwerpen, 9 september 2000). 
Het VLD-bestuur reageert kordaat met 
een schorsing van één jaar. Maar Van 
dermeersch keert niet meer terug: vlak 
voor de gemeenteraadsverkiezingen meldt 
ze trots dat ze lid is van het VB. Aan de 
verkiezingen zelf doet ze niet mee, zegt ze, 
“ik wil me gewoon inzetten voor de maat
schappij” (De Morgén, 9 september 2000). 
Maar er is duidelijk aan de lange termijn 
gedacht; de beloftes gelden voor de verde
re toekomst. Dat was goed bekeken van 
het VB. Eerst moest er getest worden hoe 
de traditionele achterban zou reageren op 
het fenomeen. Ooit immers werd Van 
dermeersch op een VB-meeting aan de 
Scheldekaaien zwaar öp de korrel geno
men, en noemde men haar een "prikkel- 
pop” (GvA, 9 september 2000). In tegen
stelling tot Alexandra Colen heeft ze haar 
borsten al eens laten zien in Playboy. Als 
blijkt dat alles toch goed meevalt, slaat het 
VB drie vliegen in één klap: 1. het snoept 
(een deel) van de voorkeurstemmen van de 
blondine weg, 2. het kan aantonen dat de 
partij wel degelijk voor vrouwen openstaat 
en 3. het trekt daarmee (naast een bepaald 
soort mannelijk electoraat) ook vrouwe
lijke kiezers aan - traditioneel een zwak 

punt voor het VB. Momenteel is Van 
dermeersch zowat altijd in beeld als de 
partij op tv komt - als garnituur weliswaar, 
want spreken doet ze niet. Ze vormt nu 
een tandem met Filip Dewinter voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2006 
(Vanhecke kreeg Marie-Rose Morel in 
zijn armen; Annemans moest het met 
Marijke Dillen stellen).

Van dermeersch had geen trouwe 
aanhang bij de VLD, gezien de korte duur 
van haar politieke carrière daar. De schade 
die ze de VLD toebracht is daarom eerder 
oppervlakkig, als een brandwonde. Wel 
illustreert haar overstap de kwetsbaarheid 
van Verhofstadts verruimingsoperatie.

Leo

Het verhaal van Leo Goovaerts is veel 
pijnlijker. De Brusselse ex-senator vecht 
in de jaren ‘90 een heftige strijd uit met 
Guy Vanhengel, voormalig woordvoerder 
van Verhofstadt. Als blijkt dat Vanhengel 
de voorkeur krijgt op de Brusselse kamer
lij st voor de verkiezingen van 1999, en 
Goovaerts ‘verbannen’ wordt naar de 
senaatslijst, begint hij steeds meer om zich 
heen te schoppen. Én hier komt het VB op 
de proppen, met een onwaarschijnlijk vuile 
truc die zijn gelijke niet kent in de recente 
politieke én journalistieke geschiedenis. 
Op 4 januari 1999 publiceert Gazet van 
Antwerpenjournalist Guido Tastenhoye een 
gesprek mét Goovaerts. Daar staan pittige 
uitspraken in over Verhofstadt. Goovaerts 
vindt onder meer “dat het liberalisme in 
Vlaanderen aan een herijking toe is”, en 
dat “de periode Verhofstadt achter de rug is” 
(GvA, 4 januari 1999). Rik Daems zou veel 
geschikter zijn om het “humanistisch libera- 
lisme" te belichamen dat ook Goovaerts 
meent voor te staan. Dit alles, nota bene, op 
het moment dat Verhofstadt voor het eerst 
echt zicht, hééft pp het premierschap 
-althans als deneuzen bij de VLD in de
zelfde richting staan. Verhofstadt is dan ook 
razend.

Op 6 januari laat Tastenhoye, die al 
in december 1998 zijn ontslag bij de krant 
had aangekondigd, weten dat hij voor het 
VB zal opkomen. Toenmalig hoofdredac- 
teur Luc van Loon ontzegt hem daarop de 
toegang tot de redactielokalen. Tastenhoye
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heeft dus wetens en willens een interview 
uitgelokt dat Goovaerts finaal onmogelijk 
maakt voor de VLD, waarna hijzelf flui
tend de journalistiek verlaat om het VB te 
vervoegen. Goovaerts maakt er zijn beklag 
over dat zijn woorden in het interview (op
getekend in indirecte rede) “verkeerd wa
ren weergegeven” (GvA, 7 januari 1999), 
en zwakt zijn uitspraken af. Het kwaad is 
dan al geschied. Het partijbestuur van de 
VLD, waar Goovaerts deel van uitmaakt, 
zet hem uit het bestuur en ontneemt hem 
zijn plek op de senaatslijst.

De schade toegebracht aan het broze 
VLD-weefsel in Brussel is groot. De 
timing is, gezien de nakende parlements
verkiezingen, perfect. In Brussel is elke 
(Vlaamse) stem van tel, brengt iedere ruzie 
de al minieme scores van Vlaamse partijen 
verder in gevaar. Het VB zelf, met Johan 
De Mol, is de enige partij die daarvan kan 
profiteren. In Brussel staat niks meer dan 
de Vlaamse meerderheid voor het VB op 
het spel. Tastenhoye heeft zijn positie als 
journalist dus schandelijk misbruikt, in een 
poging om zijn eigen partij in Brussel aan 
die meerderheid te helpen.

Het zal nog tot begin 2003 duren eer 
men de rancuneuze Goovaerts ook uit de 
partij gooit. Hij kondigt dan de oprichting 
van een eigen liberale partij aan. Het ver
moeden bestaat dat dat in samenwerking 
met Ward Beysen zal gebeuren, die twee 
weken later ook uit de VLD stapt. Tot een 
samenwerking tussen Beysen en Goovaerts 
komt het echter nooit. Goovaerts sluit 
onderhandelingen met het VB uit, iets waar 
Beysen wel (veel) ruimte voor laat. Als ar
gument noemt Goovaerts het feit dat hij ook 
een Franstalige achterban heeft in Brussel, 
maar er is natuurlijk nog een andere reden: 
het VB, in de persoon van Tastenhoye, 
heeft hem een serieuze loer gedraaid. 
Samenwerken met het VB zou al te verne
derend zijn. Na de aankondiging van zijn 
nieuw op te richten partij, Veilig Blauw, is 
er niks meer van Goovaerts vernomen.

Ward

De zaak Ward Beysen is ronduit tragisch. 
Beysen verzeilt een eerste keer in het 
bruine vaarwater van het VB als hij voor 
de verkiezingen van 1991 (toen nog voor 
de PW) uitpakt met de slogan “Het beste 
land is het binnenland”. Later zal hij daar
over zeggen dat die slogan hem was aange
reikt door het campagnebureau, en dat het 
Verhofstadt zelf was die hem heeft opge
drongen. Verhofstadt heeft dat nooit weer
legd. Maar toch, vanaf het ogenblik dat de 
PVV zichzelf omdoopt tot VLD (in 1992), 
kiest Beysen steeds duidelijker voor de 
harde rechtse lijn, waardoor hij vaak in één 
adem wordt genoemd met Dewinter. Dat 
bereikt een eerste hoogtepunt in ’98, als 
Beysen en Dewinter in eenzelfde stijl ful
mineren tegen de voorstelling Liefhebber, 
naar aanleiding van het startschot van het 
Toneelhuis in de Antwerpse Bourla. 
Beysen heeft het over “geestelijke armoede 
en totale decadentie” (De Morgen, 20 ja
nuari 2003). Beysen noch Dewinter heb
ben de voorstelling zelf gezien. De kri
tische opstelling van Beysen verhindert dat 
hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
2000 als kandidaat-burgemeester naar vo
ren wordt geschoven, ten voordele van de 
kartonnen baron Delwaide. Beysen heeft 
dan al talloze keren te kennen gegeven dat 
hij verder besturen met Agalev, dat sinds 
1994 mee in de Antwerpse gemeenteraad 
zit, onmogelijk vindt. Gesprekken met het 
VB daarentegen kunnen voor hem wel. Hij 
krijgt een plaats op de Europese lijst en 
wordt zo verbannen naar Straatsburg. 
Vanaf dan blaast Beysen warm en koud. 
Hij haalt bitter uit naar de VLD-top (die 
verantwoordelijk is voor die verbanning), 
maar kondigt tegelijk aan dat hij een come
back wil maken bij de gemeenteraads
verkiezingen van 2006. Ook zegt hij dat hij 
blij is “de handen vrij te hebben”. Het zijn 
de eerste tekenen van het voornemen zeer 
ver te willen gaan. In 2002 start hij met het 
Liberaal Appel, een drukkingsgroep die op 
congressen hard-liberale en soms extreem
rechtse amendementen wil doordrukken 
- met matig succes overigens. Zijn aanval
len tegen de partijtop brengen hem van 
langsom meer in een persoonlijke vete met 
toenmalig voorzitter Karei De Gucht. De 
laatste maanden van 2002 levert dat van 
beide kanten openlijke scheldpartijen op. 
In januari 2003, twee weken na de aankon
diging van Goovaerts om een eigen libe
rale partij te beginnen, stelt Beysen zijn 
eigen liberale partij voor: Liberaal Appel.

Liberaal Appel is, naast andere poli
tieke drukkingsgroepen binnen bestaande 
partijen (het NCD van Johan Van Hecke, 
ID-21), een belangrijk fenomeen. Terug- 
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zeggen dat deze groepen scheuringen en 
hergroeperingen aankondigden in het poli
tieke landschap. Het zijn bruggen op het 
moment dat het water nog veel te diep is. 
Ook het VB weet dat. Het beseft dat de 
overstap voor velen te drastisch is. Zelf 
lanceert het daarom in 2003 het idee 
“Leefbaar Antwerpen”, met de bedoeling 
om onder die paraplu rechtse of extreem
rechtse partijen te verzamelen, die samen 
een coalitie voor de Antwerpse gemeente
raad kunnen vormen. Want dat is, na 
25 jaar oppositie, nog steeds de eerste en 
enige bedoeling van het VB. Maar het 
moet daartoe zelf het initiatief nemen, en 
enkele satellieten rond zich verzamelen. 
Beysen is maar al te graag bereid - hij aast, 
onwaarschijnlijk eigenlijk, zelf op de 
burgermeesterssjerp - en gelooft dat hij 
met een kleine politieke minderheid harde 
eisen kan stellen aan het Blok. Van ge
sprekken tussen Beysen en het VB in die 
periode zijn totnogtoe geen harde bewijzen 
opgedoken, maar het kan niet anders of ze 
hebben plaatsgevonden. Beysen heeft ook 
altijd gezegd dat er met het VB gesproken 
moet worden. Maar hij maakt één kardi
nale fout, die ook het VB slecht uitkomt: 
hij stapt al op in januari 2003. Weliswaar 
is dat vlak voor de cruciale parlements
verkiezingen van 2003 (waarna Verhofstadt 
een tweede keer premier hoopt te worden, 
en dit keer het liefst zonder de groenen); de 
stap van Beysen kan dus behoorlijk wat 
schade aanrichten. Maar het is Dewinter 
niet om die verkiezingen te doen. Zolang 
Beysen keet schopt binnen de VLD, komt 
hij in de belangstelling en verziekt hij de 
sfeer in zijn eigen partij. Eenmaal buiten, 
op eigen kracht, zal hij veel minder aan
dacht krijgen. Beysen, met andere woor
den, stapt dus te vroeg uit de VLD. Het 
enige interessante voor het VB is kijken wat 
dit ongeleid projectiel toch nog aanricht 
(niks, zo blijkt in mei 2003, als Beysen 
maar 0,45 % van de stemmen haalt). Ook 
voor De Gucht is de stap van Beysen een 
zware slag. Toch heeft het er alle schijn 
van dat precies De Gucht de forcing heeft 
gevoerd. Zijn scheldtirades tegen Beysen 
in het najaar van 2002 zijn ongewoon voor 
een voorzitter. We kunnen daarom aanne
men dat ze op de breuk aansturen. Zegt 
De Gucht zelf in De Morgen van 25 januari 
2003: “Ik wist perfect dat het zou gebeu
ren. Maar als het moment dan echt daar is, 
valt er toch een baksteen op je hoofd. Al 
maanden op voorhand werd ik gebrieft 
over hoe het zou gebeuren, met alle moge
lijke details. Ik wist dat er geen weg terug 
was. [...] De oorzaak van Beysens af
scheuring ligt in de manier waarop hij be
handeld is bij de lijstvorming voor de ge
meenteraadsverkiezingen van 2000 in 
Antwerpen. Hij wilde toen de lijst trekken, 
maar hij heeft die stemming met forfait- 
cijfers verloren van Leo Delwaide. Zo is 
de revanchegedachte gegroeid: in 2006 wil 
hij dat rechtzetten, koste wat het kost.” 
Met dit groeiende inzicht heeft De Gucht 
gegokt op het minste kwaad, en getracht de 
niet altijd even verstandige Beysen uit de 
partij te werken op een moment dat diens 
eigenlijke doel, én de samenwerking met 

het VB daartoe, nog veraf was. Immers, 
“de uitbraak van Beysen is [...] opgezet in 
samenspraak met het Vlaams Blok. Daar 
zijn aanwijzingen voor. Er bestaat een in
terview met Filip Dewinter waarin hij zegt 
dat er in de rand van het Vlaams Blok een 
rechtse partij moet worden opgericht. Die 
partij zou dan met hem de meerderheid 
kunnen vormen. [...] Het Liberaal Appel 
past perfect in dat plaatje.” De Gucht weet 
ook dat Beysen en Vanhecke gesprekken 
hebben gevoerd, in het Europees Parle
ment in Straatsburg. Al bij al doet 
De Gucht dus een geriskeerde, maar mees
terlijke zet. Waarmee niet gezegd is dat hij 
medeverantwoordelijk is voor de zelf
moord van Beysen (Coveliers in De Tijd 
van 20 januari 2005: “Een aantal mensen 
bij de VLD mag eens diep in zijn hart kij
ken en zich bezinnen over de onmenselijke 
manier waarop ze Ward hebben behan
deld. Vooral de manier waarop De Gucht 
hem uitgerangeerd heeft, ben ik altijd hate
lijk blijven vinden.”). Want de woede
aanvallen van De Gucht op Beysen zijn 
nog niets vergeleken met de kille analyse 
van Dewinter na de afgang van Liberaal 
Appel. Dewinter: “Met Beysen als partijlid 
kopen we niks. De brede aantrekking zou 
weg zijn, de meerwaarde nihil. Van een 
kartel kan echt geen sprake zijn. Daarvoor 
is het Liberaal Appel veel te zwak” 
(De Morgen, 13 december 2003). En: “Het 
heeft geen enkele zin om van Ward Beysen 
nu al een Blokker te maken (terwijl Beysen 
tot op het laatste moment heeft beweerd 
nooit een Blokker te zullen zijn, BM]. Dan 
verlaagt hij de drempel naar de partij niet 
meer in 2006” (De Morgen, 16 december 
2003). Het lijkt alsof de spin in haar web 
nog niet weet wat ze met de vlieg gaat aan
vangen. Er circuleren nog scenario’s om het 
Liberaal Appel van een beetje centen te 
voorzien, om de patiënt in leven te houden 
tot 2006. Maar precies dit soort plannen laat 
zien dat de toekomst van Beysen volledig in 
handen is van het VB. In politiek opzicht is 
hij hooguit een pion, die naar believen 
ingezet of opgeofferd kan worden. Dat is 
mijlenver verwijderd van de dromen die hij 
sinds 2000 is gaan koesteren. Hij moet dat 
uiteindelijk ingezien hebben.

Dewinter gelooft “niet dat politieke 
motieven aan de grondslag van de wan
hoopsdaad” lagen (De Standaard, 17 janu
ari 2005). Uiteraard niet, want dan zou hij 
zelf de rekening hebben gekregen.

Hugo

Hugo Coveliers maakt dezelfde fout als 
Beysen. Of beter: hij laat zich door de 
VLD-top net als Beysen té vroeg uit de 
partij werken. Ook hij wil in 2006 burge
meester van Antwerpen worden, en hij 
gaat ervan uit dat zijn stemmen het VB aan 
de absolute meerderheid kunnen helpen. 
Dewinter doet daar vage beloftes over: 
“Wie met ons praat, kan rekenen op be
grip. Er mag een prijs worden betaald voor 
het doorbreken van het cordon sanitaire. 
En een burgermeesterssjerp of een schepen
ambt zal voor velen allicht aantrekkelijker 
zijn dan een lidkaart van de VLD” 

(De Tijd, 31 januari 2005). (Een paar we
ken later zegt hij overigens alweer wat an
ders.) Maar opnieuw, het is te vroeg, en 
Dewinter weet dat. Zonder eigen politieke 
infrastructuur zal Coveliers niet tot 2006 
overleven. Buiten de VLD kan Coveliers, 
net als Beysen, nooit de amok maken die 
hij nodig heeft om zijn bestaan te bewij
zen. De media hebben hierin een verplet
terende verantwoordelijkheid. Zij zijn het 
die Coveliers al of niet door de woestijn 
kunnen loodsen.

De Zevende Dag (de VRT) gaf alvast 
het slechte voorbeeld, door Coveliers uit te 
nodigen als advocaat van de Mechelse 
Outlaws. Die moesten in januari 2005 voor 
Assisen verschijnen voor de moord op een 
van hun spitsbroeders. Coveliers zette het 
gesprek naar zijn hand, en boog het om tot 
een giftige oppositieaanval tegen Koen 
Anciaux en Bart Somers. Waarom werd hij 
wél uitgenodigd, en de advocaat van het 
slachtoffer niet? Wie zou niet kunnen 
voorzien dat het Coveliers te doen was om 
de outlaw die hij zelf is?

Overigens is de VLD niet de enige partij die 
het VB tracht te destabiliseren. De N-VA is 
een ander doelwit. Het is Vanhecke alles
zins gelukt om in 2004 Marie-Rose Morel 
(zie De Witte Raaf nr. 113) bij de Vlaams- 
nationalistische partij weg te kapen. Een 
jaar eerder nodigde hij Geert Bourgeois 
uit voor een gesprek, maar die weigerde. 
Daarop liet Vanhecke weten dat hij in 
alle NV-A-kopstukken geïnteresseerd 
was (Brepoels, De Wever...), behalve in 
Bourgeois zelf, “om karakteriële rede
nen”. Welke andere partij voert zo open
lijk vulgair en onbeschaamd een bescha- 
digingsoperatie uit tegen de concurren
tie? Mocht de CD&V geen kartelvoorstel 
gedaan hebben, dan lag de NV-A nu aan 
diggelen. Het VB zou daar een grote rol 
in gespeeld hebben.

De VLD is op dit ogenblik zwaar geha
vend. In peilingen zakt ze weg naar een 
vierde plaats, en gezien de fratsen van 
figuren als Jean-Marie Dedecker en Walter 
Grootaers is de kelk nog niet tot op de bo
dem leeggedronken. In het slechtste geval 
zou deze partij alsnog kunnen springen. 
Het verdient erkenning dat ze grote kuis 
houdt onder haar politieke kopstukken, al 
gaat dat in tegen een flink deel van de 
achterban. Het is ook ronduit moedig dat 
juist zij in januari 2005 uitdrukkelijk ver
klaart geen samenwerkingen aan te zullen 
gaan met het VB.

Het VB voert nu al zes jaar een vuile 
oorlog tegen de VLD, met zeer oneigenlijke 
middelen. De VLD reageert daarop met een 
koelbloedige zelfamputatie. Als het VB in 
2006 naast de Antwerpse burgemeesters- 
sjerp grijpt, zullen we dat voor een belang
rijk deel, niet aan Patrick Janssens, maar aan 
de top van de liberalen te danken hebben.
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MEUNIER IN DIALOOG
Een actueel kunstparcours door Leuven
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25-05 >25-06/2005i
woensdag - donderdag - vrijdag I 

mercredi-jeudi - vendredi 1 
14h >19h I 
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feestdagen gesloten 
fermé les jours fériés

ALLAN SEKULA
SVEN ’ T JOLLE 
KOEN BROUCKE 
VINCENT MEESSEN

Galerie Jacques Ceraml

Route de Philippeville, 346 •6010 Charleroi/Couillet 
Phone 0032/071 36 00 65 • Fax 0032/071 4X 6Q„65.
NEW site & mail > info@galeriecerami.be ■ www.galeriecerami.be/www.artfacts.net/gallery.cerami

Meunier in dialoog. Een actueel kunstparcours door Leuven met 
werk van Allan Sekula, Sven ‘t Jolie, Koen Broucke en Vincent 
Meessen.
Een eigentijdse interpretatie rond het oeuvre van Constantin 
Meunier en de actuele sociale problematiek.
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In Dialoog - Extra
The Lottery of the Sea and Thoughts on Constantin Meunier met 
nieuw werk van Allan Sekula.

22 AUGUSTUS TOT EN MET 25 SEPTEMBER 2005
STUK Kunstencentrum

Voor meer informatie over het parcours en de randactiviteiten
FILM SYMPOSIUM ATELIER CURSUS WIJK-EN BUURTWERKINGEN

www.leuven.be/museumsite
(ONDER EXPO)
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Platform voor actuele kunst
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Leuven. 
Eeuwenoud, 

springlevend.

4
west-Vlaanderen

Genieten. Het zit in ons.

Meunier in dialoog is een organisatie van Erfgoedcel Leuven, stedelijk museum Vander 
Kelen-Mertens en Lieven Gevaert Research Centre for Photography and Visual Studies in 
samenwerking met Amarant, CinemaZed, Cultuurcentrum Leuven, de factor Y (sociaal 
artistiek beeldend atelier, Leuven), FotoMuseum Antwerpen, concept & consult: Ivo 
Bryon.BILDER.IB, Katholieke Hogeschool Limburg, Katholieke Universiteit Leuven, 
Koninklijke Leuvense Gidsenbond, STUK Kunstencentrum en Vormingplus.

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Klara en Clearchannel.
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Tweede katern
Nieuws

ZELFPROMOTIE KUNSTENAAR. Het NICC gaf on
langs de managementbrochure Zelfpromotie van de kunste
naar uit. Het concept van het 64 pagina’s tellende boekje 
komt van Annick Bijnens en Danny Devos. Verder werkten 
mee: Lies Declerck, Sofie Wilder en Els Vanheusden. Uit 
recent onderzoek van Bijnens was gebleken dat slechts tien 
procent van de kunstenaars ouder dan 45 jaar van zijn kunst 
kan leven. De respondenten uit het onderzoek willen daar 
graag zelf iets aan veranderen. Vandaar deze handleiding: 
“Via promotie kom je immers tot bij je markt. En een markt 
kan je zelf ‘creëren’.” In de eerste twee hoofdstukken wor
den ‘marketing tools’ aangereikt. Om zijn ‘product’ in de 
markt te plaatsen, moet de kunstenaar promotie voeren en 
nadenken over zijn ‘vraagprijs’, en over de plekken waar 
hij wil tentoonstellen en verkopen. Hij moet realistisch 
blijven, mag zijn werk niet onder- of overschatten. Een 
moeilijke opgave - maar hij kan alvast de hulp inroepen 
van het populaire analytische model ‘SWOT’ waarmee je 
je sterktes en zwaktes kunt analyseren. Zelfpromotie houdt 
onder meer networking in: “Het is belangrijk dat je ieder
een rondom jou laat weten datje kunstenaar bent.” “Probeer 
je te mengen in de kunstwereld...” “Wissel bij nieuwe ont
moetingen visitekaartjes uit.” De armlastige kunstenaar mag 
zich niet te beroerd voelen om bijvoorbeeld in een café 
muurschilderingen te maken. En als hij zijn naam in de krant 
wil zien verschijnen, kan hij een persbericht schrijven; dat 
bestaat uit een inleiding, een midden en een slot. De bro
chure is verkrijgbaar aan 2 euro in het NICC, Museum
straat 50, Antwerpen. Of stort 5 euro op 001-3171926-05 en 
ze wordt u toegestuurd.

David Nolens

PRUS JONGE BELGISCHE SCHILDERKUNST 2005. 
Al 55 jaar stelt het Paleis voor Schone Kunsten de laureaten 
tentoon van de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst. De 
jury bestaat dit jaar uit Hendrik Driessen (Directeur 
De Pont Tilburg), Enrico Lunghi (Artistiek Directeur Casino 
Luxembourg), Bartomeu Mari (Chief Curator MACBA 
Barcelona), Jean-Hubert Martin (Directeur MuseumKunst- 
Palast, Düsseldorf) en Anda Rottenberg (voormalig Directeur 
van de Zacheta Gallery of Contemporary Art in Warschau). 
Uit meer dan 200 dossiers selecteerde ze 6 kunstenaars: 
Carlos Aires, Olivier Foulon, Ivo Provoost, Simona Denicolai 
& Sébastien Reuzé, Kris Vleeschouwer en Cindy Wright. 
Zij krijgen zes maanden de tijd om een nieuw werk te ma
ken. Tijdens de opening van de tentoonstelling worden drie 
prijzen uitgereikt: de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 
— Crowet (25.000 euro), de Prijs Jonge Belgische Schilder- 
kimst - Langui (12.500 euro) en de Prijs Paleis voor Scho
ne Kunsten (12.500 euro). De tentoonstelling loopt van 
22 juni tot 4 september. Meer informatie op www.bozar.be. 
(D.N.)

COLONIE 21. Het residentieprogramma Colonie 21 is een 
samenwerking tussen het SMAK en de gemeente Bredene. 
Vanaf juni 2005 zullen in de kustgemeente vijf kunste
naars, geselecteerd door het SMAK, gedurende telkens 
1 maand resideren. Op het eind van ieder verblijf vindt een 
publieksmoment plaats, in de vorm van een lezing, discus
sie of presentatie. Het SMAK wil met dit project “een in
spirerende externe context aanbieden”. Vorig jaar was er al 
het kunstproject SMAK-aan-zee in Bredene. En vanaf vol
gend jaar wil het SMAK uitpakken met een tweejaarlijks 
kunstenfestival in het nieuwe Staf-Versluyscentrum van 
Bredene, dat op 6 januari 2006 de deuren opent. Met de 
bouw van het Staf-Versluyscentrum wordt voorzien in een 
infrastructuur om binnenshuis toeristische en culturele acti
viteiten te organiseren. Er zijn ook ruimtes voorzien voor 
congressen, voor een horecazaak en voor de toeristische 
dienst. Elk jaar zal er tijdens de zomermaanden worden 
samengewerkt met het SMAK. (D.N.)

CAMIEL VAN WINKEL LECTOR BEELDENDE 
KUNST. Op 1 februari werd Camiel van Winkel benoemd 
als lector beeldende kunst aan de Akademie voor Kunst en 
Vormgeving/St. Joost te Breda en ‘s-Hertögenbosch, on-
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Lindsay Bremmer

Zuid Afrika, Liquid Durban 
(tentoonstelling Mare Nostrum in het kader van 

de 2de ‘International Architecture Biennale’, Rotterdam)

derdeel van Avans Hogeschool. Zijn lectoraat heeft als on
derwerp “de culturele positie en functie van de beeldend 
kunstenaar”. De benoeming van Van Winkel heeft alles te 
maken met de invoering van de batchelor-masterstructuur 
in het kunstvakonderwijs. De resultaten van zijn onderzoek 
zullen worden gebruikt voor de vernieuwing van het curri
culum van de opleidingen beeldende kunst. Er zal nauw 
worden samengewerkt met andere kunstopleidingen en 
culturele instellingen. Camiel van Winkel is kunstcriticus 
en essayist. Zijn boek Moderne Leegte werd in 2000 be
kroond met de Jan Bart Klasterprijs. Momenteel bevindt 
het lectoraat zich in de opstartfase (www.akv.stjoost.nl). 
(D.N.)

ARCHITECTURE BIENNALE. Van 26 mei tot 26 juni 
2005 vindt in Rotterdam de tweede “International Archi
tecture Biennale” plaats. Curator is Adriaan Geuze, oprich
ter van West 8 Urban Design & Landscape Architecture en 
van Surrealistic Landscape Architecture. Daarnaast is hij 
docent aan de Harvard University (Boston). De tweede 
biënnale heeft als titel De Zondvloed en staat in het teken 
van water in relatie tot architectuur, stedenbouw, land
schapsarchitectuur en ruimtelijke ordening. Het programma 
bestaat uit een aantal tentoonstellingen, een conferentie, 
lezingen, een internationale masterclass, een filmprogram
ma en een City Program waarin verschillende Rotterdamse 
culturele instellingen op het thema De Zondvloed zullen 
inhaken. Daarnaast worden er tijdens de biënnale twee pu
blicaties gepresenteerd, een over het polderlandschap en 
een over de Hollandse watersteden. Een van de tentoonstel
lingen heet Mare Nostrum en vindt plaats in Las Palmas, 
Wilhelminapier 66/68, Rotterdam. Mare Nostrum gaat 
over een van de opmerkelijkste aspecten van de globalise
ring: de opkomst van het massatoerisme gericht op de aan
wezigheid van water. Gematigde en subtropische kust
gebieden zijn een geliefkoosde bestemming geworden voor 

vakantiegangers en overwinteraars. Het kusttoerisme ver
spreidt zich langzamerhand over de hele wereld, met di
verse gevolgen voor de lokale cultuur, ecologie, economie 
en politiek. Architecten werden gevraagd een studie te ver
richten naar de ontwikkeling van het kustgebied in hun land. 
Op de tentoonstelling presenteren zij hun onderzoeksresulta
ten en toekomstvisies, voor onder meer de kusten van 
Australië, België, Brazilië, Israël, Mexico en Taiwan. Het 
volledige programma vindt u op www.biennalerotterdam.nl. 
(D.N.)

MUSEUM HILVERSUM. Het Museum Hilversum, 
waarin het voormalige Goois Museum en het Dudok 
Centrum zijn samengegaan, opent zijn deuren op 2 juli 2005 
met de tentoonstellingen Living in Motion en Bouwen, 
Wonen en Werken. De belangrijkste thema’ s van het nieuwe 
museum zijn architectuur, landschapsinrichting en de ont
wikkeling van Hilversum na 1850. Het museum zal tentoon
stellingen maken en debatten, lezingen en rondleidingen or
ganiseren. Verder is het museum verantwoordelijk voor de 
invulling van de landelijke Dag van de Architectuur in 
Hilversum en Open Monumentendag. Op 15 januari werd 
bekend dat Hedwig Saam de nieuwe directeur wordt van het 
Museum Hilversum. Zij volgt projectleider Cees Ligterink 
op. Voordien werkte Saam als adjunct-directeur bij 
De Zonnehof, centrum voor moderne kunst en architectuur 
in Amersfoort. Het museum vindt u aan de Kerkbrink 6, 
Hilversum (www.museumhilversum.nl). (D.N.)

KUNSTHALLE KÖLN. De nieuwe Europâische Kunst- 
halle Köln zal worden geleid door Nicolaus Schafhausen 
(° 1965) die deze zomer in functie treedt. Een internationaal 
comité, onder leiding van José Lebrero Stals, koos hem uit 
zes kandidaten. Schafhausen richtte samen met Markus 
Schneider de Berlijnse galerie Lukas & Hoffmann op. In 
1995 cureerde hij samen met Klaus Biesenbach de tentoon
stelling Nach Weimar in het Landesmuseum Weimar. Van 
1995 tot 1998 leidde hij het Künstlerhaus Stuttgart, en 
sinds 1999 is hij directeur van de Frankfurter Kunstverein. 
In 2003 ontving hij de Staatspreis für Kultur.
Initiatiefnemer van de Kunsthalle is Das Loch, wat “het gat” 
betekent. Stichtende leden zijn onder anderen Rosemarie 
Trockel, Marcel Odenbach en Kasper König. Zij richtten de 
Kunsthalle op vanuit hun onvrede met de Keulse cultuur
politiek, waarin volgens hen “een gat” zit dat elk artistiek 
en cultureel potentieel opslokt. Daar moet dus verandering 
in komen. Over de precieze locatie van de Kunsthalle is 
nog niets bekend. Meer informatie op www.das-loch.net. 
(D.N.)

BECK’S FUTURES 2005. Christina Mackie heeft op 
26 april in Londen de jaarlijkse kunstprijs Beck’s Futures 
ontvangen. Zij nam deel aan de wedstrijd met een kunst
werk getiteld Version 2: Part 1, een sculptuur die bestaat 
uit een bloemmotief waarboven een houten shelter op
doemt. Er hoort een soundtrack bij en een projectie van 
bloemen waarvan de blaadjes worden verwijderd. Haar 
werk werd geprezen omdat het “weerstand biedt tegen een 
oppervlakkige lezing en omdat het een subtiele, poëtische, 
complexe en waardige kern onthult”. Mackie is Canadese 
maar leeft en werkt in Londen. Als laureate ontving zij 
26.666 Britse ponden. De andere vijf genomineerden wa
ren: Lali Chetwynd, Luke Fowler, Ryan Gander, Daria 
Martin en Donald Urquhart. De juryleden waren de kunste
naars Wolfgang Tillmans en Cerith Wyn Evans en de cura
toren Jessica Morgan, Louise Neri en Beatrix Ruf. De prijs 
werd voor de zesde keer uitgereikt en is een samenwerking 
tussen het biermerk Beck’s en het Londense Institute of 
Contemporary Arts. Meer informatie op www.becks
futures.co.uk. (D.N.)

Wissels

ROGER RAVEELMUSEUM. Op 31 maart 2005 gaat 
Roland Jooris, de eerste conservator van het Raveelmuseum, 
met pensioen. Zijn opvolger is Piet Coessens (°1954), die 
in de periode 1964-1974 nog les kreeg van Roger Raveel 
aan de academie van Deinze. Coessens is licentiaat crimi-

Gert Verhoeven — "Cultura Incesto"
José Lerma

28 april - 28 mei 2005

Michel François
Xavier Nellens

2 juni - 10 september 2005

Art Basel
Art Basel Unlimited
Anne-Marie Schneider — “Passage”

15 juni - 20 juni 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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LCM - Laboratorio de la Ciudad de 
Mexico, architecten

tentoonstelling 
28.04-19.06.2005 
di-zo 14-18 uur 
toegang gratis
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LCM, Doll's House.San Angel Mexico-Stad, 2001© Paulina Carcia
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nologie maar was altijd actief in de wereld van de beel
dende kunst.
Sinds de opening van het Raveelmuseum in 1999 heeft 
Roland Jooris, naast het beheer en de presentatie van de 
verzameling, tal van tijdelijke tentoonstellingen gereali
seerd waarin de kunst van Raveel in verband werd gebracht 
met het werk van andere kunstenaars. De laatste in de 
reeks, Het Onhandige, ging open op 20 maart en is nog te 
zien tot 3 juli 2005. De nieuwe conservator zal het beleid 
van zijn voorganger voortzetten en verder ontwikkelen. 
Piet Coessens heeft “de ambitie en de opdracht” om de be
langstelling voor Raveels werk in binnen- en buitenland te 
vergroten en te verdiepen. Een eerste prioriteit voor de 
nieuwe conservator en de raad van beheer is de erkenning 
van het museum in het kader van het erfgoeddecreet. Ook 
wordt meer internationale samenwerking beoogd, onder 
meer door de uitbouw van een informeel netwerk van mo
nografische musea en stichtingen. In het tentoonstellings- 
beleid zullen zowel historische invloeden als actuele ont
wikkelingen in de hedendaagse kunst verder aan bod ko
men, voorzover ze relevant zijn voor een beter begrip van 
Raveels werk en beantwoorden aan de specificiteit van het 
museum (www.rogerraveelmuseum.be). (D.N.)

Lezingen

ARCAM. Voor de reeks ARCAM-lezingen in de Brakke 
Grond wordt maandelijks een architect uitgenodigd om te 
vertellen over zijn of haar werk, ontwerpfilosofie en in
spiratiebronnen. Op maandag 30 mei is het de beurt aan 
Josep Llus Mateo (° 1949). Sinds 2002 is hij als professor 
verbonden aan de afdeling architectuur van de Zwitserse 
Polytechnic in Zürich. In 1991 richtte hij MAP Architects 
op, dat hij samen met Marta Cervelló runt. Vorig jaar 
kwam de architect in de publiciteit met de oplevering van 
een nieuw internationaal conferentiecentrum in Barcelona 
en met het hoofdkantoor van de Landeszentralbank in 
Chemnitz in Duitsland. In aanbouw zijn onder andere het 
museum voor hedendaagse kunst in Castelo Branco in 
Portugal en de vernieuwing van de kantoren van Banc Sabadell 
in heel Spanje.
Maandag 13 juni kunt u een lezing bij wonen van Meinhard 
von Gerkan (°1935). In 1965 richtte hij samen met Volkwin 
Marg een bureau op dat uitgroeide tot een internationaal 
opererende organisatie met acht partners en 290 medewer
kers werkend in zeven verschillende kantoren. Aanvanke
lijk stond von Gerkan, Marg + Partners vooral bekend als 
een team van luchthavenarchitecten, vanwege een innova
tief ontwerp voor de luchthaven Berlijn-Tegel uit 1975. 
Later maakte het bureau ook ontwerpen voor de recon
structie van het Olympisch Stadion in Berlijn, het voetbal
stadion RheinEnergie in Keulen, het centraal station 
(Berlijn) en de Lehrter Bahnhof (Berlijn, in aanbouw). De 
lezingen starten om 20.15 uur in de Brakke Grond, Nes 45, 
Amsterdam. De inkom bedraagt 7,5 euro. (020/620.48.78; 
www.arcam.nl; arcam@arcam.nl). (D.N.)

JAN VAN EYCK ACADEMIE. Op woensdag 18 en don
derdag 19 mei vindt aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 
het symposium A community of scoundrels. The ‘Gift’ in 
modem society through Lars von Trier’s Dogville plaats. 
Het doel van de conferentie is om op basis van de film 
Dogville en vanuit diverse disciplines te reflecteren op de 
vraag of de idee van de ‘gift’ een kritisch licht kan werpen 
op de impasse van onze hedendaagse maatschappij, die 
gebaseerd is op vrijheid. Sprekers op het symposium zijn 
Marc De Kesel, Raymond Corbey, Lorenzo Chiesa, Dany 
Nobus, Toon Vandevelde, Aafke Komter, Erik Vogt en 
Marin Terpstra. Locatie: Huize Heyendaal, Campus Heyendaal, 
Geert Grooteplein Noord 9, Nijmegen. Meer informatie: 
www.janvaneyck.nl/~clic.
De Jan van Eyck Academie en de Academie Beeldende 
Kunsten Maastricht organiseren de lezingenreeks Authoring

Luc Deleu

Façade 5,2005, © Saskia Gevaert

the city. De reeks kadert binnen een onderzoeksproject dat 
de stad als communicatieplatform en -middel onderzoekt. 
De presentaties vinden vanaf 12 mei elke donderdag om 
19.30 uur plaats in het auditorium van de Academie Beel
dende Kunsten, Herdenkingsplein 12 te Maastricht. Spre
kers zijn achtereenvolgens Filiep Tacq & Hinrich Sachs, 
Min Choi, Aglaia Konrad & Geoffrey Garrison, B AVO 
(Gideon Boie en Matthias Pauwels), Dirk Lauwaert en 
Wim Cuyvers. Meer informatie: www.janvaneyck.nl/ 
authoringthecity.
Van vrijdag 27 mei tot zondag 5 juni vindt op en rond het 
Vrijthof in Maastricht het kunstevenement Trichtlinnburg 
plaats. Het project ontleedt de stedelijke dynamiek van van
daag, en speelt in op de manier waarop inwoners en toeristen 
gebruikmaken van publieke ruimte. Deelnemende kunste
naars zijn Annelies Michel, Ralph Bauer & Christine Lemke, 
Ron Bernstein, bolwerK Interrational, Michel Dector & 
Michel Dupuy, Nikolaus Gansterer, Gold Extra, Sanja 
Ivekovic, Ligna, Zuzana Lapitkovâ & the Maastricht Giant 
Guild, Will Kwan, Nils Norman, Stadtraum.org en Geoffrey 
Garrison. Meer informatie: www.tricht-linn-burg.org. 
(D.N.)

ISELP. Het ‘Institut supérieur pour l’étude du langage 
plastique’ organiseert twee seminaries. Op de maandagen 
23/30 mei en 6/13 juni leidt filosoof Victor Hugo Riego het 
seminarie Art et politique chez Maurice Merleau-Ponty. 
Op de woensdagen 18/25 mei en 1/8 juni vindt onder lei
ding van filosoof Daniel Franco een seminarie plaats met 
als titel In-aesthesis: remarques, sur l’inesthétique d’Alain 
Badiou. De seminaries worden telkens gehouden van 18 tot 
20 uur in het Iselp, Waterloolaan 31, Brussel (02/504.80.70; 
iselp@iselp.be; www.iselp.be). Er zijn drie tarieven: af
hankelijk van uw leeftijd of sociaal statuut betaalt u 20,30 
of 45 euro. Op dinsdag 31 mei om 18.30 uur zal Mare 
Jimenez antwoorden op de vraag Quelle esthétique pour Tart 
d’aujourd’hui?. Jimenez is professor aan de Universiteit 
van Parijs-I en auteur van Qu’est-ce que l’esthétique? 
(Gallimard, 1997) en L’esthétique contemporaine 
(Klincksieck, 2004). Binnenkort verschijnt bij Gallimard 
zijn nieuwste boek: La querelle de l’art contemporain. 
Deelname kost 5 of 3 euro. (D.N.)

ALAIN BADIOU. Ook bij de tentoonstellingsruimte 
Etablissement d’en face projects wordt tijdens een semina
rie aandacht besteed aan de Franse filosoof Alain Badiou. 
Organisatoren Aaron Schuster en Daniel Franco geven 
duiding bij Badiou’s laatste boek Le Siècle (Seuil, 2005). 
De gasten zijn Lorenzo Chiesa, Alberto Toscano en Nina 

Power, Natasha Michel en onder voorbehoud Oliver Feltham. 
Aaron Schuster formuleert de kernvraag van dit seminarie: 
“Hoe kan een kritisch begrip van de utopische aspiraties 
van de 20ste eeuw bijdragen tot een antwoord op de libe
rale consensus van de huidige tijd?” De eerste sessie vindt 
plaats op vrijdag 27 mei vanaf 20 uur bij Etablissement, 
Dansaertstraat 161, Brussel (02/219.44.51; ets_den_ 
face@skynet.be; www.etablissementdenfaceprojects.org). 
Op 3,10 en 17 juni volgen er nog drie sessies. De inkom is 
gratis. (D.N.)

Plastische kunsten

DELEU IN BOZAR/ KÖRMELING IN Z33. Er bestaan 
evenveel manieren om met architectuur om te gaan als er 
architecten zijn. Voor de een is het bouwen een doel op 
zich, de ander stelt zich vooral op als een handelaar in beel
den en ideeën. Luc Deleu en John Körmeling behoren tot de 
zeldzame categorie die deze twee gedaanten in één persoon 
verenigt. Beiden hebben een achtergrond in architectuur, 
maar kozen bewust voor een verruiming van hun actie
terrein, door de schemerzone met de kunst op te zoeken. Ze 
werken daardoor in een veel ruimer spanningsveld dan een 
gewone architect: het constructieve, functionele of esthe
tische wordt in hun denken verrijkt met een humoristische, 
ironische of zelfs utopische dimensie. Architectuur, steden
bouw en planning worden manieren om niet enkel uitspraken 
te doen over ruimtelijke problemen, maar ook over de maat
schappij die deze genereert. Van beide architect-kunstenaars 
is er dezer dagen nieuw werk te zien: van Deleu in Bozar 
(Brussel) en van Körmeling in Z33 (Hasselt).
Körmeling stelt een representatieve selectie uit zijn om
vangrijke oeuvre voor aan de hand van een dertigtal wer
ken. Zo ontstaat een fraai beeld van een veelzijdig kunste
naar. Hij toont zijn 'wortelspinet', een soort klavecimbel 
met een heel eigen stemwijze. Wat verderop staat de ‘com- 
plimentenmachine': een druk op de knop en de boodschap 
“Je bent geweldig” schalt door de ruimte. Heel grappig is 
ook het idee voor een ronddraaiend huisje op het binnen
plein van een rotonde in Tilburg. Körmeling deed ook een 
voorstel voor een nieuw Atomium in Brussel: zijn “monu
ment ter ere van het begin van het waterstoftijdperk” heeft 
de (volledig asymmetrische) vorm van een waterstofmole- 
cule. Maar zoals gezegd is Körmeling ook een bouwer: zo 
realiseerde hij het bekende starthuisje aan de roeibaan van 
Amsterdam, en het kassapaviljoen voor de tentoonstelling 
Alles Dali die nu in het Museum Boijmans Van Beuningen 
loopt. In Hasselt wordt ook een ontwerp getoond voor een 
paviljoen in het Middelheimpark in Antwerpen. In een do
cumentaire van Jan Visser, eveneens te zien in Z33, vertelt 
Körmeling dat hij vooral inspiratie haalt uit zijn reizen. 
Daarbij gaat zijn aandacht vooral naar de absurde of banale 
elementen aan de achterkant van het stedelijke decor. Hij 
observeert en analyseert ze met een grote precisie, om ze 
daarna in een andere context te transponeren. In het kader 
van de tentoonstelling in Z33 kreeg Körmeling drie nieu
we opdrachten, die telkens te maken hebben met de regio 
Limburg: een knelpunt in de baan Eindhoven-Luik, een 
ontwerp van een toeristische kaart die de oude Romeinse 
weg onder de aandacht moet brengen en een reflectie over 
de ontsluiting van de oude mijnsite in Beringen. Telkens 
bedenkt Körmeling een manier om het lokale debat over 
deze kwesties aan te wakkeren. Hij voorziet een ontmoe- 
tingsmoment waarbij het publiek met zijn eigen voorstellen 
of ideeën kan afkomen, onder het motto “Kom maar op met 
je plan”. Hoewel Körmeling zich als urbanist en planner 
profileert, serveert hij meestal geen pasklare oplossingen 
voor ruimtelijke vraagstukken. Hij reikt eerder een kader 
aan om het probleem in een ander perspectief te zien. ‘Op 
een duidelijke vraag komt vanzelf een klaar antwoord’ lijkt 
zijn redenering.
Zijn voorstellen zijn vaak van een ontwapenende nuchter
heid. Omdat de aërodynamica van een auto slechts bij hoge

Boijmans Wielemans 
Kröller- Müller 
Hunkemöller
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John Körmeling (NL)
EINDHOVEN - LUIK 

tentoonstelling, film, lezingen, workshops,...

LEZING: John Körmeling geeft een lezing over zijn werk 
zondag 5 juni ‘05,14u, gratis

7

FINISSAGE met wortelspinetconcert: pianist Geert Callaert brengt een 
compositie voor John Körmeiings wortelspinet, tape en beelden 
zondag 12 juni ‘05,15u, gratis

-L
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Gert Robijns (B)
NEVER LEFT RIGHT 

overzichtstentoonstelling met video, installaties, sculpturen

eerste luik van 1 mei ‘05 tot 14 augustus ‘05
tweede luik van 10 juli ‘05 tot 13 november ‘05

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

dinsdag tot zaterdag: 11u tot 18u 
zon- en feestdag: 14u tot 17u 
GRATIS toegang

Z33 is een initiatief van de provincie Limburg.

-13111

Context K #2
è Kritische teksten over

de doos I
Kunstlaan 5 3500 Hasselt 011 22 99 33 www.cchasselt.be 
openingsuren: van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 u, 
zaterdag en zondag van 13 tot 17 o.

e‘ hedendaagse kunst TENTOONSTELLINGEN

128 mei tot en met 26 juni 05 I

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

■ Ivan Popovic

In het tweede nummer bijdragen van:

EINDEJAARSTENTOONSTELLING 2005 
SINT LUCAS ANTWERPEN

■ Lucia Radochonska

vrijdag 25, zaterdag 25, zondag 26 juni 2005 
van 14 tot 18 uur

Campus Sint Lucas
Sint-Jozefstraat 35, B-201 8 Antwerpen
T 03 223 69 70
> kunst, lichaam en object

juweelontwerpen I zilversmeden 
keramiek

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

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 Verheist, Emo Vroonen, Christine Vuegen.

■ MAURITA Van Droogenbroeck

SFn) Hl

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

foto I video 
grafiek 
open atelier 
beeldhouwen I ruimtelijke kunst 
schilderkunst

U krijgt Context K toegestuurd na overschrijving van 
15,00 € op rekening 335-0027108-91 van CIAP vzw, 
Zuivelmarkt 44, B-3500 Hasselt met de vermelding 
‘Context K nr. 2’.
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Meer informatie?
T +32(0)1122 53 21
E ciapaskynet.be

W www.ciap.be
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John Körmeling

theehuis Valkenberg Park, Breda, foto: John Körmeling

snelheden invloed heeft, ontwerpt Körmeling ‘vierkante’ 
auto’s die veel goedkoper zijn en die ruimschoots volstaan 
voor dagelijks gebruik. (Op de tentoonstelling staan twee 
exemplaren waarmee je een testrit kan maken!) Een gelijk
aardige oplossing bedenkt hij voor het parkeerprobleem in 
de steden: gewoon even het parkeertapijt uitrollen! Derge
lijke ideeën typeren Körmeling. Ze zijn (schijnbaar) een
voudig en zitten vol aanstekelijke humor. Voor Körmeling 
gaat het erom goede ideeën te hebben, ze helder voor te 
stellen en, als het even kan, ze ook te realiseren. Het onder
scheid tussen deze verschillende fasen van het artistieke 
proces lijkt voor hem minder belangrijk: het is alsof alles 
wat in zijn geest opkomt, meteen uitgetekend of uitgepro
beerd wordt. Veel discours komt daar niet aan te pas. 
Körmeling is geen theoreticus: zijn werk drijft vooral op 
spontaniteit, originaliteit en een ongelooflijk plezier in het 
maken van dingen.
Onder leiding van Koen Van Synghel heeft Bozar zopas 
een nieuwe architectuurwerking opgestart. In dat kader 
werd Luc Deleu gevraagd om ‘iets te doen’ met het Paleis 
voor Schone Kunsten van Horta. Dit complexe, enigma
tische gebouw is voor een groot deel ingegraven, om het 
zicht vanuit de Koningsstraat op de Brusselse benedenstad 
zo weinig mogelijk te belemmeren. Daarom is het dak bijna 
volledig vlak. Een oude postkaart met een luchtfoto van het 
gebouw zette Deleu aan het denken over de rol en de bete
kenis van het dak in de stad. Hij beschouwt het dak als een 
‘vijfde gevel’, een idee dat ook al werd geopperd door 
Le Corbusier. Op het dak van zijn Unités d’habitation, grote 
woonblokken uit de jaren vijftig, voorzag Le Corbusier een 
fitnessclub, een kinderdagverblijf en een joggingbaan. Het 
daklandschap van het Paleis voor Schone Kunsten vertoont 
vandaag niet alleen de sporen van opeenvolgende verbou
wingen, het is zoals de meeste grote gebouwen ook bedekt 
met technische installaties voor koeling en verluchting. In 
zijn voorstel thematiseert Deleu dit gegeven en voorziet hij 
het van een ecologische toets: hij plant een woud van kleine 
windmolens en parasols op het dak. Gaat het hier, zoals bij 
Panamarenko, om een retrofuturistische utopie - een stad 
die haar eigen, propere energie produceert - of levert Deleu 
commentaar op diegenen die ecologische architectuur en 
stedenbouw reduceren tot mediagenieke attributen? Deleus 
ingreep vindt een kritisch tegengewicht in de installatie van 
beeldend kunstenaar Bert Theis. Naar aanleiding van het 
Europese voorzitterschap van het Groothertogdom Luxem
burg plaatste Theis een paviljoen met een panoramisch ter
ras op het dak, aan de kant van de Koningsstraat. De menin
gen over het paviljoen zijn verdeeld, maar in zijn eenvoud 
is deze ingreep bijzonder efficiënt: er ontstaat een volledig 
nieuw perspectief op dit onbekende stukje Brussel. De in
stallatie doet hunkeren naar meer: het inrichten van het 
daklandschap van het Paleis voor Schone Kunsten als pu
blieke ruimte zou een onverwachte en fascinerende con

frontatie kunnen betekenen tussen stad, bezoeker en ge
bouw. Pas dan zou het echt gerechtvaardigd zijn om te 
spreken van een ‘vijfde gevel’ in de corbusiaanse zin van 
het woord: een volwaardige extensie van de stedelijke 
ruimte.

Sven Sterken

•Luc Deleu, Façade 5, tot 4 september 2005 in Bozar, 
Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; 
www.bozar.be).
» Körmeling, Nr. 9: Eindhoven-Luik, tot 12 juni 2005 

in Z33, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt (011/29.59.60; 
www.z33.be). Op zondag 5 juni om 14 uur geeft Körmeling 
gratis toelichting bij zijn tentoonstelling.

ROMANTIEK IN BELGIË. In Brussel loopt op drie ver
schillende locaties een tentoonstelling over een vergeten 
periode uit onze kunstgeschiedenis: de Belgische roman
tiek. De tentoonstelling wordt georganiseerd in het kader 
van 175 jaar België en toont kunst uit de regeerperiode van 
koning Leopold I. Helaas is Romantiek in België wat te 
traditioneel opgevat, en wordt er nogal wat kitsch met grote 
sérieux aan de man gebracht. Vooral wordt de periode niet 
voldoende historisch gekaderd. En dat is vreemd voor een 
tentoonstelling die past in de herdenking van 1830.
Romantiek is een omstreden, diffuus en paradoxaal begrip. 
Iedereen kent de lange definities die de schoolboekjes er
van geven. Je wordt er niet veel wijzer van. Ook de ten
toonstelling helpt ons niet verder. Aan een op zich al dif
fuus en slecht afgebakend concept worden nog allerlei 
stromingen toegevoegd die misschien gelijktijdig voorko
men maar vooruit (realisme, symbolisme) of achteruit wij
zen (neoclassicisme). Het wordt allemaal nog warriger 
doordat de afgewerkte doeken en het voorbereidende te
kenwerk (dat er innig mee verbonden is) om organisato
rische redenen in verschillende tentoonstellingen zijn on
dergebracht: het schilderwerk in de Koninklijke Musea, de 
tekeningen in de tentoonstellingsruimte van een sponsor 
(het ING Cultuurcentrum op het Koningsplein). Bovendien 
is het werk van misschien de interessantste (maar ook gek
ste) kunstenaar uit die tijd in zijn eigen museum gebleven 
- het Wiertzmuseum aan de Vautierstraat. Kortom, de drie
dubbele tentoonstelling Romantiek in België ontwikkelt 
gewoon geen visie op de betreffende periode.
Nu is dat niets nieuws. De Belgische romantiek is een lang 
vergeten tijd. Niemand interesseert er zich écht voor (en al 
helemaal niet om strikt kunsthistorische redenen). Ze past 
slecht binnen de kunstgeschiedenis, die er eigenlijk geen 
raad mee weet, en in België is er geen artistiek genie uit 
voortgekomen. Geen Goya, Turner, Friedrich of Delacroix: 
integendeel, de kunst uit de Belgische romantiek is veelal 
braaf, academisch en weinig romantisch (Wappers, Gallait, 
De Keyser en een serie mindere figuren), of ronduit bizar 
(Wiertz).
Deze tentoonstelling was eigenlijk al veel langer gepland, 
en een beetje bedoeld om deze kunst te ‘luchten’, om het 
nodige restauratie- en opzoekingswerk te doen. 175 jaar 
België leek een uitstekende gelegenheid hiertoe. Maar 
blijkbaar zag men het vooral als een alibi. Conservator 
Frederik Leen slaagt erin om in de eerste zin van de catalo
gus te ontkennen wat de tentoonstelling interessant had 
kunnen maken: namelijk dat er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen het ontstaan van België en de romantiek in 
de Belgische kunst. Zuiver kunsthistorisch gezien heeft hij 
natuurlijk gelijk. Maar als men alles in een wat ruimer histo
risch verband bekijkt, mist hij hier een kans van formaat. 
Want er is wel degelijk een verband - het hangt zelfs te kijk 
in een grote gerestaureerde kader aan het begin van de ten
toonstelling: Gustave Wappers’ Tafereel van de September
dagen 1830 op de Grote Markt te Brussel. Dat doek is hét 
manifest van zowel de Belgische revolutie als de Belgische 
romantiek. Het ene is onlosmakelijk verbonden met het 
andere, en zo werd het indertijd ook gepercipieerd: 
Wappers’ schilderij werd gezien als een manifest van de

August De Peellaert

Hoogovens te Monceau-sur-Sambre, 1855

Belgische onafhankelijkheid én van de romantische kunst. 
Dat maakt het natuurlijk allemaal veel minder simpel. 
Want deze celebratie van de Belgische revolutie en van de 
romantische stijl is tegelijk een reactionair doek dat zowel 
de Belgische revolutie als de romantische stijl recupereert. 
Kortom, het doek van Wappers bevat zelf zowat alle con
tradicties van de periode.
In dit immense (4,44 x 6,60 meter) historisch tafereel uit 
1835 heeft Wappers de mensenmassa rond de schandpaal 
op de Brusselse Grote Markt gedrapeerd, op een manier 
die eerder herinnert aan de barokkunst dan aan Wappers’ 
grote voorbeeld, De vrijheid die het volk leidt van Eugène 
Delacroix (1830). Waar Delacroix een barricade tot een 
allegorie van de vrijheid weet op te tillen, allegoriseert 
Wappers in het niets. Wat hij toont was immers onbestaan
de: er is in 1830 zelfs nooit gevochten op de Brusselse 
Grote Markt.
Het doek verraadt zo (ongewild) wat Maurice Bologne in 
zijn boek over De proletarische opstand van 1830 in België 
de staatsgreep door de leiders van de burgerij noemt. De 
burgerlijke leiders van de opstand van 1830 hadden ijlings 
de vlucht genomen voor de oprukkende troepen van de Prins 
van Oranje. De revolutie werd overgelaten aan het ‘gepeu
pel’ dat erin slaagde de Hollandse troepen te laten af druipen. 
Nadat de overwinning een feit was, keerde de burgerij terug 
om zich - met succes - de macht toe te eigenen.
Wappers’ Tafereel is een episode uit die recuperatie, een 
eerste stukje officiële Belgische staatskunst, zoals minister 
Charles Rogier er nog vele zou bestellen: de revolutie 
wordt hier gereduceerd tot een barok allegorisch tafereel 
dat niet naar de revolutie van 1830, maar volop naar het 
burgerlijke België van na 1831 verwijst. Vandaar ook de 
anachronismen: het doek is opgebouwd rond de Belgische 
vlag, terwijl de opstandelingen in de septemberdagen met 
de Brabantse driekleur (in horizontale banen) zwaaiden (de 
harde kern hanteerde de Franse vlag, het symbool van de 
revolutie). En bovenop de mensenhoop wijst een man naar 
de grondwet die dateert van 1831, veel later dus dan dit 
Tafereel van de septemberdagen van 1830. Het tafereel mag 
eruitzien als een mierenhoop, het adverteert orde en tucht. 
Het motto luidt ‘eendracht maakt macht’, in tegenstelling tot 
het doek van Delacroix dat een tijdloos symbool voor de re
volutie was en nog altijd is. Dat is meteen ook de verklaring 
voor het grote succes van Wappers’ doek in eigen land, en 
voor het feit dat het schilderij van Delacroix door de regering 
van Louis-Philippe al vlug aan het oog van het grote publiek 
onttrokken werd - wegens te revolutionair.
De historische contradicties die in Wappers’ doek verbor
gen zitten komen niet aan bod in de tentoonstelling. Het 
werk dient enkel om de aanleiding voor de tentoonstelling

Art 36|Basel|15-20|6|05
Art Basel I Miami Beach|1-4|12|05

Vernissage 114 juin, 2005 | Seulement sur invitation
Professional Day 117 juin, 2005:111 à 14 heures | Programme spécial j seulement sur invitation
Art Basel Conversations I du 16 juin au 20 juin, 2005 | 9 à il heures
Commande du catalogue: Tel. +49/711-4405204, Fax +49/711-4405 220, sales@hatjecantz.de

The Art Show - La Foire d'art
Art 36 Basel, MCH Foire de Bâle SA, CH-4005 Basel
Fax +41/58-2062686, info@ArtBasel.com, www.ArtBasel.com
ch
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VERLENGD T/M 28 MEI

CLAIRE HARVEY
and it looked like this

4 JUNI - 16 JULI
Groepstentoonstelling met kunstenaars van 

de galerie, o.a. Job Koelewijn, Jennifer Tee, 
Tom Claassen, Gé-Karel van der Sterren en 
Maria Roosen.

15 ■ 20 JUNI
Art Basel

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

Debra Solomon 
Culiblog

Annika Ström 
16 minutes

Spasm
Jan van Toorn

E.a.
a r t i s

05 juni 15.00 u. - 20.00 u.
Me in front of (4): film, food, performances

IN THIS COLONY / IN DEZE KOLONIE I 8 mei t/m 26 juni 2005 i Kunstfort bij Vijf huizen
De kunstwereld koloniseert voortdurend plekken voor tentoonstellingsdoeleinden. Worden zij neutrale containers of wil men de couleur locale uitmelken?

In This Colony onderzoekt het spanningsveld tussen context endecontextualisering, site-specifieke verankering en abstractie. '
Op zaterdag 14 mei om 17.00 uur is er de performance MURDER MYSTERIES / SAME DIFFERENCE van Danai Anesiadou (CR/B) en Alexandra Bachzetsi (GR/CH)

KDNSTFORT VIJ FH UIZEN
m

CENTRUM VOOR ACTUELE KUNST

Danai Anesiadou (GR/B) en Alexandra Bachzetsis (GR/CH). Sven Augustijnen (B), Stan Douglas (CAN); Chris Evans (UK), Andrea Fraser (USA), 
Twan Janssen (NL), Laura Horelli (FIN/D), Roy Villevoye (NL), Sean Snyder (USA/D), Krijn de Koning (NL). Ryan Gander (UK ), Maria Barnas, en 

Germaine Kruip (NL), Gabriel Kuri (Mex), Roy Villevoye (NL). Barbara Visser (NL); Curatoren: Maxine Kopsa en Sve'n Lütticken

www.kunstfort.nl

S

•VSBfonds

Zon 8 mei t/m 26 juni 2005 Kunstfort bij Vijfhuizen, Fortwachter 1, 2141 EE Vijfhuizen' I vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur 

IN THIS COLONY I IN DEZE KOLONIE is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van de Gemeente Haarlemmermeer, de Mondriaanstichting. 
het VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord Holland en het Fonds voor de Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst

EXTRA CITY
VACATURE
ZAKELIJK LEIDER
Extra City is een centrum voor 
hedendaagse kunst 
op het Antwerpse Eilandje

Extra City zoekt
voor onmiddellijke indiensttreding
Zakelijk leider, m/v, voltijds

PROFIEL /
- universitaire opleiding
- drie-talig (NL/ENG/FR)
- gedreven en flexibel
- organisatietalent en leidinggevende capaciteiten 
- ervaring is een pluspunt

FUNCTIE-INHOUD /
- voeren van een financieel beleid (budgetbeheer/-controles)
- verantwoordelijk voor financiële administratie en boekhouding
- voeren van een personeelsbeleid (groeimodel)
- verantwoordelijk voor personeelsadministratie
- (mede)verantwoordelijk voor fondsenwerving

Gelieve brief en CV te versturen naar
info@extracity.org,
Extra City vzw
Mexicostraat, Kattendijkdok kaai 44
B-2030Antwerpen
t.a.v. Wim Peéters ten laatste op 1 juni 2005
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- ‘175 jaar België’ - te illustreren. De tentoonstelling ver
volgt dan ook met een serie doeken, meestal van uitsluitend 
historisch belang, rond de gebeurtenissen van 1830. Dat 
Wappers’ doek het begin en (Wiertz even buiten beschou
wing gelaten) meteen ook het hoogte- én eindpunt van de 
Belgische romantiek is, wordt nergens duidelijk gemaakt.
Want de Belgische kunst werd quasi meteen - Charles 
Rogier speelde daarbij een sleutelrol - verlaagd tot een of
ficiële kunst die moest bijdragen tot de ideologie van de 
nieuwe staat, door bijvoorbeeld te zorgen voor ‘aanschou
welijk onderwijs in de vaderlandse geschiedenis’. Het werd 
een kunst ‘du juste milieu’, bedoeld om niemand, maar dan 
ook niemand, tegen de borst te stoten. Van enige roman
tische rebellie is dan ook geen sprake meer. Geen wonder dat 
daarna middelmaat, ja kitsch volgt. Die is op deze tentoon
stelling rijk vertegenwoordigd en wordt met een grote 
sérieux gepresenteerd, op de 20ste-eeuwse manier dan nog: 
elk doek keurig op zich, met veel ruimte errond alsof het al
lemaal moderne meesterwerken zijn. De doeken opstapelen, 
naar goede 19de-eeuwse gewoonte, had een en ander kunnen 
redden - want nu krijgen deze academische kunststukjes een 
artistieke status die compleet anachronistisch is.
Zoals gezegd worden de tekeningen - die vaak direct refe
reren aan de doeken, zoals bij Gallaits Les têtes coupées of 
zijn Troonsafstand van Karel V — elders getoond, namelijk 
in het ING Cultuurcentrum. In de catalogus zijn ze geluk
kig wel samengebracht. De ING-tentoonstelling is interes
santer dan die in het museum. Misschien komt dat omdat de 
romantische tekeningen ons vandaag meer aanspreken dan 
de vaak sentimentele en pompeuze doeken. Helaas is de 
enscenering waarin de tekeningen getoond worden (een 
kruising tussen een kerker van Piranesi en een moderne ta
verne) niet bijster geslaagd. Het interessantste zijn wellicht 
drie tekeningen van August de Peellaert. Zij doen de con
tradicties van de periode opnieuw goed uitkomen: het zijn 
romantische natuurtekeningen, charmant en onbezorgd, 
waarop... de hoogovens van Couvin en Monceau-sur- 
Sambre worden getoond.
Het is een hele verademing om dan in het Wiertzmuseum te 
komen waar (op wat details na) niets veranderd is, maar dat 
toch ‘as it is’ integraal deel uitmaakt van de tentoonstelling. 
Het is het enige deel uit deze trippeltentoonstelling dat wer
kelijk de geest van de romantiek ademt. Natuurlijk is 
Antoine Wiertz geen groot kunstenaar. Ook hij mocht trou
wens van de gunsten van Charles Rogier genieten (die voor 
hem het atelier in de Vautierstraat liet bouwen). Maar van 
staatskunst was bij Wiertz geen sprake. Wiertz had ten 
minste één grote, ongebreidelde, en door en door roman
tische ambitie: om de groten uit het verleden als Rubens en 
Michelangelo niet te evenaren maar gewoonweg te over
treffen. Hij mislukte daar deerlijk in, maar hij probeerde het 
tenminste. Precies dat kan men zowel deze tentoonstelling 
als de vele middelmatige collega’s van Wiertz verwijten: 
een totaal gebrek aan ambitie.

Mare Holthof

W Romantiek in België, tot 31 juli in de Koninklijke Musea 
voor Schone Kunsten van België (Regentschapsstraat 3 
en IA, 1000 Brussel), het Cultuurcentrum ING (Konings
plein 6, 1000 Brussel) en het Antoine Wiertz Museum 
(Vautierstraat 62,1050 Brussel). Informatie via 02/508.32.11 
en www.romantisme.be.

ALLES DALI. Museum Boijmans Van Beuningen is het 
enige Nederlandse museum met een surrealistisch zwaarte
punt in de collectie, maar op tentoonstellingsgebied is daar 
na de jaren zeventig nog maar zelden degelijk werk van 
gemaakt. Alle belangrijke tentoonstellingen die de laatste 
twintig tot vijfentwintig jaar het beeld van het surrealisme 
hebben bijgesteld, gingen aan Nederland voorbij. Gaat het 
echter om ‘de massacultuur’ en om de integratie van kunst 
in die massacultuur, dan is het land van Van Twist, Ex en 
Pijbes haantje de voorste. In de titel van de tentoonstelling 
(Alles Dali: Film, mode, fotografie, design, reclame, schil-

•,/
ïl

At

Eric Schaal

Façade van het paviljoen van de ‘Droom van Venus’, 1939, 
© Fond. Gala-Salvador Dalf, Figueres

derkunsf) komt de term ‘massacultuur’ niet meer voor; on
der meer wat dat betreft verschilt de Rotterdamse editie van 
vorige edities. Niettemin blijft het begrip fundamenteel 
voor het tentoonstellingsconcept.
De term ‘massacultuur’ is heerlijk vaag: in hun catalogus
voorwoord voeren de museumdirecteuren Dalf kwijlend op 
als het begin van de grensvervaging “tussen hoge en lage 
kunst, tussen massacultuur en elitecultuur”. Met dergelijke 
gladde taal wordt de complexe dialectiek van kunst en 
‘massacultuur’ gereduceerd tot een triomf van de integra
tie, zoals een deel van de Nederlandse museumwereld die 
graag ziet. Het wazige begrip ‘massacultuur’ verdoezelt dat 
eigenlijk de moderne, industriële massacultuur bedoeld 
wordt: de cultuurindustrie. Bovendien verhult de progres
sieve en democratische bijklank van de term ‘massa’ dat de 
massacultuur een zaak van experts is, waardoor meteen 
elke discussie over haar producten de pas wordt afgesne
den. Niettemin zijn Dalf’s bemoeienissen met deze ‘mas
sacultuur’ wel degelijk een interessant onderwerp. Op zich 
is het dus een meevaller dat een Nederlandse instelling in
haakt op actuele ontwikkelingen in het surrealismeonder- 
zoek, hoe opportunistisch de motieven ook zijn. Vergeleken 
met de editie van vorige zomer in Madrid is de Rotterdamse 
tentoonstelling flink aangescherpt, vooral door het uitste
kende gebruik dat is gemaakt van de immense Bodonzaal: 
in plaats van het lineaire parcours in het Reina Sofia, die 
van de tentoonstelling een nogal deprimerende schuifel- 
tocht maakte, is gekozen voor een open plattegrond met 
thematische boekdelen en enkele duidelijke accenten. De 
ruimte wordt onder meer gestructureerd door grote projec
ties van Dalf’s droomsequentie uit Hitchcocks Spellbound 
(1945), met daarnaast de ontwerpen, en van de tekenfilm 
Destino, een Disneyproject van Dalf dat onlangs op basis 
van zijn ontwerpen digitaal voltooid werd. Enerzijds plei
ten dergelijke visuele accenten voor de inrichting, ander
zijds roept het vragen op dat deze arty videoclip in een 
Dal-meets-Pocahontasstijl wordt gepresenteerd zonder 
enige problematisering. Ook in het algemeen geldt dat de 
tentoonstelling nergens een kritische houding aanneemt 
tegenover het materiaal. Van zoiets ouderwets als een kwa
liteitsoordeel -op welke wijze dat ook wordt gelegiti
meerd - is geen spoor te bekennen. De schrijver en film
criticus Parker Tyler, in de jaren veertig redactielid van het 
surrealistisch georiënteerde tijdschrift View, constateerde 
naar aanleiding van Spellbound droogjes dat alleen een 
megalomaan kan denken dat in Hollywood iets van artis

tieke waarde te realiseren valt, maar dat Dalf zich dan ook 
op zijn megalomanie liet voorstaan. Het vernietigende oor
deel van Tyler over Dalf’s bijdrage aan Spellbound komt 
uit een andere wereld: een wereld waarin discussie over 
kwaliteitscriteria bestaat, en waarin de vraag kan opkomen 
of Spellbound een goede film is en of Dalf’s droomsequen
tie de toets der kritiek kan doorstaan. In de catalogus van 
Alles Dali mag Robert S. Lubar de kritische Dalf-receptie 
door kunstcriticien collega-kunstenaars memoreren; waar
schijnlijk maakt hét historische perspectief zijn bijdrage 
acceptabel voor de organisatoren, als symbolische conces
sie in een ideologisch kader dat wordt getekend door blinde 
affirmatie van alles wat Dalf heeft voortgebracht.
Tot de surrealistische inzichten van de jaren twintig en 
dertig behoort de overtuiging dat ook (of juist) de slechtste, 
mechanische mainstreamfilm enkele momenten van onge
kende (en onbedoelde) surrealistische schoonheid bevat. 
Voor zijn epochale collagefilm Rose Hobart (1936) 
- waarvan de vertoning in de Julien Levy Gallery door Dalf 
heel collegiaal werd verstoord - plakte Joseph Cornell scè
nes zonder dialoog uit een onbeduidende exotische avontu
renfilm aan elkaar tot een dromerig mysterie. Een dergelij
ke ‘verbetering’ van een Hollywoodproduct getuigt van 
een ambigue houding die in veel opzichten interessanter is 
dan Dalf’s integratiepolitiek; Cornell was een star-struck 
consument van Holly woodglamour, die veel producten van 
Hollywood niettemin ontgoochelend vond. Overigens is 
het curieus dat Cornell altijd door het Boijmans is veron
achtzaamd; hij had een prachtige brug kunnen slaan tussen 
de surrealismecollectie en “De Cinema”, die onder Dercon 
centraal kwam te staan. Een geval van Europese myopie? 
Ook Dalf heeft het surrealistisch potentieel van de bestaan
de massacultuur op verschillende momenten erkend, en 
met name in de jaren dertig heeft dit tot interessante resul
taten geleid. Dalf’s paranoïa-kritische studie naar ‘de tra
gische mythe’ van Millets Angelus is een fraai staaltje sur
realistische toe-eigening van een bij uitstek afgekloven 
stuk cultuurgoed. Millets schilderij was in de late 19de en 
vroege 20ste eeuw een eindeloos gereproduceerde icoon 
die de grens tussen kunst en massacultuur inderdaad deed 
vervagen. In Dalf’s visie blijkt het een oedipale en kanniba
listische ‘tragische mythe’ te verbergen waar het zijn kracht 
aan ontleent. De tentoonstelling presenteert enkele van de 
prentbriefkaarten die Dalf gebruikte; meer aandacht voor 
dit moeilijk tentoonstelbare project is er in de catalogus.
De Angélus-studie haalt zijn kracht deels uit het absurde 
contrast tussen de voorstelling van het biddende boeren
paar en de betekenissen die Dalf eraan toekent; de neiging 
om in banaliteiten diepzinnige archetypen te zien, wordt 
echter funest als zij Dalf aanzet tot een clichématige visuele 
productie die zichzelf met een aura van diepzinnigheid 
omgeeft. In de tentoonstelling is pijnlijk zichtbaar dat het 
Dalf-model van de volkomen integratie neerkwam op de 
reductie van het kunstenaarschap tot een set herkenbare 
clichés. Daarbij krijgen bekende elementen als gesmolten 
.horloges en 'paranoïa-kritische'zoekplaatjes vanaf onge- 
veer 1940 in toenemende mate gezelschap van klassieke 
mythologische motieven. In 1939 eiste Dalf weliswaar het 
recht op voor de moderne mens om een ‘originele mytholo
gie’ te scheppen, geheel in overeenstemming met de neo
romantische pogingen tot myth making die het surrealisme 
toen ondernam, maar dit draaide in zijn werk vooral uit op 
recycling van licht vervreemde clichés als dernier frisson 
voor de cultuurindustrie. Dalf’s Dream of Venus-paviljoen 
op de wereldtentoonstelling van 1939 - waar de tentoon
stelling met behulp van kleurenfilmmateriaal, dia’s en al
lerhande documenten een goed beeld van geeft - was een 
soort surrealistische kermisattractie. Het project demon
streert misschien nog het best de overstap die Dalf in de 
Verenigde Staten maakte van bretoniaans surrealisme naar 
popsurrealisme: met behulp van schaars geklede baadsters 
en van Venus - de favoriete godin van de cultuurindustrie, 
hier getransformeerd in de heerseres van een onderwater
wereld die het onbewuste moet verbeelden - ontwikkelde
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Documentaire Nu!
Hedendaagse strategieën in fotografie, film en beeldende kunst 
10 jaar Post-St. Joost Fotografie
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De Balie7 Amsterdam

www.stjoost.nl/documentairenu evenprogramma:
performance van Cora ‘P^orda van^ijsinga:
^repÉlackas (Énnie y^bite performed ^^darieke^rootveld Kt

;5SSB0"TENT.M
Ook studeren aan Post-St. Joost Fotografie?
Bel: +31 (0)76 525 03 02 of E-mail: stipkovits.jma@avans.nl
Toelatingsdagen: 13 & 14 juni 2005
Post St. Joost, post-academische vervolgopleiding, is onderdeel van Academie vooravans
Kunst en Vormgeving St. Joost, Avans Hogeschool Breda /‘s-Hertogenbosch ugeM

ZONDAG -1 ME1 45.00-19.00 UUR
ZONDAG 8 MEI 15.00-19.00 UUR

DONDERDAG -12 MEt VANAF 20 UUR
VRIJDAG 43 MEl VANAF 20 UUR
ZONDAG 15 MEt 15.00-19.00 UUR
ZONDAG 22 MEt 15.00-9.00 UUR

Qeatalktotal: 29-/ei 2005, vanaf 15 uur 
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to Maison Descartes,
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BE WHAT YOU WANT BUT STAY
WHEHE YOU ARE"
Gastcuratoren RUTH NOACK & ROGER M. BUERGEL 29 APRIL-19 JUNI 2005

Sonia Abiân & Carlos Piegari | lbon Aranberri I Maja Bajevi I Ricardo Basbaum I Matthijs de Bruijne & Javier Martinez I Archive 
Tucumân Arde [Graciela Carnevale] I James Coleman I Jan Daemen Cool I Alice Creischer 6 Andreas Siekmann I Danica Dakic I 
Ines Doujak I Peter Friedl I Andrea Geyer I Sanja Ivekovic I Wendelien van Oldenborgh I Rainer Oldendorf I Alejandra Riera I 
Dierk Schmidt I Allan Sekula I Imogen Stidworthy I Lidwien van de Ven I Simon Wachsmuth I Francesca Woodman I en anderen

kuiturstiftung des bundes
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CENTRUM BEELDENDE KUNST 
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F 078 6315343
E CBK@DORDRECHT.NL
www.cbkdordrecht.nl
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Windows, 1980

Dali een soort surrealisme voor dummies. Men hoeft geen 
adomiaan of greenbergiaan te zijn om hier bedenkingen bij 
te hebben. Een kritische bevraging van Dal’s manoeuvres, 
en reflectie op de criteria en argumenten die in dit verband 
zinvol zijn, wordt door de tentoonstelling echter gesabo
teerd in plaats van gestimuleerd.

S ven Lütticken

• Alles Dalf, tot 12 juni in Museum Boijmans Van Beunin- 
gen, Museumpark 18/20,3015 CX Rotterdam (010/441.94.75; 
www.boijmans.rotterdam.nl).

SOL LEWITT. Sol LeWitt (° 1928) is in Nederland waar
schijnlijk het meest bekend van zijn wandschilderingen. 
Die reputatie kan de afgelopen jaren alleen maar zijn toege
nomen, want hij schonk nogal wat van deze werken aan 
Nederlandse musea. Eind 2001 werden zeven muurschilde
ringen door de kunstenaar aangeboden aan het Haags Ge
meentemuseum. Twee jaar geleden werd Wall Drawing 
#1084 voor het eerst in het Stedelijk Museum geïnstalleerd, 
nadat de kunstenaar het al geschonken had. En dit jaar gaf 
de Amerikaan drie werken aan het Bonnefantenmuseum in 
Maastricht, waaronder de monumentale schildering Wall 
Drawing # 801: Spiral, die in 1996 speciaal voor de koe
peltoren van het museum werd gemaakt.
De golf van schenkingen kwam op gang nadat de verwijde
ring van LeWitts muurschildering in het Haags Gemeente
museum ongedaan was gemaakt. Bij de restauratie van het 
Gemeentemuseum Den Haag had de toenmalige directeur 
Hans Locher Wall Drawing # 373 laten oversausen, tot 
ongenoegen van de meester zelf. Het eerste wapenfeit van 
Wim van Krimpen, Lochers opvolger, bestond erin deze 
tekening - met verticale, horizontale en diagonale lijnen in 
zwarte en zilvergrijze inkt - weer in het trapportaal aan te 
brengen. Daarmee was het humeur van LeWitt blijkbaar 
opgemonterd. Als dank maakte hij de reeds genoemde ze
ven muurschilderingen, plus een bakstenen sculptuur in de 
binnentuin van het museum. De hernieuwde warme band 
tussen Den Haag en LeWitt heeft nu geresulteerd in een 
tentoonstelling waarin het Gemeentemuseum terugblikt op 
het fotografische oeuvre van de kunstenaar.

LeWitts interesse voor het fotografische medium werd ge
wekt toen hij in de jaren vijftig het boek Animal Locomotion 
van Eadweard Muybridge in handen kreeg. Uit de werken 
op deze fototentoonstelling blijkt dat de sequentiefotogra
fie van Muybridge een enorme invloed op LeWitt heeft 
gehad. Niet alleen schilderde hij in zijn vroege werk ren
nende figuren, zijn latere fotowerken presenteerde LeWitt 
vrijwel uitsluitend in verspringende sequenties. In 
Den Haag is het werk Muybridge I (schematic representa
tion of interior view) uit 1964 opgenomen, dat als een ode 
aan de 19de-eeuwse fotograaf gezien kan worden. Het be
staat uit een reeks van tien cirkelvormige opnames waarin 
een naakte vrouw in de richting van de camera loopt, tot 
alleen haar buik op de foto staat, met haar navel als mid
delpunt van de cirkel.
In navolging van deze serie hebben ook alle andere foto
werken van LeWitt een seriële vorm. In Brick Wall (1977), 
een fotowerk dat oorspronkelijk in boekvorm verscheen, 
presenteerde LeWitt dertig foto’s van een grof gemetselde 
bakstenen muur waar hij vanuit zijn woning op uitkeek. De 
opnames laten steeds hetzelfde stuk muur zien. Ze zijn op 
verschillende momenten van de dag gemaakt, waardoor 
een verloop zichtbaar wordt van licht naar donker. Gedu
rende de dag ontstaan allerlei toevallige lichtvlekken en 
schaduwen door reflecties van omliggende gebouwen, wat 
een mooie studie van het stenen oppervlak oplevert, een 
soort minimalistische versie van Monets variaties op de 
kathedraal van Rouen.
Een ander voorbeeld is de serie Cock Fight Dance, die be
staat uit 48 kleurenfoto’s die oorspronkelijk naast elkaar 
werden gepresenteerd. Onderwerp van de serie is een strijd 
tussen twee hanen, die op zeker moment wordt verstoord 
door een kat die maar al te graag wil meevechten. In Den 
Haag wordt de sequentie gepresenteerd als een reeks op
eenvolgende dia’s, waardoor het werk eigenlijk een schok
kerig filmpje is geworden. De onverwachte wending aan 
het einde van de serie, als de poes het gevecht komt versto
ren, geeft het geheel bovendien een humoristische en nar
ratieve draai die niet lijkt te passen bij Sol LeWitts strenge, 
conceptuele uitgangspunten.
Maar die konden blijkbaar voor een deel overboord als hij 
de fotocamera hanteerde. De serie Autobiography uit 1980 
is misschien het meest anekdotische werk dat LeWitt ooit 
maakte. De 1101 foto’s die hij schoot in zijn New Yorkse 
appartement laten de kunstenaar zien aan de hand van de 
spullen waarmee hij zich destijds omringde. LeWitt zoom
de in op allerlei specifieke objecten of kleine hoekjes van 
zijn atelier: een verzameling kaarten, stopcontacten, pas
sers, scharen, pannen, schoenen, planten, boeken of stoe
len. De bewoner van het appartement is natuurlijk zelf de 
grote afwezige en ook overzichtsfoto’s van het apparte
ment ontbreken. Als een archeoloog van zijn eigen toekom
stige verleden legde LeWitt hier zijn leven vast. Soms kijkje 
naar persoonlijke foto’s van vrienden of bekenden. Een blik 
op de boekenkast of op stapels zelf opgenomen cassette
bandjes leert iets over de literaire en muzikale voorkeuren 
van de eigenaar. Zulke private foto’s worden weer afgewis
seld met volstrekt onpersoonlijke kiekjes van spijkers, 
gloeilampen of een bosje touw.
Het detail is een afspiegeling van het geheel. En door be
kende dingen te tonen, maakt hij de grote onbekende die hij 
zelf is, deels zichtbaar.

Kees Keijer

►►Sol LeWitt, fotowerken, tot 12juni in het Gemeente
museum Den Haag, Stadhouderslaan 41,2517 HV Den Haag 
(070/338.11.11; www.gemeentemuseum.nl).

EGON SCHIELE. Het Van Gogh Museum te Amsterdam 
blonk in het recente verleden vooral uit in exposities met een 
historische aanpak. 19de-eeuwse of vroeg 20ste-eeuwse 
kunst werd in onderlinge samenhang getoond, waarbij de 
ordening van de werken veelal keurig chronologisch was. 
Liefhebbers van frivole hinkstapsprongen door de kunst-

Egon Schiele

Zwartharig naakt meisje, staand, 1910 

geschiedenis, waarbij kunstwerken uit verschillende perio
des met elkaar werden geconfronteerd, konden tot voor 
kort terecht bij de buren van het Stedelijk Museum. Het 
Van Gogh hield vast aan het model van de klassieke mono
grafische of thematische tentoonstelling - of een combina
tie daarvan, zoals de recente tentoonstelling met zeegezich
ten van Manet en tijdgenoten.
Vorig jaar week het Amsterdamse museum al enigszins af van 
dit principe. Op de overzichtstentoonstelling van Dante Gabriel 
Rossetti werden de roodharige vrouwen van de prerafaëliet ge
combineerd met twee beeldverhalen van stripmaker Hanco 
Kolk, die meterslange illustraties mocht maken over de legende 
van koning Arthur en Dantes Divina Commedia, beide belang
rijke inspiratiebronnen voor Rossetti’s werk.
Met de tentoonstelling die nu in Amsterdam te zien is, gaat 
het museum nog een paar stappen verder. Het confronteert 
een 'overzicht van ruim hónderd aquarellen, tekeningen en 
schilderijen van de expressionist Egon Schiele (1890-1918) 
met performances, video’s en een dansvoorstelling van 
Marina Abramovic en Krisztina de Châtel. Hun bijdrage 
accentueert de lijfelijkheid van het werk van de jonggestor
ven Weense kunstenaar.
De Schieletentoonstelling zelf geeft een meeslepend beeld 
van een kunstenaar wiens leven en werk nauw verweven 
zijn, al is het alleen maar om de vele zelfportretten die het 
enfant terrible van weleer maakte. Het grootste deel van de 
tekeningen is afkomstig van het Albertina Museum in 
Wenen, dat de belangrijkste collectie werken op papier van 
de kunstenaar beheert.

TENTOONSTELLING VOOR HET HEDGE HOUSE • KASTEEL WIJLRE

A Guest + a Host = a Ghost
SAMENGESTELD DOOR MARK KREMER EN ZSA-ZSA EYCK

JEAN-MARC BUSTAMANTE • AD DEKKERS • GER VAN ELK • JAROSLAW FLICINSKI • FORTUYN/O’BRIEN 
MICHEL FRANÇOIS • HIRYCZUK/VAN OEVELEN • NIEK KEMPS • SUCHAN KINOSHITA • ANDRÉ KRUYSEN 

PIETER LAURENS MOL • P. STRUYCKEN

12 mei tm 19 juni 2005 do tm zo 11.00-17.00 uur
23 juni tm 11 november do en vrij 11.00-17.00 uur 

toegang €5 inclusief bezoek tuinen

Jo en Marlies Eyck • Kasteelwijlreweg 1 • NL 6321 PP Wijlre (Limburg) • hedge.house@hetnet.nl
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Richard Jackson

Pump Pee Doo, 2005

Toen Schiele veertien jaar oud was, stierf zijn vader aan 
een seksueel overdraagbare ziekte. Deze gebeurtenis heeft 
mogelijk een blijvende invloed gehad op de manier waarop 
Sclnele seksualiteit en sterfelijkheid in één beeld wist te 
vangen. De jonge kunstenaar maakte zijn naakten dan ook 
zelden uitgesproken wellustig, maar eerder apathisch én 
zelfbewust. Voor zijn zelfportretten bekeek hij zichzelf 
genadeloos in de spiegel, als een psychiater die aan zelfon
derzoek doet. Hij bracht zijn hoekige lichaam in beeld als 
een vergankelijk omhulsel van een gekwelde ziel. Radicaal 
is ook de manier waarop Schiele zijn figuren in het recht
hoekige kader van het kunstwerk propte, waarbij de handen 
een eigen uitdrukkingskracht krijgen door de expressieve 
gebaren die ze maken.
Anderen portretteerde hij bijna net zo rücksichtslos als 
zichzelf. Hij deed geregeld een beroep op familieleden om 
model te zitten, maar rekruteerde desgewenst ook straat
kinderen. De waterverfschetsen die Schiele van hun naakte 
puberlichamen maakte, deden destijds zoveel stof opwaai
en dat de kunstenaar in 1912 werd aangeklaagd op verden
king van openbare schennis van de eerbaarheid. Hij werd 
uiteindelijk veroordeeld tot 24 dagen gevangenisstraf. De 
gekwelde zelfportretten uit die periode vormen een hoogte
punt in zijn oeuvre. Op een van deze bladen schreef hij de 
titel: De kunstenaar hinderen is een misdaad, het is moord 
op ontkiemend leven! In dat blad gaf hij zichzelf weer als 
een vermagerd, ongeschoren slachtoffer, liggend op een 
bed. De titel en signatuur zijn een kwartslag gedraaid ten 
opzichte van de figuur. Dat blijkt vaker voor te komen. 
Meerdere bladen met liggende figuren zijn gemaakt vanuit 
een hoog gezichtspunt. Vervolgens kantelde Schiele de 
bladen zodanig dat de figuren rechtop werden gezet.
De gewichtloze personages die daarvan het gevolg zijn, 
geven honderd jaar later nog steeds een ongemakkelijke 
aanblik. Het is alsof we naar iemand kijken vanuit het 
standpunt van de geest die uit het lichaam is getreden en 
verwonderd achteromkijkt.

Ook voor veel eigenaren van de bladen blijkt die kanteling 
moeilijk te accepteren. Diverse tekeningen op de tentoon
stelling werden op verzoek van de bruikleengevers niet 
geëxposeerd zoals Schiele ze bedoeld moet hebben - de 
signaturen wijzen op de goede kijkrichting- maar een 
kwartslag gedraaid.
Het zijn dergelijke eigenaardigheden die Schieles figuur
stukken uittillen boven zijn bloemstillevens, havengezich
ten, landschappen en dorpsgezichten, die in mindere mate 
ook op de tentoonstelling te zien zijn. Deze genres komen 
echter niet aan bod in de performances die Marina 
Abramovic en Krizstina de Châtel voor deze tentoonstel
ling bedachten. Hier wordt vooral de lijfelijke, nerveuze, 
driftmatige kant van Schieles oeuvre uitvergroot. Naar ver
luidt raakte Abramovic al geboeid door het werk van de 
Oostenrijkse schilder toen ze in Belgrado studeerde. Tij
dens de opening van de tentoonstelling bracht ze in een van 
de zalen een performance met een skelet. Het podium 
waarop dat gebeurde, wordt gedurende de expositieduur 
gebruikt voor diverse performances van leden van de Inde
pendent Performance Group, die zich op aanwijzen van 
Abramovic op uiteenlopende manieren hebben laten inspi
reren door Schiele. Elders eist een enorme videoprojectie 
met kronkelende dansers van De Châtel veel meer aandacht 
op, en doorheen de tentoonstelling zijn videomonitoren 
met performances verspreid die een nogal hinderlijke breuk 
vormen met het werk van Schiele.
In een andere museumzaal wordt twee keer per week de 45 
minuten durende dansvoorstelling Gradual and Persistent 
Loss of Control opgevoerd, een samenwerking van Marina 
Abramovic en Krisztina de Châtel. Hier is de relatie met 
Schiele het meest direct, maar ook nogal letterlijk en geba
seerd op oppervlakkige formele overeenkomsten. De bewe
gingen van de dansers zijn rechtstreeks overgenomen uit de 
aquarellen van Schiele en de dansers dragen bodysuits die 
beschilderd zijn met rode en groene vegen, een driedimensio
nale vertaling van de vlekkerige huid van Schieles figuren. 
De dansvoorstelling wordt slechts twee keer per week opgevoerd 
en kan los van de Schieletentoonstelling worden bekeken. De 
andere registraties van performances voegen niets toe aan zijn 
werk, maar functioneren vooral als stoorzender.

Kees Keijer

»Egon Schiele, tot 19 juni in het Van Gogh Museum, 
Paulus Potterstraat?, 1071CX Amsterdam(020/570.52.00; 
www.vangoghmuseum.nl). Gradual and Persistent Loss of 
Control wordt opgevoerd iedere vrijdagavond om 20.15 uur 
en iedere zondagmiddag om 16 uur.

DIONYSIAC. Onder de titel Dionysiac groepeert het 
Centre Pompidou veertien hedendaagse kunstenaars die 
volgens conservator Christine Macel allemaal in een 
’dionysische’ sfeer werken. Ze verwijst daarbij naar Nietzsche 
die deze term al gebruikte in Die Geburt der Trdgodie uit 
1878. Vandaar ook de ondertitel L’Art en excès de flux ou 
le tragique contemporain, en het motto “Ce qui est tra
gique, c’est la joie”, dat ontleend is aan Gilles Deleuze. 
Het zou dus gaan om kunst die de uitspattingen van het le
ven en de losbandigheid van de vernietiging in zich ver
enigt; het dionysische staat immers tegenover het apolli- 
nische, tegenover maat en orde, redelijkheid, sereniteit en 
zelfbeheersing. De tentoonstelling “désigne un rapport spé
cifique de l’art à la vie, un oui contre la résignation, qui 
passe autant par la colère et le plaisir de la destruction que 
par l’exaltation du flux. Ces artistes travaillent dans l’excès, 
la transgression et le rire, avec ironie et une certaine sub
version, si tant est qu’elle soit encore possible.” 
Dionysiac wil aantonen dat subversieve kunst vandaag nog 
mogelijk is. Misschien zijn er mensen die nog steeds ge
shockeerd worden door dergelijke tentoonstellingen (al 
was het maar omdat er geen vrouwelijke kunstenaars in 
opgenomen zijn, iets waartegen een groep gereactiveerde 
Guerrilla Girls tijdens de opening protesteerde), maar voor 
de rest bewijst Dionysiac het tegendeel. Ondanks de radi-

Tony Oursler

Eyes (detail), 1996, Courtesy Tony Oursler & Metro Pictures, New York

cale standpunten, de ironische kritiek, de overspannen 
chaos, de intimidatie en de provocatie, neutraliseert deze 
kunst zichzelf doordat ze enkel functioneert binnen de con
text van het kunstgebeuren.
De belangrijkste kritiek op de tentoonstelling die in de 
Franse pers te lezen was, gold het feit dat deze zogenaamde 
subversieve kunst gegeerd wordt door verzamelaars en 
duur betaald wordt. Ze wordt dan ook vertegenwoordigd 
door een handvol belangrijke galeries die druk en invloed 
uitoefenen op musea en tentoonstellingen. Dit zegt echter 
meer over het Centre Pompidou dat niet verder kijkt dan de 
galeries die in de mode zijn. Een verwijt dat ook reeds bij 
de tentoonstelling Cher peintre... (2002) te horen was.
Bijna alle kunstenaars realiseerden nieuw werk voor deze 
tentoonstelling; Dionysac bestaat dan ook hoofdzakelijk uit 
grote installaties die meestal door het Centre Pompidou 
werden geproduceerd. Cynici merken op dat het geen toe
val kan zijn dat er binnenkort in Frankrijk enkele belang
rijke privé-musea opengaan die, om een ruim publiek te 
trekken, nood hebben aan spectaculaire werken. Dat het 
publiek daar ondertussen mee vertrouwd gemaakt wordt, is 
alvast meegenomen.
Deze tentoonstelling breekt geen potten. De trashesthetiek 
van Paul McCarthy en Jason Rhoades is ondertussen gekend. 
Interessant is wel de aanwezigheid van Richard Jackson 
(Sacramento, 1939) die reeds in de jaren zestig inging tegen 
de conventies van het toenmalige minimalisme en die daar
door een belangrijke generatie Californische kunstenaars 
beïnvloed heeft - onder wie zijn leerling Jason Rhoades. 
Jacksons Pomp Pee Doo — een reeks fel gekleurde beren die 
in een pissoir pissen, waarbij de urinoirs en de berenhoof
den soms met elkaar verwisseld zijn - is echter niet meer 
dan een gelegenheidsgedicht.

Dirk De Bruycker

van 29 april 
tot 19 juni 2005

Schrijven in de 
schaduw van de dood 
van 13 mei 
tot 26 juni 2005

Paul van Gysegem

van 15 juli
tot 4 september 2005

Boekenverkoop
11.11.11
24, 25 en 26 juni 2005

Provinciale Prijs 
voor Vormgeving 
van 15 juli 
tot 4 september 2005
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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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Jean-Luc Moulène

Kwallen, Sâo Paulo, 7 april 2002, © ADAGP, Parijs, 2005, 
foto: Courtesy Galerie Chantal Crousel

Grappig zijn wel de plasticineschilderijen van het Oosten
rijkse collectief Gelatin. Het zogenaamde kunstterrorisme 
van Kendell Geers is een losse flodder. Geers’ pornogra
fische tekeningen, die in een soort graffitistijl op de muur 
gespoten werden, zijn zogezegd geïnspireerd door Bataille 
en de Sainte-Vierge van Picabia. Het resultaat is echter 
flauw. Het pseudo-intellectuele missiewerk van Thomas 
Hirschhom wordt almaar pretentieuzer. Maurizio Cattelan 
is gelukkig steeds zichzelf. Het engagement van Malachi 
Farrell, die een waanzinnige sweatshop of een atelier 
clandestin installeerde, wordt gelukkig gedragen door zijn 
plastische inventiviteit, en met Salon de béton maakte John 
Bock een intrigerende film. Ook het werk van Christoph 
Büchel, die de restanten van een feestje op de opening van 
de tentoonstelling in een container heeft ingevroren, waar
door een prachtig stilleven ontstond, heeft poëtische kwali
teiten. Als een van de weinigen op de tentoonstelling heeft 
hij begrepen waar het in essentie om gaat. “Si la poésie est 
dionysiaque par ses origines, elle est apollinienne dès 
qu’elle est poésie” (H. Delacroix).

Lieven Van Den Abeele

^Dionysiac, nog tôt 9 mei in het Centre Pompidou, Place 
Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr).

TONY OURSLER - JEAN-LUC MOULENE. Dispositifs, 
de tentoonstelling van Tony Oursler (New York, 1957) in 
Jeu de Paume, omspant zijn gehele oeuvre. De nadruk ligt 
op de manier waarop Oursler verschillende elementen in de 
ruimte plaatst. Heel de tentoonstelling is opgevat als een 
groot en complex ‘dispositief. Dispositifs vormt één grote 
installatie waarin verschillende werken uit verschillende 
periodes door elkaar gegooid en met elkaar geconfronteerd 
worden. De toeschouwer wordt visueel geprikkeld, lijfelijk 
belaagd en mentaal belast. Hij wordt gedesoriënteerd door 
dit spektakel zonder scène, hij verliest zich letterlijk in het 
werk, terwijl hij tezelfdertijd door enorme ogen - bolvor

mige schermen waarop gefilmde ogen geprojecteerd wor
den - constant in de gaten wordt gehouden.
In de jaren zeventig studeert Tony Oursler aan het California 
Institute of the Arts. Hij krijgt er les van onder anderen 
Michael Asher en John Baldessari. Later gaat hij werken 
voor Dan Graham, met wie hij Rock my Religion maakt. In 
1977 vormt hij met Mike Kelley de experimentele punk- 
rockgroep The Poetics. Zijn vroege video-installaties, met 
tragisch-burleske figuren in een narratief decor, vormen tot 
vandaag de basis van zijn werk. Een belangrijke constante 
is het gebruik van projecties, naast het antropomorfe karak
ter van zijn ‘absurde’ lichamen. Door onregelmatige, licha
melijke vormen als projectiescherm te gebruiken, gaf hij de 
videokunst een totaal nieuwe dimensie. Het bekendst zijn 
de dummies, rudimentaire poppen waarop expressieve ge
zichten geprojecteerd worden die psychotische verhalen 
vertellen over pornografische films, seksueel geweld of 
Multiple Personality Disorder. Later gebruikt hij ook de 
grootstad als projectieveld. Hij projecteert zijn video’s op 
openbare gebouwen, op bomen of op artificiële wolken. 
Zijn interesse voor architectuur komt zowel aan bod in zijn 
Architectural Blocks (1994-96), waarin hij stadsbeelden op 
minimalistische volumes projecteert, als in zijn recente 
maquettes of Architectural Models (2005) voor architectu
rale projecten in Barcelona, Londen en Bregenz. Verbor
gen in een holte van de trap die naar de kelderverdieping 
leidt, ontdekt men een grappig portret van Rem Koolhaas 
- met een te groot hoofd geprojecteerd op een te klein li
chaam - die een van zijn theoretische teksten debiteert.
Zijn belangstelling voor populaire cultuur, van horrorfilms 
tot zoetwaterpsychologie, impliceert tevens een ironische 
kritiek op de massamedia, waarvan de ideologische connota
ties op subtiele wijze worden aangestipt. Naast gerecycleerde 
teksten van Jean Baudrillard en Paul Virilio, gebruikt hij in 
Switch (1996) ook het gelaat van David Bowie voor de rol 
van de regisseur die orders geeft aan het publiek.
De tentoonstelling van Oursler loopt parallel met die van 
Jean-Luc Moulène (Reims, 1955). Hoewel het werk van 
Moulène er helemaal anders uitziet, heeft hij net als Oursler 
een grote belangstelling voor het menselijk lichaam, zowel 
in zijn seksuele, sociale als politieke betekenis. Oursler en 
Moulène zijn beiden geïnteresseerd in de rol die de afbeel
ding van het lichaam speelt in de vorming van het zelf
beeld. Ze zijn bezig met de problematiek van imago en 
identiteit en met strategieën van kijken en bekeken worden. 
Verschijnt het lichaam bij Oursler vooral in de antropo
morfe vormen van zijn dummies, dan kan het bij Moulène 
de vorm aannemen van een naakt, van een lege stoel of een 
verloren schoen, of van een portret (van de danser Steve 
Paxton of de actrice Jeanne Balibar).
In de jaren tachtig maakt Jean-Luc Moulène zijn eerste 
Disjonctions. Ze waren bedoeld als een soort inventaris van 
het gebruik van het fotografische beeld. Zijn stillevens, 
naakten, portretten en architectuurfoto’s onderzoeken de 
kracht van het beeld, op de rand van de banaliteit, en ze 
beperken zich tot de geaccepteerde variaties op bekende 
thema’s. Zijn beelden sluiten bewust aan bij de beelden die 
overal om ons heen geproduceerd worden. Hij beschouwt 
fotografie als een manier om natuurlijke en culturele feno
menen te bestuderen. Zijn documentair realisme maakt ge
bruik van de genreconventies, zoals die geherdefinieerd en 
ontwikkeld zijn door de industrie, de handel en de communi
catiemedia. Doordat hij ze echter tot hun essentie herleidt, 
worden zijn beelden eerder iconen dan afbeeldingen.
De beelden van Moulène zijn ambigu. Ze beantwoorden niet 
aan de conventies van de commerciële fotografie, maar ze zet
ten ook de codes van de kunstfotografie onder spanning. Toch 
kunnen ze gemakkelijk als een artistiek discours gelezen wor
den. Ondanks het gebruik van beelden uit de publiciteit (naak
ten, blikken met kattevoer, wasproducten) is er geen verwar
ring mogelijk. Dit is fotografie over fotografie.
Soms lijken zijn beelden op spontane kiekjes, maar de com
posities van Moulène zijn nooit het resultaat van louter toe
val. Door gevonden voorwerpen te fotograferen in zijn ate-

Rinko Kawauchi

Cui Cui

lier, bij natuurlijk licht en tegen een neutrale achtergrond, 
onttrekt hij ze aan hun normale gebruikscontext. Wat hem 
daarbij interesseert, is de relatie tussen producent en consu
ment, en de verschuiving die zij ondergaat van het object 
naar het (fotografische) beeld. In de recente reeks Filles 
d’Amsterdam drijft hij het problematische van de verhou
ding tussen beeld en consument op de spits. In de centrale 
zaal van de tentoonstelling hangen dertien meer dan levens
grote foto’s van Amsterdamse prostituees. Gehurkt en met 
wijde benen, kijken ze de toeschouwer recht in de ogen. De 
kijker is het kijkobject geworden. Twee totaal verschillende 
genres uit de geschiedenis van de fotografie, portretfotogra
fie en pornografie, worden hier op een merkwaardige manier 
met elkaar verbonden. L’Origine du monde van Courbet 
heeft eindelijk een gezicht gekregen.

Lieven Van Den Abeele

►►Jean-Luc Moulène en Tony Oursler, nog tot 22 mei in 
Jeu de Paume, place de la Concorde, 75001 Parijs 
(01/47.03.12.51 ; www.jeudepaume.org).

RINKO KAWAUCHI. De naoorlogse fotografie in Japan 
gloeit nog na van het allesverschroeiende licht van de atoom
bommen op Nagasaki en Hiroshima. Fotografen als Daido 
Moriyama, Eikoh Hosoe, Shomei Tomatsu en Osamu 
Kanemura proberen de politieke, sociaal-economische en 
psychologische schokgolven van deze nucleaire catastrofe in 
gruizige beelden om te zetten. Hun maatschappelijk engage
ment verbinden zij met een eigenzinnige beeldtaal, waardoor 
hun documentaire registratie telkens weer kantelt in een nar
ratieve constructie. Vandaag wordt hun reportage-idioom 
echter uitgedaagd door een nieuwe generatie die resoluut een 
andere weg inslaat.
De meest succesvolle vertegenwoordigster van deze gene
ratie is voorlopig Rinko Kawauchi (° 1972). Zowel formeel 
als thematisch breekt deze jonge fotografe radicaal met 
haar voorgangers: een rijk kleurenpalet vervangt het mono
tone zwart-wit, intieme confidenties verdringen de maat
schappelijke betrokkenheid, en de stad wordt ingeruild 
voor het platteland. Het resultaat is een oeuvre dat volledig 
op de leefwereld van de fotografe terugplooit. Het uitzinnig 
kleurenpalet onderstreept nog de afwezigheid van maat
schappelijke betrokkenheid: dezelfde gesatureerde kleuren 
vinden we terug in de cultus van cuteness die de Japanse
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van 13.00 t/m 17.00

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
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Niels Staal
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BLACK CUBE 2005
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Zie voor het programma 
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1017 DE Amsterdam
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PRIX DE
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ROME.NL
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kunstenaars Mare Bijl, Praneet 
Soi, Raymond Taudin Chabot, 
Guido van der Werve, 
Barbara Wijnveld

In samenwerking met
Rijksakademie voor beeldende 
kunsten, SNS REAAL, AVRO 
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010 publishers
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Some Painting
Jo Baer, Bert Boogaard, René Daniels, 
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KunstRAI
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Art Basel
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Thomas Struth

nieuw werk
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Pae White
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Prinsengracht 116 NL-1015 EA 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, zondag 14-17 uur www.galeries.jnl/andriesse
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vrouwelijke verbeeldingswereld in de ban houdt. Haar 
werk lijkt zo vooral te appelleren aan een culturele sensibi
liteit die gebaseerd is op lichtvoetig escapisme, alsof de 
foto’s ons opnemen in een vrolijke schijnwereld, geregeerd 
door fictieve karakters als Hello Kitty en Nijntje. Toch is er 
meer aan de hand. Achter de vrolijke kleurenpracht gaat 
een intense aandacht voor de wereld schuil. Tegelijk hard 
en zacht, lieflijk en dreigend, ingetogen en exuberant, be
speelt de fotografe verschillende registers.
De tentoonstelling in de Fondation Cartier toont de drie 
laatste reeksen van Kawauchi. In Cui Cui, de meest recente 
reeks, vertelt zij de geschiedenis van haar familie tussen 
1992 en 2005. Dit uitermate persoonlijk verhaal, dat ge
markeerd wordt door de dood van haar grootvader en de 
geboorte van haar neefje, leidt echter nooit tot een inzicht 
in de maatschappelijke realiteit van het hedendaagse Japan. 
Elke sociale informatie over haar grootouders of familie 
(wat ze doen voor de kost, tot welke maatschappelijke cate
gorie ze behoren) wordt de kijker onthouden. Enkel de 
private verhouding tussen fotografe en onderwerp telt. Die 
verhouding wordt vooral gevoed door een familiale samen
horigheid. De wijze waarop Kawauchi deze beelden pu
bliek maakt, beklemtoont dat nog: ze gebruikt het boek (dat 
zich meteen laat lezen als een familiealbum) en de dia
show, twee media die functioneren als perfecte geleiders 
voor de familiale intimiteit en emotionaliteit.
Ook de formele strategie van Kawauchi staat in het teken 
van haar emotionele band met het onderwerp. In sommige 
foto’s wordt het beeld letterlijk aangevreten door een hel te
genlicht, terwijl elders het kader de vreemdste bokkenspron
gen maakt. Het haastig getrokken beeld, vol met technische 
fouten, stimuleert de ervaring van emotionele nabijheid en 
intensiteit - in tegenstelling tot mooie, technisch verzorgde 
beelden, die ons vaak op een afstand plaatsen. Kawauchi’s 
lens is geen mechanisch oog dat haar van de werkelijkheid 
scheidt, maar een dun membraan dat twee werkelijkheden 
onmiddellijk met elkaar in contact brengt. Kawauchi simu
leert de naïeve overgave van de amateur-fotograaf aan de 
fotografische techniek: ook voor hem is het ‘wat’ van de foto 
vele malen belangrijker dan het ‘hoe’.
Cui Cui toont een Japanse familie vanuit het standpunt van 
een ingewijde. In zo’n persoonlijk verhaal zijn details vaak 
belangrijker dan overzichtelijke, informatieve beelden. 
Foto’s die inzoomen op het lichaam van haar grootouders, 
spelen dan ook een belangrijke rol in de reeks. Een foto van 
de handen van haar grootmoeder die een vaatdoek uitwringt, 
of van de hand van haar grootvader die op zijn knie rust, 
openbaart een fragiel ogenblik waarin een weelde aan herin
neringen ligt opgetast (elk beeld is als een proustiaans made- 
leinekoekje). Fotografie wordt hier vooral gebruikt om een 
gevoelsintensiteit op te roepen. Toch heeft Kawauchi ook 
een scherp oog voor de dubbelzinnige rol die fotografie 
speelt in de (re)constructie van zo’n familiale geschiedenis. 
Een foto is ook altijd spookachtig, een eigenaardig mengsel 
van aan- en afwezigheid. Wat de foto aanwezig stelt, is te-

Werner Machnik

Stewardessenoutfit Lufthansa, 1970-1979, foto: Deutsche Lufthansa AG, 
© Vitra Design Museum

gelijk alweer verdwenen op het moment dat hij bekeken 
wordt. In haar diashow wordt dit verschijnen en verdwijnen 
op een schitterende manier verbonden met de dood van 
haar grootvader. Ook na het tonen van zijn overlijden en 
begrafenis duiken er sporadisch nog beelden van hem op. 
Maar zijn aanwezigheid wordt nu op een andere manier 
ervaren: hij bestaat enkel nog als geest. Fotografie is de 
beeldvorm bij uitstek die deze onherroepelijke metamor
fose gestalte kan geven.
De aandacht voor het broze leven keert ook terug in haar 
voortdurende verwijzing naar de natuur. In Cui Cui worden 
foto’s van het familiaal leven vaak afgewisseld met land
schapsbeelden. Een mistige weide, opkringelende rook, een 
regenboog, wervelingen van lucht en water: het zijn breek
bare natuurbeelden die de vluchtigheid en fragiliteit van het 
leven reflecteren. Het ritme van leven en dood binnen haar 
familie wordt verbonden met het ademen van de natuur. De 
specifieke aandacht voor de etherische kwaliteiten van het 
landschap plaatst haar oeuvre meteen ook binnen de eerbied
waardige traditie van de Japanse landschapschilderkunst. In 
deze traditie biedt het landschap geen ervaring van sublieme 
ruimtelijkheid, maar van het onstuitbare vlieden van de tijd. 
De soliditeit van de berg en de vloeibaarheid van de rivier 
staan voor de twee cruciale temporele coördinaten waarbin
nen het menselijke bestaan zich afspeelt. Diezelfde lyrische 
spanning tussen vast en vloeibaar vinden we terug in het 
breekbare werk van Kawauchi.

Steven Humblet

•Rinko Kawauchi, tot 5 juni in de Fondation Cartier, 
Boulevard Raspail 261, 75014 Parijs (01/42.18.56.50; www. 
fondation.cartier.fr).

Architectuur & Vormgeving

AIRWORLD. Twee j aar geleden vierde de luchtvaart haar 
honderdjarig bestaan. In die tijdspanne heeft zij niet alleen 
op technisch vlak een indrukwekkende evolutie doorge
maakt, maar ontwikkelde zij ook een eigen esthetiek. Dat is 
het thema van Airworld. Design and Architecture for Air 
Travel, de vijfde van een reeks reizende tentoonstellingen 
opgezet door het Duitse Vitra Design Museum, nu te zien 
in het Design museum van Gent.
De eerste luchthavens waren niet meer dan houten barak
ken naast een grasveld. Des te groter was het contrast met 
de luxueuze interieurs van de eerste vliegtuigen - een stra
tegie om de angst voor het vliegen weg te nemen. De impo
sante vliegboten uit de jaren twintig hadden dan ook een 
paradoxaal uitzicht: terwijl ze aan de buitenkant een radi
cale moderniteit uitstraalden, leken ze aan de binnenkant 
op een 19de-eeuws luxehotel.
Door de strenge technische en economische eisen van de 
luchtvaart moesten de ontwerpers echter steeds meer reke
ning houden met ergonomie, gewicht, veiligheid en ruimte
gebruik. De vliegtuigindustrie gaf daarmee een belangrijke 
impuls aan het industrieel design, toen nog een nieuwe 
discipline. De ontwikkeling van de passagierszetel illu
streert de evolutie van somptueuze luxe naar cool chic: de 
rotanzetels en bedden van de beginjaren ruimen plaats voor 
verstelbare zetels uit lichte legeringen, zoals die van Hans 
Luckhardt uit 1938. Met een bol op de armleuning kon de 
passagier zijn stoel in de gewenste positie brengen. Nadat 
met de Douglas DC 3 en de Lockheed Constellation een 
zeldzame symbiose van techniek, functionaliteit en esthe
tiek was bereikt, brachten de straal vliegtuigen vanaf de ja
ren zestig de luchtvaart in een enorme stroomversnelling. 
Men dacht enkel nog in superlatieven: meer, groter, hoger, 
sneller. De gigantische Boeing 747 maakte het vliegen ook 
voor de modale burger toegankelijk. Samen met de super
sonische Concorde betekende dit vliegtuig het hoogtepunt, 
maar ook het eindpunt van de technische evolutie in de 
luchtvaart; sindsdien zijn er nog nauwelijks significante 
vernieuwingen geweest. De democratisering van het vlie
gen ging wel ten koste van het comfort. Beenruimte en 
privacy in de lucht werden een statussymbool. Wie het kan 
betalen krijgt tegenwoordig een gesofisticeerde all-comfort 
zetel met een frame uit koolstofvezel, zoals die van Ross 
Lovecroft voor Japan Airlines. Als een cocon sluit deze 
zetel zich rond de solitaire zakenreiziger, waarbij allerhan
de multi medias nufjes een sfeer van privacy creëren. Voor 
de modale passagier daarentegen is het behelpen met kus
sentjes en opblaasbare neksteunen. Ook bij de maaltijden 
aan boord wordt het klasseverschil duidelijk. De functie 
van de maaltijden is overigens gewijzigd. In de begindagen 
van de luchtvaart moesten maaltijden de passagiers gerust
stellen; tegenwoordig dienen ze om ritme te geven aan 
lange afstandsvluchten en om de passagiers te verstrooien.
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ARGENTAURUM GALLERY KNOKKE
Zeedijk 826 Knokke tot 10/07/2005 enkel open op zondag francois.argentaurum@pandora.be

_L—  I—   :--------

11 -15 mei / 18 - 21 mei in foam en de galerie

Schaden & Van Zoetendaal
4 juni - 9 juli

- Marks of Honour, A Library

The Firm b . Ras, R. van Beek, T. Bratu, D. Scherer, K. Hauser

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

e Guilmot ■
Tekeningen en sculpturen
vernissage op donderdag 26 mei van 18 tot 21 u — tentoonstelling van 27 mei tot 3 juli 2005

open: dinsdag tot vrijdag van 10 tot I7u en zaterdag van 13 tot I7u — uitzonderlijk open op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli van 14 tot I8u

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

GALERIE MEERT RIHOUX
EVAMARISALDI NIELETORONI

29 april tot 28 mei 1 juni tot 16 september

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

* ' ♦

JKE SCHREURS GALLERY
Songbooks - John Cage

audiovisueel project I Heleen Van Haegenborgh - piano - Katrien Vermeire - film
life in de tuin van Marijke Schreurs Gallery op 15 juni (bij regen wordt het 22 juni) om 21.00 uur 
reserveren noodzakelijk

475 Van volxemlaan - B 1190 Brussels - t+f 02/534 18 69 - ma r ij ke.sch reu rs@ chello.be - WWW. ma rij keschreurshouse.com

******************************************************************************
/ Dutch Art Institute \ DAI public _ DAI private / Postgraduate Research & Practice in Art \

g DAI Open Days: 25, 26, 27 May from 10am till 5pm oI Where: in the AKI-building at the Campus of the UT, Enschede
: _ Twenty-six young artists invite you into their studios
Ï / With: public lectures on DAI projects in China (2004)
I India, Iran & Turkey (2005)
& _ www.dutchartinstitute.nl /
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Het ontwerpen van het vaatwerk is een echte uitdaging: 
elke millimeter en elke gram is er een te veel. De verhou
dingen en de stapelbaarheid van de borden, kommetjes en 
bekers zijn van groot belang: ze moeten passen in het dien
blad, de serveerwagen en de boordkeuken. In Airworld is 
een overzicht te zien van het eetgerei dat Lufthansa van 
1955 tot vandaag gebruikt heeft.
Omdat de luchtvaartmaatschappijen vaak op dezelfde rou
tes vlogen en hetzelfde type vliegtuig gebruikten, schonken 
zij vanaf de jaren ’50 bijzonder veel aandacht aan hun 
visuele identiteit. Elk document, toestel of personeelslid 
moest het imago en de bedrijfscultuur weerspiegelen. De 
reistassen die vroeger gratis aan de passagiers werden uit
gedeeld, zijn tegenwoordig gegeerde verzamelobjecten. 
Dat geldt ook voor de oude reclameposters, die vaak exo
tische bestemmingen afbeelden, met op de achtergrond het 
vliegtuig als een glimmende boodschapper van vrijheid en 
moderniteit. In tijden van internetboekingen en lage- 
kostenluchtvaart speelt de visuele communicatie echter een 
totaal andere rol: met banale grafieken en zielloze kleur- 
schema’s houden de lage-kostenmaatschappijen de ver
wachtingen van de klant bewust laag. Op die manier wordt 
elke toegift als een gunst ervaren.
Ook de airhostess behoort tot de vaste iconografie van de 
luchtvaart. Omdat zij vaak het enige menselijke contact 
vormt tussen passagier en luchtvaartmaatschappij, is haar 
uiterlijk van groot belang. De eerste airhostess was een ex- 
verpleegster die de passagiers een veilig gevoel moest geven; 
Later werden airhostessen gekleed door grote namen zoals 
Ralph Lauren, Dior en Valentino. De stewardess werd een 
ambigu rolmodel voor de vrouw: aantrekkelijk en zelf
bewust, maar ook hef en onderdanig. Die ambivalentie 
wordt mooi geïllustreerd in Ode aan het stewardessenpakje 
van Jelleke Oberius Kapteijn, een installatie die aan de in
gang van de tentoonstelling opgesteld staat. In een identieke 
pose showt één en hetzelfde model uniformen van lucht
vaartmaatschappijen van over de hele wereld. Kapteijn toont 
hoe het uniform culturele en nationale identiteit uitdraagt, 
maar tegelijk individuele identiteit uitwist.
De luchthaven is zonder twijfel de belangrijkste en meest 
complexe architecturale typologie van de 20ste eeuw. Naast 
het oplossen van technische en logistieke problemen moet zij 
ook een architecturale vertaling geven aan noties als snel
heid, technologie en dynamiek. Van een aantal historische 
voorbeelden zijn in Airworld indrukwekkende maquettes te 
zien, zoals de TWA-terminal van Eero Saarinen in New 
York (1958) en de Terminal 1 van Paul Andreu (1969) in 
Parijs. Waar de passagier bij Saarinen zelf zijn weg vindt in 
een vloeiend landschap, is Andreu’s ontwerp opgevat als 
een gigantische centrifuge die reizigers via roltrappen ver
deelt over auto’s, bussen en vliegtuigen. Zonder aanwijzin
gen raak je de weg kwijt. Signalisatiesystemen met idio
ticons zijn daarom een vast onderdeel van de luchthaven
infrastructuur - ook daarvan zijn in Airworld voorbeelden 
te zien. Tegenwoordig is er echter nog maar één norm bij 
het ontwerpen van luchthavens: zij moeten uitbreidbaar 
zijn en overzichtelijk. Stansted Airport van Norman Foster 
is hier een schoolvoorbeeld; het plan is van een bijna gra
fische helderheid.
De evolutie van de luchthaven is ook het onderwerp van 
een boeiende en rijk geïllustreerde monografie van Hugh 
Pearman. Airports: A Century of Architecture toont hoe 
luchthavens uitdrukking geven aan vooruitgang, vrijheid, 
ambitie en prestige. Het versluizen van passagiers, bagage 
en vracht is allang niet meer de hoofdzaak: tegenwoordig 
halen de meeste luchthavens hun voornaamste omzet uit 
commerciële activiteiten aan de landzijde. Luchthavens 
zijn uitgegroeid tot multifunctionele clusters met stedelijke 
allures. Pearman beperkt zich niet tot de technische of 
architectuurhistorische dimensie; in zijn inleiding stelt hij 
een aantal pertinente, kritische vragen bij de huidige status 
van de luchtvaart, en in zijn besluit geeft hij zes mogelijke 
toekomstscenario’s ter overweging aan de lezer mee. De

Robert Smithson in zijn studio, New York, ca. 1960

boodschap is duidelijk: de toekomst van de luchtvaart is 
onzekerder dan ooit. Dat is ook de les die we uit Airworld 
kunnen trekken. Aan het einde van de tentoonstelling krij
gen we een overzicht van de hoogtepunten van de lucht
vaart op een tijdslijn. Het is een einde in mineur: sinds 1990 
zijn maar liefst vijf internationale spelers verdwenen of op
geslokt. Sabena wordt in dit rijtje niet vermeld. Gelukkig 
heeft het Design museum die lacune in de Vitratentoonstel- 
ling opgevuld. In een klein addendum vol onverholen nostal
gie, worden gebruiksvoorwerpen, curiosa en andere souve
nirs uit het Sabenatijdperk getoond. Airworld is niet alleen 
een hommage aan de schoonheid en romantiek van de 
20ste-eeuwse luchtvaart, het is ook een afscheid van een hele 
cultuur. In de toekomst zal vliegen in een totaal andere con
text gebeuren: het zal niet meer gaan om prestige en luxe, 
maar om economie, ecologie en efficiëntie.

Sven Sterken

^Airworld. Design and Architecture for Air Travel, tot 19 
juni in het Design museum, Jan Breydelstraat 5,9000 Gent 
(09/267.99.99; http://design.museum.gent.be). De catalo
gus (red. Jochen Eisenbrand, Alexander von Vegesack) 
bevat negen essays en werd in 2004 uitgegeven door Vitra 
Design Stiftung, Charles-Eames-Strasse 1, 79576 Weil am 
Rhein (07621/702.32.00; www.design-museum.de). ISBN 
3-931936-49.
►►Hugh Pearman, Airports: a Century of Architecture, uit
gegeven in 2004 bij Laurence King Publishers, 71 Great 
RusseU Street, WC 1 B 3 BP London (020/74.30.88.50; 
www.laurenceking.co.uk). ISBN 1-85669-356-2.

Publicaties

ROBERT SMITHSON. Hoewel Robert Smithson be
schouwd wordt als een van de invloedrijkste Amerikaanse 
kunstenaars na de Tweede Wereldoorlog, vonden in Noord- 
Amerika na zijn vroegtijdige dood in 1973 slechts twee 
grote retrospectieves plaats. Na het belangwekkende 
Robert Smithson: Sculpture, gemaakt door Robert Hobbs 
in 1980, was het een kwarteeuw wachten op Robert 
Smithson Retrospective (2004-2005), georganiseerd door 
Eugenie Tsai en Cornelia Butler. In Europa daarentegen 
waren reeds in 1993-94, onder meer in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten, en in 1999 in enkele Scandinavische 
musea twee grote retrospectieves te zien, telkens vergezeld 
van gedegen catalogi. De huidige retrospectieve van 
Smithson was eerst te zien in het Los Angeles Museum of 
Contemporary art, liep vervolgens in het Dallas Museum of 
Fine Arts, en opent in juni in het Whitney Museum of Art 
te New York. Gelijklopend verscheen een rijk geïllustreer
de catalogus met een indrukwekkende verzameling teksten. 
Na een inleidende tekst van curator Tsai, volgen een lang 
en diepgravend essay van de gereputeerde kunsthistoricus 

Thomas Crow, een terug opgevist en gereviseerd interview 
van Moira Roth uit 1973, en negen bijdragen waarin ge
kende Smithson-scholars inzoomen op specifieke aspecten 
van zijn praktijk: de rol van zout, de enantiomorfe kamers, 
de architecturale ambities, de rol van taal, de spiegel, de 
bibliotheek en de impact van Smithson op de hedendaagse 
kunstpraktijk. Hoewel een groot deel van de essays geba
seerd is op boeken die reeds verschenen zijn of binnenkort 
zullen verschijnen, is de catalogus een belangrijk naslag
werk. Hij vormt een welkome aanvulling op recente, meer 
academische publicaties als Robert Smithson. Learning 
from New Jersey and Elsewhere van Ann Reynolds en 
Mirror Travels. Robert Smithson and History van Jennifer L. 
Roberts (zie mijn bespreking in De Witte Raaf nr. 110, juli- 
augustus 2004) en het eveneens voorliggende Robert Smithson 
and the American Landscape van Ron Graziani.
Precies het gevarieerde aanbod van korte maar gebalde es
says doet recht aan de diversiteit van Smithsons oeuvre. 
Het boek schetst een complexer beeld dan dat van de 
heroïsche land-artkunstenaar van Spiral Jetty. Tsai geeft in 
het inleidende essay een helder overzicht van Smithsons 
artistieke carrière, van zijn geboorteplaats Passaic in New 
Jersey tot het Texaanse Amarillo, waar hij omkwam in een 
vliegtuigcrash tijdens het fotograferen van de locatie voor 
een toekomstig earthwork, het postuum gerealiseerde 
Amarillo Ramp. Via de onderscheiden plaatsen waar 
Smithson aan de slag ging, ontvouwt ze minutieus zijn ar
tistiek parcours. Smithsons avonturen in de Texaanse 
woestijn, de New Jersey suburbs, de Mexicaanse provincie 
Yucatan of het Duitse Ruhrgebied, stonden in het teken van 
een radicale herformulering van het begrip plaats in de 
kunst. Naast de traditionele tentoonstellingsruimtes be
schouwde hij ook de woestijn, teksten en films als moge
lijke plaatsen van artistieke productie en interventie. Hij 
vertrok niet langer van de traditionele ruimte van het ate
lier, maar ontwikkelde een kunstpraktijk die zich over ver
schillende ‘plekken’ en ‘producenten’ uitspreidt, zonder 
ooit tot een plaats van oorsprong te kunnen worden herleid. 
Tsai laat zich gelukkig niet al te zeer leiden door psycho- 
biografische informatie. Net als zijn tijdgenoot en vriend 
Gordon Matta-Clark, is Smithson mede door een vroege 
dood uitgegroeid tot een mythische protagonist van de na
oorlogse kunst in Amerika en New York in het bijzonder. 
Terwijl Matta-Clark de reputatie geniet van een charisma
tisch en gedreven ondernemer, wordt Smithson steevast als 
een mysterieuze man afgeschilderd, getormenteerd en wel
bespraakt, sinister en humoristisch, met een uitzonderlijke 
kennis van kunst, religie, geologie, kristallografie, archeo
logie, plantkunde, sciencefiction, B-films en literatuur. 
Vaak zorgt dat mythische beeld ervoor dat niet langer het 
werk maar de figuur zélf wordt bestudeerd. Het artistieke 
oeuvre wordt dan gezien als een coherente expressie van 
het gecompliceerde leven van de kunstenaar. In het essay 
Cosmic exile: prophetic turns in the life and art of Robert 
Smithson maakt Thomas Crow, hoofd van het Getty 
Research Institute, zich deels hieraan schuldig. Crow, die 
trouwens ook instond voor het teleologische essay in de 
recent verschenen catalogus van Gordon Matta-Clark (zie 
mijn bespreking in De Witte Raaf nr. 106, november- 
december 2003), vertrekt van Smithsons meest emblema
tische sculptuur, de Spiral Jetty (1970). Hij stelt dat de uit
zonderlijke iconografie van dit werk - de fabelachtige en 
symbolische vorm van de spiraal - niet valt te duiden via 
een louter kunsttheoretisch kader, en zeker niet via het kri
tisch en analytisch apparaat - van dialectiek, entropie, ge
schiedenis enzovoort - dat Smithson zelf in zijn geschriften 
en interviews heeft aangemaakt. Crow doelt voornamelijk 
op het feit dat Smithson zijn vroege periode (voor 1964) 
altijd heeft afgedaan als prematuur. Vóór Smithson zich, na 
een rustperiode van twee jaar, als minimalistisch en con
ceptueel kunstenaar profileerde, maakte hij christelijk geïn
spireerde werken zoals Creeping Jesus (1961), Green 
Chimera with Stigmata (1961), Blind Angel (1961) of Jesus

sugar-free
1 mei - 4 juni 2005 

Alexandra Crouwers / Evert Defrancq / Nick Ervinck / Christophe Floré / Peter Morrens / Leopold van de Ven / 
Anne Vernimmen / Ane Vester / Donato Wharton & Anita Leib / Judith Witteman & Rebecca Sakoun

Event#02
Actuele audiovisuele media - zaterdag 4 juni 2005 vanaf 14.00 uur

7-inch Cinema / Hubert Czerepok* / Goeie De Bruyn / Jos De Gruyter & Harald Thys / Filmficionnes ft / 
Armin Franzen & Donato Wharton / Sagi Groner / Sami Kallinen / Adam Leech* / Anita Leib / 
Vincent Meessen* / Micronormous / Dominique Somers* / Karen Vanderborght & Kim Wyns /

Katrien Vermeire & Heleen Haegenborgh / Pawel Wojtasik* / Dirk Zoete / ZX Spectrum / (*) i.s.m. F18
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NETWERK GALERIJ & KUNSTENCENTRUM NETWERK
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Mocked (1961). Deze expressionistische tekeningen, col
lages en schilderijen zijn gefundenes Fressen voor een ex
ploratie van Smithson als getormenteerd kunstenaar. Crow 
kiest evenwel niet voor de geijkte psychoanalytische bena
dering, maar wil bewijzen dat Smithson in de Spiral Jetty 
bewust naar zijn vroegere mystieke preoccupaties terug
keert. Verder bouwend op Jennifer Roberts’ ontleding van 
de dubbele betekenis van het woord deposition — kruisafne
ming en sedimentatie - toont Crow hoe Smithson, via zijn 
geliefkoosde domein van de kristallografie, een brug slaat 
tussen twee onderscheiden registers: de theologische con
cepten van zijn vroege werk en de conceptuele en formele 
strategieën van zijn laat werk. De spiraalvorm verwijst naar 
een fase in het proces van kristallijne sedimentatie waarbij 
de symmmetrie doorbroken wordt. In die zogenaamde 
'schroefdislocatie' groeit een kristal niet langer homogeen 
maar spiraalvormig. Dit oneindig proces creëert een 
‘enantiomorfe’ situatie van onophoudelijke verandering en 
ultieme stilstand: de schroefbeweging blijft rond het origi
nele spiegelpunt draaien, maar gaat er tegelijk steeds verder 
van weg. De eindeloze beweging rond een onbereikbare 
oorsprong vindt zijn evenbeeld in die andere deposition, de 
kruisafneming, die jaarlijks opnieuw wordt opgevoerd in 
de liturgie.
Crow verliest zich niet in idolate bespiegelingen en biedt 
een overtuigende interpretatie van het cerebrale karakter 
van Spiral Jetty, alsook van enkele andere sculpturen van 
Smithson. Doordat hij echter uitgaat van de 'empathische 
consistentie’ die het werk volgens hem bezit, veronacht
zaamt hij de bredere betekenis van die semi-religieuze land- 
schappelijke interventies. Die brede context vormt dan weer 
het thema van het boek Robert Smithson and the American 
Landscape. Graziani stelt terecht dat er in de historische re
ceptie van Smithsons werk te weinig aandacht wordt besteed 
aan het naoorlogse economische en politieke landschap. Zelf 
leest hij Smithsons oeuvre in het licht van het naoorlogse 
milieuactivisme, het zogenaamd ‘new conservationism’ en 
zijn relatie tot het hedendaagse Amerikaanse landschap als 
een “vorm van politieke economie”. Aan het begin van de 
jaren ‘60 wordt men zich bewust van de nadelige impact van 
de industrie op de natuur. Tal van bewegingen willen het 
landschap in bescherming nemen en in extremis zelfs terug
winnen op de industrie. Smithsons landschappelijke ingre
pen, en dan vooral zijn late land reclamation projects in 
verlaten mijnsites, krijgen in die context een bijzondere 
betekenis. Graziani wil de bestaande kunsthistorische lec
tuur van deze werken dus letterlijk ‘van concrete grond 
voorzien’. Daar slaagt hij echter maar gedeeltelijk in. Zijn 
kunstkritische en -theoretische lectuur van het oeuvre blijkt 
meermaals te dun, en bij momenten verveelt hij de lezer 
door een obscuur en gekunsteld betoog. Toch is het boek 
een waardevolle aanvulling op de bestaande Smithson- 
literatuur: het wijst immers op de noodzaak om verder te 
gaan dan kunsttheoretische en -kritische interpretaties. Het 
oeuvre van Smithson vraagt hierom. Achteraan de catalo
gus van Robert Smithson Retrospective staat een gerevi
seerde lijst van de boeken in Smithsons bibliotheek (een 
eerste lijst verscheen in de retrospectieve catalogus van 
1993-94) met een korte maar revelerende inleiding van 
Alexander Alberro. Alberto wijst op het eclectische karak
ter van de collectie die meer dan duizend volumes omvat, 
gaande van literatuur, filosofie, theater, sciencefiction tot 
wiskunde en wetenschap. Dat is des te verwonderlijker 
omdat Smithson enkel middelbare school heeft gelopen, en 
geen opleiding kreeg aan een Ivy League college of univer- 
siteit, zoals zijn tijdgenoten Robert Morris, Carl Andre of 
Richard Serra. Toch had hij de nieuwsgierigheid en de ca
paciteit om zich in de meest uiteenlopende domeinen te 
verdiepen. Zijn belezenheid spreekt onophoudelijk uit zijn 
geschriften, waarin hij op kaleidoscopische wijze goochelt 
met zijn inzichten en ideeën. Het is dan ook jammer dat 
Cornelia Butler in haar essay A Lurid Presence: Smithson ’s 
Legacy and Post-Studio Art geen aandacht besteedt aan 
deze bijzondere eigenschap van Smithson. Butler wijst te
recht op de onnavolgbare wijze waarop hij begrippen als 
object, plaats, tijd en ruimte herformuleerde, de betekenis 
van kritiek, geschiedenis, geschiedschrijving, taal en beeld 
in vraag stelde, en de grenzen oprekte van de klassieke ar
tistieke instellingen zoals het museum, de galerie en de 
studio. Maar ze vergeet de autodidactische eruditie die dit 
mogelijk maakte. De rijkdom van Smithsons werk schuilt 
nu eenmaal in zijn brede theoretische onderbouw, die op 
een lucide en vaak geestige wijze uitgebuit en tentoon-

Tuinsteden
TUSSEN UTOPIE EN REALITEIT

Harm Jan Korthals Altes

THOTH

gespreid wordt. Het is een kwaliteit die we bij heden
daagse kunstenaars nauwelijks nog terugvinden. Nog 
nooit zijn er zoveel gediplomeerde kunstenaars actief 
geweest met zo’n gebrek aan theoretische bagage en in
tellectuele slagkracht.

Wouter Davidts

» Eugenie Tsai & Cornelia Butler (red.), Robert Smithson, 
met essays van Thomas Crow, Alexander Alberro, Suzaan 
Boettger, Mark Linder, Ann Reynolds, Jennifer L. Roberts, 
Richard Sieburth, Robert A. Sobieszek en een interview 
van Moira Roth, werd in 2004 uitgegeven bij de University 
of California Press, 2120 Berkeley Way, Berkeley, CA 
94704-1012 (510/642.42.47; http://www.ucpress.edu). 
ISBN 0520244087.
►►Ron Graziani, Robert Smithson and the American 
Landscape, werd in 2004 uitgegeven bij Cambridge 
University Press, 40 West 20th Street, New York, NY 
10011-4221 (212/924-39.00; http://www.cambridge.org). 
ISBN 0521827558.

TUINSTEDEN. Een huis met een voor- en achtertuin, dat 
is het ideaal van het grootste deel van de Nederlanders. Dat 
huis moet in een wijk staan waar de kinderen veilig buiten 
kunnen spelen, waar de bomen langs de straat volwassen 
zijn, waar de heester vol en groen en parkeren gratis is. Het 
verlangen naar suburbia is een open deur maar verkoopt 
goed. De foto op de kaft van het boek Tuinsteden tussen 
utopie en realiteit van Harm Jan Korthals Altes verbeeldt 
het ideaal aardig - alleen jammer dat het herfst is op de 
foto, want daardoor zijn de bomen kaal.
De laatste tijd is de tuinstad een geliefd thema bij archi
tecten, stedenbouwkundigen, architectuurhistorici en 
sociaal-geografen. En bij uitgevers, want er kwamen ver
schillende boeken uit die direct of zijdelings over tuinste
den handelen.
De oorsprong van het begrip tuinstad ligt in Engeland, waar 
Ebenezer Howard in 1898 het model voor de tuinstad ont
wikkelde. Hij publiceerde het in zijn boek To-morrow, a 
Peaceful Path to Real Reform, in 1902 herdrukt onder de 
naam Garden Cities of To-morrow. Het boek van Korthals 
Altes begint daarom met een enorme portretfoto van 
Howard. Het begrip tuinstad definieert Korthals Altes als 
een utopisch sociaal-ruimtelijk model, ontstaan als reactie 
op de ellendige woontoestanden van grote groepen mensen 
in de Britse industriesteden. Howard wilde zowel de stede
lingen als de industrie naar ruim opgezette, groene tuin
steden op het platteland bréngen. Iedere tuinstad zou de 
voorzieningen en de gemêleerde bevolking van de stad 
hebben, maar dan met veel frisse lucht, overvloedige groe
ne ruimte en het eenvoudige landleven binnen handbereik. 

De grond zou in gemeenschappelijk eigendom zijn, wat de 
tuinstad tot revolutionaire materie maakte. Howards publi
catie leidde tot een omvangrijke tuinstadbeweging in 
Europa en Amerika.
Tuinstad tussen utopie en realiteit is het resultaat van een 
promotieonderzoek en dat is te zien aan de academische 
opzet. Ieder hoofdstuk volgt hetzelfde stramien en wordt 
afgesloten met een kopje ‘conclusies’ -in het laatste 
hoofdstuk heten ze ‘eindconclusies’. In de inleiding krijgen 
we bovendien een leeswijzer voorgeschoteld voor het geval 
de lezer er niet uitkomt. De tabellen en analysemodellen in 
het boek verraden dat het om sociale wetenschappen gaat. 
Gelukkig zijn er ook foto’s, schetsjes en plattegronden af
gedrukt zodat er voor architectuurfanaten wat te zien is, al 
is het niveau van de illustraties mager.
Maar buiten deze schoolse rarigheden, is Tuinstad tussen 
utopie en realiteit een prachtig werk. Na de beschrijving 
van de herkomst van het begrip tuinstad en de definiëring 
ervan, legt Korthals Altes uit hoe het tuinstadmodel in 
Engeland leidde tot de bouw van tuinstadjes als Letchworth 
en tuinwijken zoals Hampstead Garden Suburb. Ameri
kaanse, Duitse en Oostenrijkse enthousiastelingen gaven 
hun eigen interpretatie van Howards ideeën en verbogen ze 
tot samenlevingsvormen die pasten binnen de nationale soci
ale en stedenbouwkundige tradities. Zo ontstonden bijvoor
beeld Radbum in New Jersey en de Hufeisensiedlung van 
Bruno Taut in Berlijn.
Met behulp van een door hem ontwikkeld analysemodel 
gaat de auteur ook Nederlandse tuinsteden te lijf. Intrige
rende voorbeelden van fabrikanten met goede bedoelingen 
komen aan bod. Zij bouwden uit bezorgdheid om hun 
werknemers, die ook hun kapitaal vormden, en om revolu- 
tionaire bewegingen zoveel mogelijk de wind uit de zeilen 
te nemen. Resultaten waren onder meer het Agnetapark in 
Delft voor werknemers van de Gist- en Spiritusfabriek en 
woningen voor mijnwerkers van Staatsmijn Emma in Zuid- 
Limburg. Maar ook woningbouwverenigingen en gemeen
ten hielden zich met de ontwikkeling van de tuinstad bezig. 
In Rotterdam had je Vreewijk en in Amsterdam Betondorp. 
Hier begint zich het karige illustratieniveau te wreken. 
Bijna alle voorbeelden zijn in architectonisch opzicht zeer 
interessant, maar dat komt met een plattegrondje en een 
overzichtsfoto in zwart-wit niet uit de verf. De diepgang 
van de tekst maakt gelukkig veel goed, omdat de vormge
ving daarin als belichaming van de sociale idealen wordt 
geanalyseerd en in een bredere context wordt geplaatst.
In de laatste hoofdstukken onderzoekt Korthals Altes de 
waarde en belevenis van de tuinstadgedachte tot op heden. 
Hij ondervroeg de hedendaagse bewoners van de oude 
tuinsteden over de manier waarop zij hun woonomgeving 
beleven en bespreekt recente toepassingen van Howards 
model in onder andere Almere. Via een aantal voorbeelden 
uit de 20ste eeuw komt hij uiteindelijk terecht bij de 
Amerikaanse beweging van de Traditional Neighborhood 
Development en de hedendaagse Nederlandse bouwprak
tijk. Retrobuurten (met woningen die in vormgeving refe
reren aan architectuur uit de jaren dertig), nieuwe buiten
plaatsen en landgoedwijken zijn - om voor de hand lig
gende redenen - populair. Korthals Altes doet tot slot aan
bevelingen voor de toepassing van het tuindorpmodel in 
verschillende hedendaagse situaties. Eigenlijk is het enige 
wat Tuinsteden tussen utopie en realiteit niet behandelt de 
urgente opgave van de herstructurering van naoorlogse 
tuinwijken. Maar daar springt een ander boek over tuinste
den in: De Tuinstad is dood, Leve de Tuinstad.
Dat boek mag echter het woord tuinstad in de titel hebben, 
er staat geen enkele foto in van een lommerrijke groene 
woonwijk vol bakstenen huizen met schuine daken. De 
onderzoeksmethode, schrijfstijl, illustratiewijze en zelfs 
het onderwerp zijn tegengesteld aan die van Korthals Altes. 
De Tuinstad is dood, l^eve de Tuinstad is het resultaat van 
ontwerpateliers waar in teamverband onderzoek gedaan is 
naar drie naoorlogse woonwijken die aan herziening toe 
zijn omdat de stedenbouwkundige en architectonische opzet 
niet meer aansluiten bij de hedendaagse woonwensen: 
De Poptahof in Delft, Klein Driene in Hengelo en Broersveld 
in Nijmegen. De stedenbouwkundige opbouw, de architec
tuur, het groen, de sociale samenstelling, het parkeren en de 
voorzieningen in de wijken werden onderzocht; en zoals 
het architecten betaamt, bedachten zij in alle gevallen crea- 
tieve oplossingen voor de wijkproblemen.
De Tuinstad is dood, Leve de Tuinstad is mooi uitgegeven, 
met leesbare schetsjes, sprekende illustraties en een heldere
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opzet. Ook de thematiek is actueel; allerlei publicaties en 
tentoonstellingen over de problemen van de naoorlogse 
groene wijken zien de laatste tijd het licht. Andere voor
beelden zijn de tentoonstelling en het mooie boek De Grote 
Verbouwing van Jacqueline Tellinga in het NAi en Lelijk is 
geen argument, een tentoonstelling die door Nederland 
reist op initiatief van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg. De initiatiefnemers van De Tuinstad is dood, Leve de 
Tuinstad, Bas Liesker en Jurgen van der Ploeg, zijn dit pro
ject gestart omdat ze zagen dat bij de aanpak van naoorlogse 
wijken vaak het kind met het badwater wordt weggegooid. 
Veel wijken hebben immers toch de nodige kwaliteiten. Het 
is zonde om daar zomaar met een bulldozer, een pot vrolijke 
muurverf en een schoffel aan de slag te gaan.
Voor de lezer wordt niet duidelijk welke kwaliteiten de 
initiatiefnemers bedoelen. En zo zijn er nog wel meer vra
gen te stellen bij dit boek, zoals: wat bedoelen de auteurs 
eigenlijk met een tuinstad, en voldoen naoorlogse wijken 
wel aan die definiëring? Wat weten de onderzoekers over 
de historische achtergronden van die wijken? Is er meer 
onderzoek gedaan dan het werkbezoek dat wordt genoemd? 
“Architectuur en stedenbouw sloten naadloos op elkaar 
aan”, staat te lezen over naoorlogse woonwijken in het al
gemeen, “en de openbare ruimte kreeg een prominente rol 
in het ontwerp. In korte tijd werden aantrekkelijke wijken 
gebouwd met een ruime opzet en veel groen.” Dat lijkt mij 
kort door de bocht: de klacht was juist dat de wijken goed
koop en snel gebouwd moesten worden, dus hoe kunnen ze 
dan allemaal ruim en groen zijn? Wat dit onderzoek lijkt te 
missen, is een degelijke grondslag. Zo grondig Korthals 
Altes zijn onderzoek aanpakte, vanaf de basis van Ebenezer 
Howard, zo wankel is het fundament van De Tuinstad is 
dood, Leve de Tuinstad.
De minstad is in beide boeken vooral een term die een lom
merrijk ideaalbeeld oproept bij de lezer, een term die samen
vat hoe een groot deel van de Nederlandse gezinnen wil 
wonen. Met die associatie in het hoofd schreef de ene auteur 
een verantwoord en aangenaam droomboek en maakten de 
anderen een gedreven, energiek werkdocument dat de archi
tect als onderzoeker en bedenker van geniale oplossingen op 
een lekker stevig voetstuk plaatst.

Dorine van Hoogstraten

►►Renée Schoonbeek, Bas Liesker en Jurgen van der Ploeg 
(red.), De Tuinstad is dood, Leve de Tuinstad! Herstructu
rering als culturele ontwerpopgave verscheen in 2005 bij 
NAi uitgevers, Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam (010/ 
201.01.33; www.naipublishers.nl). ISBN 90-5662-451-2.
►►Harm Jan Korthals Altes, Tuinsteden tussen utopie en 
realiteit verscheen in 2004 bij Uitgeverij Thoth, Nieuwe 
’s-Gravelandse weg 3, 1405 HH Bussum (035/694.41.44; 
www.thoth.nl). ISBN 90-6868-356-X.

JO COENEN - VAN STADSONTWERP TOT 
ARCHITECTONISCH DETAIL. Het fenomeen Rijks- 
bouwmeester staat momenteel hevig in de belangstelling, 
zowel in Nederland als in Vlaanderen. In oktober 2004 trad 
Jo Coenen af als Nederlands Rijksbouwmeester. Hij werd 
opgevolgd door Mels Crouwel. Ook in Vlaanderen vond 
onlangs een wisseling van de wacht plaats. In juni 2005 
krijgt Vlaanderen een nieuwe Bouwmeester in de persoon 
van Marcel Smets, vooral bekend van zijn masterplan voor 
de stationsomgeving in Leuven. Zo dicht bij elkaar als 
Nederland en Vlaanderen liggen, zo verschillend is echter 
de architectuur en de ruimtelijke ordening. In Nederland 
worstelt men met de gevolgen van een (te snel) terugtre
dende overheid, waardoor een machtsvacuüm dreigt te 
ontstaan, waarbij veel kennis verloren gaat. De behoefte 
aan een centraal en onafhankelijk aanspreekpunt, zoals de 
Rijksbouwmeester, is in Nederland groot, ondanks of juist 
dankzij de terugtredende overheid. De Rijksbouwmeester 
is in Nederland de belangrijkste adviseur van het Rijk op 
het terrein van architectuur en ruimtelijke kwaliteit. Hij 
adviseert de Rijksgebouwendienst, de regering en het 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieu. In Vlaanderen krijgt de overheid juist meer en meer 
greep op de ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij speelt de 
Vlaamse Bouwmeester een cruciale rol. Hij is vaak de di
recte gesprekspartner van lokale bestuurders inzake bij
voorbeeld architectenselecties, en de spil in een netwerk 
van informele ontmoetingen en collegiale adviezen. (Zie 
onder andere de conclusies van de uitwisselingsbijeen- 
komst PANORAMA NL o VL tussen Nederlandse en 

Vlaamse deskundigen in november 2004, georganiseerd 
door de Nederlandse stichting Architectuur Lokaal.) 
Of de voormalige Vlaamse Bouwmeester bOb Van Reeth 
voornemens is een boek uit te brengen over zijn ambts
periode is mij onbekend, maar Coenen presenteerde eind 
2004 een omvangrijk boekwerk. Jo Coenen, van stads
ontwerp tot architectonisch detail moet verduidelijken hoe 
Coenen zijn pleidooi voor “meer historisch besef, meer 
diepgang, meer gevoel voor continuïteit” heeft vormgege
ven, als architect en als Rijksbouwmeester. “Het architec
tonisch ontwerpen van stukken stad, van stadsensembles, 
van grote delen stedelijke omgeving, ervaar ik bij uitstek 
als mijn vak”, laat Coenen optekenen. Dat sluit in principe 
prachtig aan bij zijn taakopvatting- als Rijksbouwmeester, 
waarin hij het architectonisch ontwerp op allerlei niveaus 
weer een belangrijke rol gaf - een rol die in de loop der ja
ren in de verdrukking was geraakt. Veelzeggend was een 
van zijn eerste beleidsdaden als Rijksbouwmeester: het 
omdopen van het Bureau Rijksbouwmeester tot het Atelier 
Rijksbouwmeester, en het verhuizen van dit Atelier uit het 
grote ministeriegebouw naar een kleinere en meer toegan
kelijke locatie. Die actie illustreert dat Coenen de grote en 
kleine bouwopgaven niet zozeer vanuit het beleid wil bena
deren, maar vanuit het ontwerp. In de onlangs verschenen 
publicatie gaat het echter vooral over de architect Jo Coenen. 
Ontstaansgeschiedenis, toelichting op het ontwerp, platte
gronden, doorsneden en foto’s: allemaal goed verzorgd. 
Toch is het meest interessante onderdeel het hoofdstuk dat 
gaat over zijn periode als Rijksbouwmeester. De verwon
dering van de ontwerper in een door tekst geregeerd univer
sum: “Allereerst verbaasde ik me dat ik zoveel teksten 
moest doornemen, en dat dat normaal is op ministeries. 
Terwijl aan het plannen maken, en aan het onderzoek dat 
daarvoor noodzakelijk is, juist veel minder tijd wordt be
steed dan nodig is.” De ontdekking dat zeïfs de Rijks- 
gebouwendienst in wezen geen ontwerpende organisatie is: 
“Ik ontdekte dat er van de 900 personeelsleden bij de Rijks- 
gebouwendienst landelijk gezien maar 33 architect waren.” 
Het ombouwen van een ambtelijke afdeling naar een ont
werpbureau: “Het overzicht ontbrak [...] Dus ik heb eerst 
een nieuwe structuur gemaakt, waardoor ik alles te weten 
kwam wat er passeerde. Welk [Rijks]project, wie is de pro
jectleider, wie is de begeleider, wie is de architect. In welk 
stadium bevindt het project zich. Precies zoals ik het in 
mijn eigen bureau gewend was.” Vervolgens breidde hij 
zijn team uit, niet met ambtenaren, maar met ontwerpers en 
hij zocht samenwerking met allerlei organisaties, personen 
en instanties, op allerlei niveaus. “We gaan overal ontwerp- 
ateliers maken, met stedenbouwers, landschapsarchitecten, 
allemaal mensen met een ontwerpdiscipline.” En dan het 
gewenste resultaat: “Al vlug waren die [gesprekken] er 
door het hele land, ook bij de provinciale overheden, ook in 
de steden. Alles komt nu in onderling verband te staan, als 
een gigantisch uurwerk.” Een uurwerk dat nog lang zo zal 
functioneren, als het aan Coenen ligt: “Wat ik doe, is een

Nieuwe Publicaties

■ Mariana Castillo Ddebal, Interlude: The Reader’s 
Traces, Maastricht, Jan van Eyck Academy, 2005.
ISBN 90-72076-26-5
■ Cultural Hacking. Kunst des Strategischen Handelns, 
red. Thomas Düllo en Franz Liebl, Wien, Springer Verlag, 
2004. ISBN 3-211-23278-8
■ Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois en Benja
min H.D. Buchloh, Art since 1900. Modernism, Antimoder
nism, Postmodernism, London, Thames & Hudson, 2004. 
ISBN 0-500-23818-9
• Grenzbespielungen. Visuelle Politik in der Übergangs- 
zone, red. Beatrice von Bismarck, Köln, Verlag der Buch- 
handlung Walther König, 2005. ISBN 3-88375-953-8
■ William Kentridge. Thinking Aloud. Gesprâche mit An
gela Breidbach, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, 2005. ISBN 3-88375-863-9
■ Kulturelle Territorien. Zur politischen Macht kulturel- 
ler Territorien, red. Barbara Steiner, Julia Schafer, Ilina 
Koralova, Köln, Verlag der Buchhandlung Walther König, 
2005. ISBN 3-88375-925-2
■ Ane Hejlskov Larsen, Per Kirkeby. Paintings 1957- 
1977. Catalogue Raisonné, Köln, Verlag der Buchhand
lung Walther König, 2005. ISBN 3-88375-674-1
• Dana Lixenberg, Homeless in Jeffersonville, Indiana. 
Portraits and Landscapes between 1997-2004, Amster
dam, Artimo, 2005. ISBN 90-8546-033-6
■ Richard Martel, Art-Action, Dijon, Les Presses du Réel, 
2005. ISBN 2-84066-113-6
■ Please Pay Attention Please: Bruce Nauman’s Words. 
Writings and Interviews, red. Janet Kraynak, Cambridge 
(Mass.), MIT Press, 2005. ISBN 0-262-64060-0
• Wim Nijenhuis, De schaduw van het ongedachte, Rot
terdam, Episode Publishers, 2005. ISBN 90-59730-224
■ Dan Petjovschi, I Draw. I Happy, Köln, Schnittraum, 
2005.
■ Paul Philippot, Jalons pour une méthode critique et une 
histoire de l’art en Belgique, Brussel, La Part de l’Oeil, 
2005. ISBN 2-930174-34-X
■ Gerhard Richter, 18. Oktober 1977, heruitgave, 
Dresden/Köln, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/ 
Verlag der Buchhandlung Walther König, 2005.
ISBN 3-88375-105-7
■ Christian Ruby, Nouvelles lettres sur l’éducation esthé
tique de l’homme, Brussel, La Lettre Volée, 2005.
ISBN 2-87317-258-4
■ Jan Van Imschoot, The Testimony of a Barking Dog, 
red. Kurt Vanbelleghem, Brussel, Tikiriki Publications, 
2005. ISBN 9-077-36231-2
■ Hans Willemse en Paul Morrens, Copyright Panama- 
renko. Verklarende woordenlijst, Gent, Ludion, 2005. 
ISBN 90-5544-557-6
■ Slavoj iek. Welkom in de woestijn van de werkelijk
heid, Amsterdam, SUN, 2005. ISBN 90-5352-930-6 

noodzakelijke organisatie van het bureau tot stand bren
gen. Een ander kan daar een andere kleur aan geven, maar 
het land heeft behoefte aan dit bureau. Een bureau dat, als 
het aan mij ligt, ook weer zelf meer gebouwen gaat ont
werpen.” Spannende kost, en daarom is het erg jammer 
dat het boek niet dieper ingaat op de gevolgen van deze 
koerswijziging voor de Rijksontwerpen die nu in ontwik
keling zijn.

Indira van ‘t Klooster

►►Hilde de Haan, Jo Coenen, van stadsontwerp tot architec
tonisch detail, verscheen in 2004 bij NAi uitgevers, Maurits
weg 23, 3012 JR Rotterdam (010/201.01.33; www.nai
publishers.nl). ISBN 90-5662-371-0.

Medewerkers: Wouter Davidts, Mare Holthof, Steven 
Humblet, Kees Keijer, Sven Lütticken, David Nolens, Sven 
Sterken, Lieven Van Den Abeele, Dorine van Hoogstraten, 
Indira van ‘t Klooster 
------------------------------------------------- --------------------- ;--------

Deweer Art Gallery

presents the exhibition

PANAMARENKO
“KLAPPERSCHROEF-RUGZAK-MET-VLIEGENIER
(Batopillo) & andere werken
Transfo, Zwevegem
9.4-19.6.2005
Open Sa - Su, 2-6 p.m.
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Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B-8553 Otegem
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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 

■ Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51 - 9300Aalst

053/73.28.11 di-vr 10-12u 14-17u 
za-zo 14- 17a
I "Aalsterse kroniek in 200 houtskool
tekeningen” [tot 29/5]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst

053/71.06.46
do-za 14-19a
• Loek Grootjans [tot 4/6]
■ Kunstencentrum Netwerk Galerij 
Houtkaai z/n - 9300 Aalst J -

053/78.89.81
wo-za 14-18a
• "Sugar-Free" - Alexandra Crouwers, 
Evert Defrancq, Nick Ervinck, 
Christophe Floré, Peter Morrens, Leo
pold van de Ven, Anne Vernimmen, 
Ane Vester, Donato Wharton & Anita 
Leib, Judith Witteman & Rebecca Sa- 
koun [tot 4/6]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst
<f> 053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17»
• "Confrontatie" [tot 29/5]

Antwerpen______________________  

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 

03/216.30.28 wo-za 14-18a
• Groepstentoonstelling [tot 18/6]
■ De Branderij
Bleekhofstraat24 - 2018Antwerpen
I? 03026.79^3 zo 14-18a
• "Transit” - Kris Van Dessel, Raf 
Grauwveen [28/5 tot 3/7]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
P 03/233.13.45do-zo 13u30-18a
• Jan Vanriet, Nick Andrews, Karei 
Dierickx, Franky Cane [tot 19/6]
■ deSingel
Internationaal kunstcentrum
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen
P 03/248.2&28 di-zo 14-18a
• “Bridging the Borders” - Fernando 
Romero/LCM [tot 19/6]
■ 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” [4 tot 26/6]

■ Extra City
Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Silo - Kaai 44 Mexicostraat/ 
Siberiastraat - 2030Antwerpen 
<f> 03/272.28.80
do+zo 11-18 vr-za ll-23u
► “Are We Changing the World. Narcis
se Tordoir Collaborate Works” - Carla 
Arocha, Bruno Hautman, David Nei- 
rings, James Beckett, Vincent Geys- 
kens. Koen De Decker, Soi Praneet, 
Brehima Koné, Alioune Bâ, Walter 
Swennen, Jan Van Imschoot [tot 29/5] 
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai 47- 2000Antwerpen

03/242.93.00di-zo 10-18a
• Paul Seawright/”Verboden schuin te 
schieten! Misdaad in Antwerpen op 
foto 1930-1960” [tot 12/6] » “Belgi
sche fotografen 1840-2005” [24/6 tot 
18/9]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen

03/231.90.56 wo-za 14-18a
• Shelagh Keely, Vincent Geyskens - 
tekeningen [tot 25/6]'
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen 

03/234.21.60ma-vr 10-16u30
• Amy Schmit, Wien Bogaert [tot 24/6] 
■ Galerie Baudelaire
Sint-Paulusstraat41 -2000Antwerpen 

03/227.26.40zo 14-18u
• “Beautiful too much!” - Denis Brun 
[tot 25/5]
■ Galerie Jos Jamar
DeBurburestraat2A -2000Antwerpen 

03/238.68.75 wo-za 14-18»
• Laurent Crayt [tôt 18/6]
■ Galerie Kusseneers
De Burirurestraat 11 - 2000Antwerpen 

03/257.24.00wo-za 13-18uzo 14-18»
• “Homunculus” - David Taborn [tôt 
18/6]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018Antwerpen

03/247.24.19ma-vr 9-17u zo 14-17»
• “Aile Lust will Ewigkeif’ - Johan 
Clarysse - schilderijen [tot 24/6] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14- 2000Antwerpen 
P 03/237.11.27di-vr 10-18u za 12-18» 
* Ann Veronica Janssens [tot 2/7]
■ In-Between
Paardenmarkt90-92 - 2000Antwerpen 
P 03/232.22.29wo-za 11-18»
• Merlin Spie - installatie, tekeningen, 
video [tot 28/5] • Ellen Vrijsen - schil
derijen [9/6 tot 30/7]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat28 - 2000Antwerpen 
(f 03/240.64.30di-zo 10-17» 
• “Provinciale prijs erkenning loopbaan 
2004: Wilfried Pas” [24/6 tot 31/7] 
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 

03/238.7&09 di-zo 10-17»
• “Het allermooiste uit het prentenkabi
net D” [tot 12/6] » Jan Fabre [7/5 tot 31/ 

•"De koning te rijk Uit de museum
reserves” [tot 28/8]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat2 - 2000Antwerpen 
f 03/226.06.30do-za 13-18»
• Nick Ervinck [tot 24/6]
■ Kunstgalerij Isabella Brant
Isabella Brantstraat 71 -2018Antwerpen 

03/23&40.34 ma-vr ll-13u 14-18»
• Hans Beets - tekeningen [9tot 16/6]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 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 [tot 4/6]
■ Maes & Matthys Gallery
Pourbusstraat3 - 2000Antwerpen 
® 0478/48.50.31 wo-za 14-18» 
• “Schickeria Presents Fax...” [tot 26/6] 
■ ModeMuseum Antwerpen 
Nationalestraat28 - 2000Antwerpen 
P 03/470.27.70di-zo 11-17»
• “Mariage; No Clothes” - Felix Van 
Groeningen, Guido Vrolix [tot 19/6] • 
“Beyond Desire. Verlangen, attitude en 
styling in Afrikaanse en Westerse cul
turen” [tot 14/8]
■ Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 

03/238.59.60di-zo 10-17»
• “Emotion Pictures” - Bas Jan Ader, 
Lili Dujourie, Lily van der Stekker, 
Loulou Cherinet, Daniel Guzman, 
Nestor Kriiger, David Shrigley, Althea 
Thauberger, Tom Zumrner, Gitte Vil- 
lesen & Lars Erik Frank., [tot 5/6]

■ Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000Antwerpen 
® 03/28849.77do-za 14-18»
• “Idyl. As to Answer that Picture” [28/ 
5 tot 25/9]
■ Openluchtmuseum voor 
beeldhouwkunst Middelheim 
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 
f 03/827.13.50di-zo 10-20»
• ‘Idyl. As to Answer that Picture” - 
Gabriel Orozco, Sven Augustijnen, 
Mark Lewis, Corey McCorkle, Knut 
Asdam, Lee Bid, Miroslaw Balka, Boy 
Stappaerts, Niels Donckers, Stan 
Douglas [28/5 tot 25/9]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 

03/237.20.19 vr-za 13-18»
• “Ultradesign” - Emilio Lopez-Men- 
chero [tot 18/6]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai21-22 - 2000Antwerpen 
<f 03/248.08.45do-za 14-18»
• “Oudt hollands geel licht" - Charl van 
Ark [tot 18/6]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47- 2000Antwerpen 
f03/248.08.71 wo-za 14-18»
• John Bock [tot 21/5] • “Accrochage”
- Pieterjan Ginckels, Manfred Pernice, 
Joëlle Tuerlinckx... [25/5 tot 25/6]
■ Um Van Laere Gallery
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 

03/257.14.17di-za 14-18»
• Juan Uslé, Victoria Civera [tot 25/6]
■ Zeno X Gallery
L. De Waelplaats 16 -2000Antwerpen 

03/216.16.26 wo-za 14-18»
• Yun-Fei Ji [tot 4/6]

Brugge_________________________  

■ De Bond
Buiten de Smedevest 1 - 8000 Brugge 
p 050/44.30.40di-zo 9u30-17u30 
• “Pursued Boost in the Shell” - Sarah 
Baker, Gilles Barbier, Olaf Breuning, 
Liz Cohen, Petroc Dragon Sesti, Jean 
Dunning, Anthony Goicolea, Ronald 
Ophuis, John Isaacs, Daniel Roth... [21/ 
5 tot 31/7]
■ Garemijnzaal, Hallen 
(Cultuurcentrum Brugge) 
Grote Markt - 8000Brugge 

050/44.30.40 vr-zo 10-12u 14-17»
• ‘Tussen huid en orgasme” - Man Ray, 
Pipilotti Rist, Claire Roudenko Bertin, 
Yves Netzhammer, Charles Sandison, 
James Lee Byars... [22/5 tot 7/8]
■ Groeningemuseum
Dijver 12 - 8000 Brugge
<f> 050/33.99.11 dagelijks 9u30-17»
• "Memling en het portref ’ [8/6 tot 4/9]

Brussel 

■ argos 
centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 -1000Brussel 
(f 02/229.00.03 wo-za 14-19»
• “Vacuum Room” - Aernout Mik [tot 
25/6] 
■ Artiscope
St.-MichieLslaan 35 -1040 Brussel 

02/735.52.12 di-vr 14-18»
• “Chinese Visions” - Ling Jian - schil
derijen [tot 28/5]
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090 Brussel
P 02/424.24.12 do-zo 14-19»
• “Mouvement intuitif bis” - Claude 
Briand-Picard, Sjoerd Buisman, Maren 
Dubnick, Bernard Pagès, Richard Ser
ra, Anu Tuominen, Beat Zoderer, Ber- 
nar Venet, Birgit Werres... [tôt 5/6] 
■ BOAZ
Scheidkundigenstraat 15 A -1090Brussel 
“Archipel. Eindejaarstentoonstelling 
Sint-Lukas Brussel Vrije Kunsten” 
[22/6 tot 3/7]
■ Border Galerij
Magdalenasteenweg55-1000Brussel 
(f 02/279.64.34 di-za 11-18»
• Maria Fernanda Guzman [tot 4/6] • 
Valérie Berteau [ 10/6 tot 2/7]
■ BOZAR
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat23 -1000Brussel 
(f 02/507.82.00di-zo 10-18u do 10-21» 
• “De terugkeer van de zwaluwen” - 
Els Dietvorst [tot 29/5] • “Façade 5” - 
Luc Deleu [tot 4/9] • “Kinshasa, de 
imaginaire stad” [3/6 tot 4/9] • “Prijs 
Jonge Belgische Schilderkunst 2005” - 
Olivier Foulon, Carlos Aires, Ivo Pro
voost & Somina Denicolai, Sébastien 
Reuzé, Kris Vleeschouwer, Cindy 
Wright/Lili Dujourie [22/6 tot 4/9] • 
“Ensor tot Bosch. Rond de kunstcollec
ties in Vlaanderen” [15/6 tot 11/9]

■ OVA
Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat55 -1050Brussel 

02/642.24.80di-zo 10u30-18u30
• Veronique Decoster [tot 30/6] • Al
bert Bontridder - architectuur [tot 18/9] 
• “Lucien Hervé. Het oog van de archi
tect’[tot 25/9]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
(f 058/51.47.57di-vr 14-18u za 10-17» 
• Claudy Gielczynski - schilderijen 
[2tot 28/5] • Sergio Storel - sculpturen 
[1/6 tot 30/7]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
<f 02/538.42.20di-zo 13-18»
• ‘Trois bouteilles à la met’ - Alain 
Janssens, Armyde Peignier, Anne Pen
ders [tot 12/6] • “L’art nouveau en 
détails. Photographies de Gilbert De 
Keyset’ [15/6 tot 11/9]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000 Brussel 

02/219.44.51 wo-za 14-18»
• Tomo Savic-Gecan [20/5 tôt 26/6] • 
“Menselijke passies” - Philippe Van 
Snick [tôt 31/12]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art- 
Artothèque
Stokkelse Steenweg 45 -1200 Brussel 
P 02/761.27.67 
do-vr 9u30-12u3013u30-17u30 
za9u30-17»
• “D’autres mots...” - Alain Bomain, 
Mireio, Chantal Talbot, Godelieve 
Vandamme, Lionel Vinche [tôt 18/6]
■ Galerie Meert Ri houx
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
(f 02/219.14.22 di-za 14u30-18a 
I “Living Rooms” - Eva Marisaldi [tot 
28/5] 
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000Brussel 
p 0477/20.50.52 za-zo 14-18» 
I Xavier Martin [tot 29/5] 
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
<? 02/538.08.18di-za 14-19» 
• Franck Christen [-/5 tot -/6] 
■ ING Cultural Centre
Koningsplein 6 -1000Brussel 
(f 02/547.22.92 dagelijks 10-18» 
• “Romantiek in België” [tot 31/7] 
■ Institut Supérieur pour l’Etude 
du Langage Plastique 
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
P 02/504.80.70ma-za 9u30-19» 
• Patricia Kinard - schilderijen [tot 5/6] • 
“1994-2004: Dix ans de Fréon” [tôt 2/7] 
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000Brussel 
P 02/514.10.10 do-za 14-18p30 
• Joachim Koester [tot 11/6]
■ Koninklijke Musea voor Kunst 
en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000Brussel 
p 02/741.73.00di-zo 10-17» 
• “Art nouveau & design 1830-1958” 
[25/5 tot 31/12] » ‘Fotografie & Dy
nastie” [tot 31/12]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 
(f 02/508.32.11 di-zo 10-17»
• “Romantiek in België” [tot 31/7] 
■ La Verrière - Hermès
Waterloolaan 50 -1000Brussel 
(f 02/511.20.62 ma-za 11-18»
• “Métachroniques” - Caroline De 
Lannoy [tot 25/6] 
■ Le Salon d’Art
Muntho/straat81 -1060Brussel 
® 02/537.65.40 
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30 
► ‘Le cigare et la fourmi” - Erro [tôt 16/7] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 

02/227.34.04 ma-za 10-18»
• “Si elle” - Anne Marie Finné [tôt 25/6] 
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 -1000Brussel 

02/513.14.69
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18» 
► “Hey !” - Eva-Maria Bogaert [tôt 28/5]
• ‘City Snapper Game, Brussels” - Oli
vier Vanderaa & Lab.au [3 tôt 25/6] 
■ Marijke Schreurs Gallery 
Van Volxemlaan475-1190Brussel 
(f 02/534.18.69 vr-za 15-18»
• “Songbooks. John Cage, audiovisu
eel projecf’ - Heleen Van Haegen- 
borgh, Katrien Vermeir [15/6]
■ Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050Brussel
(f 02/649.86.65di-za 12-18u wo 12-21»
• “La façade Art Nouveau, une oeuvre 
d’art totale” [tôt 18/9]

■ Museum Antoine Wiertz
Vautierstraat62 -1050Brussel

02/648.17.18di-za 10-12u 13-17»
• “Romantiek in België” [tot 31/7]
■ Observatoire Galerie - Maison 
Grégoire
Dieweg 292 -1180Brussel 
f 02/372.05.38 za 14-18»
• “Gregoire House” - Loïc Vandersti- 
chelen & Simon Backès [tôt 11/6] 
■ One Two Three
p/a Werfstraat 13 - 1000 Brussel 
p 02/216.39.00di-za 12-18» 
• “Eldorado” - Gary Webb [tôt 17/5] 
■ Sint-Lukasgalerie Brussel 
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
(f 02/250.11.66 
di-vr 10-17u za 13-17»
• Nathalie Guilmot - tekeningen, sculp
turen [27/5 tot 3/7]
■ Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000Brussel 
P 02/279.45.10di-za 11-18»
• “Schildersignatuur. Artan, Boulen- 
ger, De Braekeleer, Ensor, Rops, Vo
gels” [tot 12/6]
■ Gallery’
Pleinlaan 2 -1050Brussel
P 02/629.23.25ma-vr llu30-17u
• “Perspectieven” - Hilke Muylder- 
mans [tot 27/5]
■ Xavier Hufkens
St-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel
<f> 02/639.67.30di-za 12-18»
• "Cultura Incesto” - Geit Verhoeven/ 
José Lerma [tot 28/5] • “Art Basel” - 
kunstbeurs/”Art Basel Unlimited: Pas
sage - Anne-Marie Schneider” [15 tot 
20/6] • Michel François, Xavier Nel- 
lens [2/6 tot 10/9]
■ De Japanse Toren
Chinees Paviljoen
Van Praetlaan 44-1020Laken
<f> 02/268.16.08 di-za 10-16u45
“Imari. Porselein voor de shogun en 
voor de Europese vorsten 1610-1760" 
[tot 28/8]

Charleroi 

■ Musée de Ia Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne
(f 071/43.58.10di-za 10-18»
• “Sentinelles de l’ombre” - Jane Eve
lyn 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»
► Michaël Matthys [25/5 tot 25/6]

Damme 

■ Gallery Utopia
Stationsstraat143- 8340Dairune-Sijsele 
P 0498/75.43.37za-za 10-12u 15-18»
• Juan Paparella, Diana Tibbaut [tot 29/5] 
■ Museum van Deinzeen Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze

09/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17»
• Firmin Schyvinck, Juliaan Lampens - 
schilderijen, tekeningen, ontwerpen 
[tot 12/6] • William Ploegaert - schil
derijen [25/6 tot 11/9]

Dendermonde

■ Cultuurcentrum Belgica 
Kerkstraat24 - 9200Dendermonde 
(f 052/20.26.26 vr-za 14-18» 
• “Housewife” - Sara Claes, Anton Cot- 
teleer, Vaast Colson, Leen De Waele & 
Sanne Nuyens, Kris Vleeschouwer, 
Sophie Nys [tot 19/6] • “De Mot zit in 
de Mythe. Tentoonstelling over ons su- 
pernatuurlijke erfgoed” [tot 3/7]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
P 09/282.77.93 do-zo 14u-18a
• Aysel Bodur - fotografie [tot 26/6]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle
(f 09/282.51.23
di-vr 13-17u za-zo 11-17»
• “Paintings from the USA and Japan” 
- Koen van den Broek - schilderijen [tot 
19/6] » Thierry Zéno [1 tot 31/7] • 
“Hans Hartung”/’Hippolyte Daeye” 
[3/7 tot 4/9]

Deurne

■ Zilvermuseum Sterckshof 

Hooftvunderlei 160-2100Deurne • 
(f 03/360.52.50di-zo 10-17u30
• “10 Jaar Sterckshofopdrachten. He
dendaags Belgisch zilver" [tot 5/6] , ,

Eupen__________________________  

■ Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien

In den Loten 3 - 4700 Eupen
0 087/56.01.10
di-vr 13-18u za-zo 14-18»
* “Make it New” - Günther Förg [tot 
26/6]

Genk 

■ FLACC
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk 
(f 089/84.52.23 vr9-17u za-zo 14-18»
• “Space Traveller” - Panamarenko [tot 
29/5] • “Out of Place” - Izabel Angerer, 
Tina Gillen, Loreta Visie & Penny Sio- 
pis [17/6 tot 7/8]

Gent

■ Caermersklooster

Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
09/269.29.10di-zo 10-17» .

• Dirk De Bruycker - schilderijen [tot 
19/6] • “Schrijven in de schaduw van de 
dood” - Marc Verschooris [tot 26/6] 
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 

09/267.99.99di-zo 9u30-17»
• “Airworld: design en architectuur in 
de luchtvaart” [tot 19/6] • ‘Tupperwa
re: transparantie” [2/7 tot 30/9]
■ Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B- 9000 Gent 
ë 0477/43.77.94 wo-za 14-18» 
• “Halve stro-stront rotonde” - Dirk 
Zoete [tot 25/6]
■ Galerie S. & H. De Buck
Zaidstationstraat25 - 9000 Gent 
® 09/225.10.81 wo-za 15-18» 
» Piet PoUet [tot 28/5] 
■ Galerij Kunst-Zicht 
Overpoortstraat z/n - 9000 Gent 
P 09/264.82.75di-do 11-15» 
• “Educacion” - Francis Denys, Ste- 
faan Dheedene [tot 26/5]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat23-9000 Gent - 
0 09/233.01.91
“Covers” - Marc Goethals [tot 29/5] 
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij 
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent ■ 
if.09/243.97.30di-zo 10-18» 7
• “El Fruto de la Fe. 16de eeuwse 
Vlaamse kunst uit La Palma” [tot 5/6] • 
“Alison” [tot 11/11]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent 

09/216.35.95
di-vr 10-17u za-zo 13-17»
• Ronny Delrue/”Verborgen werel
den” - Gerard van Lankveld, Henri 
Darger. Ronan-Jim Sévellec, Frans 
Stokkermans [tot 4/9]
■ OneT wenty Gallery 
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 
(f 09/243.10.05 wo-zo 13-18» 
» Emily Wolfe [tot 29/5] » Kelly Poe 
[4/6 tot 10/7]
■ Stedelijk Museum 
voor Actuele Kunst 
Citadelpark - 9000 Gent 

09/221.17.03
di-zo 10-18»
• Barty Flanagan/’Kunst Nu” - Vasco 
Araujo [tot 19/6] •‛Roma Publications”/ 
Kees Goudzwaard [27/5 tot 3/7] • Lois 
& Franziska Weinberger [27/5 tot 28/8]
• Takashi Murakami [14/5 tot 4/9]

Hamme

■ Gaanderij Vercammen
Kapellestraat 70 - 9220Hamme

052/48.07.87
za-zo 11-18»
• “Vive la Belgique” - Dan Dhaen, Jan 
Stremes, Jan Van Raemdonck, Her
man Van Snick, Weyers-Borms [tot 
12/6)

Harelbeke

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat2 - 8530Harelbeke

056/71.96.42 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13-30-18u za 10-12u 
13u30-16»
• Amber Omez, Inge Depraetere [tot 
30/5]

MDD
museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be — http://www.museumdd.be
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ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

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

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

• CIAP
Zuivelmarkt44 - 3500 Hasselt

011/22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17a
• Jethro Volders [tot 28/5]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 

011/22.99,31 di-zo 10-17u
• “Het Limburg portret” - Malou Swin- 
nen, George Baltus, Hugo Duchateau, 
Godfried Guffens, Paul Hermans, Liliane 
Vertessen... ./Stéphane Couturier - foto- 
grafie/Wim Brems [tot 22/5] • “A Kind 
of Blue” - Ivan Popovic - schilderijen/ 
Maurita Van Drogenbroeck, Lucia Ra- 
dochonska [28/5 tot 26/6]
■ Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt
(p 011/29.59.60di-ta 10-17u w 14-ITvl
• “Eindhoven - Luik” - John Körme- 
ling [tot 12/6] • “Never Left Right’ - 
Gert Robijns [tot 13/11]

Hingene_________________________ 

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880 Hingene
P 03/889.57.05 ma ta-w 14-19»
• Jas, Guy Vandenbranden [tot 28/5] • 
Paul Van Soens - schilderijen [5/6 tot 
10/7]

Hornu 

■ MAC’S
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
<^065/65.21.21 di-w 10-18» 
•‘Les pensées poissons” - Patrick Co
tillon [tot 17/7]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743- 8300 Knokke
P 050/61.12.37wo-ma 10u30-18u30
• Robert Brandy [tot 23/5] • Kathryn
Feldman [28/5 tot 27/6]
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A- 8300 Knokké-
Heist
p 050/62.93.63 za-zo 14-18»
• Lieve D'hondt [tot 26/6]
■ Argentaurum Gallery
Zeedijk 826 - 8300 Knokke-Zoute 
^050/62.15.84 zo
“Images volées” - Rudi Bogaerts [tot 
10/7]

Leuven

■ Stedelijk Museum
Vander Kelen - Mertens
Savoyestmat 6 - 3000 Leuven 
p 016/22.69.06di-ta 10-17uzr> 14-17» 
• “Meunier in dialoog. Een actueel 
kunstparcours door Leuven” - Allan 
Sekula, Sven T Jolie, Koen Broucke, 
Vincent Meessen [tôt 25/9]

Lier

■ Stedelijk Museum
Wuyts-Van Campen en Baron Caroly 
Van Cauwenberghstraat14 - 2500Lier 
P 03/800.03.97di-w 10-12u 13u-17u
• “Retrospectieve Ronald De Prêter” 
[tot 24/7]

Mechelen 

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen
<i> 015/33.63.36vr-w 14-18»
• “Beat Them, Join Them” - Thomas
Raat - schilderijen [tot 12/6]

Menen ,

■ Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest1 -8930Menen

056/51.58.91 ma-w 10-12u 14-18» 
• “Vrouwen Beelden. Kunst van vrou
wen" over vrouwen” - Lieve Blanc- 
quaert, Hilde Braet, Sabine OoSter- 
lynck. Els Van den Veyver [tot 5/6] 
• Stadsmuseum ‘t Schippershof 
Rijselstraat 77 - 8930 Menen

056/53.23.63 wo-w 14-18»
• Bertrand Catteuw - sculpturen [tot 29/ 
5] • Eric Ingels [4/6 tot 3/7]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
cp 064/21.21.93 di-w 10-18»
• “Mariemont côté jardins” [tot 18/6] • 
“Tell Amama. Couleurs de la chrétien
té” [17/6 tot 16/8] • “D’immatériels 
lendemains. Porcelaines de Tournai, 
porcelaines d’aujourd’hui” [tôt 18/9] • 
"Franz Cumont (1868-1947) et Marie- 
mon" [29/4 tôt 30/10]

Namur 

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14- 5000 Namur
<P 081/22.90.14 
dagelijks 12-18»
• “L’oeil urbain” - Marie-Noëlle Daft
ly, Gilbert Fastenaekens, Jan Kempe- 
naers, Cécile Pardo, Thomas Struth, 
Koen Theys, Niels Donckers, Christian 
Meynen [tot 5/6]

Oostduinkerke

■ Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 

058/51.47.57 vr-w 14-18»
• Ludo Achterholt, Serge Gangolf - 
schilderijen, sculpturen [tot 22/5] • An
dré Sprumont, Liévin d'Ydewalle - 
sculpturen, schilderijen [28/5 tot 24/7]

Oostende 

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling11 -8400Oostende
<P 059/70.18.70 vr-w 10u30-18u30
• Walter Leblanc [20/5 tot 26/6]
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende
<P 059/50.81.18di-w 10-18»
• Jan De Maesschalck [tot 29/5] • “Re
trospectieve Etienne Elias” [tot 12/6] • 
“The New Ten” [2/7 tot 2/10]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery 
Tiegemstraat 6 A- 8553 Otegem
<P 056/64.48.93
wo-do za-w 14-18u vr 9-12u 13-18»
► “Cosmopolitan Chicken Project/ 
Virtual Fighters” - Koen Vanmechelen 
[tot 22/5] • Panamarenko [9/4 tot 19/6]

Oudenaarde 

■ Labo Art
Heumestraat 221 - 9700 Oudenaarde

0477/68.36.71 za-zo 15-19»
• "Chaotics" - John Quivron [tot 5/6]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum
Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint-
Amands
<P 052/33.08.05 za-zo 12-19»
» “Emile Verhaeren (1855-1916). Te
genwoordig” [tot 30/10]

Strombeek-Bever 

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 - 1853 Strombeek- 
Bever
P 02/263.03.43 dageUjks 10-22»
• “Kunst uit Grimbergen" [20/5 tot 8/6]

Tielt 

■ Galerie CD
Kortrijksestraat44 - 8700 Helt
<P 0475/28.89.29
vr-w 15-18»
• Luk Berghe, Bart Vandevijvere, DO.
Trans [22/5 tot 25/6]

Tongeren_______________________  

■ Artuatuka
Vlasmarkt 4 - 3700 Tongeren
<P 012/23.57.19 
dagelijks 9-17»
• “Kunst- & Erfgoedfestival Artuatuca: 
www.artuatuca.be” - Panamarenko, 
Pieter Vermeersch, Virginie Bailly... 
[1/7 tot 28/8]

Waregem_______________________  

■ BE-PART
Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17- 8790 Waregem 
p 056/62.94.10
• "Resident#!: Dany Deprez" [5/6 tot 3/7]
■ Stedelijke Academie
voor beeldende vorming
Olmstraat29 - 8790 Waregem 
p 056/61.48.50 ma+wo+vr 13u30- 
17u30 za 8u30-12u 13u30-17u30
• Wim Nival, Bernadette Schockaert - 
schilderijen, objecten [ 1 tot 8/6]

Zwevegem____________ '_______

■ Transfo Zwevegem
Paul Ferrardstraat15-21 -8550Zwevegem
P 056/64.48.93 
do-za 14-18uw 10-18»
• “Klapperschroef-Rugzak-met-Vlie- 
genier & andere werken” - Panamaren
ko [tot 19/6]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum
für Internationale Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
® 0241/180.71.04 di+do 10-17wo+vr 
10-20u za-w 11-17»
• “Upside Down. Neueingerichtete 
Raume zur Gegenwart” - Edgar Arce
neaux, Thomas Demand, Mariene Du
mas, Sam Durant, Jeppe Hein, Mike 
Kelley, Louise Lawler, Arnold Oder- 
matt, Cindy Sherman... [tot 11/9]
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070 
Aachen
<p 0241/50.32.55
di-w 14-18u wo 14-20»
► "Ablenkung" - Sebastian Ludwig/ 
"Fleurs du Mal” - Christoph Schellberg 
[tot 12/6]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen
<P 0241/432.44.20
di-w 12-18u wo 12-21»
• Christoph Loos [tot 29/5] • ‘Mario 
Giacomelli (1925-2000). Il mio canto 

libero. Fotografien aus der Sammlung 
der Stadt Lonato” [tot 24/7]

Baden-Baden

■ Staatliche Kunsthalle
Uchtentaler Allee 8a - 76530 Baden-
Baden
<P 07221/232.50
di-W 11-18»
• ‘Multiple Raume: Park” [tot 26/6] • 
“Andere Körper” [9/7 tot 18/9]

Bedburg-Hau____________________

■ Schloss Moy land
Am Schloss 4 - 47551 Bedburg-Hau
<p 02824/9510-0
zo-do 10-18u vr 10-21»
• “Rembrandt en de 19de eeuwse En
gelse schilder-etsers" [tot 3/7]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15 -10117 Ber
lin
<P 030/202.093-0
ma-w ll-20u do-vr 11-22»
• “25 Years of Deutsche Bank Collec
tion” [tot 19/6]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrqfie 13 -10785 Berlin
<P 030/254.00.20
wo-ma 10-17»
•"Farbenfroh! DieWerkstattfiirWand- 
malerei am Bauhaus” [8/6 tot 12/9]
■ DAAD Galerie
Zimmerstrósse 90/91 - Berlin-Mitte , 
<P 030/26Ï.36.4O
ma-za 12-19»
• “The J. Street Project’ - Susan Hiller 
[tot 11/6]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-AUee 4 - 53113 Bonn 
<P 0228/91.71.202
di-wo 10-21u do-w 10-19»
• “Kronen en sluiers. Kunst uit middel
eeuwse vrouwenkloosters” [tot 3/7] • 
“10.000jaar kunst en cultuur uit Jorda
nië. Beelden uit het Oosten” [tot 21/8] • 
"Djenghis Khan en zijn erfgenamen. 
Bloei en ondergang van het Centraal- 
Aziatische steppenrijk” [17/6 tot 25/9] 
■ Bonner Kunstverein 
Hochstadénring 22 - 53119 Bonn 
<p 0228/69.39.36 
di-w ll-17u do 11-19»
I “Jump on Me” - Rita Ackermann [tot 
3/7]

Duisburg________________________ 

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Düsseldotfer Strasse 51 - 47049 Duis
burg
<P 0203/283.26.30
di-za ll-17uw 10-18»
• “Junge, Junge!” - Norman Junge [tot 
26/6] » Günther Uecker [tot 24/7] • 
‘Towards a New Freedom” [tot 31/7] • 
“Wilhelm Lehmbruck. The Man; Me
lancholy and Pathos” [tot 28/8]

Düsseldorf

■ K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz5-40213 Diisseldotf
<p 0211/83.81.130
di-W 10-18u vr 11-18»
• ‘Memory Images for the Future” - 
Bernhard Heisig [11/6 tot 25/9]

■ Stadtische Kunsthalle Dusseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213Diisseldotf 
<P 0211/899.62.43 
di-za 12-19u w 11-18»
• “Daumenkino. The Flip Book Kino” 
[tot 17/7]
■ K21, Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Standehausstrasse 1 -40217Diisseldotf 
<P 0211/83.81.600
di-vr 10-18u za-W 11-18»
• “Over the Rainbow” - Yoshitomo & 
Hiroshi Sugito [tot 29/5] • “Isolation” - 
Darren Almond [26/2 tot 29/5]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479Diisseldotf
<P 0211/89.962.60 di-w 11-18»
• “Inflamed with Art. Jean Dubuffet 
and Art Brut” [tot 29/5] » ‘The World 
of Netsuke. Werdelmann Collection of 
ornamental belt toggles from Japan” 
[tot 31/7] • “Intersections” - David 
Goldblatt [11/6 tot 21/8] • Bettina 
Rheims [21/5 tot 28/8]

Essen

■ Museum Folkwang Essen
und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128Essen
<P 0201/884.51.03
di-w 10-18u vr 10-24»
• “Ballnachte” - Jakob Tuggener [tot 
19/6] • “Ferdinand Hodler. Der Friih- 
ling" [tot 3/7] • ‘Moving Energies. 
Aspekte der Sammlung Olbricht; Ta
kashi Murakami” [10/6 tot 14/8] • 
‘Portraits” - Beat Streuli [tot 21/8]

Essingen________________________ 

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen
<P 0711/35.12.24.61
di ll-20u wo-w 11-18»
• “Entourage de? Zur Lehre von Profes
sor Paul Uwe Dreyer” [12/6tot31/7]

Frankfurt 

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
® 069/29.98.82.20 
wb-za ll-22u di+zo 11-19»
• “The Nazarenes. Religion, Power, 
Art” [tot 24/7] • ‘Ideal Worlds. New 
Romanticism in Contemporary Art” - 
Peter Doig, David Thorpe, Kaye Dona
chie, Christopher Ort... [tot 28/8] • 
“Denkmal 7” - Jan De Cock [26/5 tot 
11/9]
■ Museum fur Ange wandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 
<p 069/21.23.40.37 
di-w 10-17u wo 10-20»
• "Roentgenmöbel aus dem Bestand” 
[tot 31/7]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt 44 ■ 60311 Frankfurt am Main 
<P 069/219.314.0
di-vr 12-20u za-W 11-18»
• ‘Populism” [tot 4/9]
■ Portikus im Lein wandhaus
Weekmarkt 17 - 60311 Frankfurt am 
Main
<P 069/2199.8760
di-w ll-18u wo 11-20»
• “Revolution IT’ - Felix Gmelin [tot 
22/5] » Yoko Ono [1 tot 26/6]
■ Museum für Moderne Kunst 
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am- 
Main
<p 069/212.304.47
di-zo 10-17u wo 10-20»
• “What’s New, Pussycat? Neuerwer- 
bungen und Sammlung Ströher" [tot 
31/7]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg
<p 0761/349.44
di-w 11-17»
I “Body Proxy” - Norma Jeane [tot 22/
5] • Arma Amadio [3/6 tot 14/8]

Hamburg

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
<P 040/32.10.30di-w 11-18»
• ‘Martin Munkacsi (1896-1963): 
Think While You Shoot! Retrospecti
ve” [tot 25/7] • “Painting in the 21st 
Century. Works 1982-2005” - Georg 
Dokoupil/’Helmut Schmidt Pictures 
of a Life Time” [tot 28/8]

Hannover 

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover 
rip 0511/32.45.94 
di-w ll-17u wo 11-21»
* Georg Herold [tot 29/5]

Herford 

■ Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5- 32052 Herford
<P 05221/99.44.30.14
do-w 11-18»
► ‘My Private Heroes” [tot 14/8]

Karlsruhe 

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

Kassel 

■ Kunsthalle Fridericianum
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel
<P 0561/707.27.20
di-w 10-I8u do 10-20»
I "Kollektive Kreativitat” - General 
Idea, Gilbert & George, AA Bronson, 
Allegoric Postcard Union, Art & Lan
guage, Irwin, flyingCity... [tot 17/7]

Kleve 

■ Museum Kurhaus
Ewald Mata ré Stiftung 
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
<P 02821/75.010di-w 10-18»
• “En/Of ’ - Franz Ackermann, Doug 
Aitken, Darren Almond, Thomas De- 
mand, Tobias Rehberger, Gerwald 
Rockenschaub, Simon Starling... - edi
ties [tot 26/6] • “Joseph Beuys: grafiek 
als proces. Het late grafische werk” [8/ 
5 tot 4/9]

Köln

■ Museum für Ange wandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667Köln
<P 0221/221.238.60
di-w ll-17u wo 11-20»
• “Der modellierte Körper. Studioaus- 
stellung zur keramischen Plastik” [tot 
29/5]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
® 0221/221.223.79 di 10-20u wo-vr 
10-18u za-w 11-18»
• Matt Mullican [tot 12/6] • ‘Tisch mit 
Dank” - Stefan Holler [tot 17/6] • 
“Kunst in Schokolade" - Louise Bour
geois, Pawel Althamer, Richard De
acon, Rosemarie Trockel, Franz West, 
John Miller, Isa Genzken, Ilya Ka
bakov, Thomas Schutte... [tot 19/6] • 
“StudioFilmClub” - Peter Doig [tot 24/ 
7] • ‘Max Beckmann - Fernand Léger, 
Unerwartete Begegnungen” [21/5 tot 
28/8]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz 4 - 50667Köln
<p 0221/221.244.38 di-w 10-17»
• “Von Anfang an. Archâologie 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-W 11-18»
* “Ansichten Christi. Das Christusbild 
von der Antike bus zur Gegenwart” [2/ 
7 tot 2/10]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674Köln 
<p 0221/940.518-0
di-w ll-17u do 11-20»
• “Den Himmel in der Pinselspitze. 
Chinesische Malerei de 20. Jahrhun- 
dert” [tot 25/9] • “Der Fluss des 
Glücks: Kunst des Zen-Buddhismus" 
[30/4 tot 25/9]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum 
Ubierring 45 - 50678 Köln
<P 0221/336,94.13
di-vr 10-16u za-w 11-16»
• "Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf 
der Suche nach dem Gottesbild. Die 
Sammlung Marianne und Viktor Lan
gen” [tot 2/10]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97- 47798 Krefeld
<P 02151/77.00.44
di-w 11-17»
• “Iceage” - Inigo Manglano-Ovalle/ 
’’John Wesly: Works on Paper 1961- 
2005” [5/6 tot 11/9]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld
<p 02151/77.00.44
di-w 11-17»
• "Iceage" - Inigo Manglano-Ovalle/ 
’’John Wesly; Works on Paper 1961- 
2005” [5/6 tot 11/9]

Leverkusen 

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen
<p 0214/855.56-0
di ll-21u wo-w 11-17»
► “Blumenstück - Künstlers Glück 
Vom Paradiesgartlein zur Prilblume" 
[22/5 tot 28/8]

Lüneburg_______________________  

■ Kunstraum
der Universitat Lüneburg
Schamhorststrasse 1 - 21335 Lüne
burg
<P 04131/78.12.10 
do-16-20u vr-za 14-18»
• "Ökonomien des Elends. Pierre
Bourdieu in Algérien” [28/5 tot 8/7]

Mönchengladbach_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Stadtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27 - 41061 Mönchenglad
bach
<P 02161/25.26.31
di-w 10-18»
• "Rheingold IB” - Peter Doig, Jörg 
Immendorff, Albert Oehlen, Jona
than Meese, Daniel Richter [tot -/6] 
• "Auswahl 1. Sammlung Provinzial 
Versicherung Rheinland” - Stan 
Douglas, Jenny Holzer, Mike Kel
ley, Chris Ofili, Ugo Rondinone... 
[tot 19/6] • “Das Jahr in islndi- 
schen Farben und einige 90 Minuten 
in Schwarzweiss" - Birgir André- 
sson [tot 31/7]

München

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29- 80333 München
<P 089/23.80.50
di 10-20u wo-w 10-17»
• "Doppelgarage, North Pole, South 
Pole, Not in My Name” - Thomas 
Hirschhom [tot 3/7] I “The Art of Der 
Spiegel. Title Illustrations Spanning 
Five Decades” [15/6 tot 17/7] » 
“Franz Kobell (1749-1822). Drawer 
Between the Idyllic and the Real” [tot 
24/7] I “Images of Italy from the 
Time of Goethe” [tot 31/7] • “Frei 
Otto. The Reconciliation of Nature 
and Technology” [26/5 tot 28/8] • 
“James Anderson and the Painter- 
Photographers 1846-1870. The Sie- 
gert Collection” [tot 11/9]
■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 Mün
chen
<p 089/211.27.115
“The Body of Photography. Herzog 
Collection” [tot 12/6] > “La La Land. 
Parody Paradise” - Paul McCarthy [ 121 
6 tot 28/8] I ‘Turning Back” - Robert 
Adams [29/6 tot 25/9]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München
<P 089/22.11.52
di-w ll-18u do 11-21»
I "Tcestorm" - Carol Bove, Gerard By
rne, Liam Gillick, Jim Isermann, Dorit 
Margreiter, Christian Philipp Müller, 
Florian Pumhösl, Cerith Wyn Evans 
[tot 1/7]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafie 60 - 81675 Mün
chen
<p 089/45.55.51.25 
wo-w 11-18»
• “Georges Braque. Lettera Amorosa. 
Aus einder Privatsammlung" [tot 9/10]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg
<p 0911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20»
• “Selbstportrat mit 50millionfacher 
Lichtgeschwindigkeit. Malerei 1980- 
2005” - Albert Oehlen [tot 26/6]

Siegen__________________________

■ Museum für Gegen warts kunst 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen
<p 0271/405.77.10
• "Sehen als Denken sehen” - Eske 
Schluters [tot 29/5] • "Retrospektive 
Charlotte Posenenske (1930-1985)” [3/ 
6 tot 28/8]

Wolfsburg______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg 
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg
<P 05361/266.90
wo-za ll-18u di+w 11-20»
• “James Rosenquist. Retrospektive” 
[tot 5/6] • “Cecil Beaton: Portraits” [tot 
24/7]

15 mei - 12 juni

Designing Truth
Hinrich Sachs

4 juni 12:00 uur

Parade in Vathorst in het kader van Ontwerpposities #2
Neeltje ten Westenend

19 juni - 17 juli

Ontwerpposities #3
Ben Laloua/ Didier Pascal
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Frankrijk

Altkirch

• Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch
® 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u ra-w 14-19u
► "Come-back/Le retour" - Thomas 
Galler, L.A. Raeven, Sven TJolle, An
dro Wekua, Italo Zuffi [tôt 22/5]

Delme

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme

03.87.01.43.42
wo-za 14-18u w ll-18u
• “General Dynamics” - Philippe De- 
creuzat, Loïc Raguénès, Vincent Sza- 
rek [tôt 22/5]

Dijon___________________________  

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 -21000Dijon 

03.80.67.18.18 ma-za 14-18u
• Imogen Stidworthy [tôt 4/6]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 

03.80.30.75.23di-za 14-18a
• Kirsten Everberg, Monique Van
Genderen [tôt 13/8]
■ Le Consortium
centre d’art contemporain
Rue de Longvic37- 21000Dijon 

03.80.68.45.55 di-za 14-18u
• Angela Bulloch [tot 13/8]

Le Cateau-Cambrésis 

■ Musée Matisse
Palais Fénelon - 59360 Le Cateau-
Cambrésis
i? 03.27.84.64.50wo-ma 10-18u
• “Hommage(s) à Matisse” - Claude
Viallat [tôt 12/6]

Lyon___________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon

04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18a
• “Impressionisme et naissance du ci
nématographe” [tôt 18/7] • “Archéolo
gie du Koweït l’île de Failaka" [16/6 
tôt 3/10]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - 
Metz.
<(>03.87.74.20.02
wo-zio ll-I9u
* “Quand les latitudes deviennent suis
ses” - Jean-Gilles Décosterd & Philip
pe Rahm, Monica Studer & Christoph 
van den Berg, Marine Hugonnier... [27/ 
5 tot 28/8]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Dégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
<P 04.92.07.73.80
di-zo 14-19a
* Véronique Boudier, Bernhard Mar
tin, Lari Pittman [tot 22/5] • Fabrice 
Hybert, Stephen Wilks, Ingrid Maria 
Sinibaldi, Dias & Riedweg, Gérald Pa- 
nighi [25/6 tot 9/10]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Orlé
ans 
j» 02.38.62.52.00 
ma-vr 10-12u 14-18a
• “Jakob et Mac Farlane" [27/5 tôt 31/7]

Paris 

■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
<(01.47.03.12.50
di 12-21u30 wo-vr 12-19u za-zo 10-19a
• "Dispositifs" - Tony Oursler/”Les 
Filles d’Amsterdam” - Jean-Luc 
Moulène [tôt 22/5] • “Chaplin et les 
images”/”Burlesques contemporains” 
[7/6 tôt 18/9]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
( 01.44.78.12.33 
wo-ma ll-21u
• “Dionysiac. Art in Flux” - John Bock, 
Christoph Büchel, Maurizio Cattelan, 
Malachi Farrell, Kendell Geers, Tho
mas Hirschhom, Fabrice Hybert, Paul 
McCarthy, Jonathan Meese, Keith Ty- 
son, Jason Rhoades... [tot 23/5]

De Veemvloer Inrichting
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1013 CR Amsterdam 
020-6386894 
infogveemvloer . nl 
www.veemvloer.nl

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

Bart Guldemond 
11-03 t/m 01-04

Fase 2:
Krijn de Koning 
Opening 07-04 18:00 
08-04 t/m 29-04

Fase 3:
Joris Brouwers 
opening 12-05 18:00 
13-05 t/m 04-06

met de fiets/on bike: Silodam > 1 min Westergasfabriek > 5 min Centraal Station > 6 min PostCS > 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 [Zoutkeetagracht]

■ Jeu de Paume, site Hôtel de Sully 
Rue Saint Antoine 62 - 75004Paris 
(01.47.03.12.50
• “Images de marques: du document au 
fétiche” [tôt 22/5] » Joan Jonas [8/6 tot 
28/8]
■ Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts
Rue Bonaparte 14 - 75006 Paris 
( 01.47.03.50.00di-zo 13-19u
• “Plus que vrai. Diplômés 2004” [tôt 
10/7]
■ Centre Culturel Canadien
Rue Constantine 5 - 75007Paris
( 01.44.43.21.90 di-vr 10-18u za 14- 
18udol0-21u
* ‘Canadian Club” [tot J 8/6]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
( 01.48.74.95.38di-zo 10-17u40 
I “Richard Lindner (1901-1978). 
Adults only” [tot 12/6] • “La Collec
tion Brasiliana. Les peintres voyageurs 
romantiques au Brésil (1820-1870)” 
[28/6 tot 27/11]
■ La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10-75012Paris 
® 01.40.01.08.81 
wo-zo ll-19u do 11-21x1
• "Phora" - Ann Hamilton [tot 22/5] • 
Berlinde De Brayckere/”Amulf Rainer 
et sa collection d’art bruf’/”Jôtg 
Lenzlinger et Gerda Steiner” [24/6 tot 
9/10]
■ Bibliothèque Nationale de France 
François Mitterand
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
P di-za 10-19u zo 12-19u
• "Derain et la scène” [24/5 tôt 28/8] • 
“Objets dans l’objectif. De Nadar à 
Jean-Louis Garnell" - fotografie [31/5 
tot 28/8] » “Sartre (1905-1980)” [tot 
31/8] • “Les impressions de Pierre Ale- 
chinsky” [7/6 tôt 4/9]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014 Paris 
( 01.42.18.56.50di-zo 12-20xi
• Rinko Kawauchi, Adriana Varejao 
[tot 5/6]
■ Le Plateau - Frac Ile de France 
Rue des Alouettes 33 - 75019Paris 
( 01.53.19.88.10
wo-vr 14-19u za-zo ll-19a
* “Silence Goes More Quickly When 
Played Backwards” - Loris Gréaud/ 
Christine Rusche [tôt 22/5] • Joan Jo
nas, Narda Fabiola Alvarado, Sung 
Hwan Kim, David Maljkovic, Seth Pri
ce [8/6 tot 28/8]
■ Palais de Tokyo
Site de création contemporaine 
Avenue du Président Wilson 13 - 
75116 Paris
( 01.47.23.38.86dagelijks 12-24x1
• “Jurassic Pork II” - Alain Séchas [tot 
5/6] • “All Cut Up” - Candice Breitz 
[tot 12/6]
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01 
(01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
“Comme le rêve le dessin. Esquisses et 
études italiennes des XVIe et XVIIe 
siècles à la lumière du dessin contem
porain” [tôt 23/5] • “Fa France romane 
au temps des premiers Capétiens 987- 
1152” [tôt 6/6] • “Le dessin florentin 
sous les derniers Médicis 1620-1720” 
[tôt 16/8] • “De la renaissance au pre
mier âge baroque. 130 dessins italiens 
pour les musées de France” [10/6 tôt 
29/8] I “Faïences de l’antiquité. De 
l’Egypte à Than” [10/6 tot 12/9]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107Quimper 
(02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
* “In Search of the Miraculous” - Jean- 
Pierre Bertrand [tot 12/6] I Dan Per- 
jovschi, Nahum Tevet [2/7 tot 2/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museuxl-51100 Reims 
(03.26.05.78.32
di-ZO 14-18u
► Franz Ackermann [tot 30/10]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
( 02.99.22.27.27ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18xi 
• “Les jours s’en vont je demeure. Oeu
vres de la collection Frac Bretagne” - Ste
ven Pippin, Marie José Burki, Gabriel 
Orozco, Etienne Pressager, Marijke van 
Warmerdam, Rémy Zaugg, Richard 
Baquié [tôt 25/6] • “Billy Never Reads”- 
Stéphane Le Mercier [tôt 25/6]

■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai R Zola 20 - 35000Rennes 
(02.99.28.55.85 
wo-ma 10-12u 14-18x1
• “Francis Pellerin (1915-1998)” [tot 
12/6]

Sars-Poteries

■ Musée-atelier du Verre
RueduGénéraldeGaulle 1 -Sars-Poteries 
(03.27.61.44
wo-ma 10-12u3013u30-18u
• “Fading Memories” - Lieven Van
Stappen [tot 5/7]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contem
porain Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber26 - 34200 Sète 
( 04.67.74.94.37wo-ma 12u30-19xi 
• “Dialogue” - Vincent Beaurin, Eric 
Fabre [tot 29/5]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
( 04.73.80.26.56mawo-vrl0-12u 14- 
18u za-zo 14-19xi
► Jorge Peris, Gilberto Zorio [tot 29/5]
• “Détours des tours” - Tadashi Kawa
mata [26/6 tot 25/9]

Tourcoing_______________________ 

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tour
coing
( 03.20.28.91.60wo-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-zo 15-19xi
• Léo Delarue [tot 11/6]

Villeneuve d’Ascq________________  

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
( 03.20.19.68.68 wo-ma 10-18u
• “Voisins officiels. Collection du Mu
sée des arts contemporains Grand Hor- 
nu” [tôt 3/7]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery Stives
Stives - TR261TG Cornwall
( 01736/79.65.43di-zo 10u30-17u30
» Richard Deacon, Paul Feiler [20/5 tot 
25/9]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation
Perry Green, Much Hadham - SG10 
6EE Hertfordshire
( 01279/84.33.33
“Henty Moore and the Challenge of 
Architecture” [tot 31/10]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
(0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21x1
• “Shallow Space” [tot 7/8]/Ettore 
Spalletti [tot 7/8] I Jaki Irvine [2/7 tot 2/ 
10]

Liverpool_______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
( 0151/709.32.23 
di-zo 10-18xi
• “Summer of Love: Art ofthePsyche- 
delic Era” [27/5 tot 25/9]

London

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
( 020/75.22.78.88
di-zo ll-17u wo 11 20xi
• “Enthusiasm. Hints of Love, Labour 
and Longing” - Neil Cummings, Mary- 
sia Lewandowska [tot 22/5]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
( 020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-zoll-17u30
• Urs Fischer, Verne Dawson [tot 10/7]

■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London
( 020/78.87.86.87vr-za 10-22u zo-do 
10-18x1
• “Herzog & de Meuron. An Exhibiti
on” [1/6 tot 29/8] • “Open Systems: 
Rethinking Art C1970” - Lygia Clark, 
Donald Judd, Cildo Meireles, Dimitrije 
Mangelos, Robert Filliou, John Baldes- 
sari, Alghiero Boetti, Bas Jan Ader, 
Marhta Rosler, Adrian Piper... [1/6 tot 
18/9] • “Frida Kahlo (1907-1954)” [9/ 
6 tot 2/10]
■ Tate Britain
Millbank-SWIP 4RG London
( 020/78.87.80.08dagelijks 10-17u50
• “A Picture of Britain” [16/6 tot 4/9] • 
“Joshua Reynolds. The creation of Ce
lebrity” [26/5 tot 25/9]
• Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
( 0171/439.74.38 ma-zo 10-18xi
• “Matisse, His Art and His Textiles” 
[tot 30/5] • “Summer Exhibition” [7/6 
tot 15/8] • “Impressionism Abroad. 
Boston and French Painting” [2/7 tot 
2/10]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA Lon
don
( 020/72.98.15.15dagelijks 10-18x1
• Andreas Slominsky [tot 12/6]

Groot-Hertogdom Luxemburg

I Alimentation Générale
art contemporain
Rue Adolphe Fischer 101 - 1521 
Luxembourg
( +352/26.19.05.55di-za ll-18ti
• Aline Bouvy, John Gillis [tot 4/6]
• Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame41 - 2240Luxembourg 
( +352/22.50.45 wo-ma 10-18xi
• “Landscapes” - Mark Lewis/ 
"Paysages: constructions et simulati
ons” - Oliver Boberg, Alain Bublex, 
Thomas Demand, Rainer Eisch, Isabel
le Hayeur, Valery Koshlyakov, Luca 
Pancrazzi, Katleen Vermeir [tot 3/7]
■ Musée National 
d’Histoire et d’Art
Marché aux Poissons - 2345 Luxem
bourg
di-zo 10-17x1
• “Rétrospective Gilles Aillaud (1928- 
2005)” [tot 5/6]

Italië

Torino 

■ Castello di Rivoli
Piazza Mafalda di Savoia - 10098 Ri
voli (Torino)
( 011/958.15.47
di-vr 10-17u za-zo 10-19x1
• “Faces in thé Crowd. Images of Mo
dem Life from Manet to Toda/’ [tot 
10/7]

Venezia 

■ La Biennale
Giardini di Castello enArsenale
di Venezia - Venezia
( 041/521.88.57
“Biënnale van Venetië” [12/6 tot 6/11]

Nederland

Almere 

■ Museum De Paviljoens 
Odeonstraat 5 -1325AL Almere
( 036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21x1
* “In contact met Nagele 1999-2005” -
Witho Worms/”Borrowed Sceneries” -
Florian Göttke [tot 23/10]

Amersfoort

I Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
(033/461.40.88 
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “Armando: Drawn on Stone” [tot 5/6]
■ Museum Flehite
Westsingel 50 - 3811 BLAmertfoort 
(033/461.99.87 
di-vr 10-17u za-zo 14-17x1
► “Tekenend voor Amersfoort. Willem 
van Dam (1895-1964)” [tot 23/10]

Amstelveen 

■ Cobra Museum 
voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
( 020/547.50.50 
di-zo ll-17xi
• “Swiss Made (The Art of Falling 
Apart)” - Emmanuelle Antille, 
Christoph Büchel, Miriam Cahn, Urs 
Fischer, Peter Fischli & David Weiss, 
Sylvie Fleury, Lori Hersberger, Pipilot- 
ti Rist, Ugo Rondinone, Roman Signer, 
Casta Vece, Caro Niederer... [tot 12/6] 
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat50-1182 JE Amstelveen 
(020/641.57.54 
do-zo 13-17x1
► “Ongekend land” - Mattie Schilders/ 
Peter Bremers [tot 16/5] • “Bernardine 
de Neeveprijs 2005” [22/5 tot 26/6] I 
Martin van Wordragen [19/5 tot 26/6]

Amsterdam 

■ 66 East Centre for Urban Culture 
Sumatrastraat 66 - 1094 NH Amster
dam
vr 14-20u za 12-18xi
I “The Limits of Inclusiveness” - 
Transgressive Architecture [tot 28/5]

■ Art Singe! 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
( 020/625.77.64 wo-za 13-17u30
• “Streetscenes” - Jan van Eeden - 
schilderijen [tot 5/6] 
■ Arti et Amicitiae
Rokin 112 -1012 LB Amsterdam 
( 020/623.35.08di-zo 13-18 
“De orde van de dag” - Linda Bannink, 
Sema Bekirovic, René Coelho, Marie
ke van Diemen, Hans Eijkelboom, Jan 
Henderickse, Thomas Mohr, Peter 
Spaans [tot 5/6] 
■ Artwalk
Kunstroute in de Statsliedenbuurt - 
Van Boetezelaerstraat 1 - Amsterdam 
(06/24.71.82.60
• “People Like Us. Kunstenaarsinitia
tief De Nieuwe Vide uit Haarlem te 
gast bij Artwalk” - Pietsjanke Fok- 
kema. Nils Mühlenbruch, Frans van 
Tartwijk, Simon Schrikker, Yarre 
Stooker, Guda Koster [tot 12/6]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
( 020/422.04.71 di-zo 11-17x1
• “Felicitas” - Pablo Pijnappel [15/5 tot 
26/6] » “Tropical Abstraction” [9/7 tot 
21/8]
■ Buro Empty
Willemsparkweg 17 - 1071 Amster
dam
( 020/670.71.47ma-za 14u-18xi
• Dylan Graham [tot 4/6]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
(020/625.56.51
di-wo+zo ll-18u do-za ll-23xi
• “Split Subjects” - performances [tot 
22/5] » “Prix de Rome 2005” - Yael 
Bartana, Lonnie van Brummelen, Es
ther Tielemans, Kanxuan [2/6 tot 7/8]
■ De Praktijk
Lauriergracht96 -1016 RN Amsterdam 
( 020/422.17.27di-za 13-18a
• "KunstRAr" - Bas Meerman [tot 16/ 
5] • “More I Remember" - Armen 
Eloyan - schilderijen, tekeningen/Floor 
van Keulen - schilderijen [tot 8/6] • 
“Broune schauwd” - Houcine 
Bouchiba/Niels Staal/”Not so Famous” 
- Nick Goulis [11/6 tot 13/7]
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410-1013 CR Am
sterdam
(020/638.68.94
wo-za 13-18u zo 14-17x1
• Joris Brouwers [tot 4/6]
■ Ellen de Bruijne Projects
Rozengracht 207A -1016 LZ Amster
dam
( 020/530.49.94
di-za 13-18u zo 14-17x1
• “Groupshow”/Chikako Wantanabe 
[21/5 tot 25/6]
■ Fotografie Museum Amsterdam 
Keizersgracht609-1017DSAmstenkm 
( 020/551.65.00dagelijks 10-17x1
• “Lodz Ghetto Album. Photographs 
by Henryk Ross” [tot 29/5] * “Room
scapes” - Astrid Hinz [tot 31/5] • “Bo
ris Mikhailov. A Retrospective”/ 
’’Private Pleasures, Burdensome Bore
dom. Public Deca/’ [tot 15/6] • “Pho
tieman” - Tom Wood [20/5 tot 3/7]
■ Galerie A
Joh. Verhulststraat 53 -1071 MS Am
sterdam
( 020/671.40.87di-za 14-16xi
» “George Brecht The Editions (1963- 
1989)” [7/5 tot 11/6]
■ Galerie Clement
Prinsengracht845-1017KB Amsterdam 
( 020/625.16.56
Joyce Ennik [tot 4/6]
■ GalerieFerclinandvanDieten-d'Eendt 

Spuistraat270-272 -1012 VW Amster
dam
( 020/626.57.77do-za ll-18a
• Mireille Bouwer, Danielle Lemaire [tot 
28/5] » “hnflangu)age fl” [4/6 tot 3/7] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 
( 020/423.30.46di-za 13-18a
• “And It Looked Like This” - Claire 
Harvey [tot 28/5] • “Art Basel” - kunst
beurs [15 tot 20/6] • “Groepstentoon
stelling” - Job Koelewijn, Jennifer Tee, 
Tom Claassen, Gé-Karel van der Ster
ren, Maria Roosen [4/6 tot 16/7]
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
( 020/418.70.03 wo-zo H-17u30
• Christina Kokou - schilderijen [tot 1/ 
6] • Peter Skovgaard - schilderijen [3 
tot 29/6]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 
( 020/623.62.37di-vr ll-18u za 14-18a
• “Some Painting” - Jo Baer, Bert 
Boogaard, René Daniëls, Marlene Du
mas, Britta Huttenlocher, Antonietta 
Peeters, Susan Tiger [tot 21/5] • “Art 
Basel” - kunstbeurs [15 tot 20/6] * Tho
mas Strath [28/5 tot 2/7] • Pae White 
[9/7 tot 27/8]
■ Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - Amsterdam 
“Venezia!” [tot 4/9] 
■ Huis Marseille
Keizersgracht401 -1016 EK Amsterdam 
( 020/531.89.89 di-za ll-17xi
• “Made in Britain” - Antoni+Alison, 
Craig Ames, Christopher Bucklow, 
Susan Derges, Elaine Constantine, 
Matthew Murray, Chino Otsuka, Mi
chelle Sank, Nigel Shafran, Clare 
Strand, David Trainer, Naglaa Walker 
[tot 29/5] • "Fotoverzamelingen van 
Hans van den Bogaard en Josje Janse- 
de Ronde Bresser” [4/6 tot 4/9]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht 380 -1016 GA Amster
dam
( 020/622.17.32 wo-za 13-17u30
• “Where Do We Go From Here...” - 
Margreet Bouman, Roos van Lierop, 
Elka Oudenampsen, C.A. Wertheim, 
[21/5 tot 25/6]

■ Montevideo
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
( 020/623.71.01 di-za 13-18a
• “Resonance. Hedendaagse perfor
mance kunst’ - Franko D., Yael Da
vids, Hayley Newman, LA. Raeven, 
Francesca da Rimini, Sterling Ruby, 
David Still [tot 5/6]
■ Motive Gallery
Elandsgracht 10 -1016 TV Amsterdam 
( 020/330.36.68
do-za 13-17u za 14-17xi
I “Vechten en rasten” - Albert van 
Westing [tot 5/6]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
( 020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo ll-17xi
► “Palet Willet Eeen keuze uit de col
lectie van Abraham Willet’ [tot 21/8] 
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CX Amsterdam 
(020/620.93.03
eerste zondag v.d maand 14-I7\i
• “One New Painting and One New 
Record” - Julian Dashper [tot 30/6] 
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 -Amsterdam
( 020/573.29.11
dagelijks 10-18u do 10-21x1
• "Leporello. Carel Blotkamp gastcon- 
servator" [tot 12/6] • “Populism” - Fat
ma Akinci, Willem de Rooij, Matthieu 
Laurette, Cildo Meireles, Sean Snyder, 
Erik van Lieshout Jeremy Deller, Per 
Kirkeby, Wang Du, Julika Rudelius, 
Sarah Morris, Marc Bijl., [tot 28/8]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat2 -1092 CK Amsterdam 
(020/56882.00
ma-vr 10-17u za-zo 12-17x1
• “Zwart in dienst van Oranje. Afri
kaanse soldaten in Nederlands Indië" 
[tot 4/9] • “Het Kwaad. All about Evil” 
[tot 12/9]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011 BS Amsterdam
( 020/428.42.84 wo-za 12-I8a
• Rob Voerman, David Haines [tot 28/5]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 - 1071 CX Am
sterdam
( 020/570.52.52
dagelijks 10-18u vr 10-22a
» “Egon Schiele (1890-1918)” [tot 19/ 
6] • “Van Gogh tekenaar. De meester
werken” [2/7 tot 18/9]
■ W139
Oosterdokskade 5 -1011 AD Amster
dam
( 020/622.94.34 di-zo 13-19x1
• “Invisible Script (a Letter to Morel)” - 
Boris Achour, Saâdane Afif, François 
Curlet, Ryan Gander, Jean-Baptiste 
Ganne, Dora Garcia, Laurent Grasso, 
Philippe Parreno/”If Love is a Red 
Dress” - Cora Roorda van Eijsinga - in
stallatie [tot 29/5]

Apeldoorn_______________________

■ Cultuur Onder Dak Apeldoorn 
Vosselmanstraat 299 - 7311 CL Apel
doorn
( 055/526.84.00 ma+do 10-20u30 di- 
vr 10-17u30 za 10-I7uzo 13-17x1
• “Moving Two. Beeld en video” [tot 
22/5]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 
( 026/351.24.31 
di-za 10-17u zo 11-17x1
* “Piercing the Spirits 1990-2005” - 
Rinke Nijburg - schilderijen, tekenin
gen [tot 12/6] • “Surfaces Paradise” - 
Thomas Ruff. Vik Muniz, Gary Cars- 
ley, Carrie Yamaoka [tot 12/6] • 
“Made in Amhem” - vormgeving [3/6 
tot 18/9]

Bladel

■ Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
( 0497/38.69.14 vr-zo 13-17xi 
» Cor Knops - schilderijen [tot 22/5] • 
Frank Malcorps, Ron van de Ven [27/5 
tot 26/6]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 
(076/514.19.28 
do-zo 13-17x1
• “Inversies” - Joris Ghekiere [20/5 tot 
26/6]
■ Nieuwe Brabantse Kunststichting
Reigerstraat 16 - 4811XB Breda
( 076/520.53.33
di-zo 13-17x1
• “Match! Galeries en kunstenaars uit 
heel Brabant” [29/5 tot 19/6]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven 
Koommarkt67 - 2611 EC Delft 
(015/212.42.06 
di-zo 13-17x1
• “Thomas Simon Cool (1831-1870). 
Kunstschilder" ’ [tot 30/10]

Den Haag_______________________  

■ Artotheek Den Haag
Denneweg 14a - 2514 CG Den Haag 
( 070/346.53.37
di-wo vr-za 10-17u do 10-17u 19-21U
► “La Gioia è un Colore Italiano” - Ri
chard Brouwer, Rob Knijn - schilderij
en [25/5 tot 26/6]
■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
(070/338.11.40
di-zo 14-22xi
* Helena van der Kraan [21/5 tot 21/8]48
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■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag

070/338.11.11 di-zo ll-17u
• “Sol LeWitt. Fotowerken” [tot 12/6] 
► “Het interbellum in de beeldende 
kunst, vormgeving en mode” [tot 19/6] 
» “Prentenkabinet; Odilon Redon 
(1840-1916)” [21/5 tot 21/8] » "Thin- 
king in Glass. Hedendaagse glaskunst 
uit Tsjechië en Slowakije” [tot 11/9] • 
“Andere culturen, andere muziek” [18/ 
6tot 18/9] * “Jacoba van Heemskerk & 
Piet Mondriaan” [4/6 tot 25/9]
■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag 

070/364.75.85
di-w 12-17u zo 13-17u
• “Dichter Gerrit Achterberg inspireert 
beeldend kunstenaars” [tot 24/5]
■ Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 

070/365.89.85ma-za 12-17u
• “Luchtgebonden bouwen” - Eric 
Vreedenburgh, Archipelontwerpers 
[tot 28/5]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 

038/427.34.70di-zp ll-17u
• “De aanvang van de wederopstan
ding van Christiane F.” - Pjotr Müller 
[tot 17/7]

Dordrecht

■ Centrum Beeldende Kunst
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 

078/631.46.89
wo-w 12-17u do 12-21\t
» Claudy Jongstra - vormgeving [tot 
21/5] • “In de hand gehouden” - Dami- 
ët van Dalsum [4/6 tot 16/7]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht
® 078/648.21.48 di-zo ll-17u
• “Dromen van Dordrecht” [tot 21/8]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond 
aan Zee
® 072/506.715do-zo 15-19a
• Iginio Balderi, Norbert Thomas, 
Ernst Hesse [21/5 tot 26/6] * Norbert
Thomas, Iginio Balderi [4/6 tot -/7]

Eindhoven

■ Centrum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 - Eindhoven 
® 040/275.51.83di-zo 12-16a
• “De kunst van TL” - Peter Pick, Lin
da Arts, Molitor & Kuzmin [tot 26/6]
■ Museum Kempenland
St-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eind
hoven

040/252.90.93di-zo 13-17u
• “Ontwerpen voor glas-in-loodramen, 
wand- en plafondschilderingen, moza
ïeken...” [tot 22/5] • “Oog op portret- 
ten” [18/6 tot 4/9]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 

040/238.10.00 di-zo H-17u do 11-
21u
• Jef Geys/Cosey Fanni Tutti [tot 21/8]
• David Claerbout, Robert Kusmirow- 
ski [5/6 tot 11/9]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514BP En
schede
^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 

0182/58.87.19
"Julio Gonzalez (1876-1942)” [tot 19/6]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Gronin
gen
P 050/366.65.55 di-zo 10-17a
• Hussein Chalay an - mode [tot 4/9] • 
“Van Kirchner tot Kandinsky. Duits 
expressionisme uit Nederlandse musea 
1919-1964” [tot 18/9]

Haarlem

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
® 023/511.57.75
di-za ll-17u zo 12-17u
• ‘The Stations of the Cress, 2004” - 
Damien Hirst en David Bailey/ 
"Homeless in Jeffersonville, Indiana” - 
Dana Lixenberg/”De werken van barm
hartigheid” - Luuk Wilmering/”Heart 
Beaf ’ - Nan Goldin [tot 5/6] I “De da
mes van Kees Verwey”/”Onvergetelijke 
vrouwen. Een keuze uit de colectie van 
het Spaarestad Fotoarchief'r'Blik op 
vrouwen. Portretten uit de fotocollectie” 
[25/6 tot 11/9]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen

045/577.22.10
di-vr ll-17u za-ZO 13-17u
► “In the Name of God” - Gregory 
Green/Karina van Heck/'Krities faijf ’ 

- Aad de Haas/”De Kas” - Paul Peters 
[tot 26/6] • “Attitudes 5” - Lieven Hen
driks, Machiel van Soest/171F collec- 
tieaankopen 2004” [8/7 tot 4/9]

Helmond

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

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 

035/539.39.39
di-za ll-17u zo 12-17a
» “Dirk Filarski (1885-1964) en Ditk 
Smorenberg (1883-1960). Schilders
vrienden” [tot 17/7]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden
P 058/255.55.00di-zo ll-17a
• “The More I Remember” - Armen
Eloyan [tot 12/6]

Leiden

■ LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden
® 071/512.48.90
ma-za 10-22u zo 14-17\t
► “Impacf ’ - Darren Gallagher [tot 27/5]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
® 043/329.01.90di-zo 11-17»
• "Anschool" - Thomas Hirschhom 
[tot 11/9] » "Wall Drawing #801, Spi
ral 1996” - Sol LeWitt [13/3 tot -/12] 
■ Hedali
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
® 043/351.01.75do-zo 13-17»
• ‘The Memory Remains” - Anutosh, 
Gijs Frieling, Klega, Cedar Lewisohn 
[tot 22/5] 
■ Marres
Centrum Beeldende Kunsten
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
71043/327.02.07di-zo 13-18» 
> “The Boys’ Bedroom. A Bed-in, a Ja
panese Garden, a Performance, A Ci- 
nema" - Will Stuart [tot 22/5]

Middelburg_____________________

■ CBK Zeeland
Balans 17-4331 BLMiddelburg 
7> 0118/61.14.43 ma-vr 9-17» 
• Bert Frijns, Barbara Voit [5/6 tot 4/9] 
■ SBK Middelburg - De Kabinetten 
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg 
® 0118/65.22.00 
di-zo 13-17»
► ‘Truth Is in the Eye of the Beholder” 
- Bianca Runge [tot 12/6]
■ Stichting Beeldende Kunst 
Middelburg
Markt - Middelburg 
® 0118/65.22.00di-zo 13-17»
• Pan Sonic [tot 12/6]

Nijmegen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 

024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
• “Moderne favorieten. 50 jaar collec
tie moderne kunst” [21/5 tot 7/8]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 - 5341 GC Oss 
7> 0412/62.93.28di-zo 12u30-16u30
• “The Innocents” - Taryn Simon [tot 
19/6]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6- 6731A W Otterlo 

0318/59.12.41 di-zo 10-17»
• “De favorieten van Helene” [tot 1/9]
• “Happy Forest” - Atelier Van Lies
hout [4/6 tot 2/10]

Piasmolen 

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586Plasmolen 
7) 024/696.21.76vr-zo 12-17»
• “Structures symétriques” - Henri Pro- 
si [tot 22/5]

Roermond

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041KD Roermond 
7> 0475/33.17.04 
do-za 13-17u zo 14-17»
»CoWesterik[tot29/5]

Roosendaal

■ Museum Tongerlohuys
Molenstraat2 - 4701JS Roosendaal 

0165/56.64.85
di-zo 14-17»
• “Frozen Fire" - Dondi White, Koen 
Vermeule, Emo Verkerk, Michael Ray 

Charles, Quik, Aaron van Etp [tot 26/6]

Rotterdam 

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
7> 010/436.37.13
di-vr ll-16u30 za U-17u zo 12-17»
► “Een Hollandse lente. Schilderijen en 
tekeningen van Henk Chabot (1894- 
1949)” [tot 29/5] » “Light and Form. 
Modernistische villa-architectuur en 
fotografie uit Hongarije (1927-1950)” 
[5/6 tot 18/9]

■ Goethe Institut Rotterdam
Westersingel 9 - 3014 GM Rotterdam 
® 010/209.20.90 
ma-do 10-19u vr 10-17»
• “Das Schillern. Drie kunstenaars uit 
Dresden” - Eberhard Havekost, Tho- 
ralf Knobloch, Markus Draper [tot 
10/6]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015AA Rotterdam 
rp 010/440.03.01 
di-za!0-17u zo 11-17»
* “Gaudi. Dromen en bouwen” [tot 
18/9]
■ Las Palmas Internationaal
Centrum voor Beeldcultuur
Wilhelminakade 66 - Rotterdam 
7! 020/523.15.23 dagelijks 11-18»
• “2de Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam: De Hollandse 
waterstad & Mare Nostrum” [27/5 tot 
26/6]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat53 - 3012 BM Rot
terdam
7> 010/213.09.91 wo-zo 13-18»
» “Documentaire strategieën” - Dieu- 
wertje Komen, Marleen Sleeuwits [24/ 
5 tot 1/6]
■ Musarm Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotter
dam
7> 010/441.94.00di-za 10-17»
» Paul Noble [tot 12/6] » “Alles Dali. 
Film, mode, fotografie, design, recla
me, schilderkunst” [tot 12/6] » Thomas 
Rentmeister [4/6 tot 11/9] • "Project 
Rotterdam” [2/7 tot 25/9]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25- 3015 CB Rotterdam 
7> 010/440.12.00
di-za 10-17u zo 11-17»
» “Ads & Architects” [tot 17/5] • “2de 
Internationale Architectuur Biënnale 
Rotterdam: De polders” [tot 4/9] • 
“Een vorstelijke tentoonstelling” [tot 
23/10]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN Rot
terdam
® 010/213.20.11 di-zo 11-17»
• “Foto’s uit de Polder" [tot 22/6] • “A 
gentle Madness, foto’s van Tony Ray- 
Jones (1941-1972)” [tot 26/6] » “Occu
pying Space. De Generali collectie” - 
Dan Graham, Martha Rosler, Hans 
Haacke, Allan Sekula... [3/7 tot 28/8] • 
“Industrie in beeld” [25/6 tot 28/8]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
7> 010/476.76.44 do-zo 13-18»
• “De zondvloed” - Andrea Juan, Wip- 
ke Iwersen, Willem Buffing, Kees 
Touw [tot 19/6]
■ TENT. Centrum Beeldende
Kunst Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rot
terdam
7> 010/413.54.98di-zo 11-18»
• “Documentaire strategieën” - Walid 
Raad, Roy Villevoye & Jan Dietvorst, 
Allan Sekula, Ine Larners, Juul Hondi- 
us, Dennis Adams, Christoph Drae
ger, Harun Farocki, Niels Stomps... 
[tot 30/5]
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rot
terdam
7> 010/411.01.44
di-zo 11-18»
• “Be What You Want But Stay Where 
You Are. Gastcuratoren Roger Buergel 
& Ruth Noack” [tot 19/6] • “Occupy
ing Space. The Generali Collection” - 
Valie Export, Dan Graham, Hans 
Haacke, Harun Farocki, Hans Hollein, 
Elke Krystufek, Adrian Piper, Martha 
Rosler, Allan Sekula, Peter Weibel, 
Franz West, Heimo Zobernig... [3/7 tot 
28/8]

Scheveningen____________________

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheve
ningen
75 070/358.5&57 di-zo 11-17»
• Beaumont, Manolo Valdés [tot 12/6]
• ‘Traditie in nieuwe vormen. Heden
daagse beeldhouwkunst uit China” [19/ 
6 tot 11/12]

Schiedam 

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam
® 010/426.15.57
do-zo 13-18»
• Tineke Weber [tot 29/5]
■ Stedelijk Museum Schiedam
De Korenbeurs - Lange Haven 145 - 
Schiedam
7) 010/246.36.66
di-za 11-17UZO 12u30-17»
* “Unisono in duplo. Jurriaan Mole
naar en Karin van Dam” [tot 26/6] • 
“Summa of Beauty” [2/7 tot 28/8]

‘s-Hertogenbosch________________

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Herto
genbosch
7073/687.7&77
di-vr 10-17u za-zo 12-17»
► “Knus. Nederland in de jaren ‘50” 
[tot 22/5] » Evert Thielen [11/6 tot 4/9]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
7046/451.34.60 
di-zo 11-17»
• “The Actor, the Painter and the 
Clown” - Sidi El Karchi [tot 29/5] • 
“Only Once” - Deanna Templeton [4 
tot 30/6] • “De Liefde Natuurlijk” - 
Heddy Honigmann, Jesper Just, Saskia 
Oide Wolbers [4/6 tot 21/8]

Tilburg_________________________

■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
® 013/543.83.00di-zo 11-17»
• “Eén, 2004” - Berlinde De Bruyckere 
[tot 29/5] * Wolfgang Laib - werk op 
papier, fotografie [4/6 tot 25/9]

Utrecht

■ BAK basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 2-4 - 3512 Utrecht 
7 030/231.61.25 
wo-vr 12-17u za-zo 13-17»
• “Landscape” - Boris Ondreicka, De- 
nisa Lehocka [tot 19/6]
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107 - 3513 SE Utrecht 
7 030/231.53.55dagelijks 14-20» 
» “Festival a/d Werf 2005: If I Can’t 
Dance, I Don’t Want to Be Part of 
Your Revolution” - performances - 
Matti Braun, Suchan Kinoshita, Johan
na Billing, Maria Pask, Yael Davids, 
Alexandra Bachzetsis, Mariana Castil
lo Deball, Falke Pisano [19 tot 28/5]

Venlo

■ Limburgs Museum
Keulsepoort 5 - 5911BX Venlo 
7077/352.21.12 
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17»
• “Asperges in olieverf. Een koninklij
ke groente in de 17de eeuw” [tot 17/7] 
■ Museum Van Bommel-Van Dam 
DekenvanOppensingel6-5911 ADVenlo 
7 077/351.34.57di-zo 11-17»
» “Run Rabbit Run” - Michael Kiernan 
[tot 19/6] > “Aan de hand van - Arman
do, Van Hemert, Heyboer, Lataster, 
Peetere en Schoonhoven” [tot 19/6]

Vijfhuizen_______________________

■ Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 - 2141 EB Vijfhuizen 
7 023/564.04.26vr-zo 13-17»
• “In deze kolonie” - Ryan Gander, 
Sean Snyder, Sven Augustijnen, Roy 
Villevoye, Twan Janssen, Chris Evans, 
Gabriel Kuti, Germaine Kruip, Krijn 
de Koning, Maria Bamas... [tot 26/6]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
7 0118/41.55.05do-zo 12-17» 
• “Double Blood. Een blik op toekom
stig Nederland” - Ting Chan - fotografie/ 
Marliz Frencken - fotografie [tot 22/5] • 
"Bloomsday James Joyce” - Jan de Bie 
& Reinout van den Bergh/Tyilburg 
Cowboys, Sander van Bussel/Katje De- 
vlamynck - fotografie [29/5 tot 10/7] 
■ Watertoren
Centrum voor Hedendaagse Kunst 
Vlissingseweg 239 - 4381 CG Vlissin
gen
7 0118/41.55.05do-zo 12-17»
• Alex Vermeulen - installatie, fotogra
fie [tot 12/6]

Weert

■ Museum Jacob van Home
Markt 7 - 6001EJ Weert
7 0495/53.19.20di-zo 14-17»
* “Aanwinsten en restauraties” [tot 
16/10]

Woerden

■ Stadsmuseum Woerden
Kerkplein 6 - 3441BG Woerden 
70348/43.10.08 
di-vr 13-17u za-zo 13-16»
► “De verbeelding van het onzichtbare”
- Ido Vunderink - schilderijen [tot 3/7]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ Sammlung Essi
An derDonauAu 1 - 3400 Klosterneu
burg
702243/370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21»
I "Mexikanische Moderne. Meister- 
werke aus der Sammlung des Museo 
de Arte Modemo in Mexciko” [tot 12/ 
6] • “Body Fiction Nature” - Maria 
Lassnig [tot 28/8]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
7 01/587.53.07di-za 10-18»
• Eva Schlegel, Kirsten Pieroth, Bik 
Van der Pol [tot 26/6] I Michael Kreb- 
ber, Catherine Sullivan, Terence Koh 
[7/7 tot 4/9]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
701/504.98.80 
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo 11-16»
• “History History’ ’ - Gustav Metzger 
[tot 28/8]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
701/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20»
• Michael Lin [tot 29/5] • “Light - Ima
ge - Illusion” [8/6 tot 3/7]
■ Kunsthalle Wien
Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
7 01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20» 
» “4th Wall" [31/5 tot 19/6] » “Lebt 
und arbeitet in Wien B” [tot 4/9] • “Das 
unmögliche Theater. Performativitat 
im Werk von Pawel Althamer, Ta
deusz Kantor, Katarzyna Kozyra, Ro
bert Kusmirowksi..." [8/7 tot 30/10]

■ Museum Moderner Kunst 
Stiftung Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
7 01/525.00di-zo 10-18udo 10-21» 
• “Roadto Wat” - Rainer Ganahl [tot 5/ 
6] • “The Costakis Collection. Light 
and Colour in the Russian A vant-Gar- 
de 1910-1930” [tot 19/6] » “John Bal- 
dessari. A Different Kind of Order. 
Works 1962-1984)” [tot 3/7] 
■ Fotogalerie Wien
Wahringer Strasse 59 -1090 Wien 
7 408.54.62 
di-vr 14-19u za 10-14»
• “City, Landscape, Intervention” - Ca
rola Vogt & Peter Boerboom, Veroni
ka Hofinger, Lukas Schaller, Karin 
Borghouts... [tot 8/6]

Spanje

Luzern

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
7041/226.78.00 
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] • “Labor Sammlung: 
Paul Thek (1933-1988)” [tot 17/7] • 
“Leon Kossoff. Ausgewâhlte Gemalde 
1956-2000” [tot 24/7]

Winterthur

Barcelona

■ Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
7093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15»
• “Disagreements” [tot 29/5] • “Works 
1960-2004” - Stanley Brouwn [23/6 tot 
25/9]
■ Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona 
7 03/487.03.15 di-zo 11-20»
• Fernando Bryce [tot 10/7]
■ Fundacio “La Caixa”
Passeig de Sant Joan 108 - 08037Bar
celona
7 03/458.89.07
Rineke Dijkstra [4/6 tot 21/8]
■ Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
7 0934/439.470
• “Hasty Departure” - Peter Land 
[15tot 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 
70981/57.79.26 
di-za ll-20u zo 11-14»
• "Oops!... I did it again” - Christian 
Jankowski [tot 12/6] » Arturo Herrera 
[tot 19/6]

Zwitserland

Aarau

■ Fotomuseum Winterthur
Griizenstrasse 44 - 8400 Winterthur 
7 052/234.10.60di-vr 12-18U 
za-zo ll-17u wo 12-19u30
• “Portraits” - Rineke Dijkstra [tot 22/ 
5] • “The Dream of Myself, the Dream 
of the World. Rom the collection of die 
Fotomuseum Winterthur” [tot 9/10] 
■ Kunstmuseum Winterthur 
Museumstrqpe 52 - 8402 Winterthur 
7 052/267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17»
• “René Auberjonois. Gemalde und 
Zeichnungen aus der Sammlung” [tot 

5/6] • "Esposizione universale” - Gi
ulio Paolini [tot 24/6] I Werner Ignaz 
Jans [2/7 tot 21/8]

Zürich

■ Aargauer Kunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
7062/835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20»
• Markus Raetz [4/6 tot 14/8]

Basel

■ Museum fur Gegenwartkunst 
St Alban-Rheinweg 60 - 4010Basel 
7 061/272.81.83di-zo 10-17» 
> “Supershow” - Superflex [tot 29/5]
■ Basel Art Fair
Messeplatz 1 - 4021 Basel 
7 061/686.20.20 
wo-zo ll-19u ma 11-18» 
► “Art Basel 2005” - kunstbeurs [15 tot 
20/6]
■ Liste, The Young Art Fair
Wartek brewery, Burgweg 15 - 4058 
Basel
7061/692.20.21 
wo-zo 13-21 u30
• “Liste 05” - kunstbeurs [14 tot 19/6]
■ Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 4142 
7061/335.32.32 
di-vr 12-18u do 12-19u za-zo 10-18» 
» “Jeff Wah. Photographs 1978-2004” 
[tot 25/9]
■ Museum Jean Tinguely
Paul-Sacher-Anlage 1 - 4058Basel 
7 061/681.93.20 
di-zo 11-19»
* “Eléments mobiles. Formes de Part 
cinétique” [tot 26/6]

Bem 

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270 - 8005 Zurich 
701/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
> Sarah Lucas [tot 15/6]
■ Migros Museum fur Gegenwarts- 
kunst
Limmatstrasse 270 - 8005 Zurich 
701/277.20.50
di-vr 12-18u za-zo 11-17»
• “Human Engineering” - Mika 
Taalina/'Nerdzone Number 1” - Cory 
Arcangel [tot 22/5]
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
701/251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17»
• “Werke & Tage” - Sigmar Polke [tot 
19/6] I “Henri Cartier-Bresson und Al- 
berto Giacometti” [tot 7/8] • “Henri 
Cartier-Bresson (1908-2004) und Al- 
berto Giacometti (1901-1966)” [tot 7/ 
8] • “Pieter Claesz. Stilleben im Golde- 
nen Zeitalter" [tot 21/8]
■ Museum fiir Gestaltung
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 da 
Wissenschaft” [tot 4/9] • “Schweizer 
MöbelimBild” [tot 31/12]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3-8034Zürich 
701/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo 11-17»
• “Simply Droog” [10/6 tot 2/10] b ]

■ Kunstmuseum Bem
Hodlerstrasse 12 - 3000Bem 
7031/311.09.44 
di- 10-21u wo-zo 10-17»
* “Mahjong Contemporary Chinese 
Art from the Sigg Collection” [14/6 tot 
16/10]
■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
7031/350.00.40 
di 10-21u wo-zo 10-17»
• “Jesus Christ Says She Is the Sun” - 
Corey McCorkle [tot 22/5] • “Off 
Key” - Gert Verhoeven, Pamela Ro
senkranz, Pavel Büchler. Knut Asdam, 
Suchan Kinoshita, Mike Boucher.. [3/ 
6 tot 7/8]

Fribourg________________________

■ Fri-Art
Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 - 17(X) Fribourg 
7037/23.23.51
di-vr 14-18u za-zo 14-17»
• "Coconutour" - François Curiel/ 
"Double Consciousness” - Mark & 
John Bain, Patricia & Marie-France 
Martin, Frank & Patrik Riklin, Gilles & 
Vincent Turin, Oliva & Franck Turpin 
[tot 19/6] • “Shaping Imagination. Inte
rior View” - Jonas Dahlberg, Pascal 
Danz, Clare Goodwin, Monique Kwist, 
Langslands & Bell, Toby Paterson, 
Riccardo Previdi, Silke Schatz, Tho
mas Schutte... [2/7 tot 4/9]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 juli 2005. Gege
vens voor de agenda moeten bin
nen zijn vóór 15 juni 2005 op 
ha postbusadres: Postbus 1428, 
1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Roef 
will be released on 15 July 2005. 
Please send your information 
before 15 June 2005 to: Post
bus 1428, B-1000Brussel 1.
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Brieven
Ik heb kennis genomen van het artikel dat Dirk Pültau heeft 
gewijd aan het boek CAP-art relationnel (De Witte Raaf, 
maart-april 2005, nr. 114, pp. 41-45). Sta me toe enkele op
merkingen te maken. Ze hebben betrekking op enkele van 
zijn kritieken die ik onterecht vind, en vooral op het feit dat 
hij elk verband ontkent tussen de relationele kunst van de 
CAP en de ésthétique relationnelle van Nicolas Bourriaud. 
Om te beginnen is de titel van het boek CAP-art relation
nel, gepubliceerd door Dexia in 2002, helemaal niet be
doeld als een verwijzing naar Bourriauds Esthétique rela
tionnelle uit 1998, zoals Dirk Pültau gelooft. De groep CAP 
heeft haar activiteiten sinds 1973 gefundeerd op de notie 
van een relationele kunst, op een moment dat Bourriaud 
(die geboren is in 1965) nog met knikkers speelde. In 1982 
publiceerde de groep zelfs een pluridisciplinair boek Rela
tion et relation, dat bedoeld was als een bevestiging van het 
belang dat het concept op dat moment had. Men kan de 
CAP dus niet verwijten een dergelijke titel te kiezen.
Dirk Pültau meent dat het absurd is om een verband te 
leggen tussen de oriëntering van de CAP en de esthetiek 
van Bourriaud, die toegepast werd op de zogenaamde so
ciale kunst van de jaren ‘90. Laat ons de zaken terug in 
hun historische context plaatsen. De CAP streefde ernaar 
een soort laboratorium te zijn (CAP betekende Cercle 
d’Art Prospectif). De waaier van haar relationele explora
ties was vrij breed. Zij impliceerden die participatie, die in 
die tijd bijna een ordewoord was en die bij sommigen (in 
wisselende mate) een interesse voor sociale omstandighe
den bevorderde. De kunstenaars die blijk gaven van een 
dergelijke interesse zijn Evrard, Lizène, Ransonnet en me
zelf. Wat mezelf betreft: deze interesse lag aan de grond
slag van mijn Musée de l’homme (in voege sinds 1976) 
waarvan de getuigenissen recentelijk in Dear ICC en 
Visionair België gepresenteerd werden. In die context wer
den contacten gelegd met Fred Forest. Het concept ‘relatie’ 
was een van de pijlers van zijn sociologische kunst, wat hij 
in herinnering bracht in zijn manifest, gepubliceerd in 
Le Monde van 7 februari 1980.
Ik denk dat de esthétique relationnelle van Bourriaud, wan
neer men ze loskoppelt van haar antecendenten, de échte 
absurditeit vormt. Als de relationele kunst van de CAP of 
de sociologische kunst van Fred Forest niet helemaal over
lappen met de esthétique relationnelle van de jaren ’90, dan 
kan men, voor wat de verwantschappen betreft, niet ont
kennen dat Forest en de CAP al vroeger actief waren. De 
recuperatie en adaptatie van het relationele concept van 
Bourriaud zijn trouwens al aangekaart. Paul Ardenne bij
voorbeeld, beschouwt de notie interactiviteit of van de 
‘transactie’-kunst die het merg van zijn esthetiek vormen, 
als een relookage (Ardenne) van de participatieve kunst die 

ruim twintig jaar daarvoor ontwikkeld werd. [1] Yves 
Michaud onderschrijft deze diagnose; volgens hem komt 
de esthetiek van een kunst die opgenomen is in een praktijk 
van sociale relaties, neer op “een collage of recyclage, om 
niet te zeggen een potpourri van filosofen die 25 jaar gele
den in de mode waren.” [2]
Een laatste bemerking. De CAP heeft weliswaar een histo
rische periode gekend (1972-1982), maar ze heeft de blad
zijde niet omgeslagen. Dirk Pültau moet zich dus niet ver
bazen dat Jacques Charlier betrokken werd bij een manifes
tatie die enkele CAP-leden in 1993 organiseerden. Charlier 
is geen kunstenaar die zich onder druk laat zetten. Sinds het 
begin van deze eeuw is de groep (of ex-groep) opgetreden 
in vijf tentoonstellingen. In oktober zal ze voor het voet
licht treden in het kasteel Malou (te Brussel), samen met 
andere genodigden: jonge kunstenaars die getuigen van een 
sociale bekommernis, zonder zich te conformeren aan een
der welke esthetiek.

Jacques Lennep

[1] Paul Ardenne, Un art contextuel, Paris, 2002, 
pp. 198.
[2] Yves Michaud, L’art à l’état gazeux, Paris, 2004, 
pp. 59-60.

Aan Dirk Pültau

“ Ikke Bravo, de grote held, kan je verzekeren dat er leven 
is buiten jouw planeet-kunst”

ORAS

RECHT OP ANTWOORD ____
In het nummer 114 van DE WITTE RAAF op pagina 41- 
43-45 staan onjuiste, niet complete en voor de kunstenaar 
schadelijke opmerkingen. Het schrijfwerk toont een 
duidelijke afkeer, zelfs minachting voor ‘Kunst op Straat’. 
Zo lijkt DE WITTE RAAF beangstigend veel op een 
gesloten, goed bewaakt territorium van de intellectuele 
dictatuur...

Voor meer informatie over 30 jaar MASS MOVING,
MASS AND INDIVIDUAL MOVING, MECANO-ART 
en de kunstenaar Raphaël August Opstaele kan men terecht 
op de volgende adressen.

Raphaël August Opstaele
Philippe de Champagnestraat 50
1000 Brussel (B)
tel / fax: 00 32 (0)2 512 09 16
http://oras-et-sator.skynetblogs.be
http://oras.skynetblogs.be
http://www.photoblog.be/inventus

KORAALBERG
ART GALLERY

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

NICK ERVINCK
GNI_RI may 2005

12/05-24/06/2005

G R U S E fl H E ¥ E R RRT GRLLER¥ |

24 april - 26 juni

Aysel BODUR
fotografie

Museumlaan 16 - B 9831 Deurle _ T 32 (0) 496 54 44 54 _ www.grusenmeyerart.be

BENOOT GALLERY knokke BENOOT CALLERY OOSTENDE
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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 • WEBSITE www.benootgallery.be 
In permanentie: Bogart, Leroy, Vandenbranden, Decock, Mendelson, Mortier, Van Anderlecht, Peire...
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NUMMER 110 - JVU-AUGUSTVS 2004 
___________ _________________________

VOORAF UITGEVERIJ

• Rudi Laermans Media_Mulder_McLuhan Over me- 
diatheorie van Arjen Mulder ■ Retort Getroffen Machten 
De staat, het spektakel en 11 september ■ Jeroen Boomgaard 
De tijd van het woord ■ Sven Lütticken Discours, mimesis, 
soundbite Over kunstenaarsteksten • Sven Lütticken Taal en 
andere werktuigen Een gesprek met Sean Snyder • Rogier 
Schumacher De kunstenaar als interpreet Over Now What? 
Artists Write! ■ Dirk Lan waert “Tot aan de poort...” Over de 
iconografie van de stadsmuren ■ Ingrid Evers De ontmante
ling van Maastricht (1867-1870) Achtergronden bij 24 albu- 
minefoto’s van Théodor Weijnen

NUMMER 111 - SEPTEMBER-OKTOBER 2004 

■ Jean-Luc Nancy Het beeld - het onderscheidene 
■ Bart Verschaffel De mythe van de straat Over het begrip 

‘publieke ruimte ’ en de (cultuur)politiek • Dirk Pültau Gorilla 
ontvoert vrouw ■ Sven Lütticken De veren van de adelaar 
■ Dirk Lauwaert Mode als fantasie / Kledij als fantasma 
Guy Bourdin, Helmut Newton ■ Isabelle Graw Waar toe- 
eigening was moet toewijding komen Fascinatie, subversie en 
onteigening in de appropriation art • Camiel van Winkel Een 
open moment mag nooit lang duren Gesprek met Marianne 
Brouwer en Niek Kemps

NUMMER 112 - NOVEMBER-DECEMBER 2004

• Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. 
■ De rechten voor de illustraties en de teksten werden 
naar best vermogen geregeld. Andere rechthebbenden ge
lieve zich te wenden tot de redactie.
■ Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de re
dactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten. 
■ Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

MET DE STEUN VAN

De Vlaamse Regering De Mondriaan Stichting
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Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)
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van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Uitgever
DWR/TWRvzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
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PRAKTISCHE GEGEVENS

■ 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 
kunst Waarover we (kunnen) spreken als we over het uit de 
kunst stappen spreken ■ Koen Brams en Dirk Pültau 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 W Bart Meuleman 
Het kunstbeleid van het Vlaams Blok

NUMMER 113 - 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)

NUMMER 114 - MAART-APRIL 2005
____ ____________________ -_______________ __

■ Jan Blommaert Blokspraak ■ Jorinde Seijdel In het hart 
van het ontstaan De computer als werkplek van de kunstenaar 
■ Dirk Van Huile De mogelijkheidszin van het manuscript ■ 
Eddy Bettens Een flauwe grap ■ Geert Bekaert De intimiteit 
van de werkplek Kunstgeschiedenis volgens Daniel Arasse • 
Dirk Lauwaert Kijk zonder mouwen! Chanel, Visconti en 
Romy Schneider ■ Koen Brams & Dirk Pültau Wat zegt u 
de tentoonstelling Dear ICC? ■ Maaike Bleeker Nostalgia for 
an age that never existed Over Life, Once More

IN HET VOLGENDE NUMMER

Over het huis (in samenwerking met Bart Verschaffel).

AUTEURS 

■ Alain Badiou Frans denker, wiskundige, militant, ro
mancier en toneelauteur. Doceerde filosofie aan de Univer- 
siteit van Paris VIII (Vincennes-Saint Denis) van 1969 tot 
1999, toen hij een leerstoel kreeg aan de Ecole Normale 
Supérieure. Is ook verbonden aan het Collège International 
de Philosophie. Recente publicaties zijn de essaybundel 
Circonstances 2 (Paris, Léo Scheer, 2004), de seminarie
reeks Le Siècle (Paris, Seuil, 2005) en de Nederlandse ver- 
taling van De Ethiek (Utrecht, Uitgeverij IJzer, 2005).
■ 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 Uni
versity Architectural and Engineering Press).
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
• Steven Jacobs is als kunsthistoricus verbonden aan het 
Ghent Urban Studies Team (GUST) en doceert cultuur
theorie aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. Hij publi
ceerde uitvoerig over architectuur en de visuele kunsten.
■ Piet Joostens Auteur, vertaler en redacteur van het lite
raire tijdschrift Yang. Vorig jaar introduceerde hij het werk 
van Alain Badiou in het Nederlandse taalgebied met een 
dossier in Yang (jrg. 40, nr. 1).
■ Rudi Laermans Doceert algemene sociologie en cul
tuursociologie aan de K.U.Leuven, waar hij tevens het 
Centrum voor Cultuursociologie leidt. Recente publicaties: 
Het cultureel regiem (2002) en, samen met Pascal Gielen, 
Een omgeving voor actuele kunst (2004).
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus. Do
ceert kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster
dam (VU). Publiceert regelmatig in diverse tijdschriften, 
waaronder Artforum, Afterimage en New Left Review.
■ Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoor
dig over poëzie, politiek en popmuziek. In 2004 verscheen 
zijn dichtbundel Hulp (Querido, Amsterdam).
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Werkt samen met Koen 
Brams aan een alternatieve geschiedschrijving van de kunst 
in België sinds de jaren zeventig. Hoofdredacteur van 
De Witte Raaf.
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vanabbemuseum
O8.O5.2OO5 - 21.08.2OO5

Jef Ceys
05.06.2005 - n.09.2005

David Claerbout / Robert Kusmirowski
vanaf 09.04.2005

No Ghost Just a Shell
In de vitrines (bibliotheek)

08.05.2005 t/m 21.08.2005

Cosey Fan ni Tutti
vanaf 08.05.2005

Living Archive
t/m 16.05.2005

NEDERLAND NIET NEDERLAND
Aankopen Nederlandse kunst 1980-2004

t/m 16.05.2005

journal # 8 - Manon de Boer en Brussel
Met werk van Sven Augustijnen, Els Opsomer, Deimantas Narkevicius,
Franciska Lambrechts, Robert Suermondt, Herman Asselberghs, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Imogen Stidworthy and
Peter Downsbrough

t/m 26.06.2005

Un coup de dés
Met werk van Robert Barry, Marcel Broodthaers, Douglas Gordon, 
Rodney Graham, Donald Judd en Jan Vercruysse

Bilderdijklaan 10,5611 NH Eindhoven, Nederland
T +31 (0)40 2381000, lnfo@vanabbemuseum.nl, www.vanabbemuseum.nl

18-19.05.05
MARC DE HESEL RAVMOND CORBEV, LORENZO CHIESA.

DANY NOBUS, TOON UANDEUELDE, AAFKE KOMTER, ERIK 

UOGT, MARIN TERPSTRA

ACOMMUNITY
OFSCOUNDRELS
THE Bin' IH MODERN SOCIETY THROUGH
LARS VOH TRIER’S DOOUIUE

-----------CONFERENCE [RADROUT UNIUERSITV,
HUIZE HEYEHDAAL NIJMEGEN, HU
MORE INFO: WWW.JANUANEVCK.NL/~CLIC

27.05-05.06.05
AHHEUES MICHEL RALPH BAUERS CHRISTIHE LEMKE.
ROH BERNSTEIN, BOLUERK IMTERRATIONAL MICHEL

DECTOR 8 MICHEL DUPUY, NIKOLAUS GAHSTERER.
GOLD EXTRA. SANJAIUEKOUIC. UDHA, ZUZANA LAPITKOUÀ 8

MAASTRICHT QI AHT GUILD. WILL KWAN, NILS HORMAH.

STADTRAUM.ORG. GEOFFREY GARRISOH

TRICHTLINNBURG.
AN URBAH AFFAIR

-----------PROJECTS IH THE PUDUC SPACE OF MAASTRICHT.
LECTURES, FILM PROGRAMME

MORE IKFO: WWW.TRICHT-UHH-BURG.ORG

AUTHORING THE CUV
-----------LECTURE SERIES [ACADEMIE DEELDEHDEKUHSTEH,

MAASTRICHT.HU
MOREINFO:

WWW.JANUANEYCK.NL/AUTHORINGTHECITY

19.05.05-19:30
MIHCHOI

CRYPTOGRAPHIC SPACES

28.05.05-19:30
AGLAIA KONRAD

DESERT CITIES 

02.08.05-19:30 
BAUO [GIDEON BOIE, MATTHIAS PAUWELS]

URDAH COMMUNICATIUE MANAGEMENT

09.06.05-19:30
DIRKLAUUJAERT

10THCEHTURV CITY PHOTOGRAPHY

16.06.05-19:30
UHM CIMIERS

UISUALIZINGTHEUISUAL

Jan van Eyck Academic 
Postacademic institute 

for research and production 
Fine art, design, theory 
Academieplein i 
6211 km Maastricht 
The Netherlands 
T +31 (0)43 350 37 37

Events
For more information: 
w ww.janvaneyck. nl 
Subscription mailing list: 
program@janvaneyck.nl

Will Stuart 
THE BOYS’ ROOM 

3-22 May

Opening 8 May 16:00 hrs

STDSGLR presenteert
Stadsgalerij Heerlen ■

T/M 26 JUNI 2005

In his 1914 review blast, London artist and professional enemy Wyndham Lewis published two lists 
entitled blast and bless, in which he announced his pet loves and hates of pre-war British society.

Inl976, fashion designer Vvienne Westwood and entrepreneur Malcolm McLaren printed t-shirts for 
their King's Road store sex, on which they similarly dedared their Joves and hates under the heading one 
DAY you’re GONNA WAKE UP AND KNOW WHICH SIDE OF THE BED YOU’VE BEEN SLEEPING ON.

In2002 WillStuartgave a half-hourperformance during whidittieir own love/hateust was readbya 
boy and girl over music. Likeits predecessors, the composition was a semi-flippant semi-serious statement 
of influences and enemies from a single pointin time.

In2003 WillStuart released a collectionofwritingabout art called Tourette’s, drawn horn a wide range of 
sources which spanned the twentieth century from Wiliam Morris to John Russell The project was descri
bed as adolescent. Laterthat year they hosted a week of evening events which ended up becoming TOU- 
RETTE’sI.

In2004 WillStuart staged a play adaptation of JD. Salinger's novel FRANNY and ZOOEY. During the play, 
the audience followedthe brother; sister and mother of Salinger's Glass family through their bathroom, 
living room and master bedroom as Zooey attempts to resolve the various loves and hates responsible 
for Franny's spiritual crisis and imminent breakdown.

In 2(1)5 WillStuart will reconstruct and revisit the last room in the Glass house: the boy’s room. In the 
book and play this room belonged tothe Glass family's two absent elder brothers, Buddy and Seymour, 
and remained uninhabited and untouched since the latter's suicide as a kind of shrine to their childhood 
influences.

the boy’s room collapses this lineage intoa new attempt to expand and expound upon the original con
tents of the LOVE/HATE list in the form of a book. This project willbegin by reconstructing the idea of 
the boys' room, now split into two rooms at Marres, where Will: Stuart willlive and work, and continue 
to do so irregularly untilthebook is complete. They willalso show f/z, a filmtranslation of the play.

After a week's work the state of their rooms willbe left to map the progress ofthe book so far, and a 
related filmprogramme willplay for the followingfortnight The public are welcome todriftthrough 
Maires throughout this entire period, and are particularlyinvited to events on Sunday 8 May from 4 pm 
onwards, after which WillStuart willleave the building.

GREGORY GREEN
In the Name of God

IN DE PROJECTRUIMTE
KARINA VAN HECK_Med Lab 

DEKAS
PAUL PETERS

8 JULI T/M 4 SEPTEMBER 2005

ATTITUDES V
Lieven Hendriks & Machiel van Soest
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Maires

visiting addræ Capucijnenstraat 98 Maastricht nl
postal addres Postbus 275 6200 AGMaastricht nl
opening hours dinsdag tmzondag 13:00 - 1800 uur
+31 (0)43-3270207 - info@marresorg-www.marres.org
with the support ofThe Municipalityof Maastricht the Mondriaan Foundation and Revolver Archiv fiir 
AktuelleKunst

ELF_collectieaankopen 2004

STDSGLR
Stadsgalerij Heerlen

DE STADSGALERUJ HEERLEN IS GEVESTIGD IN HET GLASPALEIS, BONGERD 18, HEERLEN
STADSGALERIJ@HEERLEN.NL www.stadsgaleruheerlen.nl
T +31 {0) 45 577 2210 POSTADRES: POSTBUS 1 NL 6400 AA HEERLEN
DI T/M VR11-17 U (DO 11-20 U) — ZA/ZO/FEESTDAGEN13-17 U
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