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Jef Cornelis
Wanneer Lucio Fontana en de overige spatialisten op 17 mei 
1952 in Milaan hun manifest ‘via’ maar ook ‘over’ televisie 
publiceren, bestaat de Belgische televisie nog niet. De eerste 
zenddag van de Vlaamse televisie komt pas een jaar later, op 
31 oktober 1953, met de historische verspreking van omroep- 
ster Irène Beval: “Goedenavond, dames en heren, hier de 
proefuitzendingen van de Belgische televisie. We beginnen 
ons Panorama met programma, de week in beeld” -het 
mooiste bewijs dat televisie in die dagen 100% live was.

Televisie was live en opwindend - vandaar ook de 
naïeve euforie van de spatialisten. Hier te lande werd die 
euforie echter niet door iedereen gedeeld. De “intellectuelen” 
hielden zich blijkbaar afzijdig, en Bert Leysen, de eerste 
directeur van de Vlaamse uitzendingen van de Belgische 
televisie, kwam woorden tekort om hen het nieuwe medium 
aan te praten: “Men heeft de t.v. een ‘nieuwe gruwel’ en een 
‘middel tot vervlakking’ genoemd. [...] Het wantrouwen 
tegenover de t.v. is bij de intellectuelen vrij algemeen.” Maar 
Leysen denkt ook positief en wil de intellectuelen voor de 
televisie winnen. Televisie brengt in die jaren veel informatie 
en ontspanning, maar ook hoogculturele programma’s. 
Ontroerend is Leysens lyrische omarming van het boek: “De 
televisie staat het boek niet naar het leven! [...] Wij geloven 
dat de televisie ook van onschatbare waarde kan zijn, als 
medium tussen de mens die schrijft en de mens die leest.” 
Het is dus niet onbegrijpelijk dat een intellectueel zoals Jef 
Cornelis zich omstreeks 1960 bij de BRT meldt, dat hij in 
mei 1963 in dienst wordt genomen en dat hij onmiddellijk 
een belangrijke opdracht krijgt - de film over het Kasteel 
van Alden Biesen (1964), de eerste van drie films over 
Vlaamse kastelen en abdijen. Het is het begin van een 
indrukwekkend oeuvre dat meer dan 200 titels omvat, en dat 
de periode overspant van 1963 tot 1997, wanneer Jef Cornelis 
bedankt wordt voor bewezen diensten. Over een boeken
programma wordt ondertussen alleen nog luidop gedroomd 
-het zal alleen worden gerealiseerd als het kan worden 
gedumpt op een digitaal themakanaal. Moet televisie echt zo 
troosteloos zijn? Lees in dit nummer het antwoord van 
Alexander Kluge, prozaïst, socioloog, theoreticus, filmmaker 
en, sinds 1987, ook televisiemaker.

Dit nummer belicht diverse facetten van het werk van 
Jef Cornelis. Twee interviews met Cornelis zoomen in op 
cruciale momenten in zijn carrière. Het eerste gesprek draait 
rond de eerste films, met een focus op Abdij van het Park 
(1964); in het tweede gesprek ligt de nadruk op de periode 
rond 1985, toen Cornelis na een onderbreking van 13 jaar 
terug films over beeldende kunst begon te maken (de focus 
ligt hier op de film over de Schotse kunstenaar Ian Hamilton 
Finlay uit 1988). Waarom trok de televisiemaker Cornelis 
zich uit de beeldende kunst terug? De tekst van de lezing die 
Stefan Germer in 1992 hield over Cornelis’ Documenta 5- 
film, biedt een gedeeltelijke verklaring.

Vóór 1985 realiseert Cornelis een geruchtmakend live- 
programma, Ijsbreker (1983-1984), dat besproken wordt 
door Jack Post Twee bijdragen gaan in op de sonorisatie 
van Cornelis’ films: Dirk Pültau over Landschap van Kerken 
(1989), en Bert Bultinck in gesprek met Ward Weis en 
George De Decker, die beiden met Cornelis hebben samen
gewerkt. In twee andere teksten staat de Nederlandse archi
tect Rem Koolhaas centraal: Geert Bekaert blikt terug op de 
film die hij met Jef Cornelis over OMA en Rem Koolhaas 
realiseerde in 1985. De andere tekst, As you like it, is het 
script van Jef Cornelis en Bart Verschaffel voor een tweede 
Koolhaasfilm die er nooit gekomen is.

“Het T.V.-publiek wordt meer familiaal [...] T.V.-bezit- 
ters ontvangen meer vrienden dan vroeger”, aldus Bert 
Leysen in 1955. Televisie als promotor van de gemeenschap? 
Jef Cornelis heeft dat wellicht nooit geloofd. Zijn oeuvre 
gaat juist over het uiteenvallen van de gemeenschap. Van 
Abdij van het Park (1964) tot Brussel, scherven van geluk 
(1995) heeft hij daar vorm aan willen geven - dat blijkt uit 
de stukken uit het persoonlijke archief van Jef Cornelis die 
in dit nummer zijn afgedrukt.

Deze aflevering van De Witte Raaf vormt een eerste, prille en 
fragmentaire neerslag van het onderzoek over het werk van 
Jef Cornelis, dat twee jaar geleden is opgestart in de Jan van 
Eyck Academie in Maastricht, en dat gefaciliteerd wordt 
door argos in Brussel.

U leest in dit nummer ook nog bijdragen van Jan 
Blommaert (over de film Vlaamse Choc van Peter Boeckx) en 
Theo de Wit (over Vreemd gaan en vreemd blijven, een nieuw 
boek van Rudi Visker).

Dit nummer werd gerealiseerd in samenwerking met Koen Brams.

Lucio Fontana
Manifest van de Spatiale Beweging 

via Televisie

Wij spatialen zenden, voor het eerst ooit, via de televisie onze 
nieuwe kunstvormen uit, die gebaseerd zijn op het concept 

ruimte, beschouwd uit een dubbel oogpunt:

het eerste is dat van de ruimten die vroeger als mysterieus 
werden beschouwd en thans bekend en onderzocht zijn, en die 

wij dus als plastische materie gebruiken;

het tweede is dat van de nog onbekende ruimten van de kosmos, 
die wij willen benaderen als elementen van intuïtie en mysterie, 

elementen die typisch zijn voor de kunst als divinatie.

De televisie is voor ons een middel waarop we wachtten om 
onze concepten aan te vullen. We zijn verheugd dat deze 

spatiale manifestatie van ons, die de gebieden van de kunst zal 
vernieuwen, vanuit Italië wordt uitgezonden.

Weliswaar is de kunst eeuwig, maar zij was altijd gebonden aan 
de materie, terwijl wij willen dat ze daarvan wordt losgemaakt 
en dat ze via de ruimte een millennium kan duren, ook bij een 

uitzending van een minuut.

Onze artistieke uitingen vermenigvuldigen de lijnen van de 
horizon tot in het oneindige, in oneindige dimensies; zij streven 
naar een esthetica waarin het schilderij niet langer schilderij is, 

het beeldhouwwerk niet langer beeldhouwwerk, waarin de 
geschreven bladzijde uit haar typografische vorm treedt.

Wij spatialisten voelen ons de kunstenaars van vandaag, 
aangezien de verworvenheden van de techniek vanaf nu ten 

dienste staan van de kunst die wij verkondigen.

Ambrosini, Burri, Crippa, Deluigi, De Toffoli, Dova, Donati, 
Fontana, Giancarozzi, Guidi, Joppolo, La Regina, 

Milena Milani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vianello.

Milaan, 17 mei 1952

Vertaling uit het Italiaans: Frans Denissen
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Fontana en het Manifesto del 
Movimento Spaziale per la televisione Alexander Kluge produceert sinds 1987 zijn ‘vensterprogram- 

ma’s ’ op RTL en Sat.l, zonder zich door kijkcijfers of commer
ciële televisiezenders van de wijs te laten brengen. AdolfTheobald 
heeft hem voor Die Zeit geïnterviewd

MARJA BLOEM

Mei 1952. De Italiaanse kunstenaarsbeweging Spazialismo, 
waarvan Lucio Fontana (1899-1968) de oprichter en het mid
delpunt was, bereidt zich voor op een historisch moment De 
pas opgerichte, Italiaanse televisiezender RAI in Milaan geeft 
haar de kans om zich te komen voorstellen in een experimen
tele televisie-uitzending. Fontana en de zijnen besluiten een 
manifest op te stellen, het Manifesto del Movimento Spaziale 
per la televisione (zie de vertaling op p. 1), dat Fontana per
soonlijk wil voorlezen.

Wat was Fontana met de uitzending van plan? Waar 
komt zijn opmerkelijk geloof in de artistieke mogelijkheden 
van de televisie vandaan - een geloof dat zowel spreekt uit de 
plannen voor de televisie-uitzending als uit het manifest? In 
onderstaande toelichting ga ik achtereenvolgens in op 
Fontana’s artistieke ontwikkeling (tot 1952) en op de plaats van 
het manifest binnen de spatialistische beweging. Ik besluit met 
de tekst en de uitzending van 1952.

Fontana’s ontwikkeling tot 1952
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Lucio Fontana werd geboren in Argentinië, maar leefde het 
grootste deel van zijn kunstenaarsloopbaan in Italië, waar hij 
zich profileerde als vooraanstaand kunstenaar, theoreticus en 
drijvende kracht van talrijke groeperingen. Vanaf het begin van 
zijn loopbaan streefde hij ernaar materiaal in de ruimte te inte
greren en beweging uit te drukken. Aanvankelijk werd hij beïn
vloed door de barok en de futuristen, vooral Balla en Boccioni. 
Maar ook de abstracte vormentaal had zijn belangstelling, en 
zijn tentoonstelling van 1935 in de Galleria II Milione (Milaan), 
staat bekend als de eerste expositie van abstracte kunst in Italië. 
Tijdens de oorlogsjaren, die hij in Argentinië doorbracht, 
maakte hij voornamelijk academisch werk, weliswaar min of 
meer gedwongen door de noodzaak om in zijn levensonder
houd te voorzien. Daarnaast ontwikkelde hij de theoretische 
uitgangspunten die leidden tot zijn latere visionaire manifesten. 
In 1947 keerde hij terug naar Italië. Hij was bijna vijftig en had 
al een hele carrière achter de rug.

Vandaag staat hij te boek als initiatiefnemer van de 
Italiaanse abstracte kunst, voorloper van de informele kunst en 
van Zero, voorloper van de environments en de shaped canvas
ses, en voorloper van de conceptuele kunst Hij is uiteraard ook 
bekend als de oprichter en belangrijkste vertegenwoordiger van 
de spatialistische beweging. Zijn bekendste werken zijn de 
Concetti spaziali (“ruimtelijke concepties”) die hij maakte 
vanaf eindjaren veertig: doorboorde en opengesneden doeken 
die uitdrukking gaven aan zijn allesoverheersende preoccupa
tie met ruimte, tijd en beweging.

Fontana en het manifest

Fontana werd niet alleen in zijn beeldend werk door het futu
risme beïnvloed, maar ook - zoals hij zelf vaak aangaf - in de 
keuze om zijn opvattingen via manifesten te verspreiden. Zelf 
hadden de futuristen, in de zeven jaar na het eerste manifest van 
Filippo Tommaso Marinetti (1909), nog meer dan 50 manifes
ten verspreid. Fontana van zijn kant publiceerde tussen 1946 en 
1953 een zestal ‘spatialistische’ manifesten. Vijf hiervan wer
den ondertekend door meerdere kunstenaars -alleen het 
Manifesto Technico uit 1951, een synthese van zijn gedachten 
over het spatialisme en een verdere ontwikkeling van zijn visie 
op architectuur en techniek, ondertekende hij alleen. [1]

Zijn eerste manifest schreef Fontana in 1946 in Buenos 
Aires, mede geïnspireerd door zijn studenten op de Academia 
de Altemira, een privé-school die hijzelf mee had opgericht 
HetManifiesto Blanco is opgesteld in het Spaans en getuigt van 
de euforie over de nieuwe technische ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog. De ondertitel luidt “Wij zetten de evo
lutie van de kunst voort". Het Manifiesto Blanco is in feite het 
begin van de spatialistische beweging. Fontana breekt er met 
de figuratieve én met de abstracte kunst (hoewel zijn werk in 
die tijd nog de invloed verraadt van Maillol, Archipenko en de 
art deco), hij valt de esthetica, het formalisme en het rationa
lisme aan en bepleit een kunst die uitgaat van de eerste artis
tieke ervaringen van de prehistorische mens en van het onbe
wuste en instinctieve. [2] De nieuwe kunst, zo meende Fontana, 
was gebaseerd op ruimte en beweging, en diende in overeen
stemming te zijn met de enorme wetenschappelijke vooruit
gang. Het “rustige leven” bestond immers niet langer, en “snel
heid is vanaf nu een constante in het leven van de mens”. Of 
nog: “de nieuwe kunst vereist het gebruik van alle menselijke 
vormen van energie wat betreft de schepping en de interpreta
tie ervan.”

Bij de openbaarmaking van het manifest organiseerden 
de ondertekenaars een demonstratie in de stad—een soort hap
pening avant la lettre. De gevels werden bekogeld met verf en 
allerlei voorwerpen. Fontana is op dat moment al een typisch 
modem kunstenaar die openstaat voor experimenten en voor 
het gebruik van nieuwe technologische materialen. Dat wordt 
nog duidelijker als hij een jaar later, bij zijn terugkeer naar 
Italië, gehoor vindt bij een groep Milanese kunstenaars en intel
lectuelen die de herinneringen aan de oorlog en het fascisme 
achter zich proberen te laten, en die dromen van een nieuwe 
wereld.

Een belangrijke voorloper van het televisiemanifest uit 
1952 is het tweede Manifest van de spatialistische kunst (1948), 
genaamd Spaziali. Daarin wordt het medium televisie, dat nog 
maar pas bekend was, reeds vermeld als een nieuwe artistieke 
techniek. Omstreeks dezelfde tijd begint Fontana met zijn 
Buchi, doeken die doorboord zijn met een priem. Fontana wil 
er de onbegrensde ruimte achter het doek ‘aanboren’, en de
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Milena Milani verdeelt het zesde manifest van de spatialisten 
(Manifesto del Movimento Spaziale per la televisione)

ruimte, als drager van energie, in het werk betrekken. De gren
zen tussen schilder- en beeldhouwkunst worden opgeheven.

Het ‘televisiemanifest’

Het Manifesto del Movimento Spaziale per la televisione ont
staat in 1952 binnen de spatialistische beweging. De onderteke
naars zijn Ambrosini, Burri, Crippa, Deluigi, De Toffoli, Dova, 
Donati, Fontana, Giancarozzi, Guidi, Joppolo, La Regina, 
Milena Milani, Morucchio, Peverelli, Tancredi, Vianello. Het 
was een heterogene groep van voornamelijk beeldende kunste
naars, al was Beniamino Joppolo - die ook Fontana’s eerste 
manifest ondertekende en het tweede redigeerde - eerder filo
soof dan kunstenaar (hij ging onder invloed van het spatialisme 
schilderen). Milena Milani was schrijfster en journaliste; ook 
zij was vanaf het begin bij het Italiaanse spatialisme betrokken. 
De kunstenaars behoorden allemaal tot de stal van de Galleria 
del Naviglio van Carlo Cardazzo, waar Fontana zijn spatialisti
sche werken liet zien, zoals het belangrijke Ambiente Nero in 
1949, het spatialistische werk bij uitstek. In een zwart geschil
derde ruimte gebruikt Fontana het licht van Wood, dat veel in 
nachtclubs en discotheken wordt toegepast Aan het plafond 
hangen abstracte vormen die met fosforescerende verf beschil
derd zijn. Door het ultraviolette ‘zwarte’ licht lijken ze te zwe
ven, wat de bezoeker desoriënteert en zijn verbeelding en emo
ties stimuleert.

Het Manifesto del Movimento Spaziale per la televisione 
sluit aan bij de ideeën die Fontana al eerder uitte in een aantal 
manifesten die ontstaan waren in de context van het spatia
lisme. In het atoom- en ruimtetijdperk moest de kunstenaar niet 
meer in steen of brons werken. Dankzij nieuwe media als radio, 
televisie, neon, radar, röntgen, kon hij de nieuwe aspecten van 
tijd en ruimte ontdekken.

In de uitzending op de RAI wilde Fontana naar verluidt 
aan de slag gaan met stukken karton die doorboord waren met 
een priem - de zogenaamde Buchi waarmee hij kort tevoren 
bekend was geworden. Hij wilde ze gebruiken om bewegende 
lichtbeelden te projecteren. Daarnaast wilde hij, zoals gezegd, 
het televisiemanifest voorlezen, het Manifesto del Movimento 
Spaziale per la televisione. Maar heeft de uitzending wel 
plaatsgevonden? De vakliteratuur suggereert dat dit het geval 
was, want zij maakt bijna steeds melding van de televisie-uit
zending, hoewel zij er geen informatie over verschaft Maar 
Milena Milani, de enige nog levende ondertekenaar van het 
manifest herinnert zich dat de uitzending uiteindelijk in het 
water viel. Dat lijkt in overeenstemming met een uitspraak van 
Fontana zelf, in het laatste interview dat hij gaf kort voor zijn 
dood: “Ik deed het Manifest op de televisie. Ik wilde tegelijker
tijd een tentoonstelling hebben in New York, Milaan, Berlijn, 
overal ter wereld, om beelden uit te zenden... Ze lieten niet toe 
dat we dat deden... We wilden tegelijkertijd een statement over 
de hele wereld uitzenden, een of ander gebaar, om aan te tonen 
dat de hele wereld zich tegelijkertijd van één enkele gedachte 
bewust was... De televisiemensen begrepen het niet, ze ver
wierpen ons idee. Het Manifest is het enige wat ervan over is... 
”[4]

Noten

[1] Redactie Bernardo Aria, Horacio Cazaneuve, Marcos 
Friedman. Ondertekend door Pablo Arias, Rodolfo Burgos, 
Enrique Benito, César Bernai, Luis Coll, Alfredo Hansen, 
Jorge Rocamonte. Nederlandse vertaling in De Nieuwe Stijl 
deel 2, Amsterdam, 1966, pp. 127-139.
[2] Nederlandse vertaling: Museumjournaal 12/5, pp. 127- 
135.
[3] De informatie is gebaseerd op telefoongesprekken van de 
auteur met Milena Milani, op 22 augustus en 2 september 
2005.
[4] Tommaso Trini, Interview met Lucio Fontana, 19 juli 
1968, gepubliceerd in: Studio International, 1972 (zie voor een 
Engelse vertaling:  
page67.htm).
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Tot 28 februari loopt in Tate Modem de tentoonstelling 
Beyond Painting. Burri, Fontana, Manzoni (Tate Modern, 
Bankside, SEI 9TG Londen, 020/78.87.86.87, 
www.tate.org.uk/modern).

Adolf Theobald: Meneer Kluge, hoe slecht is de televisie in 
Duitsland eigenlijk?
Alexander Kluge: Ze kent goede en slechte tijden. Laten we eens 
een zaterdagavond bekijken, het doet er niet toe welke zaterdag
avond, want de programmering verloopt ritmisch en ziet er altijd 
min of meer hetzelfde uit De verschillen zijn incidenteel. In de 
bel-etage van de omroepen bestaat het programma uit main
stream. Dingen zoals de Grand Prix der guten Laune, Wetten, 
das...?, Big Brother. Sat.l zet daar de populaire reeks Star Trek 
tegenover, het heeft dus geen eigen programma dat met de show- 
blokken van de drie andere grote omroepen kan concurreren. In 
het souterrain van de omroepen lopen seksprogramma's en films. 
Die kosten weliswaar niet veel, maar zijn geen serieus tegenwicht 
voor de grote omroepen. Om in de mainstream mee te zwemmen, 
hebben de kleintjes niet genoeg kijkers en dus ook niet genoeg 
geld. Hadden ze dat wel, dan zaten ze net zo goed aan de succes
formules vastgekluisterd als hun grote broers. Het zou hun ver
gaan zoals de dinosauriërs: ze zouden van de toekomst afgesne
den zijn.
A.T.: Moeten we er dan op hopen dat onze grote televisie
maatschappijen ooit hetzelfde lot ondergaan als de dinosaurussen? 
A.K.: Nog niet Maar er zijn veel mensen die de mainstream- 
programma’s niet meer bekijken.
A.T.: Hoeveel?
A.K.: Ik schat een vijfde van de bevolking — en dat is altijd nog 
meer dan het publiek van om het even welke omroep.
A.T.: Kan een omroep daarvan leven?
A.K.: Zeker. Spiegel TV, dat na 22 uur uitzendt krijgt genoeg kij- 
kers om dat programma te kunnen financieren. Alsje meer derge
lijke programma’s samenstelt en inzet op diversiteit verover je 
een alternatieve meerderheid.
A.T.: Valt een alternatief voor de stortvloed aan entertainment 
eigenlijk wel te realiseren?
A.K.: Niet met hetzelfde product Op zaterdagavond romen de 
grote blockbusters een groot deel van het publiek af. En wat de 
kleinere zenders daar tegenover kunnen stellen, is niet sterk 
genoeg.
A.T.: En wat is het verschil in programmering tussen de open
bare en de commerciële zenders?
A.K.: Er is geen verschil. Laten we nog maar eens de zaterdag
avond bekijken, de rust na de werkweek, de distraction. Dat is in 
Duitsland de traditie sinds de jaren dertig. Zelfs in de oorlog wilde 
elke soldaat in het fronttheater van zijn ontspannning kunnen 
genieten, zodat hij door de week weer zijn vijand kan neerschie
ten. Die traditie heeft zich ontwikkeld van het Derde Rijk over de 
DDR naar de huidige Mitteldeutsche Rundfunk, de regionale 
omroep voor de Oost-Duitse deelstaten Sachsen, Sachsen Anhalt 
en Thüringen. Met name de inwoners van Sachsen lijken een bij
zonder talent te bezitten om zich op zaterdag te willen amuseren 
- wij noemden dat ‘liet Leipzigprincipe".
A.T.: Waar blijven de alternatieve programma ’s?
A.K.: Die vind je bij Arte, bij 3sat, bij Vox. En wel tegelijkertijd. 
Die programma’s houden overigens goed stand, want minderhe
den hebben een sterke drang om op zoek te gaan naar wat bij hen 
past
A.T.: En zijn er ook kijkers voor?
A.K.: Zeker. Je hebt twee soorten mensen. Er is een groep die zijn 
levensloop en zijn interesses als afgesloten beschouwt. Voor iets 
nieuws zijn ze niet meer te winnen. Een tweede groep is omvang
rijker, maar wordt door de televisie niet bediend. Die mensen wil
len zich ook wel amuseren, maar als ze er hun tijd aan spenderen, 
willen ze er ook iets aan hebben; ze willen geen tijd verliezen 
maar juist tijd winnen. Ze beschouwen zichzelf als de producent 
van hun leven.
A.T.: En kun je die groepen tellen?
A.K: Beslist Je kunt ze onderscheiden volgens het karaktertype. 
De tweede groep bestaat uit mensen die aan hun leven bouwen, 
die ambitieus zijn.
A.T.: Mensen met een universitaire opleiding, lezers van Die 
Zeit?
A.K.: Ook. Maar vooral mensen uit het tweedekansonderwijs, het 
volwassenenonderwijs. Zij vinden het internet belangrijker dan 
tv. Je ziet hoe zich daar een nieuw soort ‘intellectuele beroeps
vrijheid’ ontwikkelt, omdat op het internet iedereen tegelijk zen
der en ontvanger is.
A.T.: Hebben we wel een nieuwe diversiteit nodig? Er bestaat 
toch al heel veel?
A.K.: Maar niet voor de som van de minderheden. Televisie is 
iets kortademigs. Als een programma niet meteen sterke kijk
cijfers haalt, staat het meteen als een flop te boek
A.T.: In de mediabijlagen en de televisiebladen lees je over die 
ontwikkelingen niets. Er zijn steeds meer van die bladen, ze wor
den alsmaar dikker, nu en dan ook wel goedkoper, maar over wat 
zich in de toekomst qftekent, reppen ze met geen woord 
A.K.: In de evolutie wordt de ontwikkeling versneld door kleine 
organismen, niet door de grote. Het internet is het forum van de 
kleintjes. Vernieuwingen maken daar sneller een kans. Waarom 
is er bijvoorbeeld geen ‘nieuwsuitzending met muziek’ als alter
natief voor de opera? Waarom is er geen ‘wetenschap met 
muziek’? Waarom heeft de meest creatieve uitvinding van de 
radio, het luisterspel, zich niet sterker uitgebreid? In de converge
rende media, de media die interactie met de gebruiker/kijker toe
staan, op het internet dus, worden al die dingen mogelijk 
A.T.: Wordt de televisie opnieuw uitgevonden?
A.K.: Ik ben niet de enige die dat vindt ook de chef van Der 
Spiegel, Stefan Aust, denkt dat Aust is een televisieman van het 
eerste uur, hij heeft in een hok in Hamburg in zeven haasten 
Spiegel TV opgericht, met een klein opnametoestel en zonder 
dure personeelsbezetting. Zijn productietechniek heeft hij ont
leend aan mensen zoals Fassbinder, in de tijd toen hij meewerkte 
aan films zoals Der Kandidat, Krieg und Frieden en Deutschland 
im Herbst. Daar komt zijn enthousiasme als televisiemaker van
daan. Ook vandaag nog hebben we meer te verwachten van 
nieuwkomers uit andere sectoren dan van geroutineerde televisie
makers.
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Moet televisie echt zo troosteloos zijn?
A.T.: Met een schotelantenne op het dak kan ik 500 zenders ont
vangen. Waar blijft dan nog ruimte voor iets nieuws?
A.K.: In die 500 programma’s zie je - weliswaar tot het uiterste 
verdund, maar toch nog op te sporen - wat je een hedendaagse 
pendant van Duizend-en-één-nacht zou kunnen noemen. Wat de 
toeschouwer verbluft, is de wisseling van perspectieven. In de tv- 
reportages uit andere continenten is de Duitse kanselier bijvoor
beeld iets bijkomstigs. Dat drukt ons met de neus op de plaats die 
we op de aardbol innemen. Wat wij belangrijk vinden, is dat voor 
anderen veel minder. In Brazilië is de ambachtelijke omgang met 
het televisiemedium, inclusief de visuele vindingrijkheid, dan 
weer superieur aan de onze. Of neem Manhattan: daar zit de lucht 
vol met televisiezenders waarvan we meestal nog nooit gehoord 
hebben. Daar kun je beleven wat verscheidenheid is, wat Babylon 
is. Het lef om op zoek te gaan naar iets nieuws wordt door die ver
scheidenheid nog vergroot
A.T.: Ligt dat dan aan de televisiemakers of aan de kijkers?
A.K: In Manhattan ligt het aan de vrijheid die je daar voelt Die 
vrijheid is ontstaan uit noodzaak, omdat er zoveel minderheden 
en talen zijn, uit urbaniteit Er zijn enorm veel tv-stations, en ze 
produceren stuk voor stuk 24 uur televisie per dag.
A.T.: Honderd arbeiders presteren meer in een uur dan een 
arbeider in honderd uur, wist Marx al.
A.K.: Marx noemt dat de animal spirits. Het gaat erom datje voe
ling met elkaar houdt Mensen die zichzelf in een sociaal verband 
kunnen zien, ontwikkelen een sterk zelfbewustzijn. Wat je in 
Manhattan hebt vind je eigenlijk overal ter wereld, in elke taal. In 
Manhattan heeft elke minderheid haar eigen televisiestation: 
Chinezen, Italianen, Puertoricanen, ook de hoogopgeleiden. Een 
veelstemmig koor dat alles produceert, van porno tot advanced 
studies.
A.T.: Staat dat ons ook te wachten?
A.K.: Later. Om de kiemen ervan ook bij ons op te merken, moet 
je je voorstelling van wat openbaarheid en tegenopenbaarheid 
zijn enigszins verruimen. Een voorbeeld. Voor mijn cultuurma- 
gazines hebben we ook in Chicago gedraaid. We hebben daar 
wijken bezocht waar buitenstaanders of zelfs de politie geen stap 
durven te zetten. Je kunt zoiets alleen maar proberen onder bege
leiding van een figuur die in de wijk bekend is, die de omgeving 
en de mensen kent. Elke week worden daar 400 vinylplaten 
geproduceerd, met de nieuwste techno. In principe is techno 
natuurlijk niets anders dan de 17de-eeuwse basso continuo. Van 
die 400 platen, vertelde een muziekkenner me, zijn er minstens 
acht die zo goed zijn dat een 21ste-eeuwse Mozart ze had kunnen 
componeren. Liefhebbers overal ter wereld bestellen ze, via het 
internet Buiten het blikveld van de grote concerns ontstaat hier in 
een niemandsland een nieuwe markt of in elk geval een soort 
ruilhandel.
A.T.: Waarom beseft de commercie dat niet? Is een concern als 
Bertelsmann in slaap gevallen?
A.K.: Er bestaat een soort communicatieprobleem tussen die 
mensen, die zeer veel gevoel voor onafhankelijkheid bezitten, en 
een major company, met haar ingesleten manier van werken. Het 
gaat om de creativiteit de zelfwerkzaamheid van mensen die hier 
digitaal hun kans grijpen en anderzijds coëxisteren met ouder
wetse, robuuste dingen als buurtgemeenschappen en vinylplaten. 
A.T.: En op het gebied van de televisie heb je zoiets nog niet?
A.K.: Nog niet nee. In Berlijn willen we nu een initiatief opzet
ten; we hebben een vergunningsaanvraag ingediend voor de 
zender 1 DE. Een metropolitaanse tv. Als we “Berlijn” zeggen, 
dan ligt het accent op een metropool, niet op de metropool. De 
televisiewereld bestaat uit 6000 zenders, en daar zit veel meer 
interessants bij dan we denken. En het is de internetgeneratie die 
zoiets voortbrengt en stimuleert. Die denken niet in termen van 
ARD of RTL, van Berlusconi TV of Canal Plus. Die denken 
weerbarstig en internationaal.
A.T.: Waarom is het internet daarvoor nodig?
A.K.: Omdat je daar makkelijker toegang krijgt. Zoals ik al 
zei: op het internet is iedereen zender en ontvanger. Dat zijn 
20 miljoen zenders, tegenover een handvol programmaverant- 
woordelijken.
A.T.: Een wereld vol met individualisten?
A.K.: Veel onbekende zenders tegenover een handvol grote zen
ders, die eigenlijk niets anders zijn dan hermetisch afgesloten get
to’s, grote zenders van regionaal belang.
A.T. : Met uw zender wilt u auto ’s bouwen, terwijl u de autowegen 
overlaat aan de concerns?
A.K.: De grote concerns zijn de gevangenen van hun succes. Ze 
kunnen hun programma’s niet veranderen zonder hun kijkers te 
verliezen. Ze moeten dus vasthouden aan wat ze ooit hebben 
bedacht, maar daardoor brengen ze wel hun succes op lange ter- 
mijn in gevaar. Hun programma’s lijken te veel op elkaar.
A.T.: U hebt er toe bijgedragen dat de SPD makkelijker haar toe
stemming kon geven voor het duale systeem. Een deel van de 
CDU wilde het liefst alleen commerciële televisie, een deel van de 
SPD alleen een openbare omroep. Als u vandaag het resultaat 
ziet, hebt u dan de juiste keuze gemaakt?
A.K.: Helmut Schmidt was er vast van overtuigd dat we geen 
commerciële televisie nodig hadden. Ten slotte hadden we een 
zeer gedegen openbaar systeem. De Duitse kijkers stonden loyaal 
tegenover ARD en ZDF, inclusief het Derde Programma; ze 
waren emotioneel voldaan. Daarnaast had je nog de operahuizen, 
de kaken, de pers, een traditionele openbaarheid die nog intat 
was. Waarschijnlijk had Schmidt nog lang aan dat standpunt vast
gehouden, als conservatieve ministers-presidenten niet op het 
gevaar hadden gewezen dat Berlusconi ons allemaal onder de 
voet zou lopen. Ze praatten SPD-ministers-presidenten de angst 
aan voor een Europese overname, en tegen hun zin overtuigden 
die deelstaatchefs hur. basis ervan dat een duaal systeem nodig 
was. Dat duale systeem kende nog checks and balances, die een 
mediaconcentratie moesten tegengaan. Tien jaar later werd die 
structuur op instigatie van de commerciële televisielobby uitge
hold. Het nieuwe model ziet er zo uit: het marklaz-. cel van de 
openbare omroepen valt terug van 60 procent or «0 procent; en 
van het ‘duopolie’ van Bertelsmann en de KirchGruppe mag elk 
von de twee pijlers niet meer dan 30 procent van de kijkers berei- 

1 en du samen niet meer dan de nog beschikbare 60 procent Dat 
---mt men het 'marktaandeelmodel'.
A.T.: Ziet iemand erop toe dat ze zich aan die 30procent houden? 
A.K.: Gedeeltelijk. De commissie tegen de mediaconcentratie, de 

Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich 
(KEK), heeft zonet een omvangrijk rapport gepubliceerd met als 
titel Fortschreitende Medienkonzentration im Zeichen der 
Konvergenz. Het rapport telt 456 pagina’s en is mee ondertekend 
door professor Ernst-Joachim Mestmacker, die zich heeft gepro
fileerd als voorvechter van een zo groot mogelijk aantal privé- 
initiatieven in de media. Blijkbaar maakt Mestmacker zich nu zor
gen over een dreigende mediaconcentratie. Als je de doelgroep 
neemt die voor de commerciële tv-zenders relevant is, de 14- tot 
49-jarigen, dan hebben zowel Bertelsmann als KirchGruppe nu al 
meer dan 30 procent marktaandeel. Alleen als je ook kinderen en 
grootouders meetelt, blijven ze elk onder 30 procent
A.T.: Ik las ergens waarom ARD en ZDF zo vaak populaire 
volksmuziek brengen. Dat levert kijkcijfers op, maar dan wel bij 
een doelgroep die de commerciële zenders helemaal niet willen. 
Oudere kijkers laten de reclamemakers koud
A.K.: Hoewel dat ook consumenten zijn.
A.T.: Hoe ziet de mediaconcentratie in het buitenland eruit?
A.K.: In de VS hebben ze een machtige wet tegen kartels. In 
Engeland bestaat een uitgebalanceerd systeem van commerciële 
zenders, BBC en Channel 4. In Italië regeert de pure macht, in de 
gedaante van Berlusconi.
A.T.: Die zou nog het liefst paus willen worden.
A.K.: Hij begon met een imperium van televisieomroepen en 
breidde dat uit door een brede openbaarheid van kranten- en boe- 
kenuitgeverijen op te kopen. Dan nam hij ook de functie van 
minister-president ova - een systeem zoals in het oude Rome. 
A.T.: En hoe hebt u uw ‘vensters’ bij de grote televisiemaat
schappijen in handen gekregen?
A.K.: In de wet staat dat elke omroep die een marktaandeel van 
meer dan 10 procent heeft een klein deel van zijn programma, 
‘vensters’ genoemd, moet afstaan aan onafhankelijke leveran
ciers. Voor die ‘vensterprogramma’s’ wordt om de driejaar een 
openbare aanbesteding uitgeschreven. Er is ruimte voor drie tot 
vier kandidaten. Deze vensterprogramma’s moeten onder meer 
voor een instrument zorgen dat kan worden ingezet zodra Kirch 
en Bertelsmann elk meer dan 30 procent marktaandeel hebben. In 
onze rechtsorde kan men zoiets vermoedelijk alleen compenseren 
doordat men als tegenwicht voor meer onafhankelijke, alterna
tieve programma’s zorgt Zoiets moetje voorbereiden. Mocht het 
ooit tot een crisis komen, dan zou niemand nog zulke vensterpro
gramma’s kunnen oprichten. Nu hebben de kijkers van de com
merciële televisie op zijn minst een minimale keuzevrijheid.
A.T.: En nu wilt u in Berlijn iets opzetten, samen met illustere 
partners: Eter Spiegel, Dentsu (het grootste reclameagentschap 
ter wereld, Kinowelt en uw eigen DCTP?
A.K.: We hebben een aanvraag ingediend om in Berlijn een 
plaats op de kabel te krijgen. De beslissing daarover valt op 15 
januari. [*]
A.T.: Een derde macht, een derde concern?
A.K.: Voor een concern zijn we iets te klein uitgevallen. 1 DE zal 
de belangen verdedigen van degenen die ook op de televisie ver- 
tegenwoordigd willen en moeten zijn, naast de grote monoli- 
thische blokken. Daar hoort bijvoorbeeld Der Spiegel bij. Daar 
zouden ook kranten zoals de Frankfurter Allgemeine, de 
Süddeutsche en de Neue ZürcherZeitung bij kunnen horen.
A.T.: Misschien ook wel een intelligent weekblad?
A.K.: Waarom niet? Vooral omdat Die Zeit de enige krant is die 
zich niet heeft aangesloten bij de royaltyachtige berichtgeving die 
op de mediapagina’s blijkbaar de norm is geworden. Voor de rest 
zijn alleen nog Herbert Riehl-Heyse en Klaus Ott van de 
Süddeutsche Zeitung als criticus actief. Terwijl het ook en vooral 
de openbare omroepen zijn die zo’n kritiek nodig hebben. Anders 
dreigen ze te imploderen, zoals de Oost-Europese planecono
mieën dat hebben gedaan.
A.T.: En hoe staan de reclamemakers daar tegenover? Tenslotte 
financieren zij toch de commerciële stations?
A.K.: Zij zijn niet zo blij met de macht die het duopolie heeft 
opgehoopt Wat hun interesseert, is concurrentie. Tv-reclame 
wordt steeds internationaler. En wanneer die reclame het imago 
van grote ondernemingen zoals Deutsche Bank, Siemens, Brand- 
Thompson moet versterken, dan wordt een programmacontext 
die bij dat imago past steeds belangrijker. De reclamesector heeft 
op zijn reclame-eilandjes vuurtorens nodig. Zoals in de 
Middeleeuwen, toen je aan de torens en koken al van ver kon 
zien dat je een machtige stad naderde. Ze hebben geen grijze 
programmabrij nodig, maar uitzonderlijke events.
A.T.: Wat zijn de plannen van uw derde macht met het internet? 
A.K.: U moet zich dat zo voorstellen. Onze derde macht het 
Berlijnse model, is een content pool afgestemd op alle digitale en 
analoge elektronische media. De Berlijnse tak wordt een regio
naal tv-kanaal, maar met metropolitaanse ambities. Daarbij 
komen Parijs, New York, Londen, Rome net zo goed in beeld als 
onze hoofdstad. Een ‘urbane’ televisie.
A.T.: En wie moet dat financieren?
A.K.: We waken volgens het principe: de kosten passen zich aan 
de inkomsten aan.
A.T.: Aan de inkomstenzijde staan ook bij u alleen de reclame- 
inkomsten. Zal de reclame niet aan de kant blijven staan?
A.K.: Ze zal daar begrip voor opbrengen. Wie nieuwsberichten 
en actuele gebeurtenissen grondig aanpakt die creëert voor de 
reclamemakers een context van ernst Die vult perfect de perma
nente staat van opgewektheid aan die je op de commerciële 
omroepen aantreft. Het is de diversiteit die de mens in een staat 
van verwondering brengt niet de monotonie.
A.T.: Waarom lijken de openbare omroepen dan steeds meer op 
de commerciële stations ? Ze bieden tegen elkaar op met hetzelfde 
entertainmentaanbod.
A.K.: Mij is dat een raadsel. Vermoedelijk hangt het samen met 
de structuur van de ‘organisatie’. En met de schaal. Ook binnen 
de ARD leggen de kleinere organisaties meer zin voor initiatief 
aan de dag. Zoals Ovidius al zei: “Alles wat groot is, is ten dode 
opgeschreven.”
A.T.: Is dat het lot van alle grote structuren?
A.K.: Dat hoeft niet zo te zijn. In de onderzoekswereld slaagt men 
er steeds weer in om nieuwe krachten te stimuleren. Ook in de 
vrijemarkteconomie lukt dat Maar gaat u op de Buchmesse eens 
kijken op de stand van de Hessische Rundfunk. Daar zie je een 
heleboel toestellen staan, maar er is niemand die er iets mee doet 
Als je vandaag in een openbare televisieomroep de beroepsvrij

heid zou proclameren en initiatieven van de medewerkers zou sti
muleren, zou je een productiviteitsboom krijgen waarmee ARD 
en ZDF tientallen jaren voort zouden kunnen. Overigens zijn a 
bij Phoenix, Arte, de Derde Programma’s en 3sat genoeg voor
beelden die laten zien hoe je dat op een creatieve mania kunt 
doen.
A.T.: En waar loopt dat allemaal op uit?
A.K.: In de televisiewereld zelf leidt het op de duur tot een verar
ming. En vlak naast die televisiewereld ontstaat alweer iets 
nieuws. Terwijl de televisie toch het dominante medium van onze 
tijd is.
A.T.: Kunt u nog iets over het fenomeen van de kijkcijfers zeg
gen?
A.K.: Dat is een statistische vorm om zich te vergewissen van de 
actuele instemming van de kijkers. Als ze juist geïnterpreteerd 
worden, doen de kijkcijfers een uitspraak. Maar ova de open- 
baarheid als geheel kan niet het publiek van één dag of van één 
legislatuur beslissen. De openbaarheid is een groot goed. Je moet 
ze verdedigen op de plaatsen waar ze momenteel op inerties stuit. 
De intendant van de NDR, Jobst Plog, heeft ooit gezegd dat men 
de mensen toch niet “met opera’s mag bombarderen”. Wat een 
onzin. Opera’s bombarderen niemand. Meer dan 350 jaar lang 
heeft het muziektheater ons begeleid; onze voorouders hebben 
hun verwachtingen en vergissingen in die melodrama’s vastge
legd. Een gemeenschap wordt niet alleen door wetten, logica, 
boekhouders en politie samengehouden, maar ook door de 
muziek Niet zo lang geleden heeft Sloterdijk dat nog toegelicht 
aan de hand van de EU- en de UNO-hymne, Beethovens Lied an 
die Freude. Complexe waarden zijn als meetwaarde even belang
rijk als de kijkcijfers. Heeft het waarnemingsvermogen van de 
kijkers nog spieren? Dat is een belangrijke vraag, vooral voor de 
kijkers.
A.T.: Hier horen we de auteur Kluge spreken.
A.K.: Daar ben ik trots op. Maar ik ben er ook trots op dat ik in 
mijn uitzendingen een diversiteit realiseer die je nergens anders 
op de televisie kunt vinden.
A.T.: Ook niet bij Spiegel TV?
A.K.: Spiegel TV heeft iets eigens gevonden dat misschien rijker 
is dan cultuur. Spiegel TV heeft een reportagekwaliteit ontwik
keld die voorheen op de Duitse televisie onbekend was. En dat 
allemaal met het onderkoelde van Der Spiegel en de documen
taire warmte van Spiegel TV.
A.T. : Bent u niet zo ’n beetje Asterix in televisieland, die tegen het 
machtige Rome strijdt?
A.K.: Veeleer iemand die flessenpost verstuurt.
A.T.: Is televisie de vierde macht in de staat?
A.K.: Erger televisie is macht zonder meer. Met de groeten van 
Berlusconi. En in Engeland heeft Murdoch Labour vast in zijn 
greep.
A.T.: Maakt u eigenlijk antitelevisie?
A.K.: Dat is een groot woord. Denkt u aan Paracelsus. Als je aan 
de Rijnmonding, zegt hij, aan de Zwitserse kant zelfs maar een 
grammetje gele verf in het Bodenmeer doet, dan zal bij Konstanz, 
aan de andere kant, toch nog altijd iets aankomen, al is het dan 
oneindig verdund.
A.T.: Iets waarvan je het effect niet kunt meten.
A.K.: Het effect mag jaren op zich laten wachten, maar ooit komt 
het aan.
A.T.: Hebt u niet vaak zin gehad om ergens een publieke positie 
te bekleden, een positie waarmee u meer had kunnen bereiken 
dan wat aandacht, ’s avonds van Ten to Eleven, zoals uw cultuur- 
magazine heet?
A.K.: Ik ben geen politicus. Ik ben auteur. En die antwoordt: wat 
had ik dan ongeschreven moeten laten? Laat ik het met een soort 
parabel zeggen. Iemand houdt van een lelijke vrouw. En nu komt 
men hem zeggen: je zou ook van een mooie vrouw kunnen hou
den. Maar hij houdt nu eenmaal van de lelijke.
A.T.: Een eerlijk, intelligent antwoord. Eine kluge Antwort.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noot van de vertaler

[*] Het initiatief van Kluge en Spiegel TV kreeg groen licht, en 
sinds 2001 zit in Berlijn de zenda XXP op de kabel, die stapsge
wijs ook in andere deelstaten wordt aangeboden. Het programma- 
aanbod bestaat - onder het motto No soaps, no trash, no game- 
shows— vooral uit documentaires, reportages en (lange) 
interviews. Reclamesponsors zijn onder meer warenhuizen, ban
ken en uitgeverijen zoals Zweitausendeins. Voor meer info en 
programmaschema’s, ziewww.xxp.tv. Voor meer info over de 
diverse facetten van Kluges werk, zie www.kluge-alexanda.de.

Alexander Kluge (01932) maakt sinds 1987 onafhankelijke tele
visie. Zijn cultuurmagazines (10 to 11, Prime-Time/Spatausgabe, 
News & Stories) zendt hij uit onder licentie van zijn firma DCTP, 
samen met Spiegel TV, stem tv, de tv-afdelingen van de Neue 
ZürcherZeitung en de Süddeutsche Zeitung en programma’s van 
de BBC. Hij heeft daarvoor eigen uitzenduren, de zogenaamde 
‘vensters voor derden’, op enkele commerciële omroepen. Kluge 
is filmmaker en jurist, maar vooral auteur. In 2000 verscheen zijn 
grote boek Die Chronik der Gefühle, een 2036 pagina’s tellende 
verzameling “levenslopen”, in 2003 gevolgd door een omvang
rijk boek met nieuwe teksten, Die Lücke die der Teufel lasst. In 
2003 kreeg Kluge de Büchnerprijs, de hoogste literaire onder- 
scheiding in het Duitse taalgebied.

Adolf Theobald (°1930) richtte de bladen twen en Capital op en 
was hoofdredacteur van natur en Geo. Hij was actief in de 
bedrijfsleiding van Gruner + Jahr, Spiegel Valag en Ringier.

Dit is de vertaling van een interview dat verscheen inDie Zeit 
nr. 52 van 20 december 2000.
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“Televisie doet dingen verdwijnen. Het gaat uit het geheugen”
Interview met Jef Cornelis over de eerste televisiefilms

Abdij van het Park, 1964, stills, © argos

Koen Brams & Dirk PÜLTAU
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Alexander Kluge: Sie sagen irgendwo, das s ein gesamter 
Lebenslauf aus lauter Zufallen bestünde. Sind sie wirklich 
dieser Meinung ?
Niklas Luhmann: Ja. Man muss natürlich Zufalle erkennen 
und ergreifen können! Und das setzt eine gewisse 
Vorbereitung voraus.

Uit: Vorsicht vor zu raschem Verstehen. Niklas Luhmann 
im Femsehgesprach mit Alexander Kluge, in: Wolfgang 
Hagen (Hg.), Warum haben Sie keinen Femseher, Herr 
Luhmann? Letzte Gesprache mit Niklas Luhmann, Berlin, 
Kulturverlag Kadmos, 2004.

Koen Brams/Dirk Pültau: Je hebt gestudeerd aan de 
Nederlandse Film en Televisie...
Jef Cornelis: De Filmacademie, dat was de naam van die 
school toen ik er in 1959 arriveerde. Ik kwam eigenlijk uit 
het theater, maar ik vond er mijn draai niet. Ik had me bijna 
ingeschreven aan de Studio Herman Teirlinck. Een aantal 
kandidaten die regie wilden doen, kregen een kans, bij Fred 
Engelen. Maar ik vond mijn draai daar niet. Amsterdam 
was een manier om weg te zijn.
K.B./D.P.: Toen jij aan jouw filmstudies begon, bestond die 
school amper één jaar. Het was een tweejarige opleiding, 
30 weken per jaar. Wat heb je daar opgestoken?
J.C.: Niet zoveel. Ik was ook erg jong, amper achttien jaar. 
De meeste van mijn studiegenoten waren ouder. Als ik het 
me goed herinner, waren er zevenhonderd kandidaten die 
aan het ingangsexamen deel hebben genomen. Dat ingangs
examen duurde drie dagen. Paul Verhoeven zat in mijn 
jaar, en ook Jan De Bondt, de cameraman. Na het eerste 
semester vond er een tweede schifting plaats. Ik begreep er 
niks van. Ik heb er nooit iets van begrepen, hoe dat instituut 
in elkaar zat. Er waren ook stages, maar ik ben daaraan ont
snapt, want ik was iets in België aan het maken.
K.B./D.P.: In feite stelde die opleiding niet zoveel voor?
J.C.: Dat stelde niets voor. Voor hetzelfde geld was ik daar 
niet afgestudeerd geraakt. Want dat hield mij niet bezig. 
Die opleiding heeft niet zoveel betekend, wel de cinema! Ik 
ging van kindsbeen af naar de cinema. Ik heb geleefd in de 
cinema in plaats van in het bos, alhoewel ik in Brasschaat 
woonde. Ik reed samen met Harry Gruyaert naar Parijs en 
daar was van alles te zien. In Amsterdam ben ik ook veel 
naar de cinema geweest. Dat maakte deel uit van de oplei
ding, een keer per week naar het filmmuseum. Door te zien, 
weetje hoe je het moet doen.

De visualiseerder

K.B ./D.P. : Hoe belangrijk was de figuur van Anton Koolhaas 
voor jou?
J.C.: Ik vond dat die man goed kon voorlezen.
K.B./D.P.: Wat las hij voor?
J.C.: Scenario’s. Dat was zijn grote kracht.
K.B./D.P.: Hij was toch de verdediger van de documen
taire.
J.C.: Ja, maar...
K.B./D.P.: Eerder dan de speelfilm.
J.G.: Maar ik heb niets met die Nederlandse traditie.
K.B./D.P.: Maar misschien wel iets met de visie van 
Koolhaas?
J.C.: Nee. Ik heb van Koolhaas alleen het voorlezen geap
precieerd. Ik vond dat die man een prachtige stem had en ik 
vond het aangenaam om dat mee te maken, maar ik heb 
nooit enige impact gevoeld. Ik heb dat wel met Knipping, 
John B. Knipping, een franciscaan, een erudiet man. Ik heb 
daar ook over gelezen, niet over Franciscus, maar over die 
periode tussen het begin van de moderniteit en daarvoor. 
Knipping, dat is iemand die belangrijk voor mij is geweest. 
En Willy Ph. Pos, die de geschiedenis van het Griekse 
drama doceerde.
K.B./D.P.: Er zijn nochtans een aantal uitspraken van 
Koolhaas bekend...
J.C.: .. .die op mijn werk betrekking hebben?
K.B./D.P.: Ja, uitspraken die duiden op eenzelfde visie.
J.C.: Dat zou interessant zijn, maar ik heb nooit een ver
band gezien.
K.B./D.P.: Maar die uitspraken doet Koolhaas pas als hij 
directeur van de Filmacademie wordt, in 1968. Tijdens zijn 
directeurschap zou hij hebben geprobeerd om een groter 
evenwicht te realiseren tussen de documentaire en de 

4 speelfilm. In de woorden van Koolhaas zelf: “De Film

academie ziet het als een taak mensen op te leiden, ‘visua- 
liseerders’, die in staat zijn intermediair te zijn tussen 
‘weten ’ en ‘niet-weten ’ en voor leken allerlei facetten van 
weten zodanig te visualiseren, dat zij begrijpelijk worden 
voor de niet-weters. ”
J.C.: Maar wij waren daar voor fictie. Er was grote aan
dacht voor David Lean, maar ik zat met de Franse cinema 
in mijn hoofd. In Amsterdam kende men dat niet. Ik bracht 
dat mee... Dat was een interessante spanning.
K.B./D.P.: Wanneer is de documentaire voor jou dan een 
passie geworden?
J.C.: Ik zat klem in Amsterdam. Zo simpel is dat. Maar 
onrechtstreeks heeft me het wel iets opgebracht. In België 
werden op dat moment oproepen gelanceerd om zich aan te 
melden bij de publieke omroep. Ik had het voordeel dat ik 
een vakopleiding had genoten. Ik heb in 1960 een brief 
geschreven en ben eens naar zo’n forum geweest, waar de 
directie uitleg verschafte over de openbare omroep.
K.B./D.P.: Maar je hebt de vraag nog niet beantwoord. 
Vanaf welk moment beslis je voor jezelf dat de documen
taire jouw werkterrein is? Is dat al in Amsterdam, of is dat 
later, bij de BRT, of is dat...
J.C.: Tijdens het draaien van mijn eerste film voor de BRT 
over het kasteel van Alden Biesen! Ik kreeg het niet onder 
controle. Ik wist niet wat... Het was een verschrikkelijke 
ervaring en, naar mijn mening, een barslechte film. Maar 
wat gebeurt er: iedereen vindt het fantastisch en ik krijg de 
kans om een andere film te maken - een film over de Abdij 
van het Park in Heverlee - waarvoor ik de juiste mensen 
rondom mij krijg.
K.B./D.P.: Wat heb je gedaan na je studies in Amsterdam, 
onmiddellijk erna ? Jè zei daarnet datje ‘jets in België aan 
het maken was
J.C.: Dat was een instructiefilm voor Fotogravure De 
Schutter, een Antwerpse firma, een 16mm. Niet echt iets 
om wakker van te liggen, maar De Schutter wilde mij wel 
engageren. Mijn voorwaarden bevielen hen echter niet. 
Daarna heb ik mijn legerdienst gedaan en ben ik me weer 
op het theater gaan toeleggen, als regisseur. Ik heb nog 
enkele films gemaakt om aan geld te komen.

Het Kasteel van Alden Biesen

K.B./D.P.: Hoe ben je betrokken geraakt bij de film over 
het Kasteel van Alden Biesen?
J.C.: Ik was door de BRT geëngageerd om te werken in de 
sectie Ontspanning. Men had informatie over mij ingewon
nen bij de rector van het college van de norbertijnen in 
Brasschaat, waar ik mijn humaniora had doorlopen. Zo 
ging dat er toen aan toe in de BRT! Ik kreeg de opdracht om 
- bij wijze van opleiding - mee te lopen bij een opera van 
Mark Liebrecht. In afwezigheid van de directeur televisie 
- dat was Bert Janssens - werd ik vervolgens weggesmok
keld naar wat toen de sectie Artistieke en Educatieve 
Uitzendingen heette, een dienst die onder andere instond 
voor alles wat met kunst te maken had. Herman Verdin 
leidde die dienst; Ludo Bekkers en Annie Declerck ope
reerden als programmatoren. Het was Verdin die me bij 
Ontspanning had weggehaald omdat hij met onverwachte 
problemen werd geconfronteerd bij de realisering van een 
film over het Kasteel van Alden Biesen.
K.B./D.P.: Met welke problemen werd Verdin geconfron
teerd?
J.C.: Jan Materne zou eerst de film over Alden Biesen rea
liseren, maar dat bleek niet mogelijk en ik werd gevraagd 
om hem te vervangen. Op de BRT was er geen structuur. 
Programmeren was improviseren.
K.B./D.P.: Wat was de stand van zaken van de productie? 
J.C.: Alles lag eigenlijk al vast, het script, de equipe... Het 
was niet meer dan een vervanging; ik kreeg een proefcon- 
tract. Ik heb het script herschreven, want met wat er voor
handen was kon ik niet werken - maar de equipe kon ik niet 
meer veranderen, en dat was een ramp. De film over het 
Kasteel van Alden Biesen is een echte schok geweest 
- mijn illusies waren in een klap de wereld uit.
K.B./D.P.: Hoe bedoel je?
J.C.: Ik had ervoor gezorgd dat ik kon beschikken over een 
bioscoop in Bilzen om na de cinemavertoningen de rushes 
te bekijken, want het was een 35mm-film! Er werd in die 
tijd op 35mm gedraaid! Met handen en voeten heb ik die 
cameraman moeten duidelijk maken dat zijn beelden scheef 
stonden. Na drie of vier dagen heb ik zijn assistent gevraagd 
om de camera over te nemen. Kortom, de voorwaarden 
waren er niet naar om een goede film te maken, en het is 
dan ook geen goede film geworden. Het toppunt was dat 
iedereen dolenthousiast was. Er zitten interessante momen
ten in die film, maar als geheel is het een onding. 

Waarschijnlijk heb ik daar alles aan te danken, maar ik 
vond het niet om aan te zien.

De Abdij van het Park in Heverlee

K.B./D.P.: Maar omdat de film succesvol was, werd je 
onmiddellijk daarna gevraagd om de film over de Abdij van 
het Park in Heverlee te realiseren.
J.C.: Ik was niet eens klaar met de montage van Alden 
Biesen, toen ik dringend gevraagd werd om mee in de auto 
te stappen met Herman Verdin, Roger Marijnissen en Ludo 
Bekkers. Marijnissen zou het script leveren en Bekkers zou 
de film realiseren, maar Verdin besliste dat ik realisator 
werd. Zo simpel was het. Ik ben niet iemand die de macht 
grijpt, maar er moest geen macht gegrepen worden, er was 
geen macht. Er was niks om tegen te vechten. Je kon alleen 
maar jezelf waarmaken. En dat lukte een aantal keren.
K.B./D.P.: In jouw archief heb ik een document gevonden, 
gedateerd 9 november 1963, waarin sprake is van “dans- 
sequenties
J.C.: Dat is een document van Roger Marijnissen of van 
Ludo Bekkers. Het was de bedoeling dat er gedanst zou 
worden door een groep uit Mechelen. Het maakte deel uit 
van het plan voor de film die Ludo Bekkers wilde maken. 
K.B./D.P.: Hoe verliep de samenwerking met Marijnissen? 
J.C.: Ik weet waar die samenwerking geëindigd is: op het 
stationsplein van Leuven, in een café. Ik heb gezegd: “Ik 
vind alles geweldig, als jij mij gerust laat. Jij hebt jouw 
ding gedaan, we zien elkaar terug, later.” Dat was op dat 
moment niet evident - ik was 22 jaar. Er is wel nog een 
persdag georganiseerd waarop Roger Marijnissen als 
medewerker aan het draaiboek en Ludo Bekkers als pro- 
grammator aanwezig waren.
K.B./D.P.: Heeft Roger Marijnissen iets afgeleverd?
J.C.: Ja, maar uiteindelijk heb ik mijn zin gedaan. Die eer
ste twee jaren op de BRT, dat was overleven, en dan ben je 
wellicht tot meer in staat en waarschijnlijk ook brutaler dan 
je normaal zou zijn.
K.B./D.P.: Voor Abdij van het Park kon je je eigen equipe 
samënstellen ?
J.C.: Ja, ik kreeg uitzonderlijke productiefaciliteiten. De 
equipe kon ik zelf samenstellen. Voor fotografie: Harry 
Gruyaert; voor beeld: Herman Wuyts, geassisteerd door 
Oscar Fischler. Wuyts was een uitstekende cameraman. 
K.B./D.P.: Hoe kwam je uit bij Herman Wuyts?
J.C.: Ik kende Wuyts van de Groep 58 in Antwerpen. Je 
vindt mensen op je weg, maar wij hebben het niet lang met 
elkaar uitgehouden. Waarom? Ik laat niemand gerust, ver
sta je. Als ik geen controle heb over een equipe... ik kan 
niet verdragen dat mijn medewerkers met iets anders bezig 
zijn dan datgene waar ik mee bezig wil zijn.
K.B./D.P.: Pieter Verlinden als sonorisator, was dat ook 
jouw keuze?
J.C.: Nee, hij heeft zich aangeboden, maar het zou ook kun
nen dat Bekkers Veflinden heeft aangebracht. Er waren geen 
componisten; ik ben pas later met componisten zoals André 
Laporte gaan werken. Pieter Verlinden was de enige die 
betaalbaar was en hij werkte snel. Je moet ook rekening hou
den met de manier waarop er gewerkt werd. Verlinden was 
aan het componeren zonder dat hij van mij een scenario had 
gezien. Met Verlinden is het echter ook snel misgelopen. Hij 
vond eigenlijk dat wat ik maakte... niets voorstelde.
K.B./D.P.: Hoe komt het dat jij, terwijl je eigenlijk heel 
jong bent en een opleiding hebt gehad die naar jouw zeg
gen weinig voor stelde, zo’n productie als de Abdij aankon? 
Dat jij die verantwoordelijkheid krijgt en...
J.C.: .. .en dat ik daar niet voor terugschrik?
K.B./D.P.: Ja, dat is toch merkwaardig,
J.C.: Vind je dat merkwaardig? Er was geen andere oplos
sing. Het ging! Ik heb het geluk gehad dat ze mij die 
abdijen en kastelen hebben gegeven. Ik moest de stiel 
leren... waar had ik dat anders kunnen leren? Ik heb de 
laatste gelden mogen gebruiken van de Vlaamsche Roem, 
onze kloosters en kastelen, maar ik geef daar een draai aan. 
Bovendien leverde het veel respons op; zonder respons stap 
je eruit. En ik moet zeggen: ik nam tijd voor de producties 
- tijd die Herman Verdin me ook toestönd. Voor ‘t Park 
zijn er heel wat stellingen gebouwd. Dat heeft geld gekost, 
maar dat vormde geen obstakel voor Verdin. Hij heeft me 
door dik en dun verdedigd. Toen hij vertrok naar de univer- 
siteit in Leuven, kon ik niet meer doen wat ik wou. Jerome 
Verhaeghe volgde hem op en over mijn eerste serieuze pro
ject dat onder zijn leiding tot stand kwam, de trilogie 
Waarover men niet spreekt, is er tot in de Raad van Bestuur 
gepalaverd.
K.B./D.P.: De enige gesproken tekst in de film is de “ordi
naire specificatie ” van “hetgene noodigh is tot de incomen
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ende cleedinghe in de abdye van Heeren Perck by Loven ”, 
gedateerd 1736.
J.C.: Ja, en Ludo Bekkers leest die tekst voor. Alle andere 
tekst heb ik geschrapt.
K.B./D.P.: Lag jou dat eigenlijk om op die leejïijd een film 
te maken over een abdij?
J.C.: Ik denk het wel, ja. Jullie zijn daar verrast over? Ik zag 
het kloosterleven niet als een persoonlijke bestemming, 
maar ik was wel gefascineerd door dat systeem. Bovendien 
kom ik ook uit een college van de norbertijnen, dat van 
Brasschaat, en de Abdij van het Park was een norbertijnen
abdij. Ik heb wel iets met kloosters en abdijen. Maar voor 
mij was het vooral een gelegenheid om geld te krijgen en 
op een serieuze manier met iets aan de slag te gaan.
K.B./D.P.: Met het medium aan de slag te gaan?
J.C.: Natuurlijk.
K.B./D.P.: In een krantenartikel over de film wordt Ludo 
Bekkers geïnterviewd: “Voor deze opname hebben we een 
filmnegatief gekozen dat tot op heden nog niet voor de tv 
gebruikt werd. ”
J.C.: Ik heb een 35mm-film gedraaid, niet op Agfa, niet op 
Kodak, maar op Dupont. Waarom? Ik had dat uitgeplozen, 
en ik wou ermee werken.
K.B./D.P.: Hoe was je daarop uitgekomen?
J.C.: Fellini heeft ook met die pellicule gewerkt. Als je 
filmgenerieken leest, dan kom je dat te wéten.
K.B./D.P.: En waarom wilde je met Dupont werken?

J.C.: Het ging vooral over de zyvarting van Dupont. Op het 
einde is er nog heel wat te doen geweest om die pellicule te 
ontwikkelen. Een zwart-witontwikkeling is niet zo drama
tisch moeilijk, maar het labo moet op punt staan.
K.B./D.P.: Bij de film is een zeer luxueuze brochure uitge
geven.
J.C.: Dat is iets waar ik niets mee te maken heb gehad. 
K.B./D.P.: Toch wel, want er staat een tekst van jou in. 
J.C.: Ja, maar dat is dan ook het enige.
K.B./D.P.: De BRT wilde duidelijk uitpakken met de film. 
J.C.: Mij lag dat niet... Ik voelde mij er ongemakkelijk bij. 
Ik verkoop mezelf niet. Het is Harry Gruyaert die met de 
film onder zijn arm naar Parijs is getrokken. Agnès Varda 
en haar man, Jacques Demy, hebben Abdij van het Park 
gezien. Harry heeft dat bewerkstelligd.
K.B./D.P.: Die brochure bewijst dat het instituut je erkent.
J.C.: Ja, ze hebben, zelfs ooit over mijn werk etalages 
gemaakt, op het gelijkvloers van het Flageygebouw.
K.B./D.P.: Wat was er in die etalages te zien?
J.C.: Foto’s van de films die ik aan het maken was.
K.B./D.P.: Foto’s van Harry Gruyaert?
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: De film ging niet in première op de televisie, 
maar in de cinema.
J.C.: Voordat de film op antenne ging, werd hij voorgesteld 
tijdens het Festival van Belgische Films, een initiatief van 
de Provincie Antwerpen. Dat moet november 1964 geweest 
zijn, want ik had al mijn derde film gedraaid, Plus 
d’honneurs que d’honneurs, over het Kasteel van Westerlo. 
Tijdens de première van Abdij van het Park bleef het muis
stil. De film werd bekroond en opnieuw vertoond en toen 
werd er enorm agressief op gereageerd.
K.B./D.P.: Het is na de bekroning dat de BRT die luxueuze 
brochure heeft uitgegeven, in december ‘64. Abdij van het 
Park was nog niet getoond op televisie. De film over Alden 
Biesen wel, op 5 november 1964. Abdij van het Park wordt 
vertoond op 25 december 1964, een dag na Kerstmis, en 
Plus d’honneurs que d’honneurs op 16 april 1965. Waar is 
Abdij van het Park buiten de televisie nog getoond?
J.C.: De film is getoond op het Festival van Utrecht in 
Nederland, wat uiteindelijk tot het Festival van Rotterdam 
is uitgegroeid, het festival van Huub Bals. Er zijn verschil
lende buitenlandse festivals geweest die de film hebben 
geprogrammeerd.
K.B./D.P.: Hoe werd er op de film gereageerd?
J.C.: Heb je dat tekstje van Maria Rosseels gelezen? Dat 
kan tellen. Maria Rosseels zat in de jury van het Festival 
van Belgische Films, Ivo Michiels ook. Achteraf heb ik 
vernomen dat het in de jury ook hommeles was.
K.B./D.P.: Een van de kritieken, met de initialen MR, 
noemde de film “L’année dernière à Heverlee”. Heb je 
invloed ondergaan van Alain Resnais?
J.C.: Dat is het tekstje van Maria Rosseels! Natuurlijk heb 
ik invloed ondergaan van Resnais. Maar Astruc is belang- 
rijker voor mij geweest.
K.B./D.P.: Er is natuurlijk wel een verwantschap tussen 
L’année dernière à Marienbad en Abdij van het Park 
J.C.: Uiteraard. Maar Resnais is bloedernstig. Ik kan niet 
lang bloedernstig blijven. Dat kan ik niet. Ik ben welI bloed- 
ernstig, maar dat moet op een gegeven moment een draai 

krijgen... Naast Resnais sprak ook Chris Marker mij aan, 
en uiteraard Jean-Luc Godard. Maar Astruc is mijn grootste 
voorbeeld geweest. Alexandre Astruc is ten onrechte in de 
vergetelheid geraakt. Ook zijn teksten, ik heb die allemaal 
gelezen. Astruc hoort bij de generatie juist voor wat men 
met een slechte term de Nouvelle Vague is gaan noemen. 
Astruc draait een reeks films, die heel essentieel zijn en die 
door de cineasten van de Nouvelle Vague terug worden 
opgepikt.

Camera-Stylo

K.B./D.P.: Wat boeide je dan precies?
J.C.: De cameravoering, de zogenaamde Camera-Stylo, de 
cameravoering die de kwaliteit van een schriftuur krijgt. 
Net zoals Astruc zoek ik hoe je iets opbouwt, zoek ik naar 
ritmes. Ik zoek naar ritmes.
K.B./D.P.: Dat doe je in Abdij van het Park heel letterlijk. 
Wat er in die film opvalt, is het heel nadrukkelijke forma
lisme. En de haast libidinale voorkeur voor het seriële. 
Bijvoorbeeld de wijze waarop de camera langs die balu
strades glijdt.
J.C.: Toen ik in 1968 de film maakte over Documenta 4 
werd ik met iets heel vertrouwds geconfronteerd.
K.B./D.P.: Waar komt die voorkeur voor het seriële van
daan?
J.C.: In sommige films is dat niet aanwezig, maar in Abdij 
van het Park was dat bijna obsessioneel. Ik zoek naar een 
structuur en als ik die heb gevonden, dan ga ik die heel 
strak en zo minimaal mogelijk tonen; Ik heb die trouwens 
allemaal Zelf geduwd, die bewegingen. Dat kan je navra
gen, ik duwde alles zelf. Ik engageerde me volledig. En dat 
is misschien altijd het gevaar geweest: dat ik zeer radicaal 
was.
K.B./D.P.: Is dat typisch voor een jonge maker, dat affir
matief stilistisch bezig willen zijn?
J.C.: Nee, de film Landschap van kerken getuigt daar even
zeer van, maar wellicht met meer raffinement.
K.B./D.P.: Met het seriële wordt de indruk van een stijl
oefening gewekt. Je beklemtoont op een heel strikte manier 
terugkerende motieven, bijvoorbeeld de kruiken op de 
balustrade. Maar er zijn ook onfunctionele momenten, als 
de camera bijvoorbeeld verschillende keren na elkaar een 
poort binnengaat.
J.C.: Dat zijn de verschillende poorten van de abdij. Dat is 
het intreden. Jà, ik ben daar nogal mee bezig. Die balustra
des, die zuivere sier zijn geworden... Hoe iets dat gesloten 
is zich op deze manier toont, hoe het open is, maar nog 
gèslotener...
K.B./D.P.: Voor jou heeft dat nog altijd betekenis?
J.C.: Dat is binnendringen.
K.B./D.P.: Maar bij het scannen van die balustrade wordt 
het totaal formeel, minimalistisch... Alle betekenis is bijna 
weg op dat moment.
J.C.: Het is een manier om te proberen zeggen... het is 
eigenlijk al een monument, de abdij is bijna verdwenen.
K.B./D.P.: De seriële, formele structuren zijn een manier 
om er abstractie van te maken.
J.C.: Ja, zelfs letterlijk.
K.B./D.P.: Het is vergelijkbaar met de wijze waarop de 
Sint-Baafskathedraal in Landschap van kerken in beeld 
wordt gebracht. De ruimte in de Abdij van het Park waar 
de kunstcollectie is ondergebracht, is bijna een museum. Je 
verblijft lang in die ruimte waar ze hun schilderijen, hun 
kostbaar meubilair en allerlei objecten bewaren. Maar 
eigenlijk kijk je evenveel naar beelden, naar representaties 
en schilderijen, als naar de ruimte van de abdij zelf.
J.C.: Dat is representatie. En macht, zuivere macht.
K.B./D.P.: Er zijn inderdaad heel veel close-ups van beel
den, ook van bas-reliëfs. Interesseert jou dan meer het feit 
dat het gaat om representatie of het gegeven dat dat verste
ning is?
J.C.: Verstening! De Bijbel wordt letterlijk gerepresen
teerd. Als je die bibliotheek bekijkt... wat doe ik met het 
plafond? ...en heb ik aan die boeken veel tijd besteed? 
Eventjes. Dat wordt bijna een schilderij, met die boeken. 
Dat is bijna huid. Het gaat over het afsluiten, het boek gaat 
eigenlijk dicht.
K.B./D.P.: De abdij is representatie geworden. Of het leven 
in het klooster is representatie geworden.
J.C.: Het is weg. Weg. Het is toch een dodenmaal dat die 
heren consumeren. De eettafel heb ik bewust leeg gelaten.
K.B./D.P.: De film eindigt op een spectaculaire wijze, met 
die biljartende paters.
J.C.: Die scène heeft voor opschudding gezorgd. Ik heb 
ergens een brief waarin Bert Janssens, de Directeur 
Televisie, me verzoekt om die scène weg te knippen. En 

Verdin heeft mij verdedigd tot bij Paul Vandenbussche, de 
directeur-generaal van de BRT.
K.B./D.P.: Wat was het idee achter die biljartende paters? 
J.C.: Dat waren geen paters, dat waren twee of drie broe
ders die voor mij biljarten.
K.B./D.P.: Je hebt gevraagd om dat te doen?
J.C.: Dat is volledig in scène gezet. Die biljart is verplaatst, 
het is een volledige mise-en-scène. Tot en met de gera
niums in de gang.
K.B./D.P.: Die biljarttafel stond daar niet?
J.C.: Die moet daar wel ergens gestaan hebben. Maar dat is 
helemaal opgebouwd. Ook die mis in het begin is geënsce
neerd. Ik heb die norbertijnen laten aanvoeren met bussen, 
vanuit het norbertijnenklooster van Tongerlo. Voor de 
Abdij van het Park was het al voorbij. Dat gebouw stond al 
voor twee derde leeg.
K.B./D.P.: Het is interessant dat Pieter Verlinden voortdu
rend werkt met variaties van het klokkengelui. In de ruimte 
waar de kunstcollectie staat, weerklinkt het geluid van een 
muziekdoos, er zijn de klokken, het geluid van het wierook
vat. En het geluid van de muziekdoos gaat over op het 
geluid van de tegen elkaar botsende biljartballen. Dat 
geluid hoor je eerst en begrijp je niet, totdat je de broeders 
aan het werk ziet. Vanuit die biljartballen kan je de hele 
film begrijpen.
J.C.: Het grappige is natuurlijk dat de biljartscène een van 
de weinige is waarbij de klankopname rechtstreeks is 
gebeurd.
K.B./D.P.: Maar kan jij je vinden in de interpretatie van de 
score?
J.C.: Ik ben iemand die een stomme film maakt, een film 
zonder klank. Dat kan ik niet genoeg herhalen.
K.B./D.P.: Maar dat sluit toch aan bij wat Anton Koolhaas 
zegt. Hij heeft het heel expliciet over beeld, niet over 
geluid. Het gaat hem over denken met beelden.
J.C.: En die concentratie kan je pas hebben wanneer je in de 
stilte zit... Klank hoeft voor mij niet. Ik vind het nog altijd 
een groot verlies dat de stomme film voorbij is. Er moet 
muziek bij, naar ‘t schijnt, maar muziek leidt mij af.
K.B./D.P.: In jouw tekst in de brochure noem je de Abdij 
van het Park “een erfenis van vóór de Franse Revolutie ” 
en schrijf je: “Die erfenis heb ik willen uitdrukken in mijn 
laatste filmscène want de huidige maatschappij verandert 
ook de manier van leven der Praemonstratenzers. De ganse 
film had deze optiek kunnen krijgen: de spanning tussen 
een gebouw en een gewijzigde samenleving. ”
J.C.: De film toont dat het gedaan is. Ik ben wel geïnteres
seerd in de beelden die ik kan maken, omdat ik die wereld 
nog eventjes kan pakken. Dat was toen nog mogelijk. Het 
was mogelijk om het eventjes te pakken en te intensifiëren. 
Dat was mijn uitgangspunt. Hebben jullie de ploegvoren 
gezien? Wil je weten wat het maffe is? Dat ik iemand laat 
ploegen in de maand februari. Die scène is gedraaid in 
februari 1964.
K.B./D.P.: Het is inderdaad een winterlandschap...
J.C.: .. .en ik heb de aarde laten ploegen.
K.B./D.P.: Was dat voor jou de inzet van de film: dat het 
gedaan was met dat soort praktijken in België?
J.C.: Ik ben niet zozeer geïnteresseerd in het geniale, maar 
in het concept van samenwonen en gemeenschap - maar ik 
weet dan al dat het voorbij is. Het idee ‘tuin’, het is er nog 
allemaal, maar het is uit elkaar gespat. Ik wou die tuin grij
pen... die tuin was naar de knoppen en ik wou die tuin 
eigenlijk reveleren. Er was geen activiteit meer. Er waren 
geen geestelijken meer, er was geen vee meer. Het vee dat 
je in de film ziet, heb ik door een boer laten aanvoeren. 
Zelfs de duiven... ik heb nogal wat met duiven rondgelo
pen in mijn leven. Ik denk dat ik iemand gevraagd heb om 
die duif uit dat kot los te laten. Dat zou best kunnen, maar 
zeker weet ik het niet. Dat durf ik niet met zekerheid te stel
len. Televisie doet dingen verdwijnen. Het gaat uit het 8 
geheugen, ook bij mij. E

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams
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Met dank aan argos voor de selectie van het beeldmateriaal 9 
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De vragen over de Filmacademie zijn deels geïnspireerd 9 
door het boek van Ernie Tee, Passie en professie. De 8 
geschiedenis van de Nederlandse Film en Televisie g 
Academie, Nederlandse Film en Televisie Academie, 
Amsterdam, 2002. 5



Landschap met kerken + muziek

‘Landschap van kerken’, 1989, van links naar rechts: [1] Begijnhof Sint-Amandsberg, Gent (muziek: Igor Stravinsky, L’Histoire du soldat, 1918) [2] Kapel van het heilig bloed, Sint-Basiliuskerk, Brugge (muziek: Franz Liszt, Eine 
Symphonie zu Dantes Divina Commedia R 426, 1857, deel 1: Inferno) [3] Sint-Pieterskerk, Bertem (muziek: Gustav Mahler, Symfonie nr. 2, “Auferstehungs-Symphonie”, 1895, deel 1: Allegro maestoso) [4] Sint-Baafskathedraal, 
Gent, preekstoel Laurent Delvaux uit 1745 (muziek: Hector Berlioz, Symphonie Fantastique opus 14,1830; bij deze still: Peter Tsjaikovski, Suite nr. 3 in G, opus 55,1855, deel 4, Tema con variazioni), stills, © argos
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Es ist eines der verbreitesten Vorurteile innerhalb der 
Filmindustrie, dafi man die Musik nicht horen soil.
Theodor W. Adomo & Hanns Eisler, Komposition fur den 
Film, L Vorurteile und schlechte Gewohnheiten

In 1987 verschijnt het boek Landschap van kerken, een essay 
van Geert Bekaert over een twintigtal kerken in Vlaanderen 
en Brussel. Twee jaar later, in 1989, besluiten Jef Comelis en 
Geert Bekaert een gelijknamige televisiefilm te maken. In 
deze film, die ruim een half uur duurt, worden acht kerken 
bezocht. Het script is van Geert Bekaert. De film wordt eerst 
vertoond als geluidloze beeldmontage, in een zaal voor 
levend publiek; het script wordt live voorgedragen door Geert 
Bekaert. Daarna wordt de film zendklaar gemaakt en van een 
klankband voorzien, met tekst gesproken door Bekaert en een 
soundtrack samengesteld door de musicoloog Serge Domy. 
Hij kiest muziekfragmenten uit het romantisch-symfonische 
repertoire, naast stukken uit moderne composities van Igor 
Stravinsky en Luigi Dallapiccola.

Jef Comelis stelde ooit dat hij zijn films als voltooid 
beschouwt van zodra de beeldmontage af is. Het afgewerkte 
product is voor hem de ‘stille’ film, in een radicale zin, want 
historische ‘stomme films’ werden steeds begeleid door 
muziek. In die zin zouden we de tekst van Geert Bekaert en 
de soundtrack van Serge Domy als min of meer ‘eigen’ 
interpretaties, als relatief autonome ‘werken’ kunnen lezen. 
Maar de genese van de film suggereert nog een andere bena
dering. De gesproken tekst van Bekaert komt niet achteraf 
-hij heeft immers het boek geschreven dat de aanleiding 
was voor de film. We moeten dus vertrekken bij het boek, en 
de film als een bewerking op dat boek lezen, op zijn beurt 
bewerkt door de soundtrack van Domy. Als we dit scenario 
volgen, dan kunnen we iets leren over de poëtica van 
Comelis, want de film mag een collectief product zijn, het is 
toch ook aannemelijk dat significante verschuivingen ten 
opzichte van het boek met de cineast te maken hebben. 
Daarnaast kunnen we focussen op een betekenisoperatie die 
vaak nauwelijks als zodanig herkend wordt: de toevoeging 
van muziek.

Het boek en de film

In het boek Landschap van kerken ligt de nadruk op conti
nuïteit. Dat blijkt om te beginnen uit de lineair-historische 
structuur. Na de inleiding begint Bekaerts kerkentocht in de 
oudste dorpskerk van Vlaanderen, de romaanse Sint- 
Pieterskerk te Bertem, gebouwd in de 11de eeuw. In twintig 
hoofdstukken worden twintig kerken bezocht en tien eeuwen 
doorkruist, om uit te komen bij twee naoorlogse kerkgebou
wen van Marc Dessauvage. Daarbij wijst Bekaert voort
durend op de historische gelaagdheid van de gebouwen, op 
hun aantasting door verbouwingen, aanpassingen en restau
raties. Hij merkt ook herhaaldelijk op dat we niet goed weten 
wat we met deze gebouwen aan moeten, maar dat we ze 
blijkbaar ook niet kwijt willen. Bekaert affirmeert dus het 
betekenisverlies van deze mimten in de moderne tijd; maar 
door de trage, geleidelijke voortgang van zijn chronologisch 
relaas sijpelt dat traumatische besef langzaam door.

Ook inhoudelijk ligt in het boek de nadruk op conti
nuïteit. In de inleiding schetst Bekaert hoe de mens de onbe
woonbare ruimte van de aarde bewoonbaar tracht te maken. 
Door namen te geven aan een plek, brengt hij in de onbe
paalde mimte een menselijke orde aan, en maakt hij een 
‘landschap’. Dat noemt Bekaert een eerste architecturale 
daad, “het eerste onzichtbare kerkgebouw”. Meteen situeert 
hij ook de historische kerkgebouwen in een transcendent 
perspectief. Mensen bouwen een kerk om een plaats te geven 
aan wat hen letterlijk ‘te buiten gaat’. En omdat dit gebaar 
herhaald moet worden, groeien de kerken, die zelf een land
schap zijn, op hun beurt tot een ‘landschap van kerken’ uit. 
Die verhouding van de mens tot het transcendente, tot wat de 
mens als eindig en historisch wezen te buiten gaat, geeft de 
kerken hun ‘buitenhistorische’ bestendigheid in het histo
rische landschap. Bekaert geeft trouwens nog een andere, 
juridische verklaring voor het blijvende karakter van dat 
landschap: de kerkelijke goederen waren niet onderworpen 
aan het verdeelprincipe van het leenstelsel.

De grondstroom van geleidelijkheid en continuïteit 
wordt in de film meteen opgebroken. Het parcours, dat acht 
locaties omvat, begint immers in de 19de eeuw, in het neo
gotische Begijnhof van Sint-Amandsberg, en het eindigt in 
de 20ste-eeuwse Heilig Hartbasiliek van Koekelberg. Al bij 
de eerste locatie spreekt Bekaert over een poging van de neo
gotiek om voor de laatste keer een “landschap van kerken” 
te bouwen en aldus “de dood” te restaureren. Op het einde 

van de film noemt hij de basiliek van Koekelberg een “werk 
van de nacht” en een “hermetische formule voor een onbe
kende god”. De film begint dus op een moderne plek 
- modem in haar poging om de moderniteit te verdringen; en 
hij eindigt op de enige plek (in de film) waar die moderniteit 
openlijk gemanifesteerd wordt. Heel dit landschap van ker
ken zit tussen twee moderne, onmogelijke godshuizen inge
klemd. De chronologische volgorde wordt niet gerespec
teerd. De film loopt niet van het verleden naar het heden, 
maar - in de woorden van Bekaert - “begint op het einde van 
de 19de eeuw, reikt tot de 11de en komt ten slotte uit te mid
den van de 20ste eeuw, de onze”. Door de poorten van een 
historicistisch simulacrum (Begijnhof van Sint-Amandsberg) 
dalen we af naar het verleden, naar de Heilige Bloedkapel 
van de Sint-Basiliuskerk te Brugge en vervolgens naar de 
Sint-Pieterskerk te Bertem, de oudste kerk in de film. 
Vervolgens keren we terug naar de moderne tijd, via de Sint- 
Baafskathedraal (waarvan de eerste aanzetten in de romaanse 
tijd moeten worden gesitueerd, maar die tot in de 19de eeuw 
onophoudelijk is ‘bewerkt’), twee 17de-eeuwse, barokke ker
ken (Sint-Carolus Borromeuskerk, Antwerpen; Onze-Lieve- 
Vrouwebasiliek, Scherpenheuvel), een 18de-eeuwse, smette
loze, classicistische abdijkerk (Onze-Lieve-Vrouweabdijkerk, 
Vlierbeek), om te eindigen bij de Basiliek van Koekelberg, 
ontworpen beginjaren ‘20 en afgewerkt in 1970.

De moderne omkadering bepaalt tot in de kleinste 
details de richting van het historische traject dat tussen Sint- 
Amandsberg en Koekelberg wordt afgelegd. Opnieuw is een 
vergelijking tussen boek en film leerzaam. De Sint- 
Basiliuskerk te Brugge vormt zowel in het boek als in de film 
de tweede stopplaats. In het boek komen we van de oude 
dorpskerk van Bertem, en betreden we de Sint-Basiliuskerk 
via de oude, romaanse benedenkerk; in de film komen we, 
zoals gezegd, van een 19de-eeuws Begijnhof en maken we 
kennis met de Sint-Basiliuskerk via de later gebouwde én 
neogotische aangeklede bovenbouw: de kapel van het heilig 
bloed. Het boek stapelt de lagen van de geschiedenis op; in 
de film daarentegen moeten we eerst de moderne lagen van 
het gebouw pellen voor we toegang krijgen tot het verleden. 
Als in de film na de dorpskerk van Bertem, de derde locatie 
in de film, teruggekeerd wordt naar de moderne tijd, is de 
overgang even naadloos: in de Sint-Baafskathedraal, de 
vierde locatie, bezoeken we eerst de oudere crypte, om pas 
daarna de jongere bovenkerk te betreden - om dan, via de 
17de en de 18de eeuw in de Heilig-Hartbasiliek van 
Koekelberg te belanden.

Wij zijn modernen. We komen van de moderne tijd en 
zullen naar de moderne tijd terugkeren. Die premisse dicteert 
het historische parcours van de beeldmontage. De film 
Landschap van kerken is geen verkenning door de eeuwen 
heen, geen historische wandeling, maar een sondering in de 
geschiedenis, een anamnetische excursie, zoals in de psycho
analyse. Het oudste gebouw, de Sint-Pieterskerk te Bertem, 
verschijnt in de film niet als een oorspronkelijk en authentiek 
begin, maar als het verste punt aan de horizon. Tussen Sint- 
Amandsberg en Koekelberg wijkt het fabuleuze kerkje van 
Bertem eindeloos terug. Op die manier wordt radicaal met de 
historische didactiek en de lineaire chronologie van het boek 
gebroken. Maar de film breekt niet met de geschiedenis. Hij 
is geen ahistorische montage, hij suggereert geen gewicht
loze, ‘postmoderne’, toeristische blik die in de geschiedenis 
grasduint. Het landschap van kerken is niet zomaar een 
museumpark geworden; de geschiedenis blijft ons in deze 
kerken aangrijpen. Maar zij beroert ons als een intiem gemis. 
We zijn uit de gebouwen verstoten, en uit de geschiedenis 
ontzet, maar in die gebouwen blijft de geschiedenis ons 
bespoken. Nergens beter wordt dit aanschouwelijk gemaakt 
als in de Basiliek van Koekelberg: aan het einde worden we 
naar een maquette van de Basiliek toegezogen die in de 
ruimte zelf staat opgesteld. Deze kerk ontvangt ons niet. De 
Basiliek is ook vanbinnen een ‘buitenkant’. Zij is even onbe
woonbaar als een sculptuur. De blik van de film op deze 
gebouwen is die van een ‘ongelukkige’ moderniteit die dui
zelt van het gewicht van haar geschiedenis. Laat ons nu luis
teren hoe de soundtrack die ‘blik’ verklankt.

Een driespoor

Om te beginnen valt op hoe precies en afgemeten de 
muziek- en tekstfragmenten over de beelden zijn verdeeld. 
Muziek en stem worden vrijwel nergens gemengd. Slechts 
één keer, in het Begijnhof van Sint-Amandsberg, is er 
muziek terwijl Bekaert spreekt; elders klinkt zij ofwel niet, 
ofwel voluit. De muziek dient ook niet als vulling. 
Verschillende keren wordt immers gewoon voor stilte geop
teerd. Dat gebeurt al meteen bij het begin: pas als de camera 
over de poort is geklommen en hoog het Begijnhof binnen
kijkt, krijgen we de uitgebeende klanken van Stravinsky’s 
L’Histoire du soldat te horen. Zeer pregnant zijn de drie 

geruisloze minuten verderop in de film, waarin de camera 
ijzig traag de ruimte van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van 
Scherpenheuvel aftast. Daarnaast zijn de muziekfragmenten 
zeer precies ‘gecoupeerd’. Bij het betreden van de 
Bloedkapel (de tweede locatie), zet een fragment in uit het 
eerste deel van de Dante Symfonie van Franz Liszt; het pikt 
precies in op het punt waar de rustige middensectie van het 
eerste deel (Ittfemö) stopt en het ‘echte’ Danteske inferno 
- uit de eerste sectie van het eerste deel - hernomen wordt. 
Het afbreken van de Tsjaikovskisuite, in de Sint-Carolus 
Borromeuskerk, is nog preciezer uitgemeten - en nog mee
dogenlozer: het fragment stopt met een akkoord dat men als 
een slotakkoord zou kunnen interpreteren, maar dat in wer
kelijkheid de (dik aangezette) eerste tel vormt van een goed
gemutste Russische polonaise... die ons niet gegund wordt.

Ook de plaatsing van de muziekfragmenten bij de beel
den is uiterst doordacht. Elke kerk heeft ‘zijn’ muziek
fragment, maar de muziek begeleidt ook de overgang van de 
ene naar de andere kerk. Het Tsjaikovskifragment dat eigen
lijk bij de Carolus Borromeus hoort, begint reeds in de Sint- 
Baafskathedraal, bij het beeld van een preekstoel waarmee 
het bezoek aan de Gentse kerk wordt afgerond. Aan het 
einde van de in beeld gebrachte Carolus Borromeus begint al 
de stemmingsmuziek van Ottorino Respighi (Butantan uit de 
Braziliaanse Impressies), die in feite de begeleidingsmuziek 
vormt van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek  te Scherpenheuvel. 
Maar het meest frappante voorbeeld krijgen we aan het begin 
van het bezoek aan de Sint-Baafskathedraal: hier zijn 
muziekfragmenten van verschillende kerken tot een zeld
zame proeve van classical music-sampling verwerkt. De 
Sint-Baafskathedraal is een bezette, aangetaste ruimte, meer 
nog dan andere gotische kerken in Vlaanderen. Nog voor we 
de bovenkerk betreden, wijst de sampling al op die verbrok
keling, op de historische gelaagdheid, het gesampelde karak
ter van deze ‘composiete’ plek.

Alleen al op een abstract en structureel niveau, in de 
versnijding, verdeling en plaatsing van de muziekfragmen
ten, zijn er bewuste keuzes gemaakt die de soundtrack een 
eigen gewicht geven. De economische plaatsing van de 
muziekfragmenten zorgt ervoor dat men de muziek bewust 
hoort. Dat zij over de kerken heen weerklinkt, attendeert ons 
op het feit dat zij mogelijk ook iets te zeggen heeft, dat zij een 
specifiek betekenisniveau vormt en dus uitspraken kan doen 
over deze kerken, over hun onderlinge relatie of zelfs over de 
manier waarop ze in beeld worden gebracht. In Landschap 
van kerken is de muziek niet zomaar een akoestisch decor. 
Zij produceert zelf betekenis. Zij heeft een eigen stem in een 
intertekstueel weefsel van beeld, tekst en muziek.

Het repertoire

De presentie van die muzikale stem is ook te danken aan de 
consequente wijze waarop zij ‘op de voorgrond’ wordt 
gemixt, op het moment dat ze aan het woord komt. En Serge 
Domy heeft ook muziek gekozen die zichzelf op de voor
grond werkt. Hij heeft, zeker in de context van deze ‘film 
over kerken’, een ongewone keuze uit ‘het klassieke reper
toire’ gemaakt.

Het is in dat verband de moeite om even stil te staan bij 
de genreconnotaties van deze film. Comelis heeft zelden een 
film gemaakt die zo dicht aanleunt bij zeemzoete cliché- 
genres, van de cultureel verantwoorde vakantiefilm tot het 
poëtische interludium met kabbelende muzak. Het is veel
zeggend dat Comelis de film ooit de sluwe titel Interludia 
Kerken gaf om de financiering ervan rond te krijgen.

Een film met mooie kerken, dat roept meteen muzikale 
clichés op, of toch een bepaald clichématig gebruik van 
muziek. Wat zijn de clichés? En wat zet Domy daar tegen
over? Er zijn twee standaardrecepten om deze kerken op 
muziek te zetten. Het eerste recept zou men, enigszins flat
terend, de ‘historische methode’ kunnen noemen. Er wordt 
gewoon muziek gekozen die in dezelfde ‘historische sfeer’ 
kan worden gesitueerd. Toegepast op Landschap van kerken 
zou er gregoriaans weerklinken in de kerk van Bertem, 
Nederlandse polyfonie in de Sint-Baafs, een Handeloratorium 
in Scherpenheuvel, een mis van Haydn in Vlierbeek... Het 
tweede standaardrecept betreft muziek die deze mimten vult 
en celebreert, muziek uit een 19de-eeuws, burgerlijk, en 
pseudo-religieus repertoire. Gedacht kan worden aan allerlei 
religieuze werken voor de burgerlijke concertzaal, roman
tische missen, oratoria en requiems, orgelsymfonieën... Ook 
de symfonieën van Bruckner zijn uiterst geschikt; ze klinken 
als symfonische missen en worden niet toevallig ‘kathe
dralen van klank’ genoemd. En ook alle zogenaamde ‘abso
lute’ muziek komt in aanmerking. Absolute muziek gold in 
de 19de eeuw als ‘bewegende’ architectuur; de symfonie 
werd omschreven als een ‘gebouw van klank’, naar analogie 
met de romantische metafoor van architectuur als ‘gestolde 
muziek’.
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‘Landschap van kerken’, 1989, van links naar rechts: [5] Sint-Carolus-Borromeuskerk, Antwerpen (muziek: Peter Tsjaikovski, Suite nr. 3 in G, opus 55, 1855, deel 4, Tema con variazioni) [6] Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, 
Scherpenheuvel (muziek: Ottorino Respighi, Butantan, uit: Drie Braziliaanse Impressies, 1927) [7] Onze-Lieve-Vrouwe-abdijkerk, Vlierbeek (muziek: Sergej Rachmaninov, Symfonie nr. 3 in a, opus 44, 1936, deel 3: Allegro 
- Allegro Vivace) [8] Heilig Hartbasiliek, Koekelberg, Brussel (muziek: Luigi Dallapiccola, Preghiera di Maria Stuarda, uit: Canti di prigonia, 1938-1941), stills, © argos

Serge Domy kiest evenwel geen absolute muziek, geen bur
gerlijke missen of plechtstatige klankarchitecturen. Hij kiest 
muziek die de spectaculaire, soms vulgaire en kitscherige 
kant van de 19de eeuw (of haar uitlopers) vertegenwoordigt: 
muziek van Berlioz, Liszt, Tsjaikovski, Rachmaninov. 
Berlioz en Liszt schreven programmamuziek, muziek met 
een literair script. Tsjaikovski mikt zonder gêne op de stro
perige verleiding van een zoete melodie. De muziek van 
Rachmaninov etaleert dan weer een duistere authentiek- 
Russische ziel. Deze stukken lijden aan romantische mani- 
festatiedrang. Het is kleverige muziek. Ze wil ons gevoelens 
in de oren wrijven. Vanuit het standpunt van de absolute 
muziek — de autonome, zelfbetrokken, in zichzelf verzonken 
muziek van Brahms en co - is zij niet autonoom genoeg: ze 
vertelt immers verhaaltjes, zoals de literatuur, ze verkoopt 
theater of ze verkoopt gewoon zichzelf... Domy opteert 
voor muziek met een arrogante buitenkant: narcistische, 
behaagzieke, spectaculaire, met andere woorden ‘oppervlak
kige’ muziek. Oppervlakkig, maar niet ‘onzichtbaar’. Wel 
integendeel, het aanstellerige vertoon van de muziek zorgt 
ervoor dat de soundtrack standhoudt. Door de show die de 
muziek verkoopt, verkrijgt de geluidsband een zekere auto
nomie. De muziek zinkt niet weg in de ruimten van de ker
ken. Zij versmelt niet met de ruimten. Zij past er eigenlijk 
ook niet. De weerbarstigheid van haar spectaculaire ‘opper
vlak’ belet haar om in de ruimte uit te vloeien.

Er zijn in de film momenten die er bijna exclusief op 
gericht lijken om zo’n versmelting tussen muziek en beeld te 
vermijden, ja, om het contrast tussen klank en beeld op de 
spits te drijven. In de Sint-Baafskathedraal en de Abdij van 
Vlierbeek scheuren klank en beeld zich demonstratief van 
elkaar los. In de Sint-Baafskathedraal tast de camera ijzig 
traag de gewelven af, terwijl de muziek van Berlioz in een 
hectisch tempo van het ene naar het andere effect overscha- 
kélt. De dissociatie is Compleet. In het Stuk over de Abdij van 
Vlierbeek draait de camera als een slaapwandelaar rond haar 
as, terwijl de muziek (de derde symfonie van Rachmaninov) 
in een razende vaart op een ‘bloedstollende climax’ afste
vent. Door die ontkoppeling van beeld/ruimte en klank wei
gert Landschap van kerken het ervaringsbad van ‘klank en 
beeld’ . De muziek dient niét om de ruimte te celebreren - en 
precies daardoor kan zij zich als een commentaar op die 
ruimte ontwikkelen: Omdat de muziek van Berlioz niet 
‘past’ in de Sint-Baafs, omdat zij er misplaatst klinkt, vertelt 
zij iets over deze kathedraal. Het soevereine spel met muzi
kale effecten, het imponeergedrag van deze muziek - typisch 
voor de romantische machtsmens Berlioz - resoneert met de 
bezetting van deze kathedraalruimte door wereldse machten. 
Het aanstellerig-morbide. verhaaltje achter de Symphonie 
Fantastique van Berlioz ‘heeft’ iets met die pralerige graf
monumenten in de kathedraal, waarop marmeren klerikalen 
zich hebben neergevleid alsof ze opium roken in het hier
namaals. Zelfs op een structureel niveau resoneren muziek 
en ruimte. Zo is de ruimte van de kathedraal al even verka
veld en verbrokkeld als de Symphonie Fantastique die, 
vooral in het laatste deel dat precies in de film gebruikt 
wordt, uit een losse aaneenrijging van muzikale tableaus 
bestaat.

Geheime verwantschap

Serge Domy heeft in alle opzichten een geëmancipeerde 
soundtrack gemaakt, een soundtrack waarin de muziek zich 
tot een ‘mondige’, onafhankelijke stem ontwikkelt. Precies 
op dat niveau, het niveau van die discursiviteit zélf, bezit zijn 
sonorisatie nog een andere, diepere verwantschap met de 
beelden - niet met de architecturale ruimten, maar met de 
beelden van die ruimten, met het schrift van de camera. 
Zoals de soundtrack een obstinaat spoor vormt, een sonore 
schriftuur die over de beelden heen is geschreven, zo 
‘schrijft’ de camera in de ruimten van de kerken. Ook de 
camera weet zich niet opgenomen in de ruimten. Zij tast de 
naden en randen van de ruimten af. Zij beweegt zich ijzig 
traag, maar zonder ophouden, alsof ze naar iets op zoek is. 
Het is een gefascineerde camera, maar die fascinatie resul
teert niet in overgave. De camera is gefascineerd door wat zij 
niet begrijpt. Zij komt in dé kerk binnen en ervaart de ruimte 
niet als een openbaring, maar als een monsterlijk hiëroglief 
die haar langs alle, kanten’aanstaart. De ruimte overrompelt, 
maar niet omdat zij onsiopneemt. Zij overrompelt ons als een 
raadselschrift dat ons in zijn ondoordringbaarheid bio
logeert. Vanuit die aanzuigende kracht, het mateloze appèl 
van iets immens én onbegrijpelijks, vat de camera haar neu
rotische sluipgang aan.

Die neurotische sensibiliteit heeft de soundtrack in ver
schillende opzichten radicaal gerespecteerd. Door zich van 
de beelden los te scheuren, laat zij de beelden in hun autono
mie - als stille film. Door zich te ontwikkelen tot een obsti
naat klankspoor, een sonore schriftuur, duwt zij de beelden 

van zich af. Juist door het beeld niet te dienen, er niet in op te 
lossen, geeft zij de stille beeldmontage van Comelis aan 
zichzelf terug. De meest opdringerige soundtrack is de meest 
genereuze.

Dat contrapunt van klank en beeld, en het semantische 
potentieel ervan, kan nog met een laatste voorbeeld worden 
geïllustreerd. Op het ‘verste’ punt in de geschiedenis, in de 
Sint-Pieterskerk te Bertem, klinkt muziek van Gustav 

Mahler, een fragment uit het eerste deel van zijn tweede 
symfonie. Dit is geen ‘acterende’ muziek. Hier, voor alle 
duidelijkheid, geen pathos, geen sentiment en geen opge
fokte diepzinnigheid; hier alleen grote muziek. De sound
track zet in bij een uitbarsting van het orkest, wat alsnog een 
heerlijk overrompelende, ruimtevullende ervaring lijkt te 
beloven. Maar het orkest van Mahler is veel te groot voor 
deze kleine dorpskerk. Het is de verkeerde ruimte die hier 
gevuld wordt. En het lijkt alsof de muziek daarvan acte 
neemt, want een oogwenk later wordt de klankmassa ont
bonden en uitgerafeld in een bijna solistisch stemmen
weefsel. De klank dunt uit. De stemmen zoeken hun eigen 
weg. De passage is typisch voor Mahler. Niemand zet de 
orkestrale climax, het massieve ‘hoogtepunt’, de extatische 
uitbarsting met zo’n onnavolgbare schroom in als hij. Het is 
alsof hij schrik heeft om het stemmenweefsel in het symfo
nische collectief te verstikken. En niemand ook die het total 
view shot, het extatische moment bij uitstek in de film, met 
zo’n schroom inzet als Comelis. Het is alsof hij zich inhoudt 
voor de goedkope totaalervaring die de kerk in het toeris
tische tijdperk belooft. Cornelis gebruikt wel total view 
shots, maar vaak duren ze maar kort-het bezoek aan de 
Sint-Baafs besluit ermee, als een afscheid op de drempel van 
de nieuwe tijd. Soms leiden dergelijke beelden, bijna punc
tueel, de queeste van de camera in. Onnavolgbaar is de teder
heid, waarmee Comelis het immense raadselschrift van de 
kerk voor de belofte van ‘een ervaring’ behoedt.

Muziek van Mefistofeles

De geluidsband van Landschap van kerken bestaat voor- 
namelijk uit programmamuziek, of uit muziek die een ver
haal vertelt Welk verhaal? Bij de eerste kerk, het Begijnhof 
van Sint-Amandsberg, heeft Domy gekozen voor L’Histoire 
du soldat van Stravinsky. Het is muziek die een ‘ketterse’ 
geschiedenis vertelt: het stuk gaat over een soldaat die zijn 
ziel (zijn viool) aan de duivel verkoopt. Dit goddeloze thema 
wordt op het einde van de film hernomen: als om de “onbe
kende God” van Koekelberg te bezweren, wordt de kale 
koepelruimte van de Basiliek gevuld met een stuk van Luigi 
Dallapiccola dat gebouwd is op een onheilspellend ostinato, 
de gregoriaanse melodie van het Dies Irae. De muziek van de 
antihumanist Stravinsky vindt zijn pendant in een trooste
loos en apocalyptisch gebed.

Tweemaal een duivels thema, aan het begin en op het 
einde van de film, dat kan geen toeval zijn. Maar er is meer, 
er zijn nog inhoudelijke dwarsverbindingen tussen de ver
schillende muziekstukken. Het spectaculaire, wilde frag
ment dat Domy uit de Dante Symfonie van Liszt knipt - bij 
het binnenkomen van de Bloedkapel in de Sint- 
Basiliuskerk te Brugge — klinkt niet alleen infernaal, maar 
speelt zich ook afin de hel. Liszt heeft zijn symfonie immers 
gebaseerd op het ‘script’ van Dante's Divina Commedia. De 
intro van de derde sectie uit het eerste deel, waarmee Domy 
het stuk ‘aansnijdt’, wil eigenlijk een demonisch gegrinnik 
nabootsen, en de hel die daarop losbarst, is een verklanking 
van een dantesk Inferno dat ook in het begin van het stuk 
weerklinkt. Opnieuw dus een duivelse hint, zoals in de 
muziek bij de kerken van Sint-Amandsberg en Koekelberg. 
Ook op de derde locatie, de Sint-Pieterskerk te Bertem, 
weerklinkt geen hemelse muziek. De beelden worden, zoals 
gezegd, begeleid door het eerste deel van de Symfonie nr. 2 
van Gustav Mahler. Over dat eerste deel weten we dat het de 
aardse strijd weergeeft van een ‘held’ die op het einde van de 
symfonie ‘verlost’ wordt. Geen echt Inferno deze keer 
- maar wel een ‘hel op aarde’. In de crypte van Sint-Baafs 
krijgen we eerst de reeds besproken sampling; daaruit maakt 
zich een fragment los uit het vijfde en laatste deel van 
Berlioz’ Symphonie Fantastique — het fragment begint in de 
crypte en loopt door in de bovenkerk. Alweer duurt het niet 
lang of we krijgen een burleske parodie op het gregoriaanse 
dies irae te horen, de aankondiging van de dag van de apoca- 
lyps (overigens zowat het bekendste dies-iraecitaat uit de 
symfonische muziek). Het fragment komt uit het laatste deel 
van de symfonie, waarin de held droomt dat hij een heksen
sabbat meemaakt. Zou het toeval zijn? Is het toeval dat dit 
stuk niet in de hel begint maar er eindigtl Neen, die omke
ring stemt perfect overeen met de omkering in het chronolo
gische parcours die zich in de Sint-Baafskathedraal voltrekt. 
Vanaf de Sint-Baafs keren we immers terug naar de 
20ste eeuw. De soundtrack lijkt het eerste deel van de film 

- de afdaling in de tijd van de 19de naar de 11de eeuw - te 
interpreteren als een queeste, een zoektocht naar verlossing, 
een poging om uit de hel weg te raken. Bij het begin van het 
tweede deel, in de Sint-Baafs, waar de tocht naar de 
20ste eeuw aanvangt, wordt die hoop door Berlioz de grond 
in geboord: we komen uit de hel en we zullen er eindigen...

Of toch niet? Tot de Sint-Baafs baden alle gebouwen in 
een hellebrand. Maar vlak voor we Sint-Baafs verlaten, 
gebeurt er iets onverwachts. De camera draait langzaam naar 
een exuberante, 18de-eeuwse preekstoel aan de rand van de 
middenbeuk; plots zet een viool in die, in een week-gracieus 
gepunt ritme, boven een orkest zweeft. De viool zwijgt, het 
orkest valt in, terwijl we met een kort overzichtsbeeld van de 
Sint-Baafskathedraal afscheid nemen, en overschakelen naar 
de barokke Sint-Carolus Borromeuskerk. De muziek - ze 
komt uit de Suite nr. 3 opus 55 van Peter Tsjaikovski - is van 
een overweldigende zoetheid. Met één geut pastelblauwe 
muziek zijn alle infernale donderwolken weggewassen. 
Stralender kan niet. Drastischer kan de stemming niet 
omslaan. Maar die omslag is slechts schijn. Wie immers de 
tijd neemt om de hele suite van Tsjaikovski te beluisteren 
- of het hele vierde deel, het Tema con variazoni waaruit het 
fragment komt- hoort dat in een andere, veel vroegere 
variatie plots een dies-iraemotief weerklinkt. Ook de zeem
zoete Suite nr. 3 opus 55 van Peter Tsjaikovski bevat een 
dies-iraemotief! Maar dat kan je enkel te weten komen als je 
het volledige muziekstuk beluistert. In de soundtrack van 
Landschap van kerken is dat niet te horen. Hetzelfde geldt 
voor de twee volgende stukken: het duister geparfumeerde 
Butantan uit de Braziliaanse Impressies van Ottorino 
Respighi (bij de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Scherpen
heuvel) en de Symfonie nr. 3 van Sergej Rachmaninov (bij de 
Onze-Lieve-Vrouweabdijkerk van Vlierbeek). Bij Respighi 
zit het motief op het einde (in de film horen we alleen het 
begin van Butantan) en bij Rachmaninov hooguit een 
minuutje voor het gebruikte fragment.

De duivelse grapjes die Domy debiteert, doen denken 
aan andere heimelijke grollen in de partituren van de grote 
muziek, maar eigenlijk nog het meest aan één fictief compo
nist, Adrian Leverkühn, de held uit Doktor Faustus van 
Thomas Mann. Ook hier vertoeven we in religieuze sferen. 
Na zijn jeugd met muziek te hebben doorgebracht, besluit 
Leverkühn om theologie te gaan studeren. Algauw komt hij 
echter tot het besef dat de gewone geloofsleer niet meer vol
staat in een goddeloze tijd. Hij keert terug naar zijn oude 
liefde, de muziek, en wel in de vaste overtuiging dat hij aan 
de religie voorbij moet om in een helse wereld nog ‘grote 
muziek’ te kunnen schrijven. Terwille van de menselijkheid, 
moet de muziek de onmenselijkheid van de wereld nog over
treffen, zou je met het fabuleuze citaat van Adorno kunnen 
zeggen. Tijdens een liefdesnacht met de courtisane 
Esmeralda, sluit Adrian een pact met de duivel. Later ‘musi
cologisch onderzoek’ (door de verteller, Adrians metgezel 
en vriend) leert dat in meerdere van zijn partituren een 
motief verstopt zit dat uit de notennamen van ‘Esmeralda’ 
bestaat -e-e-a-d-a. (Merk trouwens op dat men uit ‘dies 
irae’ dezelfde notennamen overhoudt.)

De overeenkomsten met Landschap van kerken zijn 
evident. Ook dit landschap houdt zich voorbij de religie op. 
De kerken zijn ruïnes, gewijd aan een onbekende God of 
- om in de metaforen van de soundtrack te spreken — aan de 
duivel. Het landschap van kerken is een apocalyptisch land
schap. Het rust onder het goddeloze gesternte van de 
moderne tijd. En de soundtrack maakt dat op elk moment 
duidelijk. Wie enkel kijkt (of wie oppervlakkig luistert) kan 
nog even geloven dat de hemel 'opklaart' en dat de barokke 
Carolus Borromeuskerk -zoals Bekaert ook zegt- een 
“nieuw begin” inluidt. Maar de soundtrack vertelt ons, zij het 
op een 'subliminaal' niveau, dat dit alleen maar zo lijkt (we 
kunnen daar zelfs een datum op plakken: het zijn de contra
reformatie en de barok die ons dat hebben wijsgemaakt). 
Eigenlijk hebben we altijd in de hel geleefd en hebben we dit 
verdrongen... We moeten ons geen illusies maken. Het dies 
irae stuurt ons onverbiddelijk richting Koekelberg.

Maar moeten we de sardonische grapjes van Serge 
Domy ook niet lezen als een commentaar op de muziek? Is 
zij een toespeling op de duivelse koewarmte van de muziek, 
waarmee ook Leverkühn wil afrekenen, net als Stravinsky 
overigens? Misschien is er nog een andere mogelijkheid. 
Misschien vertelt de flessenpost van Domy ook iets over de 
altijd heimelijke, ‘negatieve’, en dus ‘duivelse’ plaats van de 
intellectueel binnen het massamediale apparaat van de tele
visie. En als we bedenken waar die tv-intellectueel zich van
daag bevindt, dan beseffen we plots dat juist het onhoorbare 
van de grap een heimelijke profetie inhoudt.

Met dank aan argos voor de selectie van het beeldmateriaal
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Een gesprek met Ward Weis en George De Decker over sonorisatie

Bert BULTINCK

Vanaf de vroege jaren ’90 werkte Jef Cornelis samen met 
George De Decker en Ward Weis, die zijn films van 
rijke, complexe en bij tijden controversiële klankbanden 
voorzagen. George De Decker is tot op heden werkzaam 
als componist. Ook Ward Weis maakt, naast zijn werk als 
geluidstechnicus voor Radio 2, nog steeds eigen sound
scapes, montages en geluidscollages. Hierna volgt een 
gesprek met Weis en De Decker dat plaatsvond op 
11 augustus jongstleden. We vertrekken van hun geza
menlijke bijdrage aan twee films van Jef Cornelis: The 
Music Box (een film over, onder meer, de betekenis van 
het interieur bij Henri de Braekeleer, James Ensor, René 
Magritte en Jan Vercruysse) en Les vacances de Monsieur 
Mag (een film over het werk van René Magritte, met bij
zondere aandacht voor Magrittes surrealistische filmpjes 
— verder afgekort tot Les vacances).
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Bert Bultinck: Was The Music Böx jullie eerste samenwer
king met Jef Comelis?
Ward Weis: Ik had voordien al een aantal dingen aan hem 
toegeleverd. Maar The Music Box is Jefs eerste film waar
voor George en ik hebben samengewerkt. Dat was in 1993. 
De film is in 1994 op tv uitgezonden.
George De Decker: Ward en ik hebben elkaar ontmoet tij
dens het project voor Antwerpen ‘93, toen ik aan Jefs film- 
Voyage à Paris meewerkte. We zaten toen beiden op de 
VRT, Ward bij de radio, op de dienst drama, en ik bij de 
televisie.
B.B.: Hadden jullie daarvoor al contact met hem gehad? 
W.W.:Ikniet.
G.D.D.: Ik wel, ik had al een paar producties met hem 
gedaan. En nog voor die samenwerking had ik al eens een 
serieuze discussie gehad met Jef. Maar wat later kwam hij 
naar mij toe en zei: “Ik wil met u werken.” Ik was totaal 
verrast. Maar hij zei: “Ik vind dat een goede basis om te 
starten.”
B.B.: En dat bleek ook zo te zijn.
G.D.D.: Ja, want sindsdien ben ik met hem blijven werken, 
tot zijn laatste film in 1997 - De kleuren van de geest, over 
trancemuziek.
B.B.: Wat was jullie opdracht voor The Music Box?
W.W.: Er was niet echt een uitgewerkt plan. Van Jef heb
ben we altijd de vrije hand gekregen.
G.D.D.: Dat was een grote luxe. En toch wist hij precies 
wat we deden. Ik herinner me nog heel goed dat we bij Les 
vacances bezig waren met het laatste deel en Jef kwam bin
nen. Hij luisterde even en zei: “Maar je bent aan het sono- 
riseren. Je volgt de film.” Terwijl de tape toch heel abstract 
was. “Dat werkt niet. Je vertelt hetzelfde als wat het beeld 
vertelt.” Ik herinner me nog altijd dat wij stomverbaasd 
zaten te kijken: “Hoe kan een regisseur dat bij zo’n 
abstracte klankband toch zo goed aanvoelen?”
B.B.: En het zat op dat moment verkeerd?
G.D.D.: Het zat inderdaad verkeerd. Ik ben opnieuw begonnen.
B.B.: En waar of hoe zat het verkeerd?
G.D.D.: Misschien kwam het door de snelheid. Na een tijd 
begin je dat materiaal beter te kennen en werk je te snel. Je 
ziet de deadline dichterbij komen, ook al hadden we ver
schillende weken om de klus te klaren. Aan The Music Box 
hebben we ongeveer een maand gewerkt; bij Les vacances 
hadden we zelfs zes weken. Achteraf bekeken was The 
Music Box eigenlijk een test drive voor Les vacances, 
waarin we veel verder zijn gegaan.
B.B.: Bij zo’n opdracht krijgen jullie eerst, neem ik aan, de 
gemonteerde film te zien. Pas dan komt de opdracht om te 
sonoriseren.
G.D.D.: Dat klopt, we krijgen een tape met één klankspoor, 
met bijvoorbeeld de discussie aan tafel, tussen Jef, de sce
narist Bart Verschaffel en de andere gasten. En we krijgen 
de soundtrack van de Laurel & Hardy-fûm The Music Box, 
waaruit Jef fragmenten heeft gebruikt. Daaroverheen komt 
dan onze sonorisatie. Jef heeft zijn film eerst gemonteerd 
en dan hebben we het samen bekeken. Het werkproces 
bestond uit verschillende fasen: in het eerste stadium praten 
Ward en ik met elkaar. De ene heeft een idee, en de ander 
denkt aan iemand die dat zou kunnen uitvoeren of aan een 
geschikte locatie. Ik dacht bij Ensor bijvoorbeeld aan iets

o ‘Vlaams’ - iets kermisachtigs. Waarop Ward uitriep: 

“O, een Decap-orgel". Het tweede stadium is: naar de loca
ties gaan, buitenopnames maken, muzikanten engageren, 
alles uitleggen en opnieuw opnames maken - dit keer van 
de muzikanten. Dan volgt het vervelendste stuk: beluiste
ren, schoonmaken, selecteren en het plaatsen van het mate
riaal. En dan komt Jef terug, hij beluistert de klank en voelt 
of het werkt. Omdat The Music Box over verschillende 
kunstenaars gaat, hebben we voor elk van de vier kunste
naars een aparte klankkleur gekozen. Een centraal thema. 
B.B.: Wat had je bijvoorbeeld voor De Braekeleer?
G.D.D.: De Braekeleer was de moeilijkste. Bij De 
Braekeleer denk je aan het huiselijke, het salon, dat roman
tisch sfeertje waarin de zang en de piano perfect passen. 
Daarom hebben we vooral met de stem gewerkt. We had
den ook een ongelofelijke pianist — Erwin Eysackers - die 
geluiden op toetsen maakte die onvoorstelbaar waren. Hij 
kon zo snel spelen datje alleen het hout hoorde tikken. We 
hebben de piano op een podium gerold, en dat geluid opge
nomen met een heleboel microfoontjes.
W.W.: We hadden die piano geprepareerd, met glazen pla
ten en vele andere dingen erin.
G.D.D.: We hadden toen de luxe dat we in een volledig 
leeg Flageygebouw zeer veel lawaai konden maken. En 
voor de Decap-orgels zijn we opnames gaan maken bij 
Decap in Herentals.
B.B.: Bij dat schilderij van De Braekeleer wijst Verschajfel 
op het uitgedroogde, dorre, nogal dode leven achter het 
burgerraam. Jullie bereiken met de klank een gelijkaardig 
effect.
W.W.: Dat zijn dus die auditieve vertalingen. We proberen 
altijd dingen te concretiseren. En Jef hielp ons daarbij. Hij . 
kwam vertellen waar we mee bezig waren, hij kwam altijd 
verduidelijken. En wij gingen daarmee aan de slag. Hij was 
een soort katalysator.
G.D.D.: Soms ging die deur in de studio heel even open; 
dan kwam hij binnen, riep snel iets en was weer weg. Dat 
was dan zijn goedendag. Zijn controle. Gewoon even zijn 
kop laten zien: ik ben er, ik weet dat jullie bezig zijn.
B.B.: Kunnen jullie een voorbeeld geven van wat hij pre
cies zei of welke ingrepen hij deed?
W.W.: Heel vaak vertelde hij het verhaal échter het verhaal 
op het scherm. Je zag bijvoorbeeld een scène met een 
vrouw, en dan begon hij heel de achtergrond van die vrouw 
uit de doeken te doen. Hij gaf een enorme hoeveelheid 
randinformatie. En als zijn verhaallijn met onze lijn over
eenstemde, dan was dat voor ons voldoende.
B.B.: Van die achtergrondverhalen hoor je weinig terug op 
de klankband.
G.D.D.: Bij onze sonorisaties gaat het om wat er van bin
nen gebeurt: bij dat schilderij van De Braekeleer willen we 
laten horen wat er zich in het hoofd van dat personage 
afspeelt. Dat is een idee dat ik regelmatig gebruik. Denk 
aan een kast, of denk aan hoe het geluid verandert als je in 
een bad gaat liggen: hoe klinkt het in je hoofd? Dat is de 
wereld die ik wil oproepen. Je kruipt als het ware in de huid 
van de personages. En dat is het verschil met de klassieke 
documentaire: bij dit soort schilderijen zou je normaal 
19de-eeuwse salonmuziek te horen krijgen. Zoals De 
Braekeleer zelf proberen we méér te tonen dan watje op het 
eerste zicht ziet. De klankband is eerder een monologue 
intérieure.
B.B.: En hetzelfde geldt voor wat jullie deden met Magritte 
in The Music Box?
G.D.D.: René Magritte was voor ons nieuw. Veel gelui
den voor Magritte hebben we in het Flageygebouw opge
nomen - het schuiven met stoelen en met andere dingen 
die we ter plekke vonden. We werkten in blokjes, omdat 
The Music Box ook zo gefilmd is. Dat geldt niet meer voor 
Les vacances.
B.B.: Het verrast me dat jullie voor The Music Box een uit
gewerkt plan hadden, met één thema per schilder, want ik 
hoor zeer veel continuïteit: de zang keert overal terug, de 
piano, ook de knarsende geluiden...
G.D.D.: Dat klopt, want The Music Box bestaat wel uit 
blokjes, maar niet echt uit vier aparte delen. Magritte is 
overal sterk aanwezig, Vercruysse duikt ook al op in het 
begin. Wij gaan daarin mee, en daardoor krijg je dat gevoel 
van continuïteit - omdat je klanken herkent. Uiteindelijk 
vertellen we een verhaal, net als het beeld. Maar de klank is 
natuurlijk abstracter.
B.B.: De eindgeneriek gebruikt de term compositie. Wil dat 
ook zeggen dat jullie de klankband op een cd zouden kun
nen uitbrengen?

The Music Box, 1994, stills, © argos

W.W.: Ja, de band van Les vacances zeker. Bij mij staat er 
op de aftiteling ook meestal klanken in plaats van geluid. 
Klank gaat verder dan geluid. Geluid is er gewoon, klank is 
méér. Geluid hoor je. Klank klinkt.
G.D.D.: Les vacances is één grote compositie, met alleen 
stiltes als het scherm zwart is - dat wou Jef. Het is een com
positie in de echte zin van het woord: componeren is 
samenrapen, en doordat we een heleboel dingen hebben 
samengeraapt, is het een echte compositie geworden. Wat 
veel meer is dan een reeks noten opschrijven.
W.W.: Bedenk ook dat je vrijwel nooit één geluid hoort. 
Het zijn vaak tien, twaalf geluiden door elkaar. Die mixa
ges waren een hoop werk, dat kan ik je verzekeren. Het 
gebeurde allemaal op 24 sporen, met een grote mengtafel 
om het allemaal onder controle te krijgen. Enkel aan de 
mixage hebben we al een volle week gewerkt.
B.B.: Hoe kwam het dat jullie yppp^e^film opeens de vol
ledige vrijheid kregen?
W.W.: Dat was een samenloop van omstandigheden. We 
waren ondertussen al met een aantal dingen bezig geweest. 
Ons werk in Antwerpen ‘93 heeft ook in ons voordeel 
gespeeld. We hebben daardoor een soort blind vertrouwen 
gekregen.
G.D.D.: Ik denk ook dat Jef begrepen had dat we bezig 
waren met klank, eerder dan met muziek. Dat was precies 
wat hij zocht. De eerste films van Jef die we samen deden, 
waren een zeer vreemde ervaring. Voor ons was het de eer
ste keer dat we filmmuziek maakten die zo abstract was. 
Wat ik voordien met Jef had gedaan was allemaal vrij con
creet— ik ging wel vrij ver in de montage, maar de basis 

I was altijd muziek. Hier heb je geen muziek meer - de enige 
muziek die ik in The Music Box heb gebruikt waren de 
pianomuziekjes van Laurel & Hardy’s The Music Box. Dat 
was de leidraad, en het was ook de réden om de piano door 
te trekken naar het laatste deel, over Jan Vercruysse.
B.B.: Wanneer Comelis dan toch ingreep of stuurde, wat 
voor gesprekken had je dan met hem?
G.D.D.: Wel, we vertrokken van een auditieve vertaling 
van wat je ziet. Dat helpt ongelofelijk. En Jef wees er dan 
bijvoorbeeld op dat die vertaling niet altijd gelijktijdig 
moet zijn met het beeld: als beeld en geluid samenlopen, 
dan ben je aan het sonoriseren. Het geluid van een kast die 
verschuift, wanneer je een kast ziet.
B.B.: En dat is dan negatief bedoeld? n
G.D.D.: Ja, je moet dat loskoppelen. De allereerste keer dat 
ik componeerde met geluiden, in de stijl van The Music 
Box, was met Stefaan Decostere - we lieten de camera
bewegingen volgen door bruitage met stoffen. Marie- 
Jeanne Wyckmans deed dat, zij had een heleboel stof, en zij 
volgde de camera terwijl die bewoog, stopte, inzoomde 
enzovoort. Dat werd allemaal in geluiden omgezet - je zag 
én hoorde de stof schuiven. Dat is ook in de films van Jef 
terechtgekomen. Soms kan dat heel ver gaan. Bij The 
Music Box hadden we schaakstukken in de piano gestopt, 
als vertaling van een schaakstuk op een schilderij van 
Magritte. De pionnetjes stonden op een glazen plaat, en als 
ze vielen kreeg je het tingelend geluid dat je op de band 
hoort. Niemand weet dat, maar het is wel de inspiratie.
W.W.: Uiteindelijk zijn George en ik dat samen gaan doen. 
George had een Mac, ik had een PC en daartussen liep een 
draad om de tijdcodes te regelen. Op een zeker moment 
merkje dan, hoewel je onafhankelijk werkt, datje toch aan 
hetzelfde fragment bezig bent.
G.D.D.: Met Brussel, scherven van geluk in 1995 was dat 
heel sterk. We zaten allebei in dezelfde ruimte, met een 
computer en hoofdtelefoon, en werkten op hetzelfde stuk. 
Ward deed de geluiden en ik deed de muziek. Op een 
bepaald moment was een deel klaar. We zetten de hoofd
telefoons af, we startten de klankband op, en plots blijkt dat 
die twee sporen samenlopen... dat,geeft een onwaarschijn
lijke voldoening. Je moet daar niets meer aan doen. Daarom 
werk ik zo graag met Ward, ook los van televisie, voor mijn 
eigen composities. Wij praten eigenlijk nooit. Het is een 
blind vertrouwen - we weten precies van elkaar wat we 
gaan doen.
B.B.: En het is moeilijk uit te leggen waar dat dan zit?
G.D.D.: Dat is niet uit te leggen. Dat is zoals bij pop- en 
jazzmuzikanten: als het klikt, dan hoeft er maar één een 
akkoord te spelen en er ontstaat al een nummer.
B.B.: Hebben jullie op een andere manier gewerkt voor Les 
vacances?
W.W.: Wij gebruikten acht thema’s, acht elementen. 
G.D.D.: Die haalden we uit de schilderijen van Magritte.



Eén element is bijvoorbeeld lichaam-vrouw-tuba, want dat 
vormt één geheel. Danzijn er hét hout,de belletjes — de 
zogenaamde grelots - het vuur, de doeken die van alles 
verbergen, de wolken, de verzameling van huizen-steen
rotsen en tot slot de sjablonen - dat zijn de doorkijkjes, de 
plankjes met gaatjes waar je zoals in' een biechtstoel door 
kunt kijken. Die elementen vormden het vertrekpunt. Aan 
de hand van dat basisidee hebben we twee kwartetten 
bijeengezocht, een kwartet geluidsmakersen een kwartet 
zangers. We hadden hét'geluk dat we twee volle weekends 
met die mensen kónden werken in dé grote luisterspel- 
studio’s van de VRT. We zijn toen vooraf gaan rommelen 
in de rekwisietenkamer van de VRT, om allerlei objecten te 
verzamelen. De groep mensen was heel select, we hebben 
ze opgesteld in één ruimte, zodat ze elkaar zagen. En ze 
kregen die acht elementen als leidraad.
B.B.: Welke opdrachten gaven jullie aan de kwartetten? 
G.D.D.: De opdracht was heel rudimentair, bijvoorbeeld 
doe iets met het element water. Marie-Jeanne Wyckmans 
liet water in een pot lopen. Iemand anders liet watten en 
kleine sponsjes en heel kleine druppeltjes vallen; nog een 
ander zat met zijn kop in een emmer te bubbelen. Iedereen 
vertolkte het element water op zijn manier en zo konden we 
zeer veel materiaal verzamelen. We hadden schuiftrompet
ten en bazuinen uit de voorraad rekwisieten gevist en een 
van de muzikanten had ik weet niet hoeveel buizen in 
mekaar gestoken. Uiteindelijk kwam hij tot een trompet 
van zo’n vier meter waarop hij trachtte te blazen en waar hij 
de raarste klanken uit haalde. En Jef zat voortdurend goed
keurend toe te kijken. Hoe zotter hoe liever. En als het dan 
rustig werd, dan begon hij weer een verhaal. Vervolgens 
mompelde hij dat het juist zat, terwijl ik dacht, hij weet toch 
niet waar we mee bezig zijn? Maar hij begreep het allemaal; 
zoals een dirigent óf een producer die naar zijn troepen 
komt en zegt: “dat is hiér allemaal in orde”... Je kan je wel 
voorstellen welke berg materiaal je verzamelt als je twee 
weekends lang allerlei geluiden op acht sporen opneemt. 
We hebben er weken zitten haar luisteren, terwijl we alles 
catalogeerden: dat is water, dat is vuur... En toen begonnen 
we de film te bekijken. Terwijl ik muziek aan het beluiste
ren of kiezen was, liet ik de film constant lopen. De toevals
treffers zijn dan cruciaal:je hoort iets, je kijkt op, en plóts 
past het perfect. Maar we gingen oök systematisch te werk, 
door bijvoorbeeld -allés wat bij lichaam-vrouwen-tuba 
hoort op de film te plaatsen. Je plaatst één thema, dan het 
volgende thema,, dan blijven er hier en daar nog gaten 
- of je hebt te véél en dan moet je dingen weggooien.
W.W.: Zes wekenhébben we met'die geluidsbank gewerkt 
- in combinatie met een reeks 78-toerenplaten die we op de 
RTBf hadden gevonden, echte sonorisatieplaten. Het werk 
was bijzonder intensiefen lang: één werkweek, of drie week- 
ends, in preproductie, dan vier weken knippen-plakken en 
dan één week mixen.
B.B.: Hoe niéuw was dié manier van sonoriseren op dat 
moment?
G.D.D.: Het wasbést controversieel. Na Les vacances 
heeft Jef een aantal negatieve opmerkingen gekregen over 
de klankband. En daarom heeft hij Le week-end de 
Monsieur Mag gedaan, een meer traditionele, tweedelige 
versie met nog méér nadruk op dé filmpjes van Magritte. 
Toen we daaraan begonnen zei Jef tégen mij: “én nu kalm”. 
Toen heb ik dus ook niet met Ward gewerkt, want de klank
band was louter muzikaal. Ik heb well een eh ander uitge
spookt met oude muziek, maar al bij al was het toch stuk
ken klassieker van opzet.
W.W.: Les vàcahces is voor ohS eigenlijk het summum 
geweest. We hebben die film geprojecteerd gezien in een 
cinema in Brussel óp de Leuvensesteenweg. Met een 
vrachtwagen van de VRT zijn we de grootste luidsprekers 
gaan halen die we konden krijgen, en de film werd ver
toond met een Barcoprojectie die haarscherp was, met een 
loepzuivere klank, compleet met sub-bassen. Maar uitein
delijk kregen we kritiek, we waren “te ver” gegaan.
G.D.D.: Maar we hebben ook fantastische commentaren 
gehad. Later, bij de tentoonstelling van Magritte in Brussel, 
heeft die film ook gelopen, en hij is toen via een Deense 
producer nog in Denemarken vertoond. Er zijn mensen die 
het wel perfect aanvoelden. De klankbanden van The Music 
Box en Les vacances wijzen de kijker de weg; het is veel 
meer dan decoratie. De beelden geven enorm veel infor
matie, en die vertalen wij. Zo wordt het Schilderij plotseling 
heel duidelijk: je hoort iets en je begint die geluiden te her
kennen. Je hoort hout en je gaat naar hout zoeken. En dan 

krijg je het effect dat mensen zeggen: “Oh, ik had nooit 
gezien dat dat hóut was.”
W.W.: Vandaag dóen wé dit soort dingen niet meer. De 
VRT investeert er niet meer in.
G.D.D.: Neé, dit kan niet meer. Nergens, behalve mis
schien in een museum, maar dan nog.
B.B.: Ook niét bij Arte, bijvoorbeeld?
G.D.D.: Wel, het begint al bij de vraag: welke regisseur 
gaat dit maken? Weinig denk ik. Ten tweede, als de regis
seur het doet, dan is er geen budget om dit te betalen. Onze 
werkuren, de ingehuurde muzikanten - dat is tegenwoordig 
onbetaalbaar. Voor Les vacances hadden wij indertijd een 
mooi budget. We zijn weken over de afgesproken tijd 
gegaan, het geld was op, maar we zijn gewoon gratis blij
ven verder werken. Tegenwoordig gaat het meestal omge
keerd: producers zeggen “Ik heb dit budget voor de klank. 
Kunnen jullie het daarvoor doen?”.
W.W.: We doen eigenlijk nog hetzelfde als vroeger, maar 
op een ander domein. Momenteel loopt bijvoorbeeld het 
grote Placardproject op het internet -met 95 dagen 
streaming en ‘luistercafés’. Dat kan je ook vanuitje living 
doen. Je zorgt voor een snelle internetverbinding, je zet een 
aantal luidsprekers bij elkaar, en zo luister je samen naar 
een internetparty -terwijl ergens anders op de wereld 
iemand zit te streamen. Dat staat allemaal heel ver van 
radio natuurlijk, het is een nieuwe vorm. De radio, en ook 
de televisie, huppelen naar mijn gevoel een beetje achter de 
feiten aan. Maar wat mij betreft is er veel hoop, zij het op 
een ander terrein.
B.B.: Wat is jullie diepere drijfveer bij het maken van 
klankbanden en composities? Waarom of waarvoor doen 
jullie het?
W.W.: Ik had de drang om de juiste geluiden te vinden op 
de juiste plaatsen, en heel secuur te werk te gaan. Ook nu 
werken wij nog op locatie, we houden ervan om vreemde 
plaatsen op te zoeken. Voor Les vacances zijn we uitge
breid gaan opnemen in de aircokanalen van het Flagey- 
gebouw. Maar ik wist ook in de haven van Antwerpen kel
ders en tunnels en machines staan, die specifieke geluiden 
voortbrengen. Dat was voor mij een speelterrein, een heel 
gebied dat nog geëxploreerd kon worden. Ik heb veel opna
mes gemaakt in de petrochemie - ik wou die confrontatie 
tussen natuur en industrie, omdat je dan een nieuw klank
beeld krijgt, zoals je dat ook visueel hebt: een boom en een 
schoorsteen naast elkaar. Ik was bezig met het auditieve 
equivalent daarvan. We deden ook opnames met de micro
foon in de hand. Dan werd het méér dan registreren - het 
werd een sóórt schilderen met klank. En na de intensieve 
opnamefase begin je dat nog eens te bewerken. Je steekt het 
originele materiaal in de computer en dan ga je versnellen, 
vertragen... Je kunt het verhaspelen, scratchen, filteren, er 
alleen de bassén uit overhouden, of alleen de hoge tonen. 
Van dat ene geluid krijg je dan nog eens tien versies.
B.B.: Tot slot: waar ligt de essentie van jullie klankbanden 
in vergelijking met de gewone klankbanden van documen
taires?
W.W.: Dat mensen naar je toekomen en zeggen: “dankzij 
jullie heb ik het werk van Magritte begrepen”, terwijl wij er 
in feite nooit mee bezig waren iets uit te leggen.
G.D.D.: Jef kent de weg en de taal. Jef heeft ooit een film 
bij duivenmelkers gemaakt. Dat is het soort publiek waar 
Jef wel in gelooft. Het dagelijkse publiek, zonder veel 
poeha. En misschien werkt het daarom wél bij gewone 
mensen, en niet bij mensen die denken het beter te weten. 
Ik vond de reacties van collega-componisten heel opval
lend, zeker vergeleken met de reacties van de man in de 
straat. De componisten hadden het over stofzuigermuziek. 
Terwijl de man in de straat er vaak niet bij nadenkt en het 
gewoon tof vindt. Maar onze belangrijkste doelgroep is en 
blijft de regisseur. Daar gaat het over. We doen het voor 
Jef, en als Jef het begrijpt - het is zijn film, hij tekent 
ervoor - dan zit het juist. Ik vind niet dat je cadeaus moet 
geven aan de regisseur, je moet vooral jezelf blijven, maar 
als je een regisseur vindt die hetzelfde pad bewandelt als jij, 
dan zitje goed. En dan moetje geen toegevingen doen aan 
het publiek. Je maakt dan gewoon samen een productie.

Met dank aan argos voor de selectie van het beeldmateriaal

1972
De straat

In het programma 1971-1972 heeft het Van Abbemuseum te Eindhoven 
een tentoonstelling gepland over de straat als vorm van visueel environ
ment. Met deze tentoonstelling schakelt het museum zich in een inter
nationale trend in die een hernieuwde belangstelling voor de straat als 
leefmilieu manifesteert, zie: Rudofsky, Streets for people. In de 
tentoonstelling te Eindhoven zijn vier onderverdelingen voorzien: 
1. de typologie van de straat;
2. betekenis en functies van de straattypes;
3. sociologische betekenis van de straat/trefpunt van de samenle

ving;
4. de straat als milieu voor een nieuwe kunst, zie: Jürgen Claus, 

Expansion der Kunst.

Om dit opzet tot een goed einde te brengen volstaan de traditionele aan
pak en de traditionele middelen van een tentoonstelling niet meer. De 
organisatoren, Jean Leering en Harald Szeemann, moeten beroep doen 
op een ruime, interdisciplinaire werkgroep, waarin de specialisten van de 
audiovisuele communicatietechnieken een primordiale rol spelen.

Hoewel het nog altijd de gewone gang van zaken is, is het niettemin 
uiterst verwonderlijk dat de televisie niet bij een soortgelijk initiatief 
betrokken is, en dit zowel van het standpunt van de organisatoren als van 
het standpunt van de televisie uit. Het is niet normaal dat de taak van de 
televisie beperkt wordt tot een kort verslag van de tentoonstelling. Men 
moet zich minstens de vraag stellen of hier geen terrein openligt voor 
een vruchtbare samenwerking. Volgende argumenten pleiten hiervoor: 
1. Het onderwerp is uiterst geschikt voor een boeiende televisie

uitzending, De straat is een thema dat in bijna alle televisie
programma’s aanwezig is, zonder ooit expliciet aan bod te komen.

2. Het voorbereidingswerk van de organisatoren van de tentoonstelling 
kan de televisie ten goede komen, die zelf niet meer het opzoekings- 
werk hoeft te presteren.

3. Door zich van bij het begin in het team in te schakelen, kan de tele
visie als specialist van audiovisuele communicatie de opzoekingen 
van het team oriënteren, zodat dit én de tentoonstelling én een 
eventuele eigen uitzending ten goede komt.

4. De tentoonstelling blijft niet beperkt tot de muren van het museum, 
maar wordt tot het televisienet uitgebreid. Omgekeerd wordt de 
televisie bij een concreet maatschappelijk proces betrokken (het
geen totnogtoe alleen maar in de amusementssector gebeurd is). 
Wat hier over de betrokkenheid van de televisie wordt aangestipt 
zou kunnen uitgebreid worden tot alle sectoren, bijvoorbeeld van 
wetenschappelijk onderzoek.

5. Het zou een primeur betekenen voor de Vlaamse televisie, hetgeen 
van belang kan zijn, gezien het internationale karakter van het 
opzet.

Archiefdocument betreffende de televisie-uitzending De straat. 
Eerste uitzending: 14 september 1972. Scenario: Geert Bekaert; camera: 
Guido Van Rooy; montage: Gust Malfliet; productie: Herwig Jacquemyns; 
realisatie: Jef Cornelis.
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Koolhaas presenteren
Maastricht, 29 november 2004

OMA Rem Koolhaas, 1985, stills, © argos

Geert BEKAERT
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Mijn uiteenzetting kadert in een gesprek over een film van 
Jef Cornelis met als onderwerp de architect Rem Koolhaas, 
een film waaraan ik heb meegewerkt, zogenoemd als sce
narist. De film dateert van 1985. Hij werd gemaakt in 
opdracht van de nationale televisie. Ik ga niet in op de 
plaats die de film in de toenmalige film- en televisiewereld 
innam, of die hij daar vandaag inneemt. Het is ook niet aan 
mij om over de film een oordeel te geven. Wel meen ik dat 
de Koolhaasfilm geen slechte keuze is om het werk van Jef 
Comelis te leren kennen, want in die film heeft Comelis 
zijn ‘methode’, als ik het zo mag noemen, zijn aanpak, op 
een radicale wijze toegepast. Er is hier sprake, geloof ik, 
van een unieke congruentie tussen maker en protagonist. 
Het is een documentaire op de rand van de speelfilm 
geworden, of omgekeerd. Men mag niet vergeten dat 
Koolhaas zijn loopbaan onder meer als scenarist is begon
nen, en dat Comelis uit de theaterwereld komt.

Koolhaas moest gepresenteerd worden - ‘moest’, dat wil 
zeggen in het kader van de kunst- en architectuurprogram- 
matie die we ons hadden voorgenomen. Maar Koolhaas 
presenteren is niet eenvoudig. Het wordt algauw belache
lijk of kinderachtig. Want niemand kan Koolhaas beter pre
senteren dan Koolhaas zelf. Hij is voortdurend zijn eigen 
presentatie. Koolhaas uitleggen of becommentariëren is 
nog minder aangewezen. Alles wat hij zegt is glashelder, 
althans op het moment dat hij het zegt (en vaak alleen op 
dat moment). Of het ook juist of coherent is, dat is iets 
anders. Dat speelt voor hem geen rol. Er valt niets uit te leg
gen. Er wordt alleen geaffirmeerd. Bij de meeste commen
tatoren van Koolhaas vinden we dan ook niet veel meer dan 
ongelukkige parafrasen. In debat gaan doet Koolhaas niet. 
En toch heeft Jef Comelis het lef gehad om Koolhaas te 
presenteren. Comelis zelf is nooit op uitleg en nog minder 
op commentaar uit. Hij wil laten zien. Nee, hij wil niet eens 
laten zien. Hij wil zelf zien, zelf ontdekken wat er te zien 
valt De film is zijn instrument om mensen te benaderen.

En dan begint het. Want dat willen zien is geen 
onschuldige bezigheid. Jef Comelis laat Koolhaas inder
daad zichzelf presenteren, maar zó dat hij het is die 
Koolhaas presenteert. Ik meen zelfs dat het een van de wei
nige keren is dat Koolhaas erin is getrapt en de controle op 
zijn optreden heeft opgegeven. Niet dat Comelis een val 
wilde spannen voor Koolhaas. Daarvoor is zijn belangstel
ling en zijn sympathie voor de figuur te groot. Maar juist 
die sympathie is bij Koolhaas veeleisend. Die sympathie 
was overigens wederkerig. Anders was het nooit gelukt.

De ontstaansgeschiedenis van de film is relevant. Het is 
natuurlijk niet zo dat we onvoorbereid naar Rotterdam zijn 
getrokken om daar, op goed valle het uit, drie of meer 
dagen na elkaar opnamen te maken. Niemand bereidt een 
film zo meticuleus voor als Jef Comelis. Hij houdt niet van 
improvisatie. Ook hier was het scenario wel degelijk tot in 
de puntjes voorbereid - maar het werd niet gevolgd. Het is 
niet meer dan een springplank geweest.

Dat is een ander kenmerk van Comelis’ aanpak: zijn veel
eisendheid vergt ook een grote soepelheid, een alert aanpas
singsvermogen. Het minutieus vastgelegde scenario werd 
onmiddellijk, na de eerste contacten met Koolhaas op zijn kan
toor in Rotterdam, terzijde geschoven. Het werd voor Comelis 
(en ook voor mij) meteen duidelijk dat het scenario met de voor
ziene ‘gesprekken’ met Koolhaas tot het tegendeel zou leiden 
van wat ons voorstond. Het kon alleen maar Koolhaas in de 
kaart spelen, zonder dat er van een boeiende uitwisseling of 
confrontatie sprake zou zijn. En het lag niet in de bedoeling om 
een publiciteitsfilm voor de firma Koolhaas te maken.

Die ommezwaai bracht even spanning in de arena. 
Van beide kanten had men het spel door, maar Koolhaas 
gaf zich ten slotte gewonnen en Jef Comelis kreeg het voor 
het zeggen. Koolhaas verdween, letterlijk, van het toneel en 
kwam alleen nog opdagen als zijn rol in het spel dat 
Comelis regisseerde dat vereiste, als hij werd afgeroepen. 
Later heeft Koolhaas nooit meer met de film uitgepakt. Het 
feit dat de film in het Nederlands was, bood daarvoor 
natuurlijk een goed excuus. De film paste blijkbaar niet in 
Koolhaas’ strategie. Hij past eigenlijk nergens in.

De film werd gedraaid in 1985. Koolhaas had toen al van 
zich laten spreken. Het boek Delirious New York, versche
nen in 1978, was ingeslagen als een bom - tenminste in 
architectuurkringen. Er was sprake van een totaal nieuwe 
visie op architectuur, of juister, van een totaal nieuwe stem 
om over architectuur te spreken. In naam van de architec
tuur, werd de architectuur verguisd. Als men er even bij 
stilstaat - maar Koolhaas geeft je daar nooit veel gelegen
heid toe - dan is Koolhaas de meest overtuigde architec- 
tuurfanaat die men zich kan indenken, en dan passen zijn 
ongebruikelijke uitspraken zo in de traditie van het histo
rische architectuurbetoog. Het is, sinds Vitruvius, een con
stante dat architecten afgeven op de architectuurpraktijk 
van hun omgeving. Het lijkt wel hun voornaamste inspi
ratiebron. In de tijd dat Koolhaas begon, waren er nogal wat 
architectuurfanaten. Denk maar aan Archigram, Superstudio, 
Architettura radicale, de Weense scène met Hollein en zijn 
“Alles is architectuur”. Koolhaas kende ze allemaal.

In datzelfde jaar 1978 vestigt OMA, het Office for 
Metropolitan Architecture, zich in Rotterdam en worden de 
banden met de andere OMA-stichters, de Griekse Elia en 
Zoe Zenghelis, losser. Zijn vrouw Madelon Vriesendorp, 
die eveneens als stichtster optrad en die de tekeningen 
maakte voor Delirious New York, komt verder in het ver
haal niet meer voor (dit in tegenstelling tot zijn Rotterdamse 
muze, Petra Blaisse, die Beatriz Colomina vergeleek met 
Lily Reich, de medewerkster en minnares van Mies van der 
Rohe. Beiden staan ze, volgens Colomina, in voor de femi
niene kanten van het architectuurinterieur.).

Voor de verbeelding van de Nederlandse opdracht
gevers, vooral dan in de publieke sector, werkt Koolhaas 
als een uitdaging, zowel zijn ideeën als zijn gedragingen en 
zijn persoon. In alle opzichten is hij ongrijpbaar. Over 
Koolhaas als Nederlands fenomeen willen we het niet heb
ben, maar hij was het die de sluimerende Nederlandse 
architectuur moest wakker schudden en bevrijden van het 
Forumsyndroom. Na Bakema, Van Eyck, Hertzberger en 
hun volgelingen, waaronder Piet Blom - aan al deze figu
ren heeft Comelis overigens films gewijd - was er voor het 
eerst een onbeschaamde en bijtend ironische afwijzing van 
hun knusse gezelligheid en hypocrisie te beluisteren.

In 1978 wijdt Wonen/TABK een eerste nummer aan 
Koolhaas, met een artikel van Hans van Dijk De reïncarnatie 
van de moderne architectuur, een uitvoerige bespreking 
van Delirious New York, een interview met Koolhaas en 
een uittreksel uit het boek. Daarbij sluit een tekst aan van 
Manfredo Tafuri, Leven en dood van een wolkenkrabber, 
waarin, in tegenstelling tot Koolhaas’ interpretatie, de wol
kenkrabber staat voor de “weerspiegeling van de eigen 
angst, de eigen wanhopige behoefte aan zekerheid”.

In 1982 wordt opnieuw een heel nummer van Wonen/ 
TABK aan Koolhaas gewijd, met onder meer een artikel 
van Anthony Vidler De ironie van Metropolis, overgeno
men uit Skyline van april 1982, en een artikel dat ik zelf 
schreef onder de titel De Odyssee van een verlicht onderne
mer. De aandacht gaat in dit nummer vooral naar de recente 
opdrachten van Koolhaas in Nederland, tevens het onder
werp van Comelis’ film. In die periode krijgt Koolhaas 
inderdaad de ene opdracht na de andere, en telkens maakt 
hij een even spraakmakend project. In vele gevallen vraagt 
men Koolhaas niet omdat men een gebouw nodig heeft, 
maar omdat men Koolhaas wil. In Rotterdam gaat het zelfs 
zo ver dat wethouder Menting hem uitnodigt een gebouw in 
Rotterdam te ontwerpen op een plek die hij zelf verkiest en 
met een programma dat hij zelf mag bedenken.

De film begint met een geruisloze presentatie van een aan
tal van die concrete, maar nog onuitgevoerde projecten. Op 
de inleidende aankondiging “We laten Koolhaas aan het 
woord” volgt een opvallende stilte waarin het werk zelf het 
woord krijgt. Dat is in de film een eerste en ongelooflijk 
belangrijk statement. Concrete projecten sluiten aan bij 
utopische, zoals De Berlijnse muur, de Londense Exodus, 
de New Yorkse Captive Globe. Geen van die projecten was 
op dat moment gerealiseerd. Het was toen echter een obses
sie van Koolhaas om gebouwen te kunnen bouwen en zo te 
laten zien dat hij meer was dan een ‘papieren architect’, dat 
papier en architectuur iets anders zijn.

Die suite van projecten heeft dezelfde functie als het 
hotel Torrentius in de film over Charles Vandenhove, die 
Comelis een paar jaar eerder draaide. Het Hotel Torrentius, 

een renovatie van een herenhotel uit de 16de eeuw, wordt 
getoond als uitgangspunt en blijft in het ganse verloop van 
de film een referentiepunt om het oeuvre van Vandenhove 
te analyseren. Maar dezelfde methode leidt tot het tegen
overgestelde resultaat. Het meest opvallende onderscheid 
is wel de rol van de protagonist. Vandenhove komt in de 
film niet voor. Hij verschijnt even, als het ware toevallig, 
loerend achter een venster van het Hotel Torrentius. De 
titel van de film was Het raadsel van de sfinx. Koolhaas is, 
op de introductie na, alomtegenwoordig. Dat is geen kwestie 
van bescheidenheid of persoonlijke betrokkenheid (Koolhaas 
is heel bescheiden in vergelijking met Vandenhove), maar 
zegt iets over de benaderingswijze van het vak: bij 
Vandenhove volstaat één referentiepunt, bij Koolhaas is 
het een serie van referentiepunten.

Ik ga hier niet in op de afzonderlijke projecten die in de 
introductie voorkomen. Wel kunnen we stellen dat ze in 
hun nadrukkelijke nevenschikking, zonder enige inter
ferentie, een verrassend effect sorteren, typisch voor de 
aanpak van Koolhaas zelf: een effect van vanzelfsprekend
heid en overtuigingskracht, helderheid en directheid. Het 
doet denken aan het systeem van de Downtown Athletic 
Club waai Koolhaas zo lyrisch over doet. De architectuur 
lijkt wel probleemloos, als men ze, zoals Koolhaas, maar 
onbevangen weet aan te pakken, stuk voor stuk, zonder te 
streven naar samenhang.

Maar dat is slechts schijn, zoals blijkt uit de neven
schikking zelf. Het lijkt allemaal helder en vanzelfspre
kend, maar de helderheid is die van een rebus, een irritant 
raadsel. Zelfs wie vertrouwd is met het werk, raakt door die 
stortvloed van beelden in de war. Het ritme is te snel, de 
informatie te gering - er is geen commentaar. Bij Koolhaas 
is dat dubbel opvallend, want het verhaal bij zijn beelden is 
essentieel, ook al heeft het er soms, vaak zelfs, weinig of 
niets mee te maken.

De stilte in het begin van de film heeft dus een beslissende 
betekenis. Die stilte abstraheert niet enkel, ze plaatst de 
beelden in een leegte. Ze geeft de beelden een plechtig 
aureool, maar werkt ook ontnuchterend. Ze creëert een 
afstand, ze ontdoet de beelden van elke vorm van mytholo- 
gisering, maar creëert zelf een nieuwe mythe. We kunnen 
die rebus evengoed een gedicht noemen, waarin ons op een 
directe wijze, in het ritme en de montage van de beelden 
zelf, de kern van Koolhaas’ attitude wordt gereveleerd. ..

Koolhaas weigert zich te laten vastzetten, hij weigert 
de wereld te laten vastzetten. Hij weigert de zin van de din
gen vast te leggen. Alles laat hij uiteenspatten om er uitein
delijk het leven van te redden. Er staan geen ideologische 
redenen noch utopische voorstellingen op het spel. Hij 
heeft geen opvattingen over wat architectuur zou kunnen of 
moeten zijn. Hij is er niet wanhopig naar op zoek. Hij 
beschikt over geen enkele formele definitie. Hij streeft 
niets na. “Delirious” is geen toevallig woord. Uitzinnig, 
extatisch, beukt hij tegen alles aan wat de dynamiek van het 
leven, de dynamiek van de ruimte in een formele definitie 
dreigt vast te leggen.

Dat is allesbehalve een negatieve instelling. Hij revol
teert niet tegen iets uit naam van iets. Hij gaat tegen de din
gen aan om hen zichzelf te laten openbaren, om hen hun 
eigen bestaan te laten bestaan. En wij zouden er kunnen aan 
toevoegen, hij kiest daarvoor precies de architectuur omdat 
die als het ware per definitie dat is wat vastlegt, wat 
omsluit, wat afsluit. Als Derrida in een commentaar bij 
Heidegger de architectuur als een ‘methodos’, een weg 
beschrijft, een eindeloze weg zonder een vastgelegde 
bestemming, is dat perfect op Koolhaas toepasselijk. Maar 
het was ook Derrida die architectuur als laatste bastion van 
de metafysica beschouwde. Wat Jean-Pierre Richard zegt 
over René Char -“Il récuse toute tentation d’habiter 
l’être” — geldt ook voor Koolhaas.

Door de eenvoudige ingreep om de korte inhoud voorop te 
plaatsen - een ingreep die natuurlijk niet zo eenvoudig is, 
want hij gaat tegen alle conventies in - wordt de methode 
van Jef Comelis radicaal zichtbaar. Zonder dat men het 
beseft, neemt hij de film in handen. Hij laat zich niet door 
zijn onderwerp meeslepen. Het lijkt vanzelfsprekend, haast 
schools, maar is het allerminst. Die inleiding is niet alleen 
een vertragingsmanoeuvre, nodig om dé kijker om te scha-
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kelen, een soort interruptie om aandacht te vragen; het is 
ook hét middel om het werk van zijn maker los te koppelen 
en het voor zichzelf te laten spreken.

De diaprojectie die erop volgt is een verdere uit
puttingsslag. Daarbij werd een even opvallende, maar volle
dig tegengestelde strategie toegepast. Koolhaas is nu wel 
aanwezig, maar nauwelijks zichtbaar. Hij opereert vanuit het 
duister, het tegendeel van zijn gewone doen. Hier wordt een 
dimensie ingevoerd die compleet vreemd is aan de wereld 
van Koolhaas. Hij verschijnt er als een figuur in een schilde
rij van Georges de La Tour, alleen maar of bijna alleen maar 
een gezicht, én handen, en verder verscholen in een donker 
hol. Het wordt mysterieus en mythisch - prehistorisch.

Het is een meesterzet van Jef Comelis geweest om 
Koolhaas op te sluiten in een donkere tent achter een 
projectietoestel, zonder publiek. Zijn fundamentele een
zaamheid wordt evident. Ook zijn kwetsbaarheid. Die tent 
is heel letterlijk te nemen, ook al ziet men ze niet. In het 
open kantoor vol licht en uitzicht en beweging is speciaal 
voor de gelegenheid, ten koste van veel moeite en tijd, een 
donkere kamer geïmproviseerd, alleen maar om Koolhaas 
in die mise-en-scène te plaatsen. De dia’s zelf, die het ver
haal illustreren, werden naderhand opgenomen. Het is dui
delijk dat Koolhaas zich in die rol niet gemakkelijk voelt. 
Hij kijkt als een schichtig dier, niet goed wetend hoe aan de 
dreiging van de jager te ontsnappen.

In die duisternis verschijnt het verhaal van de architectuur 
als een kindersprookje, een verhaaltje voor het slapengaan, 
bij een romantisch kampvuur. Is het niet te veel van de kij
ker gevraagd, om dat nog ernstig te nemen?

Het verhaal van Koolhaas wordt in het juiste perspec
tief geplaatst, dat van de mythe. Dat komt letterlijk tegemoet 
aan zijn eigen wens, uitgesproken bij de toekenning van de 
Rotterdam-Maaskantprijs in 1986: “Er is een wederopbouw- 
plan nodig van de mythologie van de architect.” We wanen 
ons in de grot van Plato. De rust van de beschouwing heerst 
er echter niet, wel de opwinding over het onbegrijpelijke, het 
kinderachtige gedrag van de mens die zichzelf in de weg 
loopt en zich aan zijn eigen neigingen niet durft over te 
geven, over de ijdelheid en zelfhaat van de westerse mens 
die speelt met zijn ondergang. Gedurende 25 minuten wordt 
ons geen adempauze gegund. De ene geïmproviseerde of 
schijnbaar geïmproviseerde oneliner volgt de andere op.

Het systeem van de diaprojectie zorgt ervoor dat er geen 
vragen hoeven te worden gesteld. Koolhaas kan voortrazen. 
Hij vertelt het verhaal van zijn roeping - want een roeping 
is het - tijdens zijn verblijf aan de Architectural Association 
School in Londen, waar hij zijn project maakt over de 
Berlijnse muur, The Berlin Wall as Architecture (1970), en 
zijn studie afsluit met Exodus of the Voluntary Prisoners of 
Architecture (1972) als een variant op de Berlijnse muur. 
Zijn verblijf in New York wordt de aanleiding voor Delirious 
New York. A Retroactive Manifesto for Manhattan (1978). 
Daarmee is de theoretische uiteenzetting afgesloten.

De theorie heeft hier een bijzondere status. Van een 
echte theorie is geen sprake. Eigenlijk gaat het ook niet om 
de architectuurpraktijk. De geweldige werkelijkheid van de 
architectuur, zoals hij die in Berlijn, Londen of New York 
meemaakt, ziet Koolhaas door architecten verschrompeld 
en onteerd. Hij wil die architectuur aan het leven terug
geven, haar ontdoen van haar belachelijke en inefficiënte 
therapeutische pretenties, hij wil de architect zijn vrijheid 
teruggeven om met volle overgave en zonder scrupules 
mee te spelen, en in te spelen op de werkelijkheid van van
daag. Om paradoxen, sofismen, contradicties zit Koolhaas 
niet verlegen. Hij weet ze ook altijd uit te leggen. Die para
doxen zijn immers het enige middel om de werkelijkheid 
en het leven te benaderen. Alles wordt samengevat in: “de 
verschrikkelijke schoonheid van de twintigste eeuw”.

Als we dit verhaal uit de grot willen samenvatten 
- maar het is een verhaal dat niet samen te vatten is - gaat 
het om een hartstochtelijke afwijzing van elke verleiding 
om zich te vestigen, zowel mentaal als lokaal, en tegelijker
tijd om de even vurige affirmatie dat de werkelijkheid in dit 
niet-vestigen haar hoogste intensiteit en belevingsgraad 
bereikt. Het is de eeuwenoude wijsheid zoals geformuleerd 
door Herakleitos: “panta rhei”, “alles vervloeit”, als de 
positieve grondslag van alle bestaan. Bart Verschaffel heeft 
in zijn bijdrage in Betreffende Rem Koolhaas en het Office 
for Metropolitan Architecture reeds gewezen op de banden 

van Koolhaas met de antieke filosofie, in het bijzonder met 
het atomisme. Ik kan daar een heel eind in meegaan. Toch 
geloof ik dat het vaak afwijzende aspect dat aan deze inter
pretatie kleeft, niet toepasselijk is op het geval Koolhaas. 
Hij ervaart de congestie, de massa, niet als negatief. Hij 
spreekt van wanhoop en vrolijkheid. Met ‘dichterlijke’ 
vrijheid benadert hij de verschrikkelijke schoonheid van 
het leven, zonder zich veel te bekommeren om de sociale of 
psychologische, politieke of economische omstandigheden 
ervan, zoals een echte dichter of, van de andere kant beke
ken, een gewone man.

Die ondramatische houding van Koolhaas ten over
staan van de werkelijkheid neemt Jef Comelis in zijn film 
over. Het is duidelijk dat hij door de figuur geïntrigeerd is, 
maar ook dat hij zich er niet aan laat vangen. Hij speelt 
ermee. In het derde deel, na ongeveer een half uur, treedt 
Koolhaas eindelijk in het volle licht, als een andere, nu 
dominerende figuur. Dat aspect heb ik in het artikel in 1982 
zijn “verlicht ondernemerschap” genoemd. Hij wil aan de 
slag. Over zijn motieven, zijn inzichten gaat het niet meer. 
Hij wil als architect zo’n direct en efficiënt mogelijke 
architectuur, ver van alle formele poespas. Dat wordt over
duidelijk geïllustreerd in het verhaal over het danstheater 
dat eerst in Scheveningen was voorzien en uiteindelijk op 
een onmogelijke plek, gewrongen tussen andere gebouwen, 
in Den Haag terechtkomt.

We zien hier ineens - en dat wordt door de aanpak 
van de film evident - een andere Koolhaas, een echte archi
tect, iemand die zijn ziel aan de duivel verkoopt om te kun
nen bouwen. In zijn uitleg gaat het niet meer om het reali
seren van een of andere visie, om congestie of manhattisme. 
Het werk ontstaat uit zichzelf en volgt zijn eigen ontwikke
ling, zijn eigen weg in de jungle van externe omstandig
heden die het van buitenaf schijnen te bepalen. Dat is het 
fantastische van het ontwerpproces, dat het zijn eigen dub
belzinnigheid blootgeeft. Koolhaas spreekt niet over wat 
hem bezielt, wat hij van het ontwerp wil of wat het ontwerp 
van hem wil. Hij stelt een voor de hand liggende, rationele 
benadering voor, op zo’n manier dat het wel de enige 
oplossing schijnt. Zoals elke andere architect geeft hij rede
nen op. Hij heeft het over rooilijnen, over enveloppen en 
zoveel andere dingen meer. Hij speelt met blokken, draait 
en keert ze tot ze een zogenaamd acceptabele vorm hebben 
gevonden. Maar in feite is hij bezig om gebouwen te maken 
die de hele trammelant achter zich laten en er de schijnbare 
samenhang van ondermijnen. Hij maakt geen gebouwen 
meer. In zijn architectuur haalt hij het gebouw onderuit. Hij 
wil er het onwezenlijke van laten zien. In die zin komt hij 
in zijn praktijk stiekem terug bij zijn theorie, die hij in zijn 
uitleg schijnt te hebben opgegeven.

Die ambivalentie komt, meen ik, ook tot uiting in de 
wijze waarop Jef Comelis deze sequens heeft gefilmd en 
gemonteerd. Zowel cineast als protagonist spelen hier het 
spel voluit op de mg van de ernstige architectuur. De con
gestie is compleet. Het ritme is verbazend snel, terwijl de 
camerabewegingen haast tergend langzaam verlopen. Het 
lijkt wel een pokerspel. Het ene project is nog niet afgerond 
of het volgende wordt al aangepakt. Van programma’s is 
bij momenten geen sprake meer, alleen nog van het tegen 
elkaar laten opbotsen van volumes in schuimrubber. 
Koolhaas gedraagt zich hier niet anders dan Bakema in die 
andere film van Comelis (niet opgenomen in de catalogus 
Jef Comelis: 1964-1990 van Saint-Etienne, 1991) over het 
plan voor de binnenstad van Eindhoven, waar Bakema op 
een haast onwaarschijnlijke manier met de blokken aan het 
schuiven was tot ze een ‘esthetisch’ verantwoorde compo
sitie hadden verkregen. Ook Koolhaas schuift met de blok
ken, maar met een andere bedoeling. Hij wil juist elke defi
nitieve compositie vermijden, ze verstoren, ze niet tot rast 
laten komen. Jef Comelis heeft geen moeite om van deze 
sequens een samenhangend geheel te maken. Dat de film op 
verschillende tijdstippen is opgenomen blijkt alleen uit de 
verschillende T-shirts die Koolhaas draagt. Abstract is de 
omgeving niet, maar zij speelt ook geen rol. Deze sequens 
zou gelijk waar kunnen zijn opgenomen. Ze staat in schril 
contrast met films als Abdij van het Park -Heverlee uit 
1964. Hoewel! Jef Cornelis schuwt in het algemeen abrupte 
afbrekingen, hij heeft behoefte aan coherentie en eenheid.

Na die hyperactieve sequens, waarin Koolhaas enorm pre
sent is, met Zijn vragende blik geregeld op de denkbeeldige 

toeschouwer gericht, treedt hij geheel onverwacht weer in 
zijn grot. Om zijn verhaal verder te vertellen. Dat verhaal 
gaat niet langer over het ontwerpen van gebouwen, maar 
over het ontwikkelen van een stedenbouwkundig/ 
landschappelijk concept, en sluit in die zin directer aan bij 
de theoretische uiteenzetting van het begin. Het gaat om de 
prijsvraag voor het park van La Villette en om een voorstel 
voor de Expo 1989 in Parijs. Het zijn haast letterlijke toe
passingen van het schema van de Downtown Athletic Club, 
maar dan niet in de hoogte, maar neergeslagen op de vlakke 
bodem, “een systeem gebaseerd op het gebrek aan samen
hang” zoals Koolhaas het zelf uitdrukt: stroken of kavels 
naast elkaar, waarop zich onafhankelijk van elkaar de 
meest tegenstrijdige dingen kunnen ontwikkelen, maar met 
dien verstande dat die onafhankelijke stroken geen grenzen 
vormen, dat ze open blijven zodat ze met elkaar en met het 
geheel communiceren. Een beetje verbeelding is hierbij 
wel nodig. Maar het blijft een geniale metafoor.

Door die bruuske terugkeer in de grot wordt de film 
op een klassieke wijze afgerond en wordt de eenheid en 
onafhankelijkheid van het verhaal beklemtoond. Zoals 
reeds gesuggereerd stelt die afgewogen constructie de para
doxale aspecten van het werk van Koolhaas van de ene kant 
nog meer in het licht, en toont zij er, van de andere kant, de 
interne samenhang van. Het merkwaardige van de film is 
dat hij op een luchtige en haast improvisatorische wijze de 
vanzelfsprekende tegendraadsheid laat zien, niet betogend 
vanuit ideologische motieven, maar als een levensechte 
impuls. In hun tegengesteldheid vallen het karakter van de 
film en die van het werk perfect samen, afstandelijk en 
geëngageerd, present en onvatbaar, charmant en briljant, te 
vergelijken met het onmerkbare lachgas dat in de airco van 
de Radio Music Hall wordt gemengd. In zijn aanwezigheid 
cijfert de film zichzelf weg.

De aanpak van Comelis staat in dienst van de bood
schap van de film dat er geen boodschap is, dat er niets kan 
vastgelegd of opgebouwd worden, dat alles beweging is. 
Alles gebeurt onopvallend, wat niet wil zeggen, onbewust. 
Het zou een studie op zich zijn om het taalgebruik van de 
film te analyseren. De film geeft bijvoorbeeld de indruk dat 
de kadrering toevallig is. De zeer nadrukkelijke kadrering 
is er inderdaad op gericht om het idee van een kadrering te 
ondermijnen en de kijker als het ware in het gebeuren te 
betrekken. Storende elementen, zoals een losse mouw die 
flappert, worden niet vermeden. Men heeft eerder de indruk 
dat ze worden opgezocht. Voor de montage geldt hetzelfde. 
Er lijkt maar één regel te gelden: te doen vergeten dat er 
gemonteerd is. Er zijn geen geprivilegieerde standpunten. 
De ene keer kijken we over de schouder van Koolhaas mee 
naar het prachtige spel van zijn handen, de andere keer 
staan we er recht tegenover. De aarzelingen en onhandig
heden worden niet uitgeveegd. Alles wordt in het werk 
gesteld om te doen vergeten dat het om maakwerk gaat.

Met dank aan argos voor de selectie van het beeldmateriaal

Bovenstaande tekst werd uitgesproken in de Academie 
van Bouwkunst te Maastricht op 29 november 2004. 
Aansluitend vond een vertoning plaats van de film OMA 
Rem Koolhaas (1985), gerealiseerd door Jef Cornelis, in 
samenwerking met Geert Bekaert. De lezing en verto
ning kaderden in het onderzoeksproject over het werk 
van Jef Cornelis, geïnitieerd door de Jan van Eyck 
Academie, Maastricht
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De Ijsbreker, li vetele visie als video-installatie
Jack Post

Wie zijn televisie op 19 januari 1983 tijdens prime time op 
De Ijsbreker afstemde, het nieuwe culturele programma 
van de BRT, kreeg eerst een schaalmodel te zien van een 
ijsbreker in een aquarium. Een stem buiten beeld las een 
‘programmatische’ tekst die een bijzondere inhoud, ja zelfs 
revolutionaire televisie beloofde:

“Vanavond gaat De Ijsbreker voor het eerst te water. Een 
ijsbreker is een vermetel vaartuig en een programma dat 
zich zo noemt, moet dus wel een beetje ambitieus zijn. Het 
moet iets willen openbreken. Een krant doet vandaag al 
meteen een suggestie ter zake, en stelt voor om eens de 
hoge muur rond het kunstwereldje open te breken. Nou ja, 
wat ons betreft. Maar, misschien willen we ook ‘wel de 
eigen manier van televisie maken enigszins openbreken. 
Want dat is toch heel vaak voorgekauwde, opgepoetste 
televisie. De Ijsbreker is telkens weer een avontuur, niet 
zozeer omdat het om een rechtstreekse uitzending gaat, die 
zijn er wel meer, maar omdat we dat op drie plaatsen tege
lijk doen, met straalverbindingen, telefoonlijnen en inge
wikkelde technische toestanden. Het is, denk ik, voor het 
eerst dat we, zo letterlijk, onder uw ogen, een uitzending 
maken. Het gaat natuurlijk over cultuur, maar we voegen 
daar meteen aan toe, over cultuur in de breedste zin van het 
woord. Elke maand kiezen we een thema of een centrale 
figuur, die we dan confronteren met verschillende andere 
mensen. Die figuur van vanavond is de Antwerpse kunste
naar Panamarenko. Met hem praten, of wie weet gaan in de 
clinch, uhh, ja zeg maar een gezelschap van nogal geleerde 
mensen.”

Daarop rijdt de camera langzaam naar achteren, de ijs
breker wordt kleiner en kleiner. Op het moment dat de stem 
het over “drie locaties” heeft, wordt overgeschakeld naar 
de videocontrolekamer. Een camera beweegt door de 
ruimte. Als de naam Panamarenko valt, krijgen we profes
sor Charles Hirsch in beeld die aan een tafeltje in de video- 
kamer zit, met achter hem de schakelapparatuur met perso
neel, en voor hem een muur met monitoren. Vervolgens 
introduceert de stem de twee andere locaties en gespreks
partners: in Mechelen zit Georges Adé in zijn huiskamer, 
samen met professor Herman Roelants; in Antwerpen vin
den we de kunstenaar Panamarenko in zijn huiskamer- 
laboratorium, samen met zijn moeder.

Als de stem buiten beeld alle locaties en deelnemers 
heeft geïntroduceerd, begint Panamarenko met een mono
loog over zijn werk. Hij wordt regelmatig onderbroken 
door een participant of door de stem buiten beeld. Een 
moderator is er niet. De deelnemers bepalen dus min of 
meer zelf wanneer zij het woord nemen. Omdat de deelne
mers elkaar niet live zien, kunnen ze moeilijk op elkaar 
anticiperen. Het technische schema van de opzet van het 
programma verheldert dit:
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Het schema verduidelijkt hoe de verschillende locaties met 
elkaar verbonden zijn. De videokamer [A] neemt een cen
trale plaats in: hier komen alle beelden en klanken van de 
andere twee locaties [BI] en [B2] samen met de beelden 
van de camera [ca.] in de videokamer zelf. Al deze signalen 
worden in de videokamer gemixt tot het antennebeeld 
[beeld-A] dat de kijkers thuis op hun toestel zien. Het 
antennebeeld wordt ook teruggestuurd naar de beide loca
ties ([BI] en [B2]). De participanten op de twee privé- 
locaties zien [M] en horen [P.A.] dus uitsluitend dit antenne
beeld. [BI] en [B2] kunnen daardoor alleen via de 
videokamer communiceren, nooit rechtstreeks. Alle beel
den worden voor de zekerheid op video (VTR) opgenomen 
om zonodig in een later stadium opnieuw te worden 
gebruikt. Er is nog een ruimte in de studio voorzien, die 
niet in het schema is opgenomen, van waaruit archiefmate
riaal, zoals video, foto’s, schema’s en dergelijke, in de uit
zending kan worden binnengebracht. Enkel in de video
kamer zijn alle opgenomen beelden permanent zichtbaar, 
op de videomuur, voor de technici, maar ook voor de 
participant(en) in die kamer en - als de videokamer in 
beeld komt - voor de kijkers thuis. De videokamer is dui
delijk de locus van de macht en de controle. De deelnemers 
bekleden hier een superieure positie; het zijn dan ook vaak 
deskundigen die geacht worden te reageren op de gebeurte
nissen op de twee andere locaties. Vrijwel alle uitzendin
gen van De Ijsbreker zijn opgebouwd volgens dit stramien, 
dat door de programmamakers het driewegsysteem 
genoemd wordt. De verbinding van drie locaties in real 
time, met behulp van camera’s en monitoren, maakt van

De Ijsbreker, aflevering Cultuurmanagement, 1984, still, © argos

De Ijsbreker een soort videohappening. Het is dan ook 
interessant om De Ijsbreker met bepaalde vormen van 
video-installaties te vergelijken.

De Ijsbreker als video-installatie

In haar boek Virtualities maakt Margaret Morse een onder
scheid tussen twee soorten video-installaties. [1] Een 
‘closed circuit’ installatie is gebaseerd op de aanwezigheid 
van de toeschouwer die gefilmd wordt door camera’s, en 
die verschijnt op één of meerdere videoschermen. Daarbij 
ontstaat een spanning tussen de fysieke ruimte van de 
installatie en de tweedimensionale beelden op de monito
ren. In een ‘recorded’ video-installatie beweegt de toe
schouwer zich door een geënsceneerde ruimte met allerlei 
voorwerpen en vooraf opgenomen (video)beelden die een 
conceptuele en/of imaginaire wereld oproepen. Hoewel 
deze installatie, zoals de naam al zegt, geen livebeelden 
bevat, is de fysieke aanwezigheid van de toeschouwer ook 
hier van belang. Van zodra de toeschouwer de installatie 
binnentreedt, verandert hij in een (actieve) participant. Hij 
neemt als het ware (en soms zelfs letterlijk) de ‘virtuele’ 
plaats van de kunstenaar in, om het kunstwerk van daaruit 
te vervolmaken of te beleven. In die zin verschillen video- 
installaties bijvoorbeeld van performances, waar de kunste
naar tegenover een (passieve) toeschouwer staat.

Het bijzondere aan (video-)installaties is, aldus 
Morse, dat zij telkens opnieuw geïnstalleerd moeten wor
den, in een speciaal uitgekozen, fysieke ruimte. Morse 
noemt die ‘real space’ een ‘space-in-between’: het gaat om 
de actuele constructie van een passage voor de toeschou
wer door de ruimte van de installatie. Naast de ruimte is 
ook de tijdsbeleving van belang — de tijd van de beelden 
op de monitoren, maar natuurlijk ook de tijd die de toe
schouwer nodig heeft om een traject af te leggen door de 
installatie. Video-installaties spelen met andere woorden 
zowel met de ‘real time’ als met de ‘real space’ van de 
toeschouwer.

De ‘closed circuit’ video-installaties die Dan Graham 
in de jaren ‘70 maakte, kunnen dit spel met tijd en ruimte 
nog het best illustreren. [2] Zo zijn er de Time-delay 
Rooms, die in zes varianten bestaan, telkens gebaseerd op 
hetzelfde schema. De eenvoudigste installatie bestaat uit 
twee identieke kamers met een aparte ingang en een door
gang in de tussenliggende wand. Elke kamer is uitgerust 
met een videocamera en een microfoon die de kijker regi
streren, en met twee monitoren. De eerste monitor laat het 
‘live’ gedrag van de mensen in de andere kamer zien. De 
andere monitor toont het gedrag van de mensen in de kamer 
zelf, zij het met een vertraging van acht seconden. Deze 
vertraging is volgens Graham klein genoeg opdat de kijker 
het geobserveerde gedrag als onderdeel van zijn actuele 
gedragingen zou ervaren; maar zij is tevens groot genoeg 
om hem op te zadelen met een gevoel van inconsistentie. 
De kijker raakt gevangen in een ‘feedback loop’, waarbij 
hij tegelijk zichzelf observeert én naar zichzelf kijkt als 
naar een ander. Hij gaat samen met de overige bezoekers 
deel uitmaken van een groep van geobserveerde observan
ten. Dat effect wordt nog versterkt doordat de kijker op de 
andere monitor mensen ziet die hém observeren. Dit is een 
echte ‘closed circuit’ installatie.

Zoals de naam aangeeft stelt Graham in zijn Time
delay Rooms het probleem van de tijdsbeleving aan de 
orde. Door zichzelf en de anderen in vertraging te observe
ren, ervaart de kijker dat een zuiver heden niet bestaat. 
Tegelijk wordt hij zich bewust van zijn plaats in de (so
ciale) ruimte - de discrepanties in de tijdsbeleving ontstaan 
immers pas van zodra hij zich door de ‘space-in-between’ 
van de installatie beweegt. De installatie maakt duidelijk 
hoezeer wij afhankelijk zijn van observaties — observaties 
van onszelf, observaties van onze interactie met anderen, 
observaties van de manier waarop wij geobserveerd wor
den... Iedereen die deze installatie betreedt wordt een 
‘ander’.

Ook De Ijsbreker kunnen we als een ‘closed circuit’ video- 
installatie analyseren. Elke aflevering creëert weer een 
nieuwe ruimte, steeds met de institutionele ruimte van de 
televisiestudio als referentiepunt. Het betreft geen fictio
nele ruimten maar ‘real spaces’ - in de genoemde afleve
ring gaat het om twee private ruimten in Mechelen en 
Antwerpen. Net zoals bij de Time-delay Rooms van 

Graham ontstaat de ‘space-in-between’ pas door het optre
den van de participanten in de ruimte van de installatie, dat 
wil zeggen, door de interacties tussen de driedimensionale 
ruimten van de locaties en de tweedimensionale ruimten 
van de schermen. De opstelling van een groot en divers 
aantal monitoren en camera’s op de locaties, doet de moge
lijke complexiteit van de interacties nog toenemen. De 
monitoren op de locaties van Mechelen en Antwerpen kun
nen nog in een ander opzicht met Grahams installaties wor
den vergeleken. Deze monitoren zijn niet bedoeld om de 
communicatie te faciliteren, want ze tonen gewoon het 
antennebeeld dat de kijker thuis ontvangt. Op het moment 
dat de deelnemers spreken, zien zij op de monitor zichzelf 
spreken, en krijgen ze niet de reacties van hun gespreks
partners te zien. Dat kan aanleiding zijn tot eenzelfde 
gevoel van vervreemding als in de Time-delay Rooms van 
Graham.

Door de verbinding van de locaties via camera’s en 
monitoren, ontstaat in De Ijsbreker een nieuwe vorm van 
ruimtelijkheid. Dat is misschien wel de belangrijkste reden 
om het programma met een video-installatie te vergelijken. 
Het is opmerkelijk dat de laatste aflevering over kunst- 
management letterlijk met het idee van een video-installatie 
speelt. Ook hier worden drie locaties met elkaar verbonden: 
de Studio met Herman Liebaers & Godfried Van de Perre 
in Brussel, het Museum van Hedendaagse Kunsten met Jan 
Hoet in Gent en de Muntschouwburg met Gerard Mortier in 
Brussel. De opstelling van de monitoren ter plaatse resul
teert voor de kijkers in een spannend spel tussen de loca
ties, de deelnemers en de monitorbeelden op de locaties. 
Op de monitoren is deze keer niet uitsluitend het antenne
beeld te zien (wat vaak aanleiding is tot een Droste-effect), 
maar worden ook beelden getoond die door extra camera’s 
ter plekke zijn opgenomen, naast beelden van de andere 
locaties. Op een gegeven moment staat Jan Hoet tussen 
twee monitoren die afwisselend hemzelf tonen (via het 
antennebeeld in een mise-en-abïme), óf een close-up van 
zijn gezicht, opgenomen met een andere camera, óf Gerard 
Mortier in Brussel. Op het bureau van Gerard Mortier in de 
Muntschouwburg staat een kleine monitor die aanvankelijk 
het antennebeeld maar wat later een operafragment toont. 
Deze hele opzet heeft alleen zin voor de kijker thuis; de 
participanten zelf kunnen immers niet (of moeilijk) op de 
monitoren kijken.

Eén ruimte in De Ijsbreker valt buiten de controle van 
de videokamer: de huiskamer van de kijker. Comelis gaat 
niet zover als Dan Graham in een voorstel voor een andere, 
overigens nooit gerealiseerde installatie: Production/ 
Reception (Piece for Two Cable TV Channels) uit 1976. [3] 
Dit ontwerp voorziet dat de kijker kan schakelen tussen 
drie verschillende kanalen van een kabeltelevisiestation. 
Elk kanaal geeft een andere kijk op de live-uitzending van 
een commercieel programma: het eerste kanaal toont een 
livebeeld van het productieproces, het tweede kanaal toont 
het live uitgezonden programma en het derde kanaal geeft 
een livebeeld van de kijker die in zijn huiskamer naar het 
programma kijkt. Het project zou natuurlijk nog sterker 
worden als men voor elke kijker een apart kanaal kon reser
veren, waar deze daadwerkelijk zichzelf ziet kijken. Omdat 
dit onmogelijk is, voorziet Graham het beeld van een 
‘doorsnee kijker’ in een ‘doorsnee eengezinswoning’. De 
kijker vormt dus de meest problematische schakel in deze 
'televisie-installatie' - en dat geldt, zoals we zullen zien, 
ook voor De Ijsbreker.

Livetelevisie

De Ijsbreker is een liveprogramma. Maar in de loop van de 
televisiegeschiedenis is de betekenis van ‘live’ verschoven. 
In het prille begin, toen men nog geen televisiebeelden kon 
opslaan, was televisie per definitie ‘rechtstreeks’. Na de 
introductie van opslagmedia, zoals de videotape, werd 
‘live’ een bijzondere categorie die met specifieke uitzen
dingen was verbonden. Dat waren vaak registraties van 
grote gebeurtenissen, zoals sportwedstrijden, openbare toe
spraken, kroningen of begrafenissen, maar ook nieuws
uitzendingen of shows. Dat het ‘live’-karakter geen eviden
tie meer was, blijkt uit de expliciete verwijzingen in de 
namen van programma’s, zoals de show Saturday Night 
Live. Het begrip ‘live’ kreeg meerdere ladingen, van een 
liveoptreden (in tegenstelling tot playback), over program
ma’s opgenomen voor een livepubliek, tot rechtstreekse 
uitzendingen van de Ronde van Frankrijk. Het is echter 
nooit zeker of iets ‘live’ wordt uitgezonden. Sinds de borst 
van Janet Jackson tijdens de presentatie van de MTV Music 
Awards uit haar topje floepte, en sinds Michael Moore tij
dens de Oscaruitreiking met een kritische speech uitpakte 
over het Irakbeleid van president Bush, zenden veel 
Amerikaanse stations hun liveprogramma’s met een korte 
vertraging uit, zodat ze ongewenste passages kunnen cen
sureren. Echte liveprogramma's, waarbij de tijd van de 
gebeurtenis, de tijd van de opname, de tijd van de uitzen
ding en de tijd van het bekijken samenvallen, zijn tegen
woordig eerder uitzondering dan regel. ‘Live’ is immers 
onvoorspelbaar. In de strak geregelde en gecontroleerde 
omgeving van de televisie vormen de borst van Janet 
Jackson en de speech van Michael Moore een te groot 
bedrijfsrisico.

Die onvoorspelbaarheid wil De Ijsbreker juist moge
lijk maken. Daarom is het zo essentieel dat het programma 
real live is. De Ijsbreker is niet zozeer live omdat het ac
tueel wil zijn. Het is live omdat mensen en situaties zich 
moeten kunnen onthullen. Het ‘ketterse’ voorstel op een 
van de redactievergaderingen om het programma de dag 13
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voordien op te nemen — zodat oninteressante passages zou
den kunnen worden weggeknipt en additioneel commen
taar zou kunnen worden toegevoegd - heeft het dan ook 
niet gehaald. Een programma kan maar onthullend zijn als 
de gebeurtenissen zichzelf ensceneren. De Ijsbreker schept 
hooguit de voorwaarden om confrontaties en interacties 
mogelijk te maken. Alle pogingen om de signalen tot een 
coherent geheel samen te brengen, op de videomuur in de 
videokamer, zijn volgens Comelis tot mislukken gedoemd. 
Door het continue schakelen en de interacties tussen de 
locaties valt alles immers direct weer uiteen. Comelis 
stelde dus terecht dat echte livetelevisie tot dan toe niet 
bestond en dat de radicale mogelijkheden van liveprogram- 
ma’s nog niet onderzocht waren. Met De Ijsbreker zet hij 
een duidelijke stap om het concept ‘livetelevisie’ te radica
liseren.

Open televisie

Zoals gezegd zijn er steeds minder échte live-uitzendingen. 
Anderzijds, en dat is de keerzijde van de medaille, wordt 
steeds meer in het werk gesteld om programma’s ‘live’ te 
doen ogen. Typisch hiervoor is de manier waarop nieuws
uitzendingen en actualiteitenprogramma’s met de appara
tuur uitpakken die livetelevisie mogelijk maakt. Sinds de 
opkomst van commerciële televisie en het introduceren van 
straal- en satellietverbindingen is het exposeren van deze 
technologie alleen maar toegenomen. [4] Monitoren en/of 
blue-screens met beelden van locaties en reporters worden 
duidelijk zichtbaar in het decor opgehangen. Zo wordt het 
‘real live' karakter versterkt en de geloofwaardigheid van 
het nieuws verhoogd.

Dat exposeren van televisietechnologie is ook in 
De Ijsbreker een constante. We zien de opnameapparatuur, de 
videokamer. Voortdurend komen er camera’s en microfoons, 
cameramensen en geluidstechnici, monitoren en studio
apparatuur in beeld. We zien hoe er geëxperimenteerd 
wordt met de nieuwe (technologische) middelen. Dat het 
programma rechtstreeks is, is daarbij niet het belangrijkste 
— rechtstreekse programma’s zijn er wel meer, zo zegt de 
stem buiten beeld in de programmatische tekst van de eer
ste aflevering. De Ijsbreker wil in de eerste plaats een pro
gramma zijn dat letterlijk “onder de ogen van de toeschou
wers wordt gemaakt”.

De zichtbaarheid van de technologie heeft nog een 
ander effect. Zij ‘bewijst’ dat de locaties en de deelnemers 
op elk moment met elkaar verbonden zijn. De monitoren 
doen een levende ruimte, een real space ontstaan. Vandaar 
dat het programma ook nu nog als live aanvoelt. Wie van
daag een aflevering van De Ijsbreker terugziet, heeft nog 
steeds dezelfde, intense live-ervaring. Natuurlijk zijn aller
lei zaken gedateerd, zoals de kleding, de spraak, de behan
delde onderwerpen en de omgeving. Toch geeft het pro
gramma, door de ‘live’ interactie tussen de verschillende 
ruimten, nog steeds de indruk ‘live’ te worden uitgezonden.

De afwezige moderator

Net als andere programma’s van Jef Comelis lokte 
De Ijsbreker heftige en vaak negatieve reacties uit, ook bij 
de BRT zelf. Een van de belangrijkste kritiekpunten van de 
BRT-leiding was het gebrek aan moderatie. Sommige deel
nemers namen te vaak het woord en grepen zelfs de gele
genheid aan om zichzelf of hun bedrijf schaamteloos te 
promoten. Daarom eiste de BRT-leiding dat ‘een presenta
tor met gezag’ orde op zaken zou stellen. Het is echter cru
ciaal voor het concept van De Ijsbreker dat de moderator 
ontbreekt. Modereren is in de optiek van dit programma 
een vorm van paternalisme of bevoogding van de toeschou
wer. De televisie mag niet in de huid van de kijker kruipen, 
hij mag niet in zijn plaats willen denken; daarom biedt 
De Ijsbreker slechts materiaal aan waarover de kijker vrije
lijk kan beschikken. De stem buiten beeld in De Ijsbreker 
is dus ook geen modererende instantie. Het is niet de stem 
van een ‘presentator met gezag’ die de geloofwaardigheid 
en autoriteit van de omroep vertegenwoordigt. Ook infor
meren doet de stem niet. Zij stuurt en selecteert zoals een 
camera. Zij heeft niet meer gezag dan zo’n camera, en is 
dus eigenlijk een verlengstuk van de televisietechnologie. 
De stem legt, samen met de beelden, een waarheid bloot 
-want niet de woorden maar de beelden moeten in 
De Ijsbreker de ‘waarheid’ tussen de verschillende locaties 
blootleggen.

Die waarheid is altijd het resultaat van collisies en 
confrontaties, en dus van een collectief proces. Men kan dat 
doortrekken naar Comelis’ visie op het maken van televisie 
en op de rol die hij zelf daarin speelt. Audiovisuele produc
ties, en zeker televisieproducties, zijn per definitie collec
tief, maar voor Comelis heeft dat ook een principiële kant. 
Illustratief is een passage uit een gesprek dat hij beginjaren 
’90 met Georges Adé, Geert Bekaert en Bart Verschaffel 
voerde. [5] Op een gegeven moment stelt Comelis dat het 
gesprek niet als interview mag worden gepubliceerd; het 
moet worden gepresenteerd als een uitwisseling van ideeën, 
als een collectief gesprek - met alle drie gesprekspartners 
heeft hij overigens samengewerkt. Comelis wil zichzelf 
niet presenteren als een aparte entiteit, maar als iemand die 
de wereld op collageachtige wijze organiseert.

De kijker

Door de afwezigheid van een moderator wil De Ijsbreker het 
passieve kijkgedrag doorbreken en tot actief kijken aanzet
ten. Maar tegelijk kan de kijker alleen maar kijken en niet 
deelnemen. Dat loutere feit plaatst hem in een andere positie 
dan de overige deelnemers: hij staat buiten het drieweg- 
systeem en heeft geen toegang tot de ‘space-in-between’ van 
de live-uitzending. Er is voor hem geen mogelijkheid tot 

feedback aan het einde van de keten: in het technische 
schema van het ‘closed circuit’ van dit programma ont
breekt hij volledig.

Misschien heeft Comelis de plaats van de kijker wel 
nooit ingevuld. [6] Dat is meteen het cruciale verschil met 
een video-installatie. Het behoort ook tot de tragische kan
ten van het medium televisie. De presentie op televisie is 
volgens Morse altijd gesimuleerd; het ‘hier’ en ‘nu’ dat 
televisie construeert is nooit ‘werkelijk’. Televisie blijft 
een vorm van representatie die zich als presentatie voor
doet, door allerlei vormen van presentie te simuleren.

We zouden echter nog verder kunnen gaan en ons 
kunnen afvragen voor wie de hele opzet van De Ijsbreker 
bedoeld is: voor de participanten of voor de kijkers? Als de 
‘space-in-between’ van de uitzending door de participanten 
bezet wordt, en niet door de kijkers, dan luidt de conclusie 
dat de participanten beschouwd moeten worden als de 
eigenlijke subjecten van het programma - van De Ijsbreker 
gelezen als een ‘closed circuit’ video-installatie. Maar tege
lijk wordt de uitzending voor de kijkers thuis gemaakt. 
De Ijsbreker bestaat dus uit twee installaties: een ‘closed 
circuit’ video-installatie voor de participanten en een 
‘recorded’ video-installatie voor de kijkers thuis. Bijgevolg 
zijn er ook twee soorten ‘spaces-in-between’: de partici
panten bevinden zich live op de locaties, in de uitzending, 
terwijl de kijkers thuis voor hun televisietoestel zitten.

Wanneer Comelis spreekt over een actieve kijk
houding, heeft hij het dus niet over interactiviteit maar over 
intellectuele participatie. Het programma vraagt een kijker 
die niet zomaar ‘kijkt’, maar die de beelden ‘leest’. De kij
ker kan, zoals in de productiedocumenten wordt opge
merkt, geboeid worden en het “contract” aanvaarden, maar 
hij kan het “contract” ook verwerpen. Als participant neemt 
hij echter een ondergeschikte plaats in. Zelfs de monitoren, 
die expliciet voor hem worden opgesteld, reflecteren niet 
op de positie van de kijker, maar grijpen in op het gedrag en 
de aanwezigheid van de participanten. Niet de kijker, maar 
Jan Hoet verschijnt in 'mise-en-abîme' op de twee moni
toren die hem flankeren.

In het reeds aangehaalde gesprek duidt Comelis de 
kijker aan als een ‘zwijgende meerderheid’ die in ‘de gezel
lige huiskamer’ naar amusement zoekt. Een andere deel
nemer van het gesprek oppert dat Comelis besloten heeft 
dit publiek te negeren en voor een (nog) niet bestaand 
publiek te produceren. De bovenstaande analyse bevestigt 
dat. Comelis gebruikt de televisie niet om een programma 
voor een publiek te maken, maar om zaken en personen uit 
hun normale context te laten breken en hun ‘waarheid’ aan 
het licht te brengen. In de eerste aflevering is de hele 
machinerie opgebouwd rond Panamarenko, in de hoop dat 
deze ‘zichzelf toont. Hetzelfde kan men zeggen over de 
andere afleveringen, zoals die over Het Lichaam of over 
Kunstmanagement: ‘stukken wereld’ botsen met elkaar, de 
ijsbreker breekt het ijs daartussen weg. De kijker is getuige 
van die collisies tussen locaties en participanten.

Noten

[1] Margaret Morse, Virtualities. Television, Media Art 
and Cyberculture, Bloomington/Indianapolis, Indiana 
University Press, 1998.
[2] Birgit Pelzer, Dan Graham, Mark Francis, Beatriz 
Colomina, Dan Graham, London/New York, Phaidon, 
2001; alsook Dan Graham, Alexander Alberro, Two-Way 
Mirror Power: Selected Writings by Dan Graham on His 
Art, Cambridge, MA [etc.], The MIT Press, 1999.
[3] Enkele jaren later heeft Graham samen met Dara 
Birnbaum een soortgelijk project voorgesteld: Local 
Television Program Analysis for Public Access Cable 
Television (1978), dat deels gerealiseerd is in 1979-80.
[4] Straalverbindingen zijn zendsystemen die het tele
visiesignaal via microgolven over grotere afstanden kun
nen verzenden. In het begin was de zendapparatuur nogal 
ingewikkeld en zwaar, maar begin jaren ‘70 monteerde 
men mobiele zendsystemen op kleine vrachtwagens, zodat 
het mogelijk werd om vanuit allerlei locaties livebeelden te 
verzenden.
[5] Georges Adé, Georges Adé, Geert Bekaert, Bart 
Verschajfel: Speaking with Jef Comelis, in: 1964-1990 Jef 
Comelis, Espace Art Contemporain - Maison de la Culture 
et de la Communication de Saint-Etienne, pp. 8-11. De 
afleveringen van De Ijsbreker kunnen worden geraad
pleegd in de bibliotheek van de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. In de Jan van Eyck Academie bevindt zich 
tevens het productiearchief van Jef Comelis.
[6] Tot op zekere hoogte moet een uitzondering worden 
gemaakt voor de De langste dag, een ruim zes uur durend 
liveverslag van de openingsactiviteiten van de Gentse 
‘kunstzomer’ van 1986, met de roemruchte tentoonstelling 
Chambres d’Amis en andere manifestaties. Tijdens de uit
zending kon de kijker naar de studio bellen met de vraag 
om een bepaalde locatie in beeld te brengen, of bepaalde 
personen te interviewen. Voor de uitzending had Comelis 
een eigen televisiekanaal en de hele sportredactie gereser
veerd. De langste dag kan worden beschouwd als een laat
ste en ultiem vervolg op De Ijsbreker.

1976
Ge kent de weg en de taal

wie de weg kent, en de taal, 
is thuis:
thuis in een wereld die niet van hem is, 
maar hem wel vertrouwd.
hij kent er het gaan en het staan, 
het keren en het wenden van, 
maar laat zijn geheimen onaangeroerd.

de wereld van het dorp

de wereld van het nu’
- gisteren en morgen klinken er samen -

de wereld van het dagelijkse,
de noodzakelijke, onontkoombare handelingen

de wereld waar men tijd heeft

tijd voor zichzelf en de anderen

voor dieren, 
planten, 
dingen

tijd
om geboren te worden en te sterven
om te leven en
gewoon te zijn
tijd
om te worden
en geschiedenis te laten ontstaan

die wereld
met tijd
waar men de weg kent en de taal 
is onbewoonbaar verklaard
taboe
voor wie in een moderne samenleving gelooft 
met haar vooruitgang, 
haar wetenschap en techniek, 
haar organisatie, 
haar drukdoenerij, 
die welvaart
en sinds kort ook welzijn
moet produceren
maar het niet verder brengt dan macht 
van de ene over de andere
van mens over mens
van mens over natuur

de wereld van het dorp

we gaan hem zoeken in Afrika, Azië, Zuid-Amerika 
of dichter bij huis
in Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje

we bezingen hem in de chansons
we bootsen hem na in het weekend
we manipuleren hem in de publiciteit
we misbruiken hem in de politiek

maar wat we ook ondernemen
het dorp
laat ons niet los
het speelt gewoon verstoppertje 
achter de gevel van de stad en 
de ernst van de wetenschap 
het vertrouwen in de vooruitgang

het dorp
is het onderbewustzijn
van een beschaving 
die in een wilde groei 
haar doel voorbijgeschoten is 
en over geen werkelijkheid meer beschikt 
om haar begrippen op te laden.

in de barsten die deze beschaving vertoont 
van hoog tot laag 
zien we het dorp verder leven

het dorp
meer dan herinnering 
een psychoanalyse 
van onze moderniteit.

Tekst van Geert Bekaert voor de televisie-uitzending Ge kent de 
weg en de taal. Eerste uitzending: 6 januari 1976. Camera: Guido 
Van Rooy; geluid: Raf De Boeck; regieassistentie: Jos Bernaus; mixage: 
Leo Meeusen; montage: Firmin Van Hoeck; productie: Frans Puttemans; 
realisatie: Jef Cornelis.

14



solo .exhibition. TateModern

Jan De Ce

-

//I// d /

-
c

5

—

U.- mm
A X

- v* r - ' '• v % .

L
- —i - 

mi /d I’e

ra 1 IL —g
-

-

II

-

/ »

1. Den k m a I 53 Ta t e
I Bankside 53,

e

Modern, • ’ < ..7 7
i- ' -»

K■I

London SE 1 9 TG , 2005.
1.a-

■

1 10/09/2005
-durator -essicaMorgan

Li

J
f

uu
- Li

m--n
l." F .II ' L/IM-A//LA. o

-

nIA 
nAA M,

■
£

II -

"c-,i.t

I

P

Fons Welters Gallery, Amsterdam 
tel + 31 (0)20 423 30 46 
mail@fonswelters.nl

Luis Campaa Gallery, Cologne ; 
tel+ 49 (0)221 25 67 12

- info@luis-campana.de

Frieze Art Fair 21-24 Oct 2005 :

B

mailto:mail@fonswelters.nl
mailto:info@luis-campana.de


Filmografie Jef Cornelis
Titel
Het kasteel van Alden Biesen 
Abdij van het Park - Heverlee 
De Etrusken
Plus d'honneurs, que d'honneurs
Picasso in Parijs
Biënnale van Venetië
Martial Raysse

Format

Medium

Waarover men niet spreekt: Home sweet home [iilO]
Waarover men niet spreekt: Alice in Wonderland
Waarover men niet spreekt: Een hemel op aarde
Bread and puppet theatre 
Contact Christo 
Drie blinde muizen 
Documenta 4
James Lee Byars
Hedendaagse kerkbouw op een keerpunt 
Middelheim '69
Theo Van Doesburg 
Marcel Broodthaers
James Lee Byars: World Question Centre 
Philippe Van Snick
Charles Vandenhove: Schoffeniels 
Dick Bruna
Paul Joostens
Gillo Dorfles: kitsch
Edward Kienholz
Cogels Osylei
Amerikaanse bibliotheek
Van Klingeren 
Maurice Béjart 
Raoul De Keyser 
Richard Hamilton 
Biënnale Sint-Niklaas 
Het Koninklijk Paleis Antwerpen 
Kunst en censuur
Breugel 11 juliviering 
Pop Art: Casino Knokke 
Osaka, fotoboek 
Toulouse Lautrec 
Literatuur en onderwijs 
Sotheby 
Andy Warhol 
Servaes en Tijtgat 
B.T.W.-lessen
Werkgemeenschap 70 
Design Team 
Bouwen in België 
Max Bill 
Louis Le Roy 
Bouwen in Belgie 
Valerio Adami
Victor Bourgeois

Medium

Medium
Zoeklicht

Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht

Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Horizon

Openbaar kunstbezit
Zoeklicht

Duur Jaar
1964

29'45" 1964
1964 

24'00" 1965
12'30" 1966

1966

12'30" 1967
36'10" 1968
34'40" 1968
3440" 1968

18'40" 1968
12'30" 1968
39'00" 1968
53'40" 1968
mF 1968

1968 
1969

2640" 1969
05'25" 1969
mF 1969
04'40" 1970
04054" 1970

1970
05'20" 1970
mF 1970

mF 1971

05'30" 1970
1970
1970 

mF 1970

02'52" 1970
mF 1970

1970

04'40" 1970
. 1970 

1970

05'30” 1970
05'50" 1970

1970 

1970
1970

05'20” 1970
1970 
1970 
'1971 
1971

1971
1010" 1971

1971

31'55” 1971
10'10” 1971
0510" 1971

Metamorfose van het object 
Edward Munch 
Marshall McLuhan 
Daniel Buren 
Etienne Elias
Biennale Middelheim 
Biennale Middelheim 
Vie Gentils
Sonsbeek buiten de Perken 
Karel Geirlandt: kunst na '45 
Cogels Osylei
Bouwen in België 
Triennale Brugge 
Zwanen van Raveel 
David Hockney 
Ontmoeting met Richard Hamilton 
Erik Werba
Patershol, Gent 
Raoul De Keyser 
Europalia Stedelijk Museum Amsterdam 
Design Europalia
Marcel Broodthaers-Herman Jacobs 
Nederlandse architectuur 
Objectieve architectuur
Europalia Stedelijk Museum Amsterdam 
Charles Vandenhove: Sart-Tilman 
100 tekeningen Kröller-Müller 
Stanley Brouwn 
Britse grafiek 
Art Nouveau
César Bailleux
Jeanloup Sieff 
Georg Segal 
Panamarenko 
Roland Van den Berghe 
Pieter Engels 
Anthony Caro 
Documenta 5 
De straat lille] 
Marcel Broodthaers 
Piet Mondriaan 
Op Art - Turning on a grid 
Jacques Charlier 
Wat denken ze wel 
De klok slaat vijf
Diamant, handel in vertrouwen
Kunst als kritiek (1) 
Kunst als kritiek (2) 
Kunst als kritiek (3) 
Kunst als kritiek (4) 
Kunst als kritiek (5) 
Kunst als kritiek (6) 
Kunst als kritiek (7)

Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht

Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit

Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Zoeklicht
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Zoeklicht
Openbaar kunstbezit
Openbaar kunstbezit

Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Zoeklicht

Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit 
Openbaar kunstbezit

1971 
1971

05'35" 1971
05’50" 1971

10'30" 1971
04'55" 1971
04'50" 1971
0458" 1971

47'50" 1971
1971 

10'32" 1971
1971 

05'33" 1971
05'10" 1971
mF 1971

36'30" 1971
45'00" 1971
04'45" 1971
04'45" 1971
05’33" 1971

'1971 
05'10" 1971
05333" 1971

1971 

1971
05'20" 1971

1971
05'15" 1971

1971
mF 1971
mF 1971

04'20" 1971
04'25" 1972
05 25" 1972
04'53" 1972
04'20" 1972
04'40" 1972
53'30" 1972
41'25" 1972
0515" 1972
05'25" 1972
05'10" 1972

1972

64'00" 1972
47'00" 1973

1973
mF 1973
05'08" 1973
05'05" 1973
04'55" 1973
05'05" 1973
05'07" 1973
05'40" 1973
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Kunst als kritiek (8)
Kunst als kritiek (9)
Kunst als kritiek (10)
M'Zab, stedelijk wonen in de woestijn
De kunst van het verkopen
Kunsttechnieken

De Koninklijke serres van Laken 
Het psychiatrische ziekenhuis 
Praten met patiënten

Openbaar kunstbezit
Openbaar kunstbezit
Openbaar kunstbezit

Als jullie vriéndelijk buitengaan, dan is dat bij ons ook over
Omtrent wonen
Een eeuw architectuur in België 
Ge kent de weg en de taal ille] 
Vlaanderen in vogelvlucht 
De 10 schilderijen van Etienne Elias 
En wat zullen we over het sterven zeggen 
Vlaanderen 77 
De architect
Verliefde harten of de listen ener jonker 
Rijksweg N°1
Oscar de Wit - tekeningen, teksten 
Het gedroomde boek 
Jan Brusselmans
Interview 80 
De trein voorbij 
Robert Houben 
Na Alle Vlees (Jacq Vogelaar) 
De achterkamer (Daniël Robberechts) 
Een dichter in Texas (Hans ten Berge] 
Griekenland alles inbegrepen 
Curriculum: Carlo Van Neste
Het raadsel van de sphinx (Charles Vandenhove) 
Panamarenko
De cultuur in de krant 
Dwars-fluitend 
Kunst te koop 
Het circus huilt 
Film of geen film? 
Tatouage 
Franz Marijnen 
Woensdagavondkoorts: dance 
Laat me (nog eens) lachen 
Wonen+wonen=1
De kunst van het koken 
Culturele centra (kleine) 
Literaire tijdschriften 
Goochelen vs. parapsychologie 
Van toeters en blazers 
De kust 
Verzamelaars
Mode
Het lichaam 
Computer

Fundamenten
De toren van Babel
De toren van Babel

Openbaar kunstbezit
Resonanties

Puur cultuur

Puur cultuur

Dag aan dag

De vijfde windstreek

Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker 
Ijsbreker

05'07" 1973
05'00” 1973

1973
47'30" 1974
24'47" 1974

1974
23'00” 1974
85'00” 1975
77'00” 1975
55'00" 1975
50'00" 1976
54'00" 1976
45'10" 1976
33'35" 1976

1976
21'00" 1976
36'10" 1977
50'00" 1977
40'00" 1977
43'00" 1978
31'00" 1979
45'15" 1980
16'30" 1980
5’00” 1980

30'00" 1980
1981

60'20" 1981
62'30" 1981

102'00” 1982
61'00” 1982

1982
55'30" 1983
49'00" 1983
59'00" Î983
62'00" 1983
62'00" 1983
56'52" 1983
62'00" Î983
60'34" 1983
61'00" 1983
59'25" 1983
74’37" 1983
3’52" 1983

64’00” 1984
59’00” 1984
62’00” 1984
60’00” 1984
70’00” 1984
77’00” 1984
70’00” 1984
65’00” 1984
73’40” 1984
63’30” 1984

Cultuurmanagement 
Guy Rombouts 
Antiekbeurs 
Design Brussel 
Biënnale van Parijs 
Liliane Vertessen 
Bob Van Reeth 
Pjeeroo Roobjee 
Van Abbemuseum 
Castello di Rivoli 
Luister van Spanje 
OMA Rem Koolhaas 
Henk Visch 
Nieuw Belgisch Kamerorkest 
Mare Maet 
Daniel Buren
Beeldende kunst in België 
De langste dag
Spazierganger mit Hund: Sonsbeek '86 
Niele Toroni
Heropening Munt 
José Van Dam
Antwerpse galerijen 
3 x kunstonderwijs 
Openbaar bad in Münster

Ijsbreker
Kunstzaken 
Kunstzaken 
Kunstzaken 
Het Gerucht 
Kunstzaken 
Kunstzaken 
Kunstzaken 
Kunstzaken 
Het Gerucht 
Kunstzaken

Kunstzaken
Kunstzaken
Kunstzaken

Kunstzaken 
Het Gerucht 
Kunstzaken 
Kunstzaken

Little Sparta. Et in Arcadia Ego (over Ian Hamilton Finlay)
Landschap van kerken
Over sentimentaliteit
De academie en het genie
De puntzak van Heine
De betoverde wereld van Art Deco
Het cynisme van Ernest Claes
De oorsprong van het warenhuis
Overtheatraliteit
Over de figuur van Don Juan
Over roes
Exotismen
Jan Vercruysse
Dames en heren Jan Fabre
Lili Dujourie
Schone kunsten, ver weg: Pau Brasil
Schone kunsten, ver weg: Tawantinsuyu
Schone kunsten, ver weg: Santiago
Schone kunsten, ver weg: Buenos Aires 
Schone kunsten, ver weg: Montevideo
Voyage à Paris
Les Vacances de Monsieur MAG
The Music Box
Brussel, scherven van geluk [ill®]
C'est moy que je peins
Een weekend met mijnheer Magritte (zaterdag) 
Een weekend met mijnheer Magritte (zondag) 
De kleuren van de geest

Container 
Container 
Container 
Container 
Container 
Container 
Container
Container 
Container 
Container

80'00" 1984
5’00" 1984
5’00” 1985
4’00" 1985

67’40" 1985
4’00” 1985
3’00” 1985
5’00" 1985
5’00” 1985

31’00" 1985
6’00” 1985

75’00" 1985
5’00" 1985
5’00" 1985
5’00" 1985

18’20" 1986
51’00” 1986
375’48” 1986
30’14" 1986

5’00" 1986
20’00” 1986
400" 1986
4’00" 1986

60’00" 1987
39’52" 1987
41’00" 1988
34'54" 1989

1989

56'16" 1989
1989
1989

61'00" 1989
54'53" 1989
57'26" 1989

1989
58'47" 1989
58'22" 1989
20'40" 1990
82'34" 1990
18'47" 1990
57'00" 1991
53'00" 1992
53'00" 1992
58'00" 1992
58'00" 1992
51'00" 1993
59'51" 1993
58'00" 1994
57'16" 1995
57'00" 1996
28'34" 1997
25'00” 1997

1997
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As you like it
by Rem Koolhaas 1997

1. INLEIDING

Rem Koolhaas & OMA staan in het centrum van de discussie over architec
tuur en stedenbouw, in Europa en daarbuiten. Van een ideeënfabriek zijn 
Koolhaas en OMA in tien jaar tijd uitgegroeid tot een vooraanstaand inter
nationaal ontwerpbureau. As you like it is een film die het verschijnsel 
Koolhaas in beeld wil brengen, door zowel de man, als het werk, als de 
ideeën te tonen en op elkaar te betrekken.

Vertrekkend van Koolhaas’ provocatieve stelling dat de laatmoderniteit 
gedefinieerd wordt door de afwezigheid van verleden en tradities, laat de 
film Koolhaas terugkeren naar wat de moderniteit verdringt of is kwijt
gespeeld: archetypes, de architectuur van boerderij, huis, graf, paleis, 
theater, straat, stad. Palazzo Farnese, Palladio’s Teatro Olimpico, een 
begijnhof, een Duits soldatenkerkhof...
In deze confrontatie van Koolhaas met geheugenplaatsen van de westerse 
architectuurgeschiedenis moet een commentaar op de plek zich mengen 
met Koolhaas’ overtuigingen aangaande architectuur en stedenbouw. 
Fragmenten uit deze gesprekken, opgenomen in zwart-wit, zullen worden 
afgewisseld met documentaire gedeeltes in kleur waarin het Office for 
Metropolitan Architecture wordt voorgesteld en realisaties van het bureau 
worden getoond: Byzantium (Amsterdam), Nexus World (Fukuoka), 
woningen in Nederland en Frankrijk, het Danstheater van Den Haag, 
Congrexpo Euralille.

In zijn boek S M ,L,XL schrijft Koolhaas in de inleiding dat “coherence on an 
architect’s work is either cosmetic or the result of self-censorship”, dat 
“The book can be read in any way”, en dat zijn boek de relatie tussen archi
tectuur en publiek wil herstellen. Uitgangspunt voor de gesprekken in de 
film is de vooronderstelling dat Koolhaas hier naast de waarheid spreekt, 
dat zijn werk bijzonder consequent samenhangt, dat noch het boek noch 
het oeuvre om het even hoe gelezen kunnen worden, en dat architectuur 
voor Koolhaas een zeer eenzame bezigheid is.

2. UITGANGSPUNTEN

Rem Koolhaas & OMA staan vandaag in het centrum van de discussie over 
architectuur en stedenbouw, in Europa en daarbuiten. De interesse en aan
dacht wordt gewekt door het ideeëngoed, dat grote bekendheid heeft 
gekregen door twee boeken van Koolhaas die de status van cultobjecten 
hebben verworven: Delirious New York en Small/Medium/Large/Extra Large. 
Maar meer nog wordt de belangstelling nu gewekt door opmerkelijke pro
jecten en realisaties in Nederland, Frankrijk, de VS, Korea, Japan, én door 
de figuur zelf van Koolhaas, die een bijzonder goed en gevat, en tevens 
onvatbaar spreker is. De interesse en aandacht groeit niet alleen bij 
collega-architecten of stedenbouwkundigen, maar ook in de cultuur
filosofie en in de kunstwereld.

Een film die het “verschijnsel’ Koolhaas in beeld wil brengen, dient zowel 
de man, als het werk, als de ideeën te tonen, en op elkaar te betrekken. 
Hierbij kan het ideeëngoed niet automatisch als een commentaar op het 
eigen werk worden gelezen. Het ideeëngoed kan als uitgangspunt voor de 
eigen ontwerppraktijk fungeren én tegelijk als schild dienen voor een 
architectuur die iets anders, of zelfs het tegendeel doet van wat de denker 
zegt.

Het uitgangspunt van Koolhaas’ denken is provocatief: de moderniteit 
wordt niet (langer) gedefinieerd door een gebroken, moeilijke verhouding 
met de geschiedenis en met tradities, maar door de afwezigheid van verle
den. Koolhaas pleit voor een stedenbouw die niet nostalgisch en regressief 
is, maar die deze afwezigheid gebruikt als een kans.
Hiermee worden vanzelfsprekendheden van de stedenbouw van de laatste 
jaren - het postmoderne ‘recyclen’ van de geschiedenis, het primaat van de 
‘context’, de noodzaak om de publieke ruimte te redden, het belang van de 
gevel, van ornament en buitensculptuur enzovoort - weggeduwd. Maar 
valt deze provocatie letterlijk te nemen, of is het een strategie? Is er een 
“hidden agenda’?
Het frivool-nihilistisch karakter van een aantal teksten van Koolhaas is 
misschien slechts (of misschien ook) een methode, en het hype-karakter van 
zijn presentaties een list: een weg om overbodige ballast af te werpen, en 
tegelijk opnieuw zeer ‘ernstig’ te werken - zonder een valse “geest van 
zwaarwichtigheid” (Nietzsche).

Koolhaas: “Zapping has become our (only) method: like butterflies we flit from 
book to film to food to building to fashion to love to painting to work, exposed to 
everything, absorbing nothing... No single subject is worthy of our colossal atten
tion or are we no longer worth the attention of colossal subjects...”

In zijn boek S,M,L,XL schrijft Koolhaas in de inleiding dat “coherence on 
a architect’s work is either cosmetic or the result of self-censorship”, dat 
“The book can be read in any way”, en dat zijn boek de relatie tussen 
architectuur en publiek wil herstellen. Uitgangspunt voor de gesprek
ken voor de film is de vooronderstelling dat Koolhaas hier naast de 
waarheid spreekt, dat zijn werk bijzonder consequent samenhangt, 
dat noch het boek noch het oeuvre om het even hoe gelezen kunnen 
worden, en dat architectuur voor Koolhaas een zeer eenzame bezig
heid is.

3. OPZET VAN DE FILM

A. Koolhaas als ‘denker1 te confronteren met wat zijn (voorspelde) hyper- 
moderniteit verdringt/verzwijgt/is kwijtgespeeld: de architectuur die 
“voorbij’ is, de architectuur van boerderij, huis, graf, paleis, theater, straat, 
stad: de architectuur die het ‘gewichf is dat niet langer trekt aan het been 
van de hypermoderne samenleving, maar wel aan het been van de archi
tectuur.

Koolhaas: “Architecture is like a lead ball chained to a prisoners leg: to escape, he 
has to get rid of its weight, but all he can do is scrape slivers offwitha tea-spoon.”

De film wil Koolhaas aan het woord laten in het Nederlands. Tegelijk moet 
duidelijk worden dat deze architectuur gedacht en geschreven is in het 
Engels.

Geen commentaar-bij-plaatjes: het werk moet voor zichzelf spreken, het 
‘denken’ en de figuur van Koolhaas moeten van het werk worden losge
maakt, om de spanning en het mogelijke verschil tussen wat gezegd en 
geschreven wordt en wat gebouwd wordt op te roepen. Het denken is een 
proces, maakt deel uit van een discussie en heeft een context, en het heeft 
een bestemming. Wat gebouwd wordt daarentegen, verzelfstandigt, is een 
‘werk’ - hoe ‘tijdelijk’ ook - en wordt voor de eeuwigheid/de vergetelheid 
gebouwd.

Geen interview: geen interviewer-in-beeld, geen vraag-en-antwoord- 
spelletje.

Fragmenten van een monoloog, uitgelokt door een bijzondere situatie: de 
confrontatie van Koolhaas met archetypes of geheugenplaatsen van de wes
terse architectuurgeschiedenis. De verwachting is dat een commentaar op 
de plek zich mengt met het herformuleren van Koolhaas’ overtuigingen 
aangaande architectuur en stedenbouw.

Gedurende 8 dagen worden ten minste 6 gesprekken gevoerd. Uit deze 
gesprekken worden 6 blokken van ongeveer 334 minuten geselecteerd die 
met Koolhaas in beeld en offscreen gebruikt kunnen worden.

Deze gesprekken worden enkele weken voor de opnames van start gaan 
met Rem Koolhaas voorbereid. De ‘openingszet’ van de makers bij elk van 
de gesprekken bestaat, vooreerst, uit de keuze van de locatie en de koppe
ling met een OMA-realisatie, en meer concreet uit enkele ‘steekkaarten’ 
(teksten, beelden, citaten uit teksten van Koolhaas) die de ‘lading’ die op de 
locatie rust expliciteren, en een mogelijk verband met het denken of het 
werk van Koolhaas suggereren.

B. De realisaties van OMA tegenover de (architectuur)geschiedenis te 
plaatsen, ze te opponeren, en ze tegelijk daardoor op het verleden te 
betrekken.

De leesbaarheid van de film wordt gegarandeerd door de structuur van het 
corpus: het duidelijk articuleren van de twee verticale reeksen, die elk 
visueel en formeel homogeen zijn. De reeksen bestaan uit zelfstandige 
blokjes die in een pure nevenschikking op elkaar volgen:

A-reeks:
Koolhaas op locatie: gesprekken-monologen-citaten met Koolhaas in 
beeld (vragen en opmerkingen worden aangebracht via een oortelefoon 
om Koolhaas ook visueel maximale presentie te geven). In zwart-wit, enkel 
met locatiegeluid.

B-reeks:
Realisaties, spaarzame offscreen commentaar, kleur, klankband: continu, 
slechts zelden onderbroken door verbindingsbeelden.

De samenhang wordt gedragen door het “horizontaal’ tegen elkaar aan 
laten botsen van archetypes, ‘discours’ en realisaties, waarbij tussen 
A en B telkens opnieuw vonkjes ontstaan die verbanden en betekenis
sen doen vermoeden of even laten zien, zonder dat deze vastgelegd 
(kunnen) worden.

Bij het ‘koppelen’ van locaties, gesprekken en realisaties dringen zich 
(beeld)associaties op. Tijdens de montage kan uit een “reserve’ van beeld- 
documenten worden geput, om de gesprekken en de presentatie van de 
realisaties gericht op elkaar te betrekken, of om al te gemakkelijke associa
ties de pas af te snijden door hun plaats in te nemen.
Deze losse’ elementen noemen we, omdat ze in de aan elkaar gekoppelde 
blokken verwijzen naar hun tegendeel, verKLIKkers.

Dit levert voor de film de volgende basisstructuur op:

Proloog
De proloog toont het ‘recept’ van de film: Borromini versus Mickey 
Mouse.

Een confrontatie
A: zes archetypische plaatsen van de architectuur die als onderwerp én 

achtergrond fungeren voor gesprekken met Koolhaas: de boerderij/ 
het palazzo/de afzondering/het graf-het huis/het theater-de straat/de 
landingsbaan

versus
B: zes realisaties van OMA die elk, als tegendeel, aan één van de arche

types worden gekoppeld.

Epiloog
Een epiloog, waarin het verlies én de verdoken werkzaamheid van het ver
loren verleden wordt uitgebeeld.
Zand erover ! (in de catacomben van het theater)

4. SCENARIO

De proloog

Het verleden als maskerade, het masker als waarheid

In het Palazzo Spada te Rome heeft Borromini, toen hij het paleis gerestau
reerd en verbouwd heeft, een ‘folie’ ingebouwd: vanuit de bibliotheek kijkt 
men, over de binnenkoer, in een vals perspectief. In werkelijkheid is de 
gang negen meter diep, frontaal bekeken lijkt hij tientallen meters diep. 
Architectuur is theater, beredeneerd effect, ervaringsmachine. Wat is 
groot, wat is klein, wat is diep, wat is vals?
Niets is helemaal wat het lijkt te zijn...

Mickey Mouse is het gezicht/masker van de consumptiesamenleving, de 
basismythe van de eeuwige glimlach, hij staat voor slimmigheid, cynisme, 
de grijns. Mickey is een spiegel, een lege figuur, een nieuwe verschijnings
vorm van ‘pietje-de-dood’. Hij is niet alleen een stripfiguur, maar vooral 
gastheer van Amusementsland, van de wereld waarin alles licht wordt en 
opgenomen is in een eeuwig heden, in een stereotiepe verbeelding, in 
geprogrammeerd amusement. Disneyland is de Vaticaanstad van de 
21ste eeuw. Mickey Mouse is een on-mens.

In het opduiken van Disney in Borromini’s perspectief worden twee bron
nen van Koolhaas’ verbeelding samengebracht in een ‘onmogelijk’ beeld: 
architectuur bewoond en vermoord door een stripheld, als een heden
daagse commedia-dell’-artefiguur.

De proloog - filmisch beschrijvend

Het openingsbeeld is een vast beeld, en toont het perspectief leeg. 
Klassiek, architectuur, serieus. Plots, aan het eind, het masker van 
Mickey, zwaaiend met zijn witte handje. Verschuiven van sfeer, zie
hier het personage van de entertainer, de presentator, de blijheid.

Mickey bij Borromini: past niet, schennis, kan niet Simpelweg door 
te verschijnen en te tonen hoe groot hij is, toont Mickey hoe vals het 
perspectief is. Stapt naar voor, spelend met de zuilen links en rechts, 
terzelfdertijd een televisiepresentator, de paus, en de ‘echte’ Mickey 
die u in Disneyland aan de poort opwacht
Kom binnen, kom binnen! De film als amusement hoe ernstig is de 
film? Dan wordt het beeld onderbroken door de titel: As you like it. De 
belezen kijker herkent de titel van het stuk van Shakespeare, maar 
iedereen kan lezen wat er staat klantvriendelijkheid, de klant is 
koning, het gaat er ons om u te amuseren. By Rem Koolhaas?
En dan blijft Mickey naar voren komen, en rijdt de camera hem tege
moet, waardoor het perspectief doorlopend verandert, tot het masker 
en zijn stereotiepe grijns, net iets groter dan levensgroot, het beeld 
vult. En dan loopt, dwars over het gezicht van Mickey, de enige tekst 
die de kijker in de film verder nog te lezen krijgt: 
“Architectuurontwerpt collectieve voorzieningen die geheel tegemoetkomen 
aan individuele verlangens.”
Wie zegt dat - Mickey? Koolhaas? Is Koolhaas Mickey? Is Koolhaas 
Walt Disney? Draagt Koolhaas een masker?
Dit alles in anderhalve minuut We beginnen met een raadselachtig 
maar sterk beeld, een beeld dat men niet snel vergeet
Om dan te beginnen bij het begin. Een boerderij in een Hollands land- 
schap. Koolhaas in Holland.

Confrontaties

zes locaties, zes gesprekken, zes realisaties

Eerste tafereel

A.i Stolpboerderij te Grootschermer

De boerderij (inhetlandschap)
Een boerderij te midden van een ‘eiland’ van bomen en een leeg lands chap, 
achter een dijk, met water en een weg, een molen. Het huis is, op afstand, 
niets meer dan een donker (pyramide)dak te midden van een boomgaard.

De boerderij is de eerste woning, en tegelijk een utopie: zich vestigen, zich 
verbinden met de natuur, het samenwonen van mensen en dieren, het 
werk wat wezenlijk is omdat het voortbrengt wat ‘eerst1 is: voedsel. Het 
huis is eerst, en vooral, een dak, een ark, bescherming, onderdak.

In Koolhaas’ wereld zijn er geen dieren. Hij zal wel een dierentuin ontwer
pen, maar niet snel een boerderij.
Koolhaas zegt nagenoeg niets over wonen, en becommentarieert zijn hui
zen niet. Koekoeksdenken: ‘Geen nest is noodzakelijk.

“The in-transit condition is becoming universal.”

De (stolpboerderij van Grootschermer is een dak, te midden van een leeg 
landschap, te midden van niets. Paul Claudel over het Hollandse land- 
schap: “[...] une nappe liquide et végétale, (d'June plate-forme spacieuse où 
l’oeil se transporte si facilement qu’il ne communique au pied aucun désir. 
Ce qui frappe... c’est l’énorme importance des vides par rapport aux pleins. 
[...] C’est l’étendue qui épouse le vide, c’est l’eau sur la terre largement 
ouverte qui sert d’appât à la nue.” (“een vloeibaar en groen dek, een ruim 
vlak waarin het oog zo snel reist dat de voeten niet meer verlangen te stap
pen. Wat hier opvalt., is het enorme belang van de leegtes in verhouding 
tot de gevulde ruimte... De uitgestrektheid verbindt zich hier met leegte; 
dit blote land verleidt met water op de wijdopen aarde).

Het dak is als een op de kop gezet papieren bootje; het huis is als een woon
boot of als een vlot op een zee van lege aarde en natte lucht
De mensen bouwen bootjes, de tijd een zondvloed.

/M

B.i. (buiten categorie) OMA-Office te Rotterdam

Geen OMA-realisatie, maar de plaats waar ze worden uitgebroed, en de 
plaats waar het OMA-traject kan ‘overvlogen’ worden.
Het eerste OMA-kantoor, zoals gefilmd in de BRTN-film van 1985, en het 
nieuwe kantoor aan de Heer Bokelweg geven hetzelfde beeld te zien: de 
binnenkant van een groot hoofd. Projecten, plannen, herinneringen, 
materiaal: sporen van activiteit en van een parcours. Het is de plek waar 
alle realisaties vertrekken - een fabriek.

‘verklikker’ boerderij/kantoor: 
journaalbeelden van de overstromingen van 1953: luchtfilmbeelden of 
luchtfoto’s van mensen op daken, en/of overstappend van daken op 
bootjes.
fragmenten uit de BRTN-OMA/Koolhaasfilm (1985): Het Verhaal van het 
zwembad, of Exodus of - vooral - Hotel Welfare Palace.

Eerste tafereel, filmisch beschrijvend

Zwart-wit, een Hollands landschap, met veel water, een molen, een 
eiland van bomen, en een weg die naar een boerderij gaat, en niet 
verderloopt. Uitgewaaid. Koolhaas alleen, altijd alleen - hij leeft alleen 
en is een eenzaam man.
Alle sequenties met Koolhaas worden zwart-wit opgenomen, om het 
gesprek te benadrukken, de gedachten, het rationele.
Daartegenover worden zijn gebouwen gefilmd in kleur, als illustratie, 
als een kleurkatern in een boek.

Koolhaas bij de boerderij dus. Niet Koolhaas in de boerderij maar 
Koolhaas die eromheen draait, de camera die er omheen draait, die er 
niet bij kan komen. (Rond het dak draaien, zoals in Kubricks Odyssee 
de apen rond de monoliet draaien.)
Wat is het dak? Beschutting, begin, huis, thuis. Waar moeten we het 
met Koolhaas over hebben? Begrijp je dat mensen zo aan huizen 
gehecht zijn?
De film zou eerst de titel krijgen van een verhaal van Anton Koolhaas 
- Geen nest is noodzakelijk.
Het landschap is hier leeg, is niets. Waarom vind je dat het “niets’ zo
belangrijk is voor steden, en leeg maken belangrijker is dan vullen? En 19
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terwijl Koolhaas off-screen praat, over beschutting bijvoorbeeld, en 
over weggaan van huis, over reizen, krijgen we 10 seconden de over
stroming van 1953 te zien, een beeld dat elke Nederlander na 3 secon
den herkent. Het dak redt, niet alleen onderdak, maar ook ‘op-het- 
dak’. Een beeld van het dak-op-het-water, en van een boot. De 
oplossing: een drijvend huis, een woonboot, een huis niet aan grond 
gebonden...
Zo duurt het gesprek, ongeveer 4 minuten. Gezicht en stem van 
Koolhaas, beelden van het boerderijdak vanuit verschillende stand
punten, camera soms naderend, alsof hij iets zoekt Slechts onder
broken door 10 seconden overstroming.

Na Rome en New York, Amsterdam. Amsterdam, een grootstad? 
Panoramische zichten vanop Byzantium tonen de rand van de oude 
stad, het Vondelpark, verkeer, auto’s, tram, water: de locatie. En dan 
het gebouw. Het Byzantium - dat verschrikkelijke gebouw aan het 
Vondelpark, waar zoveel over te doen was - is dat van die Koolhaas? 
Ja, en het is ook het eerste OMA-gebouw dat we laten zien. Omdat het 
een briljant gebouw is, en toch geen wolkenkrabber. Omdat het het
zelfde doet als Palazzo Farnese, maar anders. Hebben diegenen die het 
zo bekritiseerd hebben, het wel goed bekeken?
Het Byzantium wordt in al z’n details getoond. Ook daar waar het ver
schilt met - bijvoorbeeld - Farnese.

En dan verspringen van Koolhaas intiem, naar Koolhaas officieel. Na 
de hoofdpersoon, nu de context, de entourage: OMA-office. Kleur, 
4 minuten. Het kantoor: hier wordt gewerkt. Beelden van het kantoor, 
met off-screen een neutrale stem die een ‘biografie’ van OMA leest. 
Hoofdzakelijk een opsomming: de boeken, de wedstrijden en projec
ten, de eerste realisaties, het laboratoriumkarakter van het kantoor, 
de plotse roem. Dia’s van enkele projecten, bladeren in publicaties, 
maquettes. En ten minste één fragment uit de film die de BRTN in 1985 
met Koolhaas heeft gemaakt, in het eerste OMA-kantoor in Rotterdam. 
Starring de jonge, vlotte, frivole Koolhaas in kleur - hij is ouder 
geworden nu. Het fragment waarin Koolhaas zijn Hotel Welfare Palace
project voorstelt: een gigantisch hotel aan zee, voor de rede van New 
York, met een binnendok waarin gasten kunnen dineren in luxueus 
uitgevoerde reddingsboten, en bij kalm weer in zee kunnen gaan om 
te dansen op een gigantische plastic sculptuur die Het Vlot van 
Géricault voorstelt. Dansen op de rand van de catastrofe dus. Het ver
haal duurt zowat anderhalve minuut. Reddingsboten, vlot -KLIK- 
Overstroming, 1953. En terug naar het kantoor.

Tweede tafereel

A.2. Palazzo Farnese te Rome

Zestiende-eeuws stadspalazzo, vandaag de Franse Ambassade, dat tegelijk 
zeer typisch en uitzonderlijk is. Het is een klassiek stadspaleis, met een 
zeer sobere en strenge voorgevel die een rechthoekig plein beheerst; een 
monumentale binnenkoer en trappartijen; een achtergevel met loggia en 
tuin, met een villakarakter dat fel contrasteert met de ‘stedelijke’ voor
gevel
De vrijstaande, perfect rechthoekige vorm van het palazzo en het geo
metrisch zuivere en symmetrische karakter van het plein verlenen het 
palazzo een - voor Rome - uitzonderlijke autonomie.
Het palazzo vat de klassieke architectuur samen: symmetrie, representati
viteit, sociale & architecturale orde, gevel, poort en plein, de ‘ideale’ stad 
die tegelijk park is, het paleis dat tegelijk villa is.

Het palazzo is het prototype van de ‘oude’ stadsarchitectuur. Het is groot. 
Het vormt en vult één bouwblok. De gevel is een publiek gezicht, en toont 
de ‘orde’ van het gebouw. Hij is symmetrisch, keert zich naar één gezichts
punt. En het Palazzo Farnese staat alleen. Daartegenover: de wolkenkrab
ber uit Delirious New York. Die is groot, vult één bouwblok, staat alleen, 
maar trekt het publieke naar binnen, schakelt alle verdiepingen gelijk, 
organiseert uitwendig een chaos van activiteiten, neutraliseert de gevel, 
leeft van de lift.

De oude stad levert een centrum op, de metropool een skyline.

Rome is het prototype van de (oude) stad. Rome is big. Het is antieke 
‘massa’, het vindt -tegen de Grieken in- het kolossale uit. Rome is 
hybride, een mengsel, het resultaat van stapeling. Er is te veel verleden 
voor iedereen.
Koolhaas: “The past will at some point become too ‘small’ to be inhabited and 
shared by those alive. We ourselves exhaust it. To the extent that history finds its 
deposit in architecture, present human quantities will inevitably burst and 
deplete previous substance. Identity conceived as this form ofsharing the past is a 
losing proposition.”

Derde tafereel

A.3. Begijnhof (Turnhout)

Het begijnhof te Turnhout heeft een langgerekte ovale vorm: twee huizen
rijen (één verdieping, i8de-eeuwse strenge, gelijke gevels) met voor zich 
een kasseiweg, omarmen een lange, brede groenstrook met oude hoge 
bomen, onderbroken door de kerk. Het begijnhof heeft niets ‘pittoresks’ en 
speelt niet “klein’. Het speelt niet de utopie van de kleine, gezellige stad of 
de besloten gemeenschap: het creëert de mogelijkheid van een besloten 
wonen, van een zich terugtrekken achter de gevels. Het parasiteert ook niet 
op het leven te midden van het groen: stadsgevels omklemmen een tuin 
die “binnen’ is, maar de allure heeft van “buiten’ en van een woud. Het 
begijnhof is als een straat die opengerekt is, waardoor de gevels niet meer 
tegenover elkaar staan. Een plaats buiten de wereld die de wereld niet wil 
vervangen of verkleinen - profaan alleen wonen.

Blaise Pascal, Pensees:
“ [les hommes] Ils ont un instinct secret qui les porte à chercher le divertissement 
et l’occupation au-dehors, qui vient du ressentiment de leurs misères continuelles. 
Et ils ont un autre instinct secret qui reste de la grandeur de notre première nature, 
qui leur fait connaître que le bonheurn’est en effet que dans le repos et non pas dans 
le tumulte, -fai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d’une seule 
chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre.” (“De men
sen hebben een geheim instinct dat hen ertoe drijft buitenshuis vermaak 
en bezigheden te zoeken, uit onvrede met hun durende miseries. En ze 
hebben een ander geheim instinct, iets wat overblijft van de grootheid van 
onze oorspronkelijke natuur, die hen het weten ingeeft dat het geluk te 
vinden is in de rust en niet in het gewoel. - Ik heb dikwijls gezegd dat al het 
ongeluk van de mens voortkomt uit één bron: niet rustig in een kamer 
kunnen blijven zitten.”)

Koolhaas: ‘Hotels are now containers that, in the expansion and completeness of 
their facilities, make almost all other buildings redundant... The hotel now 
implies imprisonment, voluntary house arrest; there is no competing place to go; 
you come and stay. Cumulatively, it describes a city of ten million all locked in 
their rooms, a kind of reverse animation - density imploded.”

18de eeuw: zich terugtrekken uit de wereld, verdwijnen achter een 
façade, zich opsluiten. Beelden van het begijnhof van Turnhout, 
vooral van de gevels, de tuin, de zware bomen, en zichten die van de 
grond af de hemel zoeken. Is het gewaagd om dat in Fukuoka, Japan, te 
herkennen? We zijn hier nu wel in Europa, in Turnhout, maar vertel 
eens over Japan. En over die opengeplooide daken, en het belang van 
de lucht.

En terwijl Koolhaas nog praat, weg Turnhout En in de plaats Fukuoka 
in kleur. Stille, strenge beelden, nog even door Koolhaas ondersteund, 
dan in stilte. Een wooneiland in de stad, maar van waaruit men de stad 
niet kan zien - open op de hemel.

Vierde tafereel

A.4. Het graf (Lommel)

Op het soldatenkerkhof van Lommel liggen 40.000 Duitse soldaten begra
ven, in rijen, met per twee doden één kruis: 20.000 kruisen. Vanop een 
gedenkteken met crypte en beelden kijkt men uit over het grafveld, dat wel 
een massabijeenkomst lijkt

Begraven of verbranden, doodgaan of verdwijnen?

Het graf negeert de ‘tabula rasa'-idee: de plaats waar iemand gestorven is, 
is ‘anders’ geworden, ze wordt nooit meer dezelfde.

Adolf Loos: “Wenn wir im Walde einen Hügelfinden, sechs Schuh lang und drei 
Schuh breit, mit der Schaufel pyramidenfbrmig aufgerichtet, dann werden wir 
ernst undessagt etwas in uns: Hier liegtjemand begraben. Das ist Architektur." 
(“Wanneer we in het woud een terpje vinden, zes voet lang en drie voet 
breed met schuine boorden, dan worden we ernstig en iets in ons zegt: hier 
ligt iemand begraven. Dat is architectuur”)

Koolhaas: “To the extent that identity is derived from physical substance,from 
the historical,from context, from the real, we somehow cannot imagine that any
thing contemporary - made by us- contributes to it.”

Bj. Byzantium, Amsterdam

Een spraakmakend, betwist maar briljant gebouw met een complex pro
gramma, op een plek die zeer verschillende condities verenigt: een smalle 
straat, een park, een drukke verkeersweg en water, een groot en wijd leeg' 
gebied. Het gebouw richt zich, laag, tot de straat; is tegelijk hoog en mar
keert het plein, richt zich tot de stad én tot het park, tot de voetganger en 
tot de wagen, en buigt naar de smalle dwarsstraat. Het is een gebouw met 
vele gezichten en dus met vele gevels en profielen, die hoogst vernuftig in 
en over elkaar heen geschoven worden.
Het gebouw is een knooppunt.
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‘verklikker’ palazzo/Byzantium:
open- en dichtgaan van liften, in- en uitstappen van liften in 
Hollywoodfilms
oude postkaarten en filmstills van New York

Tweede tafereel, filmisch beschrijvend

Koolhaas in Rome, de antieke stad, de geschiedenis. Op het plein voor 
het Palazzo Farnese, op de binnenplaats van Farnese, op een piekwaar 
men hem niet zou verwachten.
Hoe zit het met zijn keuze voor het grootstedelijke als dé realiteit 
waarvan stedenbouw en architectuur nu dienen te vertrekken ? En wat 
met de afwezigheid van geschiedenis? In die oude grootstad Rome, 
met Rome als achtergrond, praten over New York. Beelden van 
Koolhaas in Farnese, maar ook de camera die wegdwaalt, gewoon 
Farnese toont terwijl Koolhaas praat.
Waarom kan klassieke architectuur zich hier, in Rome, wél met 
‘massa’ en ‘bigness’ verbinden, en daar in New York niet? Enkele 
minuten gesprek - antwoorden op vragen die worden weggeknipt - 
met de beelden van Rome, twee- of driemaal zeer kort onderbroken, 
om Rome af te wisselen met New York uit de postkaartencollectie van 
Koolhaas en uit een Hollywoodfilm: naast de trappen van Rome, de lif
ten uit New York.

B.3. Wooncomplex Fukuoka - Nexus World (Japan)

Eenbeetjeaan de rand vaneen hectische stad, zondert het Fukuokacomplex 
zich af: twee relatief lage blokken met woningen. Geen appartementen, 
maar samen 24 woningen, elk van benedenverdieping tot dak. Het gaat om 
24 huizen die als het ware in elkaar geschoven zijn, waardoor een gesloten 
woningcomplex ontstaat, dat toch niet naar binnen keert of dwingt tot 
samenwonen, maar een maximale privacy en afzondering mogelijk 
maakt. De gevel is robuust en gesloten, en individualiseert niet. Slechts op 
het dak, bijna onzichtbaar van de straat af, opent het gebouw zich. Elk huis 
apart opent zich, niet op de straat of op de stad, maar op de lucht en het 
blauw.

‘verklikkers’ afzondering/Nexus World:
publiciteitsfoto’s en -films Club Méditerannée, Coney Island

Derde tafereel, filmisch beschrijvend

Wonen, daar gaat het om in dit tafereel. Vraag aan Koolhaas: is wonen 
ook altij d zich terugtrekken uitdestad?Is wonen ook zich verdedigen 
tegen de moderniteit?
Mensen hebben het verlangen zich terug te trekken -in kleine 
gemeenschappen, in kunstenaarskolonies, in de badkamer. En 
modem is precies manieren te vinden om aan de moderniteit te ont
snappen, is het niet?
Denk aan al die moderne fantasmen: de primitiviteit, SF, het exo
tische, roes... En ook aan wonen als een manier om aan de wereld te 
ontkomen. “Anywhere out of the world!” Ziehier een model uit de

B.4. Twee woningen

Een woning in aanbouw in Bordeaux.
Een villa op een heuvel, met panoramisch zicht op Bordeaux. Centrum en 
organiserend principe van het huis is een liftkamer die zich door het huis 
kan bewegen.
Tijdens de draaiperiode zal het betonnen lichaam van het huis klaar zijn. 
Het huis krijgt daardoor iets, tegelijk, van een sculptuur en van een 
ruïne.

Een woning (Oost-Nederland) uit 1994, die de erfenis van het modernisme 
accepteert en tegelijk helemaal tegen de richting in gebruikt Een glazen 
doos op poten, te midden van het groen en dé bomen, die ogenschijnlijk 
helemaal speelt op het opheffen van de scheiding binnen-buiten en kiest 
voor de transparantie, de openheid enzovoort. Terwijl in werkelijkheid de 
glaswanden overal subtiel behandeld worden (kleuring van het glas, 
beschilderingen, spiegelruiten) en een veelheid van verschillende scher
men voor het glas geschoven worden, zodat de wand half opaak wordt, en 
als scherm óf als netvlies gaat fungeren, waarop tegelijk binnen en buiten 
geprojecteerd worden - tot een lichtwand ontstaat: de glaswanden zijn 
muren.
De open glazen balk bevat in het midden, als in een antieke tempel, een 
gesloten doos: een 'cella'. Te midden van de natuur en van potentieel 
prachtige zichten geven alle slaapkamers uit op blinde witte muren met 
daarboven een streep bomen en hoog de lucht. Geen ligbad, maar douches. 
Het onzichtbare, private centrum van het huis is het bed.

‘verklikker’ grafveld/huizen:
Selectie uit 235 belangrijke en minder belangrijke foto’s van de tweede helft 
van de twintigste eeuw (1986-1995) van Guillaume Bijl. Dit werk is 
samengesteld uit familiefoto’s die niet werden afgehaald bij een ont
wikkelcentrale.20
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Vierde tafereel, filmisch beschrijvend

Een grafkist is ook een huisje, en een huis is ook een kist We wonen 
eerst in huizen, en dan liggen we in een kist. Het huis verdedigt tegen 
de massa, beschermt het leven, en -wanneer het Huis ook 
Architectuur is - haalt uit de banaliteit Maar de banaliteit, de massa 
en de dood komen altijd terug. En huizen leggen vast net als een graf. 
Het huis is natuurlijk het meest eigene, zoals het eigen lichaam, het 
hoogstpersoonlijke - het eigen bed. Maar zoals alle huizen in rijen 
staan en gelijk zijn, zo alle lichamen, en al die doden. Een leven is een 
kaartenhuisje. De échte ‘massa’ zijn niet die vele levenden, maar al de 
doden. Niet alle massa’s zijn amusant of ontspannend, weet u.

Met Koolhaas naar de doden dus. Veel tegelijk, rijen en rijen. Verliezers 
bovendien -Duitsers. Ver van huis begraven. Mijnheer Koolhaas, 
denkt u dat het ertoe doet waar men begraven wordt? En of men 
begraven wordt? Crematie beter? Er zal geen plaats zijn om iedereen 
te begraven, net zoals ér geen plaats zal zijn om iedereen breed te laten 
wonen. Maar terwijl u dat zegt - wat zijn dan die huizen, waar u (bijna) 
niets over zegt? Niet alleen mensen, niet alleen lichamen, maar ook 
huizen kunnen verschrikkelijk eenzaam zijn.
Ondertussen, in miezerig grijs, kruisen, naamplaatjes. Een keer of 
twee onderbroken door een serie van fletsgekleurde banale familie
foto’s, op het ritme waarmee iemand de vakantiefoto’s van iemand 
anders bekijkt: tamelijk snel, het zijn toch allemaal dezelfde.

En dan, kleur, de twee villa’s. Uitzonderlijke huizen, villa’s met heel 
veel plaats voor weinig mensen. Zo wonen weinig mensen. 
Architectuur als een onmogelijke, bijna beschamende remedie tegen 
de banaliteit en de gelijkheid. Twee woningen, de een nog in de werf, 
de ander leeg - getoond zonder bewoners. Door OMA met een extreme 

zorg gemaakt, en waar Koolhaas zelf zeer dicht bij betrokken was. 
Hoezo, fuck details? Bouwt hij misschien huizen voor anderen, 
omdat hij geen huis kan of wil bouwen voor zichzelf? The mystery 
house, het grondplan wordt getoond en zo nodig off-screen becommen
tarieerd. Beelden tegen de schemering aan, liefst met sneeuw, op 
momenten dat de glaswanden maximaal spiegelen. Camera volgt een 
parcours van de open, quasi-transparante buitenmantel, over de 
‘loopbrug’, naar het gesloten blok binnenin, de slaapkamer, het bed, 
en het - letterlijk - uitzichtloze zicht van de patio: vanuit het hart van 
het huis kijkt men, nochtans te midden van een prachtig natuurland
schap, op een kale muur. De villa in Bordeaux, pure beton, als de ruïne 
van een moderne burcht Dit alles nogmaals onderbroken door een 
reeks fletse familiefoto’s, met die ‘andere’, banale, aan elkaar gelijke 
interieurs.

Vijfde tafereel

A.5. Het theater. Teatro Olimpico te Vicenza

Palladio heeft te Vicenza, op basis van Vitruvius en voor een Academie 
van humanisten, het antieke theater gereconstrueerd. Het herneemt de 
vorm van het klassieke theater: ronde cavea, smalle scène, een architec
turale scènewand. Deze vorm lijkt hoofdzakelijk door akoestische over
wegingen bepaald: de afgesneden cirkelvorm plaatst de toeschouwers in 
de uitdijende kring van geluidsgolven, op de kleinst mogelijke gehoors
afstand; de hoge scènewand is vlak achter de acteurs geplaatst en fun
geert als klankscherm. De halfcirkelvormige zaal is wel vanuit een ideëel 
centrum maar niet als blikveld geconstrueerd. Voor de eerste opvoering 
in het theater, na de dood van Palladio, heeft Scamozzi in de poorten van 
de scènegevel perspectivische straatzichten toegevoegd, die de moderne, 
barokke theatraliteit aankondigen: theater als kijkmachine en als 
perspectief.
Het theater wordt door de scènewand in twee gedeeld: de zaalkant, een 
waardige ruimte, bevolkt door marmeren beelden van academici, die op 
het toneel neerkijken, ‛vo en ‘echt’; en aan de andere kant een illusie: een 
perspectivische, geordende stad die, vanuit de coulissen gezien, niets 
meer is dan een decor, dus ‘vals’ en leeg’. De gezichtspunten van waaruit 
men de ‘achterkant’ van Scamozzi's decors ziet, samen met de illusie van 
de stad en een doorkijk op de ‘volle’ ruimte van de zaal en de roem, tonen 
een fascinerende omkering: het theater is echt, de stad een spek

Het theater is een blik, het legt een zienswijze vast Theater is perspectief. 
Theater maken is niet iets opvoeren, maar het punt bepalen van waaruit 
iets gezien moet worden, en van een spektakel een schouwspel maken dat 
op een perfecte wijze gezien kan worden. Het theater transformeert én het 
zien én het spektakel. Het verstrooide, gebrekkige, vluchtige, toevallige 
kijken wordt naar één punt gebracht, en geïdealiseerd. De gebeurtenis, die 
uitwaaiert naar alle kanten en onduidelijke contouren heeft, de veelzijdige 
dingen, de onbepaalde, veelzinnige ruimte, worden samengenomen en 
naar één punt, naar één gezichtspunt gekeerd. Het theater is de plaats van 
het perfecte, het plechtige, het vorstelijke zien. Theater is waardig, plech
tig kijken, naar wat bestaat om perfect, om ideaal gezien te worden: een 
geconstrueerde, geordende, ideale wereld, la città ideale.

B-S- Danstheater Den Haag (1987)

Een der eerst gebouwde, een der meest bekende en meest sprekende reali
saties van OMA.
Zowel exterieur als interieur verdienen bijzondere aandacht. Het com
plex is samengesteld, het resultaat van een ‘montage’ van volumes. Het 
‘interieur’ -alle representatieve of publieke ruimtes (inkom, trappen, 
foyer, zaal) - keert zich niet monumentaal en frontaal naar één zijde van 
het gebouw, en bepaalt niet het volume. Het is een lange smalle en hoge 
ruimte waarop de circulatieruimtes, foyer en zaal dwars zijn aangesloten. 
Waar de foyer het diepst onder de zaal doorschiet, een monument: een 
fragment van een gouden zuil

‘verklikker’ theater/danstheater:
onderwaterbeelden van lichaam (zwangere vrouw) drijvend in zwem- 
badblauw water
wolken in blauwe lucht

I 1:79
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Vijfde tafereel, filmisch beschrijvend

Koolhaas in het Teatro Olimpico te Vicenza. Backstage, waar je de ach
terkant van de ‘straten’ ziet, en begrijpt dat het slechts decors zijn. 
Zoals architectuur een decor is dat in elkaar gezet wordt.
Rare perspectieven geeft dat, omdat je tegen de richting in kijkt: de 
straten zijn natuurlijk gemaakt om vanuit de zaal te zien. Dit is een 
van de heilige plekken van de westerse architectuur, het testament 
van Palladio, een pelgrimsoord.
Is de architectuur iets wat voorbij is - oude decors die zijn blijven 
staan, zoals deze? Dit als achtergrond voor een gesprek. Niet Koolhaas 
op de scène, en de camera (en de kijker) in de zaal. Koolhaas niet laten 
optreden als acteur. Een vertrouwelijk gesprek in de coulissen. De 
scène en de ‘tempel’ van de architectuur, die de zaal van Palladio is, 
blijven als ontoegankelijk. Vooreerst letterlijk: de camera blijft aan de 
‘verkeerde kant’ van het theater, het oog wordt nieuwsgierig, want het 
kan de zaal en de scène slechts vermoeden, hier en daar een glimp 
op vangen. Maar het theater is ontoegankelijk, ook figuurlijk: de archi
tectuur is de goddelijke naïviteit van De Grote Architectuur kwijt
geraakt, zoals de kunstenaars De Kunst zijn kwijtgeraakt.
Laten we het met Koolhaas hebben over het verlangen naar architec
tuur, over het verlangen naar wat onmogelijk is geworden. Hoezo - in 
de 21ste eeuw zal er geen verleden genoeg zijn voor iedereen? Er is 
geen verleden meer, maar wat er wel is, is het gemis - fantoompijn. Is 
architectuur niet altijd, heimelijk, nostalgie? Een verlangen naar iets 
wat eigenlijk onmogelijk is geworden?

En dan Den Haag in kleur. Het danstheater. Daar zien we de sporen, de 
kleuren en de relatie met Vicenza. Te beginnen met de ‘gouden zuil’, 
helemaal ineengedrukt, op de plaats waar de foyer onder de zaal 
geheel ontoegankelijk wordt En de leegte van het theater, de rijen lege 
stoelen, de lege scène.

Laatste shot in Vicenza: wegdraaiend van Koolhaas in de grote straat, 
camera naar voor laten komen, traag kleur invullen, omhoog gaan 
naar de zaal, de beeldenrij, en ten slotte de hemel; en dan, statisch, het 
gezichtspunt van waaruit alles stilstaat de scène met de scènewand.

Tussen de hemel van Palladio en het moderne danstheater, als scharnier 
tussen het oude en het nieuwe theater: een naakte zwangere vrouw in 
diffuus blauw licht in zwembadblauw. Theater, dans, een verheer
lijking van het leven. Zwemmen. Een lichaam dat zwaar is van nieuw 
leven, en toch licht omdat het drijft in het blauw van de oneindigheid, 
zonder.aarde en zwaarte. Je hoeft deze gedachten en associaties niet 
woordelijk voor ogen te hebben: je moet ze voelen in de beelden.

Zesde tafereel

A.6. De start/landingsbaan (Malle)

Te midden van een bosrijk gebied, één rechte en brede betonstrook, omringd 
door bos, met enkele barakken en loodsen. Er zijn nauwelijks verwijzingen 
naar enige activiteit, en het militaire vliegveld wordt nauwelijks nog
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gebruikt De betonstrook lijkt wel zelf geland, een strook weg die van ner
gens komt en nergens naartoe gaat Het vliegveld tot zijn essentie terug
gebracht, roept algauw associaties op met 'wegwezen’, vluchten, alarm.

“I love the smell of napalm in the morning." De lege landingsbaan, plaats 
van utopie, is dubbel: het vliegveld is burgerlijk en altijd ook militair. 
Leven en altijd ook macht. Wat kan architectuur voor de wereld doen? 
“Architecture is the hedonistic science of designing collective facilities that fully 
accomodate individual desires.”
Bij gebrek aan mogelijk - uitgesproken - politiek engagement, intellec
tuele eerlijkheid als ethisch alternatief?

Koolhaas: “I think originality has a function, is important, but as an extreme, no 
halfmeasures. Instead cfa world ofmore or less average originality -the generic, 
mixed with hyper-originality. A world in which contrasts are reintroduced, an 
antidote against ourboredom.”

Door “Bigness, it could be again possible to become innocent about architecture, 
to use architecture to articulate the new, to imagine -no longer paralyzed by 
knowledge, experience, correctness - the end of Potemkin World.”

B.6. Congrexpo (Lille)

“In one day Congrexpo could hold a Pixies concert, a World Chess Association 
Conference, and the European Grand Tractor Pull, cater a banquet for 1.500 
butteifly collectors, prepare 400 croque-monsieurs-to-go, serve a formal dinner 
for 250, provide refreshments at any cf 17 bars, park 1.200 cars, sell 6.000 concert 
tickets, register 2.350 electronic ballots, translate 65 languages, and hang 10.000 
coats - with space left for 17 independent meetings, each for 80 or more people.”

Artificiële congestie; hogedrukpaneffect. Het sociale als een ervaring of, 
beter nog, een gewaarwording.

Congrexpo heeft een televisiestudio-esthetiek: het publiek maakt de show, 
en ziet niet het spektakel, maar hoe het spektakel gemaakt wordt. 
Spannend is niet televisie kijken, maar televisie maken. De mix van goed
kope materialen, kabels en decor.
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‘verklikker’:
WOII-bombardementen op steden - doelloos bombarderen, tabula 
rasa, kaalslag.

Zesde tafereel, filmisch beschrijvend

De landingsbaan is leeg als het boerderijlandschap waar we begonnen 
zijn. Een betonvlakte, waarop alles zichtbaar is. Op de plaats van het 
dak, nu, onbeschut, in een cirkel, een man. Een wapperende regenjas, 
met een helikopter die om hem heen cirkelt en hem filmt. En een 
tweede camera, die Koolhaas én de helikopter filmt.

Het spreken zal schreeuwen worden, het kan kort zijn. Zoals de 
Amerikaanse president geïnterviewd wordt terwijl de helikopter al 
draait. Over filmen en fictie moeten we het hier hebben, over kunst
licht, artificialiteit en ‘echtheid’, en het belang van het presenteren 
van dingen. Over het verdwijnen van schaal en van context, over 
Bigness - de architect van de toekomst is verplicht alles massaal, alles 
groot te zien, en dus anders te denken. De architect als oorlogsheld en 
als Don Quichot.

Euralille, Congrexpo, wordt gefilmd als een gigantisch decor, als een 
studio, als een massaspektakel Na een hele film met alleen Koolhaas, 
nu ineens massa, veel volk. Waar de filmcrew tussen loopt. Geen 
architectuurobject filmen, maar buitengevels, die een hectische bin
nenkant verbergen. Nadrukkelijk locatiegeluid, de klank van het 
maken van de film. Niet wat de televisiekijker thuis als resultaat ziet 
moet op het scherm komen, maar wat het ‘publiek in de studio’ ziet: de 
‘achterkant1. De filmopnames moeten deel worden van het ‘spektakel’ 
Euralille en meteen van de film.

Epiloog: Zand erover!

Als in een droom, ergens in de catacomben van het theater, vergeten, ach
tergelaten decorstukken van de architectuurgeschiedenis, half bedolven 
onder het zand; een pyramide, een tempel, een wolkenkrabber, en de 
emblemen van de mythen van de moderniteit: de dinosaurus, de kunst, de 
typemachine, de eigennaam...
De geschiedenis als een zandloper.

Stel je Mickey Mouse naakt voor...

5. FILMSCHEMA

zie pagina 21

6. DRAAIBOEKNOTITIES

Proloog Rome (kleur)
Vast en leeg beeld: Borromini’s perspectief, frontaal
Titel
Voor het klassieke beeldje aan het eind van de tunnel verschijnt Mickey 
Mouse, die naar voor stapt terwijl de camera hem tegemoet rijdt, tot 
close-up. Over het gezicht loopt de tekst: “Architecture is the hedonistic 
science of designing collective facilities that fully accomodate individual 
desires.”
A.1 Boerderij Grootschermer
Niet het huis, maar het dak-in-het-landschap in beeld.
De boerderij als een eiland - zichten van over het water, vanuit de 
boomgaard, het veld, en dan naar voor komen, als oprukken naar een 
centrum.
B.i. OMA-Atelier
‘Travelling’ langs het parcours van OMA aan de hand van maquettes, teke
ningen - figuurlijk of letterlijk steeds traag bewegende camera, onmoge
lijkheid om stil te staan en goed te kijken, een vooruitschuiven.
‘Stapeling’ van maquettes, papiermanden, als slagveld na de slag.
Off-screen basic info over Koolhaas en OMA, van Delirious New York tot 
S,M,L,XL.

A.2. Palazzo
Palazzo Farnese, Rome:
buitenzichten van plein, fonteinen, gevel, poort (open, met doorkijk op 
cortileentuin)

binnenkoer met doorgangen
ingang en trap nr. 1, van beneden naar boven, bovenlicht
loggia & achtergevel
Suggereren van onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid.
Close-ups van steen, raamkozijnen, poort.
Camerabeweging op gevels horizontaal (ramenstrip) + verticaal (architec
turale‘ordes’).
B.2. Amsterdam-Byzantium
Koppelen van gevels aan verschillende stedelijke condities (water, weg, 
groen, straat) en aan verschillende hoogtes (laag, langs gebouw weg; hoog, 
frontaal).
Nadruk op exterieur, gang, woningen.
Details van het ‘overlappen’ van de gevels.
Cirkelvormige en ronddraaiende camera’s, om veelheid van landschappen 
aan te duiden die beantwoorden aan veelheid van gevels.
Byzantium als een haven, waarin de vleugels ‘aanleggen’ als schepen in 
groen water.
A.3. BegijnhofTumhout
Nadruk op egale karakter van de gevels, de poort.
Religieuze karakter van de plaats zeer op de achtergrond houden: het gaat 
om het soort wonen, niet om de ideologische rechtvaardiging ervan.
Het terrein heeft de vorm van een schip.
B.3. Nexus World Housing-Fukuoka, Japan
Relatief lage’ profiel benadrukken, de geslotenheid van de gevels versus de 
openheid van het dak.
De gebogen lijn, de arabeske, de golf (= anti-horizon, perspectiefloos). 
Schemering - moment waarop het hitmen als ‘licht’ naar buiten komt, 
versus de lucht als het ‘buiten’ dat steeds onbereikbaar daar is als verte, 
als hemel.
A.4. Begraafplaats Lommel
Grafveld.
Doden op rijen: kruis, rechte lijn, hoek - benadrukken van de geometrie. 
Overzichten over terrein frontaal vanop monument.
B.4. Woningen
Villa Bordeaux:
Als ruïne, pure betonsculptuur -doorzicht versus steen; structuur, 
enveloppe, volume als essentie gebouw.
Villa Oost-Nederland:
Absoluut effect van transparantie vermijden; geen groen, wit, sneeuw, 
mist, schemering, kunstlicht. Trachten de glaswanden zichtbaar te 
maken, waardoor een bijna stedelijk effect verkregen wordt Veel schuine 
camerastandpunten.
A.s. Teatro Olimpico van Palladio, Vicenza
Zichten van de lege zaal, draaiend, de beelden als versteend publiek.
Details van de beelden, het plafond, de trappen, de scènewand, de toneel- 
straten.
Omkering, waarbij de stad de wereld wordt, en de theaterzaal de eeuwig
heid, het hier-voor-maals van de architectuur.
Gesprekken met Koolhaas in de straten en backstage, niet in de zaal 
Eindbeeld in hoofdstraat, richting zaal en van de zaal richting scène.
B.s. Den Haag, Danstheater
Eerste beeld na Vicenza: minizwembad Den Haag.
Buitengevels; de foyerstrip; het zicht uit de technische cabines; het gordijn 
en het gordijnmotief: de gouden bol; het ‘gouden kegeltje’ van “piccolo 
mondo’.
De zaal met de lege scène (gedekte tafels (Spilliaerteffect?)).
Centraal beeld: het ‘perspectief en de ingedrukte ‘gouden zuil’ met belich
ting.
Beelden van de lege zaal, bewegend over de stoelen die als echo werken 
voor het grafveld en voor de lege zaal en de beeldenrij in het Teatro 
Olimpico.
De verstrooiing van stand- en gezichtspunten in de foyer, op elkaar vol
gend met aan het eind de gouden zuil versus het centraal, beheersend per
spectief in de zaal.
A.6. De landingsbaan
Koolhaas als in Vietnamfilm, als in Casablanca.
Beelden vanuit helikopter, beelden van helikopter die rond Koolhaas cir
kelt.
Reizen zonder bagage; het net-op-tijd-vertrekken naar nergens, vertrek
ken wat ook vluchten is.
B.6. Congrexpo/Lille Grand Palais
Congrexpo filmen, niet als decor, maar als een televisiestudio - met de 
kabels etc.
Het publiek, niet als kijkers maar als publiek in de studio, het publiek als 
acteur.
Details die het ‘goedkope’ tonen.
Interieur: ‘slechf kadreren, geen ‘architectuur’ eruit halen, de camera en 
lichtman etc. in beeld laten lopen, klank van tijdens opnames gebruiken. 
Exterieur: time-lapse, laten zien hoe het gebouw verandert.
7. Epiloog: zand erover !
De architectuurparade, architectuur in de catacomben.
“Architecture is at best temporary.”
Kleedkamer: vrouw kleedt zich uit en vervolgens aan als ‘pietje-de-dood’, 
en zet een muizenmasker op. Daarnaast: de paradepaardjes van de 
architectuurgeschiedenis die onder het zand bedolven raken.

As you like it (by Rem Koolhaas) is het scenario van een film over 
het werk van Rem Koolhaas en het Office of Metropolitan Archi
tecture, die Jef Cornelis in samenwerking met Bart Verschaffel zou 
realiseren in 1997 voor de toenmalige BRTN, in coproductie met 
Productiehuis Hiemstra + Rutten. Het project is op het laatste mo
ment stilgelegd omwille van problemen met de cofinanciering in 
Nederland.

1995
Brussel, scherven van geluk

Brussel, scherven van geluk is geen gewone documentaire 
over de Belgische hoofdstad. De makers, regisseur Jef Cornelis en sce
naristen Rudi Laermans en Pieter T Jonck, wilden begrijpen waar dag na 
dag honderdduizenden Vlamingen 's morgens per trein of auto aanko
men, en s avonds weer uit vertrekken. Waarom veranderde het ooit 
'bruisende Brussel’ in een voor Vlamingen én Franstaligen 'Verboden 
Stad'?
Voor het huidige Brussel staat in dit beeldessay de deelgemeente 
Molenbeek model. Onder de tussentitel Molem, mijn dorp' worden soms 
beklijvende beelden van het modale migrantenbestaan getoond. Maar 
goed veertig jaar geleden was datzelfde Molenbeek nog een typische 
voorstad, hoofdzakelijk bevolkt door Vlaams- en Franssprekende arbei
ders en lagere bedienden. Archiefmateriaal evoceert dit bijna verdwenen 
verleden. Sporen daarvan weerklinken ook in beelden van de nog steeds 
in Molenbeek wonende Belgen. Vaak gaat het om hoogbejaarden of 
andere kansarmen, die in het plaatselijke stamcafé luidop de wens uiten 
om voorgoed élders te kunnen gaan wonen. Brussel is voor deze mensen 
een gevangenis, een besmette stad.
Waarom is Molenbeek vandaag de dag niet meer de bijna dorpse voorstad 
van weleer? De makers van Brussel, scherven van geluk vin
den het antwoord in de droom van vooruitgang die tijdens de Expo 58 
werd geënsceneerd. Ook de Brusselse politici en bouwheren verlangden 
naar een toekomststad, een hypermodern Brussel met veel hoogbouw en 
kantoren. Dat nieuwe Brussel moest op het Belgische achterland en 
Europa worden aangesloten via een verkeersvriendelijk net van bruggen, 
tunnels en autowegen. Hoe deze droom tijdens 'the golden sixties' 
gestalte kreeg, toont deze semi-documentaire aan de hand van archief
beelden over de afbraak van de Noordwijk.
Brussel, scherven van geluk wil niet het definitieve antwoord 
bieden op de vraag waarom de hoofdstad van Europa zo sjofel aandoet. 
Twijfels over de eigen onderneming weerklinken onder meer in de door 
Frank Vercruyssen ingesproken teksten van de Franse historica Arlette 
Farge - ze worden afgewisseld met enkele fragmenten van een tekst van 
Louis-Paul Boon over Brussel. Toch berust deze essayistische documen
taire op een duidelijk in beeld gebrachte stelling: de huidige Brusselaars 
bewonen een tot ruïne vervallen fantasmagorie.

De film bevat volgende hoofdstukken:
1. Ze zijn daar!
2. Molem, mijn dorp.
3. Toen was geluk heel gewoon.
4. Scherven van geluk.
5. De sixties: kassa?
6. Dromen in de fifties.
7. Zijn ze weg?
8. Verboden stad.

Perstekst betreffende de televisie-uitzending Brussel, scherven 
van geluk. Eerste uitzending: 9 mei 1995. Scenario: Rudi Laermans & 
Pieter T Jonck; teksten: Arlette Farge & Louis-Paul Boon; stem: Frank 
Vercruyssen; camera; Paul Snauwaert; geluid: Robert Van Humbeeck; 
compositie: George De Decker & Ward Weis; mixage: Walter De Niel; 
montage: Eddy Bergiers; productie- en regieassistentie: Eva Binnemans; 
productie: Rik Sauwen; realisatie: Jef Cornelis.



Documenta 5 van Jef Cornelis
Onderstaande tekst is de vertaling van 
een typoscript dat Stefan Germer ge
bruikte voor een lezing die plaatsvond in 
1992 in de Kunstverein van München. 
Het onderwerp van de lezing was de 
film van Jef Cornelis over Documenta 5 
die aansluitend vertoond werd. De lezing 
en de vertoning maakten deel uit van de 
manifestatie over het werk van Jef 
Cornelis in de Kunstverein van München, 
die door het Maison Européene de la 
Communication de Saint-Etienne geïni
tieerd was en die nadien nog rondreisde 
naar diverse andere kunstcentra in 
Frankrijk, Duitsland en Polen.
Het typoscript is deels opgevat als een 
bundeling van notities en was dus niet 
voor rechtstreekse publicatie bedoeld. 
We danken de erven Stefan Germer, met 
name Julia Bernard, voor de vriende
lijke toelating om de vertaalde tekst te 
publiceren.

1.

Ik zal me op een enkele film van Jef Cornelis concen
treren: de film over documenta 5. Ik doe dat om drie 
redenen:

- eerst en vooral omdat de film in het werk van Jef 
Cornelis een cesuur betekent die een fase van inten
sieve omgang met hedendaagse kunst afsloot,

- ten tweede omdat ik een these van Bart Verschaffel 
over de films van Cornelis wil toetsen. Verschaffel heeft 
beweerd dat datgene wat in 1972 gefilmd werd mis
schien helemaal niet voor 1972 bestemd was, maar pas 
op een later tijdstip adequaat begrepen kan worden.

- mij lijkt dat tijdstip nu gekomen, aangezien er weer 
een documenta voor de deur staat. Als Verschaffel 
gelijk heeft - en ik denk dat hij gelijk heeft - dan zou 
men de film over documenta 5 niet alleen moeten zien 
als een verslag over een historische gebeurtenis uit het 
verleden maar ook als een mogelijkheid om het feno
meen documenta in het algemeen te benaderen. 
Precies dat is de derde reden waarom ik me hier op de 
documentafilm zal concentreren: ik denk dat Jef 
Cornelis’ film over de documenta dat is wat de Franse 
historicus en psychoanalyticus Michel de Certeau in 
zijn boek Arts de faire als de "tactiek van de verbruiker" 
heeft omschreven, als een listige manier om institutio
nele structuren te vermijden, te omzeilen en in eigen 
belang te onderzoeken. En dat de film daarom mis
schien een soort model zou kunnen zijn...

Met andere woorden: ik denk dat we uit de film over 
Harald Szeemanns documenta iets kunnen leren wat 
ons van pas kan komen in onze benadering van de 
documenta van Jan Hoet. Ik wil dat in twee stappen 
doen:

- eerst wil ik uitleggen waarom ik de film over docu
menta 5 als een leerstuk beschouw voor de omgang 
met zo'n megatentoonstelling.

- en ten tweede wil ik de blik nog een keer op Kassei 
richten, om continuïteiten en verschillen tussen docu
menta 5 en documenta 9 aan te duiden en de vraag op 
te werpen hoe we daarmee omgaan.

2.

Eerst dus: film als verbruikerstactiek of: beter zien met 
Jef Cornelis.

Wat betekent 'verbruikerstactiek’? Michel de Certeau 
beschrijft dit als een vorm van toe-eigening van 
bestaand materiaal, niet op een passief recipiërende 
manier, maar door zelf tot een soort productie te 
komen. Noodzakelijk is deze tactiek overal waar ande
ren ruimte, tijd, geld, instituten bezitten en hun kijk op 
de gebeurtenissen aan ons willen opdringen.

“Het tegendeel van de gerationaliseerde, expansieve maar ook 

gecentraliseerde, luidruchtige en spectaculaire productie is een 

andere productie, die als 'consumptie' bestempeld wordt: deze is lis

tig en verstrooid, maar ze breidt zich overal uit, geluidloos en bijna 

onzichtbaar, want ze uit zich niet in eigen producten maar in de 

manier van omgaan met de producten die door een heersende eco

nomische orde worden opgedrongen."

de Certeau: "Het alledaagse bestaat uit alle mogelijke vormen van 

stroperij."

Ik zou stellen dat Cornelis’ documentafilm, net als de 
door Certeau beschreven consumptie die zelf een vorm 
van productie wordt, een manier van toe-eigening van / 
van omgaan met het gebeuren is, die de definities van 
tentoonstellingsmakers, maar ook van kunstenaars, van 
wat een tentoonstelling, wat hedendaagse kunst, wat 
actuele vraagstukken zijn, omzeilt en in twijfel trekt.

Dat voornemen is echter alleen maar geloofwaardig 
omdat Cornelis ook zijn eigen medium thematiseert. 

Hij blijft dus niet steken - zoals een Duitse televisiefilm 
het ongetwijfeld had gedaan - in de autoriteitspositie 
die zijn medium hem geeft, maar trekt die positie in 
twijfel en daardoor activeert hij de kijker: die wordt tot 
een oordeel, tot productie aangezet, in staat gesteld, 
geprovoceerd.

Hoe gebeurt dat?

Denken we aan Alexander Kluges definitie van de 
documentaire. Kluge zegt: een documentaire wordt 
met drie camera’s gefilmd: 1. de technische camera, 2. 
het bewustzijn van de filmmaker, 3. de algemene 
patronen van de documentaire, waarop de verwachtin
gen van het publiek gebaseerd zijn.

Kluge concludeert: "Je kunt niet zeggen dat een docu
mentaire feiten weergeeft. Hij isoleert feiten en mon
teert ze volgens drie verschillende schema’s."

Een film die geen simpele affirmatie wil zijn maar een 
richtlijn voor zelfstandige productie door de kijker, 
moet met de verwachtingen op alledrie de niveaus 
rekening houden - het feitelijke filmen, de instelling 
tegenover het gefilmde en de conventies van wat onder 
documentair wordt verstaan. Ermee spelen, ertegenin 
gaan, er schijnbaar aan beantwoorden en hen daarbij 
een nieuwe richting geven.

Doorslaggevend: geen kunst- maar een tentoonsteüinqsfitm

1. Het thema is kunst als tentoongestelde kunst, het publieke kader 

waarin dat plaatsvindt, de categorieën volgens dewelke de dingen 

gepresenteerd worden, bepaalde kunstenaars en curatoren 
Igemaakte dingen).

Juxtapositie beeld-tekst
klassieke werkwijze bij film/televisie

Triviaal materiaal, onderzoek naar de realiteit: wordt hier gebruikt 

om ook de televisierealiteit te thematiseren.

niet alles wordt meteen uitgelegd, beelden blijven zonder auteur of 

titel, maar er worden wel grove categorieën Ifotorealisme, concept 

art, individuele mythologieën! aangeduid.

- sonsbeekmateriaal

- beuys - protestaffiche

- het beeld loopt zonder commentaar, zonder dat ons wordt uit

gelegd wat er gebeurt: Stanley Brouwnsequentie: verrassings-, 

onzekerheidseffect.

- Szeemanntoon wordt met kijk op kunstwerken gecombineerd: in. 

plaats van d [sic]

- zelfs als men film op zich al antiauratisch wil noemen, geldt hier 

voor de presentatie van de kunstwerken bij uitstek:

- korte samenstellingen van beelden

- combinatie met interviews: relativering, contrastering.

Leidt naar het tweede procédé voor de activering van de kijker:

- de wijze van becommentariëring. Voor een televisiefilm is deze 

aangenaam en verrassend niet-autoritair, ondidactisch.

Er is weliswaar een commentator die inleidt en de ver
schillende secties van de exposities omlijnt maar zijn 
functie is beperkt. Niet het centrum van betekenis, 
geen allesuitlegger, geen allesverklaarder. Er blijven 
vragen.

De commentaar wordt door begeleidende interviews 
gerelativeerd en aangevuld. Daarin wordt een soort 
ethisch principe tastbaar: de makers en kunstenaars 
(maar impliciet ook: de toeschouwers] niet betuttelen, 
hen zelf laten praten. Wat niet hetzelfde is als iedereen 
gelijk geven. Veeleer relativeren de verschillende com
mentaren elkaar (de verschillende talen die verschil
lend blijven, opnieuw moet niet alles onmiddellijk 
begrepen/vertaald/verklaard worden). De stemmen 
werden door de montage in een relatie van wederzijdse 
becommentariëring geplaatst.

Szeemann - Broek

Weiner geeft commentaar bij A&L

Buren vult Szeemann aan

"In het algemeen spreken de mensen die in Jef Cornelis' films optre

den voor zichzelf - of ze nu kunstenaars zijn, curatoren of critici - en 

de manier waarop hun uiteenlopende statements bij elkaar gebracht 

worden, maakt het mogelijk dat de thema's op verschillende manie

ren aan de oppervlakte komen."

Derde belangrijk procédé: camerawerk/-beweging

Bij verscheidene interviews, dat met Ben, dat met 
Castelli, dat met Cladders en dat met Broodthaers, 
blijft de camera niet star op de geïnterviewde gericht, 
maar verkent hij de ruimte waarin deze zich bevindt. 
Het extreemste geval is wellicht het interview met Leo 
Castelli, die in Richard Serra’s Circuit staat: we zien 
hem kort in het begin, dan verlaat de camera hem en 
onderzoekt Serra’s installatie en keert pas aan het 
einde naar de kunsthandelaar terug.

Beeld en taal worden niet tautologisch maar comple
mentair, soms ook haaks op elkaar ingezet. De bewe
ging van de camera geeft de kijker de mogelijkheid zich 
van het gezegde te distantiëren, moedigt hem aan om 
voor zichzelf een beeld te maken, wekt een soort voor
zichtige scepsis op tegenover de verklaringen van 
andere mensen.

Specifiek filmische omgangsvorm, in Benjamins essay 
over het kunstwerk lezen we:

"De apparatuur die de prestatie van de filmacteur tot bij het publiek 

brengt, is niet verplicht deze prestatie als totaliteit te respecteren. Zij 

bepaalt onder leiding van de cameraman voortdurend haar stand

punt tegenover deze prestatie."

Met andere woorden: men kan de interviewtechniek van 
de documentaire ook als antwoord zien op de vraag: 
"Kan men moderne kunst,- kan men .mega
tentoonstellingen filmen?" Antwoord: dat kan, voor
zover men deze niet gewoon wil afbeelden, maar met de 
mogelijkheden van het eigen medium herstructureert.

Nu zou men dat natuurlijk weer zeer autoritair kunnen 
doen: wie de camera en microfoon in handen heeft, wie 
over de montagetafel beschikt, oefent natuurlijk een 
sterke controle uit.

In de documentafilm, maar ook in later werk [bijvoor
beeld in Openbaar bad voor Munster] wordt de rol van 
het interviewen en het verklaren gethematiseerd en 
gerelativeerd. Dat gebeurt door het optreden van 
Georges Adé (resp. Müller in de Münsterfilm), die let
terlijk de 'voorganger’ van de toeschouwer wordt, de 
ruimten voor hem ontsluit, de ruimte van “Art & 
Language" verklaart, uitprobeert, maar die ook in de 
eenvoudige interviews - door de 'rol van ondervrager' 
te 'spelen' - de autoriteit van het medium relativeert, 
ironiseert en in twijfel trekt.

Een laatste vorm van het gebruik van beweging in de 
film zijn de passages die met bewogen camera gefilmd 
zijn en letterlijk de indruk wekken van een rondgang in 
een tentoonstelling. Opnieuw wordt een specifiek fil
mische mogelijkheid gebruikt: niet het werk maar de 
context komt door deze aanpak in het middelpunt van 
de belangstelling te staan.

Laten we onze observaties samenvatten: welk beeld 
van het gebeuren levert dat op?

Omkaderend thema, belangrijkste gedeelten van de tentoonstelling, 

centrale kunstrichtingen: fotorealisme -concept art - individuele 

mythologieën, en parallelle beeldwerelden: kunst van geestes

zieken, triviale kunst, worden in beeld gebracht.

Omkaderend worden het openings- en het afsluitende 
statement van Harald Szeemann ingezet, ze worden 
aangevuld met de kritische stemmen van Lawrence 
Weiner en vooral Daniel Buren.

Ik denk dat het die statements zijn waar we met het oog 
op de nakende documenta nog eens over moeten 
nadenken.

Als Szeemann vertelt dat men oorspronkelijk een 
documenta zonder bezoekers had geconcipieerd, een 
“seminarie", maar dat toen duidelijk werd dat Kasset 
een zeer grote behoefte heeft aan toeristen en bezoe
kers, dan herinnert hij aan de institutionele randvoor
waarden waarbinnen avant-gardistische kunst op de 
documenta gepresenteerd werd en wordt.

En als Buren zegt dat de documenta zelf eigenlijk 
Szeemanns kunstwerk is, dan zien we al de kunstenaar- 
curator voor ons die - precies in de mate waarin zijn 
werk inderdaad eerder binnen de toerismebranche 
functioneert- zijn onafhankelijkheid, zijn status als 
outsider enz. zal benadrukken.

Ik denk dat met Szeemanns en Burens statements een 
dispositie of, zo u wil, een paradoxie omlijnd wordt die 
de documenta sinds 1972 bepaalt en die ook voor de 
komende documenta essentieel zal zijn.

De paradoxie bestaat erin dat elke documenta een 
gebeurtenis, iets bijzonders wil zijn en moet zijn, maar 
dat ze' zich tegelijk binnen vaste randvoorwaarden 
afspeelt die precies dat karakter van een gebeurtenis 
tenietdoen.

Verklaren zou ik die ontwikkeling met een verwijzing 
naar de geschiedenis en de functie van de documenta.

De eerste documenta's van 1955 tot ongeveer 1964 
speelden zich af binnen een bepaald geschiedfiloso
fisch kader, binnen het grote verhaal van de triomf van 
de moderne kunst, dat van Courbet en Manet via het 
expressionisme en kubisme naar de eigen tijd leidde 
en waaraan de documenta’s wilden verderschrijven. 
De eerste documenta's waren gelegitimeerd door het 
grote verhaal van de moderne kunst en sterker nog 
door de gewelddadige onderbreking ervan in het Derde 
Rijk en de daaruit ontstane inhaalbehoefte.

Naarmate het grote verhaal 'triomf van de avant- 
garde' twijfelachtig werd, werd het moeilijker om de 
functie van de documenta te bepalen, om, pragmatisch 
gesproken, criteria te vinden die de selecties konden 
bepalen, en een betekenis te vinden die men aan de 
hele manifestatie kon geven. Het grote verhaal van de 
moderne kunst had de documenta van bij het begin 
gelegitimeerd, zonder die legitimatie was de docu
menta gewoon een kunsttentoonstelling zoals vele 
andere dat ook waren.

In zekere zin was documenta 5 poging een antwoord 
te vinden op die problematische situatie. En het ver
nuft, de virtuositeit van"'Szeemanns concept (vooral in 
zijn vroege versies] bestond erin dat hij met de docu
menta geen nieuwe doelstellingen wilde vastleggen 
voor de artistieke ontwikkeling, maar dat hij zowel de 
moeilijkheid van het maken van een tentoonstelling 
thematiseerde als de moeilijkheid om de artistieke 
beeldproductie af te grenzen van de overige vormen 
van maatschappelijke beeldproductie. Uit de onmoge
lijkheid om de geschiedenis van de moderne kunst 
lineair voort te zetten, ontstond zo een positiebepaling 
van de kunst in vergelijking met een reeks parallelle 
beeldwerelden.

Deze zelfreflexieve trek was evenwel niet de enige ken
merkende eigenschap van de 5de documenta. Want het 
oorspronkelijke concept, dat de op objecten gefixeerde 
kunsttentoonstelling wou vervangen door een serie 
events, werd niet gerealiseerd. Men maakte dus toch 
- Kassei heeft zeer, zeer dringend bezoekers nodig - 
een kunsttentoonstelling. De institutionele dictaten 
haalden het van de conceptuele bezwaren, en ze doen 
dat tot op heden. Sterker: hoewel men de onmogelijk
heid van een teleologische zingeving erkend en in het 
tentoonstellingsconcept geformuleerd had, wilde men 
toch niet helemaal afstand doen van kunst als beteke- 
nispotentieel. Dat betekenispotentieel werd evenwel, 
aangezien het niet meer collectief verzameld kon wor
den, geïndividualiseerd en uitgeroepen tot enerzijds 
een zaak van de kunstenaars - voornamelijk van indivi
duele mythologen - en anderzijds een opdracht voor de 
documentamaker.

Deze constellatie is tot vandaag blijven bestaan, de 
documenta's die op de 5de volgden hebben, al dan niet 
handig, variaties voorgesteld op het model van 
Szeemann. In plaats van geschiedenisfilosofie en het 
teleologische doel van de moderne kunst was er nu 
altijd een maker die een bepaald betekenisontwerp 
voorlegde, en bovendien een kunstenaar die dat ont
werp exemplarisch en meestal ter plaatse voorleefde. 
Joseph Beuys heeft de rol van artistieke zingever tot 
aan zijn dood telkens opnieuw gespeeld, en met 
[Heiner] Bastians enscenering van Blitzschlag mit 
Lichtschein auf Hirsch heeft men op de 8de documenta 
geprobeerd Beuys nog postuum als betekeniscentrum 
op te eisen.

Als u de geschiedenis van documenta 9 bekijkt - waar
over wij immers, ook dat is de erfenis van de 
Szeemanndocumenta, buitengewoon uitvoerig en door 
middel van goed verspreide geruchten geïnformeerd 
worden - ziet u de klassieke post-1972 constellatie in 
actie.

Kunstenaar-curator aan de ene, kunstenaar-zingever 
aan de andere kant.

Terwijl Jan Hoets rol van bij het begin duidelijk was, 
moest het artistieke betekeniscentrum meermaals 
gereorganiseerd worden. Hoet speelt zijn rol uitste
kend. Zijn optredens hebben ons doen vergeten dat hij 
eigenlijk een afhankelijke werknemer van de Noord- 
hessische toeristenindustrie is. Niemand heeft nog oog 
voor het institutionele kader waarbinnen de docu
menta zich beweegt, nee, men discussieert over Hoets 
uitspraken, medewerkers of geestestoestand. Ik denk 
niet dat men Hoet het plezier moet doen zich inhoude
lijk met zijn concepten bezig te houden, omdat deze 
spelmateriaal zijn dat de aandacht van het instituut 
documenta moet en zal afleiden.

Toch een blik op het artistieke betekeniscentrum: 
zoals u weet was eerst Bruce Nauman voor de rol van 
Beuysopvolger uitgekozen maar werd hij dan weerver
stoten. Daarop stelde men aan degenen die naar Gent 
waren gereisd een multicultimix voor en ten slotte, in 
Weimar: een apocalyptisch scenario. De negende 
documenta als laatste, als samenvatting, climax en 
einde. Een vage herinnering aan de teleologie van de 
moderne kunst werd weer tot leven gewekt, toen Hoet 
zijn voorgangers Szeemann, Schneckenburger en 
Fuchs liet optreden: de teleologie heeft nu echter 
alleen nog betrekking op de geschiedenis van de ten
toonstelling; vanuit haar einde moet het geheel nog 
een keer betekenis krijgen.

Maar, wees niet bang. Ook de apocalyps was hooguit 
een tussenstadium. Intussen zijn we bij de lijst van 
kunstenaars en de documentahal aangekomen, bij dui
delijke tekenen dus dat de documenta als vanouds 
verdergezet wordt.

Wat dat allemaal met Cornelis te maken heeft? Heel 
eenvoudig: hij heeft met zijn film een structuur 
beschreven die tot op heden functioneert. Hij heeft ons 
met een zienswijze verrijkt die zich niet door mystifica
ties en mythomanen laat benevelen.

Tekst: Stefan Germer
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“Le spectacle, mon dieu”
Interview met Jef Cornelis over de terugkeer naar de beeldende kunst en de film Little Sparta, et in arcadia ego

Koen Brams & Dirk PÜLTAU
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Daniel Buren: Le cinéma me passionnait tant que je crus alors 
que ma vocation était enfin trouvée et que c’était à cette disci
pline que j’allais finalement me consacrer. La réalité fut diffé
rente. La peinture continuait à me hanter et, étudiant de plus 
près ce que faire un film induisait, je m’aperçus assez vite que. 
l’argent y avait un rôle extrêmement important. Trop impor
tant pour moi, même si la ‘nouvelle vague’ semblait ouvrir 
une porte avec d’excellents films à budget réduit.

Uit: Au sujet de... Entretien avec Jérôme Sans, Parijs, 
Flammarion, 1998.

Koen Brams/Dirk Pültau: Na de film over Documenta 5, in 
1972, verliet je in feite de scène van de beeldende kunst. Pas in 
1985 maakte je opnieuw een film over een grote kunstmanifes
tatie, namelijk de Biënnale van Parijs.
Jef Cornelis: In 1972 haakte ik af. Dat was vrij radicaal. Ik 
ging nog wel naar tentoonstellingen en ik bleef in contact 
met een aantal actoren, maar eigenlijk was ik geen betrokken 
partij meer. Documenta 5, 1972 is volgens mij... het begin 
van de commercialisering en de doorbraak van de ‘ieder 
voor zich’-mentaliteit.
K.B./D.P.: Waarom wou je in 1985 terug films maken over 
beeldende kunst?
J.C.: In 1983 en 1984 realiseerde ik het liveprogramma 
Ijsbreker. Ik maakte in totaal 22 afleveringen. Ijsbreker 
bracht heel veel commotie teweeg -tot in de Raad van 
Bestuur. Dikwijls ging het er bovenhands toe. Ook Paul 
Vandenbussche, de directeur-generaal van de BRT, vond dat 
ik overdreef. Zelf wou ik de frequentie van Ijsbreker opdrij
ven naar twee keer per maand, maar ik voelde dat ik met die 
rechtstreekse uitzendingen moest stoppen omdat ik te veel 
bewegingen veroorzaakte. De kijkcijfers waren vrij goed, 
maar dat programma stoorde iedereen. Ijsbreker was livetele- 
visie. Er was geen controle over wat er tijdens de uitzendingen 
gebeurde. Ik moest verdwijnen, onder de tafel, onzichtbaar 
worden.
K.B./D.P.: Beeldende kunst als een vorm van camouflage ? 
J.C.: In eerste instantie wel, omdat ik op dat terrein waar
schijnlijk minder weerstand zou ondervinden.

La Nouvelle Biennale de Paris

K.B./D.P.: Vond je de kunst zelf in ’85 terug interessant?
J.C.: Ja, omdat ik waarschijnlijk zo lang weg was geweest. Als 
je iets achter jou laat en daarna terugkomt, dan ben je geneigd 
om te denken datje het misschien verkeerd begrepen had.
K.B./D.P.: Waren er andere manifestaties of andere kunste
naars waar je aandacht aan wilde besteden in ’85? Of wilde 
je per se de Biënnale van Parijs in beeld brengen?
J.C.: Ik herinner me dat ik nieuwsgierig was naar de Biënnale 
van Parijs. Ik heb de Parijse Biënnale altijd een bijzondere 
manifestatie gevonden. In september 1967 traden Daniel 
Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier en Niele Toroni er 
voor het laatst gezamenlijk op. Dat zat in mijn achterhoofd. Ik 
wist dat er van alles aan het gebeuren was. Je mag ook niet 
vergeten dat ik altijd de architectuur ben blijven volgen. De 
Biënnale van Parijs vond in 1985 voor het eerst plaats in het 
Pare de la Villette. Ik had bovendien vernomen met welke 
financiële middelen Kasper König en co konden opereren.
K.B./D.P.: Je laat de naam vallen van Daniel Buren. Buren 
keert voortdurend terug in jouw films van de jaren ‘80. Hij is 
prominent aanwezig in de film over de Biënnale van Parijs, 
maar ook in de film over de eerste tentoonstelling in het 
Castello di Rivoli van 1985. In 1986 ben je getuige van de 
impasse rond Burens werk op de Cour d’honneur van het 
Palais Royal in Parijs en in datzelfde jaar realiseer je De 
langste dag, de film over Chambres d’Amis, die opent met de 
bijdrage van Buren. Vier films waarin Buren een belangrijke 
rol speelt.
J.C.: Ik was in strategie geïnteresseerd op dat moment, hoe 
kunstenaars zich op die grote tentoonstellingen positioneren. 
Dat heeft mij altijd beziggehouden. Om diezelfde reden was ik 
ook gefascineerd door Kasper König: zijn gulzigheid en zijn 
manier om terrein te bezetten.
K.B./D.P.: Er was ook nog de film over de Skulpturprojekte 
van 1987, Een openbaar bad voor Munster. Ook in die film 
breng je werk van Buren in beeld Waarom was Buren voor 
jou zo belangrijk in die periode?
J.C.: Buren heeft lang een leidende rol gespeeld op de kunst- 
scène. Hij was verbaal sterk; de meeste organisatoren waren 
bang voor hem. Maar ik was niet specifiek op Buren gericht 
Ik was ook benieuwd naar de posities van de vier organisato
ren, Kasper König, Alanna Heiss, Achille Bonito Oliva en 
Gérald Gassiot-Talabot.
K.B./D.P.: Je was in Buren geïnteresseerd omdat je het met 
hem over strategieën kon hebben?
J.C.: Inderdaad, en hij wist exact wat er achter de schermen 
gebeurde. Als je daar naartoe gaat en je weet niet wat er aan de 
hand is, dan kan je het vergeten.
K.B./D.P.: Er was in die tijd ook Pas de Belges à Paris, die 
protestactie van de Gentse organisatie Initiatief ‘85, die de 
afwezigheid van Belgische kunstenaars op de Parijse biënnale 
en andere internationale manifestaties aan de kaak wilde stel
len. Heeft dat ook een rol gespeeld?
J.C.: Nee, absoluut niet. Daar hield ik me niet mee bezig.
K.B./D.P.: De Biënnale van Parijs en Castello di Rivoli reali
seerde je met Joost Declercq. Wanneer begon jouw samen
werking met Chris Dercon?
J.C.: Joost Declercq verkocht dan al kunst. Heel wat kunste

naars kwamen bij hem aankloppen. Dat was interessant. 
K.B./D.P.: Wat was de eerste film met Chris Dercon?
J.C.: De langste dag, maar in die film had hij een beperkte rol. 
Daarna werkte ik met hem samen aan een film over kunst
onderwijs en aan de films over Sonsbeek ‘86 en Munster ‘87. 
En uiteindelijk aan Little Sparta, et in arcadia ego.
K.B./D.P.: Waarom wilde je samenwerken met Chris Dercon? 
J.C.: Chris is bijzonder taalvaardig: vier talen zonder proble
men. En hij legt makkelijk contacten.

Et in arcadia ego

K.B./D.P.: Hoe is het idee ontstaan om een film te maken over 
Ian Hamilton Finlay, het laatste samenwerkingsproject van 
jou met Chris Dercon in de jaren ‘80?
J.C. : Het was een idee van Chris. Maar dat voorstel heeft Chris 
pas gedaan toen bleek dat de film die we eigenlijk wilden 
maken niét kon doorgaan. We wilden een film maken over 
James Coleman, over de filmpjes van James Coleman die nog 
bijna niemand gezien had. Dat heeft me altijd geïnteresseerd: 
kunstenaars die verschillende soorten werken maken en waar 
je maar stukken van te zien krijgt. Enkele dagen voor we naar 
Ierland zouden vertrekken, belde Coleman op met de medede
ling dat hij niet meer wilde meewerken. Toen is Chris met lan 
Hamilton Finlay op de proppen gekomen.
K.B./D.P.: Heb jij Chris gevraagd waarom hij een film over 
Finlay wilde maken?
J.C.: Dat herinner ik mij niet meer, maar ik kan wel zeggen 
waarom ik belangstelling had voor Finlay. Ik was nieuws
gierig naar Finlays tuin. Ik heb de hele geschiedenis van de 
Franse en Engelse tuin doorgenomen en ik was benieuwd hoe 
die tuin van Finlay eruitzag. Maar hoe dan ook was de voor
bereiding extreem kort. Wij hadden zeer weinig tijd, we moes
ten vertrekken. Ik heb altijd geleefd van resten - middelen en 
mensen krijgen voor vier dagen, snel over en weer reizen: dat 
is mijn professionele bestaan voor een deel geweest.
K.B./D.P.: Wie heeft de contacten met Finlay gelegd?
J.C.: Chris heeft Finlay benaderd. Omdat we heel lang aan de 
voorbereiding van de film over James Coleman hadden 
gewerkt, heeft hij een truc uitgehaald om Finlay zover te krij
gen dat hij zou meewerken. Hij heeft hem gebeld en gezegd: 
“we hebben brieven naar jou geschreven en we hebben geen 
antwoord gekregen.” Maar er waren helemaal geen brieven 
verstuurd! Uiteindelijk heeft Finlay ingestemd met onze 
komst.
K.B./D.P.: Op het moment dat jullie afreizen naar Schotland, 
is er over Ian Hamilton Finlays werk een rel in Frankrijk 
Naar aanleiding van zijn tentoonstelling in het ARC in Parijs 
valt Catherine Millet de Schotse kunstenaar frontaal aan in 
Art Press, meer bepaald in de edities van juni en juli 1987. Een 
citaat: “A PARC, Paris, un artiste anglais, Ian Hamilton 
Finlay, inscrit le signe SS sur des pierres... Dieu que l’art 
moderne parfois est farce... Demandez à Barbie. ” Jullie had
den die stukken gelezen?
J.C.: We wisten niet dat Finlay de opdracht had gekregen om 
een monument te maken om de Franse Revolutie te memo
reren.
K.B./D.P.: Die affaire was nog niet begonnen, maar jullie 
hadden de teksten van Millet gelezen?
J.C.: Waarschijnlijk wel. Art Press lag bij ons op kantoor. We 
kenden die teksten, maar de contacten met Jonathan Hirschfeld 
zijn pas later tot stand gekomen.
K.B./D.P.: De polemiek die door Millet gevoerd wordt, is van 
een heel andere orde dan het conflict tussen Ian Hamilton 
Finlay en Jonathan Hirschfeld. Maar ook de ruzie tussen 
Finlay en Hirschfeld over het coOuteurschap van de sculptu
ren die Hirschfeld voor Finlay had vervaardigd, bevond zich 
in een cruciale fase op het moment dat jullie in Schotland toe
kwamen. Hij schrijft—precies in de week dat jullie daar zijn - 
een brief naar Hirschfeld, waaruit het volgende citaat: “As 
you are at present you are rightly regarded as a person fit for 
deportation, to some other planet.”
J.C.:.. .terwijl wij daar zijn?
K.B./D.P.: ...terwijl jullie daar zijn!
J.C.: Daar wisten wij niets van.
K.B./D.P.: Uiteraard niet, want die briefwisseling is pas later 
naar buiten gebracht, door Hirschfeld en door Finlay.
J.C.: Ik vond die teksten van Catherine Millet polemisch, en ik 
wou het werk van Finlay met eigen ogen zien, maar het is 
Chris geweest die mij op Finlay heeft geattendeerd. Anders 
zou ik daar niet naartoe gegaan zijn.
K.B./D.P.: Dat moest jou toch interesseren, zo’n figuur die 
mogelijk fout is.
J.C.: Ja, ik wou dat werk wel eens zien, maar de problematiek 
is mij pas echt duidelijk geworden toen ik Finlay persoonlijk 
leerde kennen.
K.B./D.P.: Maar je wist op voorhand wel dat er een redelijke 
kans was dat... Je wilde dat onderzoeken?
J.C.: Ja, maar ik was meer door die tuin gefascineerd.
K.B./D.P.: Kende jij het werk van Finlay al? Hij nam ook deel 
aan de Documenta. Heb je die editie van de Documenta 
gezien? Dat is in 1987... je hebt dat werk gezien voor je naar 
hem toe ging?
J.C.: Ja, de Documenta heb ik bezocht, maar ik heb geen her
inneringen aan het werk van Finlay.
K.B./D.P.: Zijn werk bestond uit guillotines, en op die guillo
tines waren teksten aangebracht.
J.C.: Inderdaad, nu je het zegt Ik was daar niet van onder de 
indruk. Ik vond dat geen sterk werk. Het was zo banaal dat ik 
het vergeten ben.
K.B./D.P.: Wat wist je nog over Finlay?
J.C.: Ik kende waarschijnlijk zijn teksten en ik had wellicht 
afbeeldingen gezien van zijn beeldend werk. Maar tijdens de 
voorbereiding was ik vooral met de tuin bezig. Ik denk dat 
Anton Herbert en Jan Debbaut me daarover geïnformeerd 

hadden. Ik wist in ieder geval dat Finlay bijzonder selectief 
was om toegang te verlenen tot Little Sparta, zijn domein.

Zaterdag, 21 november 1987

K.B./D.P.: Jullie arriveren in Schotland op 21 november 1987?
J.C.: Ja, samen met Chris kom ik op die dag toe, een dag voor
dat de cameraman en de geluidstechnicus arriveren. 21 novem
ber 1987 was een zaterdag. Wij hebben geen contact gehad 
met Finlay, maar we hebben in de omgeving van Little Sparta 
rondgereden, wantje komt daar niet zomaar binnen.
K.B./D.P.: De dag erop, ‘s zondags, komt de technische ploeg. 
Bezoeken jullie dan Finlay?
J.C.: Nee, we spreken Finlay pas op maandagmorgen. Hij wou 
ons pas op maandag zien, tot en met de zaterdag daarop. 
Vanuit een telefooncel neemt Chris contact op met Finlay.
K.B./D.P.: Die telefoonscène, dat is het begin van de film! En 
dat is het eerste contact met Finlay?
J.C.: Zo is het. Dat is het letterlijke begin van de film. Achteraf 
hebben we hem verteld dat we dat opgenomen hadden.
K.B ./D.P.: Je zou kunnen zeggen dat jullie Finlay van bij het 
begin niet serieus namén ?
J.C.: Maar toen hadden we hem nog niet gezien...
K.B./D.P. : Het is alleszins een vreemd begin. Van bij het begin 
van de film wordt het duidelijk dat er iets vreemds aan de hand 
is. Dat gevoel wordt natuurlijk nóg Versterkt door de sound
track
J.C.: George De Decker verzorgde de sonorisatie van de film. 
K.B./D.P.: Het zijn goede effecten. De soundtrack roept de 
sfeer van een thriller op. Ook de beelden doen dat, de schapen 
die angstig weglopen, de duiven die plots opvliegen...
J.C.:.. .die rode telefooncabine, dat is toch Hitchcock. Je moet 
beginnen en je moet iets hebben wàt er m één keer staat. Ik 
vind dat in het algemeen nogal belangrijk, het begin van een 
film, hoe je een film aansnijdt. Hoe begin je?
K.B./D.P.: Wat Chris Dercon zegt aan de telefoon, dat is niet 
gerepeteerd?
J.C.: Nee! Chris en ik wilden het over het weer hebben. Finlay 
wist van niets.
K.B./D.P.: Was die telefoonscène jouw idee?
J.C.: Dat weet ik niet meer. Maar de volgende scène heb ik 
zeker bedacht: de beelden van de opgejaagde schapen, terwijl 
buiten beeld een gedicht wordt voorgedragen door een Schots 
jongetje. Het was een gedicht van Finlay en ik wou per se een 
kinderstem hebben. Ik heb een jongetje gevonden in het café 
van ons hotel.
K.B./D.P.: Had je dat boekje al, voor je vertrok?
J.C.: Nee, dat heb ik van hem gekregen op een van de betere 
dagen in Little Sparta.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er verder, die maandag? Jullie kre
gen toegang tot het domein?
J.C.: Voordat we binnenreden, maakten we de shots van die 
rode auto, die ik bestuurde.
K.B./D.P.: Waarom was dat een rode auto?
J.C.: Ik vond dat geestig. Je hebt toch wel gezien dat alle scha
pen met een rode vlek op hun vacht rondliepen? Wel, ik vond 
een rode auto wel iets hebben.
K.B./D.P.: Wat hebben jullie nadien gedaan?
J.C.: We hebben onder andere die Scène opgenomen waarin 
Chris door het bos loopt. Dat interesseert mij... dat pastorale, 
de koude en die dieren nog op dié weide.Dat landschap vond 
ik groots. We hebben ook de scène ingeblikt met de sculpuren 
van de slagschepen in de Roman Garden. Om vijf uur hebben 
we de planning van de rest van de week doorgesproken met 
Finlay.
K.B./D.P.: Hoe zagen die werkdagen eruit Vanaf dinsdag?
J.C.: Ik had het geluk dat het stevig is beginnen vriezen. Die 
rijm, ik vond dat briljant, maar Finlay vónd het verschrikke
lijk. Wij begonnen elke dag zo vroeg mogelijk te werken, 
want vanaf vijf uur was het pikdonker. Wé kregen een plek om 
te werken - daar aten wij zelfs apart. Wij zagen hem tijdens de 
dag niet, behalve als hij moest optreden, dan kwam hij te voor- 
schijn.
K.B./D.P.: Wat wou je eigenlijk met die tuin doen? Je zegt dat 

je daarop gebrand was.
J.C.: Ik had nog nóóit iets over een tuin gedaan en dat was echt 
een frustratie. Ik had graag ooit in Japan iets over tuinen 
gedaan, dat meen ik.
K.B./D.P.: Op datnwment, midden jaren ‘80, zijn er een aan
tal kunstenaars die met de tuin bezig Zijn, zoals FortuynJ 
O’Brien. Dat bleek duidelijk in Sonsbeek ’86, de geconstru
eerde idylle van een tuin. Heeft dat er iéts mee te maken? Of is 
dat vroeger begonnen?
J.C.: Ik heb dat altijd gehad, maar ik heb er weinig mee kun
nen doen. Abdij van het Park is eenzelfde verhaal. Dat boeren
hof! Op dat boerenhof staat een koe, en daarnaast een paard, 
en dan ben ik vertrokken. Dat zijn beelden die...
K.B./D.P.: In de film krijg je nergens een overzicht van de 
tuin.
J.C.: Nee, je kunt er niet ver kijken. Wat hij doet met die 
afspanning. Ik vind een hek iets sterks. Hij doet dat heel knap, 
met die tekst erop...
K.B./D.P.: Je had de tuin met de camera kunnen ontmaskeren. 
Dat heb je niet willen doen? Je richt de lens op de kunstwer
ken, en de natuur errond.
J.C.: Ik denk dat ik die tuin sterk vind. Ik blijf daarbij. Little 
Sparta ligt op een vreemde plaats, een soort Kalmthoutse 
heide, maar veel slechter, een terrein dat leeggestoken was 
voor bruinkool, ergens tussen Edinburgh en Glasgow. En hij 
maakt daar een lusttuin van, hij graaft vijvers, en connoteert 
die plek met agressie en geweld. Hij is in staat met weinig veel 
op te roepen. Ook die kleine waterpartijen... Met weinig mid
delen wordt Little Sparta een heel gevaarlijke plaats. Het is de 
beste samenvatting van zijn werk. Daar heeft hij zoektochten 
en verhalen gemaakt. Dat werk dat altijd maar uitbreidt - je
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kan zo de hele wereld pakken, als je niet oppast... maar dat 
moetje in de zomer beleven, daarin heeft hij gelijk.
K.B./D.P.: Enerzijds respecteer je het project van lan 
Hamilton Finlay, anderzijds vraagt Chris Dercon aan Finlay 
waarom hij jullie heeft toegestaan in de winter. Dat is toch een 
perverse vraag, want jullie hebben zelf gevraagd om in de 
winter een bezoek te brengen aan Little Sparta.
J.C.: Die vraag is gesteld omdat hij het daar zelf moeilijk mee 
had, vermoed ik. Het schijnt dat de tuin in de zomer briljant 
was, maar ik vond het moment goed: een tuin in de winter, wie 
doet dat nu?

Woensdag, 25 november 1987

K.B./D.P.: Jullie filmden van maandag tot zaterdag. Wat 
gebeurde er op woensdag?
J.C.: ‘s Woensdags hébben we die scène over de First Battle 
of Little Sparta opgenomen. Finlay was in een conflict met de 
belastingen verzeild geraakt. Er hebben toen schermutse
lingen plaatsgevonden in Little Sparta. Dercon en Finlay 
lopen naast elkaar en hij vertelt waar ze zich hebben ver
schanst - in de film zijn fotootjes opgenomen van die First 
Battle. Op een zeker moment waren Chris Dercon en lan 
Hamilton Finlay het roerend eens over een aantal...
K.B./D.P.: Waarover?
J.C.: Chris en lan hadden elkaar gevonden in een project over 
kunst die ze niet zagen zitten, wat ze ’entartete Kunst’ noem
den. ‘s Woensdags waren zij 'entartete Kunst’ aan het op
sporen. Voor mij kon dat niet. Ik had nogal wat zorgen over 
dat werk van Finlay.
K.B./D.P.: Wat was 'entartet’?
J.C.: Ze waren bezig over een tentoonstelling met werken die 
ze niet goed vonden. Samen gingen ze iets doen in Los 
Angeles. Waarschijnlijk ging het hen ook om de kwalijke 
invloed van het Amerikaanse cultuurimperialisme. 'Entartet', 
dat was een kreet; die twee waren aan het fikfakken, en ik 
kreeg het op mijn heupen. Ik heb dat uitgesproken.
K.B./D.P.: Wat was je probleem?
J.C.: Een geur waar ik niet tegen kan.
K.B./D.P.: Dat hij een vest droeg met een Duitse vlag?
J.C.: Nee, want daar was ik van op de hoogte.
K.B./D.P.: Was je daarvan op de hoogte? Wat stoorde je 
dan?
J.C.: Ik heb toegang gekregen tot zijn bibliotheek. Een biblio
theek heeft een adem van iemand: wat er is en wat er niet is. 
K.B./D.P.: En wat zat er dan in die bibliotheek wat jou 
opviel?
J.C.: Er waren verwijzingen naar boekverbrandingen. Maar 
het was niet alleen de bibliotheek; het waren ook zijn werken. 
Sommige teksten zijn ronduit dubbelzinnig. Ik vond zijn wer
ken wel interessant - in die zin ben ik Finlay nog altijd niet 
afgevallen. Bijvoorbeeld die eenvoudige gebeitelde stukken, 
zoals See Poussin/Hear Lorrain. Ik vond die werken trouwens 
sterker in de winter dan in de zomer. Of de zin Claude, 
Vlaminck, Corot, Ruysdael, our famous weathers. Dât is een 
zin. De dubbelzinnigheid van zijn werk trok me ook aan, maar 
ik vond dat het helder moest worden. Het is overal aanwezig 
in zijn oeuvre. Oorlog en vernietiging zitten heel diep in zijn 
werk. Maar is dat louter speculatief of provocerend met 
betrekking tot onze huidige wereld? Dat moest uitgepraat 
worden.
K.B./D.P.: Juljie hebben van maandag tot donderdag buiten 
gewerkt. Het interview met Finlay vindt plaats op vrijdag
avond
J.C.: Vrijdagavond. Op donderdag heb ik Chris op mijn lijn 
gekregen. Ik heb Chris overtuigd dat hij die vraag moest stel
len aan Finlay. Ik vond dat er zorgen waren.
K.B./D.P.: En wat was de reactie van Chris?
J.C.: Uiteindelijk heeft hij ermee ingestemd.
K.B./D.P.: De film eindigt met het interview van Chris Dercon 
met Finlay. Voordien heb je de Grotto van Aeneas en Dido in 
beeld gebracht. Boven de detir van dat bouwsel had Finlay 
een S aangebracht, de S in de vorm van een bliksem of een 
SS-teken. Monteer je dat stuk bewust op het einde van de film? 
J.C.: Nee, want het hele parcours was van tevoren vastgelegd, 
door ons in samenspraak met Finlay. De montage heeft de 
volgorde van de opnamen.
K.B./D.P.: Fierst zie je Finlay rondlopen in een jas met een 
Duitse vlag, en daarna komt dat S teken in beeld. Als kijker 
begin je je steeds meer vragen te stellen. En die vragen komen 
dan uiteindelijk aan de orde in het gesprek tussen Dercon en 
Finlay.
J.C.: Ik moest het weten en ik heb Chris overtuigd om hem aan 

de tand te voelen.
K.B./D.P.: Chris voelt zich duidelijk ongemakkelijk Het duurt 
even eer hij de vraag stelt: “The director and myself as a 
script writer, we tried to talk you in... and we wanted to hear 
from you the day before, the day before yesterday, yesterday 
and today, what is your stance actually when you talk about 
the Third Reich for instance; we wanted to hear from you that 
you are against the censorship of the Third Reich, we didn’t 
hear it; we wanted to hear from you that you are against 
Hitler and the Waffen SS, we didn ’t hear it. ”
J.C.: Chris bracht die vraag nogal stuntelig, hij geraakte er niet 
uit, maar Finlay werd boos, hij zei dat hij het niet eerlijk vond. 
Hij viel uit zijn rol. De vriendelijke man werd plots een heel 
pissig iemand. Dat was zeer opvallend.
K.B./D.P.: Dat is toch begrijpelijk Hij wordt aangevallen in 
Art Press... en jullie komen daar langs en stellen dezelfde 
vraag. Wat is er gebeurd toen de camera werd uitgezet.
J.C.: De camera is niet uitgezet: de film was op. Letterlijk. Op 
het einde van het interview kwam een kat binnen, Finlay zei 
nog wat, en de film was op. Daarna zijn we niet onmiddellijk 
buitengezet, maar het scheelde niet veel. Hij beschuldigde ons 
ervan dat we gestuurd waren door Art Press. Hij beweerde 
zelfs dat we spionnen waren van de Franse geheime dienst. Hij 
zei dat wij er alleen maar op uit waren om zijn projecten in 
Frankrijk te kelderen. Hij voegde er nog aan toe dat hij die dag 
een telefoontje gekregen had en dat hem was meegedeeld dat 
zijn twee grote opdrachten in Frankrijk geannuleerd waren. 
K.B./D.P.: Maar dat kan niet, want een van de grote opdrach
ten, het monument naar aanleiding van de Franse Revolutie, 
is pas veel later afgeblazen, namelijk in 1988.
J.C.: Misschien was het nog niet officieel. Ik zeg wat hij ons 
gezegd heeft. Hij heeft het toch tegen ons gezegd. Hoe kan ik 
het anders weten?
K.B./D.P.: Pas op 25 maart 1988 organiseert Radio Europe 1 
een discussie over de wenselijkheid om Finlay een monument 
te laten oprichten, in het licht van de controverse die zijn werk 
eerder in Frankrijk had uitgelokt.
J.C.: Ik kan alleen maar zeggen wat hij ons in de schoenen 
wilde schuiven. Wij wisten niet eens dat hij die opdracht had. 
K.B./D.P.: Op 25 maart 1988, dezelfde dag van het debat op 
Radio Europe 1, neemt François Léotard, de Franse Minister 
van Cultuur, het besluit om Finlay de opdracht te ontnemen. 
J.C.: Dan heeft hij ons iets wijsgemaakt.
K.B./D.P.: Dat zou me niet verwonderen als je kennis hebt 
genomen van de beschuldigingen en beledigingen die hij in 
brieven heeft vastgelegd.
J.C.: Ik weet alleen dat hij ons dat heeft verteld.
K.B./D.P.: Hoe is die vrijdagavond verder verlopen?
J.Ç.: Wij zijn het oneens geraakt maar ik heb Finlay duidelijk 
gemaakt dat wij een afspraak hadden om tot zaterdag te wer
ken. Hij had trouwens een honorarium gekregen voor werk
zaamheden van dinsdag tot en met zaterdag - ik deed dat vaak 
voor kunstenaars, als ik geld had. Daarna zijn we naar ons 
hotel teruggekeerd en ik heb tegen Chris gezegd dat ik de dag 
daarop terug naar Little Sparta zou gaan om de laatste op
namen te maken. We hebben vervolgens stevig gedronken en 
hebben oorlogsliederen gezongen met enkele Schotten. Chris 
maakte kenbaar dat hij me niet zou vergezellen de volgende 
dag.
K.B./D.P.: Waarom wilde Chris Dercon niet meer terug naar 
Little Sparta?
J.C.: Hij dacht dat ze hem gingen afmaken, ik weet het niet... 
Finlay was nogal tekeergegaan tegen hem. De Finlay-fUm is 
een project waar hij niet graag aan herinnerd wordt, denk ik. 
K.B./D.P.: Wat stond er ‘s zaterdags nog op het programma? 
J.C.: Ik laat mij niet verdrijven of ze moeten mij eruit gooien. 
Ik moest nog opnamen maken van het fotografische materiaal, 
onder andere van die First Battle. Daarna heb ik afscheid 
genomen van Finlay. Ik heb gezegd dat hij de film moest 
afwachten.

Another Battle

K.B./D.P.: Heeft hij jou toen die verklaring laten ondertekenen? 
J.C.: Ja.
K.B./D.P.: De toon van die verklaring is nogal heftig: 
“Yesterday evening you both made statements which had no 

foundation in my work or in anything I have said, and which 
were a gross abuse of our professional relationship as well as 
being of a kind I would not expect to hear from the most 
uneducated Scottish peasant. ”
J.C.: Ja, dat kan tellen.
K.B./D.P.: Je tekent vervolgens dat je ermee akkoord gaat om 
de eindversie van de film aan Finlay voor te leggen en je ver
leent hem ook het recht om stukken uit de film te knippen.
J.C.: Ja, dat kan je iemand niet weigeren. Als ik dat niet zou 
hebben ondertekend, dan was ‘t hek pas goed van de dam. Het 
was de enige manier om door te kunnen gaan.
K.B./D.P.: Het is dan toch al duidelijk dat het heel slecht gaat 
aflopen. Dacht je dat niet?
J.C.: Nee, ik dacht dat het allemaal nog in orde zou komen. 
K.B./D.P.: Dan ben jij teruggekeerd naar de BRT?
J.C.: Ik heb de film gemonteerd, met heel veel plezier. Ik had 
een zeer goede monteur, Filip Van Hecke.
K.B./D.P.: Je dacht dat het jou ging lukken om de toestem
ming te krijgen van Finlay?
J.C.: Ik wou die film voltooien, that’s all.
K.B./D.P.: Was het niet lastig om een film te monteren die mis
schien nooit zou worden uitgezonden?
J.C.: Als je het niet monteert, dan is het sowieso afgelopen. Er 
was tijd voorzien, dat heeft gewoon te maken met productie- 
praktijk.
K.B./D.P.: Op 25 maart ‘88 stuurt Claude Blondeel, de produ
cer van de film, een brief aan Finlay met de mededeling dat de 
film midden april klaar zal zijn.

J.C.: De montage was toen al beëindigd, maar de sonorisatie 
wellicht niet.
K.B./D.P.: Op 4 april ’88 krijgen jullie een brief van Finlay. De 
toon is ongemeen fel: “In reality you came, pre-programmed 
with the lies of Millet to concoct a cheap melodramafor a cre- 
dolous and corruptible audience. [...] our openness and hos
pitality were met with secret prejudice and mean cunning; at 
last, in the light of your final interview with Ian Hamilton 
Finlay —an interview which would have been more appro
priate to the cellars of the Gestapo than to a TV programme 
[...] Because, yesterday, an unfortunate people were forced to 
wear yellow stars you (and others like you) see the obscene 
possibility of forcing others to wear yellow swastikas today. 
[...] Not afoot of your deceitful film should be shown, and you 
should repay every penny of the cost to the Television 
Company. We are initiating legal action in France and we 
shall not hesitate to do the same in Belgium. ”
J.C.: De dagen en maanden nadien volgen nog tal van brieven, 
van hem, van zijn vrouw en van tal van medestanders. Het kon 
niet anders of de top van de BRT zou er zich ook mee 
bemoeien.
K.B./D.P.: Er wordt voortdurend gebruik gemaakt van het 
argument dat de winter niet het ideale seizoen is om de tuin te 
filmen.
J.C.: Dat lijkt het belangrijkste argument
K.B./D.P.: Op 14 september 1988 stuurt Cas Goossens, 
directeur-generaal van de BRT, een brief met vragen naar 
Bert Hermans, directeur televisie, stellende: “Ian Hamilton 
Finlay zou lastig gevallen zijn met impertinente vragen en 
beledigende uitspraken in verband met het neo-nazi verleden 
van de betrokkene ” - “De feiten zouden zich in juni-juli heb
ben voorgedaan, en het zou zelfs tot handtastelijkheden zijn 
gekomen. ’’
J.C.: Ja, dat was helemaal te gek. Hoe kan dat nu: de film is 
gedraaid in november 1987. Cas Goossens was de zaak ter ore 
gekomen tijdens een bijeenkomst van de directeurs van de 
openbare omroepen van Europa. Ik heb het er met Cas 
Goossens over gehad. Ik denk dat hij zelfs een kopie heeft 
gekregen van de film, maar men wilde de film niet op antenne 
brengen. Weetje wat het argument was?
K.B./D.P.: Neen.
J.C.: Het argument was dat ik met Finlay een contract had 
afgesloten in het Nederlands. Dat was het argument! Dat zijn 
toch geen producenten, dat zijn hangbroeken. Ze durfden de 
film niet uitsturen.
K.B./D.P.: Finlay kan toch geen zaak aanspannen tegen jullie 
in Engeland?
J.C.: Nee. Ik denk ook niet dat hij gelijk zou hebben gekregen. 
Die film brengt geen expliciete negatieve informatie.
K.B./D.P.: Maar jij hebt toch getekend dat hij het laatste 
woord kreeg. Zo was hij toch in het voordeel?
J.C.: Finlay is niet meer teruggekomen op de verklaring die 
ik in Schotland heb ondertekend. Neen, hij heeft enkel 
geschreven dat hij de film niet goed vond en dat hij de BRT 
gerechtelijk zou vervolgen als de film zou worden uitgezon
den. Herhaaldelijk is ook geëist dat we de footage zouden 
vernietigen.
K.B./D.P.: Hij kan wel een zaak aanspannen, in België, zoals 
hij een zaak heeft aangespannen in Parijs.
J.C.: Dat zou gekund hebben. Ze hadden schrik. Op de BRT 
wou men de zaak zo snel mogelijk vergeten.
K.B./D.P.: Je hebt Cas Goossens niet proberen te overtuigen?
J.C.: Heb jij al eens met ambtenaren aan tafel gezeten? Ik ben 
in de steek gelaten! Voor mij was de kous af. Ik wou de film 
afmaken, meer niet.
K.B./D.P.: Dat is een belangrijke uitspraak. Als je de film 
maar kon afmaken; dat de film uitgezonden werd, interes
seerde jou eigenlijk niet zoveel.
J.C.: Zo is het. Er is in België ook geen publiek waar je je dik 
over kan maken.
K.B./D.P.: Aan wie heb je de film nadien laten zien?
J.C.: Pas veel later heb ik de film getoond aan Yves 
Aupetitallot, die een catalogus over mijn werk aan het voorbe
reiden was.
K.B./D.P.: Wanneer was dat?
J.C.: Dat is veel later, in ‘91. Yves Aupetitallot heeft ook een 
selectie van mijn films over beeldende kunst samengesteld. 
Die films zijn in verschillende steden getoond, in Frankrijk, 
Duitsland en Polen. Ik heb ervoor gezorgd dat Little Sparta, 
et in arcadia ego erbij zat. Zo is de film ook vertoond in het 
Jeu de Paume, waar terzelfdertijd een Broodthaerstentoonstel- 
ling liep.
K.B./D.P.: En die vertoningen zijn kunnen doorgaan?
J.C.: Na de eerste twee screenings van Little Sparta zijn 
Finlays medestanders in Parijs wakker geworden. Midden in 
de nacht kreeg ik een telefoon van het kabinet van Jack Lang 
- hij was terug Minister van Cultuur geworden. Jack Lang 
was ‘s nachts zelf uit zijn bed gebeld. Ik kreeg te horen dat er 
geen derde vertoning meer zou komen. Dat is toch typisch 
Finlay. Le spectacle, mon dieu.
K.B./D.P.: Is Little Sparta, et in arcadia ego de enige film die 
niet tot bij het televisiepubliek is geraakt?
J.C.: Ja. Er zijn wel eens meer problemen geweest, onder 
andere met Thierry De Cordier. Maar steeds kon er een oplos
sing worden gevonden. Sommige televisieprojecten zijn even
wel eerder - voor het tot opnamen was gekomen - in de lade 
opgeborgen.

Transcriptie: Iris Paschalidis, Dirk Pültau 
Redactie: Koen Brams
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Vlaamse Choc
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Openbare televisie moet niet enkel enter
tainen , maar ook informeren, opinies 
publiek maken en ze voeden met feiten, 
standpunten en inzichten. De ene zender 
doet dat al wat beter dan de andere, en het 
is met jaloezie dat ik de uitzending van 
Tout ça (ne nous rendra pas le Congo) op 
RTBF heb bekeken (wat een magnifieke 
generiek!), waarin Vlaamse Choc van 
Peter Boeckx werd uitgezonden en bespro
ken. Vlaamse Choc is een 45 minuten 
durende docu over Filip Dewinter. Hij 
wordt gevolgd tijdens de verkiezingscam
pagne van juni vorig jaar - de campagne 
na de veroordeling van het Blok - en men 
ziet Dewinter aan het werk in een hele 
reeks omgevingen, van het parlement en 
het congrespodium tot en met het café, de 
eigen achterkeuken, of op wandel met z’n 
hond.

Het sérieux waarmee zo’n thema 
door de RTBF wordt behandeld en de 
generositeit waarmee men er tijd voor uit
meet (de hele uitzending duurt twee uur), 
wekken, zoals gezegd, jaloezie. Bij de 
RTBF is de toon niet badinerend of licht 
ironiserend en luchtig; de interviewer 
draagt geen strikje en staat niet naast een 
uitgeklapte laptop; evenmin worden vra
gen van de interviewer afgesloten met 
“een kort antwoord alstublieft want we 
hebben weinig tijd”. Neen, er heerst een 
grote gravitas op het plateau; de gesprek
ken deinen op het ritme van argumenten, 
niet van de studioklok; mensen mogen 
moeilijke woorden gebruiken; er worden 
interessante dingen gezegd, en er wordt 
duidelijk gemaakt dat dit thema een 
belangrijk thema is - belangrijker dan, zeg 
maar, de verkeerschaos tijdens de wissel- 
weekends in de vakantieperiode, de over
tredingen van de wet op de koopjesperi
ode, of de eerste werkdag van een 
vervangend parlementslid. Thema’s wor
den besproken in een setting die meteen 
het statuut van dat thema aangeeft. Zo 
wordt ons duidelijk gemaakt dat bepaalde 
thema’s meer aandacht verdienen of 
behoeven dan andere. Dat heet ‘duiding’ 
- iets wat men bij Ter Zake of De Zevende 
Dag dringend zou moeten leren.

Dat Filip Dewinter bij onze 
Franstalige landgenoten een ander soort 
belangstelling wekt dan aan Vlaamse zijde 
is evident: voor ons is de extreem-rechtse 
stemmenmagneet uit Ekeren al lang geen 
politieke exoot meer. Hij is in Vlaanderen 
even bekend als Coca-Cola. Vlaamse Choc 
biedt dan ook vooral een gelegenheid om 
de kennis wat op te frissen, om het cola
flesje eens van naderbij te bekijken, om de 
zuurtegraad van de cola eens op te meten, 
en er wat vervelende vragen over te stel
len. Bijvoorbeeld:

Wat zien we?

Wat krijgen we te zien in deze 45 minuten? 
Op het eerste zicht krijgen we ‘een blik 
achter de schermen’; we volgen Dewinter 
op plaatsen waar de camera doorgaans niet 
komt: in z’n auto, in z’n woonkamer, in 
vergaderzaaltjes van het Blok, in een lege 
congreszaal waar Dewinter de opstelling 
controleert en z’n soundcheck doet. Het is 
een bekend genre: de camera als voyeur, 
als betrapper, als instrument dat ons betere, 
grondiger en diepere blikken op de realiteit 
gunt, met de suggestie dat we zo dingen te 
weten komen die we anders nooit zouden 
weten -dat we beter geïnformeerd zijn 
over de authentieke werkelijkheid.

Het is inderdaad verbazend hoe dik
wijls deze camera naar andere camera’s 
kijkt, steeds vanuit het standpunt van 
Dewinter. Deze camera, zo is de suggestie, 
is niet de camera van de media. Dit is een 
andere camera, dit is Dewinter zelf en niet 
‘wat de media ervan maken’. Zo zien we 
vanop de achterbank van de wagen hoe 
reporters zich rond het raampje van 
Dewinter verdringen voor beelden, foto’s 
en uitspraken. We zien Reddy De Mey 
(horresco referens, maar... de media) 
pogingen doen om Dewinter van zijn nut 
en belang te overtuigen - laat maar weten, 
Filip, als ge ergens een dossiertje wilt uit
brengen over iets, maar zorg ervoor dat 
mijn naam niet vermeld wordt want ik 
werk nog bij de VRT. We zien Dewinter 
met reclamejongens discussiëren over ont
werpen van affiches voor de campagne 
— één affiche toont een naakte vrouw met 
een baby in haar armen en daarover wordt 
monkelend gepraat door de Blokstrategen. 
We zien Dewinter een van z’n dochters 

aanporren om toch maar jioe-jitsoe te gaan 
volgen, want een beetje weerbaarheid is 
altijd goed voor later. We horen Dewinter 
uitgebreid in het Frans babbelen met een 
Bretoense ultranationalist, we horen hem 
een militant op het hart drukken dat Frank 
Vanhecke het 70-puntenprogramma hele
maal niet heeft verloochend, we horen hem 
vertederd en kwajongensachtig praten 
over zijn legerdienst als Kandidaat Reserve 
Officier in Aarlen; en we horen schalkse 
pillow talk tussen hemzelf en dat andere 
VB-bidprentje, Marie-Rose Morel, op de 
dag van de eedaflegging in het Vlaams 
Parlement.

Het interessantste aspect van de film 
is echter dat we zien hoe nauwkeurig 
Dewinter zijn publieke optredens voorbe
reidt. Hij loopt met een aantal medewer
kers door de zaal van het verkiezingscon
gres, en wijst een oneffenheid aan waar de 
grote namen over kunnen struikelen; hij 
wil een kleinere leeuwenvlag op het 
podium, want dit exemplaar hangt tot op 
de grond en dat staat niet; hij wil kinderen 
en bloemen apart op het podium, om nog 
beter te scoren met dat ene beeld dat ‘in de 
media’ komt: het eindshot van het congres 
met de lijsttrekkers, kindjes, bloemen op 
het podium en de hysterische aanhang in 
de zaal. Hij test de geluidskwaliteit van de 
micro’s door een deel van zijn toespraak te 
geven voor een lege zaal. Hij draagt ook 
steeds aangepaste kledij: jasje, blauw 
hemd en gestreepte das voor alles wat ‘for
meel’ is - parlement, partijhoofdkwartier, 
media - en smart casual voor contacten 
met de basis. Als Dewinter publiek gaat, 
verloopt dat volgens het boekje en wordt er 
nooit geïmproviseerd. Men kan dit als het 
hoofdthema van Vlaamse Choc zien: de 
docu gaat eigenlijk niet over Filip Dewinter 
tout court, maar over hoe Dewinter publiek 
gaat, hoe Dewinter zichzelf ontwerpt als 
publieke figuur - als figuur die vanuit alle 
hoeken en kanten bezien en bezichtigd 
mag worden.

Maar dat is vanzelfsprekend ironisch, 
want Vlaamse Choc is zelf een media
product waarvoor Dewinter wekenlang 
gevolgd werd, in het volle besef dat er een 
documentaire uit zou resulteren. De 
camera van Peter Boeckx is op geen enkele 
wijze anders dan die van Ter Zake of De 
Zevende Dag:, het is een instrument waar
mee beelden publiek worden gemaakt 
-beelden die zijn vergaard om publiek 
gemaakt te worden-, mediabeelden dus. 
Het indringende realitygenre van Vlaamse 
Choc past bovendien binnen een bestaand 
mediaformat, het is zelfs het genre bij uit
stek dat de centrale ideologie. van onze 
media uitdraagt: het zegt dat de media écht 
informeert, dat zij het onzichtbare zicht
baar maakt, het onbekende leert ontdek
ken, de dingen weergeeft zoals ze zijn. 
Daar zit de ironie: de film toont wat een 
mediabeest Dewinter is, hoe nauwgezet hij 
omgaat met de media, hoe goed hij de 
media volgt en erop inspeelt. Maar 
Dewinter doet dit zo goed dat hij ook dit 
realitygenre weet te bespelen, dit voyeuris
tische, ‘niet-voor-publicatie’ genre. En 
daardoor laat Vlaamse Choc opnieuw dfe 
Dewinter zien die Dewinter - in de 
media — wil laten zien.

Krijgen we dan wat ons beloofd was 
— een authentiek, onthullend verhaal over 
Dewinter, een ‘andere’ Filip Dewinter, een 
blik op het Blok die we nog nooit kregen? 
Jazeker, we krijgen dat allemaal. Maar we 
krijgen het niet uitsluitend van Peter 
Boeckx; we krijgen het ook — en in de eer
ste plaats - van Dewinter zelf, die niet 
getoond wordt maar toont, die zelf de 
camera bedient en hem doet meekijken 
naar dingen die hij het bekijken waard 
vindt.

Wie zien we?

Vlaamse Choc gaat over Dewinter, het wil 
een ‘andere’ Dewinter laten zien; maar 
zonet stelden we vast dat die ‘andere’ 
Dewinter evengoed door Dewinter zelf 
wordt geconstrueerd. Dus wie zien we nu?

Dat Dewinter de touwtjes in handen 
heeft en de film mee regisseert zien we aan 
de hand van grote en kleine dingen. Grote 
dingen: Dewinter is uiteraard degene die 
toestemming gaf aan de cameraploeg om 
zijn achterkeuken te betreden, om mee te 
lopen langs de volkse cafés van Wilrijk, 
om de camerman op de achterbank van z’n 
wagen te installeren. Dewinter laat ons 
meegenieten van zijn ondeugend geneuzel 
met Marie-Rose Morel, van de ontbijt- 
gesprekjes met zijn dochters en zijn vrouw 
(“poes”), van de strategische vergaderin
gen met zijn communicatieadviseurs op 

het hoofdkwartier en in zijn veranda thuis. 
Alles wat we in deze film te zien krijgen 
draagt minstens het passieve imprimatur 
van Dewinter zelf. Gedurende de hele 
draaiperiode van de film houdt hij de vin
ger aan de trekker. Als hij de cameraploeg 
de deur wijst, dan gaat ze eruit; als hij niet 
wil dat een deel van de vergadering 
gefilmd wordt, dan gebeurt dat niet; als 
bepaalde personen die bij hem op de koffie 
komen niet gezien mogen worden, dan 
gebeurt dat evenmin. Dat Dewinter hier 
uiterst zorgvuldig te werk gaat, mogen we 
afleiden uit de film zelf: hij is een geniale 
maniak in de omgang met de media, en 
gepassioneerd door zijn eigen publieke 
voorkomen. De reporter of redacteur kan 
na de opnames een en ander bewerken ach
ter de montagetafel - maar het ruwe mate
riaal is wat het is, en het draagt de stempel 
van Dewinter.

Dat blijkt ook uit kleine dingen. Op 
enkele plaatsen in de film zien we hoe 
Dewinter bewust voor de camera werkt, 
hoe hij datgene wat de camera waarneemt 
doelbewust vermengt met boodschappen 
voor die camera.

Er zijn bijvoorbeeld twee scènes 
waarin een hond optreedt. Eén keer ont
moet Dewinter een militante die een 
Doberman meetroont; Dewinter zegt 
lachend: “een Doberman, da’s een hond 
die bij mij past.” Hier is vintage Dewinter: 
steeds verwijzend naar het beeld van zich
zelf, naar wat hij is en wat hij wil dat ande
ren in hem zien. In een tweede scène gaat 
hij uit wandelen met zijn eigen hond, een 
Duitse Herder. En hij zegt: “Alleen een 
Duitse Herder past bij m’n imago.” Hij 
zegt dat niet tegen een militante, maar 
tegen de cameraman. Hetzelfde genre, het
zelfde motiefje, gebruikt hij zowel voor de 
militante als voor de cameraman (de 
media!) - en in beide gevallen doet hij dat 
‘authentiek’, om écht, spontaan en natuur
lijk over te komen; voici de Filip. Maar de 
variaties - nu eens Doberman, dan weer 
Duitse Herder - verraden dat het om een 
gerepeteerd genre gaat, een discursief 
blauwdrukje dat in alle mogelijke variaties 
kan ingezet worden, naargelang het uit
komt, en telkens met hetzelfde doel: 
publiek imagowerk. Het is zoals een verze
keraar die tegen de ene klant zegt “een 
BMW, da’s mijn lievelingsauto", en tegen 
een andere “een Lancia, da’s mijn lieve
lingsauto”. Waarheid of leugen spelen hier 
geen rol - dit is pure pragmatiek, dingen 
zeggen omdat ze effecten produceren; en 
de ‘betrappende’ camera wordt door hem 
op precies dezelfde wijze gebruikt als de 
basismilitante: als publiek.

Op andere ogenblikken zien we hoe 
Dewinter zich in intieme gesprekken naar 
een publieke overhearer gaat richten. In 
een huiselijke scène staat Dewinter met 
een van zijn dochters gebogen over een 
schoolatlas. Hij geeft aan welke landen er 
tot de EU behoren en zegt dan plots: “maar 
wat er niét bij Europa hoort, da’s dat land 
hier”, en hij wijst naar Turkije. Het doch
tertje zegt daarop dat ze op school een 
vriendinnetje heeft - “maar ik heb er al een 
beetje ruzie mee”— van Turkse origine. 
Papa Dewinter: “maar dat betekent nog 
niet dat alle Turken zomaar tot Europa 
moeten gaan behoren, want dat zijn er een 
pak hé.” Een intieme anekdote van de 
dochter wordt door de vader gecounterd 
met een robuust-dogmatische uitspraak uit 
de Blokpropaganda. En van die 
Blokpropaganda, zo mogen we aannemen, 
zijn de dochters Dewinter goed op de 
hoogte. Ze lopen namelijk gekleed in 
propagandamaterialen, worden erin rond
gereden, het huis is ermee behangen, en 
bovendien worden ze door paps actief in 
de campagne betrokken. Er is dus geen 
enkele reden waarom paps dochterlief een 
politiek dogma moet aanreiken - ze kent 
dat al - en daar kunnen we uit afleiden dat 
zij niet de enige aangesprokene is. In dit 
perfect geënsceneerd huiselijk tafereeltje 
spreekt Dewinter tot alle kijkers.

Als we de reportage mogen geloven, 
dan wordt de Vlaams Blokcampagne geor
kestreerd door mama en de dochters, niet 
door spindoctors en andere professionals. 
Dit brengt ons bij een tweede voorbeeld. 
Dewinter vergadert in de veranda met wat 
communicatiemensen, en er moet gekozen 
worden uit diverse ontwerpen voor cam- 
pagneaffiches. Ze raken er niet uit, en dus 
grabbelt Dewinter het hele zootje bijeen, 
gaat naar de eetkamer, en legt hét pro
bleem voor aan vrouw en kinderen. Een 
heroïsche discussie volgt, waarin uiteinde
lijk met drie tegen één voor een bepaald 
ontwerp gekozen wordt. Dewinter, met 
één oog naar de camera, monkelt “ge ziet 

dat er bij ons thuis democratisch beslist 
wordt” - verwijzend naar het wijdver
spreide beeld van het Blok als een onde
mocratisch gestructureerde partij. Alweer 
is de camera hier gewoon publiek — de lens 
is de toegang naar de massa, en Dewinter 
spreekt ook hier de massa toe, met één 
hand op de schouder van zijn dochter. En 
ook hier is Boeckx’ camera geen bedrei
ging voor Dewinter, geen betrapper, maar 
een vriend en bondgenoot.

Betrappingen zijn zeldzaam in Vlaamse 
Choc. Twee keer merken we bij Dewinter 
een zekere schichtigheid en een gebrek aan 
tact in de menselijke omgang. Wanneer 
Reddy De Mey zijn discrete journalistieke 
diensten aanbiedt, zien we dat Dewinter zo 
snel mogelijk uit beeld zou willen verdwij
nen. Reddy is immers zo dom dat hij bijna 
een deel van de schandalentactiek van het 
Blok verklapt: het feit dat het Blok zich 
voedt met inside informatie aangeleverd 
door sympathiserende journalisten, en ach
ter de schermen af en toe meewerkt aan de 
constructie van ‘het nieuws’, om er dan 
met brio op in te spelen. In de tweede 
scène wordt Dewinter, na een meeting in 
West-Vlaanderen, aangesproken door een 
potige skinhead in een zwarte jekker. De 
knaap stelt zich mompelend voor: “’t is... 
om bescherming te geven... dus om mee te 
gaan met jullie.” Dewinter vindt dit duide
lijk gênant, wijst de man snel door “naar 
de man van de ordedienst”, en rept zich uit 
zijn buurt. Deze man dreigt immers een 
oud beeld van het Blok te reactiveren, een 
beeld dat Dewinter vereenzelvigt met de 
knokploegen van VMO en Voorpost, met 
gespierd racistisch scum zonder hersens en 
met eelt op de vuisten. Vlak na een veroor
deling wegens racisme, en midden in de 
grote schoonmaakoperatie die het Blok na 
dit vonnis moest organiseren, past zo’n 
ouderwetse skinhead niet in het plaatje 
- kinderen, bloemen, bejaarde mensen, 
arbeiders: dat zijn de mensen waarmee 
Dewinter op de foto moet.

In beide gevallen gaat het om onge
wenste beelden, en op dat moment zien we 
hoe sterk Dewinter zich bewust is van de 
camera die hem volgt. Maar los van die 
twee incidentjes tatert Dewinter in opper
ste minzaamheid met iedereen, jong en 
oud, nuchter en dronken, mooi en lelijk. 
Geen enkele situatie is zo bedreigend dat 
hij er z’n cool en grijns bij verliest. Hij valt 
niet door de mand wanneer hij, in zijn new 
managerial bureau, wordt geïnterviewd 
door drie allochtone studenten, die hem 
natuurlijk vragen of hij en zijn partij racis
ten zijn - “als gij uw les niet hebt geleerd 
moet ge de leraar niet van racisme beschul
digen omdat ge slechte punten krijgt hé”. 
Hij komt evenmin in de problemen als een 
medewerker hem in de congreshal terzijde 
neemt, en op allerlei suggestieve manieren 
wijst op de aanwezigheid van “een 
mulatje" - Filip repliceert dat ze de vrouw 
is van de ex-commissaris van Oostende, 
een Blokker, en mooi genoeg om een paar 
keer in beeld te mogen komen. En wanneer 
er aan de uitgang van een café een 
opstootje ontstaat met passerende alloch
tonen - er zeilt een stoel door de lucht - 
zien we Dewinter rustig, kalm en lachend 
zijn auto instappen, een verhitte bejaarde 
militant tot kalmte oproepend. Als bedekt 
met een dikke laag vaseline glipt hij door
heen allerhande potentieel discrediterende 
situaties, steeds lachend en vriendelijk, 
steeds in control, steeds zelfverzekerd en 
sterk in al z’n rolletjes: volkstribuun, 
basisactivist, werkgever van een rits 
enthousiaste medewerkers, volksmens, 
papa, en bovenal op-en-top professionele 
mediaster.

De kameleon

Ik hen er dus niet zeker van dat Vlaamse 
Choc het lang verwachte programma is 
waarin Dewinter en zijn Blok ‘blootge
legd’, ‘aan de kaak gesteld’ of ‘ontmas
kerd’ worden. Ontgoocheling daarover 
was ook te horen in het RTBF-debat na de 
film (waarin tal van Vlaamse gasten figu- 
reerden - alweer een pluim voor RTBF). 
Ook de pers had er al voor gewaarschuwd. 
De uitzending zou een i 'menselijke' 
Dewinter tónen, een; Dewinter die men 
moeilijk als monster kon afschilderen - de 
uitzending zou, kortom, Dewinter tonen 
zoals men Joseph Goebbels ziet doorheen 
zijn dagboeken: als een beminnelijke 
vader, een gedreven man, een man die 
emoties kan tonen, maar die niettemin zijn 
werk met hart en ziel blijft doen. Zijn werk 
van nazipropagandakoning, van orkest
meester van het genazificeerde Duitse 
Volk.



Ook Dewinter doet zijn werk met hart en 
ziel. In Vlaamse Choc zien we een top- 
professional van de hedendaagse politiek 
aan het werk, de Cruyff van het nieuwe 
Populisme. Dewinter is een goed politicus, 
een héél goed politicus. De politiek die hij 
praktiseert en die hij zelf mee gestalte 
heeft gegeven is echter dégoutant, moreel 
en ideologisch verwerpelijk, en het eind
punt van de democratie wanneer ze tot 
haar uiterste consequenties wordt doorge
voerd -dat heb ik elders al voldoende 
beargumenteerd. Maar zijn politieke rol 
speelt hij met uitmuntendheid, en dat laat 
hij uitvoerig zien in Vlaamse Choc.

Vlaamse Choc is, zo men wil, een 
gebalde masterclass in modem gemediati- 
seerd populisme. Dat het om een gemedia- 
tiseerd populisme gaat, heb ik hopelijk al 
aangetoond: we zien Dewinter doorheen 
de media, en dus op de wijze van de media. 
Wie deze media grandioos bespeelt - zoals 
Dewinter- kan ervoor zorgen dat men 
hem ziet zoals hij dat zelf wil. Zo iemand 
schakelt de media als kritische filter uit, 
neemt zelf de rol van ‘provider’ over, maar 
behoudt de suggestie dat dit alles door
heen een kritische filter wordt aangebo
den. Hij behoudt, met andere woorden, de 
suggestie dat een positief beeld van 
Dewinter een kritisch beeld is van 
Dewinter. De synergie tussen media en 
politicus is dan compleet.

Dat het om populisme gaat, en dat dit 
populisme een complexe reeks handelin
gen inhoudt, toont Vlaamse Choc even
eens. Dat is een van de documentaire ver
diensten van de film - tenminste, als men 
hem bekijkt vanuit een meta-standpunt, als 
een mediaproduct dat uitspraken doet over 
de ‘synergie tussen media en politicus’ die 
het zelf mee bewerkstelligt. We zien dan 
immers hoe Dewinter op diverse niveaus 
tegelijkertijd werkzaam is. Een fluisterend 
gesprek met een basismilitant, een vader
lijke keuvel met zijn dochters, een toe
spraak voor een partijcongres: het zijn 
allemaal situaties op zich, en ze spelen 
zich allemaal af op specifieke niveaus (het 
café met de kleine groep militanten, het 
eigen gezin, de zaal met enkele duizenden 
Blokleden en leiders). Maar het medium 
van de televisiedocumentaire biedt zelf 
nog een bijkomend niveau aan: dat van het 
brede mediapubliek. Het intieme gesprek 
met de dochter wordt zo een gesprek dat 
miljoenen mensen mee kunnen beluiste
ren. Vandaar de boodschappen voor het 
ruimere publiek: als populist beseft 
Dewinter dat in de huidige politiek alle 
mogelijke niveaus terzelfdertijd bespeeld 
worden en moeten worden, dat het lokale 
meteen ‘exporteerbaar’ is naar het translo
kale, en omgekeerd. Het is belangrijk dat 
men Dewinter ziet spreken bovenop een 
cafétafel voor een dozijn supporters ergens 
in de Antwerpse haven - het is belangrijk 
voor iedereen die Dewinter moet zien als 
een ‘man van het volk’, iemand van ‘de 
basis’, die ‘luistert naar de mensen’ en 
‘hun taal spreekt’. Omgekeerd moeten die 
supporters Dewinter ook zien in ‘grote’ 
decors: in Ter Zake of op het nieuws, spre
kend op het congres, sprekend met de 
andere Blokbonzen en met allerlei promi
nenten. Het translokale moet kunnen geïm
porteerd worden in het lokale, persoonlijke 
contact, dat daardoor sterker en intenser 
wordt, want Filip is belangrijk. En die 
dynamiek van import en export is een 
mediafunctie. Vlaamse Choc biedt 
Dewinter een prachtig document, een 
instrument om net die connecties tussen 
het kleine en het grote, het lokale en het 
translokale te maken.

Ik wees ook al op de kledingroutines 
die Dewinter hanteert. In de ‘grote’ 
publieke decors draagt hij zijn uniform, 
zijn jasje, blauwe hemd en streepjesdas 
(denk aan het Coca-Colaflesje). Het belang 
van dergelijke uniformen is bekend - men
sen als Pim Fortuyn en Siegfried Bracke 
(altijd in onberispelijke merkverpakking) 
komen meteen voor de geest, maar ook 
Blair of Bush bewegen zich binnen een 
zeer beperkte garderoberadius. Wanneer 
Dewinter ‘kleine’ omgevingen opzoekt, is 
de das weg. Onze populist beweegt zich nu 
in kostelijke maar vlotte merkkledij, hij is 
nu een eenvoudige maar succesrijke man 
uit de Vlaamse middenklasse.

Maar er is meer. Dewinters toespra
ken hebben weinig om het lijf. Ze zijn pep
talk, ze eindigen steevast met “eigen volk 
eerst, altijd en overal”, soms gevolgd door 
“tournée générale!!”. Maar terzelfdertijd 
zien we hoe hij met kleine elementen ver
banden legt tussen zichzelf en anderen 
- personen, bewegingen, idealen, beelden. 
Hij verwijst soms naar Le Pen, citeert Pim
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Fortuyn (“vol is vol!”), en begint zijn toe
spraken met “Nationalistische kamera
den”. “Kameraden”, dat spreekt vanzelf, is 
dé term die de travaillistische linkerzijde 
identificeert. De term moest binnen de 
arbeidersbeweging een dimensie van 
gelijkheid oproepen die daarbuiten afwe
zig was, en moest de wil uitdrukken van 
links om deze ongelijkheid teniet te doen. 
De term riep ook solidariteit en nest- 
warmte op - men was lid van een hechte 
gemeenschap waarin naam, afkomst of 
stand (of huidskleur of geslacht) geen rol 
speelden, waarin men dezelfde doelen, 
principes en emoties deelde, en waarbin
nen vriendschap, wederzijdse inzet en 
strijdvaardigheid centraal stonden. Precies 
dezelfde associaties zorgden ervoor dat de 
term ‘kameraden’ ook vaak onder soldaten 
werd gebruikt: men vocht samen met zijn 
kameraden, kameraden beschermden 
elkaar en namen het voor elkaar op.

Er is weinig improvisatie in de heden
daagse populistische politiek. Keuzen zoals 
het gebruik van ‘kameraad’ als aanspreek
titel zijn weloverwogen en strategisch. 
Links had de term ‘kameraad’ allang opge
geven, waardoor hij voor iedereen beschik
baar was. Het Vlaams Blok hanteert de 
term nu als deel van een bredere strategie 
waarin het zichzelf positioneert als het 
nieuwe travaillisme, de nieuwe volkspartij 
(‘volks’ zowel in een etnische als een so
ciale betekenis), en waardoor het meteen 
suggereert dat de linkerzijde niet langer de 
belangen van de volksmens dient. Dat ook 
de nestwarmte, de gezelligheid en de 
samenhorigheid van weleer binnengezo
gen worden in het Blok is lekker meegeno
men. De term ‘kameraad’ heeft een verba
zend mobiliserende en enthousiasmerende 
kracht; Dewinter en zijn Blok hebben dat 
alweer goed begrepen. Het Blok sprokkelt 
schaamteloos elementen bijeen uit de ideo
logische retoriek van anderen; alles wat 
werkt en goed verkoopt wordt aangegre
pen. Ideologisch en retorisch is de partij 
polymorf - wat overigens helemaal niet 
gelijkstaat met amorf.

Dezelfde polymorfe compositie zien 
we in Dewinters taalgebruik. In Vlaamse 
Choc gebruikt Dewinter ten minste vier 
varianten van het Nederlands, en bij twee 
gelegenheden ook een vrij degelijke va
riant van het Frans, allemaal even vlot en 
soepel, en telkens prima afgestemd op het 
doelpubliek. Hij spreekt ook één keer 
Arabisch, tijdens een grote meeting, en 
wat hij zegt is “geen stemrecht voor 
vreemdelingen”.

Dewinter spreekt zijn bekende mock- 
Aantwaarps zowel in de grote media als in 
de cafés waar hij campagne gaat voeren én 
in het Blokhoofdkwartier. Daar hoort men 
zijn dikke imitaties van de Antwerpse lage 
[a] - "mineroalwoater" - de hoge scherpe 
[a] - “die màdàm”, “çà và?” - en de ty
pische lange [e] - “organiseire” — allemaal 
wegwijzers naar een Antwerpse authenti
citeit die hem aan de burgemeesterssjerp 
van de Scheldestad moet helpen. Maar, 
merkwaardig, in de eigen huiskring spreekt 
hij niet deze variant maar een eerder alge
mene vorm van Vlaamse tussentaal 
(‘Verkavelingsvlaams’): een variant die 
dicht bij de standaardtaal ligt en weliswaar 
een licht regionaal accent verdraagt, maar 
toch ver staat van zijn ‘Aantwaarps’. Hij 
spreekt deze variant met zijn vrouw en 
dochters (“zeg eens” in plaats van “zeg 
is”), en ook bij deze laatsten valt op dat zij 
slechts een licht Antwerps accent hebben 
- lichter dan wat van een modale inwoner 

van Ekeren verwacht kan worden. Er 
wordt in het gezin Dewinter ‘verzorgd’ 
gesproken - verzorgder, althans, dan hoe 
papa op televisie en in de volkscafés 
spreekt. Dewinter gebruikt ook uiterst ver
zorgd standaard-Nederlands, met nauwe
lijks hoorbare regionale accenten. Het 
stukje waarin hij nostalgisch mijmert over 
zijn legerdienst valt op: het is bijna school
meesterachtig Nederlands. Het is ook een 
thema waarover we Dewinter publiek nog 
maar zelden aan het woord hebben 
gehoord: speciaal thema, speciale taal
variant - vanuit sociolinguïstisch oogpunt 
ligt dit voor de hand. Ten slotte, en als 
vierde variant, gebruikt Dewinter zijn moe
dertaal, West-Vlaams dialect. In de film 
komen twee korte passages voor waarin hij 
duidelijk herkenbaar dialect spreekt (“es da 
junder blad dadier?”), telkens tijdens cam- 
pagnegelegenheden ergens in West- 
Vlaanderen. Het zit wat weggemoffeld in 
de film, en wie niet aandachtig luistert hoort 
het niet; maar het is er.

Dewinter beweegt zich aldus door 
zeer uiteenlopende decors, voor zeer uit
eenlopende publieken, van zeer lokaal tot 
zeer translokaal, van Taag’ tot ‘hoog’ in de 
samenleving; telkens past hij zich aan in 
kledij, stijl, taalgebruik, terwijl hij telkens 
dezelfde boodschappen verkondigt en 
dezelfde handelingen stelt. Zoals Coca- 
Cola overal in de wereld van etiket en van 
prijs verandert, maar net daardoor het
zelfde herkenbare product kan blijven, 
zien we hoe Dewinter als een kameleon 
een hele resem omgevingen doorloopt die 
de moderne populist moet doorlopen: het 
strikt lokale en het nationale, de eigen 
ideologie en die van anderen, met en via de 
media die hem toelaten elk van die omge
vingen met andere te verbinden, zodat de 
populist simpelweg overal is, en van ieder
een. De hedendaagse populist is een
dimensionaal, maar polymorf. Vlaamse 
Choc brengt dit uitstekend aan de opper
vlakte.

Vlaams Behang

Vlaamse Choc nodigt uit tot een meta- 
lezing, tot het nemen van kritische en ana
lytische afstand, want dan ziet men méér 
dan wat men bij consumerend kijken 
op vangt. Dit punt verdient toelichting: het 
analytische kijken komt niet vanzelf, het 
vergt een aanzienlijke inspanning voor, tij
dens en na.

Ik zeg dit met nadruk omdat een deel 
van de hedendaagse media-ideologie dit 
ontkent en suggereert dat consumerend kij
ken automatisch kritisch en analytisch kij
ken is. De consument is immers - zo druk
ken bataljons communicatiedeskundigen 
ons op het hart - van nature kritisch en 
nobody’s fooi. Dat uitgangspunt verklaart 
waarom veel journalisten stellen dat men 
mensen als Filip Dewinter uitgebreid aan 
het woord moet laten: de mensen zullen 
wel zien dat hij ‘fake’ is, en door een harde 
ondervraging zal duidelijk worden waar 
het Blok écht voor staat. Met andere woor
den: de consumerende kijker zal meteen de 
intertekstuele breuken, de tegenspraken, 
de verwerpelijke principes, de ondertonen, 
het hele impliciete verhaal van extreem
rechts detecteren en afwijzen. Het Blok net 
vaak in beeld brengen is de beste remedie 
tegen het Blok, zo stelt men. Supply-side 
media: wanneer de media ‘objectief tonen 
en 'kwaliteitsduiding' bieden, dan stuurt 
de aangeboren ethische en sociologische 
radar de mensen wel in de juiste richting.

Ik vind het jammer dat ik van mening moet 
verschillen met zoveel collega’s, deskun
digen en mediamensen, maar dit uitgangs
punt is een illusie, en dit blijkt uit Vlaamse 
Choc. De impliciete kritiek op Dewinter is 
niet iets wat men vanuit een consumerend 
kijkgedrag oppikt. Daarvoor moet men een 
sterk geoefend oog hebben voor de archi
tectuur van de beelden, de opbouw en 
samenstelling, de voetnoten die Boeckx 
hier en daar plaatst. En daarvoor moet men 
bovenal een metaniveau innemen waarin 
men evengoed over het genre reflecteert 
als over de concrete inhoud van de film. 
Doet men dit niet, dan ziet men, inderdaad, 
een ‘menselijke’ Dewinter, een ‘compe
tente’ Dewinter, een ‘vriendelijke’ Dewinter 
- men ziet dan misschien zelfs iemand die 
men best als toekomstig burgemeester van 
Antwerpen zou kunnen verdragen. En laat 
me aanstippen dat dergelijke metalezingen 
niet meteen aangemoedigd worden. De 
consumerende kijker is koning, en de kri
tische, analytische kijker is een marginaal, 
een intellectuele zeurpiet. Ons media
establishment - producenten, journalisten 
en wetenschappers behoren daartoe - heeft 
een voorliefde voor ‘echte’ kijkers en 
koestert het beeld van een rechtstreekse, 
ongefilterde relatie tussen mediatieke 
input en sociale, politieke of culturele out
put. Wij zenden uit, de mensen kijken, 
denken na, en doen hun ding. Punt.

Dewinter bespeelt die consumerende 
kijker en die media-ideologie als geen 
ander. Dewinter en de media zijn één 
synergetische beweging; alles wat over 
Dewinter gemaakt wordt, wordt door 
Dewinter gemaakt. In de huidige populis
tische politieke cultuur is elke vorm van 
mediatisering voor Dewinter een stukje dat 
moeiteloos binnen de grote legpuzzel van 
de imagovorming kan ingepast worden. 
Hij geeft daarvan een uitstekende illustra
tie in de slotscène van Vlaamse Choc. Hij 
zit naast juffrouw Morel op de banken van 
het Vlaams Parlement, en ze hebben alle
bei net de eed afgelegd. Dewinter fluistert 
Morel toe: “ze hebben hier een beeld 
gemaakt van de eedaflegging, van zeker 
tien jaar geleden; gho, dat gebruiken ze 
nog altijd!” Het bewuste beeld is dat van 
een jonge Dewinter die met gestrekte rech
terarm - de Hitlergroet - zijn eed als parle
mentslid aflegt. Peter Boeckx toont het, en 
sluit daarmee Vlaamse Choc af.

De geniale mediamanipulator Dewinter 
heeft weer prijs: zelfs beelden die hem 
ondubbelzinnig met fascisme of racisme 
verbinden raken hem niet, want hij kan ze 
altijd afschilderen als een machinatie van 
‘de media’ - een voorspelbare machinatie 
(en Boeckx trapt in de val die Dewinter 
voor hem spant), en dus een machinatie die 
gedoemd is te mislukken. Er is geen enkele 
manier waarop de media kunnen winnen, 
want hun objectiviteit kan zonder enige 
aarzeling, en met een bijzonder groot 
effect, afgeschilderd worden als een vorm 
van vooringenomenheid. Dewinter bespeelt 
hier de wijdverspreide beeldvorming over 
de media-als-droomfabriek, de media als 
desinformatiemachine, als grote doofpot, 
als producent van dingen die “ge niet moet 
geloven” (zoals Annemans zegt tegen een 
voorbijganger die kritiek spuit op Blok- 
mandatarissen tijdens een fotosessie in 
Antwerpen).

De media aanvallen in de media - tij
dens een ‘onthullende’ docu zeggen dat de 
media de mensen wat wijsmaken; of op het 
avondjoumaal, dat door een miljoen men
sen bekeken wordt, luidkeels schreeuwen 
dat men het Blok in de media niet aan het 
woord laat en doodzwijgt: dat zo’n grof 
soort ironie thans een van de meest geloof
waardige uitspraken in en over de media 
geworden is, doet me vrezen dat er tegen 
mediafantasten zoals Dewinter weinig 
kruid gewassen is. De wijze waarop 
Dewinter in de media komt is de norm 
geworden, de maatstaf voor geloofwaar
digheid en overtuigingskracht, en al de 
anderen worden eraan afgemeten. De 
Vlaamse Choc is Vlaams behang gewor
den - de neutrale achtergrond waartegen 
zich een drama voltrekt.

De film Vlaamse Choc van Peter Boeckx 
werd in 2004 gemaakt in opdracht van 
de RTBF. De eerste uitzending vond 
plaats op 30 januari 2005, in het kader 
van het RTBF-programma Tout ça (ne 
nous rendra pas le Congo).
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De boerse mensheid
Naar aanleiding van Rudi Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit

Theo de Wit

Er is iets raadselachtigs aan de wijze waarop 
Nederland het ideaal van een ‘multi
culturele samenleving’ eerst goedmoedig 
of zelfs gretig heeft omarmd, om er vervol
gens - de laatste paar jaar - plotseling na 
verhitte debatten weer afscheid van te 
nemen. Het laat de indruk na van een 
zekere oppervlakkigheid en instabiliteit. 
‘Culinair’ en ‘boetiek’-multiculturalisme 
is dat wel genoemd, de houding van 
iemand die graag flirt met het vreemde en 
exotische maar terugdeinst voor de echte 
ander. Sommigen verkeren vandaag in de 
veronderstelling dat dit ideaal van een 
veelkleurig maar harmonisch Nederland 
-een soort caleidoscoop van verschillen 
die verdraagzaam opmarcheren naar de 
toekomst - een uitvinding was van dwaal
lichten uit een blijkbaar hoogst invloed
rijke ‘linkse kerk’. Dezen moge ik dat 
CDA-kamerlid in herinnering brengen dat 
nog in 1991 het voorstel deed om een 
‘multiculturele feestdag’ in te stellen, een 
vrije dag om de diversiteit te vieren.

Vandaag valt er niets meer te vieren, 
zo lijkt het. De empirische realiteit van een 
multi-etnische en in religieus opzicht plu
ralistische samenleving bezorgt de huidige 
confessioneel-liberale regering eerder een 
reeks hoofdpijndossiers: van het nationale 
debat over gedeelde ‘waarden en normen’, 
dat vooral onenigheid lijkt te genereren, tot 
de hoofddoekjes die de laatste jaren eerder 
aan populariteit lijken te winnen, of de 
hardnekkige neiging van Marokkaanse 
Nederlanders om de huwelijkspartner toch 
maar binnen de eigen stam te zoeken. Het 
schiet allemaal niet echt op, sinds besloten 
werd om ongegeneerd Nederlandse maat
staven te hanteren bij de integratie.

Het afscheid van de idylle van het 
multiculturele living apart together en de 
terugkeer naar het eigene hebben ons (net 
als trouwens de afwijzing van de Europese 
grondwet) vóór alles op onszelf terugge
worpen, op onze eigen cultuur en geschie
denis, op de eigen collectieve en persoon
lijke biografie, op de eigennaam 
‘Nederlander’ ten slotte. Allemaal zaken 
dus die de multiculturalist juist tussen 
haakjes had willen zetten, uit angst om de 
culturele ander iets op te dringen of om te 
worden beschouwd als een provinciaal die 
zijn eigen ‘ding’ ten onrechte uitgeeft voor 
iets universeels of kosmopolitisch. Op 
onszelf teruggeworpen: die ervaring, 
inclusief het gevoel van ontnuchtering dat 
daarbij hoort, geeft niet alleen de stem
ming weer na het afscheid van het multi
culturele mensenpark, en na het referen
dum waarin het volk de grote stap naar 
Europa ruw dwarsboomde. Zij staat ook 
centraal in een streng filosofisch en diep
gravend boek van de Vlaamse filosoof 
Rudi Visker dat de titel Vreemd gaan en 
vreemd blijven. Filosofie van de multicul
turaliteit meekreeg. De auteur schrijft in 
de inleiding dat hij beseft dat het boek door 
de hoofdtitel (zijn eigenzinnige vertaling 
van de Engelse uitdrukking going native) 
het risico loopt in de verkeerde kast van de 
boekhandel terecht te komen. Het boek 
biedt een hoogst intrigerend en in 
Nederland zelden gehoord antwoord op de 
vraag waarom het multiculturele project 
tot mislukken gedoemd was. Wie de grim
mige Nederlandse debatten over de multi
culturele samenleving heeft meegemaakt, 
gevolgd door de heftige polemieken over 
de schaduwzijden van de islamitische reli
gie, merkt onmiddellijk het verschil in 
toon, ja de sereniteit van de tekst op. Hier 
geen polemiek, waarin men zijn gelijk 
poogt te halen door te wijzen op de morele 
inferioriteit en politieke onbenulligheid 
van het andere gezichtspunt; noch die ver
ongelijkte bozigheid die zich altijd het 
slachtoffer waant. Aan beide vormen van 
zelfgenoegzaamheid waren we hier in de 
kranten en op tv alweer bijna gewend 
geraakt. Denkers met wie hij in bepaalde 
opzichten radicaal van mening verschilt 
(zoals bijvoorbeeld Emmanuel Levinas, 
Richard Rorty of Hannah Arendt) worden 
door Visker daarentegen hoffelijk bejegend 
en vanuit een groot respect ondervraagd. 
Deze filosoof koestert nog een oud inzicht 
dat Nederlandse publicisten en opinie

makers al geruime tijd aan hun laars lap
pen: dat men het meeste leert wanneer men 
zijn gesprekspartners en tegenstanders zo 
sterk mogelijk maakt, in plaats van te 
zwichten voor de verleiding van de karika
tuur (setting up a strawman). Visker gaat 
naar eigen zeggen eerder als een econoom 
of een boekhouder te werk. Hij maakt de 
balans op van een filosofisch standpunt 
door zich af te vragen waar winst en waar 
verlies wordt geboekt. Een filosoof leeft 
immers niet in luilekkerland, zoals een 
gemakzuchtig eclecticisme of utopisme 
doet voorkomen. Ieder aantrekkelijk en 
consequent filosofisch standpunt heeft zijn 
prijs, die men bereid moet zijn te betalen. 
Een ander gevolg van Viskers stijl en 
methode is dat zijn eigen conclusies en 
standpunten over de omgang met de 
vreemde ‘ander’ en over multiculturaliteit, 
zich onttrekken aan de labels die wij elkaar 
nog steeds graag toebedelen, zoals 
conservatief/progressief, links/rechts, opti
mistisch of (cultuur)pessimistisch, liberaal 
of communautair, modern/postmodern 
enzovoort.

Het boek bestaat voornamelijk uit een 
reeks compacte (en niet altijd eenvoudige) 
artikelen die de auteur sinds het begin van 
de jaren ‘90 schreef over de omgang met 
de culturele ander, en die hij voor dit boek 
bewerkte. Reeds in de vroegste teksten is 
te merken dat Visker sceptisch staat tegen
over de proliferatie van begrippen, binnen 
de filosofie en vooral ook daarbuiten, die 
met ‘inter’ beginnen (intersubjectief, inter
cultureel, interactief, interreligieus...) en 
tegenover het bijhorende enthousiasme 
over veelheid, veelkleurigheid, diversiteit 
en pluraliteit. Het ‘zich openen naar de 
ander’, zo werd ons destijds overal inge
fluisterd, zou ons rijker maken. De Good 
Vibrations waarover The Beach Boys ooit 
zongen, zouden een universele communi
catie mogelijk maken. De illusie van uni
versele communicatie (Visker maakt een 
sarcastische vergelijking met het soort 
feestjes waar iedereen met iedereen moet 
praten en dansen) wordt natuurlijk ook 
door de internetcultuur gevoed. Are you 
ready? zo roept de internetreclame ons 
dagelijks toe.

Wat moet er met die communicatie
drang en -dwang eigenlijk worden bezwo
ren, zo vraagt Visker. En vooral: welke 
vorm van optimisme is er in het spel, wan
neer wij geloven dat veelheid en pluraliteit 
vanzelf in een harmonisch samengaan 
resulteren, en dus in méér dan de veelheid 
van een zak aardappelen - de metafoor 
waarmee Karl Marx ooit de situatie 
omschreef van de talloze kleine Franse 
boeren die zonder enige politieke eenheid 
naast elkaar leefden.

Visker herkent hier het oude filoso
fische probleem van de ‘transcendentie’. 
Nu roept dit begrip meestal twee soorten 
reacties op: ofwel ontlokt het de toehoor
der een glazige en onbegrijpende blik, 
ofwel geeft het hem een warm gevoel van
binnen. Visker bedoelt echter iets heel pro
zaïsch, dat tegelijk moeilijk realiseerbaar 
is. Het samengaan van een numerieke 
veelheid van culturen in de nieuwe een
heid van een multiculturele samenleving, 
is alleen nastrevenswaardig wanneer de 
samenstellende delen in beweging komen 
en zichzelf overstijgen of ‘transcenderen’. 
Die gedachte van transcendentie treft men 
bijvoorbeeld aan in de politieke filosofie 
van Hannah Arendt en bij Levinas: de 
ervaring van de aanwezigheid van de ander 
verandert mij in positieve zin, humaniseert 
mij, zonder dat ik door die ervaring mijzelf 
overigens helemaal kwijtraak. De wereld, 
zo schrijft Arendt ergens, is niet menselijk 
omdat hij door mensen gemaakt is, en zelfs 
niet omdat de menselijke stem er te horen 
is, maar uitsluitend “omdat zij het onder
werp van een dialoog is geworden”, en in 
een goede dialoog worden de gespreks
partners getransformeerd. Levinas noemt 
soms het ouderschap als voorbeeld van 
‘transcendentie’: het ‘zelf van de man en 
de vrouw die zichzelf terugvinden als 
vader en moeder van een kind, is niet 
totaal vernietigd maar wel wezenlijk ver
anderd.

Echte multiculturaliteit en intercultu- 
raliteit veronderstelt dus een dergelijke 
transcendentie of zelfoverstijging. Visker 

laat echter zien dat de hedendaagse filoso
fieën van de intersubjectiviteit en van de 
multiculturaliteit allemaal op metafysische 
of religieuze aannames steunen die 
(post)modeme, seculier denkende burgers 
niet meer zo gemakkelijk of in het geheel 
niet kunnen onderschrijven. Zo legt hij uit
voerig bloot dat Levinas’ befaamde ‘huma
nisme van de andere mens’ uiteindelijk 
steunt op een ‘religieuze essentie’ van de 
mens. Bij Levinas wordt mijn vrijheid tot 
verantwoordelijkheid getransformeerd door 
de quasi-traumatische gebeurtenis van het 
appèl dat ‘van Buiten af’ op mij gedaan 
wordt door het gelaat van de Ander. Maar 
Levinas gaat er tegelijk van uit dat wij 
geschapen zijn om ons aan de ander te wij
den. Wij zijn aan de ander verplicht; de 
weigering van die verplichting begrijpt 
Levinas als schuldige onverantwoordelijk
heid. De gewelddadige mens is de mens 
die niet uit zichzelf treedt. Geslaagde inter
subjectiviteit en vruchtbaar pluralisme zijn 
bij hem ondenkbaar zonder het woordje 
‘God’.

Een ander voorbeeld van een reli
gieus a-priori, door Visker overigens niet 
vermeld, is te vinden bij Charles Taylor, 
een van de bekendste multiculturalisten. 
Taylor vertrouwt op een ‘goddelijke voor
zienigheid’. Van daaruit bekeken is de 
veelvoud van culturen geen toeval, maar 
juist bedoeld om een ‘grotere harmonie’ 
tot stand te brengen. Taylor meent dan ook 
dat wij een morele plicht hebben om ons 
voor andere culturen te interesseren. 
Visker van zijn kant bespreekt nog Will 
Kymlicka, de grote protagonist van het 
‘multiculturele burgerschap’ en van de 
minderheidsrechten. Ook diens theorie 
blijkt op een “moreel en metafysisch opti
misme” te steunen.

In het gesprek met deze en andere 
auteurs, komt Visker tot een eigen hypo
these: de voortdurende pleidooien voor 
intersubjectiviteit, transculturele openheid 
en ‘respect’ voor andere leefwijzen, verra
den juist in hun moralisme en politieke 
onmacht iets over onszelf. Ze verraden iets 
over de “structuur van onze subjectiviteit”, 
zoals Visker het uitdrükt. Want de ervaring 
van andersheid en vreemdheid, die in een 
pluralistische en ‘open’ samenleving on
ontkoombaar is geworden, verlost ons niet 
van onze eigenheid. Zij laat ons het 
gewicht van die eigenheid juist nog meer 
voelen. De confrontatie met de ander 
maakt ons niet zozeer ontvankelijk, maar 
werpt ons op onszelf terug. In de meeste 
teksten van dit boek tracht Visker deze 
ervaring, en de structuur van de eigenheid 
die erin naar voren komt, te beschrijven. 
Hij betreedt daarmee een hoogst actueel 
(en explosief) probleemgebied. Want het 
‘einde van het multiculturalisme’ heeft ons 
niet bevrijd van debatten over ‘eigen’ 
identiteit, taal, cultuur, ras en sexe.

Maar tegelijk toont Visker dat die 
eigenheid niet is wat populistische en natio
nalistische politici, én hun tegenpolen, de 
multi- en transculturalisten, erin zien. Zij 
is geen gelukkig bezit of rijke schat die wij 
moeten koesteren. Zij is, aldus Visker, 
geen dossier dat wij naar believen kunnen 
inzien. Al evenmin verschaft die eigenheid 
ons een hecht fundament of een stevige 
bodem om op te staan. De ervaring van 
mijn eigenheid of 'singulariteit' is er vaak 
een van ongemak en ontreddering. De 
andersheid van de ander maakt mij onze
ker, zij roept angst, woede en walging op. 
Dat komt omdat mijn eigenheid geacti
veerd wordt zonder dat ik haar volledig 
beheers. Ieder van ons, zo schrijft Visker, 
ervaart in onze pluralistische samenleving 
voortdurend “hoe tegenover de waarden 
waarmee hij zich verbonden voelt er 
andere waarden staan waarmee anderen 
verbonden zijn. Die verbintenis krijgt 
daardoor iets willekeurigs en die willekeur 
heeft iets bedreigends: plots beseffen we 
dat we vastzitten aan waarden die eerder 
óns hebben dan dat wij hén hebben.” 
Filosofisch geformuleerd: onze subjectivi
teit is 'gedecentreerd', zonder dat wij vol
ledig toegang hebben tot dat ‘centrum’, en 
zonder dat wij ervan onthecht kunnen 
raken, bijvoorbeeld om de vreemdheid van 
de ander te begrijpen en te aanvaarden. Er 
blijft een soort gat tussen het feit dat wij 
bepaalde waarden hebben en de argumen
ten die we ervoor kunnen geven. Al even

min lukt het ons anderen te overtuigen van 
de juistheid of superioriteit van die waar
den. Ik word omzeggens niet alleen geïso
leerd van deze anderen, maar ook van mij
zelf; mijn eigenheid lijkt mij tegelijk te 
ontsnappen. Visker duidt die eigenheid 
graag aan met het dubbelzinnige woord 
‘hechting’: zowel gehechtheid of loyali
teit, als het getekend-zijn door een inscrip
tie, een incisie of een wond - een tekort. 
Bij die ‘hechting’ denkt hij zowel aan mijn 
eigennaam, mijn sekse en mijn huidskleur 
als aan mijn nationale herkomst en aan 
bepaalde praktijken en gebruiken waarin 
mijn waarden zijn belichaamd. Die waar
den zijn contingent en sterfelijk, terwijl ze 
tegelijkertijd wel de grens instellen van 
waaruit woorden (“laatste woorden” zou 
Rorty zeggen) als trouw, verraad en vrij
heid pas hun betekenis krijgen.

Die ervaring en structuur beschrijft 
Visker, zoals gezegd, meestal in een 
technisch-filosofisch vocabulaire. Laat ik 
echter een herkenbaar voorbeeld geven. 
Enkele jaren geleden fulmineerde de publi
ciste Beatrijs Ritsema in een column in 
NRC Handelsblad tegen het fenomeen van 
de sluier en vooral tegen de nicaab die in 
Nederland plots bij enkele pubermeisjes 
opdook. Ritsema kon deze dracht alleen 
maar zien - zoals de meeste Nederlanders, 
vermoed ik - als een “uiting van religieus 
fanatisme”. Interessanter is haar argumen
tatie, al is ‘argumentatie’ niet het juiste 
woord. Eerst haalt zij een anekdote van 
Karei van het Reve aan, waarin deze ver
telt over het “enorm gevoel van be vrij- 
ding” dat hem overviel toen hij bij toeval 
op een naaktstrand verzeild raakte, en in 
een opwelling besloot om naakt te gaan 
zwemmen. Voor Ritsema is dit een mooi 
voorbeeld van een ‘open geest’ en van de 
ervaring van vrijheid. “Soms”, zo schrijft 
zij, “betekent vrijheid alleen maar ‘zon
der’ : zonder textiel, zonder banden, zonder 
druk, zonder verplichtingen. Wie vrijheid 
nastreeft, schudt de beklemmingen van 
zich af.” Vanuit deze overtuiging (‘grens’, 
zou Visker zeggen) wordt de koppeling 
van het woord vrijheid aan het dragen van 
een sluier of een nicaab voor haar ‘onver
teerbaar’. Het ideaal van heiligheid en zui
verheid dat de draagsters van een sluier of 
nicaab lijken na te streven, doet haar den
ken aan ‘religieuze hysterie’ en aan de 
‘anorectische hongermartelaressen’ die de 
katholieke kerk in het verleden bewie
rookte.

Geconfronteerd met gesluierde vrou
wen, valt Ritsema terug op haar kernwoor
den: ‘vrijheid’ als bevrijding van knel
lende banden, ‘emancipatie’ als afscheid 
van vrouwelijk masochisme, een ‘open 
geest’ die belichaamd wordt in de moed 
om het burgerlijke decorum van zich af te 
schudden en ook het laatste stuk textiel te 
laten zakken. Wie herkent hier niet een 
treffende zelfbeschrijving van de (vooral 
negatieve) waarden waarmee de generatie 
van de jaren ’60 en ’70 in Nederland 
opgroeide? In de confrontatie met het 
vreemde, vindt deze generatie plotseling 
haar singuliere, toevallige zelf terug. 
Ritsema argumenteert niet; zij drukt eerder 
een diepe weerzin uit, en verheldert die 
door een zelfbeschrijving van de eigen 
‘inscriptie’. Er is weinig kans dat deze 
zelfbeschrijving overtuigend werkt voor 
moslimvrouwen die hun waardigheid ver
binden met het dragen van een sluier. En er 
is ook niet zomaar een ‘metavocabulaire’ 
voorhanden die de tegenstelling kan over
bruggen, zo zou Visker hieraan toevoegen. 
Het is trouwens ook niet helemaal juist 
om, zoals Ritsema doet, eenvoudigweg 
een vrijheidsideaal tegenover een heilig- 
heidsideaal te plaatsen en het laatste als 
achterhaalde kwezelarij af te doen. Die 
polemische zelfverheffing moet verhullen 
dat de ontheiliging eerder van de kant van 
de gesluierde vrouwen komt. Eerlijker is te 
erkennen dat de gesluierde vrouw onze 
eigenheid ontheiligt of “profaneert” 
(Visker) en dat zij “mij confronteert met de 
moeilijkheid dat ik mijn singulariteit ont
leen aan iets dat zonder luister is, en des
ondanks het mijne, dat wat mij tot dit zelf 
maakt”. Het gaat bovendien om een con
tingente eigenheid en singulariteit. Voor 
dat inzicht is slechts enig historisch besef 
nodig. Gold het in Nederland en elders in 
Europa nog niet zo lang geleden als 'per-
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worden, door de onzichtbare en ontoegan
kelijke transcendente waarden die niette
min onze waardigheid uitmaken. Wat 
waardevol en kwetsbaar is, vraagt om 
publieke bescherming. De liberale oplos
sing vergelijkt hij met een uitnodiging 
“mee te zingen in een koor waarvan de 
dirigent ons vraagt om in naam van het 
algemeen belang toch vooral geen noot te 
laten horen”.

Zijn eigen, behoedzame voorstel ver
raadt opnieuw een grote gevoeligheid voor 
de explosieve krachten die schuilgaan in 
een werkelijk pluralistische samenleving 
- samenleving waarin verschillen 
méér en ook iets anders zijn dan verschil
len in lifestyle, zoals wij in Nederland 
enige decennia gedacht hebben. De 
moderne democratie en de moderne poli
tiek kan de onzekerheid over onze hechtin
gen en waarden niet wegnemen door ze 
politiek te heiligen. Dat geeft Visker toe. 
Het zou het einde van de democratie inlui
den: een nieuw totalitarisme, een nieuwe 
verbinding van macht en substantie, een 
voltooid populisme dat zeker weet wat het 
volk is en wat het wil, kortom een trans
cendentie die spreekt en op de troon zit. 
Wél kan de publieke sfeer in een democra
tie onze hechtingen tot op zekere hoogte 
zichtbaar maken, hen een “regime van 
zichtbaarheid” opleggen door “van de 
deelnemers aan de politiek te verwachten 
dat zij in de publieke discussies op zo’n 
manier optreden dat de kansen op gezichts
verlies voor alle partijen geminimaliseerd 
wordt”. In zo’n eigenstandige publieke 
sfeer, waarin de deelnemers de maskers 
van hun politieke rol dragen, die hen zowel 
tegen elkaar als tegen hun eigen hechtin
gen en de ermee verbonden passies 
beschermen, kan de politieke kunst van het 
compromis opnieuw een kans krijgen. 
Uiteraard is deze ‘rituele’ bepaling van de 
democratische publieke sfeer ongeveer het 
tegendeel van een politieke sfeer die een 
directe expressie en dus een verdubbeling 
wil zijn van de gevoelens, oordelen en 
vooroordelen die in de maatschappij leven. 
Vermoedelijk maakt die democratie zich
zelf uiteindelijk overbodig of transfor
meert zij in haar tegendeel, omdat zij haar 
pluraliteit niet langer verdraagt.

Frits van den Berghe

Avontuur, 1924 
(coverbeeld Rudi Visker, ‘Vreemd gaan en vreemd blijven’)
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vers’ om aan het strand naakt te gaan 
zwemmen (in een land als Griekenland 
kon men daarvoor niet zo lang geleden nog 
worden opgepakt), voor Ritsema is de 
sluier juist pervers en een ‘pervertering 
van de vrijheid’.

De door Visker opgeworpen moei
lijkheid van een eindige subjectiviteit die 
“een zekere geslotenheid impliceert” heeft 
vanzelfsprekend ook een politieke dimen
sie. In de inleiding heeft Visker het over de 
passies die ermee gemoeid zijn, en hun 
vaak ongewilde “profanaties” die vandaag 
“een endemisch karakter hebben gekre
gen”. Daarom leven wij ook in een gevaar
lijke tijd. In de recente moordaanslagen is 
de eigenheid volkomen versteend en terro
ristisch geworden.

Alain Finkielkraut gebruikt voor 
eigenheid het woord ‘inscriptie’. Zonder 
zijn inscriptie in de wereld, waardoor hij 
betekenis kan geven aan zijn bestaan, is de 
mens niet veel meer dan “organisch leven”. 
Het is die inscriptie die ons op bepaalde 
momenten doet gloeien van trots of rood 

laat worden van schaamte: krachtige emo
ties van een “boerse mensheid” - de term 
is van Finkielkraut. De hoop om deze 
‘boerse’ afhankelijkheid van een contin
gente inscriptie te neutraliseren in een kos
mopolitisch project, waarbij alleen de 
abstracte mens resteert, beschouwen 
Finkielkraut en Visker als een liberale illu
sie. Ik vermoed dat ze gelijk hebben. Aan 
de andere kant waarschuwen zij dat het 
politiek gevaarlijk is om deze boersheid 
toe te eigenen en te romantiseren, zoals 
gebeurt in het multiculturalisme (waarin 
de Volksgeist van iedere groep oppermach
tig wordt) of in het nationalisme en racisme 
(die de ander reduceren tot zijn kleur of 
soort). Juist het eigene kan niet worden 
toegeëigend, zo luidt de kernthese van 
Visker. Terecht stelde Levinas dat de 
mensheid geen ‘bos’ van culturen of ras
sen is die allemaal ongehinderd naar boven 
groeien. Maar - en hierin schuilt het 
belangrijkste bezwaar van Visker tegen 
Levinas — de mens is óók geen abstract 
wezen zonder eigenschappen en zonder 

context. Tegen deze achtergrond pleit 
Visker in zijn boek voor een “provincia
lisme zonder romantiek”.

Het politieke probleem vandaag is 
dus niet dat er geen transcendente waarden 
zijn, maar dat er vele vormen van transcen
dentie zijn die bovendien ook ergens in 
zijn ondergebracht, die belichaamd wor
den en dus kwetsbaar en sterfelijk zijn. Dat 
inzicht is het tegendeel van ‘relativisme’. 
Visker benadrukt immers het hiaat tussen 
het (bijvoorbeeld antropologische) begrij
pen van en het begrip hebben voor het 
vreemde. Juist dat hiaat roept volgens hem 
de noodzaak op van een politieke en 
publieke sfeer. Maar hoe zou de politieke 
sfeer die veelheid van ‘hechtingen’ nog 
kunnen erkennen? Zouden deze hechtin
gen niet eerder naar de privé-sfeer moeten 
worden verwezen of naar ‘clubs van 
gelijkgezinden’, zoals Rorty voorstelde? 
Hoezeer deze (liberale) oplossing ook voor 
de hand moge liggen, voor Visker miskent 
zij het verlangen naar erkenning en vooral 
de onzekerheid waarmee wij opgezadeld

Rudi Visker, Vreemdgaan en vreemd blij
ven. Filosofie van de multiculturaliteit, 
verscheen in 2005 bij SUN, Uitgeverij 
Boom/Uitgeverij SUN, Prinsengracht 
747-751, 1017 JX Amsterdam (020/ 
622.61.07; www.uitgeverijboom.nl).
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15.10 - 
26.11.2005

,[ foto 1 Antwerpen 
. 2005 .

1st.Floor Gallery Andrea Felvégi \ Dagmar De Pooter Gallery Marc Provins \ De Branderij Martijn uit den 
Bogaard, Jan-Willem Verherbrugge, Hans Wuyts \ de Singel Aglaia Konrad \ error one Nicole Bauwens, Annika 

Dahlsten & Marku Laakso, Marc De Blieck, Robert De keersmaecker, Wim Lambrecht, Eva Mantell, Joris Martens, 
Hona Ruegg, Joachim Schmid, Jari Silomâki, Marc Steculorum, Tres Blondes (Annika Dahlsten & Milla Vauhkonen), 

Marilou van Lierop, Useful Photography (Hans Aarsman, Claudie de Cleen, Julian Germain, Erik Kessels & Hans van 
der Meer) \ Extra City ’Information/Transformation’ group exhibition \ Fifty One Fine Art Photography Katy 

Grannan \ FotoMuseum Provincie Antwerpen Gert Jochems \ Fst Forward videogallery Kumi Oguro, Tom 
Woestenborghs \ Galerie Annette De Keyser Alioune Bâ \ Galerie Annie Gentils Guillaume Bijl, Paul Armand 

Gette, Happy Famous Artists, Erik Nerinckx \ Galerie Baudelaire Denis Brun, Ruud Van Empel, Winfred Evers, 
Wim Hardeman, Winnifred Limburg, Paul Overdijk, Miro Svolik, Oscar Voch \ Galerie De Zwarte Panter Daniel 
Locus \ Gallery Jamar Jef Geys \ Galerie Kusseneers Laura Letinsky \ Galerie Mercator Karin Borghouts 

\ Galerie Micheline Szwajcer Anne Daems \ Galerie S&S Nadine Tasseel \ Galerie van der Mieden Tessa 
Verder, Célio Braga \ Glamor Is Undead Kris Verdonck \ HISK Sara Claes, Koert Declercq, Charlotte Lybeer, Arno 

Roncada, Kris Van Nechel \ Koninklijk Museum Voor Schone Kunsten Marc Steculorum \ Koraalberg Art 

Gallery Joe Duggan, Pieter Huybrechts, Amo Roncada \ l‘Anverre Sem Schanzer, Christine Gabory, Myrian 

Garouche, Kris Henkens, Jean Michel Goujon, Robert Dewilde, Agathe Dreyfus \ Lokaal 01 Moonho Lee, Andreas 
Marker, Ung-Pil Byen, Julia Gröning, Sebastian Walther \ Maes & Matthys Gallery Larry Sultan \ MAS - Hes

senhuis ‘Een greep uit de collectie van het Museum aan de Stroom’ \ MAS - Volkskundemuseum ‘Foto’s op glas 
uit de collectie van het Museum aan de Stroom’ \ Mc Bride Fine Art Simon Norfolk \ MuHKA Ulay & Marina 

Abramovic, Vito Acconci, Charif Benhelima, Sergei Bratkov, James Casebere, David Claerbout, Braco Dimitrijevic, 

Michael Druks, Roland Fisher, Rodney Graham, Craigie Horsfield, Alfredo Jaar, Jan Kempenaers, Barbara Kruger, 
Marie-Jo Lafontaine, Antonio Muntadas, Hermann Pitz, Thomas Ruff, Cindy Sherman, Luc Tuymans, Maarten 

Vanden Abeele, Gert Verhoeven, Barbara Visser \ MuHKA_Media Film Lounge: Films van Nederlandse fotografen 
\ MUDIMAdrie Gallery Marina Ballo Charmet \ Rossaert Charles Nègre \ Ruimte Morguen Marco Jacobs 

\ Stella Lohaus Gallery Olaf Breuning, Koenraad Dedobbeleer, Fischli & Weiss, Kendell Geers, Jonathan Monk, 
Scott Myles, Roman Signer \ Tim Van Laere Gallery Hentie van der Merwe \ Vandaele Editie Thomas Thys \ 

Young Photographers United Ada Bligaard Sby, Alexander Benz, Aloisio Brito, Ben Muir, Gianina Urmeneta, 

Giovanni de Timmerman, Iveta Vaivode, Jack Malipan, Julian Ward, Kaarel Nurk, Katrin Backes, Kay A. Itting, Klarag, 
Kris Verdonck, Kumi Oguro, Lena Amuat, Marta Pruska, Martin Sigmund, Monica Menez, Piotr Zastrozny, Renato 

Barato, Tajinder Sandhu, Thierry de Coninck \ Zeno X Gallery Mirek Tichy \ Zeno X Storage Arno Nollen

www.fotoantwerpen2005.be
Met medewerking van: Antwerpen Open
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Met steun van de, 
Vlaamse overheid

■
Fotografie & Mediakunst
Wout Berger (NL), Dik Bouwhuis (NL), Naval Cassidy (US), Heinz Cibulka 
(AT), Jeremy Deller (UK), Harun Farocki (DE), Michiel Helbig, Gert Jochems, 
Kadar (HU), Anastasia Koroshilova (RU), Kai Kraatz (DE), Jean Massart, 
Reinhard Matz (DE), Altan Sekula (US), Solu (Fl), Florian Thalhofer & Kolja 
Mensing (DE), Lena Von Lapshina (AT), Andreas Weinand (DE)

Tentoonstelling INwardOUTward
Tentoonstelling cité-jardin
1 oktober -13 november 05

Symposium
30 oktober 05

L AC Centrum voor kunsten 
en beeldcultuur

André Dumontlaan2 3600 Genk 
www.flacc.info t 089/84 52 23

- af
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M

i

■ I

Amandini (I), Karin Arir 
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o Ruygrok (NL), Han Schuil (NL), Ra 
Job (NL). Jeroen Verhoeven (NL), 1 

er (NL), Martin Visser en Joke van d
rina Yee '[ 
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Context K #2
OeDOTU meerde
A, tuin

Kritische teksten over hedendaagse kunst

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

v

tentoonstelling: 23/9 - 8/10
open op vr. & za. vanaf 19u-23u + op afspraak

In het tweede nummer bijdragen van:

Burg. Bollenstraat 54-56 3500 Hasselt 
.011/22 41 61 belgie@skynet.be

-"S Api
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, 
Erno Vroonen, Christine Vuegen.
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i
organisatie: Ioc, 
vzw Centrum Bruno Renson, 

André Dumontlaan 2 3600 Genk
tel. 089 76 63 40 1 0494 39 84 79 z
artisit@skynet.be www.artisitbe ■ met sun van de 

Vlaamse regering.

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’.

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

OA- Met steun van de
Vlaamse overheid
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Tweede katern
Nieuws

MUSEUM HILVERSUM. Hilversum is in binnen- en 
buitenland bekend om twee dingen. Ten eerste hebben alle 
Nederlandse televisieomroepen hier hun thuisbasis. 
Daarnaast staan in dit van oorsprong kleine dorp tussen 
heide- en veengebieden in het Gooi veel gebouwen van 
beroemde architecten. W.M. Dudok, J. Duiker, Richard 
Meier, MVRDV, Koen van Velsen en Neutelings-Riedijk 
Architecten zijn er enkelen. Sinds enige tijd is dit rijke 
architectuurspectrum een belangrijke factor in de city
marketing van de gemeente. Dat uit zich ook in het 
museumbeleid.

Tot 2005 had Hilversum het Goois Museum en het 
Dudokcentrum. In het oude Raadhuis (1881) op een plein 
in het dorpscentrum richtte het Goois Museum zich hoofd
zakelijk op de geologische en historische ontwikkeling van 
Hilversum. Dat gebeurde vooral door middel van een 
archeologische collectie van Gooise oudheden, gebruiks
voorwerpen afkomstig uit de textielindustrie en werktuigen 
uit het boerenbedrijf. Daarnaast verzamelde het museum 
werk van Gooise kunstenaars, en schilderijen, prenten en 
tekeningen met betrekking tot de streek. Op lokaal niveau 
waardevol, maar moeilijk te handhaven in tijden waarin 
bezoekersaantallen steeds belangrijker worden. Het 
Dudokcentrum was gevestigd in het nieuwe raadhuis (1931), 
een ontwerp van Dudok, en richtte zich vooral op 20ste- 
eeuwse en hedendaagse architectuur. Daarmee was het 
Dudokcentrum een belangrijk instrument in het Hilversumse 
architectuurbeleid. Deze gemeente-instellingen zijn nu 
samengegaan onder de naam Museum Hilversum.

Om deze samenvoeging praktisch gezien mogelijk te 
maken, is het voormalige Goois Museum (het oude 
Raadhuis) uitgebreid met een nieuwe vleugel. Inhoudelijk 
wordt, onder leiding van de nieuwe directeur Hedwig 
Saam, de koers verlegd van schilderijen, gebruiksvoorwer
pen en industriële producten naar landschap en architec
tuur. Sinds juli 2005 is het vernieuwde museum geopend en 
kan het publiek de resultaten aanschouwen van deze orga
nisatorische, inhoudelijke en architectonische ingrepen.

De nieuwe vleugel is een ontwerp van Hans Ruijssenaars, 
en in zekere zin een inversie van het bestaande gebouw. 
Waar het oude gebouw veel ramen en gesloten hoeken 
heeft, kenmerkt de nieuwbouw zich door blinde muren en 
open hoeken. Voor de tentoonstellingsruimten levert dat 
vanzelfsprekend veel winst op. Er is veel meer wand 
beschikbaar, en de lichtinval is meer diffuus en beter te 
reguleren. Bovendien kan de bezoeker af en toe de blik naar 
buiten richten, ter oriëntatie en als rustpunt. De vaste ten
toonstelling, Natuurstad in Schoonheid, bevindt zich op 
keldemiveau. Op deze verdieping heeft vormgeverscollec- 
tief Opera de inrichting verzorgd. Het heeft zich niet veel 
aangetrokken van de rijkdom aan vormen die Ruijssenaars 
in het interieur biedt, waardoor het weinig locatiespecifiek 
oogt. Inhoudelijk echter geeft de tentoonstelling over de 
relatie tussen woningbouw en groen (majestueuze villa’s in 
weelderige parken, seriebouw van Dudok in lommerrijke 
lanen) een goed beeld van de nieuwe koers die het museum 
wil volgen.

Op de begane grond en de eerste verdieping is er 
ruimte voor wisselende tentoonstellingen. Nu is daar de 
tentoonstelling Living in Motion te zien. Voor een hoofd
zakelijk lokaal georiënteerd museum als Museum 
Hilversum is dat echter een vreemde keus. Vooral uit tijd
gebrek is deze tentoonstelling overgenomen van het Vitra 
Design Museum in Weil am Rhein. Op zichzelf is deze 
expositie over flexibele woonvormen interessant, maar de 
onduidelijke relatie met het museum en de manier waarop 
de objecten een beetje ongemakkelijk in de ruimte staan, 
resulteren in een wat geforceerd geheel. Misschien ook 
omdat de tentoonstellingsmakers de nieuwe ruimte nog ‘in 
de vingers’ moeten krijgen. In november 2005 opent de 
tentoonstelling Dromen van Amerika, waarin de invloed 
van Frank Lloyd Wright op architecten in Nederland en 
Hilversum in het bijzonder wordt getoond. In afwachting 
van deze tentoonstelling, die vermoedelijk veel meer aan
sluit bij de lokale context, kan de bezoeker in ieder geval 
het gebouw zelf bewonderen. Daarnaast organiseert het

Zicht op de tentoonstelling Living in Motion, Museum Hilversum, 
foto: Jan Derwig

Stanley Brouwn

Het Gebouw, Courtesy Beyond, Utrecht, foto: Bertus Mulder

museum het hele jaar door thematische rondleidingen, 
onder andere langs de gebouwen van Dudok, naar het 
Mediapark en langs hoogtepunten van het Nieuwe 
Bouwen.

Bepaalde vragen kunnen vooralsnog niet beantwoord wor
den. In welke mate is de oude collectie nog bruikbaar? En wat 
gebeurt er met de ‘onbruikbare’ stukken?

Indira van ’t Klooster

^Living in Motion, tot 23 oktober 2005; Dromen van 
Amerika, 11 november 2005 tot 28 mei 2006, in Museum 
Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum (035/ 
629.28.26; museumhilversum@hilversum.nl; www.museum
hilversum.nl). Locatie Dudok Centrum: Raadhuis, Dudok- 
park 1,1217 JE Hilversum.

HET GEBOUW, STANLEY BROUWN. Op 22 augustus 
werd in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn een 
nieuw tentoonstellingsgebouw opgeleverd naar ontwerp 
van de Nederlandse kunstenaar Stanley Brouwn. Het is de 
eerste keer dat in Nederland een architectonisch ontwerp 
van deze kunstenaar is uitgevoerd. Het gebouw bestaat uit 
een staalskelet bekleed met panelen en heeft de vorm van 
twee rechthoekige ruimtes die kruislings over elkaar lig
gen. De maten van het gebouw zijn afgeleid van de zogehe
ten ‘Brouwnvoet’. De kunstenaar hanteert immers zijn 
eigen voetmaat als alternatief voor het metrische systeem. 
Uitvoerend architect is Bertus Mulder, bekend van zijn res
tauratie van het Rietveld-Schröderhuis. Het gebouw is 
gerealiseerd in opdracht van BEYOND, het meerjarige 
kunstprogramma voor Leidsche Rijn. Het werd op 4 sep
tember officieel in gebruik genomen met de beeldende 
kunstmanifestatie Pursuit of Happiness, een tentoonstel
ling met video’s, installaties en kunstprojecten “over de 
jacht op geluk in een nieuwe woonomgeving”. Meer infor
matie op www.beyondutrecht.nl.

David Nolens

B.A.C.A. EUROPE. Bethan Huws (1961 Bangor, Wales) 
is de laureaat van B.A.C.A. Europe 2006. De jury, met als 
voorzitter Maria de Corral, is unaniem tot deze keuze geko
men vanwege “het opvallend individuele en complexe oeu
vre dat zij de laatste 15 jaar tot stand heeft gebracht. 
Centraal in haar werk staat het begrip vertalen: vertalingen 
van de ene taal naar de andere, tussen culturen en van erva
ringen naar concepten en omgekeerd.” B.A.C.A. Europe is 
de nieuwe naam voor de Europese prijs die het 
Bonnefantenmuseum Maastricht elke twee jaar uitreikt aan 
een hedendaags kunstenaar. Hij is bedoeld als stimulans 
voor beeldend kunstenaars tussen de 35 en 45 jaar die 
wonen en/of werken in Europa. De prijs bestaat uit een 
geldbedrag van 50.000 euro, een publicatie en een tentoon
stelling in het Bonnefantenmuseum. De jury bestaat verder 
uit Pawel Althamer (winnaar van The Vincent 2004), 
Charles Esche (directeur Van Abbemuseum in Eindhoven) 
en Julian Heynen (directeur K21 in Düsseldorf). Alexander 
van Grevenstein (directeur Bonnefantenmuseum) zit erbij 
als ‘non-voting member’. B.A.C.A. Europe wordt gespon
sord door Océ N.V. en ondersteund door de Provincie 
Limburg en de Gemeente Maastricht, ter herinnering aan 
het Europees Verdrag van Maastricht van 1992. Meer 
informatie op www.bonnefanten.nl. (D.N.)

Wissels

STEDELIJK MUSEUM. Met ingang van 15 augustus 
2005 is Nicole Delissen in dienst getreden bij het Stedelijk 
Museum Amsterdam, als manager Collecties & 
Presentaties. Delissen (35 jaar) was voordien hoofd collec
ties en plaatsvervangend directeur bij Museum de Fundatie 
in Heino/Zwolle. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Utrecht en zal zich vooral bezighouden 
met het managen van de gecompliceerde processen op het 
gebied van collectiebeheer en tentoonstellingen. Daarnaast 
verzorgt zij de dagelijkse leiding van de verschillende 
sectoronderdelen in de organisatie. Meer informatie op 
www.stedelijk.nl. (D.N.)

Lezingen

DE STAD. In het kader van Super! 1ste Triënnale voor 
Beeldende Kunst, Mode en Design organiseren de Jan van 
Eyck Academie en de Academie Beeldende Kunsten 
Maastricht drie debatavonden over de stad als platform 
voor cultureel engagement. De kernvraag van deze debat
ten zal zijn of het voor de stad in onze postideologische tijd 
überhaupt nog mogelijk is om terug aan te knopen bij haar 
oude revolutionaire rol. Onder de titel Lend me your dream/ 
Lend me your fantasy vinden op drie donderdagavonden 
gesprekken plaats: op 16 september gaat het over 'stadsma- 
nagement’, op 14 oktober over ‘cultureel ondernemer
schap’ en op 4 november over ‘radicale democratie’. De 
debatten beginnen telkens om 20 uur. Plaats van het gebeu-

Daniel Buren
Simon Frost

15 september - 5 november 2005

FIAC Paris

6 oktober - 10 oktober 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 
de galerie is gesloten van 18 juli tot 16 augustus 2005
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Het Fonds BKVB beschikt over een 
aantal woon/werkruimtes in het 
buitenland. Met een verblijf in één 
van deze ateliers worden beeldend 
kunstenaars, vormgevers, architecten 
of beschouwers in de gelegenheid 
gesteld om in een andere omgeving 
en cultuur hun werk te verdiepen of 
daarop te reflecteren.

Een verblijf schept tevens mogelijkhe
den om internationale contacten op te 
doen en een nieuwe markt te ontwik
kelen. De ateliers bevinden zich in 
internationale studiocomplexen, vaak 
gekoppeld aan eén tentoonstellings
ruimte.

De beurs die het Fonds BKVB voor elk 
van de ateliers ter beschikking stelt, 
is bedoeld voor reis-, verblijf- en ma
teriaalkosten. De huur van hét atelier 
en/of woonruimte wordt rechtstreeks 
door het Fonds BKVB betaald.

BEELDEND KUNSTENAARS:

Berlijn - Künstlerhaus Bethanien 
periode: 1 april 2006 -1 april 2006 
atelier in studiocomplex + aparte 
woonruimte in Berlijn Mitte 
www.bethanien.de
meer informatie: Henk Strijbos, 
1020 5231651

IASPIS - Stockholm
periode: 2 periodes van 4 maanden 
(1 juli -1 november 2006 / 
1 november 2006 -1 maart 2007) 
atelier + appartement in kunstenaars
hotel midden in Stockholm 
www.iaspis.com
meer informatie: Douke IJsselstein, 
t020 5231660

M
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art and architecture

RaBeFa. rieken_Tilburg

BEELDEND KUNSTENAARS, 
VORMGEVERS, ARCHITECTEN 
OF CRITICI:

Canada - Banff, Centre for the Arts, 
Leighton Studio s
periode: 1 april - 27 mei 2006 
vrijstaande studio in multidisciplinair 
kunstenaarscentrum in de Canadese 
Rocky Mountains 
www.bariffcentre.ca/programs 
meer informatie: Anne Hoogewoning, 
t020 5231639

Berlijn - Projectstudio
periode: 4 periodes van 3 maanden 
tussen 1 april 2006 -1 april 2007 
studio + aparte woonruimte in de wijk 
Friedrichshein
meer informatie: Mayke Jongsma, 
f020 5231640

Parijs - Atelier Holsboer institut néerlandais 

periode: 1 april 2005 -1 april 2006 
(of half jaar: 1 april -1 oktober 2006 / 
1 oktober 2006 -1 april 2007) 
woon- + werkruimte in studiocomplex 
www. i nstitutneerlandais.com
meer informatie: Steven van Teeseling, 
f020 5231522

Wie in aanmerking wil komen voor een 
verblijf in een van deze ateliers kan bij 
het Fonds BKVB een aanvraagformu
lier opvragen. Aanvraagformulieren 
dienen vóór 15 oktober 2005 bij het 
Fonds BKVB binnen te zijn.

Aanvraagformulieren met toelichting: 
Fonds BKVB 
tel 020 5231523 
post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl
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ren: Academie Beeldende Kunsten, Herdenkingsplein 12 te 
Maastricht (043/350.37.43; winnie.koekelbergh@janvan 
eyck.nl; www.hszuyd.nl). (D.N.)

FLAC© [image forum]. Dit najaar organiseert het 
FLAC© voor de eerste maal zijn tweejaarlijkse [image 
forum]. Dit evenement is gegroeid uit het voormalig 
International Seminar on Photography. Op zondag 30 okto
ber is er een symposium met presentaties van Reinhard 
Matz (DE), Gert Jochems (BE), Wout Berger (NL) en Solu/ 
Mia Makela (FI). Verder komen sprekers als Pool Andries, 
Stef Van Beilingen en Rik Pinxten. Zij geven op hun beurt 
een persoonlijke of academische invulling aan de thema
tiek van ‘het lokale’. Aansluitend vindt er op maandag 
31 oktober in samenwerking met kunstencentrum TOR een 
filmprogramma plaats. Dan wordt de bijna 10 uur durende 
film Heimat 3 van de Duitse cineast Edgar Reitz getoond. 
FLAC© bevindt zich aan de André Dumontlaan 2 te Genk. 
De toegang is gratis. Meer informatie op www.flacc.info 
(089/84.52.23; flacc@skynet.be). (D.N.)

ARCAM. Voor de reeks lezingen in de Brakke Grond 
wordt maandelijks een architect van naam uitgenodigd om 
in een theatrale sfeer te vertellen over zijn of haar werk, 
ontwerpfilosofie en inspiratiebronnen. Op dinsdag 13 sep
tember is het de beurt aan Felix Claus van Claus en Kaan 
Architecten. Hij ontwierp diverse openbare gebouwen: het 
stadskantoor van Breda, het theater van Middelburg, de 
Utrechtse brandweer, de ambassade in Mozambique, het 
gemeentehuis van Tynaarlo, het Nederlands Forensisch 
Instituut en het Amsterdamse Gemeentearchief. Op dins
dag 4 oktober spreken Ruurd Gietema en Shiuan-Wen Chu. 
Het duo werkte de afgelopen jaren aan een groot aantal pro
jecten in China, waaronder woningen en een verenigings
gebouw in Beijing. Tijdens de lezing zullen ze ingaan op 
deze projecten. De lezingen beginnen telkens om 20.15 uur. 
Locatie: de Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam. De toe
gang bedraagt 7,50 euro. Ook op 8 november en 6 decem
ber zijn lezingen gepland. Die worden binnenkort bekend
gemaakt op www.arcam.nl (020/620.48.78; arcam@ 
arcam.nl). (D.N.)

VAi. In de herfst van 2005 organiseert het Vlaams 
Architectuurinstituut een uitgebreid programma rond de 
architectuur van schoolgebouwen. Het VAi wil zo het 
debat en het beleid rond schoolinfrastructuur ondersteunen. 
Er komt een reeks rondleidingen langs recente school
gebouwen in de regio Antwerpen, Gent, Leuven en 
Kortrijk. Verder plant het VAi in oktober twee studie
reizen, naar Zürich en naar de Vensterscholen in Groningen. 
Door ook workshops en discussies te organiseren, zal het 
VAi de actoren uit het veld samenbrengen en zo een plat
form bieden voor gesprek, discussie en verandering. De 
resultaten van de bevindingen tijdens de reizen en rond
leidingen vormen de aanleiding voor een derde nummer in

Never Left Right, zaalzicht, foto: Sam Wodinski

de publicatiereeks Achtergrond, te verschijnen in het voor
jaar van 2006. De rondleidingen zijn bedoeld voor geïnte
resseerden, maar daarnaast ook voor betrokkenen bij de 
schoolinfrastructuur. De buitenlandse studiereizen richten 
zich vooral naar een professioneel publiek van architecten, 
schooldirecties, subsidiërende overheden en verantwoorde
lijken van diverse onderwijskoepels. Alle praktische infor
matie is te vinden op www.vai.be (03/242.89.70; info@ 
vai.be). (D.N.)

DESIGNKRITIEK. TOR, werkplaats voor interdiscipli
naire kunsten in Limburg, organiseert dit najaar voor de 
tweede maal een workshop designkritiek. Volgende aspec
ten komen onder andere aan bod: het belang van design 
voor de hedendaagse cultuur, de rol van de criticus in het 
debat over design, de invloed van andere culturele discipli
nes op het vak, het kritisch gebruik van bronnenmateriaal. 
De workshop zal zich toespitsen op de ontwikkeling van 
een analytische, bevragende instelling en het vermogen 
dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende culturele 
disciplines. Hij vindt plaats op vrijdag 7 oktober (Z33, 
Hasselt), vrijdag 4 november (De Winkelhaak, Antwerpen) 
en vrijdag 2 december (De Beursschouwburg, Brussel). 
Deelname kost 100 euro, inschrijven kan tot 21 september. 
De inschrijving bestaat uit: een cv, een brief met een moti
vatie en een korte tekst (maximaal 400 woorden), waarin je 
over een ontwerp naar keuze schrijft. Inschrijven en meer 
info op het volgende adres: TOR vzw, t.a.v. Leen Lisens, 
André Dumontlaan 2, 3600 Genk (089/84.49.55 of 
leen@toronline.be). Naast de workshop organiseert TOR 
in het najaar ook een vierdelige lezingenreeks over design
kritiek. Meer info op www.toronline.be. (D.N.)

Plastische kunsten

GERT ROBINS IN Z33, HASSELT. Op 10 juli opende 
het tweede luik van Robijns’ eerste grote solotentoonstel- 
ling. De uitbreiding is een verrijking. Robijns ziet beide 
delen als een totaalproject, maar het is vooral de diversiteit 
van zijn aanpak die nu meer uit de verf komt.

Het eerste deel op het gelijkvloers ontwricht, door 
subtiele optische verschuivingen en zintuiglijke misleidin
gen, de vanzelfsprekendheid van het kijken. De waarne
ming wordt gedissecteerd en uitgesplitst in verschillende 
zintuiglijke componenten. In het werk Botsbal (2001) kop
pelt Robijns visuele en akoestische prikkels los. Uit enkele 
luidsprekers in het houten platform, dat zowat de helft van 
de tentoonstellingsruimte inneemt, klinkt het geluid van 
een bal die botst tot hij stil ligt. Omdat tegen de wand een 
lampje in hetzelfde ritme flikkert, denk je bij het binnen
komen een moment lang datje in een ooghoek daadwerke
lijk een balletje ziet. Het tweede gedeelte van de tentoonstel
ling, op de eerste verdieping, roept herinneringen op door 
middel van stemmingskamers. Robijns maakt daarbij dank
baar gebruik van de architectuur van de tentoonstellings
ruimte. Waar Fotacabine op de Decenniumtentoonstelling in 
het MuHKA (Once upon a time..., eind 2003, begin 2004) 
eerder schraal oogde, laat het hier een grootse indruk na. 
Robijns plaatst de geabstraheerde pasfotoautomaat op een 
‘verborgen’ plek, achter twee brede kolommen boven in de 
overgedimensioneerde trappenzaal van het museum. Op 
gepaste tijden ontlaadt zich een lichtflits in de cabine en in 
de hal. Onwillekeurig roept de installatie het beeld van een 
stationshal op, niet zoals men ze ervaart in de ochtendspits, 
maar zoals ze zich aandient in een herinnering. Werken die 
het schimmenspel vatten van beelden die uit het geheugen 
opwellen, vormen het complement van installaties die zin
tuiglijke gewaarwordingen ontwrichten.

Robijns’ werk heeft er baat bij in samenhang te wor
den gezien. In een van de zalen op de bovenverdieping zijn 
drie werken in een zorgvuldig uitgebalanceerde compositie 
samengebracht. Bingo (2002), Kicker (2002), en Pingpong 
(2002) zijn replica’s van respectievelijk een spelautomaat, 
een tafelvoetbalspel en een pingpongtafel. Ieder van de 
objecten is van zijn details ontdaan en in grijstinten geschil
derd. Het kickerspel heeft maar één poppetje en de ping
pongtafel is opgeklapt. Geen van de toestellen kan dus door 
meer dan één persoon worden bediend. De lampjes in de 
flipperkast lichten met een constant ritme en in een vaste 
volgorde op, alsof de pols wordt aangegeven van een in een 
diepe slaap gehulde ruimte. Zeker het tweede deel van de 
tentoonstelling wint aan kracht door de keuze om van 
iedere zaal een aparte ervaring te maken.

Voor Slalom (2005) koos Robijns nog duidelijker 
voor het scheppen van een atmosfeer. Het werk toont hoe 
een aantal beginnende motorrijders oefent op een uit
gestrekt parkeerterrein nabij het vernieuwde olympische

Stedelijk 
Museum AMSTERDAM

FRIEZE ART FAIR, LONDEN 

THE WAVERING 
SKIES

MELVIN MOTI 11 SEPT - 30 OKT GERMAINE KRUIP 21 - 24 OKTOBER
ROZENSTRAAT 59 / 1016 NN AMSTERDAM / TEL 31(0)20 4220471 FAX 31(0)20 6261730 / WWW.SMBA.NL / MAIL@SMBA.NL / OPEN DINSDAG TOT EN MET ZONDAG VAN 11.00 TOT 17.00 UUR
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Underdogs / Superdogs
Expo 8,9,15,16 oktober 2005 (ll-18u) — Monte (Merelbeke) HL® ■
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Liv Bugge (nor) 

Thomas Huyghe (bel) 

Frans Labath (bel) 

Wim T. Schippers (nl) 

Kumi Oguro (jpn) 

Kristofer Paetau (fin) 

Joanna Rajkowska (pol) 

Dimitri Riemis (bel) 

Jan Stremes (bel) 

Dylan Thomas (GBR) 

Wim Vandekeybus 

/ Ultima Vez (bel) 

Nicoline Van Stapele (bel) 

Takako Yabuki (jpn)

Curator:

Stef Van Beilingen

■

■

I
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Specials:
9/10 (15u) Kristofer Paetau’s "Do^y Fashion Show

Transport: prima deluxe visit bus op 9/10 [Antwerpen (llu)- Munte (18un 

16/10 (17u) filmvoorstelling: 'Bombon, ci Perro‘(2004) (o.v.) van Carlos Sorin (arg) 

Doorlopend: hondse bar, geld speelt geen drol.

Info:

Tel: +32 (0)9 362 33 31 / Fax: +32 (0)9 362 29 81 / Mail: sarah.uytterhaegen@merelbeke.gov.be

Kunst 
In Huis
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

KUNSTInHUS

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

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars): 
7 02 247 97 10. U vraagt naar Inge 
f info@kunstinhuis.be

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaoms-Brobant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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stadion in Berlijn. De film wordt in de ruimste zaal van het 
museum geprojecteerd op een gordijn van smalle panden, 
die door een ventilator zachtjes golven. De projector schijnt 
door het scherm heen en tekent lijnen op de vloer. De hele 
tijd weerklinkt een liveopname van Always on my mind. 
Robijns zet hier het sérieux van zijn tentoonstelling op het 
spel, maar houdt de controle. Misschien is het de onder
koelde sfeer in de andere zalen die dit charmeoffensief 
rechtvaardigt, maar het werk blijft ook zo overeind. Het is 
verbluffend met welk gemak Robijns van de brede ruimte 
een plein maakt en hoe vlotje in de film stapt.

De doordachte selectie en presentatie binnen deze ten
toonstelling doen het werk van Robijns alle eer aan. De 
combinatie van beide polen van zijn artistiek onderzoek 
maakt van Never Left Right een rijk geschakeerde staal
kaart van de manier waarop de werkelijkheid zich aandient. 
Robijns is het soort kunstenaar dat geen discours voor zijn 
werk uitstuurt, maar zich toelegt op de core business van de 
kunst: ‘de wetenschap van het verschijnen’. Robijns’ 
onderzoek naar de fysische en fysiologische eigenschappen 
van de waarneming ondergraaft de verwachtingen van de 
toeschouwer en confronteert hem met de contingentie en de 
limieten van zijn ervaring. Daarbij blijft het altijd speels. 
Het wekt soms de indruk onschuldig te zijn - en tot op 
zekere hoogte is het dat ook.

Benjamin Eggermont

►►Gert Robijns tot 13 november in Z33, Zuivelmarkt 33, 
3500 Hasselt (011/29.59.60; www.z33.be).

MICHEL MAJERUS. Mijn eerste kennismaking met een 
werk van Michel Majerus vond plaats in Wolfsburg begin 
2003: de installatie Controlling the Moonlight Maze. Ze 
bestond uit vier grote ultramodern ogende schilderijen, 
omkaderd door een glad gepolijst stalen frame dat los in de 
ruimte was geplaatst. De lijstloze schilderijen waren beur
telings op de muur aangebracht, tussen muur en frame 
gehangen, binnen dit kader geplaatst en zelfs ervoor. Het 
frame was niet alleen bepalend voor de verschijningswijze 
van de schilderijen, maar ook voor die van de expositie
ruimte daarbinnen. Het kon zelfs worden opgevat als een 
vijfde ‘schilderij’, want de achterkant van het frame was 
met gele verf bespoten en het werk had een eigen titel: 
Keine Zeit. Vanwege zijn brutaliteit deed de installatie me 
denken aan de Environmental Paintings van de 
Amerikaanse popkunstenaar James Rosenquist uit de 
jaren ’60, maar dan opgeladen met de conceptuele intelli
gentie van een Marcel Broodthaers, die terzelfdertijd in zijn 
geëxposeerde exposities benadrukte dat de museumruimte 
niets anders was dan louter omlijsting van ingelijste kunst
werken. Door de schilderijen en het frame los van elkaar 
aan de randen van de ruimte te plaatsen, vond bij Majerus 
een omkering plaats: de schilderkunst omlijstte de exposi
tieruimte. Dit werk was een reconstructie, speciaal vervaar
digd voor de tentoonstelling Painting Pictures; painting 
and media in the digital age. Het was, getuige de catalogus,

■
Michel Majerus 

yet sometimes what is read successfully, stops us with its meaning, no II, 
installatie op Manifesta 2 (Kino Utopolis), Luxemburg, 1998, 

foto: Gert Jan van Rooij

de zwanenzang van Majerus, want het jaar daarvoor (in 
2002) was hij op 35-jarige leeftijd omgekomen bij een 
vliegtuigongeluk. Aan deze van oorsprong Luxemburgse 
kunstenaar wordt nu een vijftal tentoonstellingen gewijd. 
Eén ervan vindt plaats in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam.

De tentoonstelling opent met een laat werk uit 2002, 
de dvd Michel Majerus. Michel Majerus. Op 16 monitoren 
flitsen gedurende een half uur in hoge snelheid de letters 
van de naam van de kunstenaar voorbij, als ging het om een 
reclameboodschap. Ik denk opnieuw aan Broodthaers die 
ooit zijn eigen initialen verfilmde: ‘une seconde d’étemité’. 
In zijn geval ging het erom te laten zien dat de naam van de 
kunstenaar, zijn signatuur, inmiddels de belangrijkste fac
tor was geworden die de kunst constitueert. Bij Majerus 
echter valt de naam uiteen in fel gekleurde fragmenten. De 
video oogt eerder als een compilatie van al zijn werken. De 
signatuur wordt als het ware door de schilderkunst geabsor
beerd. Evenals ‘de lijst’ kan ook ‘de signatuur’ fungeren als 
een schilderkunstig element.

De eerste zaal kan slechts verlaten worden via een met 
verkeerstekens gemarkeerde asfaltvloer, die deel blijkt uit 
te maken van een schilderij. Typerend voor Majerus heeft 
het schilderij de vorm van een installatie. Het gaat om een 
reconstructie van een vroeg werk uit 1994: Sauerei. Het 
asfalt fungeert als horizontale wand, maar verbeeldt tegelij
kertijd de snelweg waarover Looney Tunes’ roadrunner 
altijd heen en weer scheurt. Want deze stripfiguur zien we 
op de rechterwand in lege contouren in meervoud weer
gegeven, als bevond hij zich nog in de ontwerpfase.

Acryl op doek, maar ook lak op aluminium. Er is verf 
gebruikt, maar even vaak digitale print. En altijd zijn de 

werken betrokken op de architectonische ruimte waarin ze 
zich bevinden. De schilderkunst van Majerus heeft een uit
gesproken technische uitstraling. Niet alleen in materiële 
zin, ook thematisch kan op de schilderkunst een visuele 
wereld worden aangesloten die haar niet vanzelfsprekend 
toebehoort. De wereld van computerspelen en internet- 
banners, van logo’s en reclame, van slogans en oneliners. 
Hier is geen sprake meer van een zoektocht naar de ver
meende essentie van het medium, zo typerend voor de 
schilderkunst in haar modernistische fase. Er is eerder ver
wantschap met de wijze waarop in de premoderne tijd een 
mythologische en bijbelse voorstellingswereld op de schil
derkunst werd aangesloten, die haar evenzeer wezens
vreemd was. Met dit verschil dat zelfs onze geletterdheid 
zich thans steeds sterker visueel manifesteert. Het pro
bleem voor Majerus lijkt eerder te zijn hoe tot de kern van 
de schilderkunst te komen op het moment dat de schilder
kunst geen kern meer heeft. Hij wil laten zien dat een schil
derij over een even krachtige, zo niet krachtiger beeldtaal 
kan beschikken als een logo, merknaam, computericoon of 
stripfiguur.

Majerus citeert uit het rijke arsenaal van de huidige 
visuele cultuur, met inbegrip van het werk van collega- 
schilders. Een abstract verfspoor van de door hem bewon
derde Willem de Kooning krijgt, wanneer geïsoleerd, even
eens het karakter van een logo. Hij is zich bewust van het 
feit dat ook inhoudelijk complexe kunstwerken uit het ver
leden inmiddels deel uitmaken van de huidige exponentiële 
vermenigvuldiging van het pure teken. Ze bevinden zich in 
hetzelfde vlak als de populaire beelden uit strips of reclame. 
Maar Majerus probeert in zijn werk deze nivellerende ten
dens ook te doorkruisen. Wanneer hij in Reminder (1998) 
een beeldreliëf van Frank Stella uit de jaren ’80 op ware 
grootte herschept en een prominente plaats geeft binnen 
zijn eigen muurschildering, gaat het in de eerste plaats om 
een hommage. Termen als citeren, sampling en hergebruik, 
die vaak worden gebruikt in verband met de werkwijze van 
Majerus, roepen dan ook misverstanden op. Er wordt 
gesuggereerd dat het werk louter arrangement is, dat het 
bestaat uit diverse, min of meer willekeurige elementen. 
Het tegenovergestelde is echter het geval. De schilderijen 
van Majerus zijn met uiterste precisie samengesteld, uit 
verschillende, schijnbaar onverenigbare onderdelen, die 
stuk voor stuk zijn terug te vinden in het openbare leven, 
waar ze een andere functie vervullen. Majerus gebruikt de 
geselecteerde logo’s, stripfiguren, tekstfragmenten en 
details bovendien niet puur, maar pas nadat hij ze op sub
tiele wijze schilderkunstig heeft ‘vervormd’. Zijn werk 
beschikt hierdoor over uitgesproken zintuiglijke kwalitei
ten. Majerus is beslist een groot colorist. Maar de contem
platieve houding die meestal wordt gecultiveerd ten over
staan van het schilderij is geschrapt. De snelheid waarmee 
men thans beelden maakt en toont, vereist een andere 
manier van kijken.

Majerus speelt in op het visueel snel ervaarbare beeld. 
Maar opnieuw is er sprake van een omkering. Zo scheppen

2005 1 iFoto's • 1 I
van dinsdag 13 september tot dinsdag 11 oktober 2005 van vrijdag 21 oktober tot zaterdag 17 december 2005

age op dinsdag II oktober van 18 tot

open: dinsdag tot vrijdag van lOtot I7u en zaterdag van 13 tot I7u — gesloten open op zaterdag 17/09 - 29/10 - 05/11 - 12/11 - dinsdag 01/11 -vrijdag ll/ll

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

GALERIE MEERT RIHOUX
AA-IA -ANEg, SOPHIE NYSGRAZIA TODERI CATHARINA VAN EETVELDE

27 september tot 29 oktober 13 november tot 3 december
RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 1 8.00 FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00

GRLEETTE VER RRT GRLLERI

18 september - 23 oktober

Stephan BALLEUX
Museumlaan 16 - B 9831 Deurle _ T 32 ( 0 ) 96 54 44 5 _ www.grusenmeyerart.be
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Ateliers
You are welcome to 
join these lectures at 
De Ateliers, 
Stadhouderskade 86, 
Amsterdam.

Lectures start at 5 pm 
free entrance 
limited seating
RSVP office@de-ateliers.nl

De Ateliers offers young artists 
the opportunity to develop 
their work in a private studio 
with the support of a stipend 
and critical feedback from
artists and critics.
Next deadline for applications 
is February I st, 2006.
More information on
www.de-ateliers.nl

In the fall of 2005, 
internationally acclaimed 
artists introduce their l work in a series of
lectures at De Ateliers, 
Amsterdam.

Tuesday October 4th

Erik van Lieshout
Tuesday October 11th

Manfred Pernice
Tuesday October 18th

Julika Rudelius
Tuesday October 25th

Mike Nelson
Tuesday November 1st

David Claerbout
Tuesday November 15th

Lara Almarcegui
Tutors 2005-2006 Rob Birza, Dominic
van den Boogerd, Marlene Dumas, Ceal

' %1
Floyer, Georg Herold, Rita McBride, 
Marien Schouten, Willem de Rooij, Didier
Vermeiren, Marijke van Warmerdam.
Guest tutors 2005 Lara Almarcegui, 
Ernst van Alphen, David Claerbout, 
Ann Demeester, Erik van Lieshout, 
Mike Nelson, Manfred Pernice, 

■ . • ' ■■ ■■ ■ ■
Jean-Christoph Royoux, julika Rudelius.

Mario Airo (Italië)
Lara Almarcegui (Spanje)
Dirk Braeckman (België)
Wim Delvoye (België)
John Knight (Verenigde Staten)
Pascale Marthine Tayou (Kameroen) 
Deimantas Narkevicius (Litouwen) 
Cert Robijns (België)
Sislej Xhafa (Kosovo) (
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• * 20 augustus-30 oktober 2005delicious...
sint-truiden

PROJECT HEDENDAAGSE KUNST
De nazomerse tentoonstelling hedendaags beeldende kunst in het 
hart van Sint-Truiden
Met negen nieuwe producties van gereputeerde kunstenaars uit 
binnen- en buitenland.

info@delicious.be

=d #— ethias IPERMO Knack
: WTeSkam
! KM8HBG TVL VOWVO 

for life

9A” S
10 september - 9 oktober 2005
...MIXING WITH THE SOUND OF A FOUNTAIN
ORLA BARRY (ir/be)
Een solopresentatie

JACLIN LINDFORS BERGER (SE/nl) 
Een installatie revisited

OPENING: vrijdag 9 september 2005

10 september - 23 september 2005 
VUUD - W139 TE GAST BIJ ELF (post cs) 
Een project van FLOOR MEIJERS (nl)
OPENING: vrijdag 9 september 2005

W139 in the cellars of POST cs
OOSTERDOKSKADE 5 

IOII AD AMSTERDAM
T: +31 (0)20 6229434
F: +31 (0)20 6251226

E: info@Wljg.nl
www.w139.nl

21 September 2005
IN OTHER WORDS - W139 TE GAST BIJ MAISON DESCARTES
Een boekpresentatie van en door NICOLAS FLOC’H (fr)
en ROMA PUBLICATIONS (nl)

1 oktober -16 oktober 2005
PARAAT
Een selectie uit de eindejaarspresentaties van de landelijke academies
i s,m CONSORTIUM en de VEEMVLOER 8OPENING: vrijdag 30 september 2005

Special thanks for 
the ongoing support 

. to. Maison Descartes.
Amsterdam

MAISON DESCARTES
Mel

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

Folkert de Jong
Shoot the Freak 

sculpturen

3 september t/m 30 oktober 2005

GuestRoom # 1
Fonds BKVB 

4 residencies van 1 week 
4 gesprekken met een commissielid 

van het Fonds BKVB 
op zondagmiddag om 15.00 uur

3 September t/m 2 oktober 2005

Kapittelstraat6 Postbus230 NL613OAESittard T +31464513460 F+31464529111 info@hetdomein.nl

www.hetdomein.nl tue-sun 11-17
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Ed van der Elsken

Kennis, Amsterdam Nieuwmarkt, begin jaren ‘60, © Ed van der Elsken / Nederlands fotomuseum, courtesy Annet Gelink Gallery

de snelle computerbeelden, wanneer geprint, schilderkun
stig bewerkt en gemonteerd, bij hem het effect van traag
heid. En wanneer in The Space Is Where You’ll Find It 
(2000) de virtuele ruimte van het platte scherm kan worden 
betreden als een werkelijke ruimte, met zuilen die met 
computerprints zijn beplakt, wordt ook hier het beeld zijn 
snelheid ontnomen. Door de schilderkunst als uitgangspunt 
te nemen voor zijn ‘provocaties’ is Majerus in staat zijn 
spel te spelen met de snelheid van het computerbeeld. Ook 
de dvd waarmee de tentoonstelling opent, is primair een 
vorm van schilderkunst; het gebruik van televisieschermen 
is louter technisch en niet doorslaggevend. De snelheid 
waarmee de beelden voorbijschieten, doet eerder denken 
aan het ritme van een videoclip. De schilder Majerus onder
scheidt zich hier opmerkelijk genoeg van videokunstenaars 
als Bill Viola, Douglas Gordon of David Claerbout, die 
zich verzetten tegen de oppervlakkige verleiding van het 
televisiebeeld. Zij zoeken juist aansluiting bij het tradi

tionele schilderkunstige beeld om uit de snelheid opnieuw 
traagheid geboren te laten worden.

Volgens de samenstellers van de tentoonstellingen 
zou het werk van Majerus permanent heen en weer pende
len tussen enerzijds de autonome schilderijen en anderzijds 
de installaties. In het voorwoord van de catalogus wordt 
gesproken over een “mediale Parallelaktion" en een “dialo
gisch Nebeneinander". In veel gevallen lijkt het twee
dimensionale schilderij weliswaar zijn uitgangspunt te zijn, 
maar door de lijst achterwege te laten zijn de schilderijen 
tegelijkertijd architectonische elementen waarmee de 
ruimte gearticuleerd kan worden. Door deze gerichtheid 
naar buiten toe is Majerus soms in staat om onze voorstel
ling van een schilderij danig op de proef te stellen. Zo 
installeerde hij in de Keulse Kunstverein in 2000 een schil
derij in de vorm van een halfpipe dat door skaters betreden 
en bereden kon worden. Majerus wist zijn schilderkunst 
zelfs te laten concurreren met reclameborden in de open

Departement voor Filosofie en Kunst - Assen
DeFKa
0-mtneinnvemesetussnmseemmecsanenei

www.defka.nl

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

bare ruimte van een stationshal. Men kan zich dan ook 
af vragen of de samenstellers niet te veel vasthouden aan 
een vermeende tweedeling tussen schilderkunst en installa
tie. Dit uitgangspunt vertaalt zich in Amsterdam in ieder 
geval in een enigszins voorzichtige selectie en presentatie. 
Het is een prachtige tentoonstelling, maar wat onvoldoende 
uit de verf komt is de radicaliteit waarmee Majerus de 
schilderkunst transformeerde. Er is niet zozeer sprake van 
een dialoog tussen schilderkunst en installatie, als wel van 
een volledig in elkaar doordringen van beide. Bij Majerus 
heeft de schilderkunst zelf de gedaante aangenomen van 
een installatie.

Frank Reijnders

^Michel Majerus tot 16 oktober in Stedelijk Museum CS, 
Oosterdokskade 5, Amsterdam (020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

ED VAN DER ELSKEN. MIJN AMSTERDAM. 
Amsterdam, gezien door de ogen van Ed van der Elsken 
(1925-1990), is een stad met veel gedaantes. Er wonen 
opmerkelijke mensen die alledaagse dingen doen. Het zijn 
typische Amsterdammers die Van der Elsken met zijn 
camera sinds de jaren vijftig heeft vastgelegd: arrogant of 
in elk geval onverstoorbaar bezig met hun eigen dingen, 
denkend dat ze alles al gezien hebben en dat niets hen meer 
kan verbazen, zeker niet een irritante fotograaf. 
Hangjongeren op de Dam, een mensenmassa op 
Koninginnedag, fietsers die zich door de regen haasten. 
Scènes waarin tussen 1950 en 2005 eigenlijk niets veran
derd is. Maar bij de volgende foto komt de schok: is het nog 
maar zo kort geleden? Afbraakpanden in de jodenbuurt 
rond het Waterlooplein; de galerij van het Paleis voor de 
Volksvlijt was nog niet vervangen door het kantoor van de 
Nederlandse Bank. Juist omdat Van der Elsken de alle
daagse dingen vastlegde, valt soms ineens pijnlijk op hoe
zeer Amsterdam is veranderd sinds de oorlog, hoeveel er is 
gedaan op het gebied van stadsvernieuwing en restauratie 
van de binnenstad. De stad is gepolijst sinds Van der 
Elsken haar fotografeerde.

Alle aspecten van de stad heeft hij gevangen, de tijd
loze zowel als de tijdgebonden. De ruwheid van het leven 
in de hoerenbuurt, de schilderachtige schoonheid van de 
historische binnenstad (met name bij sneeuw doet die het 
goed), het dorpse karakter van de buurtjes waar iedereen 
elkaar kent, de sombere straten in de schrale regens van 
februari, de karakteristieke koppen, de regelmatig terug
kerende conflicten tussen politie en demonstranten. Van 
der Elsken kijkt. Toon Hermans schreef in een briefje, dat 
ook op de tentoonstelling te zien is: “Je hebt van het 
gewone optische-kijken een verheven act gemaakt, die ik 
zonder overdrijving ‘zien’ zou willen noemen.” Maar Van 
der Elsken deed meer, hij legde zijn mening in de foto. 
Omdat er zoveel te zien is op zijn foto’s, dwingt hij je om 
ze goed te bekijken, op zoek te gaan naar wat hij ermee wil 
zeggen. Met name foto’s waar meerdere mensen op staan, 
gaf hij vaak een ongemakkelijke spanning. Die riep hij bij-

2 t/m 22 oktober

Sound Visuals
een project over geluidskunst

6 t/m 27 november Regina Verhagen
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Galerie de Expeditie 
Zsa-Zsa Eyck

Leliegracht 47 T 020 - 620 47 58
1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20

wo tm vr 11.00 - 18.00 uur 
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galerie@de-expeditie.com 
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Underdogs / Superdogs
Expo 8,9,15,16 oktober 2005 (ll-18u) — Munte (Merelbeke)

BO
ZAR

IK HAD
Laika Mee Voemmen/...

Met:

Liv Bugge (nor) 

Thomas Huyghe (bel) 

Frans Labath (bel) 

Wim T. Schippers (nl) 

Kumi Oguro (jpn) 

Kristofer Paetau (fin) 

Joanna Rajkowska (pol) 

Dimitri Riemis (bel) 

Jan Stremes (bel) 

Dylan Thomas (gbr) 

Wim Vandekeybus 

/ Ultima Vez (bel) 

Nicotine Van Stapele (bel) 

Takako Yabuki (jpn)

Curator

Stef Van Beilingen

DORIS LASCH & URSULA PONN

ERIK OLOFSEN

07/10/05 -13/11/05
Opening 06/10 om 19u

Specials:

9/10 (15u) Kristofer Paetau’s ‘Doggy Fashion Show’
Transport: prima deluxe visit bus op 9/10 [Antwerpen (llu) - Munte (18u)] 

16/10 (17u) filmvoorstelling: ‘Bombon, ci Perro‘(2004) (o.v.) van Carlos Sorin (arg) 
Doorlopend: hondse bar, geld speelt geen drol.

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

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

Info:
Tel: +32 (0)9 362 33 31 / Fax: +32 (0)9 362 29 81 ! Mail: sarah.uytterhaegen@merelbeke.gov.be

FREE
Museumstraat 50

B-2000 Antwerpen ga 
+32(0)3 216 07 71 Uek) 

open van ma - vr m "
van 10u tot 18u _ _ 

info@nicc.be 
www.nicc.be Em.m
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Wat is intermediale kunst? 
Hoe schrijf je erover en hoe 
onderzoek je deze? Hoe 
geëngageerd is inter- 
mediole kunst? Wat zijn de 
consequenties ervan op 
beleidsniveau?

Dutch Aesthetics 
Federation (daf) expertmeeting 

en publieke lezingen (met o.a. Bas 

Heijne • Joke Hermsen • Rene 
Boomkens) aan het eind van iedere dag 

inMuseum Boijmans Van 
Beuningen 30 sept - 
1 okt 2005 georganiseerd door 
Henk Oosterling • Henk Slager • Reneé van 
de Valt.
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Tentoonstelling: De 
Intermediale Zone, 

MUSEUM BOIJMANS

VAN BEUNINGEN

30 SEPT - 10 OKT 2005.
Presentatie van recent 
graduate research.
Samengesteld door 
Henk Slager.

I I DJ

MEER INFORMATIE:
WWW.HENKOOSTERLING.NL/DAF

Heeft U belangstelling voor de problematiek van behoud en beheer 
van actuele kunst en bent U in het bezit van een universitair diploma 
van de tweede cyclus of een diploma van hoger onderwijs van 
twee cycli? Dan stellen we U graag de posthogeschoolvorming 
Behoudsmedewerker Actuele Kunst voor.

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

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

Met dank aan NUSCUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, V2_0RGANISATI0N, 

MONDRIAAN STICHTING40

mailto:sarah.uytterhaegen@merelbeke.gov.be
mailto:info@nicc.be
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http://WWW.HENKOOSTERLING.NL/DAF
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voorbeeld op door op één foto de ogen van de mannen te 
bedekken met zwarte balkjes: allemaal criminelen. Bij 
andere foto’s is niet duidelijk wat er precies gaande is - en 
daarmee is plotseling iedereen een beetje verdacht. Wie 
zijn de hoerenlopers en wie passeert toevallig? Was dat 
rokje in die tijd fatsoenlijk of ordinair? Wordt dat meisje 
bewonderd of lastiggevallen? Overigens is de volgende 
foto dan weer volkomen huiselijk knus: het silhouet van 
een poes die voor het raam ligt, waarachter duiven voor
bijfladderen in een hondenweer.

Van der Elsken had ook oog voor wonderlijke mensen 
en de absurditeit van sommige situaties. Zo heeft hij de 
Nederlandse kampioenschappen twist in 1962 in het Hotel 
Krasnapolsky heel ernstig vastgelegd. De dansers zijn 
geconcentreerd bezig, de energie spat er af. De broeierig
heid van de rokerige ruimte vol zwetende dansers en drin
kende toeschouwers is bijna tastbaar. Dit kon alleen maar 
toen zijn, met deze mensen die op dat moment héél goed 
konden twisten. Even verderop: de bereden politie die de 
paarden liet wennen aan stadslawaai. Eén paard ligt op de 
grond en de andere lopen rond, terwijl ernstige politieagen
ten met snorren op toeters blazen en trommelen - John 
Cleese zou zich goed staande houden in dat zonderlinge 
tafereel.

De tentoonstelling, die heel zorgvuldig is samen
gesteld door fotograaf Martin Parr, laat het werk van Van 
der Elsken in al zijn gedaanten zien. Nieuwe afdrukken van 
oude negatieven, prints die Van der Elsken ooit zelf heeft 
gemaakt maar nooit gebruikte, kleurenfoto’s, documen
taires. Vooral het 'vintagemateriaal' van Van der Elsken 
spreekt aan, omdat er aantekeningen van de fotograaf op 
staan of omdat er koffie op is gemorst. Ze zijn gemaakt én 
gebruikt door de meester zelf en met simpele spijkertjes 
aan de muur genageld.

De foto’s zijn heel herkenbaar. Vaak zijn ze grof
korrelig. Hier en daar zitten er beschadigingen op het nega
tief, ze zijn in alle opzichten ruw en ongepolijst. Soms 
wordt dat een maniertje, maar in de meeste gevallen is het 
gewoon zijn handschrift. De stijl sluit goed aan bij het 
Amsterdam van de periode 1965-1990. Daarmee horen de 
foto’s van Van der Elsken bij uitstek bij zijn generatie. Op 
de tentoonstelling zijn ook documenten, posters en boeken 
tentoongesteld uit zijn archief. Brieven van fotografen Bill 
Brandt en Emmy Andriessen, een exemplaar van het foto
boek Naked City van Weegee uit 1945 dat voor hem een 
inspiratiebron was. Een handgeschreven relaas over hoe 
andere fotografen wel geld verdienen met slecht werk, ter
wijl de ware kunstenaar, Van der Elsken, op zwart zaad zit. 
Het archiefmateriaal werpt licht op de achtergronden waar
tegen die fascinerende foto’s tot stand kwamen.

Van der Elsken werd overigens niet gehinderd door 
enige bescheidenheid. In een van de documentaires die op de 
tentoonstelling vertoond worden, merkt hij droog op: “Ik 
maak blijvertjes. Die moeten een paar eeuwen meegaan.” De 
interviewer herhaalt onzeker: “Een paar eeuwen?” Waarop 
Van der Elsken hem bevreemd aankijkt: “Natuurlijk, wat 

anders?” Als hij al gelijk krijgt, zal hij dat in hoge mate te 
danken hebben aan zijn muze Amsterdam, een stad die men
sen over een paar eeuwen waarschijnlijk nog altijd zal 
boeien.

Dorine van Hoogstraten

»Ed van der Elsken, Mijn Amsterdam, tot 28 september in 
FOAM Fotografiemuseum, Keizersgracht 609, 1017 DS 
Amsterdam (020/551.65.00; www.foam.nl).

BIG BANG. In het begin van de vorige eeuw is de kunst 
met een big bang uiteengespat. Het kubisme haalde de 
vorm uit elkaar, het expressionisme vervormde hem, het 
surrealisme en het dadaïsme perverteerden hem, terwijl de 
abstracte kunst hem een autonoom bestaan bezorgde. Uit 
de brokstukken ontstond een nieuwe kunst die vandaag 
onze talrijke musea vult.

Toen Tate Modem bij zijn opening besliste om de 
geschiedenis van de moderne kunst niet meer op een chro
nologische, maar op een thematische manier te tonen, 
beweerden kwatongen in Parijs dat dit de enige mogelijk
heid was - omdat de collectie vol belangrijke historische 
hiaten zit. Vijf jaar later is ook het Centre Pompidou, dat 
uiteraard geen hiaten vertoont omdat men ervan uitging dat 
Parijs het centrum van de moderne kunst was, bezweken 
voor de verleiding van het ahistorische discours. Onder de 
titel Big Bang. Destruction et création dans l’art du 
XXe siècle wordt de verzameling 20ste-eeuwse kunst 
onderverdeeld in acht hoofdstukken. Ze begint met drie 
formele hoofdstukken (destructie, constructie/deconstructie 
en archaïsme), gevolgd door drie thematische (seks, oorlog 
en subversie), om te eindigen met twee interpretatieve 
(melancholie en herbetovering). Elk hoofdstuk is dan nog 
eens onderverdeeld in meer dan veertig kleinere thema’s, 
zoals het toeval, de kindertijd, de droom, de bruid, de pros
tituee, revolutie, parodie, verdwijning en nostalgie.

Deze thematische en interdisciplinaire presentatie 
kwam tot stand naar aanleiding van de renovatie van de 
vierde verdieping, waardoor de ganse 20ste eeuw werd 
samengebracht op de vijfde verdieping. Haar eigenlijke 
onderwerp is destructie en creatie in de 20ste-eeuwse 
kunst. Op zichzelf een boeiend tentoonstellingsconcept, maar 
de collectie is hiervoor helaas te beperkt. Bij hoofdstukken als 
oorlog en geweld, seks en voyeurisme, archaïsme en trans
gressie denkt men onmiddellijk aan belangrijke werken die 
niet in de collectie zitten. Anderzijds werden er veel 
gekende werken uit de verzameling geweerd omdat ze 
moeilijk in het concept konden worden ingepast.

Echt nieuw is de opvatting van de 20ste eeuw als de 
meest vernielzuchtige niet. Bij de heropening van het Centre 
Pompidou in 2000 had de toenmalige museumdirecteur 
Wemer Spies de permanente opstelling reeds aan dit idee 
opgehangen. Hij begon zijn parcours met een emblematisch 
schilderij, La guerre ou la chevauchée de la discorde uit 
1897, van de vader, zoniet de grootvader, van de moderne 
kunst, de Douanier Rousseau. Tegenover dit kleine meisje 

op het zwarte paard plaatste hij een sculptuur van Picasso 
uit 1950 van een meisje dat zorgeloos touwtjespringt. De 
20ste eeuw was er ook een van contrasten, of beter, van een 
constante dialectiek. Dood en vernieling gaan er hand in 
hand met hoop op vernieuwing en verbetering. Dit verhaal 
kon hij gemakkelijk ophangen aan de twee belangrijkste 
bewegingen die de 20ste eeuw volgens hem had voort
gebracht: het dadaïsme (dat dit najaar in het Centre 
Pompidou een belangrijke tentoonstelling krijgt) en het 
surrealisme, “de enige revolutie die niet is ten onder 
gegaan” (Wemer Spies maakte er enkele jaren geleden in 
het Centre Pompidou al een schitterende tentoonstelling 
over).

Het voordeel van deze opstelling was dat de kunst
geschiedenis hier niet meer gezien werd als de opeen
volging van formele systemen, maar als Geistesgeschichte, 
waarbij het historische het thematische perfect in even
wicht hield. Dit was enkel mogelijk omdat Spies de 
geschiedenis van de moderne kunst niet meer beperkte tot 
wat er in het begin van de eeuw in Parijs gebeurde - de ont
voogding van de kleur in het fauvisme, de ontvoogding van 
de vorm in het kubisme en de aanloop naar de abstracte 
kunst - maar ook aandacht besteedde aan wat er op dat 
moment bijvoorbeeld in Duitsland of in Rusland gebeurde. 
Op die manier vertelt het museum niet meer zijn eigen 
geschiedenis of die van de lokale kunstproductie, maar pre
tendeert het om over het geheel van haar ontwikkeling een 
zinnig discours te ontwikkelen.

Het enige nadeel van de vorige opstelling was dat het 
discours enkel de eerste helft van de 20ste eeuw betrof. Met 
haar Big Bang maakt Catherine Grenier eindelijk komaf 
met de artificiële indeling van voor- en naoorlogse kunst. 
Haar thematische opstelling maakt duidelijk dat de 
moderne kunstgeschiedenis geen geschiedenis is van 
opeenvolgende breuken, maar ook kan gelezen worden als 
een grote continuïteit. Ook de relatie tussen de verschil
lende disciplines zoals architectuur, design, film en zelfs 
literatuur komt in deze nieuwe aanpak veel beter aan bod. 
En de plaats van Franse kunstenaars als Picasso, Matisse, 
Léger en Delaunay, maar ook Kandinsky, die vanaf 1933 in 
Parijs (Neuilly) verbleef en er in 1944 overleed - tot voor 
kort de paradepaardjes van het museum - wordt sterk gere
lativeerd. De nadruk ligt op meer recente kunst, nieuwe 
aanwinsten of werk dat te lang in de reserves bleef, waar
door de tentoonstelling - ondanks de ietwat krappe opstel
ling omdat enkel de vijfde verdieping beschikbaar is - wel 
een frisse indruk maakt.

De opstelling van de verzameling, die we eigenlijk 
‘tentoonstelling met werk uit eigen collectie’ zouden moe
ten noemen, begint met het ‘onbekoorlijke lichaam’ {corps 
désenchante). Ondanks de abstracte kunst, toch een van de 
belangrijkste verwezenlijkingen van de 20ste eeuw, is het 
menselijk lichaam nog steeds het belangrijkste onderwerp 
van de moderne en de hedendaagse kunst. Niet het geïdea
liseerde lichaam, maar het vervormde, getormenteerde, 
expressieve lichaam. Hier vinden we sculpturen van

John Murphy Up or down, its all the same: in Gent or Venice

I o —
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Tentoonstelling van 8 oktober tot 20 november 2005 ‘Het Kabinet’ Wintertuinstraat 23 - B 9000 Gent

Door het grote raam kan men de tentoonstelling dagelijks bekijken, van i8u tot 22u t. +32 (0)9 233 01 91 - http://users.pandora.be/het-kabinet

FILM a VIDEO 
EXHIBITIONS 
CONCERTS 
SCREENINGS 
PERFORMANCES 
RENCONTRES 
MEDIA LOUNGE

CURATED PROGRAMS SYMPOSIUM

CURATING & PRESENTING

MULTIPISTES

JEAN-CHRISTOPHE ROYOUX

IN THE POEM ABOUT LOVE

YOU DON’T WRITE THE WORD LOVE

TANYA LEIGHTON

INNER & OUTER WORLDS-

AUDIOVISUAL ESSAYS FROM BELGIUM

HERMAN ASSELBERGHS

BLACK & WHITE OUTS 

MONOCHROMY AND THE MENTAL IMAGE

PAUL WILLEMSEN

NEW MEDIA ART

- JACOB LILLEMOSE

- IRISDRESSLER

- SARAH COOK

- LAURENCE RASSEL

- DE GEUZEN

- KOBEMATTHIJS

BELGIAN FOCUS

ARGOS
BEURSSCHOUWBURG

BOZAR
CINÉMA ARENBERG

ÉTABLISSEMENT D’EN FACE PROJECTS
FILMMUSEUM - MUSÉE DU CINÉMA

KAAITHEATERSTUDIO'S

MAISON O’ART ACTUEL DES CHARTREUX

NADINE

RECYCLART

ARTIST IN FOCUS

- JAMES BENNING

- JOELLE TUERUNCKX

EVENTS

- MIKKO HYNNINEN

- MIMED & KJELL BJ0RGEENGEN

SURVEY OF NEW BELGIAN

ARTISTIC AUDIO-VISUAL PRODUCTION

INSTALLATIONS

- SUSAN PHILIPSZ

- OLIVIER BARDIN

- THIERRY FONTAINE

- MELIK OHANIAN

- CHRISTELLE LHEUREUX

arcosfestival 13-22.10.2005
The complete program will be announced 
on www.argosarts.org from september 15th

+ 32 (0)2 229 00 03
WWW.ARGOSARTS.ORG
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER 

B-1000 BRUSSELS
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cobra
amstelveen

museum 
voor moderne kunst 
museum of modern art

jMk

O

I
(

24 september t/m 13 november

sandbergplein I amstelveen 
di-zo I 1-17 uur 020 5475050 
www.cobra-museum.nI

CD
O (A
g Opening: 25 september 15. 00 uur
n>

I 25 Stefaan
Dheedene-I

9 september Jens
I Nippert
J t/m 23 Reinaart
I Vanhoe
N

I oktober Freek
I Wambacq
o
n

• 20 september, Fabrikaat-avond met:

8 The Dynamite Show,
& een film van Koen Theys
I Credence van Jelena Kostic
I Big Low

a r t i s check www.artisdenbosch.nl voor actuele informatie
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3 SEPTEMBER - 8 OKTOBER 2005

START
Expositie met pas afgestudeerde kunstenaars
Curator: Maxine Kopsa

mavsmmom
PIETER DOBBELSTEEN

15 OKTOBER - 19 NOVEMBER 2005

SARA VAN DER HEIDE
pysmmom
IBID PROJECTS
Curated show

21-24 OKTOBER 2005
FRIEZE ART FAIR
Londen

DE HALLEN HAARLEM

Roger Ballen
Kamer van duisternis
fotowerken 1994-2004

Roger Ballen (New York, 1950) geniet wereldfaam met zijn verontrustende foto’s van 
arme, gedegenereerde blanken die aan de rand van de Zuid-Afrikaanse maatschappij 
leven. Op deze overzichtstentoonstelling is naast nieuw werk uit Shadow Chambers 
(2005) ook een keuze te zien uit de eerdere reeks Outland (2001) en uit het fotoboek 
Platteland, Rural South Africa (1994).

Koos Breukel
Ontmoetingen
portretfoto’s

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

De portretfoto’s van Koos Breukel (Den Haag, 1962) zijn verstild, scherp geobserveerd 
en met een ongekend oog voor detail gemaakt. Aangrijpend zijn de foto’s van 
‘beschadigde’ mensen, zoals de portretten van overlevenden van de vliegtuigramp bij 
Faro, en van de door aids aftakelende theatermaker Michael Matthews.

24 september t/m 4 december 2005
Grote Markt 16 / 023 511 5775 / www.dehallen.com
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Matisse, Willem de Kooning, Germaine Richier en Alberto 
Giacometti, antropometrieën van Yves Klein, de Ten Lizes 
van Warhol en portretten van Marlene Dumas. Na deze 
introductie volgt het eerste hoofdstuk, dat van de 
Destruction, met na de defiguratie (Soutine, Baselitz, 
Nauman) en de chaos (Pollock?), de geometrische ruimte 
(Mondriaan, Judd), de horizontale sculptuur (Carl Andre), 
de abstracte stad (Van Doesburg), het monochrome schil
derij (Malevitsj) en het raster (Paul Klee). Zoals ook in de 
volgende hoofdstukken snel duidelijk wordt, reduceren de 
gekozen thema’s de kunstwerken tot een (meestal formeel) 
deelaspect, waardoor veel van hun complexiteit verloren 
gaat en ze een eendimensionaal karakter krijgen. De meeste 
werken kunnen dan ook in verschillende hoofdstukken 
worden ondergebracht of zijn onderling verwisselbaar. 
Ook kunnen categorieën worden bijgevoegd, zoals de taal 
bijvoorbeeld, die in de kunst van de 20ste eeuw toch een 
belangrijke rol heeft gespeeld, maar hier totaal afwezig is.

Uit bepaalde ironische werken of kritische confron
taties blijkt dan weer dat deze tentoonstelling haar eigen 
schema niet altijd ernstig neemt en bereid is om zichzelf te 
relativeren. Dat geldt voor de confrontatie van het zwarte 
vierkant van Malevitsj met de Surrogates van Allan 
McCollum (allebei op plaaster geschilderd), of de streng 
geometrische ruimtes van Mondriaan met het speelse raster 
van de bibliotheek van Ron Arad, beter gekend als This 
Mortal Coil. Ook de film van John Baldessari, waarbij hij 
een van bovenuit gefilmde kamer in telkens andere kleuren 
schildert tot het scherm er volledig monochroom uitziet, 
om dan via een achterdeurtje te verdwijnen, getuigt van een 
gezonde dosis relativeringsvermogen.

Na de vernietiging van de klassieke canon en de ver
schillende voorstellen van een nieuwe orde of wanorde, con
structie en deconstructie, slingert de Big Bang zich doorheen 
het museum via regressieve thema’s als archaïsme, sex, oor
log, subversie en melancholie, en subthema’s als de kinder
tijd, de bruid, het vanitasmotief, de pastiche en de parodie, 
de verdwijning en de nostalgie. Een boeiend thema is dat 
van de ‘afwijkende schaal’, waarbij vergrotingen en ver
kleiningen de realiteit in een ander daglicht stellen. Jammer 
genoeg is dit enkel de aanzet van een thema dat uiteraard 
veel meer diepgang vereist en waarvoor de werken uit de 
collectie veel te beperkend zijn. Een mooi zaaltje is wel dat 
van de groteske, waarin portretten van zowel Picasso, 
Severini en Magritte (Le stropiat uit zijn période vache), 
George Grosz en Hannah Höch als van John Currin en 
Glenn Brown zijn samengebracht. Wie op zoek is naar een 
origineel onderwerp voor een thematische tentoonstelling 
vindt hier ongetwijfeld de nodige inspiratie, van de transpa
rantie of het toeval, de zachte sculptuur of de plooi, over de 
hybride of de prostituee, de revolutie of de dood, tot het 
heimliche of de verdwijning.

Evenals bij Wemer Spies is ook bij Catherine Grenier 
plaats voor het happy end dat men het grote publiek tegen
woordig verschuldigd is. Het réenchantement, het 
opnieuw bekoord of verrukt zijn, is het pendant van de

Annette Messager Jean Dubuffet

Mes voeux, 1989
foto: Jean-Claude Planchet

corps désenchanté. De tentoonstelling eindigt met Five 
Angels for the Millennium (2001) van Bill Viola, een 
monumentale video-installatie die tôt stand kwam dankzij 
de samenwerking tussen het Centre Pompidou, de Tate en 
het Whitney. (Men kan zich hierbij de vraag stellen waarom 
alle grote musea dezelfde werken willen.) Het werk van 
Viola heeft duidelijk een spirituele betekenis. Het bevindt 
zich in het spanningsveld tussen het zintuiglijk waarneem
bare en de illusie, het zoekt verbanden tussen de innerlijke 
en de uiterlijke wereld. Zijn vijf engelen voor het nieuwe 
millennium noemt hij achtereenvolgens Creation, 
Ascending, Fire, Departing en Birth. Ze treden op als 
tussenpersoon tussen de rationele en de spirituele wereld, 
gesymboliseerd door het water waarin ze afwisselend ver
dwijnen en verschijnen. Water en vuur, geboorte en dood, 
val en heropstanding behoren tot de steeds weerkerende 
thema’s van dit werk dat volledig in het teken staat van de

Le Métafisyx, 1950

wedergeboorte. Door dit parcours doorheen de kunst van 
de 20ste eeuw te beëindigen met symbolisch sterk geladen 
werk, geeft Catherine Grenier duidelijk een religieus geïn
spireerde boodschap van hoop mee. Op zijn minst een 
merkwaardige afsluiting van een eeuw die vooral geken
merkt werd door een algemene desacralisatie, met de kunst 
als eerste slachtoffer.

Blijft de vraag naar de specifieke taak van het 
museum. Men kan de kunstgeschiedenis wel vertellen in 
thematische hoofdstukken, maar de rode draad blijft hoe 
dan ook de historische context en de chronologische opeen
volging van de feiten. Zo kan de pop art niet begrepen wor
den zonder het dadaïsme, dat op zijn beurt onbegrepen 
blijft zonder de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. 
Daarom vraagt een tentoonstelling als Big Bang van de toe
schouwer een dosis historische kennis, die de jonge bezoe
ker niet meer heeft. De paradox van deze presentatie is dat

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY postende

50 Quadrat
een actuele kijk op de internationale concrete kunst - 46 internationale kunstenaars

Ode Bertrand - Jo Niemeyer - Jakob Bill - Keummi Paik - Pierre Boillot - Claude Pasquer - Hellmut Bruch - Karl Duschek ...
24/09/2005 t/m 24/10/2005

Karel Dierickx
29/10/2005 t/m 12/12/2005

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

Luk Monsaert Lieven Nollet
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen - Gent De gevangenis in België
van 23 september van 25 november 2005
tot 30 oktober 2005 tot 8 januari 2006

Videots
van 23 september 
tot 30 oktober 2005

ey
Provincie

Oost-Vlaanderen

Caermersklooster tel.: 09 269 2910-fax: 09 269 2911 toegang gratis
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent www.oost-vlaanderen.be gesloten op maandag
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BREDA
di t/m vr: van 11 u t/m 17u 
za en zo: van 13u t/m 17u

Kloosterlaan 138 
4811 EE Breda 
T.+31(0)76 5141928 
F:+31 (0)76 5207124
www.lokaal01.org 
breda@lokaai01.org

16 september t/m 16 oktober
Presentatie: vrijdag 16 september 20.00 uur

DEL’SEFNRM
(in het kader van Breda Photo 2005)

■ ■
HjMMH

Lise Duclaux

Kiki Petratou

Tracey Snelling

Pauline Koehorst

Micha Klein

»
LOKAAL ANTWERPEN

■
 do t/m za:

van 13.00 t/m 17.00 u

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

SINT LUCAS ANTWERPEN

Openingsweekend: za 15/10 van 13u tot 18u - zo 16/10 van 11u tot 18u.
"Campus Sint Lucas
I Sint-Jozefstraat 35, B-2018 Antwerpen
I T 03 223 69 70

■■■C Oq delLleeCF tm
(.fogief/ter now...

uonH,CCeltijdens de openingsuren f
van de Warande •

ome va/e

DEWARANDE TURNHOUT
INFO: +32 14 41 94 94 
WARANDESTRAAT 42 B2300 TURNHOUT 
www.warande.be
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• DeMorgen
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15 oktober t/m 26 november
Presentatie: zaterdag 15 oktober 13.00 uur

(in het Kader van Foto Antwerpen 2005)

Moonho Lee

Andreas Mrker

Ung-Pil Byen

Julia Gröning

Sebastian Walther

curator: Guillaume Bijl

Stroom Den Haag

27 augustus t/m 9 oktober 2005 
wo t/m zo 12-17 uur

Welcome to 
Fusedspace 

Database
Kan nieuwe technologie de kwaliteit van de 

openbare ruimte verbeteren?

> kunst, lichaam en object 
juweelontwerpen I zilversmeden 
keramiek

kunst, vormgeving en media 
grafische vormgeving 
illustratieve vormgeving 
reclamevormgeving

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

foto I video 
grafiek 
open atelier 
beeldhouwen I ruimtelijke kunst 
schilderkunst

i

3.09 > 25.09 STEFAAN DHEEDENE 'AN OCCASION 
FOR MISTAKE' Parallelweg 101 opening 3.09 17.00h 
7J0 > 900 Kedah fïlmfeetival “PLAATIES VAN 
HET ALLEDAAGS BESTAAN' curated by HERMAN 
VERHAGEN Parallelweg 101/Brusselsestraat 114 
7.10 17.00h ► 20.00h preview at Brusselsestraat 114 
opening 20.00h Parallelweg 101 with films from 
MISHA EBERT, INGE NEDERKOORN, FLOOR MELERS, 
VLADIMIR SMIUANIC, SEBASTIAN CHRISTOFFEL, 
WILLEK AD EILERS, ANTOINETTE NAUSIKAA 
SLAGBOOM, GERBRAND BURGER, QUIRUN VAN 
WESTENDORP, YUTAKA HOSHINO, XANDER DE BOER, 
SUNG H WAN KIM AND THE LADY FROM THE SEA 
22.10 > 13.11 GERARD KOEK 'FOREVER NOW' 
Parallelweg 101 opening 22.10 17.00h
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dinsdag - zondag 11-17 uur

www.depont.nl

22 oktober t/m 4 december 2005 
wo t/m zo 12-17 uur

Mark 
Handforth 

sculpturen

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 
2514 HA Den Haag 
www.stroom.nl

t (*31) 70 365 89 85
f (*31) 70 361 79 62 
e info@stroom.nl

EFMtRE Fer 
toMteMGRARy A*t
MAAITGICHT

envrseurerAAAt 114 
FARALLFLwe< iOi 
wwwhedah .n 
infchedah.nl
Tet . +31 (•)43 351 si 75

Nederland
OPEMINGTmEs
THu rony h runony Fr.m ll.oo t 17.0,

http://www.lokaal01.org
mailto:breda@lokaai01.org
http://www.lokaal01.org
http://www.warande.be
http://www.depont.nl
http://www.stroom.nl
mailto:info@stroom.nl
infchedah.nl


ze een jong publiek tracht aan te spreken door in te spelen 
op bij jongeren populaire thema’s als oorlog en geweld, 
seks en voyeurisme, archaïsme en transgressie, nostalgie en 
de bekoring van de kindertijd, maar dat ze tegelijk een kans 
laat liggen om hun historisch bewustzijn aan te scherpen. 
Hierbij vergeet men eens te meer dat de belangrijkste func
ties van ónze musea nog altijd de historische en de weten
schappelijke zijn. Op het moment dat geschiedenis uit het 
onderwijs verdwijnt en in de media nog enkel fragmen
tarisch aan bod komt als volksvermaak, moet ze ook in het 
museum wijken voor de snelle cultuurhap. Nadat de kunst
geschiedenis achtereenvolgens geschreven werd door filo
sofen, psychoanalysten, sociologen en antropologen is ze 
nu in handen van mediaspecialisten en marketingbureaus. 
Het grotere geheel wordt zo opgeheven ten voordele van 
het kleine plezier, dat onmiddellijk en vooral gemakkelijk 
geconsumeerd kan worden. Deze verzameling van het 
Musée national d’art moderne wordt dan ook niet meer 
aangekondigd als een verzameling van kunstwerken, maar 
als “une lecture renouvelée des phénomènes culturels du 
siècle”.

Lieven Van Den Abeele

^Big Bang loopt tot 28 februari 2006 in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/ 
44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Architectuur

EEN VORSTELIJK CONTRAST. In 1923 riep een 
commissie onder leiding van Jan Six de vakgemeenschap 
op om werk in te zenden voor een bouwkunsttentoonstel- 
ling naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van koningin 
Wilhelmina. Architecten gaven in groten getale gehoor aan 
de oproep. Het was dan ook acht jaar geleden dat voor het 
laatst een bouwkunsttentoonstelling was georganiseerd, 
hoog tijd dus voor een hernieuwd overzicht. “Zoo lang die 
appreciatie en het kunstgenieten alleen beperkt blijft tot 
den kring der vakgenooten en misschien nog een heel klein 
kringetje daaromheen, zoo lang zal de bouwkunst, niet
tegenstaande haar hooge afkomst een onbelangrijk en 
onaanzienlijk element in de samenleving, een onbelangrijk 
gebeuren in het wereldleven blijven”, schreef B.T. 
Boeyenga in De Socialistische Gids (september 1923).

Sommige architecten hadden hun best gedaan om het 
publiek te verleiden met presentatietekeningen en aquarel
len, anderen maakten meer technische lijntekeningen. Een 
paar weigerden op principiële gronden (republikein Michel 
de Klerk vond de gelegenheid weinig feestelijk en ook 
Boeyenga had het niet zo op de monarchie) of omdat ze hun 
werk nog niet rijp vonden voor een openbare expositie, 
zoals J.J.P. Oud. Maar over het algemeen was de oogst aan- 
zienlijk. Architect K.P.C. de Bazel, die het project stuurde, 
kon een mooie expositie samenstellen. De verzameling 
gebouwen die zijn afgebeeld is minder voorspelbaar dan je

Wiel Arets

Universiteitsbiobliotheek Rijksuniversiteit Utrecht, voltooid in 2004

wellicht zou denken. Naast een paar obligate iconen van de 
architectuur uit die jaren hingen er bijvoorbeeld ook inte
ressante ontwerpen voor een schouwburg van W.C. Bauer 
en een woningbouwproject van D.F. Slothouwer. Het mate
riaal kwam uiteindelijk in het NAi terecht.

In 2005 stelde curator Martien de Vletter van het NAi 
een lijstje op van veertig hedendaagse Nederlandse archi
tecten die hun kwaliteit hadden bewezen in de afgelopen 
kwart eeuw, om een tentoonstelling te kunnen samenstellen 
naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van koningin 
Beatrix. Wat ze niet verwacht had, gebeurde: alle veertig 
architecten reageerden per kerende post, en De Vletter 
hoefde niet eens haar reservelijst aan te spreken (wie daar
door ontbrak, blijft geheim).

De oogst is zeer divers. Waar de ene architect echt 
zijn best heeft gedaan het publiek aan te spreken met een 
tekening of maquette, net als 82 jaar geleden, presenteert de 
ander iets vaags dat op een conceptueel niveau is blijven 
steken. Zo zette NL Architecten een vaas neer en stuurde 
Koen van Velsen een serie piepkleine, onafgewerkte 
schetsmaquettes op. Veel van de ingezonden ontwerpen 
zijn bekend - het ministerie van VROM van Jan Hoogstad, 
het Nederlandse paviljoen op de Expo 2000 van MVRDV - 
maar tezamen vormt het een bonte reeks waarbij nauwe
lijks sprake kan zijn van een rode draad of een gezamen
lijke noemer.

Een selectie uit de tentoonstelling van 1923 staat nu 
naast het recente werk. Het contrast is scherp. De belichting 
is harder bij het hedendaagse deel, de media waarmee de 
architecten zich presenteren verschillen sterk. De esthetiek 
van het werk is in de loop der jaren natuurlijk erg veran

derd. Maar als je goed kijkt, beginnen ook overeenkomsten 
op te vallen, te beginnen met de twee ontwerpen voor 
nieuwbouw van de Tweede Kamer: één uit 1920 van de 
C.G. Bremer en J.R. Prent, en één van Pi de Bruijn uit 
1981-1991 dat ook qua tekenstijl redelijk op de oude ten
toonstelling aansluit. Typologisch zijn er tussen de twee 
delen van de expositie geen schokkende verschillen: in 
beide zitten theaters, woningbouwprojecten, winkels, 
onderwijsgebouwen. Architectuur heeft nu eenmaal onver
anderlijke aspecten, zoals de gebruikskant en constructieve 
eisen. Ondanks het contrast benadrukt de tentoonstelling 
ook juist die lange lijnen.

Een regeringsjubileum is een rare aanleiding voor een 
dergelijke tentoonstelling en de selectiemethode heeft een 
willekeurig karakter. In beide delen van de tentoonstelling 
ontbraken prominente architecten. Maar Een vorstelijke 
tentoonstelling wérkt, dankzij de combinatie van de twee 
delen. En de recensent is ook maar een mens: het is gewoon 
lekker om weer eens een verzameling héél mooie ontwer
pen gepresenteerd te krijgen.

Donne van Hoogstraten

» vorstelijke tentoonstelling tot 23 oktober in het 
Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl).

Publicaties

DEYAN SUDJIC. THE EDIFICE COMPLEX. Saddam 
Hussein. Ex-dictator met een ziekelijke drang naar mono
mane monumenten en victorieuze architectuur. Deze 
onwaarschijnlijke protagonist waarmee Deyan Sudjic zijn 
boek The Edifice Complex opent, is een briljant gekozen 
karikatuur van zowat alle centrale thema’s in dit werk: één 
individu in een ongenaakbare machtspositie, architectuur 
als politiek medium, de representatieve kracht van de disci
pline, haar vermogen om een kunstmatige realiteit op te 
bouwen en de intieme affaire tussen architectuur en macht 
rond de millenniumwissel. De Umm al-Mahare (“Moeder 
van alle Veldslagen”) moskee die Saddam liet optrekken, is 
voor Sudjic het beginpunt van een uitgebreid overzicht van 
20ste-eeuwse bouwwerken, architecten en, vooral, rijke of 
machtige opdrachtgevers. Precies de drang van deze laat- 
sten om op een dwangmatige manier hun eigen wereld te 
creëren, en daarvoor architectuur te gebruiken, vormt het 
uitgangspunt van het boek. Maar doorheen zijn analyse van 
een ‘verlicht’ bouwheerschap, schetst Sudjic een zeer 
scherp beeld van de laat 20ste-eeuwse maatschappelijke 
positie van de architectuur. Veel van de belangrijkste the- 
ma’s die de discipline het jongste decennium aankaartte, 
komen aan bod: het Bilbao-effect, de zucht naar hoog
bouw, de architecturale blitzkrieg in China... The Edifice 
Complex hangt een zeer lucide beeld op van de heden
daagse situatie van architectuur; het boek leest als een kri
tische geschiedenis van de architectuurgeneratie die volle-

15-09 TM 22-10
ONE OR TWO THINGS 
I KNOW ABOUT 
CHISINAU A

15-09 TM 02-10 
SELECTIE 05

CBK
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

V 

k 

EA..
TOTO FRIMA, ANJA DE JONG, INE LAMERS, 
LOODWICKS PRESS IMAGES, BERTIEN 
VAN MANEN, RON SLUIK, ULAY

01+02-10
SALON 2005

CBK
DORDRECHT

BIJEENKOMSTEN OVER HET KIEZEN EN KOPEN VAN KUNST

20-09, 20-22 UUR:
OVER HET VERZAMELEN VAN KUNST MET EEN LEZING VAN KUNSTENAAR JEAN-BERNARD KOEMAN EN EEN GESPREK 
MET PRI.VÉVERZAMELAARS.

27-09, 20-22 UUR:
OVER BEOORDELINGSCRITERIA EN REFERENTIEKADERS MET EEN LEZING VAN HOOGLERAAR KUNSTGESCHIEDENIS 
EN KUNSTTHEORIE KITTY ZIJLMANS EN EEN GESPREK OVER HET DORDTSE KUNSTKLIMAAT EN GALERIEBELEID.

02-10, 11-13 UUR:
OVER DE PERSOONLIJKE OMGANG MET KUNSTENAARS MET EEN INTERVIEW MET JOURNALIST EN CRITICUS
HANS DEN HARTOG JAGER NAV ZIJN BOEK 'VERF' EN EEN GESPREK MET BEZOEKERS VAN SALON 2005

OPEN ATELIERROUTE. RUIM 60 KUNSTENAARS OPENEN 
HUN DEUREN VOOR PUBLIEK. MET DIVERSE 
ACTIVITEITEN EN EEN AVOND&NACHTSALON.

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

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

Dordrecht

CROWN GALLERY BRUSSELS____________

Tina Gillen Fiac Paris Mark Outjers
3 september - 1 oktober 2005 6 oktober - 10 oktober 2005 15 oktober - 26 november 2005

. opening 15 oktober van 15.00 tot 18.00 uur

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

16.09.05
5TRDSmRnRGEmEnT 

BRVO, JRn VRR DER BORG, RERDR HOFTEUR 
14.10.05

CULTUREEL
OnDERIETIERGCHRP

BRVO, uIm CUSVER5, JHBPER JRHERS.
ROEmERVAnTOORn
Dii.11.D5

RRDICHLEDEmOCRRTIE 
DRVO, JD5 GESSELB, IVE5 DIRES. 5RSKIR PDLDERVRRRT 
- - - - - - DEBATES [LOCRTIOn: RCRDEmIE BEELDEnDE

KUnSTEH, mBRSTRICHT]
IR THE FRRIDEUJORK OF BUPERI, HASSELT

RUTH0RIRBTHECIT5
28.09.05

UELCOmETO
FU5ED5PRCEDRTRBR5E 

TERm SCIFI. BILES LRDE, ROLAnD HRRIDB, RRDREH ZHPP, 
JOUKEKLEEREBEZEm
- - - - - - symposium [LOCRTIOn: 5TRDom, ded hrrr]

D

29-30.09.05
RRTDECOnSTRUCTInG
RCTURLIT5/
RRTR5 TERROR

J O ORTHRn D RO DSFI ELD
- - - - - - 5EmInAR5

18-20.11.05 
PSHCHORnRLH5IS, 
URBRUTHEORURUD 
THECITUOFLRTE 
CRPITRLI5m

JULIET FLOUER MRACCRnnELL, ORDS nOBUS, REDRTE 
SRLECL. EDUIRRD SOJR, RLBERTO TOSCRRO, ET RL 
- - - - - - UJO RKSHOP 0R8R0ISED BH BRVO CLOREDZO CHIEBR

IR THE FRBmEUIBRK O F SUPERI. HRBDELT

Jan van Eyck Academie 
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 & Productions
For more information: 
www.j anvaneyck. nl 
Subscription mailing list: 
brief@janvaneyck.nl

BONNEFANTEN
Monika Baer
schilderijen - werken op papier 1992-2005
2 oktober 2005 t/m 29 januari 2006

VERDER
Sol LeWitt in de Cupola
Wall Drawing # 801 : Spiral, 1996 
t/m 2006

Bonnefantenmuseum Maastricht | www.bonnefanten.nl
Avenue Céramique 250 - Maastricht Tel +31 (0)43 329 Ol 90
Open dinsdag tot zondag I I -17u
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DO NOT

USE POLISH!
tentoonstelling 

Cirk / Zebrastraat Gent
11 09
02 10
2005

curator Stef van Beilingen 

kunstenaars Hubert Czerepok 
Ryszard Gorecki

Joanna Rajkowska 
Marek Wasilewski

INFO 'Do not use POLISH!'
locatie:

open:

tentoonstellingsruimte Cirk
Zebrastraat 32/001

9000 Gent
woensdag totzondag(14.00u- 18.00u)
donderdag nocturne tot 22.00u
maandag - dinsdag gesloten

CULTUUR N woonoxcevna

toegang 2,5 euro
info & reservaties idb@bvdmc.com of 0473 37 27 29 
www.zebrastraatbe
Lezing 'Hedendaagse Poolse kunstscène’ doorStef
Van Beilingen op 21 09 om 20.00u.
Art-game 'Survivors of the white cube' van Hubert
Czerepokop om 14.00a

WWW.ZEBRASTRNAT.BE
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dig getekend werd door globalisering en ‘starchitects’.
In vergelijking met de overvloedige architectuur- 

publicaties van deze ’starchitects’ -generatie is dit boek een 
regelrechte afwijzing van de beeldverslaving waarin die 
publicaties zich zo vaak verliezen. Niet één enkel beeld 
komt in het betoog voor. Geen plan, geen schema, geen 
foto, niets. 327 bladzijden tekst, gevat in een omslag 
waarop de enige twee beelden van het boek te zien zijn. 
Een villa-met-zwembadfoto, stijl David Hockney. Op de 
cover bekijkt een man in grijs maatpak aandachtig een 
plan, achter hem prijkt een postmoderne designwoning, 
inclusief schaarsgeklede bikinibabe. Het beeld straalt een 
peperdure oppervlakkigheid uit, de leegte van een leef
omgeving die ten onder gaat aan een overkill van smette
loos design. Het is precies die problematische relatie tussen 
geld/macht en architectuur die het boek op uiteenlopende 
niveaus onderzoekt. Na de inleiding over Saddam Hussein, 
beschrijft Sudjic hoe Hitler, Stalin en Mao hun politieke 
ambitie uitbouwden via de architectuur. Daarna volgen 
enkele hoofdstukken over de opbouw van een nationaal 
patrimonium van democratische landen, en de betekenis 
daarvan voor de identiteit van een land of bevolkingsgroep. 
Geleidelijk verschuift de focus van het boek dan naar de 
architecturale syndromen van zakenlui (Gianni Agnelli), 
voorzitters van religieuze of monetaire instituten (Jacques 
Attali), museumdirecteurs (Thomas Krens van het 
Guggenheimimperium) en steenrijke individuen zoals 
Larry Silverstein, bouwheer van het nieuwe Ground Zero 
complex. Die opeenvolging van personages en intriges 
blijkt grotendeels een variatie op één en hetzelfde thema: 
machtig man wil zichzelf de onsterfelijkheid in bouwen, 
neemt architect onder de arm, maar heeft problemen om de 
uitbouw van zijn eigen nalatenschap uit handen te geven, 
waardoor de architect een eindeloos en onmogelijk gevecht 
levert tegen een hogere macht. Dit patroon komt zo vaak 
terug dat het boek bij momenten leest als een herhaling van 
hetzelfde verhaal, maar met andere protagonisten. Om die 
reden heeft The Edifice Complex geen rechtlijnige plot, 
bouwt het niet op naar een algemene uitspraak over repre
sentatie en architectuur. Bovendien betekent deze neven
schikking van hoofdstukken dat de aandacht bij het door
lezen van het boek verschuift naar de verschillen in de 
individuele relatie tussen bouwheer en architect.

Het resultaat van de inhoud, opbouw en toon is een 
boek dat leest als een politieke intrige. De relatie tussen 
Albert Speer en Adolf Hitler is in die zin voorbeeldig. 
Sudjic beschrijft haarscherp op welke manier Speer uit
groeide van een would-be modernist tot een gepolitiseerd 
traditionalist en in de late jaren dertig het privé-speeltje van 
Hitler werd. Privé-speeltje, want in de intriges tussen de 
nazibouwheer en zijn architect is deze laatste, ondanks alle 
persoonlijke en financiële voordelen en macht, uiteindelijk 
altijd een'onderworpen partij. Het is een lot dat zowat alle 
architecten treft tijdens hun werk voor machtige bouw
heren: “Architecture defines a regime, but it is never the

architect who frames the meaning of the definition”, 
schrijft Sudjic in het kader van Rem Koolhaas’ CCTV pro
ject voor de Chinese staatstelevisie.

Hitler, politieke intrige, onmacht van de archi
tectuur... Hoe kan een boek dat uitweidt over deze thema’s 
gelezen worden als een architectuurgeschiedenis van de 
jongste jaren, een periode waarin de discipline zich niet 
langer iets aantrok van politiek en veranderde in een popu
lair designgebeuren? Als criticus voor het Britse The 
Guardian, heeft Sudjic echter een persoonlijke band met en 
een zeer scherp inzicht in het architectuurwereldje van het 
voorbije decennium. Het is precies op dit punt dat hij dui
delijk maakt hoe de visie op architectuur van politieke 
zwaargewichten in die periode algemeen werd overgeno
men door staten, steden en instituten. Het bekendste archi
tecturale fenomeen van de recente geschiedenis, het Bilbao-

SUDJIC 
rm 1 mi icr CoMPLEX 
"tn ••

effect, leest hij als een soort legaat van de Führer, die 
precies hetzelfde effect voor ogen had bij de bouw van 
Germania. Sudjic schrijft zo de geschiedenis van een pe
riode waarin de belangrijkste internationale publieke 
opdrachten ontstaan uit individuele ambitie; waarin de 
grote bouwheren telkens autoritairder blijken; waarin 
showarchitectuur een maskerade is van egoïsme; waarin de 
positie van architecten, ondanks alle succes, uiteindelijk 
zeer precair is geworden. De Gehryretrospectieve in de ver
schillende branches van Thomas Krens’ Guggenheim
imperium, met als hoofdsponsor Enron, is maar één van 
Sudjic’ vele bewijspunten.

Toch is The Edifice Complex geen tirade aan het adres 
van de representatieve architectuur. Ondanks alle verschui
vingen ten nadele van de eigenheid van de discipline, vindt 
Sudjic in zijn architecturale wereldreis hedendaagse bouw
werken die wel een identiteit, een betekenis, een instituut 
kunnen dragen. Het is een kwaliteit die nagenoeg volledig 
losstaat van de politieke intriges rond dit soort projecten. 
Een kwaliteit die uiteindelijk telkens weer gebaseerd is op 
de inventiviteit en visie van de architect zelf. Sudjic 
omschrijft ze als een positieve complexiteit van betekenis
sen en esthetiek. The Complex Edifice, als tegenhanger van 
The Edifice Complex.

Dries Vande Velde

» Sudjic, The Edifice Complex, How the Rich and 
Powerful Shape the World, werd uitgegeven door Allen 
Lane bij Penguin Books, 80 Strand, London WC2R ORL 
(020.7010.3000; www.penguin.co.uk). ISBN 0-713- 
99762-1.

BELGISCHE FOTOGRAFEN 1840-2005. Het Foto-
Museum Antwerpen pakt deze zomer uit met een groots 
opgezette tentoonstelling en publicatie over de Belgische 
fotografie. Of liever: over Belgische fotografen. Het lijkt 
een verwaarloosbaar verschil, maar door de klemtoon op de 
fotograaf en zijn beeldproductie te leggen, verraadt dit pro
ject meteen zijn bescheiden ambitie. De toeschouwer van 
de tentoonstelling en de lezer van het boek worden uitdruk
kelijk gewaarschuwd dat ze in deze opsomming van foto
grafen geen geschiedenis van de Belgische fotografie 
mogen zien. Wat we er dan wel in moeten lezen, is echter 
ook niet meteen duidelijk.

De imposante tentoonstelling, die de gehele boven
verdieping van het museum in beslag neemt, toont meer 
dan 300 beelden van zo’n 157 Belgische fotografen, alfa
betisch gerangschikt van A tot Y. De keuze voor zo’n orde
ning smoort elke mogelijkheid om de bezoeker enig inzicht 
in de historische ontwikkeling van de Belgische fotografie 
te verschaffen, genadeloos in de kiem. In plaats van de 
transformaties en verschuivingen van genres, praktijken, 
scholen en stijlen nauwgezet in kaart te brengen, beperkt de 
tentoonstelling zich tot het presenteren van ‘opmerkelijke’ 
en ‘fascinerende’ beelden, gekenmerkt door hun ‘intrin-

KORAALBERG www.koraalberg.be - info@koraalberg.be 
Pourbusstraat 5, 2000 Antwerpen
t/f +32.(0)3.226.06.30 mobile +32.(0)486.41.51.31

PIETER VERMEERSCH
8 SEP2005 - 9 OKI 2005

FOTOFESTIVAL ANTWERPEN 2005

JOE DUGGAN - PIETER HUYBRECHTS - ARNO RONCADA
15 OKT 2005 - 19 NOV 2005

DEWEER ART GALLERY

an exhibition with

T142
Emmanuelle Antilie 
Louis De Cordier 
Eva De keener 
Denicolai & Provoost 
Stefaan Dheedene - 
Charlotte Dumas 
Isabel Ginneberge 
Matthieu Laurette 
Valerie Mannaerts 
Bart Stolle 
Andy Wauman

DEWEER
ART

GALLERY

OTEGEM
T R A N S F O ZW€V€GEM

exhibition

18.9 — 6.11.05 
th — su
14:00 — 18:00

Transfo Zwevegem 
P. F e r r a r d s t r a a t 15-21 
8-8550 Zwevegem

www.deweerartgallery.com
Tel+32/(0)56 644 893
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Jd/j ■
Eric Aupol
Gérald Dederen
Laurence Der vaux
Sven’t Jolie 
Aida Kazarian 
Bigas Luna
Imanol Marrodn
Jean-Pierre Scouflaire

»

Tentoonstelling ■ Exposition
14-09 > 15-10/2005
woensdag - donderdag - vrijdag 
mercredi-jeudi - vendredi 
14h>19h
zaterdag - samedi S
llh >18h
feestdagen gesloten
fermé les jours fériés

a

8

Galerie Jacques Cerami

Route de Philippeville, 346 ■ 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 ■ Fax 0032/071 47 69 65
NEW site & mail > info@galeriecerami.be ■ www.galeriecerami.be/www.artfacts.net/gallery.cerami
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video, installatie, foto, performance, tekeningen en schilderijen

Virginie Bailly 
Vika Bigalska 
Sara Claes 
Stefanie Trojan 
Marilou van Lierop

transit
zandpoortvest 10,2800 mechelen

015 336 336 - 0478 811 441 - art@transit.be - www.transit.be

tentoonstelling van 18 september tot 30 oktober 2005
open vrijdag, zaterdag en zondag 14 -18 u, of na afspraak

light projections in the heart of Amsterdam

A new metro line is being built opposite Victoria Hotel 
Amsterdam, the North/South line.

The walls of a giant caisson still protrude from the 
ground.

In two months time it will vanish beneath the Damrak.

In the meantime DRAWINGS are being projected every 
night onto a projection surface of 8 x 12 metres.

Artworks which surprise, inspire or raise questions.

Black and white bathed in GREEN LIGHT.

The icing on the capital’s cake.

From dusk till dawn.

Participating artists: Willem van Albeslo, Boris Barisic, 
Justin Bennett, Ebelina Brethouwer, Gunver Helbo, 
Gerben Hermanus, Juul van den Heuvel, Julia Hope, 
John Körmeling, Frank Jan van der Laan, Jana van 
Meerveld, Odette Muijsers, Erik Odijk, Roland Sohier, 
Aam Solleveld and Rikje Theunissen.

GroenLicht/GreenLight.
Concept: Michiel Huijsman.
Location: Damrak opposite Victoria Hotel Amsterdam.
Visible: daily from approx. 10 pm to 5.30 am. 
Dates: 8 August - 25 September, 2005.

Commissioned by: Projectbureau Noord/Zuidlijn. 
Participating parties: Victoria Hotel Amsterdam, 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer, 
Wally public artificial light.
Text: Kempowski. Photo: Michiel Huijsman
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sieke kwaliteiten’. Maar wat moeten wij aan met deze 
kakofonie van beelden, genres, en praktijken? Aangezien 
elke poging om zelf nog enige orde te scheppen in deze 
chaos gedoemd is te mislukken, rest ons enkel nog de beel
den te beoordelen op hun ‘esthetische waarde’. En dat ter
wijl we goed weten dat zij nooit enkel op zich waardevol 
zijn, maar hun betekenis altijd aan een specifieke context 
ontlenen.

Niet alleen wordt ons niets verteld over oorsprong of 
bestemming van deze beelden, ook de keuzes die aan de 
basis liggen van dit project worden nergens toegelicht. 
Nochtans zou het interessant zijn om iets te vernemen over 
de discussies achter de coulissen, al was het maar omdat ze 
ons iets zouden leren over de visie van de curatoren op de 
Belgische fotografie. Wat we uit de uiteindelijke selectie 
wel kunnen afleiden, is dat de curatoren een zeer brede kijk 
op fotografie hebben. Niet alleen autonome fotografie, maar 
ook theater-, architectuur-, mode- en reclamefotografie 
komen regelmatig aan bod (in het boek zijn zelfs een paar 
medische fotografen opgenomen). Alleen wordt nergens 
duidelijk hoe deze genres zich ten opzichte van elkaar ver
houden, welke interne evolutie ze doormaakten en welke 
rol ze speelden bij de uitbouw van een lokale beeldtraditie. 
Nogmaals, bij gebrek aan een intellectueel kader dat ver
klaart waarom men bepaalde fotografen wel en andere niet 
verkoos, blijft het onduidelijk wat deze verzameling beel
den bindt. Verder dan de oppervlakkige vaststelling dat 
Belgische fotografen heel wat intrigerende beelden hebben 
geschoten, geraken we niet.

In zijn inleiding kaart Christoph Ruys, directeur van 
het FotoMuseum en initiatiefnemer van dit project, de 
invloed aan die de complexe Belgische maatschappelijke 
realiteit had op de concrete beeldproductie. Hij heeft het 
dan niet alleen over de doorwerking van nationale of regio
nale gevoeligheden in bepaalde fotografische praktijken, 
maar ook over de rol die het 19de- en 20ste-eeuwse natio
nalisme speelde in de ontwikkeling van de Belgische foto
grafie. Hoe interessant zijn opmerkingen ook mogen zijn, 
ze worden noch in de tentoonstelling, noch in het boek ver
der uitgewerkt. Uit buitenlandse voorbeelden weten we dat 
fotografie vaak een alliantie aanging met de heersende 
politieke krachten, maar hoe zat dat in België? Meteen valt 
ook op hoe een belangrijk deel van de vaderlandse produc
tie over het hoofd wordt gezien. Ook de talloze anonieme 
beelden, vaak gemaakt door ambtenaren in opdracht van 
een of ander ministerie, maken immers deel uit van ons 
fotografisch patrimonium.

Zowel boek als tentoonstelling zijn het resultaat van 
een hedendaagse blik op de geschiedenis van de Belgische 
fotografie. Vandaag wordt een louter op kunsthistorische 
principes gebaseerde geschiedschrijving van de fotografie 
niet langer als relevant beschouwd. Nochtans blijkt precies 
deze benadering de concrete opbouw van tentoonstelling 
en boek te dicteren. Dat is des te spijtiger omdat uit de 
brede visie van de curatoren blijkt dat ze zo’n ‘alternatieve’ 
geschiedschrijving wel degelijk genegen zijn. Alleen wordt 
dat niet vertaald in een stevig onderbouwd tentoonstel-

Aram ALBAN

zonder titel, ca 1930, bromidedruk

lingsconcept. Hebben we met het boek dan wel een handig 
werkinstrument in handen gekregen? Ja en neen. Het boek 
heeft minstens de verdienste de kwaliteit van de Belgische 
fotografie zichtbaar te maken. Dat maakt het daarom nog 
niet tot een standaardwerk voor een geschiedenis van de 
Belgische fotografie. Daarvoor hellen de (te korte) teksten 
vaak al te snel over naar een puur esthetische appreciatie 
van de foto’s (een euvel dat we ook al terugvonden in de 
tentoonstelling). Een gedegen analyse die de beelden in 
hun historische, culturele en maatschappelijke context 
plaatst, ontbreekt helaas. Hopelijk is dit boek dan ook niet 
het eindpunt van de vernieuwde interesse voor de Belgische 
fotografie.

Steven Humblet

• Belgische fotografen 1840-2005 tot 18 september in het 
FotoMuseum, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (03/ 
242.93.00; www.fotomuseum.be). De gelijknamige publi
catie werd uitgegeven door FotoMuseum Provincie 
Antwerpen en Ludion, Muinkkaai 42, 9000 Gent (09/ 
233.48.16; www.ludion.be). ISBN 90-5544-556-8.

Nieuwe Publicaties

► Hans Aarsman, De Aarsman Collectie, Rotterdam, NAi 
Uitgevers, 2005. ISBN 90-5662-470-9

► Carl Andre, Cuts. Texts 1959-2004, red. James Meyer, 
Cambridge (Mass.), MIT Press, 2005. ISBN 0-262-01215- 
4

► Wim Beeren, Om de kunst, Rotterdam, NAi Uitgevers, 
2005. ISBN 90-5662-431-8

► Belgische fotografen 1840-2005, Antwerpen/Gent, 
FotoMuseum Provincie Antwerpen/Ludion, 2005. ISBN 
90-5544-556-8
• Kathe Burkhart, The Double Standard, New York, 
Participant Press, 2005. ISBN 0-9765443-1-8
• Kate Burkhart, Bad Girl: Works from 1983-2000, New 

York, Hanus Press, 2005. ISBN 0-9765443-0-x
► Mike Davis, Planet of Slums, London, Verso, 2005. 

ISBN 1-84467-022-8
► Museum Highlights. The Writings of Andrea Fraser, 

red. Alexander Albero, Cambridge (Mass.), MIT Press, 
2005. ISBN 0-262-06244-5

► Fucking Good Art #10, The Interviews, red. Rob 
HamelijnCk en Nienke Terpsma, Rotterdam, Episode 
Publishers, 2005. ISBN 9059730275

► Alain Géronnez, Leçon sur le son, Brussel, La Lettre 
Volée - iMAL, 2005. ISBN 2-87317-260-6

► Fredric Jameson, Archaeologies of the Future, London, 
Verso, 2005. ISBN 1-84467-033-3

► Sven Lütticken, Geheime publiciteit. Essays over 
hedendaagse kunst, Rotterdam, NAi Uitgevers, 2005. 
ISBN 90-5662-468-7

► Gianni Motti, Dijon, Les Pesses du Réel, 2005. ISBN 3- 
905701-10-3
• The Need to Document, Dijon/Basel/Lüneburg/Praag, 
Les Presses du Réel/Kunsthaus Baselland/Halle flir Neue 
Kunst/Tranzit, 2005. ISBN 3-905701-30-8

► Antonio Negri, Books for Burning. Between Cicil War 
and Democracy in 1970s Italy, red. Timothy S. Murphy, 
London, Verso, 2005. ISBN 1-84467-034-1

► René Pingen, Dat museum is een mijnheer. W.J.A. 
Visser, Edy de Wilde, Jean Leering, Rudi Fuchs en Jan 
Debbaut in het Van Abbemuseum, Amsterdam, Artimo, 
2005. ISBN 90-8546-039-5

► Frank Vande Veire, Neem en eet, dit is je lichaam. 
Fascinatie en intimidatie in de hedendaagse cultuur, 
Amsterdam, Uitgeverij SUN, 2005. ISBN 90-5875-160-0 

► Camiel van Winkel, Het primaat van de zichtbaarheid, 
Rotterdam, NAi Uitgevers, 2005. ISBN 90-5662-424-5

Medewerkers: Benjamin Eggermont, Steven Humblet, David 
Nolens, Frank Reijnders, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande 
Velde, Dorine van Hoogstraten, Indira van ‘t Klooster

3 sept - 9 okt 2005

Holger Niehaus
22 okt - 27 nov 2005

Yuki Onodera
Paris Photo 16-20n0v2005
G5 met o.a. Arno Nollen, Koos Breukel, Kyungwoo Chun, 

Bertien van Manen, Julian Germain, Marjaana Kella, Hein-Kuhn Oh,

Leo Divendal, Carla van de Puttelaar

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

STUK BEELDENDE KUNST 2005-2006

ALLAN SEKULA
ma 22 augustus tem zo 25 september 05 I i.s.m. Stad Leuven

I SOUNDSCAPE
BERNARD DEWULF, ERKI DE VRIES, JAN KRUSE, KOENRAAD DED06BELEER 

NICOLAS FLOC'H, NICOLAS GUIOT, PAUL HENDRIKSE, RACHEL REUPKE, DUNCAN BROWN 
vr 21 oktober tem vr 25 november 05 I in het kader van KLAPSTUK #12

PIETER VERMEERSCH
vr 27 januari tem vr 3 maart 06

HYPERBOLIC
SAMENGESTELD DOOR EDITH DOOVE
vr 24 maart tem vr 28 april 06

INFO Naamsestraat 96 B-3000 Leuven . t 016/320 320 . www.stuk.be
______________________________________________ ________ .
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Cis Bierinckx
deelnemende kunstenaars

Vasco Araujo (pt) 

Catherine Sullivan (US) 
Kerry Tribe (US) 

Katrien Vermeire (BE) 
James Fotopoulos (US) 

Ellen Cantor (UK/US) 
Cui Xiuwen icw 
Pipilotti Rist (CH) 

Chantal Akerman ibe/fri 

Manon De Boer (BE/NL) 
Runa Islam (UK) 
Ana Poliak (AR) 
Hito Steyerl (DE) 
Anouk De Clercq (BE) 
Dara Birnbaum (US) 
Sam Taylor-Wood (UK) 
Gülsün Karamustafa itri 

Dany Deprez (BE) 
Honoré d'O (BE)
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TIME SUSPENDED [Uitgestelde Tijd]
24 september - 29 oktober 2005

Herman Asselberghs I Els Opsomer / Pieter Van Bogaert 
m.m.v. Taysir Batniji

Set design: Ann Clicteur

Event#03
vrijdag 7 oktober 2005 om 20.30 uur

Klraj NE T W () R K
Houtkaai z/n B-9300 Aalst • Tickets event T0032(0)53/70.97.70 & info@kunstencentrumnetwerk.be

*........................... * Toegang 10 - 7 Euro • Voorverkoop via FNAC • www.netwerkgalerij.be • www.kunstencentrumnetwerk.be
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsge- 
gevens opgenomen kunnen 
worden in de agenda...

De tentoonstel1ingsagenda 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
Moleiistraat 51 - 9300Aalst

053/73.28.11 di-vr 10-12u 14-17u za-zo 
14-17u
D “Gekleurde vormgeving. Kunst-design en 
het dagelijks leven” - Stefaan Annerel, Eti
enne Bossut, Franck Bragigand, Maurizio 
Cattelan, Pieter De Bruyne, Sylvie Fleury, 
Stefaan Dheedene, Grayson Perry, David 
Neirings, Jorge Pardo, Philippe Tonnard... 
[tot 9/10]
■ Galerie C. De Vos
Oude Gentbaan 295-297 - 9300Aalst

053/41.37.89 do-za 14-18u w 10u30- 
13u3Q
• “TimeTape Painting” - Bart Vandevijvere/ 
"With You I Might Get There” -Stijn Kriele 
[tot 2/10]
■ Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst

053/71.06.46do-za 14-19^
b “Hot Pictures & Flammed Paintings” - Lio
nel Scoccimaro [tot 18/9]
■ Netwerk Galerij
Houtkool z/n - 9300Aalst 
(^053/78.89.81 
wo-za 14-18a
I “Time Suspended” - Herman Asselberghs, 
Els Opsomer, Pieter Van Bogaert, Taysir 
Batniji [24/9 tot 29/10]
■ Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst

053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17\i
D “Gekleurde vormgeving. Kunst-design en 
het dagelijks leven” - Stefaan Annerel, Eti
enne Bossut, Franck Bragigand, Maurizio 
Cattelan, Pieter De Bruyne, Sylvie Fleury, 
Stefaan Dheedene, Grayson Perry, David 
Neirings, Jorge Pardo, Philippe Tonnard... 
[tot 9/10]

Aarschot

■ Speelhoven
Haterbeekstraat 90 - 3200Aarschot 

016/56.80.03 wo-za 14-19^
D “Speelhoven 2005” - Jean-Philippe 
Antoine, Michel Aubry, Virginie Bailly, 
Nicolas Guiot, Fransje Killaars, David Nei
rings, Giinther Selichar, Angelo Vermeulen, 
Antoon Van den Braembussche... [tot 2/10]

Antwerpen___________________________  

■ Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 - 2018Antwerpen 
f 03/216.30.28 wo-za 14-18u
• Kati Heck [tot 8/10] • Guillaume Bijl, 
Paul Armand Gette, Erik Nerinckx [15/10 
tot 26/11]
■ Dagmar De Pooter Gallery
Graaf Van Hoomestraat 6 - 2000 Antwer
pen

03/248.56.32 wo-za 14-18u
I “Exile” - Frie J. Jacobs [tot 8/10] D Marc 
Provins [15/10 tot 26/11]
■ De Branderij
Bleekhofstraai 24 - 2018Antwerpen
((> 03/226.79.53 za 14-18^
> “Inner Face” - Lorène Bourguignon, 
Marie-José Robben, Misja van de Weerd, 
Roeland Zijlstra [tot 9/10] • Martijn uit den 
Bogaard, Jan-Willem Verherbrugge, Hans 
Wuyts [15/10 tot 26/11]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen
(^ 03/233.13.45 do-zo 13u30-18a
b Mark Kennes, Marcel Van Maele, Wouter 
Bolangier [tot 9/10]
■ deSingel Internationaal kunstcentrum 
Jan Van Rijswijddaan 155 - 2018Antwerpen 
P 03/248.28.28di-za 14-18u
b "35m" - Office Kersten Geers David Van 
Severen [tot 2/10] D “35m” - Kurt Van Belle 
& Patricia Medina [13/10 tot 20/11] » "Ico- 
nocity” - Aglaia Konrad [13/10 tot 18/12] 
■ Elzenveld
St.-Jorispoort 29 - 2000 Antwerpen
(fi 03/223.56.10do-za 12u30-17u30
> “Ingekerfd” - Robert Wuytack [tot 23/10] 
■ ErrorOne
Hardenvoort 41 - 2000Antwerpen 

0472/26.19.70 do-za 14-181D Nicole Bau wens, Anika Dahlsten, Marku 
Laakso, Marc De Blieck, Joris Martens, 
Ilona Ruegg, Marc Steculorum... [15/10 tot 
26/11]
■ Extra City
Silo - Kaai 44 Mexicostraat/Siberiastraat - 
2030Antwerpen
(^ 03/272.28.80do+za 11-18 vr-za H-23u
• “Information/Transformation” - The Atlas 
Group, Sven Augustijnen, Gerard Byre, 
Banu Cennetoglu, Willem de Rooij, Anita 
Di Bianco, Andrea Geyer, Jef Geys, Ivan 
Grubanov, Jan Kempenaers/Re-Photograp- 
hing Project, Dustin Larson, Boris Mik
hailov... [tot 4/12]
■ Extra City 2
Lange Nieuwstraat 24 - 2000Antwerpen
(^ 03/227.44.21
“Andrew and Felicitas” - Pablo Pijnappel [tot 
18/9]
■ FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai 47 - 2000Antwerpen

03/242.93.00di-za 10-181
> “Belgische fotografen 1840-2005” [tot 18/ 
9] I Gert Jochems/”Foto Antwerpen 2005” 
[15/10 tot 26/11] I "Street, Art' and Fashion. 
Actuele fotografie uit Rusland” [-/10 tot -/ 
12]
■ Galerie Annette De Keyser
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 Ant
werpen

03/231.90.56 wo-za 14-181
D "Conflicts and Tensions/I Am” - Francesco 
Russo [tot 12/11]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen 

03/234.21.60ma-vr 10-16u30
b “25 jaar Art Forum. Groepstentoonstelling 
& presentatie beschilderde jacuzzi” [tot 21/9] 
I André Navez, Jacques Iezzi - schilderijen, 
sculpturen [25/9 tot 28/10]
■ Galerie Jos Jamar
De Burburestraat 2 A - 2000Antwerpen
(fi 03/238.68.75wo-za 14-181
• Jef Geys [tot 8/10]
■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000Antwerpen 
cp 03/257.24.00 wo-za 13-18u za 14-181
I David Godbold [tot 8/10] I Laura Letinsky 
[15/10 tot 26/11]

■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
(^ 03/237.11.27di-vr 10-18u za 12-181
• Joe Scanlan [tot 8/10]
■ In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 2000Antwerpen
(^ 03/232.22.29 wo-za 11-181
> Pé Vermeersch - tekeningen, schilderijen, 
dans [tot 29/10] D Christophe Denys - schil
derijen [3/11 tot 24/12]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezus straat 28 - 2000Antwerpen

03/240.64.30di-za 10-17\i
D “Anarchisten rond Emile Verhaeren" [tot 
30/10]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 
03/238.78.09di-za 10-17ub “De allermooiste Spilliaerts uit het 

Museum van Oostende” [tot 2/10] D “Extra
vagant! Antwerpse schilderijen voor de 
Europese markt 1500-1525” [15/10 tot 31/ 
12] • "Rijksmuseum aan de Schelde. Mees
terwerken uit de schatkamer van Nederland” 
[tot 31/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen
(^ 03/226.06.30 wo-za 13-18u
D Pieter Vermeersch [tot 9/10] D Joe Duggan, 
Pieter Huybrechts, Amo Roncada [15/10 tot 
26/11]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2060Antwerpen
(^ 03/23881.66do-za 13-17u
D “De troost, de schoonheid, de schaamte” - 
Lise Duclaux, Kiki Petratou, Tracey Snel
ling, Pauline Koehorst, Micha Klein [16/9 tot 
16/10]
■ Maes & Matthys Gallery 
Pourbusstraat 3 - 2000Antwerpen 
f 0478/48.50.31 wo-za 14-181
• “Info Retreat" - David Sherry [tot 9/10]
■ ModeMuseum
Nationale straat 28 - 2000Antwerpen 
(^03/470.27.70di-za 11-17M
I "Europalia Rusland. Katharina Prospekt: 
The Russians” - A.F. Vandevorst [tot 5/2] 
■ MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen
( ^ 03/238.59.60 di-za 10-17^
D "Collectiepresentatie XII. Photo Based” - 
Abramovic, Vito Acconci, David Claerbout, 
Braco Dimitrijevic, Barbara Kruger, Thomas 
Ruff, Luc Tuymans, Gert Verhoeven, Barbara 
Visser... [tot 13/11] I “Europalia Rusland”/ 
’’Angels of History" [17/9 tot 27/11]
■ Openluchtmuseum voor beeldhouw- 
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen

03/827.13.50 di-za 10-20a
I “Idyl. As to Answer that Picture” - Gabriel 
Orozco, Sven Augustijnen, Mark Lewis, 
Corey McCorkle, ...[tot 25/9] D “Renaat 
Braem (1910-2001)” [15/10 tot 19/2] 
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 

03/237.20.19 vr-za 13-181
• “Prints & Projects” [tot 8/10]
■ Rubenshuis
Wapper 9-11 - 2000Antwerpen
(^ 03/201.15.55di-za 10-16u45
Sam Dillemans [30/9 tot 31/12]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen
(^ 03/248.08.45 do-za 14-181
I "Landscapes/Dialogues" - Yves Beaumont 
[tot 8/10] • Marco Jacobs [15/10 tot 26/11] 
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47- 2000Antwerpen
0 03/248.0871 wo-za 14-181
• "Savoir-sur-Vivre" - Sven‘t Jolie [tot 8/10] 
D Olaf Breuning, Koenraad Dedobbeleer, 
Fischli & Weiss, Kendell Geers, Jonathan 
Monk, Roman Signer [15/10 tot 26/11] 
■ Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen
(f) 03/257.14.17di-za 14-181
I “Mother” - Edward Lipski [tot 8/10] > 
Hentie van der Merwe [15/10 tot 26/11]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000Antwerpen 
(^ 03/216.16.26wo-za 14-181
* “Oskars” - Raoul De Keyser [tot 8/10] D 
Mirek Tichy [15/10 tot 26/11]

Beringen_____________________________  

■ Cultuurcentrum Casino
Kioskpiein 25 - 3580Beringen
(^ 011/45.03.10
I “Masterclasses Photography and Media 
Art” - Reinhard Matz, Gert Hochems, Wout 
Berger, Solu/Mia Makela [24 tot 28/10]

Bomem 

■ Monumental
Luipegem 77- 2880Bomem
(^ 03/889.01.69 wo-vr 10-16u za 14-181
I “Amicorum Monumental” - Robert Cahay, 
René de Lannoy, Jacky De Maeyer, Octave 
Landuyt, Renaat Ramon, Paul Machiels, 
Marie-Paule Haar, Marc Verstockt, Frans
Van den Brande... [tot 25/9]

Brussel

■ argos
Weifstraat 13 -1000 Brussel
(^ 02/229.00.03 wo-za 14-19^
• "Argosfestival 2005: Media Lounge Bel
gian Focus”/”Multipistes: Through the 
Looking Window” - Olivier Bardin/ 
"Monodialogen" - Willem Oorebeek & 
Joëlle Tuerlinckx - installatie [14/10 tot 
22/10].
■ Artiscope
SL-Michielslaan 35 -1040 Brussel 

02/735.52.12 di-vr 14-181
I Bernardi Roig [21/9 tot 19/11]
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090Brussel
f 02/424.24.12 do-zo 14-19u
> “Een bepaald Finland. Over het dierlijke, 
het vegetale en het sociale in de hedendaagse 
Finse kunst” - Jussi Heikkila, limo Heino, 
Pekka Jylha, Kaija Kiuru, Kaisu Koivisto, 
Elina Lind, Jaakko Pemu... [tot 2/10]
■ Bortier Galerij
Magdalenasteenweg 55 -1000 Brussel 

02/279.64.34 di-za 11-181
I Catherine Amathéü [tot 1/10] D Olivier Gil- 
lain [7/10 tot 29/10] D Jean-Philippe Bielecki 
[4 tot 26/11]
■ BOZ AR Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel
(ff 02/507.82.00di-za 10-18u do 10-21\i
D “Argos Festival 2005. Multipistes: Seven 
Minutes Before” - Mélik Ohanian [14 tot 22/ 
10] D "FreeSpace" - Doris Lasch & Ursula 
Ponn, Erik Olofsen [7/10 tot 13/11] I 
“Revolution/Restoration Part 3” - Francis 
Alÿs [-/10 tot -/11] I “A4” - Raphaël Van 
Lerberghe [9/11 tot 18/12] D “Europalia Rus
land. Avant-garde in Rusland ( 1900-1935)"/ 
’’Van tsaar tot keizer. Moskou - Sint- 
Petersburg"/Sergey Bratkov - installatie [6/ 
10 tot 22/1]
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art
Barthélémylaan 5 -1000 Brussel 
(^ 02/502.69.02 vr-za 14-181
D Renée Levi [tot 30/10] D Guy de Bièvre [tot 
31/12]
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteen weg 94 -1060 Brussel 
(^02/538.90.20
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30
I “Isolated Rowhouses & Un siècle en pro- 
traits” - Roel Jacobs - fotografie [tot 9/10] 
■ CIVA, Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat55 -1050Brussel
(^ 02/642.24.80 di-za 10u30-18u30
I “Lucien Hervé. Het oog van de architect”/ 
’’Albert Bontridder, architect en dichter” [tot 
25/9] D “Alter Architecture. Hier, elders & 
anders” [23/10 tot 26/3]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7-1000Brussel
(p 02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
I Tina Gillen - schilderijen [tot 1/10] D “Fiac 
Paris” - kunstbeurs [6 tot 10/10] D Maik Out- 
jers [15/10 tot 26/1 1
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
(^ 058/51.47.57di-vr 14-18u za 10-17m 
• Léopold Plomteux [tot 15/10] 
■ Etablissement d’en face
Dansaertstraat 161 -1000Brussel 
(^ 02/219.44.51 wo-za 14-181 
> "Cit.Cit. 2 Platform & Treasury” - 
Richard Venlet [tot 8/10] • “Argos Festival 
2005. Multipistes: Le hurloir (ou le cri de 
l’autre)” - Thierry Fontaine [14 tot 21/10] I 
“Menselijke passies” - Philippe Van Snick 
[tot 31/12]
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art-Arto- 
thèque
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
(^ 02/761.27.67 do-vr 9u30-12u30 13u30- 
17u30za9u30-17u
I “Cap sur cap” - Jacques André, Pierre 
Courtois, Jacques Lennep, Jacques Lizène, 
Karine Marenne, Toma Muteba Luntumbue, 
Dominique Thirion, Jacques-Louis Nyst... 
[6/10 tot 5/11]

■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000Brussel 

02/219.14.22 di-za 14u30-18i
D Grazia Toderi [27/9 tot 29/10] > Sophie Nys, 
Catharina Van Eetvelde [13/11 tot 3/12] 
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat59 -1000 Brussel 
Ö 0477/20.50.52 za-zo 14-181
I “L’ Italia è une repubblica democratica fon- 
data sul lavoro” - Rossella Biscotti [tot 18/9] 
■ Goethe-Institut Briissel
Belliardstraat58 -1040Brussel
Cfi 02/230.39.70
ma 14-19u di-vr 10-19u za 10-13x1
D Rivka Rinn, Andrea Morein [tot 16/11] 
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
(^ 02/504.80.70 ma-za 9u30-19xi 
b “Fibres” - Anne-Sophie Georges [tôt 8/10] 
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000 Brussel 

02/514.10.10 do-za 14-18u30
I "Cit.Cit 1 Image Bank” - Richard Venlet 
[tôt 17/9] D “Frieze Art Fair London” [21 tôt 
24/10] D “Wall Pieces” [22/9 tot 29/10] 
■ Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000 Brussel 
(^ 02/512.19.63 ma-do 12-17u za 10-13xi 
I “175 jaar joods leven” [tot 26/2]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
(^ 02/741.73.00di-za 10-17xi 
> “Fotografie & Dynastie”/”Art nouveau & 
design 1830-1958" [tot 31/12] 
■ Koninklijke Musea voor Schone Kun
sten
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 
(p 02/508.32.11 di-za 10-17x1 
DPanamarenko [30/9 tot -/] .. 
■ La Lettre Volée
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
(^ 02/512.02.88 wo-za 14-181
> “Leçon sur le son. Demix” - Alain 
Géronnez/”Coloritto” - Daniel Walravens 
[22/9 tot 5/11]
I I sx Verrière

Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
(^ 02/511.20.62 ma-za 11-181
I “Aspects” - Hreinn Fridfinnsson [tot 
22/10]
■ Le Botanique
Koningsstraat236 -1210Brussel 
(^ 02/226.12.11 di-za ll-18u vr ll-21\i
I Bettina Rheims - fotografie [15/9 tot 
13/11]
■ Le Salon d’Art
Munthofstraat81 -1060Brussel 

02/537.65.40di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 
14-18u30
D “Le petit cirque” - Yu Hirai - fotografie [tot 
29/10] I Alexandre Hollan [7/11 tot 31/12] 
■ Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000Brussel 
(^ 02/227.34.04 ma-za 10-181
D “To the Street” - Jacques Muller [23/9 tot 
29/10]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst van 
de Kartuizers
Kartuizerstraat26-28 -1000Brussel
(^ 02/513.14.69 
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-181 
> Edouard Prulhière [15/9 tot 29/10] • 
Christian Bonnefoi, Roxana Stoleru [10/11 
tot 18/12]
■ Recyclait

. Ursulinenstraat 25 -1000Brussel 
(^02/502.57.34
“Kleur” - Léopoldine Roux, Clément de 
Gaulejac, Marc Vernon, Peter Hansen [tôt 
3/5]
■ Usagexterne

Oude Graanmarkt46 -1000 Brussel 
(fi 02/502.68.09di-za 10-19u
I “Ecritures. 8 jeunes plasticiens rencontrent 
8 écrivains” [6/10 tôt 30/12]
■ Util

Alsembergsesteenweg 820 B -1180 Brussel 
(fi 02/378.21.88
“Build” - Ronny Heiremans, Emmanuel 
Pinard [tôt 1/10]
■ Vrÿe Universiteit Brussel Gallery’ 
Pleinlaan 2 -1050Brussel
(fi 02/629.23.25 ma-vr Hu30-17xi
> “Out of Control 2005. Werk van afgestu
deerden van Kunsthogescholen Vlaanderen” 
[tot 15/10]
■ Xavier Hufkens
St-Jorisstraat 6-8 -1050Brussel 
(fi 02/639.67.30di-za 12-181
I “Fiac Paris” - kunstbeurs [6 tot 10/10] D 
Daniel Buren, Simon Frost [15/9 tot 5/11]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/
Mont-sur-Marchienne
(fi 071/43.58.10di-za 10-181
> “Lee Miller, une vie”/”Maurice Blondel, 
une énigme photographique”/’Treshold” - 
Lisa Klapstock [tot 17/11]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 - 6010 Couillet 
(fi 071/36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-181
I “Blanc” - Eric Aupol, Gérald Dederen, 
Laurence Dervaux, S ven t Jolie, Aida Kaza
rian, Bigas Luna, Imanol Marrodan, Jean- 
Pierre Scouflain [14/9 tôt 15/10]

Deinze

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
(fi 09/381.96.70
di-vr 14-17u30 za-za 10-12u 14-17\i
I “Jan Burssens in privé verzameling” [24/9 
tot 27/11]

Dendermonde

■ Cultuurcentrum Belgica
Kerkstraat24 - 9200Dendermonde
(fi 052/20.26.26vr-za 14-181
I “Harlem on My Mind 1999-2003” - Charif
Benhelima - fotografie [17/9 tot 16/10]

Deurle

■ Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurte
(fi 09/282.77.93 do-za 14u-18xi
D Stephan Balleux [18/9 tôt 30/10]
■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle
(fi 09/282.51.23 di-vr I3-17u za-za ll-17xi
b Anouk De Clercq [tôt 30/9] D Elke Kry stu- 
fek, Patrick Vanden Eynde [18/9 tôt 30/10]

Deurne

■ Zilvermuseum Sterckshof
Hooftvunderlei 160 - 2100 Deurne
(fi 03/360.52.50 di-za 10-17u30
• "14de Zilvertriënnale" [4/10 tôt 8/1] • 
"Christofle. Hoogtepunten van een dynastie” 
[4/10 tôt 29/1]

Ename

■ Provinciaal Archeologisch Museum Ename 
lijnwaadmarkt20 - 9700Ename-Oudenaarde 
(fi 055/30.90.40
I “Ename Actueel” - Butz & Fouque, Anton 
Cotteleer, Heleen Deceuninck, Bart De 
Clercq, Anneke Eussen, Auriea Harvey & 
Michaël Samyn, John Isaacs, Ruben Kinder- 
mans, Charlotte Lybeer, Kristofer Paetau [tôt 
30/10]

Eupen_______________________________

■ Internationales Kunstzentrum Ostbelgien 
In den Loten 3 - 4700 Eupen
(fi 087/56.01.10di-vr 13-18u za-za 14-181
D "Nouvelles peintures de l’école d’art de 
Düsseldorf” - Sen Chung, Stefan Ettlinger, 
Nina Franco, Susanne Giring, Jürgen Jansen, 
Anja Schrey, Max Schulze, Stefanie von 
Schroeter [tôt 30/10]

Geel 

■ Cultuurcentrum De Werft 
Nieuwstraat - 2440 Geel
(fi 014/57.03.40 vr-za 10-17xiD “An Orchestrated Reduction” - Olivier 
Deprez, Roberto Schiavi, Ante Timmer
mans, Tim Volckaert, Emilio Lopez-Men- 
chero, Plinio Avila, Lieven Paelinck, Hannes 
Vanseveren... [24/9 tot 26/10]

Genk 

■ FLACC
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk 
(fi 089/84.52.23 vr 9-17u za-za 14-181 
• Paul Panhuysen, Henk Visch [tot 18/9] • 
"Cité-Jardin. Le bon patron fait le bon ouvrier 
(André Dumont)" - Martin Kadar.. f ‘Inward 
OUTward" - Wout Berger, Dik Bouwhuis, 

Heinz Cibulka, Naval Cassidy, Jeremy Deller, 
Andreas Weinand.... [1/10 tot 13/11]

TRANSCENDENTAL tourist CisupEw!

Hasselt^

organisatie vankunstenaarscollectief SLIb VZW I +32 (0)11 23 14 35 t lnfo@slib-art.be I www.slib-art.be 
12 SEPTEMBER > 16 OKTOBER 2005 I SPEELHOF > GEBRANDESTRAAT > KURINGEN/HASSELT 
openingstijden l vrijdag I zaterdag I zondag, van 14 tot 18 uur, andere dagen op afspraak 
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ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

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

3a ______ __________
VREDENHOFWEG 
1051 LM AMSTERDAM 
+31 (0)20 68 80 871 
AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM

* www.mertensframes.com *
____________________.___________________________________________

MDD
18.09-23.10.2005

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

Elke Krystufek / Patrick Vanden Eynde

13.11 -22.01.2006
Juliâo Sarmento / Valerius De Saedeleer

september Picture This! - 6: Anouk De Clercq

oktober Picture This! - 7: Matt Bryans

openingsuren: di - zo 11u - 17u / ma gesloten

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent

09/269.29.10di-zp 10-17u
I Luk Monsaert/”Videots” [23/9 tot 30/10] 
■ Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 

09/267.99.99di-zo 9u30-17u
b "Tupperware: transparantie” [tot 30/9]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 - 9000 Gent

09/222.00.33wo-vrl4-18uzal0u30-18u30
b Milica Tomic [23/9 tot 10/11]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent

09/233.01.91
“Up or down, it’s all the same: in Gent or 
Venice” - John Murphy [8/10 tot 20/11]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 

09/243.97.30di-zp 10-18u
I “Alison” [tot 11/11] D “De grenzen van 
België. Belgische grenzen. Europese relic
ten” [tot 13/11]
■ Museum voor Industriële Archeologie 
en Textiel
Minnemeers 9 - 9000 Gent
(f) 09/269.42.00di-zp 10-18u
> “Aan tafel! Philippe Cauderlier (1812- 
1887), een meesterkok uit Gent” [tot 8/1] 
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 

09/243.10.05 wo-zp 13-18^
b “Naked Cities” - John Timberlake, Jochen 
Miihlenbrink, Virginie Bailly [tot 2/10] D Jan 
Van Oost [8/10 tot 20/11]
■ SMAK
Citadelpark. - 9000 Gent 

09/221.17.03di-zp 10-18u
D Lois & Franziska Weinberger [tot 28/9] D 
Tazro Niscino [tot 9/10] D “Kunst Nu; Cage 
for Dendrolagus Dorianus” - Wesley Meuris 
[tot 23/10] D Simone Decker/Giovanni 
Anselmo [8/10 tot 20/11] I Sven‘t JoUe [12/ 
11 tot 8/1 ] D “Europalia Rusland” - Sergej 
Bratkov [8/10 tot 8/1 ]
■ Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent

0477/78.90.98 wp-vr 13-17u zp-zp 13-18\i 
D “Do Not Use Polish” - Hubert Czerepok, 
Ryszard Gorecki, Joanna Rajkowska, Marek 
Wasilewski [tot 2/10]

Harelbeke

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

016/22.69.06 di-zp 10-17u ZP 14-17\i
b “Meunier in dialoog. Een actueel kunstpar- 
cours door Leuven” - Allan Sekula, Sven 
TJolie, Koen Broucke, Vincent Meessen 
[tot 25/9]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven

016/23.03.20ma-vr 10-18u zp 14-18a
b “Shipwreck and Workers - Version 2” - 
Allan Sekula [tot 9/10] I “Soundscape Exhi
bition with Woundtrack” - Bernard Dewulf, 
Erik De Vries, Koenraad Dedobbeleer, 
Nicolas Floc’h, Nicolas Guiot, Paul Hen- 
drikse, Rachel Reupke [21/10 tot 25/11]

Liège_________________________________

■ Stedelijke Academie voor beeldende 
vorming
Olmstraat29 - 8790 Waregem
© 056/61.48.50 ma+wo+vr 13u30-17u30

zp 8u30-12u 13u30-17u30
I Isabelle De Sloover, Rebecca Dufourt - 
schilderijen [12/10 tot 21/12]

Zwevegem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- FRIE J. JACOBS

DAGMAR DE FOOTER GALLERY - Graaf Van Hoornestraat 6 - 2000 Antwerp - Belgium 
tel+32 (0)485 174 032 - info@dagmardepootergallery.com - www.dagmardepootergallery.com 
Exhibition 9 September till 8 October 2005 - Wednesday to Saterday 2-6 pm and by appointment

. - $ 
{

i
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CAMPO-SANTO
Antwerpsestwg. Gent/St.-Amandsberg

1 t/m 23 oktober 2005

3 Opening: vr 1 oktober 19u30 
Expo: vr 14 - 19u za/zo 11 - 19u
Gelegenheidswerk: 
zwart-wit foto, 150 euro

VADIM VOSTERS Catalogus op beperkte oplage: 8 euro
Organisatie & info:
C.C. St.-Amandsberg 10475855453

■ Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat2 - 8530Harelbeke

056/71.96.42 ma 15-18u di+dp-vr 13u30- 
20u wo 13-30-18u zp 10-12u 13u30-16ü 
D Filip Loosvelt - schilderijen, grafiek [tot 1/10]

Hasselt

■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt

011/22.99.31 di-zp 10-17u
I “Super! Hasselt Interior Design” - Eiki De 
Vries, Grabriela Fridriksdottir, HaraldurJon- 
son, Jan Maréchal, Charles van Otterdijk.. 
[tot 13/11]
■ Kunstencentrum Belgie
Burgemeester Bollenstraat54-56-3500Hasselt 
^>011/22.41.61
“De geparfumeerde tuin” [23/9 tot 8/10]
• 733
Zuivelmarkt 33 - 3500Hasselt

011/29.59.60di-zp 10-17uzp 14-17u
• “Never Left Right” - Gert Robijns [tot 13/ 
11 ] D “Over de mensen en de dingen. 30 kun
stenaars en ontwerpers in de begijnhofhuis- 
jes” - Maria Roosen, Mare Ruygrok, Ravage, 
Studio Job, Han Schuil, Rof Simons, Merijn 
Bolink, Karin Arink, Jurgen Bey... [tot 15/1]

Heusden-Zolder

■ Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A- 3550 Heusden-Zolder

011/43.52.02 vr-zp 14-18^
D “Confrontatie van vormgevers, modeont
werpers, kunstenaars en etnische objecten” 
[tot 13/11]

Hingene______________________________

■ Galerie den Heeck
L De Baerdemaekerstraat54-2880Hingene 

03/889.57.05 ma zp-zp 14~19\i
D Roger Wittevrongel - schilderijen, grafiek 
[tot 30/10] D Fred Bervoets [6/11 tot 31/12]

Homu

De Veemvloer 
tentoonstellingen : 
Paraat
Ism W139 en Consortium
30-03 / 16-10
Eindexamenwerken 
van de Nederlandse 
kunstacademies

Music for The Artists 
or You Can't Curate 
Music. You Have To 
Adore It!
1?-11 / 18-12
David Powell, 
Experimental Jetset, 
Severin Frank, 
Simon Wald-Lasowski, 
Dan Geesin, Sebastiaan 
Schlichler en Claire 
Harvey Ism ThatDam! 
magazine

bijvoegsel :
Architecture 
of Interaction
04-11 / 10-11
Yvonne Droge-Wendel, 
Klaas Kuitenbrouwer, 
Lino Hellings, Anna 
Best, Mine Kaylan
WWW. architectureof 
interaction.net

Merger-Orgacom g 
Salarie Display, Praag
November

■ MAC’s
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu

065/65.21.21 di-zp 10-18u
b “Le tableau des éléments” - Daniel Buren, 
Felix Gonzalez-Torres, Mark Lewis, Geof
froy De Voider, Michelangelo Pistoletto, 
Peter Downsbrough, Dora Garcia, Roni 
Hom, Edith Dekyndt, Maurice Blaussyld... 
[tot 18/12]

leper_________________________________

■ Flanders Fields Museum
Grote Mar kt 34 - 8900 leper 

057/22.85.84 dagelijks 10-18a
D “Group Picture with a War" - Doron Solo
mons - video-installatie [tot 9/10]

Jabbeke_________

■ Museum Constant Permeke 
Gistelsteenweg 341 - 8490Jabbeke 
f 059/50.81.18di-zp 10-12u3013u30-18a 
D Herman Van Nazareth [tot 2/10]

Knokke

De Veemvloer, Van Diemenstraat 410
1013 CR Amsterdam, 020-6386894 
info@veemvloer. nl, www. veemvloer. nl 
woensdag-zaterdag 13-18 uur, zondag 14-17 uur

M Amsterdams Fonds voor de Kunst

■ Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand5-4000Liège 

04/227.19.91 do-zp 14-18u zp 11-17^
> “Chemins” - Anne Penders, Francis Alÿs, 
Honoré d’O, Orla Barry, Anne Daems, 
Robert Devriendt, Jan Kempenaers, Emilio 
Lopez-Menchero, Benoît Roussel... [tot 25/9] 
■ Les Brasseurs
R ue des Brasseurs 6 - 4000 Dege 

04/221.41.91 wo-zp 15-18u
b Selçuk Mutlu [17/9 tot 23/10]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve 

010/47.48.41 ma-vr 10-18u zp 14-18ü
I “Elephant Skull. 28 gravures de Henry 
Moore (1898-1986)’7”Nouvelles acquisiti
ons” [tot 25/9] D ‘Traits d’union. Portraits du 
fonds Suzanne Lenoir” [21/10 tot 5/3]

Machelen

■ Roger Ra veelmuseum
Gilde straat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte

09/381.60.00 wo-zp ll-17u
• “Het dorp is de wereld” [tot 20/11]

Mechelen

■ Contour Mechelen
Oude Stadsfeestzaal, Frederik de Mero- 
dest raat 28 - 2800Mechelen
(^015/33.08.01
"2de Biënnale voor videokunst” - Manon de 
Boer, Runa Islam, Ana Poliak, Anouk De 
Clercq, Dara Birnbaum, Dara Birnbaum, 
Honoré d’O, Dany Deprez, Ellen Cantor, 
Chantal Akerman... [17/9 tot 20/11]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen 
© 015/33.63.36vr-zp 14-18^
I “And She Was” - Virginie Bailly, Vika 
Bigalska, Sara Claes, Stefanie Trojan, Mari
lou van Lierop[ 18/9 tot 30/10]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100- 7140Morian- 
welz

064/21.21.93 di-zp 10-18u
D “Un écrivain militant: Charles Plisnier 
(1896-1952)” [tot 18/9] D “Marche du Livre 
de Mariemont” [30/9 tot 2/10] D “Franz 
Cumont (1868-1947) et Mariemont” [tot 30/ 
10]

Munte

■ Munte
Munte-Merelbeke
ga 09/362.33.31 ll-18a
I “Underdogs/Superdogs” - Lib Bugge, 
Thomas Huyghe, Frans Labath, Wim T. 
Schippers, Kumi Oguro, Kristofer Paetau, 
Dimitri Riemis, Jan Stremes, Wim 
Vandekeybus/Ultima Vez, Nicoline Van 
Stapele, Takako Yabuki... [8 & 9/10 en 15 & 
16/10]

Oostduinkerke

■ Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
Cfi 058/51.47.57vr-zp 14-1 Su
b Thomas Ritter, Francine Van Mieghem [tot 
25/9]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 - 8400 Oostende 

059/70.18.70za-zo 10u30-18u30
Î “50 Quadrat, een actule kijk op de interna
tionale concrete kunst” [24/9 tot 24/10] D 
Karel Dierickx [29/10 tot 12/12]
■ PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
f 059/50.81.18di-zo 10-18^ b “The New Ten” [tot 2/10]

Sint-Amands

■ Provinciaal Museum Emile Verhaeren 
Emile Verhaerenstraat 71 -2890Sint-Amands 
P 052/33.08.05zp-zp 12-19ü
I “Emile Verhaeren (1855-1916). Tegen- 
woordig" [tot 30/10]

Sint-Amandsberg_____________________

■ Transfo Zwevegem
Paul Ferrardstraal 15-21 - 8550Zwevegem 
0 056/64.48.93 do-zp 14-18u
b "T 142” - Emmanuelle Antille, Louis De 
Cordier, Eva De Leener, Denicolai & Pro
voost Stefaan Dheedene, Charlotte Dumas, 
Isabel Ginneberge, Matthieu Laurette, Vale
rie Mannaerts, Bart Stolle, Andy Wauman 
[18/9 tot 6/11]

Duitsand_ _ _ _ _ _ _ _
Aachen

■ Ludwig Forum
für Internationale Kunst
Jülicherstrasse97-109- 52058Aachen
(^ 0241/180.71.04 di+do 10-17 wo+vr 10- 
20u za-zo 11-17u
D "Geblende" - Uwe Wittwer [1/10 tot 4/12] 
■ Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070Aachen 
P 0241/50.32.55di-za 14-18u wo 14-20a 
b “The Gift The Form and Reason for 
Exchange in Archaic Societies" - Michael 
Stevenson [tot 2/10]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen
(^ 0241/432.44.20di-zp 12-18u wo 12-21u
D “Wolfgang Mattheuer (1927-2004). Ikarus, 
der Unbekannte und der Jahrhundertschritt” 
[18/6 tot 18/9] D “Unterwegs. Fotografie aus 
fiinf Jahrzehnten" - Walter Vogel - fotografie 
[24/9 tot 18/12]

Baden-Baden

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

07221/232.50di-zo ll-18a
b “Das heilige und der Leib. Schâtze aus dem 
Nationalmuseum Warschau” [tot 25/9] D 
“Multiple Râume: Film. Illusion und Imagi
nation in der Kunst” - Eija-Liisa Ahtila, Mar
cel Broodthaers, Stan Douglas, Valie Export, 
Peter Fischli & David Weiss, Marti n Honert, 
William Kentridge, Louise Lawler, Hiroshi 
Sugimoto... [8/10 tot 4/12]

Berlin

■ Deutsche Guggenheim Berlin
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin

030/202.093-0ma-zo ll-20u do-vr 11-22^ 
b “Vanity of Allegory” [tot 9/10] • “Black 
Box/Chambre Noir” - William Kentridge 
[29/10 tot 15/1]
■ Haus der Kuituren der Welt
John-Foster-DuRes-Allee 10 -10557Berlin 

030/39.78.71.75di-zp ll-20a
I "Zeitgenössische Kunst aus Südostasien” 
[tot 20/11]
■ Nationalgalerieim Hamburger Bahnhof

Invalidenstrasse50-51 -10557Berlin
030/39.78.34.11 di-wo+vr 10-18u do 10- 

20u za-zp 11-20\jl
D “Preis der Nationalgaleire fur Junge Kunst’’ 
- Anri Sala, John Bock, Angela Bulloch, 
Monica Bonvicini [tot 16/10]
■ Bauhaus-Archiv
KHngelhpferstrafie 13 -10785 Berlin 

030/254.00.20 wo-ma 10-17u
> ‘Tempo, Tempo! Bauhaus Fotomontagen 
von Marianne Brandt” [12/10 tot 9/1]
■ Messe Berlin
Messedamm 22 - 14055 Berlin
(^ 030/30.38.20.61 dagelÿks 11-20^
D “Art Forum Berlin 2005” - kunstbeurs [29/
9 tot 3/10]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn

0228/91.71.202di-wo 10-21u do-zo 10-19o 
I “Djenghis Khan en zijn erfgenamen. Bloei 
en ondergang van het Centraal-Aziatische 
steppenrijk” [tot 25/9] I “Van Gogh to 
Beuys. Crossart: Masterworks of Modernity 
from ten German and Dutch Museums” [tot 
6/11 ] D “Barok in het Vaticaan. Kunst en cul
tuur in het Rome van de pausen (1550- 
1630)” [22/10 tot 16/2]

Brühl

■ Marx Ernst Museum Brühl 
Comesstrasse 42 - 50321 Brühl 
(^02232/792.711
"Openingstentoonstelling" [tot 5/3] D “Peter 
Schamoni zeigt Loplop” [tot 30/9]

Duisburg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Verwacht in oktober:

Publish and be Damned
installatie: Luca Frei

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300Knokke

050/61.12.37zp-ma 10u30-18u30
b “Red. Paintings with red as main colour” - 
Ciria, Bogart, Van Anderlecht, Ben, Peire, 
Dusepulchre, Decock, Labisse... [tot 19/9] D 
“50 Quadrat, een actuele kijk op de interna
tionale concrete kunst” [24/9 tot 24/10] I 
Karel Dierickx [29/10 tot 12/12]
■ Cultuurcentrum Scharpoord 
Meeriaan 32 - 8300 Knokke-Heist

050/63.04.30 dagelijks 10-19u
D "Knokke-Heist, een casino voor de toekcxnsf ’ 

Steven Holl, Neutelings-Riedijk, 
Jakob+MacFarlane, Zaha Hadid [ 18/9 tot 6/11] 
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A- 8300 Knokke-Heist 
P 050/62.93.63 zp-zp 14-18o
I Freek Wambacq [tot 18/9] I “24/24u” - 
Freek Wambacq [8/10 tot 8/1 ]

Kortrijk______________________________

■ Campo Santo Kapel
Antwerpsesteenwe g - 9040 Sint-Amandsberg 
qa 0475/85.54.53 
vr 14-19u zp-zp 11-19ü
I Vadim Vosters [1 tot 23/10]

Sint-Niklaas

■ Vierkante Zaal
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas 
(^03/780.36.77
ma-wo 19-21u zp-zp 10-12u 14-17\t
D “In 1830 was de Academie voor Schone
Kunsten 17’ [tot 25/9]

Sint-Truiden
■ Cultuurcentrum De Bogaard
Minderbroedersstraat29 - 3800Sint-Truiden 
(^ 011/69.39.90zp-vr 14-17\i
I “Delicious...” - Mario Airo, Lara Almarce- 
gui, Dirk Braeckman, Wim Delvoye, John 
Knight, Pascale Marthine Tayou, Deimantas 
Narkevicius, Gert Robijns, Sisley Xhafa [tot 
30/10]

Stavelot

OUDEGRACHT 366 3511 PP UTRECHT - THE NETHERLANDS 
I/f+3110130 2319995
INF0@CASG9P09JECTS.006 WWW.CASC0PR0JECTS.006

■ John Galt Art Gallery
Jan Persijnstraat 1 - 8500Kortrijk
«5 056/25.23.95 vr 18-20u zp-zp 10-20a
D “1000jaar porselein in China” [tot 23/10] 
■ Slib
Speelhof, Gebrandestraat - Kuringen-Hasselt 

011/23.14.35 vr-zp 14-18vk
I ‘Transcendental Tourist” - Irene Judong, 
Art-I-Sjok, Adri Huisman, Yvonne Knevels, 
Jean Spiroux Mathieu, Sabrina Dendas & 
Roel Bervoets, Jaak Geerits, Zjuul Devens, 
Marcel Rijdams, Der Unruhe Bundnis & 
Peggy Winters... [tot 16/10]

■ Le Triangle Bleu
Cour de l’Abbaye - 4970Stavelot 
P 080/86.42.94wo-zp 14-18u30 
b “White Boredom I" - Sen Chung [tot 
16/10]

Strombeek-Bever

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek-Bever 
(fi 02/263.03.43 dagelÿks 10-22u
> “Het cultuurcentrum” - Hermann Maier 
Neustadt Daniel Dewaele, Maik Verstockt, 
Walter Steenhoudt [8/10 tot 3/11]

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Diisseldorfer Strasse51 - 47049Duisburg 
(^ 0203/283.26.30di-za ll-17uza 10-18^ 
I “Lehmbruck, Rodin and Maillol”/”The
Modernist Image of Man”PKörper Sprache"l 
"Manfred Lehmbruck (1915-1992). Architec
ture around 1960” [25/9 tot 29/1]

Düsseldorf

■ K20
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf

0211/83.81.130di-zp 10-18u vr ll-18u
D “The Rage of Pictures” - Bernhard Heisig 
[tot 25/9] D “Henri Matisse (1869-1954). 
Figure Colour Space” [29/10 tot 19/2] 
■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 

0211/899.62.43 di-za 12-19u zp ll-18a
I “Re-Considering Public and Private Space. 
Contemporary Arab Representations” [24/9 
tot 27/11]
■ K21
Standehausstrasse 1 - 40217Düsseldorf

0211/83.81.600di-vrl0-18u za-zo ll-18a 
D “On Both Sides of the Rhine. Ambience” 
[tot-/2]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Düsseldorf
(^ 0211/89.962.60di-zp U-18a
b “The Labyrinth Antonin Artaud” [tot 9/10] 
I “The Passion” - Otto Pankok [tot 16/10] I 
“Neighbourship. New Accents in Contem- 
porary Dutch and Flemish Art” - Maik Man
ders, Berlinde De Bruyckere, Carsten Höl 1er, 
Thierry De Corider, Luc Tuymans, Desiree 
Dolron, Ediwn Zwakman... [tot 6/11] D 
“Celebration of Painting. Dutch and Flemish 
Paintings of the 16th-18th Century” [tot 6/ 
11] D “Caravaggio (1571-1610)” [tot 7/1]

Essen

■ Museum Folkwang Essen und Stadti
sche Galerie
Goethestraÿe 41 - 45128Essen

0201/884.51.03di-zo 10-18u vr 10-24u
D “Ella Bergman-Michel (1895-1971). Foto- 
grafien und Filme” [tot 25/9] D "Augen- 
blicke" - Rui Chafes [tot 30/10]52
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Esslingen 

■ Galerie der Stadt Esslingen 
Pidverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
0 0711/35.12.24.61 di ll-20u wo-tjd ll-18a 
• “We Got Beef’ - Klaus-Martin Treder/ 
"Ein staubige Landstrasse, dann saftiges 
Grün” - Misha Stroj [tot 16/10] D “(I Am) 
His Spirit’s Phantom’s” - Edwin Schafer 
[tot 16/10]

Frankfurt

■ Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
cp 069/29.98.82.20 
wo-za ll-22u di+zo ll-19w
D “In Concert” - Martin Creed, Rodney Gra
ham, Martin Eder, Stephen Prina, Janine 
Gordon [26/9 tot 2/10] > “Rodin Beuys” - 
tekeningen, sculpturen [tot 27/11]
■ Frankfurter Kunstverein

Markt44 - 60311 Frankfurt am Main
(p 069/219.314.0di-vr 12-2ÖUZ/1-W ll-18o
• “Great Value I" - Simone Gilges [tot 8/10] 
D “Parallel Life” - Rainer Ganahl, Sean Sny
der, Ahn Kyu Chui, Seo Jin Soo [5/10 tot 
27/11]
■ Portikus
Weekmarkt 17- 60311 Frankfurt am Main 
<P 069/2199.8760 di-zp U-18u wo 11-20a
I “E-flux video rental” [tot 30/9]

Freiburg_____________________________

■ Kunstverein Freiburg 
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
(p 0761/349.44 di-zp ll-17a 
• Christophe Cuzin [16/9 tot 13/11]

Hannover

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
(p 0511/32.45.94 di-zo ll-17u wo ll-21a 
D “Gregory Crewdson 1985-2005” - fotogra
fie [tot 30/10]

Herford

■ Museum MARTa Herford 
Goebenstrasse 1-5- 32052 Herford 
(p 05221/99.44.30.0di-zo 11-18a
• “Maarten Van Severen (1956-2005). 
Work" [tot 9/10] > “Rendez-vous” - Pascale 
Marthine Tayou [17/9 tot 16/10]

Karlsruhe

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

Kassel 

■ Kunsthalle Fridericianum 
Friedrichplatz 18 - 34117 Kassel 
(p 0561/707.27.20di-zo 10-18u do 10-20a 
I “50 Jahr Documenta 1955-2005. An 
Exhibition in Five Chapters” [tot 20/11]

Kleve

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
p 02821/75.010di-zo 10-18a
I "Blickachsen. Moderne en middeleeuwse 
werken uit de collectie” [25/9 tot 8/1 ]

Köln 

■ Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 50667Köln 
p 0221/21.70.21 di-zo 13-19a
I "Projekt Migration. Roadmap to Europe” 
[1/10 tot 15/1]
■ Museum fur Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667Köln
p 0221/221.238.60 di-zo ll-17u wo 11-20a 
> "Raum ist Sehnsucht. Der Kirchenbau- 
meister Dominikus Böhm (1880-1955)” [24/ 
9 tot 11/12]
■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
p 0221/221.223.79 di 10-20u wo-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
• “Naked Drawings” - Dan Perjovschi/ 
’’Church of Fear” - Christoph Schlingensief 
[tot 25/9] • “George Brecht" [17/9 tot 8/1 ] » 
“FRAC. Auf beiden Seiten des Rheins” [15/ 
10 tot 12/2] I “Retrospective Rosemarie 
Trockel" [29/10 tot 22/2]
■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
p 0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18a
I “Ansichten Christi. Das Christusbild von 
der Antike bus zur Gegenwart” [tot 2/10] D 
“Von Manet bis Toulouse-Lautrec. Zeich- 
nung und Graphik aus Paris vot 1900” [5/11 
tot 8/1] •
■ Museum fiir Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
p/)221/940.518-0di-zo ll-17u do ll-20a 
D “Der Fluss des Glucks: Kunst des Zen- 
Buddhismus”/”Den Himmel in der Pinsel- 
spitze. Chinesische Malerei de 20. Jahrhun- 
dert” [tot 25/9] D "Klassische chinesische 
Teppiche 1400-1750” [15/10 tot 15/1] 
■ Rautenstrauch-Joest-Museum 
Ubierring 45 - 50678 Köln 
p 0221/336.94.13 
di-vr 10-16u za-zo ll-l^i
I “Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf der 
Suche nach dem Gottesbild. Die Sammlung 
Marianne und Viktor Langen” [tot 2/10] I 
"Urformen der Kunst. Fotografien Karl 
Blossfelds und aussereuropâische Kunst” 
[25/9 tot 26/3] 
■ Köln Messe
Messeplatz 1 - 50679 Köln 
p 0221/82.10
D “Art Cologne 2005” - kunstbeurs [28/10 tot 
1/11]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelrnshofallee 97 - 47798 Krefeld
p 02151/77.00.44 di-zo H-17a
I Anton Henning [23/10 tot 29/1]
■ Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
p 02151/975.58-0di-zo 11-17a
D “Train, 2003” - Oliver Michaels [tot 
16/10]

Mönchengladbach____________________

■ Stadtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27 - 41061 Mönchengladbach 
P 02161/25.26.31 di-zo 10-18a
I “The Museum of Capitalism” - Diango 
Hernandez [tot 16/10] b "Menschensglad- 
bach. Neue Ankaufe und Leihgaben” - Flo
rian Baudrexel, Alexander Jasch & Jens Ull
rich, Brian O’Connell, Peter Fischli & David 
Weiss, Bojan Sarcevic, Fiona Banner... [3/7 
tot 712] I “Art of the Eighties and Seventies” 
- Michael Stevenson [tot 29/1]

München 

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München 
p 089/23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17a 
D “Ideal City, Real Projects. The Architects 
von Gerkan, Marg and Partner in China”/ 
’’Works from Stone. Lithography in the 19th 
Century and Today"/Bernhard Wicki - foto
grafie [tot 2/10] D “RoundTrip” - Christine 
Hiebert [tot 30/10] • “The Four Seasons of 
Veronica Read” - Kutlug Ataman [tot 6/11] D 
“Driving Forces of the Earth” [tot 11/12] ) 
“Architecture Precedes Architecture” -
Heinz Tesar [29/9 tot 8/1 ]
■ Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 München 
p 089/211.27.115
“Turning Back. Landscapes” - Robert 
Adams - fotografie [tot 25/9] D "The 4 Sea
sons of Veronica Read” - Kutlug Ataman 
[tot 30/10] D "Peinture française. French 
Master Pieces of the 17th and 18th Century 
from German Collections” [7/10 tot 8/1] I 
"Family Affairs. Brothers and Sisters in Art” 
[12/10 tot 22/1]
■ Kunstverein München
Galeriestrasse 4c - 80539München 
p 089/22.11.52 di-zo ll-18u do ll-21a 
I “Archie & Narration: John Stezaker and 
T J. Wilcox” [tot 2/10] 
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799München 
p 089/23.80.52.16 di-zo 10-17u do 10-20a
I “At Home in Europe. The Dutch in 
Munich around 1600” [20/10 tot 8/1 ] 
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafie 60 - 81675 München 
p 089/45.55.51.25 wo-zo 11-18a
I “Georges Braque. Lettera Amorosa. Aus 
einder Privatsammlung" [tot 9/10]

Nordhorn 

■ Stadtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 -48529Nordhorn 
p 05921/97.11.00
I “Austrias” - Alois Mosbacher, Markus 
Huemer, Clemens Krauss [tot 16/10]

Nürnberg____________________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
p 0911/231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20a
I Markus Sixay/”2275 m” - Gerwald Roc- 
kenschaub [tot 25/9] D “Trouble with Fan
tasy” [27/10 tot 15/1]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
p 0911/240.20.41 di-vr 10-20u za-zo 10-18a
I "Egon Eiermann (1904-1970). Die Konti- 
nuitat der Moderne” [tot 25/9]

Siegen________________________________

■ Museum fiir Gegenwartskunst Siegen 
Unieres Schloss 1 - 57072 Siegen
P 0271/405.77.10
) "Kontexte der Fotografie” - Victor Burgin, 
Gérard Collin-Thiébaut, Peter Do wnsbrough, 
Jochen Gerz, Dan Graham, Hans Haacke, 
Pierre Huyghe, Jean LeGac, Anna Opper
mann, Gina Pane, Jeff Wall., [tot 31/1]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrqfe 1 - 79576 Weil am Rhein 
p 07621/70.22.00di-vr 14-18u za-zo ll-17a
D “Gaetano Pesce. 11 rumore del tempo” [tot 
8/1]

Wolfsburg_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
p 05361/266.90 
wo-za ll-18u di+zo 11-20a
D “Harmony Paintings 1998-2005” - Eber
hard Havekost [5/11 tot 26/2]

Frankrijk

Altkirch

• Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch 
p 03.89.0&82.59 di-vr 10-18u za-zo 14-19a 
• “Coup de coeur. A Sentimental Choice III 
(Focus Berlin)” - Nicole Bianchet, Markus 
Sixay, Simone Gilges, Koen Vanmechelen 
[tot 13/11]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain
de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120Beaumont du Lac 
p 05.55.69.27.27dagelijks 11-18a
> “1000 plateaux” - Claude Lévêque [tôt 
10/10]

Carquefou____________________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
p 02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
• “Nord-Sud” - Fabrice Hyber [tôt 16/10] I 
“La nouvelle vie quotidienne” - Michel 
Aubry [10/11 tôt 8/1]

Castres

■ Centre d’Art contemporain
rue Chambre-de-l’Edit35 - 81100 Castres 
p05.63.59.30.2Q
I “Tentatives de rapprochement" - Philippe
Terrier-Hermann [tôt 28/10]

Dijon_________________________________

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000Dijon 
p 03.80.67.18.18 ma-za 14-18a 
l‘Le génie du lieu” - Lara Almarcegui, John 
Armleder, Elisabeth Ballet, Cécile Bart, Ber
nard Bazile, Sylvia Bossu, Etienne Bossut, 
Koenraad Dedobbeleer, Simone Decker, 
Philippe de Gobert, Ann Veronica Janssens, 
Dora Garcia, Rita McBride, Didier Vermei- 
ren., [tot 26/9]

Bourgogne___________________________

■ Musée des Beaux-Arts
Palais des Etats de Bourgogne - 21000 
Dijon
P 03.80.74.52.70
I “Le génie du lieu” - Lara Almarcegui, John 
Armleder, Elisabeth Ballet, Cécile Bart, Ber
nard Bazile, Sylvia Bossu, Etienne Bossut, 
Koenraad Dedobbeleer, Simone Decker, 
Philippe de Gobert, Ann Veronica Janssens, 
Dora Garcia, Rita McBride, Didier Vermei- 
ren., [tot 26/9]

Lyon_________________________________

■ Biennale de Lyon
La Sucrière - Lyon
p 04.72.07.41.41
di-zo 12-19u do 12-22a
D “Lyon Biennale 2005. Experiencing Dura
tion” [14/9 31/12]

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon 
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
p 04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18a 
D “Archéologie du Koweït: l’île de Failaka" 
[tôt 3/10] D “Georges Braque (1882-1963) et 
Henri Laurens (1885-1954)” [710 tot 71] 
■ Le Rectangle
Place Bellecour - 69002 Lyon 
p 04.72.41.88.80
D ‘Lyon Biennale 2005. Experiencing Dura
tion” [14/9 tot 31/12]
■ Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006Lyon 
p 04.72.69.17.18
‘Lyon Biennale 2005. Experiencing Dura
tion” [14/9 tôt 31/12]

Marseille

■ Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Place Francis Chirat 1 -13002 Marseille 
p 04.91.91.27.55 ma-za 10-12u3014-18a
D John Bock [tôt 8/10]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - Metz 
p 03.87.74.20.02 wo-zo ll-19a
• ‘Walls to Be Destroyed” - Judith Barry, 
Monica Bonvicini, Aernout Mik, Wendy 
Jacob, Sergio Prego... [24/9 tot 8/1]

Montpellier___________________________

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000 Montpellier 
p 04.99.74.20.35 di-za 14-18a
D “Science-fiction depuis ma chambre” -
Simone Decker [tot 1/10]

Mouans-Sartoux

■ Espace de 1’ Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 Mou
ans-Sartoux
p 04.93.75.71.50 wo-ma ll-18a
I “Le chant rythmique de 1’esprit. Art de 
l'Islam et abstraction géométrique” [tot 8/1 ]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 Nice 
cedex 2
P 04.92.07.73.80di-zo 14-19a
D “Météo” - Fabrice Hybert/The Travelling 
Donkeys” - Stephen Wilks/Ingrid Maria 
Sinibaldi, Dias & Riedweg, Gérald Panighi 
[tot 9/10]

Orléans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 Orleans 
p 02.38.62.52.00 ma-vr I0-12u 14-18a
D "Transcapes” - Jakob & MacFarlane [tot 
23/10]

Paris 

■ FIAC
Paris Expo, Porte de Versailles - Pavilion du 
Parc - Paris
P 01.41.90.47.80ma-vr 12-20u za-zo 10-20a
• “FIAC 2005” - kunstbeurs [6 tot 10/10]
■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris
p 01.47.03.12.50
di 12-21u30 wo-vr 12-19u za-zo 10-19ü
I “Chaplin et les images”/”Burlesques con
temporains” [tot 18/9] D "Fields" - Michal 
Rovner/”Croiser des mondes, aspects du 
document contemporain” - Emmanuelle 
Antille, Geert Goiris, Stanley Greene, Guil
laume Herbaut, Janaina Tschâpe [4/10 tot 
31/12]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38- 75003Paris 
P 01.42.71.38.38 wo-zo 14-19^
> “Signes quotidiens” - vormgeving [tot 9/10]
■ Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris
p 01.47.03.12.50
• Pierre Verger [tot 24/12]
■ Maison Européenne de la Photographie 
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris 
p 01.44.7&75.00 wo-zo 11-20a
• “Oeuvres 1971-2001” - Martin Parr/ 
’’Atelier David Adamson” - Jenny Holzer, 
Chuck Close, François-Marie Banier, Jim 
Dine, Adam Fuss, Robert Razuschenberg, 
Donald Sultan... [tot 18/9]
■ Musée d’Art Modeme de la ViHe de Paris 
Avenue du Président Wilson 11/tijdelijk 
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole de 
Médecine 15 - 75006 Paris
p 01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19a
• “I’ve Heard About.. A flat fat growing 
urban experiment” - R&Sie Architectes, 
François Roche, Stéphanie Lavaux, Jean 
Navarro, Benoit Durandin [tot 9/10]
■ Musée Zadkine
Rue d’Assas 100 bis - 75006 Paris 
p 01.43.26.91.90 di-zo 10u-18a 
• “Effroi” - Natacha Nisic [tot 2/10] 
■ Galeries Nationales du Grand Palais 
Avenue du Général Eisenhower 3 - 75008 
Paris
p 01.44.13.17.17 wo 10-22udo-ma 10-20a 
I “Vienne 1900. Klimt Schiele, Moser, 
Kokoschka” [5/10 tot 23/1]
■ Musée Cernuschi
Avenue Vélasquez 7 - 75008 Paris 
p 01.45.63.50.75 di-zo 10-17u4Q
D “Céladon. Grès des musées de la province 
du Zhejiang, Chine" [tôt 31/12]
■ Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
p 01.48.74.95.38 di-zo 10-17u4Q
> “La Collection Brasiliana. Les peintres 
voyageurs romantiques au Brésil (1820- 
1870)” [tôt 27/11]
■ La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 - 75012 Paris 
p 01.40.01.08.81 wo-zo ll-19u do ll-21a
» “Eén” - Berlinde De Bruyckere/Arnulf 
Rainer et sa collection d’art brut”/”Le méta- 
jardin” - Jôrg Lenzlinger & Gerda Steiner 
[tot 9/10] I Luc Delahaye - fotografie/ 
’’Cinema prisma” - Dieter Appelt/”Spotless” 
- François Curlet & Donuts [4/11 tot 22/1 ]
■ Bibliothèque Nationale de France 
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
p di-za 10-19u zo 12-19a
I “A.M. Cassandre. Oeuvres graphiques 
modernes 1923-1939” [20/9 tot 4/12] » 
“Bestiaire médiéval” [11/10 tot 8/1] • 
“Rouge” - Christian Lacroix - vormgeving 
[25/10 tot 15/1] D “Penser le monde” - Sebas
tiano Salgado - fotografie [5/10 tot 15/1]
■ Fondation Cartier
Boulevard Raspail261 - 75014 Paris 
p 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20a^
I “J’en rêve. Être artiste à 20 ans” [tot 30/10]
■ Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 Paris 
p 01.•47.23.3886dagelijks 12-24a
> ‘Translation” - Ghada Amer, Vanessa 
Beecroft, Ashley Bickerton, Maurizio Catte- 
lan, Matt Greene, Shirin Neshat, Chris Ofili, 
Gabriel Orozco, Yinka Shonibare, Chirstop- 
her Wool, Fred Tomaselli tot 18/9] I ‘WA. 
Surface d’autonomie temporaire” - Stéphane 
Dafflon, Olivier Millagou [tot 20/11 ]

■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058Paris Cedex 01 
P 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
“Frans Post (1612-1680). Paysages 
brésiliens"lTunga. A la lumière des deux 
mondes” [29/9 tôt 2/1] I “Goût classique. Les 
arts graphiques sous le règne de Louis XVI 
[29/9 tôt 2/1] I "Anne-Louis Girodet (1767- 
1824)” [22/9 tôt 2/1] I “Bijoux de l'Italie 
antique. La collection du marquis Campana” 
[21/10 tot 16/1] • “Gérard, Girodet, Gros. 
L’atelier de David. Dessins du Louvre” [22/9 
tôt 16/1] D “Une affaire de famille: Constant 
Dutilleux (1807-1865) et Alfred Robaut 
(1830-1909)” [21/10 tôt 30/1]
■ Musée d’Orsay
Rue de la Légion d’Honneur - 75343 Paris 
cedex 07
p 01.40.49.48.84 di-zo 10-18a
• “Eglises: orient ou occident?” [-/9 tôt 711] 
D “L’art russe dans la seconde moitié du XIX 
siècle: en quête d’identité” [20/9 tôt 8/1]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper 
p 02.98.55.55.77di-za 10-18u zo 14-17a
I Dan Perjovschi, Nahum Tevet [tot 2/10]

Reims

■ Le Collège
Place Museux 1 -51100 Reims 
p 03.26.05.78.32 di-zo 14-18a 
D Franz Ackermann [tot 30/10]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
p 02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u wo 9- 
20u za 10-12u 13u30-18a
D “Merci de votre visite” - Charles Penne- 

uin - video, tekeningen [22/9 tot 19/11]
I Musée des Beaux-Arts de Rennes

Quai E. Zola 20 - 35000Rennes 
p 02.99.28.55.85 wo-ma 10-12u 14-18a
D “La photographie pictorialiste en Europe 
1888-1918” [19/10 tot 15/1]

Saint-Etienne

■ Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 
p 04.77.79.52.52 wo-ma 10-18a 
b “Collection de la Caisse des Dépôts”/”En 
vert et contre tout” - Pascal Pinaud/ 
’’Collection Vicky Rémy” [tot 20/11]

Sète

■ Centre Régional d’Art Contemporain
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 - 34200 Sète 
p 04.67.74.94.37wo-ma 12u30-19a
I Peter Kogler, Bertrand Lavier [tot 25/9]

Thiers 

■ Le Creux de l'Enfer
Centre d’art contemporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers
P 04.73.80.26.56
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19a
I “Détours des tours” - Tadashi Kawamata 
[tot 25/9] • Vladimir Skoda [16/10 tot 31/12]

Tourcoing________________________ ~

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
p 03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18ü
D Julien Baete, J.B. Bemadet Ariztia, Guil
laume Bruère, Xavier Noiret-Thomé - schil
derijen [tot 26/9]
■ LeFresnoy
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing
P 03.20.28.38.00
wo-ma 14-19u za-zo 15-19^
• ‘L’art de produire l’arf ’ [5/11 tôt 31/12]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne 
p 04.78.03.47.00 wo-ma 13-19^
l‘Lyon Biennale 2005. Experiencing Dura
tion” [14/9 tot 31/12]

Groot-Brittannië

■ Tate Gallery St Ives
St ives - TR261TG Cornwall
p 01736/79.65.43 di-zo 10u30-17u3Q
) Richard Deacon, Paul Feiler [tôt 25/9] D
Tacita Dean [7/10 tot 15/1]

Gateshead

■ Baltic Centre for Contemporary Art 
South Shore Road - NE8 3 BA Gateshead 
p 0191/478.18.10 ma-zo 10-18u do 10-20^ 
• “British Art Show 6” [23/9 tot 8/1]

Glasgow_____________________________

■ Tramway
Albert Drive 25 - G412PE Glasgow 
p di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
) ‘Twelve” - Barbara Kroger [tot 26/9]

Hertfordshire

■ The Henry Moore Foundation
Perry Great, Much Hadham - SG10 6EE
Hertfordshire 
p 01279/84.33.33 
“Henry Moore and the Challenge of Archi
tecture” [tot 31/10]

Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
p 0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-2 la 
D “Plans for Forgotten Works” - Jaki Irvine 
[tot 2/10] I ‘Tree of Knowledge; bronze 
casting from master to apprentice”/ 
’’Bronze: The Power of Life and Death” 
[15/9 tot 31/12]

Liverpod____________________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool , 
p 0151/709.32.23 di-zo 10-18a ’ 
D “Summer of Love: Art of the Psychedelic 
Era” [tot 25/9]

London

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX London 
p 020/75.22.78.88
di-zo ll-17u wo ll-20a
D “A Short History of Performance, Part Iff” 
[27/9 tot 9/10] D “LaLa Land Parody Para
dise” - Paul McCarthy [23/10 tot 8/1 ] 
■ Institute of International Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - EC2A 
3 BE London
P 020/77.29.96.16
"Godville" - Omer Fast [tot 23/10]

■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London
P 020/74.72.55.00
di-do ll-19u vr-zoll-17u3Q
D Roderick Buchanan/”Out of the Picture” - 
Runa Islam [23/9 tot 13/11]
■ Tate Modem
Bankside - SEI 9TG London
p 020/7887.86.87vr-za 10-22uzodol0-18a 
• “Open Systems: Rethinking Art C1970” - 
Lygia Clark, Donald Judd, Cildo Meireles, 
Dimitrije Mangelos, Robert Filliou, John 
Baldessari, Alghiero Boetti, Bas Jan Ader, 
Marhta Rosler, Adrian Piper... [tot 18/9] D 
“Frida Kahlo (1907-1954)” [tot 2/10] » 
“Denkmal 53, Tate Modem, Bankside 53, 
London SEI 9TG, 2005” - Jan De Cock [tot 
30/10] D “Photographs 1978-2004” - Jeff 
Wall [21/10 tot 8/1] D “Henri Rousseau 
(1844-1910): Jungles in Paris” [3/11 tot 5/2] 
■ Institute of Contemporary Arts
The Mall - SW1 London
p 0171/930.36.47 
za-dol2-19u30vrl2-21u
D “London in Six Easy Steps” [tot 25/9]
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London
p 020/7887.80.08dageHjks 10-17u5Q
• “Joshua Reynolds. The Creation of Cele
brity” [tot 18/9] D Martin Westwood [tot 23/ 
10] I “Roger Fenton” [21/9 tot 2/1] » 
“Degas, Sickert and Toulouse-Lautrec. Lon
don and Paris 1870-1910” [6/10 tot 15/1] D 
“Turner Prize 2005” [27/10 tot 22/1 ]
■ Artangel
Portman Square 21 & National Portrait 
Gallery - W1 London 
p 020/77.13.14.00
I “Seven Walks” - Francis Alÿs [28/9 tot 
20/11]
■ Royal Academy of Arts 
Piccadilly - W1V0DS London 
p 0171/439.74.38ma-zo 10-18^
• “C.R. Cockerell (1788-1863): the Profes
sor’s Dream” [tot 25/9] D “Impressionism 
Abroad. Boston and French Painting” [tot 2/ 
10] I “Edvard Munch: By Himself’ [17/9 tot 
11/12] I Jennifer Durrant [16/9 tot 19/12] > 
“Sanctuary. A Landscape of the Mind. Jenni
fer Dickson’s Photographic Journeys in Tur
key 1996-2002” [tot 29/1]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
p 020/72.98.15.15 dagelijks 10-18^ 
• Oliver Payne & Nick Relph [tot 2/10] 
■ The Photographers' Gallery
Gt Newport Street 5-8 - WC2H 7HY London 
P 0171/831.17.72 ma-za ll-18u zo 12-18^ 
I "Propeller" - Roy VillevoyelLeopold and 
Mobutu” - Guy Tillim [tot 25/9]

Italië

Venezia

■ La Biennale
Giardini di Castello en Arsenale di Venezia -
Venezia
p 041/521.88.57
“Biennale van Venetië” [12/6 tot 6/11]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Fondation Musée d’Art Modeme 
Grand-Duc Jean
Mudam Camp de Base, Banque de Luxem
bourg - Avenue J.F. Kennedy 41 - Luxem
bourg
p +352/45.37.85.20ma-vr 9-18uzal0-16ü 
D Pierre-Olivier Deschamps, André 
Weisgerber/C'est comment de l'art" - Jean- 
Marie Biwer [tot 8/10]
■ Casino Luxembourg
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 
p +352/22.50.45 wo-ma 10-18a
D “Sous les ponts, le long de la rivière II" - 
BGL, Luchrezar Boyadjiev, Esra Ersen, 
Jeppe Hein, Anne Marie Jugnet & Alain 
Clairet, Tadashi Kawamata, Sohie Krier, 
Suchan Kinoshita, Shen Yuan, subREAL, 
Alesandre Ponomarev... [tot 9/10] D “5 
Rooms, 5 Stories, 5 Problems and a Hall
way” - Seamus Farrell/’En attente” - Darren 
Almond, Sarah Jones, Sharon Lockhart, 
Rashid Mazsharawi, Roman Ondak, Hans 
Op de Beeck, Roman Opalka, Nicalos 
Pinier, Santiago Sierra [tot 18/9]

Nederland

Almere

■ Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325AL Almere
p 036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-2 l\i
• “In contact met Nagele 1999-2005” - 
Witho Worms/'Borrowed Sceneries” - Flo
rian Göttke [tot 23/10]

Amersfoort

■ Armando Museum
Langegracht36 - 3811 Amersfoort 
p 033/461.40.88di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
> "Körpersprache - Landschaftssprache. 
Amulf Rainer te gast in het Armando
Museum” [tot 15/1]
■ Museum FJehite
Westsingel 50 - 3811 BL Amersfoort 
p 033/461.99.87di-vr 10-17u za-zo 14-17u
D ‘Tekenend voor Amersfoort. Willem van
Dam (1895-1964)” [tot 23/10]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Modeme Kunst 
Sattdbergplein 1-3 - Amstelveen 
p 020/547.50.50di-zo ll-17ü
D “Dutch Pop Art & the Sixties” [tot 18/9] D 
"Souvenir" - Hugo Claus [24/9 tot 13/11 ]
■ Museum Jan van der Togt 
Dorpsstraat50 -1182JE Amstelveen 
p 020/641.57.54 do-zo 13-17o
D Robert Combas - schilderijen, sculpturen 
[tot 9/10]

Amsterdam 

■ 66 East Centre for Urban Culture 
Sumatrastraat 66 -1094 NH Amsterdam 
p vr 14-20u za 12-18w
D “Below Zero. Urban Underworlds” [tot 
22/10]
■ Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam
p 020/523.1822
ma-vr 10-17u za-zo ll-17vs
I “Zeemanstatoeages” [tot 6/11] D "Suiker" 
[21/10 tot 19/2]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011 VX Amster
dam
p 020/620.48.78di-za 13-17u
> “De akoestiek van het licht Werk van ont
werpgroep Trude Hooykaas” [tot 24/9]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
p 020/625.77.64
wo-za-13-17u3Q
I “Twee natural” - schilderijen [tot 2/10] D 
Ger Meinema - schilderijen [8 tot 30/10] > 
Jorge Gay Molins - tekeningen, schilderijen 
[5/11 tot 4/12]

■ Artline
Bloemgracht 65 -1016 KG Amsterdam 
p 020/420.09.74 ma-vr 9-17u
• Jupp Linssen [tot 28/10]
■ Artwalk
Kunstroute in de Staatsliedenbuurt, Van 
Boetezelaerstraat 1 - Amsterdam 
p 06/24.71.82.60
b “Nah und Gut” - Susanna Brenner, Helmut 
Dick, Kathrin Galland, Florian Göttke, Anja 
Masling, line Melzer, Tilmann Meyer-Faje, 
Kathrin Schlegel [15/9 tot 18/12]
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
p 020/422.04.71 di-zo 11-17^
b “The Black Room” - Melvin Moti [tot 
30/10]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amster
dam
p 020/625.56.51
di-wo+zo ll-18u do-za U-23\i
I “On Mobility” - Tiong Ang, Bik Van der 
Pol, Castro & Olafsson, Banu Cennetoglu, 
Alicia Framis, Multiplicity, Marjetica Potrc, 
Nasrin Tabatabai [tot 25/9] I “Out of Sight. 
Recente ontwikkelingen in de hedendaagse 
Chinese kunst” - Cao Fei, Chen Xiaoyun, Lu 
Chunsheng, Ni Haifeng, Xu Tan, Yan Lei, 
Zheng Guogu... [7/10 tot 20/11] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam
p 020/622.90.14 di-za 10-20u30zo 13-17u
> “Back to the Picture! Vlamse heden
daagse schilderkunst” - Thomas Huyghe, 
Vincent Geyskens, Cindy Wright, Luc 
Dondeyne, Pieter Mathysen, Monique de 
Ridder [tot 23/10]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 Amsterdam
p 020/626.81.68 ma-zo 10-1 Su
b “Wereld natuur kunst Staatsbosbeheer” 
[tot 23/10]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
p 020/422.17.27di-za 13-18ü
I “Malpractice” - Gijs Assmann, Lise Halle 
Baggesen, Michael Dans, Paul van Dongen, 
Armen Eloyan, Kinke Kooi, Arno Kramer, 
Bas Meerman, Jonas Ohlsson, Ronald 
Ophuis, Rik Meijers, Guido Vlottes.... [8/10 
tot 9/11]
■ DeVeemvloer

Van Diemenstraat 410 -1013 CR Amsterdam 
p 020/638.68.94 wo-za 13-18u zo 14-17u
I “Paraat Selectie eindexamenwerk" [30/ 
9 tot 16/10] I “Merger” - Orgacom [20 tot 
30/10] I “Architecture of Interaction” [5 
tot 10/11]
■ Foam
Keizersgracht 609 -1017 DS Amsterdam 
p 020/551.65.00 dagelijks 10-17u
> “O. Winston Link Steam, Steel & Stars” 
[tot 28/9] > “Ed van der Elsken (1925-1990). 
Mijn Amsterdam” [tot 28/9] I ‘Tien An 
Men. Gate to Heaven” [tot 16/10] I “The 
Emperor’s Wardrobe” - Marrigje de Maar 
[tot 3/11] I “American Music” - Annie Lei
bovitz [21/10 tot 7/12]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat187-189 -1016PL Amsterdam 
p 020/330.20.66di-za ll-18u
D “Zomeraccrochage” - Ed van der Elsken, 
Joost Conijn/”The Bakery” - Yael Bartana 
[tot 8/10]
■ Galerie Clement/Printshop 
Prinsengracht 845 -1017KB Amsterdam 
p 020/625.16.56
Joost van Roojen [8/10 tot 12/11]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
p 020/620.47.58 wo-vr llu-18u za 14-18^ 
I “Ait Forum Berlin” - kunstbeurs - Curdin 
Tones [28/9 tot 3/10] • "Fiac Paris” - kunst
beurs - Ger van Elk, Fransje Killaars, Tho
mas Raat, Peter Struycken [6 tot 10/10] I 
“Entoptische waarneming” - Peter Struycken 
[tot 22/10] D PieterJan Ginckels, Maarten 
Sleeuwits [29/10 tot 19/11] 
■ Galerie Ferdinand van Dieten
Spuistraat270-272 -1012 VW Amsterdam 
p 020/626.57.77do-za H-I81
D “Im(Langu)age D” - Marcel Broodthaers, 
Lucassen, Ulirch Meister, Bruno Perramant, 
Toon Teeken [tot 8/10] D Roos Campman 
[15/10 tot 12/11]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 
p 020/423.30.46di-za 13-18u
I “Start, afgestudeerde kunstenaars”/ 
"Playstation" - Pieter Dobbelsteen [tot 8/10] 
• “Frieze Art Fair London” [21 tot 24/10] > 
Sara van der Heide/”PIaystation: Ibid Pro- 
jects" [15/10 tot 19/11]
• Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
p 020/418.70.03 wo-zo ll-17u30
D Konstanze Sailer - schilderijen [tot 7/10] I 
Peter Schenk, Yoshi Ikezaki [9/9 tot 2/11] • 
Benjamin Nachtwey - schilderijen [7/10 tot 
2/11] D Gerd Kanz, Christina Kokou [4/11 
tot 21/12]
■ Galerie Paul Andri esse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 
p 020/623.62.37di-vr ll-18u za 14-181
I Luisa Lambri [tot 15/10] D Keith Edmier 
[22/10 tot 3/12]
■ Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht488 -1017KT Amsterdam 
p 020/624.98.02 do-za 13-181
I Holger Niehaus [tot 9/10] D “Paris Photo” - 
kunstbeurs [16 tot 20/11] I Yuki Onodera 
[22/10 tot 27/11]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam 
PD2Q/531.89.89di-zo H-I81
D “Memorial Project Nha Trang” - Jun 
Nguyen-Hatsushiba/’ ’Experiments with
Camera Obscura” - Heleen Bijvank, Kate- 
rien ter Meulen [tot 6/11] > Rinko Kawauchi, 
Marijke van Warmerdam [10/9 tot 4/12] D 
"The Precious Animal” - Jan van Uken [12/ 

' 11 tot 22/1]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam
p 020/624.17.77
wo-zo 14-20a
I “Paradise in Disguise” - Diana Blok [tot 2/ 
10] D “Dutch Music” - Kees Tabak [7/10 tot 
6/11]
■ Montevideo/TBA
Keizersgracht 264 -1016 EV Amsterdam 
p.020/623.71.01 di-za 13-181
I "World Wide Wrong" - JODI [tot 22/10] 
■ Motive Gallery
Elandsgracht 10 -1016 TV Amsterdam 
p 020/330.36.68

' do-za 13-17u zo 14-17\i
I “Esprit de corps” - Hubert Czerepok, Tho
mas Manneke, Magnus Monfeldt, Martine 
Stig, Albert van Westing [tot 8/10] 
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht 605 -1017Amsterdam 
p 020/523.1822 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17\i
I “Rijk gekleed 1750-1910” [23/9 tot 22/1] 
■ PS
Leidsekade 60 -1016 CX Amsterdam
p 020/620.93.03
eerste zondag v.d maand 14-17u
• “Felt Works" - Marie Shannon [tot 30/9]
• Sleeve Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam
P 020/625.72.14
di-za 13-18a
I Kees Smits [tot 2/10] D Geeske Bijker, 
Alice Scorach [8/10 tot 12/11]
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■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam
(p 020/573.29.11 dagelijks 10-18u do 10-21u 
b "Zomeropstelling. Hoogtepunten uit de 
collectie vanaf 1970” [tot 23/9] I “Michel 
Majerus. Installaties en schilderijen 1992- 
2002" [tot 16/10] D Vito Hannibal Acconci 
Studio [23/9 tot 8/1 ] » Yang Fudong [ 1/10 tot 
15/1] • Rineke Dijkstra [4/11 tot 6/2]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011 BS Amsterdam 

020/428.42.84 wo-za 12-18a
> “Art Forum Berlin” - kunstbeurs [29/9 tot 
3/10] • “A Chair Afraid of the Mouse” - 
Cristian Andersen [tot 8/10] I Jen Liu [15/10 
tot 19/11]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 

020/570.52.52dagelijks 10-18u vr 10-22u
I “Van Gogh als stripfiguur” - Martin 
Lodewijk/Van Gogh tekenaar. De meester
werken” [tot 18/9] I "Prenten met een bood
schap” [8/7 tot 9/10] D “Beestachtig mod. Kij- 
ken naar dieren, 1750-1900” [5/10 tot 5/2]
■ W139
Oosterdokskade 5 -1011 AD Amsterdam 

020/622.94.34 di-zo 13-19a
• “Vuur. W139 te gast bij Elf’ - Floor 
Meijers [tot 23/9] D "...Mixing with the 
Sound of a Fountain” - Orla Barry/”Een 
installatie revisited” - Jalin Lindfors Berger 
[tot 9/10] I “Paraat. Eindejaarspresentaties” 
[1 tot 16/10]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 

026/442.69.00di-za 10-17u zp 11-17u
Î “De poppenschilderijen van Lizzy Ansingh 
(1875-1959)" [tot 15/1]
• Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812AA Amhem 
(p 026/351.24.31 di-za 10-17u za ll-17a 
> “Made in Amhem” - vormgeving [tot 18/9]
D “Gap 1. Export" - Boris Irmscher, Eva- 
Maria Kollischan, Kalin Lindena, Aurelia 
Mihai, Sjoerd Westbroek/Jan van Herwijnen. 
De krankzinnigen” - tekeningen [tot 30/10] I 
“Retrospectieve Hendrik Valk (1897-1986).
Idealist, realist, stilist” [24/9 tot 8/1]

Assen 

■ Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ2 - 9401 GM Assen 
(p 0592/31.53.16do-za 13-17u
I “Sound Visuals” [tot 22/10] I Regina Ver
hagen - installaties [6 tot 27/11]

Beetsterzwaag_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 - 9244 CP Beetsterzwaag

0512/38.23.76 za-za ll-18u
I “De Stoïsche misplaatsing” - Crouwers &
Müller [tot 18/9]

Bergen_______________________________ :

■ Museum Kranen burgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen

072/589.89.27di-zo 13-17u
> “Der Mensch braucht das Bild” - Jaap Mooy 
[tot 18/9] D “Park Meerwijk Manifest van de 
Amsterdamse School” [1/10 tot 12/2]

Breda

■ Breda’s Museum
Parade 12 - 4811DZ Breda

076/529.93.00di-zo 10-17u
» “Breda Photo 2005” [17/9 tot 23/10]
m Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda

076/514.19.28do-zo 13-17u
b “Between Reality and Fiction IF’ - Moonho 
Lee, Andreas Marker, Ung-Pil Byen, Julia 
Gröning, Sebastian Walther [15/10 tot 26/11]

Delft 

■ Museum Paul Tétar van Elven
Koommarkt 67 - 2611 EC Delft

015/212.42.06di-zo 13-17u
D “Thomas Simon Cool (1831-1870). Kunst- 
schilder" [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 19-21\i
I “Ik reis in jouw hoofd” - Aline Thomassen 
- tekeningen [tot 22/10] D “Nationale 
Kunst lOdaagse” [4 tot 13/11] I Maarten 
Baas - vormgeving [2 tot 27/11]
• Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517 Den Haag
f 070/33811.40di-zo 14-22u 
b Ruud van der Peij [tot 13/11]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag 

070/33811.11 di-zo ll-17u
D “Andere culturen, andere muziek" [tot 18/9] 
• “Jacoba van Heemskerk & Piet Mondriaan” 
[tot 25/9] D “Franse 19de eeuwse landschap- 
pen uit de Triton Collectie” [tot 30/10] D 
“Prentenkabinet; affiches” [tot 21/11] D “De 
Frik Collectie. Werk van Helen Frik” [24/9 tot 
27/11] I “En vogue! Mode uit Frankrijk en 
Nederland in de 18de eeuw” [tot 4/12] I 
“Haags goud en zilver” [24/9 tot 8/1 ]

■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag 

070/364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u
• "tine-10" - Maijke Verhoef, Hans Wap, 
Agnes de Wit, Evelyn Snoek, Samantha van 
der Wolf, Marian Zult, Jet Crielaarad, Rineke 
Kop, Amante, Sophie Roffel [23/9 tot 11/10] • 
“Aquarellen” - Bill Bogaarts, Ineke van Haaien, 
Laurent Félix-Faure [14/10 tot 1/11] > Wille- 
mijn de Bruijn, Bert Haaitsma [4 tot 22/11 ] 
■ Museum Mesdag
Laan van Meerdervoort 7 - 25 17 AB Den Haag 

070/363.54.50di-zo 12-17u
D “Isaac Israels en Raden Mas Jodjana. Een 
Indische vriendschap” [tot 25/10] 
■ Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 

070/365.89.85 ma-za 12-17u
I “Welcome to Fusedspace Database. 
Nieuwe technologie in/als publieke ruimte” 
[tot 9/10] D Mark Handforth - sculpturen [22/ 
10 tot 4/12]

Domburg____________________________  

■ CBK Zeeland
Kasteel Westhove - Domburg 

0118/61.14.43 ma-vr9-17\i
I “Verborgen lanen in natuurgebied de Man
teling” - Pat Warner, Marc De Roover, Char
lotte Brunetti, Stephan Vee, Kees Wijker, 
Teja van Hoften, Osama Seo... [tot 30/10]

Dordrecht 

■ CBK Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht
(jü 078/631.46.89 wo-za 12-17u do 12-21u
I “One or Two Things I Know about Chisi
nau” - Toto Frima, Anja de Jong, Ine 
Larners, Loodwick Press Images, Bertien 
van Manen, Ron Sluik, Ulay [tot 22/10] D 
“Project: Selectie 05” [tot 4/12] I Dick van 
Hoff [5/11 tot 31/12]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 

078/64821.48di-zo ll-17u
I “Gebroeders De Witt. Macht en onmacht 
in de 17de eeuw” [tot 15/1]

EgnuHid aan Zee__________________________

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931 EVEgmond aan Zee 

072/506.715 do-zo 15-19u
I Anthonie Sas, Enrico Castellani, Rolf For
ster, E.R. Nele, André Evrard [tot 25/9] D 
Albert Rubens, Tjeerd Alkema, Amo Ham- 
mâcher [tot 12/11]

Eindhoven

■ Centrum Kunstlicht in de Kunst 
Emmasingel 31 - Eindhoven

040/275.51.83 di-zo 12-16a
D “LED Frits Philips Lichtkunstprijsvraag 
2005” [tot 9/10]
■ MU
Emmasingel 20 - 5671 AZ Eindhoven 

040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u zo 13-17u
D “Digitale neurotica” - Han Hoogerbrugge 
[tot 2/10] • “KunstMarokkanen” - Abdellatif 
Benfaidoul, Amandine Meunier, Wafae Aha- 
louch el Keriasti, Said Mahrouf, Hamid el 
Kanbouchi, Tarik Sadouma... [5 tot 20/11 ]
■ Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5677 Eindhoven
P 040/23810.00di-zo ll-17u do ll-21u
b “Eindhovenlstanbul. 38 Artists selected 
from 18 years of the Istanbul Biennial” - 
Absalon, Can Altay, Kutlug Ataman, Maria 
Eichhorn, Esra Ersen, Francis Alÿs, Heimo 
Zobernig, Maria Lassnig... [1/10 tot 29/1 ]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514 BP Enschede 
(^053/435.86.75
“Echo” - Nicolas Dings [tot 25/9] I “Twin 
Pont Junction” - Piet Tuytel [8/10 tot 15/1] • 
“Paleizen voor prinsen en burgers. De 
Nederlandse architectuur van de 18de eeuw” 
[24/9 tot 15/1]

Groningen____________________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 7 - 9717 ME Groningen

050/366.65.55di-zo 10-17u
b “Van Kirchner tot Kandinsky. Duits 
expressionisme uit Nederlandse musea 
1919-1964” [tot 18/9] D Miguel Rio Branco - 
fotografie [18/9 tot 4/12] D “Oog in oog. 
Fotocollectie van het Groninger Museum” - 
Anton Corbijn, Erwin Olaf, Micha Klein, 
Andres Serrano, Larry Clark, Inez van 
Lamsweerde, Diane Arbus... [17/9 tot 4/12]
■ Stichting Fotografie Noorderlicht 
Akerhof 12 - 9711JB Groningen
(jü 050/318.22.27ma-vr 10-21U
b “Land van belofte” - Antoine d’Agata, 
John Davies, Adreinne van Eekelen, Anders 
Petersen, Ken Schles/”Noorderlicht 2005. 
Traces & Omens. Photography and the Visu- 
alisation of Time” [tot 9/10]

Haarlem

■ ABC Architectuurcentrum

Groot Heiligland47 - 2011 EP Haarlem 
(f> 023/534.05.84 di-za 12-17u zo 13-17u
I ‘Reisimpressies India 1994-2004” [tot 16/10]

■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem

023/511.57.75di-za ll-17u zo 12-17^
) “Kamer van duisternis. Fotowerken 1994- 
2004” - Roger Ballen/* ’Ontmoetingen. Por- 
tretfoto's" - Koos Breukel/”Wim T. Schip
pers, beeldend werk. Van Looy-prijs 2005” 
[24/9 tot 4/12] D “Drie schilderijen gerestau
reerd” [tot 18/12]
■ De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem
(ja 023/532.6856di-za ll-17u zo 13-17u
• “Helder weer” - René van den Bos, Hel
muth van Galen, Robert Klatser, Eric de Nie, 
Jan Polak... [tot 18/9]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem
ja 023/531.90.10di-za 10-17u zo 12-17u
> “Michelangelo Buonarotti (1475-1564). 
Tekeningen” [6/10 tot 8/1 ]

Hilversum

■ Museum Hil versum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum
(ja 035/629.2826
“Living in Motion. Design en architectuur 
voor flexibele woonvormen" [tot 23/10]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren
(ja 035/539.39.39 di-za ll-17u zo 12-17u
I “Oerbeelden van Ewald Mataré (1887- 
1965)” [16/9 tot 4/12]

Leeuwarden

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
(ja 058/255.55.00di-zo ll-17u 
b “Split Screen” - Lisa Oppenheim [tot 9/10]

Maastridit

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
(ja 043/329.01.90di-zo ll-17u
>‘Wall Drawing#801, Spiral 1996”-Sol LeWitt 
[tot 712] D "Schilderijen, waken op papier 1992- 
2005”-Monika Baer [2/10 tot 29/1]
■ Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
(ja 043/351.01.75do-zo 13-17u
b “Hedah Filmfestival: Plaatjes van het alle
daagse bestaan” [7 tot 9/10]
■ Hedah
ParaUetweg 101 - Maastricht
(ja do-zo 13-17w
b “An Occasion for Mistake” - Stefaan 
Dheedene [tot 25/9] D “Hedah Filmfestival: 
Plaatjes van het alledaagse bestaan” [7 tot 9/ 
10] ) “Forever Now” - Gerard Koek [22/10 
tot 13/11]

Nijmegen_____________________________ 

■ Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen
9 024/360.8805di-vr 10-17u za-zo 12-17ü 
b “De gebroeders Van Limburg. Nijmeegse 
meesters aan het Franse hof (1400-1416)”/ 
"Les Très Riches Heures door hedendaagse 
dichters en beeldend kunstenaars” [tot 20/11 ]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss 
(ja 0412/62.93.28di-zo 12u30-16u30
I "Papier schaar steen” - Robbie Cornelissen, 
Kam van Dam, Roland Sohier [tot 23/10]

Otter! o

■ Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo
(ja 0318/59.12.41 di-zo 10-17u
D “Happy Forest” - Atelier Van Lieshout [tot
2/10]

Rotterdam

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
(ja 010/436.37.13 
di-vr ll-16u30 za ll-17u zo 12-17u 
D “Light and Form. Modernistische villa- 
architectuur en fotografie uit Hongarije 
(1927-1950)” [tot 18/9]
• Historisch Museum Rotterdam
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotterdam 
(ja 010/217.67.67di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
I “Marius Richters Rotterdam (1878-1955). 
Schilder en glazenier” [24/9 tot 22/1 ]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 
(ja 010/440.03.01 di-za 10-17u zo ll-17u 
b “Gaudi. Dromen en bouwen” [tot 18/9] D 
“Losa, vlechtwerk van de Mbole" [17/9 tot 
11/12] D “Meesters van de romantiek. Neder
landse schilderkunst 1800-1850” [8/10 tot 8/ 
1] I “Charlie Chaplin” [1/10 tot 15/1]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 
(ja 010/441.94.00di-za 10-17ü
D “Project Rotterdam” - Babak Afrassiabi, 
Atelier Van Lieshout, Lara Almarcegui, Anti- 
strot, The Buggers, Bik Van der Pol, Mare 
Bijl, Jurgen Bey, Lidwien van de Ven, Crim- 
son, Jeanne van Heeswijk, Jeroen Jongeleen... 
[tot 18/9] D “De Intermediale Zone” [30/9 tot 
10/10] D Olafur Eliasson [8/10 tot 27/11]

■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
(ja 010/440.12.00di-za 10-17u zo ll-LT^ 
> “Polders. Een theater van land en water” [tot 
4/10] D “Een vorstelijke tentoonstelling” [tot 
23/10] • “Nest Bob Gibson” [23/9 tot 6/11] • 
“Net binnen. De Nederlandse huiskamer her- 
ontworpen" [tot 4/12] • ‘Team 10” [25/9 tot 
8/1] D “Dromen van Piet Sanders, een interna
tionale verzameling” [29/10 tot 23/4]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
(ja 010/476.76.44 do-zo 13-18^
D Charles Kriel, Yumi Choi [tot 2/10] I Luc 
Deleu [tot 16/10] • Shirley Shor, Chantal van 
Heeswijk [6/10 tot 20/11] D Hans Verwey - 
schilderijen [23/10 tot 20/11]
■ TENT. CBK Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 
(ja 010/413.54.98di-zo ll-18u
• “Home at TENT.” - Gil & Mod, Effie & 
Amir, Lieven De Boeck, Maurice Bogaert, 
Angelika Krinzinger, MariaMaria, Douglas 
Paulson, Dre Wapenaar,... [tot 2/10] • 
“Second Circle, 3de editie” - David Maroto 
[26/9 tot 16/10] D “Fellini Now” - Nikunja [3 
tot 23/10] » Freek Drent [26/9 tot 23/10] D 
Dineke van Huizen [26/9 tot 6/11] D Chi
maera” - Hans van der Ham [18/10 tot 15/11] 
■ Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR Rotterdam 
(ja 010/411.01.44 di-zo ll-18u
D "Monopolis/Antwerpen" - Francis Alÿs, 
Caria Arocha, Charif Benhelima, Fred Ber- 
voets, Guillaume Bijl, Building Transmissions, 
David Claerbout, Club Moral, Vaast Colson, 
Jef Cornelis, Cal Crabeels & Anne Daems & 
Jan Kempenaers, Jef Geys... [tot 6/11]

Scheveningen_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheveningen 
(ja 070/358.5857di-zo ll-17u
I ‘Traditie in nieuwe vormen. Hedendaagse 
beeldhouwkunst uit China” [tot 11/12]

Schiedam 

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
(ja 010/426.15.57do-zo 13-18a
I “Blooming Design. De bloem als sieraad” 
[18/9 tot 30/10] D “Verbanden” - Inge van 
Haastert [6/11 tot 11/12]
■ Stedelijk Museum Schiedam
Lange Haven 145 - 3111 CD Schiedam 
(ja 010/246.36.66di-za H-17u zo 12u30-17ü 
D “Parels van Schiedam. Hoogtepunten uit 
de historische collectie” [tot 31/1]

‘s-Hertogenbosch______________________

■ Artis
Boschvddweg471 -5211VK ‘s-Hertogenbosch 
(ja 073/613.50.52 do-zo 13-17U
D Stefaan Dheedene, Jens Nippert, Reinaart 
Vanhoe, Freek Wambacq [25/9 tot 23/10]
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 
(ja 073/687.78.77di-vr 10-17u za-zo 12-17^ 
I Koosje Schmeddes [tot 25/9] D Roger Wal
schot [1/10 tot 13/11] D “De Broedertwist 
Nederland en België en de erfenis van 1830” 
[24/9 tot 8/1]
■ Stedelijk Museum‘s-Hertogenbosch 
Maffstn4enlaanl00-5223MB ‘s-Hertogenbosch 
(ja 073/627.36.80
di+do 13-21u wo-\-vr-zo 13-17x1
D ‘Taking Part”-Jota Castro [25/9 tot 4/12] D 
“Gijs Bakker and Jewelry" [25/9 tot 1/1]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
(ja 046/451.34.60di-zo ll-17u 
b “Guestroom #1: Fonds BKVB” [tot 2/10] D 
“Kindeikunstgalerie” [15/10 tot 23/10] D 
“Shoot the Freak” - Folkert de Jong [tot 30/ 
10] ) Ben d’Armagnac [12/11 tot 8/1 ]

Tilburg_______________________________

■ De Pont museum voor hedendaagse kunst 
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg
(ja 013/543.83.00di-zo 11-17ü
> Wolfgang Laib - tekeningen, fotografie [tot 
25/9] D Ine Vetmee [3/9 tot 23/10] D “Bey- 
ond the Horizon. Schilderijen 1995-2005” - 
Robert Zandvliet [tot 8/1] D Rob Moonen 
[29/10 tot 8/1]
■ Scryption
Spoorlaan 434A - 5038 CH Tilburg
(ja 013/580.0821 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
> “Muziek opschrift. De wereld van de 
muzieknotatie” [16/10 tot 19/3]
■ Stiditing Fundament
Aabe Fabrieken, Hoevenseweg 55 a-b - Tilburg 
(ja 013/545.75.73 wo-zo 12-17u
D “Space. Now and Then, Art and Architec
ture” - Monica Bonvicini, Loris Cecchini, 
Antony Gormley, Maija Kanervo, Lawrence 
Malstaf, Gregor Schneider, Els Vanden 
Meersch,... [tot 23/10]

Utrecht

■ BAK, basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 4 - 3512 PH Utrecht 
(ja 030/231.61.25wo-vr 12-17u za-zo 13-17u 
• ‘Test Department #1” [tot 16/10] • “Con
cerning War; Soft Target War as a Daily, 
First-Handed Reality” [6/11 tot 18/12]

■ Casco
Oudegracht366- 3511PP Utrecht 
(ja 030/231.99.95 di-vr 10-18a
b “Publish and Be Damned” - Luca Frei - 
installatie [710]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 7 - 3512 XA Utrecht 
(ja 030/236.23.62 di-za 10-17u zo 12-17a
I “Global Fashion/Local Tradition. Globali
sation in Contemporary Fashion” [18/9 tot 
15/1]
• Beyond - Leidsche Rijn
Hogeweide 3-3b-3541BC Utrecht Leidsche Rijn 
(ja 030/286.71.00wo-zo ll-18a
D “Pursuit of Happiness” - Monica Bonvicini, 
Esra Ersen, Jacob Kolding, Guillaume Leb- 
lon, Erik van Lieshout, Barbara Vissa*, Anri 
Sala, John Bock, Aemout Mik , Corinna 
Schnitt, Santiago Sierra... [tot 30/10]

Venlo

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 
(ja 077/351.34.57di-zo ll-17a
Î “Hoe mag ik je noemen?” - Hamid el Kan- 
bouhi [tot 18/9] D “Obsessions & Fears” - 
Agata Siwek [tot 2/10]

Vijfhuizen____________________________

■ Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613- 2141 EB Vijfhuizen 
(ja 023/564.04.26 vr-zo 13-17a
I “Monument Betekenis geven tegen wil en 
dank” - Guy Bahir, Loes Heebink, Laurent 
Liefooghe, Antonis Pittas [tot 6/11]

Vlissingen____________________________  

■ W3 Galeries en W#AK
Oranjestraat 4 - Vlissingen
ja 0118/41.55.05do-zo 12-17a
I Micha Klein [tot 6/11].
■ Zeeuws Maritiem Muzeeum Vlissingen 
Nieuwendijk 15 - 4381 Vlissingen
(ja 0118/41.24.98ma-vr 10-17u za-zo 13-17a
b ‘Werk in uitvoering” - Jan Sanders - teke
ningen [tot 2/10]

Weert 

■ Gemeentemuseum De Tiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
(ja 0495/52.56.10di-zo 14-17o
• “Body Art Versierde Weertenaren" [tot 2/10]
■ Museum Jacob van Home
Markt 7-6001EJ Weert 
(ja 0495/53.19.20di-zo 14-17u
I “Aanwinsten en restauraties” [tot 16/10]

Oostenrijk

Klosterneuburg

■ Sammlung Essl
An derDonauAu 1 - 3400 Klosterneuburg 
(ja 02243/370.50.150di-zo 10-19u wo 10-21u 
> “Figure Sculpture” - Atelia van Lieshout 
Joannis Avramidis, Stephan Balkenhol, 
Georg Baselitz, Daniel Buren, Tony Cragg, 
Jörg Immendorff, Markus Liipertz, Jonathan 
Meese, Erwin Wurm... [tot 6/11] I “Antoni 
Tapies & Arnulf Rainer. Porteurs de secret” 
[tot 29/1]

Wien

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien
(ja 01/587.53.07di-za 10-18a
I Angela Bulloch, Klub Zwei/Editionen [15/ 
9 tot 13/11]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
(ja 01/521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-201 
I "Architektur und Kunst Dialoge” [tot 25/ 
9] I “Archdiploma 2005” [30/9 tot 28/10] I 
“Szene Bulgarien" [9/11 tot 8/12]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 
Museumplatz 7 -1070 Wien
(ja 01/521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20x1 
• “Austrian Fashion Week” [22 tot 29/9] • 
“Das unmögliche Theater. Performativitat 
im Weik von Pawel Althamer, Tadeusz 
Kantor, Katarzyna Kozyra, Robert Kusmi- 
rowksi...” [tot 30/10] b “Superstars. Das 
Prinzip Prominenz in der Kunst. Von War
hol bis Madonna” [26/10 tot 19/2]
■ Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien
Museumsplatz 1 -1070 Wien
(ja 01/525.00di-zo 10-18u do 10-21m
> “68.719.476.736” - Siegrun Appelt [tot 14/ 
10] D “Discovery and Ownership. Insight 
into Austrian Private Collections” [7/10 tot 
27/11] D “After the Act The Staging of Per
formance Art” [4/11 tot 4/12] I “Nouveau 
réalisme. Art and Reality in the 1960s. Pop 
Art, Realist tendencies of the 197O’s”/”Bruce 
Nauman: Audio-video Underground Cham
ber und frühe Filme” [tot 30/1 ]

Spanje
Barcelona

■ Centre de Culture Contemporania de 
Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona
(ja 093/306.41.00
D “L’occident vu de l'orient" [tot 25/9]

■ Museu d’Art Contemporani Plaça dels 
Angels 7 - 08001 Barcelona
(ja 093/412.0810
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
D ‘Works 1960-2004” - Stanley Brouwn [tôt 
25/9] » “0-24h” - Ignasi Aballi [20/10 tôt 8/1] 
• “Playback” - Robert Whitman [15/9 tot 8/1 ] 
D “Beyond the Perfect Image. Photography, 
Subjectivity, Antagonism” - Jo Spence [27/10 
tot 15/1] D “Nervous Stillness on the Horizon” 
- Günter Brus [12/10 tot 15/1]
■ FundacioJoan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
(ja 0934/439.470
I “Joan Miro. Architecture of a Bock” [tot 6/11]

Zwitserland

Aarau

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau
(ja 062/835.23.30di-zo 10-17u do 10-20x1
I “Sophie Taeuber-Arp" - grafiek/”Bridget 
Riley. Bilder und Zeichnungen 1959-2005” 
[17/9 tot 13/11]
■ Schaulager
Ruchfeldstrasse 19 - 4142 Basel 
(ja 061/335.32.32
di-vr 12-18u do 12-19u za-zo 10-18vx
D “Jeff Wall. Photographs 1978-2004” [tot 
25/9]

Bem 

■ Kunstmuseum Bem
Hodlerstrasse 12 - 3000 Bem
(ja 031/311.09.44 di- 10-21u wo-zo 10-17u
I “Mahjong Contemporary Chinese Art 
from the Sigg Collection” [tot 16/10]
■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem
(ja 031/350.00.40di 10-21 u wo-zo 10-17xi
D "Hochschule da Kunst Ban, Rijksakade- 
mie Amsterdam, Goldsmith’s London, St- 
delschule Frankfurt’ ’ [16/9 tot 25/9] D Knut 
Asdam [7/10 tot 13/11 ]

Fribourg_____________________________  

■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain 
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
(ja 037/23.23.51 di-vr 14-18u za-zo 14-17u 
> Haluk Akakçe, Aurelio Kopainig, Zi1la Leu- 
tenegger, Didier Philipona, Denis Savary, Eva 
Marisaldi, Su Mei Tse [17/9 tot 6/11]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzem
(ja 041/226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18xi
> "Ergriffenheit Werke aus der Sammlung 
von Hodler bis Henning” [tot 13/11] • “A 
Kind of Magic. Die Kunst des Verwandelns" 
- Agnes Martin, Dale Chihuly, Bill Viola, 
Kiki Smith, Carsten Holler, Lori Hersberger, 
Nicoletta Stalda... [tot 27/11]

Riehen Basel

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
(ja 061/645.97.00dagelijks 10-18x1 
> “René Magritte (1898-1967). The Key to
Dreams” [tot 27/11]

Winterthur

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafie 52 - 8402 Winterthur 
(ja 052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u 
b “Papier Paradisio. Zeichnungen, Collagen, 
Reliefs, Bilder 1956-2005” - John Chamber- 
lain [tot 20/11] • “Von Calame bis Anka. 
Zeichnungen und Aquarelle des 19. Jahrhun- 
dert” [tot 4/12]

Zürich

■ Kunsthalle Zürich
Dmmatstrqfie 270- 8005Zurich 
(ja 01/272.15.15di-vr 12-18u za-zo ll-17xr 
D Trisha Donnelly/”StudioFilmClub” - Peter 
Doig [tot 30/10] 
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 7 - 8024 Zurich
(ja 01/251.67.65di-do 10-21u vr-zo 10-17x1 
D “The Art of the Archive. Fotos aus dem 
Archiv des LAPD” [tot 18/9]/Miroslav 
Tichy [tot 18/9] D “Leftovers” - Nedko 
Solakov [tot 13/11] D “Johann Heinrich Fus- 
sli (1741-1825)” [14/10 tot 8/1]
■ Museum fiir Gestaltung 
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
(b 01/446.21.11 di-vr 10-18u za-zo 10-17m 
> ‘Trickraum” [tot 13/11] I "Schweizer 
Möbelim Bild” ftot 31/12]

De volgende De Witte Raaf ver
schijnt op 15 november 2005. 
Gegevens voor de agenda moe
ten binnen zijn vóór 15 oktober 
2005 op het postbusadres: Post
bus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of De Witte Raaf 
will be released on 15 October 
2005. Please send your informa
tion before 15 November2005 to: 
Postbus 1428, B-1000Brussel I.■vi • ix • r • ui •

/ Anterpen
MONOPOLIS is een 
samenwerking tussen 
het MuHKA, Extra City, 
objectif_exhibitions en 
Witte de With
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io september - 6 november 2005

Francis Alÿs I Carla Arocha I Charif Benhelima / Fred Bervoets / Guillaume 
Bijl I Building Transmissions / David Claerbout I Club Moral I Vaast Colson / 
Jef Cornelis I Cel Crabeels — Anne Daems — Jan Kempenaers I Els Dietvorst I 
Niels Donckers I Jef Geys I Bruna Hautman / Jozef Legrand / Corey McCorkle 
I Guy Mees I Vanessa Van Obberghen I Ria Pacquée I Gert Robijns I Narcisse 
Tordoir / Luc Tuymans / Jorgen Voordeckers

Witte de With, centrum 
voor hedendaagse kunst 
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam 
t: +31 (0)10 411 01 44 
f: +31 (0)10 411 79 24 
e: i nfo@wdw.nl 
i: www.wdw.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m zondag 
11:00 -18:00 uur 
MJK geldig

Met speciale dank aan: 
September in Rotterdam, 
de Vlaamse Gemeenschap 
en de stad Antwerpen
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INHOUDSOPGAVE VOORAF UITGEVERIJ

NUMMER 112 - NOVEMBER-DECEMBER 2004 

■ 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 • Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de re-
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 
■ Use 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 LucDeleü’s T.O.P. Office • Bart Meuleman 
Het kunstbeleid van het Vlaams Blok

NUMMER 113 -JANVARI-FEBRVARI2005 

■ Paul De Vylder Een monsterlijk perspectief Over de waan
zin van de taal en de schoonheid van de kunsten ■ David 
Nolens Deze schrijver en zijn pathetiek ■ Koen Brams & 
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 
Vandermeersch)

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

NUMMER 115 - MEI-JUNI2005 

■ Koen Brams en Dirk Pültau Visionair België Een Abece- 
darium ■ Geert Bekaert De vermomde werkplek ■ Rudi 
Laermans De intimiteit van een dansstudio (een essayistische 
speculatie) ■ Rudi Laermans De sociabiliteit van een dans
studio (een sociologische herinnering) ■ Sven Lütticken 
Progressieve striptease Oude en nieuwe performance-ideologie 
• Steven Jacobs Caleidoscopen met bewustzijn Over op
komst, ondergang en simulatie van de Street Photography ■ 
Alain Badiou Filosofische overwegingen bij het hoogst merk
waardige gebruik van de stembusgang, gebaseerd op een ana
lyse van recente verkiezingen in Frankrijk ■ Bart Meuleman 
Het VB is geen partij als een andere

NUMMER 116 -JVU-AUGUSTUS 2005 

■ Bart Verschaffel Bad Dream Houses: de impasse in de 
woningarchitectuur ■ Jouke Kleerebezem Eigenaar, 
bewoner, huisbezorger ■ Fredie Floré & Dirk Pültau 
Woon-opvoeding Een gesprek met Adelbert Van de Walle 
■ Irene Cieraad Ons huis is een gatenkaas ■ Johan 
Lagae Wonen in de Belgische kolome: “Il faut donner à 
l’agent congolais un home” ■ Dirk Lauwaert Het Huis en 
de decoratieve Passie Decor en kostuum in Gigi van 
Vincente Minnelli ■ Rudi Laermans Populisme, demo
cratie en politiek systeem ■ Gijs van Oenen Ideologisch 
tekort. Over de tentoonstelling Populism ■ Sven Lütticken 
Postpolitiek, pop en populisme

■ 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.

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 De Vlaamse Gemeenschapscommissie

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BRUSSELS MOOFDSTEDELIJK GEWEST

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

AUTEURS

■ Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 2002 verscheen 
van hem (samen met Ronny De Meyer) Een reis naar Japan, met het toeval 
als norm (Ghent University Architectural and Engineering Press).
■ Marja Bloem Freelance kunsthistoricus. Was ruim 30 jaar werkzaam 
als conservator in het Stedelijk Museum Amsterdam. Publiceerde in 
Nederlandse en internationale tijdschriften. In 1989 organiseerde zij in het 
Stedelijk een tentoonstelling van Lucio Fontana.
■ Jan Blommaert Doceert Afrikaanse Taalkunde en Sociolinguïstiek 
aan de Universiteit Gent, en taal in onderwijs aan de University of London, 
Institute of Education. Hij publiceerde onder meer Van Blok tot Bouwsteen 
(1999), Ik Stel Vast: Politiek taalgebruik, politieke vernieuwing en verrecht- 
sing (2001) en Populisme (2004). In 1993 kreeg hij de Arkprijs van het Vrije 
Woord.
■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. Samensteller 
van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars (Amsterdam/Antwerpen, 
Nijgh & Van Ditmar, 2000).
■ Bert Bultinck Doceert Engels aan het Hoger Instituut voor Vertalers en 
Tolken in Antwerpen. Schrijft voor De Morgen en voor diverse tijdschriften, 
hoofdzakelijk over taal en literatuur. Redacteur van het tijdschrift Yang.
■ Jef Cornelis Van 1963 tot 1998 was hij als regisseur, scenarist en rea- 
lisator werkzaam op de VRT (voorheen BRT), de Vlaamse Radio en 
Televisieomroep. Hij realiseerde talloze films over beeldende kunst, archi
tectuur en stedenbouw, literatuur, alsook over cultuurfilosofische en socio
logische thema’s.
■ Theo WA. de Wit Als universitair docent sociaal-politieke filosofie en 
cultuurfilosofie verbonden aan de Katholieke Theologische Universiteit te 
Utrecht. Hij schreef een proefschrift over de politieke filosofie van Carl 
Schmitt (De onontkoombaarheid van de politiek, Pomppers, Ubbergen, 
1992). Zijn huidige aandachtsvelden zijn democratie en macht, politiek en 
religie, multiculturaliteit en tolerantie.
■ Lucio Fontana Kunstenaar (1899-1968) werkzaam in Argentinië en 
Italië. Drijvende kracht achter de spatiale beweging.
■ Stefan Germer Kunsthistoricus (1958-1998). In 1990 stichtte hij 
samen met Isabelle Graw het tijdschrift Texte zur Kunst. In 1999 verscheen 
onder redactie van Julia Bernard de postume bundel Germeriana - 
Unveröffentlichte oder übersetzte Schriften von Stefan Germer zur zeit- 
genössischen und modernen Kunst (Oktagon, Jahresring 46, Jahrbuch für 
moderne Kunst).
■ Alexander Kluge Auteur en filmmaker. Recente publicaties: Chronik 
der Gefiihle (2 delen, 2000) en Die Kunst, Unterschiede zum Machen 
(2003), beide verschenen bij Suhrkamp, Frankfurt am Main. Daarnaast 
brengt hij onafhankelijke tv-cultuurmagazines over literatuur, film en 
muziektheater (10 vor 11, News & Stories, Prime-Time/Spötausgabe) op 
RTL en SAT.l. In 1987 richtte hij, samen met Dentsu Ine. (Tokio) en 
Spiegel Verlag, de detp op (Development Company for TV Program).
■ Jack Post Als universitair docent verbonden aan de Faculteit der 
Cultuurwetenschappen van de Universiteit Maastricht (UM). Hij publiceert 
over (nieuwe) media en semiotiek. Zijn recente artikelen hebben de (zintui- 
gelijke) interactie van de toeschouwer met (nieuwe) media tot onderwerp.
■ Dirk Pültau Kunsthistoricus. Hoofdredacteur van De Witte Raaf.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent.
(bart.verschaffel@ugent.be)
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Intheinterestofthepublisaklarge, the Museum 
is dedicated to articulate, in an integrating way, 
the International character of the questions that 
are of its concern, departing from the fact that 
under the current state of global solidarity among 
nations, the future of these nations and the 
interest of every individual could depend, to 
a large extent, on circumstances that take shape 
in the realm of international politics.
The International Museum is indeed a Museum 
of ideas, much more than a Museum of objects. 
It can entrust other museums with the task of 
collecting and conserving rare and precious 
objects [...].
Who ever has been able to behold such general 
abstracts as the circulation and the consumption 
of capital or commodities? Such facts are 
however susceptible of being represented [...]: 
here we enter the domain of numbers, of graphs, 
of diagrams, of the scheme"
The exhibition
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The Brussels lawyer and documentalist Paul Otlet unwit
tingly laid the basis for the internet in 1934 in his Traité de 
documentation, a standard work on documentation and 
universal classification. From a stubborn faith in the then 
prevailing notion of world peace, Paul Otlet was a pioneer 
in promoting internationalism as the criterion for a peaceful 
society. Otlet not only laid the foundation for the internet, 
but was also the brain behind important insights about the 
world bank and the protection of access to information.

Otlet saw the ideal of world peace embodied in what 
was apparently his most ambitious project, the Mundaneum. 
As a run-up to it, he founded the Centre International. It 
united an International Bibliographic Institute, an 
International Library, a Documentary Encyclopaedia, the 
International Museum and an International University. 
With the initiation of the Mundaneum, all the knowledge 
in the world was being brought together for the first time 
in history, as an instrument in the service of progress. 
Waiting a definitive location for his Mundaneum, Paul 
Otlet organised the exhibitions of the International 
Museum in the Cinquantenaire in Brussels.

The exhibitions of the International Museum have 
never been systematically studied, despite their more than 
exceptional current relevance. In a citation from Le Musée 
International (Brussels, 1911), we read that Otlet is 
searching for a way of making abstract ideas visible. The 
‘toolkit’ available to the International Museum was 
extremely modest maps, statistics, diagrams and graphs 
for the depiction of important but elusive developments 
such as the movements of capital and goods.

The International Museum is indeed a museum of ideas, 
much more than a museum of objects. It can entrust other 
museums with the task of collecting and conserving rare and 
precious objects!...] Who has ever been able to behold such 
general abstracts as the circulation and the consumption of 
capital or commodities?]...] Such facts are however suscepti
ble of being represented: here we enter the domain of num
bers, of graphs, of diagrams, of the scheme. * 4

Otlet points the way toward a contemporary cultural 
institute and at the same time discloses the methodology 
that it reflects: the concept, and its methodology, are 
inspired by a geographic museum.

Otlet's plans are subjected to new investigation in 
Information/Transformation. The organisation and devel
opment of the Mundaneum, after all, show far-reaching 
parallels with the strategies of contemporary artists. Like 
Paul Otlet, they are seeking new connections between 
world peace and making information accessible in exhibi
tion form. Today, however, the rhetoric of the Mundaneum 
and the International Museum inevitably compel a search 
for new concepts and a more nuanced information posi
tivism.

Information/Transformation tackles issues like inter
nationalism and dialogue from the perspective and the 
place of information in our society. It is an exhibition in 
which there is much at stake. It wishes to determine what 
direction art can go in an era that increasingly operates 
with the patterns of prior knowledge and the profitability 
of knowledge.

From a renewed engagement with regard to the world 
political stage, more and more artists are reaching for 
information-related research, exhibition and distribution 
strategies. The exhibition wishes to focus attention on new 
forms of information processing and distribution that 
develop from a desire for political and social change, and 
to detect the potential for social change that can be found 
in the individual artist’s practice.

In conjunction with the exhibition Infimmation/Tran^rmation, 
Extra City is organising a series of lectures and a discussion 
that will close the series of lectures in November, 2005. A 
publication from the exhibition and debate is anticipated in 
February, 2006.

‘Paul Otlet in Le Musée International et les sciences Géographiques, Brussels 1911

The Atlas Group (LB) 
Sven Augustijnen (BE) 
Gerard Byrne (IE)
Banu Cennetoglu (TR) 
Willem De Rooij (NL) 
Anita Di Bianco (IT) 
Andrea Geyer (US) 
JefGeys(BE) 
Ivan Grubanov (CS) 
Jan Kempenaers (BE) 
Robert Kusmirowski (PL) 
Dustin Larson (US) 
Alon Levin (IL/NL) 
Boris Mikhailov (RU) 
Kirsten Pieroth (DE) 
Tommy Simoens (BE) 
Reinaart Vanhoe (BE)

Open from September 4 
to December 4,2005
Wednesday-Thursday- 
Friday and Sunday from 
11 am to 6 pm
Saturday from 11 am to 11 pm

EXTRA CITY-CENTER FOR 
CONTEMPORARY ART
Mexicostraat, Kattendijkdok, 
Kaai 44
B-2030 Antwerpen 
info@extracity.org 
www.extracity.org

admission: €3

Guided tours
edu@extracity.org
Further information
+32 484 42 10 70
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