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“Het woord ‘democratie’ wordt te pas 
en te onpas gebruikt, net zoals het 
woord ‘fascisme’, ‘nazisme’, ‘racisme’™”, 
tekent Rudi Visker aan in de openings
tekst van dit nummer. En in alle maat
schappelijke domeinen, zo kan men 
hieraan toevoegen, wordt met variaties 
op dat woord geschermd: de wil van de 
kiezer (in de politiek), de wil van de 
kijker en de luisteraar (in de media), 
de wil van de consument (in de econo
mie) en de wil van het publiek (in de 
culturele sector). Welk fantasma gaat 
hierachter schuil? En wat is democra
tie nu in wezen? Dat zou dagelijks moe
ten worden uitgelegd. Het is alvast wat 
Visker in dit nummer doet Zijn tekst 
kadert in De Witte Raaf-reeks over het 
VB en vertrekt van een concrete vraag: 
hoe komt het dat mensen, die niet écht 
onderschrijven waar het VB voor 
staat, toch op de partij stemmen. In het 
kader van diezelfde reeks: een gesprek 
van Bart Meuleman met Blokwatch- 
initiatiefnemer Mare Spruyt.

Daarna volgt een televisiegesprek 
van Alexander Kluge met Niklas 
Luhmann. Aan bod komen het leven 
van Luhmann, zijn academische loop
baan, zijn contacten met andere den
kers en zijn systeemtheorie. Het 
gesprek springt van biografische 
petites histoires over naar systeem
theoretische beschouwingen, opgehan
gen aan hypothetische, concrete en 
vaak extreme situaties -alsof Kluge 
zijn gesprekspartner tot de grens van 
zijn systeem wil brengen. Het resul
teert in een opwindende tekst die tege
lijk als een onderhoudende babbel en 
als een soort Luhmann voor beginners 
leest Dat zo’n gesprek op televisie 
heeft plaatsgevonden, is het beste plei
dooi voor meer mogelijkheidszin op de 
beeldbuis.

Na bijdragen van Dirk Lauwaert 
(over Audrey Hepburn) en Hubert van 
den Berg (over de dadatentoonstelling 
in Parijs) volgen een aantal teksten 
die als een epiloog bij het vorige num
mer over het televisie-oeuvre van Jef 
Cornelis kunnen worden gelezen. Bart 
Verschaffel analyseert hoe Magritte 
het beeld met beelden bestrijdt... om 
tot beeld-monsters, tot monsterlijke 
beeldraadsels te komen. Een tiental 
jaar geleden hield Verschaffel zich al 
intens bezig met Magritte, wat niet 
enkel uitmondde in essays (onder meer 
in De Witte Raaf) maar ook in televisie
films, gemaakt in samenwerking met 
Jef Cornelis. Reden genoeg voor Koen 
Brams & Dirk Pültau om hun gesprek 
met Cornelis verder te zetten. In 
Cornelis' films over René Magritte 
spelen de home movies van de Magrit
tes een belangrijke rol. Ook de Hon
gaar Peter Forgacs, wiens werk be
sproken wordt door Ernst van Alphen, 
gebruikt home movies in zijn filmisch 
werk. Maar terwijl Magritte zelf de 
camera bedient, om zijn eigen kunst
werken te becommentariëren of zelfs 
te ensceneren, recupereert Forgacs de 
filmpjes van anderen om een alterna
tief model van geschiedschrijving te 
ontwikkelen.

Dit nummer eindigt zoals het 
vorige nummer begon: met een tekst 
die een mateloos geloof in het medium 
televisie uitdraagt. ‘Open source’, 
‘internet’, televisie geproduceerd door 
zijn participanten... dat zijn voor 
Raimundas Malasauskas de sleutel
begrippen voor een nieuwe omgang 
met het medium televisie aan het begin 
van de 21ste eeuw - een halve eeuw na 
Fontana’s Manifest van de Spatiale 
Beweging via Televisie.

Rudi Visker

De winter staat voor de deur

En hij wil naar binnen. In naam van de 
democratie en de vrijheid van menings
uiting. Dit argument brengt de burgers van 
de stad in verwarring. Zij hadden gedacht 
de democratie te kunnen verdedigen door 
niet-democratische elementen uit te sluiten 
en er een schutskring rond te leggen. Maar 
nu blijkt dat cordon uit zijn voegen te bar
sten, de populatie daarbinnen groeit en de 
stad zelf, die loopt leeg. Steeds meer van de 
eigen burgers kiezen voor de binnenkant 
van het cordon, zij sluiten zich aan bij de 
vermeend niet-democratische vijand die 
zich nu zelf op de democratie beroept en 
degenen die dachten dat ze democraten 
waren ervan beschuldigt de democratie - en 
dus het volk - te verraden. Het begint erop 
te lijken dat de schutskring zich verlegt: hij 
strikt degenen die de strik uitzetten. Hier en 
daar vraagt men zich af hoe dat in gods
naam mogelijk is. Hoe het komt dat som
mige mensen, die zeer goed weten waar de 
partij van Dewinter voor staat, er toch op 
stemmen. Ik weet wel dat... maar ik doe het 
toch. Of nog: Ik stem op het VB... niet dat ik 
achter hun programma sta...

Je sais bien, mais quand même... Dat 
is niet toevallig de klassieke formulering 
voor wat de psychoanalyse ‘loochening’ 
(Verleugnung) noemt. Er is volgens deze 
formule een weten (je sais bien), maar tege
lijk wil dit je het niet geweten hebben (mais 
quand-même). Hetgeen het te weten is 
gekomen, is te confronterend, te traumatise
rend om het zomaar te aanvaarden. Neem 
bijvoorbeeld het fameuze castratiecomplex. 
Het uitgangspunt is een confrontatie met 
een verschil (de vrouwelijke genitaliën) dat 
het kleine jongetje niet aankan. Het ‘weet’ 
(in de ruime zin) dat de vrouw geen penis

heeft en dus ‘anders’ is, maar het loochent 
tegelijk dit verschil dat het als te krenkend 
ervaart. De waarde die het aan de penis 
hecht, zo schrijft Freud, “weerspiegelt zich 
logisch in het onvermogen zich een aan het 
ik gelijkaardige persoonlijkheid zonder dit 
wezenlijke bestanddeel te kunnen voorstel
len”. [1] Er is, anders gezegd, alleen plaats 
voor het eigene: “er is mannelijk, maar geen 
vrouwelijk; de tegenstelling hier is, of man
nelijk geslachtsdeel of gecastreerd”. [2] De 
vrouw is met andere woorden niet een ander 
geslacht, maar hetzelfde waar iets aan ont
breekt.

De castratietheorie is een infantiele 
uitleg voor dat ontbreken, het fetisjisme is 
een andere uitweg. Voor de fetisjist komt de 
fetisj op de plaats van het ‘quand- 
même’ [3]: hij weet zeer goed dat de vrouw 
geen fallus heeft, maar in plaats van dat 
weten te mis-kennen door te denken “en 
toch heeft ze er een [gehad, of zal ze er nog 
een krijgen (het moet nog groeien)]”, lost 
hij zijn probleem op door voor de fetisj te 
‘kiezen’. Of dit ‘en toch...’ echter ingevuld 
wordt of vervangen, het probleem is het
zelfde. In beide gevallen gaat het om een 
niet (kunnen) aanvaarden van de eigen 
beperktheid. Er zijn geen twee geslachten 
waarvan (slechts) één het mijne is en het 
andere iets wat ik niet ben, er is slechts één 
geslacht: het mijne, al dan niet verminkt. Er 
staat dus meer op het spel dan de populaire 
versie van de psychoanalyse leert. In plaats 
van om een theorie die steun zoekt bij een 
(kinderlijk) verhaaltje over het kleine stukje 
vlees dat er (al dan niet) hangt, gaat het hier 
in wezen om het al dan niet aanvaarden van 
een plaats in het symbolisch universum 
waarin men óf man óf vrouw is (man of 
vrouw zijn symbolische onderscheidingen, 
men kan niet een beetje van het ene en een 
beetje van het andere zijn: in tegenstelling 
tot de natuur is de cultureel-symbolische

orde niet gradueel, maar discreet, geen con
tinuüm, maar discontinu). Het een of het 
ander zijn, betekent dat men niet overal kan 
zijn of dat men niet alles kan zijn. De 
cultureel-symbolische wereld is wezenlijk 
verdeeld en die verdeeldheid is niet terug te 
voeren (zoals de infantiele castratietheorie 
suggereert) op de toevallige interventie van 
de een of andere machtige figuur die als 
straf datgene wegknipt wat er anders wel 
was geweest.

De “ongelooflijke aantrekkingskracht” 
van de VB-utopie

Misschien begrijpt men waar ik naartoe wil: 
de “ongelooflijke aantrekkingskracht” [4] 
die van het VB uitgaat, heeft alles te maken 
met de eenvoud van de oplossing die het 
suggereert: “pas u aan of verdwijn” bete
kent zoveel als “word zoals ik”, “er is niets 
buiten mij” (er is, zoals bij het kleine kind in 
de fallische fase, slechts één model, er is 
mannelijk, maar geen vrouwelijk). De slo
gan “vreemdelingen buiten” suggereert dat 
alle moeilijkheden te wijten zijn aan een 
‘volksvreemde’ groep. De verdeeldheid in 
de samenleving is dus toevallig. Het vol
staat het vreemde te verwijderen om de een
heid van het Vlaamse volk te herstellen. Pas 
dan zal alles goed gaan. Ik overdrijf niet. 
Gorik Ooms, voorzitter van het jeugdhuis 
Centrum-West vzw in Sint-Jans Molenbeek, 
schreef in 1995 een opiniestuk waarin hij 
liet zien hoe men “door het samentellen van 
de negaties van de slogans van het Vlaams 
Blok” een beeld krijgt van datgene waar die 
partij werkelijk voor staat. Het VB is meer 
dan een beweging tegen vreemdelingen, 
tegen criminaliteit, tegen corruptie, tegen 
abortus enzovoort: “In elke anti-beweging", 
schrijft Ooms, “schuilt, hoe verdoken ook, 
een ideaalbeeld, een beeld van een uto
pische samenleving.” Ik citeer uitvoerig uit
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5
zijn bijdrage De aantrekkingskracht van 
een utopie', de VB-utopie is die van “een 
samenleving waar iedereen elkaar kent (het 
eigen volk eerst en op den duur alleen, 
vreemdelingen worden alleen getolereerd 
indien zij zich geheel aanpassen en dus 
geen vreemdelingen meer zijn), waar allen 
broeders [!] zijn. In die samenleving lossen 
alle problemen zich vanzelf op. De ware lei
der zal zijn volk niet bedriegen, corruptie is 
dus uitgesloten. De volksverbonden mens 
zal zijn broeder niet bestelen, zo verdwijnt 
de criminaliteit. Kinderen van Vlaamse 
ouders worden in liefde verwekt, abortus 
komt niet meer ter sprake. In het gezin zal 
veel warmte en aandacht naar de kinderen 
gaan, daarom zal de moeder vrijwillig thuis
blijven en bijgevolg verdwijnt de werkloos
heid. Net zoals de voorzitter van de partij 
[destijds Karei Dillen] blijven vader en 
moeder hun gezag behouden ‘voor het 
leven’ [volgens de nieuwe regeling wordt 
de voorzitter democratisch gekozen, maar 
aangezien men het eens is, zijn er totnogtoe 
nooit tegenkandidaten geweest], dat geeft 
meer zekerheid dan om het even welke 
pensioenregeling. De Vlaamse jongeling 
zal in harmonie met zijn omgeving op
groeien en niet naar drugs verlangen. De 
Vlaamse werkgever zal niet louter aan zijn 
eigenbelang denken, hij zal samen met zijn 
Vlaamse werknemers bouwen aan de voor
uitgang van Vlaanderen, de vakbonden 
worden daardoor totaal overbodig [het fas
cisme had het destijds ook al niet zo op 
vakbonden begrepen]. De parlementaire 
democratie versterkt oppervlakkige on
enigheden: een volk dat zijn eigen aard 
teruggevonden heeft, streeft naar samen
horigheid, er zal geen probleem bestaan 
dat niet in onderling overleg kan opgelost 
worden, in een volksdemocratie volstaat 
één enkele partij, degenen die zich in de 
ware partij niet kunnen terugvinden zijn 
het niet waard om het volk te belasten met 
conflicten.” [5]

Kortom, de verdeeldheid maakt plaats 
voor eenheid. Het Paradijs, de status inte- 
gritatis, is hersteld. De Wet is niet meer 
nodig, want zonder object — iedereen her
kent zich spontaan in het Vlaams Belang en 
iedereen is het erover eens wat dat belang 
is. Net zoals het voor iedere volkseigen 
Vlaming duidelijk is dat Turkije niet tot 
Europa behoort en dat diegenen die dat 
betwisten, gewoon fout zijn. Er is blijkbaar 
ook zoiets als één Europees belang waar
over iedere rechtgeaarde Europeaan het 
eens is, net zoals er een Europa van etno- 
cultureel homogene naties bestaat, die elk 
gedijen op hun eigen bodem en spontaan 
eikaars grenzen respecteren...

Totalitarisme of democratie?

Men hoeft niet veel van politieke filosofie 
af te weten om in deze ‘utopie’ de grote lij
nen van het totalitarisme te herkennen. In 
tegenstelling tot de democratie beschouwt 
het totalitarisme de verdeeldheid van de 
samenleving niet als normaal. Het gebrek 
aan eenheid wordt toegeschreven aan sabo
tage van buitenaf (‘westerse spionnen’) of 
van binnenuit (volksvreemde elementen 
zoals joden, zigeuners enzovoort). Het zou 
volstaan die elementen te verwijderen om 
de eenheid die er rechtens al had moeten 
zijn, ook de facto te realiseren. Het totalita- 
risme denkt die eenheid van de samen
leving naar analogie met die van een 
lichaam, waarvan alle leden en organen 
spontaan samenwerken. Dit lichaam kan 
alleen maar aangetast worden door iets wat 
er vreemd aan is en wat het, omwille van 
het eigen overleven, moet bestrijden en/of 
uitstoten. Wie niet vertrouwd is met deze 
analyse, raad ik aan Claude Lefort te lezen 
(bijvoorbeeld diens L’image du corps et Ie 
totalitarisme [6]). Heel het werk van Lefort 
is erop gericht aan te tonen dat het beslis
sende alternatief niet te maken heeft met de 
keuze tussen communisme en kapitalisme, 
maar met die tussen totalitarisme (naast het 
nazisme ook het leninisme, het stalinisme, 
het maoïsme...) en democratie. Links 
Frankrijk heeft hem dat destijds niet in dank 
afgenomen, maar men zou toch kunnen ver
wachten dat men, zoveel jaren later, begrijpt 
wat er op het spel staat, dat men beseft welk 
kleinood men in handen heeft en het met 
hand en tand wil verdedigen.

De democratie is het eerste regime 
waarin de verdeeldheid van de samenleving 
de regel en niet de (te elimineren) uitzonde
ringstoestand is. De oppositie bijvoorbeeld 
is er legitiem, zij wordt niet vervolgd (de 
‘dissidenten’) en zij heeft een eigen plaats 
in het parlement. Maar ook de rest van de 
samenleving valt uiteen in sectoren die alle
maal hun eigen logica hebben en waarin 
niemand, net zo min als in de politiek, het 
laatste woord heeft. Niemand heeft de 

waarheid in pacht, en al evenmin de wet of 
het recht. Niemand heeft, uit hoofde van 
zijn persoon, een rechtstreekse toegang tot 
het algemeen belang — niemand kan het dus 
belichamen (ook geen partij die zichzelf 
Algemeen Belang —of Vlaams Belang — 
zou noemen). En toch aanvaardt men het 
onderscheid tussen privé-belang en alge
meen belang, hoe moeilijk dat verschil ook 
te bepalen is (men denke aan Rousseaus 
onderscheid tussen volonté de tous en 
volonté générale - de laatste is niet de een
voudige optelsom van de aparte ‘willen’). 
In het politieke debat wordt men geacht dat 
onderscheid te kunnen maken en naar best 
vermogen te pleiten voor wat men gelooft 
(in) het algemeen belang te zijn. Ook al 
raakt men het niet eens over wat dat alge
meen belang is, en hebben mogelijk alle 
partijen aan het debat daar een verschil
lende opvatting over, toch is het essentieel 
en een van de basisregels van de democratie 
dat men, tot bewijs van het tegendeel (cor
ruptie is bijvoorbeeld zo’n bewijs), erop 
vertrouwt dat de andere partijen naar best 
vermogen hun visie op dat algemeen belang 
verwoord hebben. En dat men bereid is zich 
bij de procedures en de geplogenheden van 
de democratie neer te leggen: stemming, 
beleidscompromissen, en het onvolledig 
kunnen uitvoeren van het eigen pro
gramma.

Een democratische partij is dus méér 
dan een democratisch verkozen partij. Het 
argument waarmee VB-mandatarissen keer 
op keer de tegenpartij in de hoek drijven 
(“in naam van de democratie wordt de 
grootste partij van Vlaanderen monddood 
gemaakt”, “wij vertegenwoordigen 24% 
van de bevolking en u belet ons om te rege
ren [het cordon], het woord te nemen” 
enzovoort) gaat dus niet op. Het berust op 
een zeer enge plébiscitaire opvatting die 
men ofwel met een eenvoudige historische 
verwijzing (Hitler werd ook democratisch 
verkozen, dat maakte van hem en van de 
N.S.D.A.P. nog geen democraten), of met 
een politiek-filosofisch onderbouwde defi
nitie (Lefort) gemakkelijk zou kunnen 
weerleggen.

Het eigenaardige is dat dit niet 
gebeurt. Ik herinner me bijvoorbeeld dat 
beschamende moment in het Vlaamse 
Parlement waarop de toenmalige minister
president (Patrick Dewael) zijn geduld ver
loor en Filip Dewinter die aan het woord 
was, voor fascist uitschold. Waarop 
Dewinter: “niet ik ben de fascist, maar u, 
want u ontneemt mij het woord en ik verte
genwoordig hier...”. Waarop Dewael: “Nee, 
u bent de fascist.” Waarop Dewinter, enzo
voort. Die interventie van Dewael werd, zo 
bleek tenminste de volgende dag uit de 
krantenberichten, alom bejubeld - hij had 
blijk van moed gegeven!

Integendeel, hij had een kans gemist. 
Zoals zovelen voor en na hem. Het woord 
‘democratie’ wordt te pas en te onpas 
gebruikt, net zoals het woord ‘fascisme’, 
‘nazisme’, ‘racisme’... Ik heb de indruk dat 
niemand nog echt weet wat met die woorden 
bedoeld wordt en soms heb ik de indruk dat 
men er ook niet meer om geeft. Alleen het 
VB lijkt te beseffen wat er op het spel staat 
en het heeft dan ook, zoals Jan Blommaert 
heeft aangetoond, met succes geprobeerd het 
concept ‘democratie’ te herdefiniëren in ter
men van een "vox-populisme, een nieuw 
soort populisme dat beweert de stem van de 
‘gewone mensen’ te vertolken”. [7] Het 
drama is dat de andere partijen, zonder het 
te beseffen, die definitie hebben overgeno
men in plaats van haar te contesteren.

Re-presentatie en symbolisatie

Voor alle duidelijkheid: democratische ver
tegenwoordiging betekent niet dat op het 
politieke niveau weerspiegeld (en dus zon
der enige toevoeging herhaald) wordt wat 
op het voorpolitieke niveau reeds aanwezig 
is. De reden is eenvoudig: voor-politiek zijn 
er alleen privé-belangen. Het is juist de taak 
van de politieke ruimte om aan de samen
leving een bepaalde vorm op te leggen, 
waardoor ieder vanuit zijn eigen standpunt 
tot een visie op het geheel kan komen 
(cf. ‘algemeen belang’) die meer is dan een 
verdoken pleidooi voor waar men zelf baat 
bij heeft. Een politiek compromis waarbij 
men toegeeft op een van de programma
punten waarmee een partij om de gunst 
van de kiezer heeft gedongen, is dus - in 
tegenstelling tot wat het VB suggereert - 
geen verraad aan de kiezer. Integendeel, 
het behoort tot dé ‘kernwaarde en -norm’ 
die onze democratieën toelaat te functione
ren. De enige kernwaarde en -norm die 
allen moeten onderschrijven is dat men de 
reeds aangehaalde regels van het democra
tische spel aanvaardt. En dus, tot bewijs 
van het tegendeel, erop vertrouwt dat de 

tegenspeler oprecht van mening kan ver
schillen over de bepaling van het algemeen 
belang.

De kernwaarde en -norm is er dus een 
die het mogelijk maakt op het stuk van 
waarden en normen van elkaar te verschil
len. De democratie is het politieke regime 
dat die verschillen draagbaar en leefbaar 
maakt. Zij haalt de lont uit die verschillen 
door ze bijeen te brengen in één aparte sec
tor waarin ze ‘behandeld’ kunnen worden. 
En dat wil ook en vooral zeggen: geagen
deerd en gelokaliseerd (gebonden aan een 
bepaalde tijd en aan een bepaalde plaats), 
zodat ze niet voortdurend de hele samen
leving overspoelen en in vuur en vlam zet
ten.

De systematische diffamatie waarmee 
het VB probeert ‘oppositie’ te voeren door 
de politieke tegenstander te beschuldigen 
van corruptie (de politieke elite is alleen 
maar bezig ‘haar eigen zakken te vullen’) of 
van willekeur is dus een voorbeeld van anti- 
politiek die de kernwaarde en -norm van de 
democratie rechtstreeks aanvalt. Een voor
beeld uit de vele: “Op het vlak van milieu 
en ruimtelijke ordening bewezen de sp.a-ers 
voorheen al meesters te zijn in het pesten 
van mensen met absurde regeltjes en daarbij 
behorend repressief optreden.” [8]

De VB-propaganda wemelt van der- 
gelijke aantijgingen (de regering “liegt”, 
“boycot”, “doet aan vriendjespolitiek” 
enzovoort) die als enige resultaat kunnen 
hebben dat de hele democratische politieke 
sfeer gedelegitimeerd wordt. De wet, de 
waarheid en het recht, zo suggereert dit ver
toog, zijn anders dan ze zich voordoen: ze 
zijn niet neutraal, niet de uitdrukking van 
een poging tot algemeenheid, het is niet hun 
doel de vrede te bewaren. Integendeel! Ze 
willen de vrede van een bepaalde elite 
opleggen aan het volk, ze dienen de belan
gen van die elite, het zijn evenzovele 
wapens die het volk knechten. Ook elke 
politieke positie is anders dan ze lijkt: de 
lippendienst die ze bewijst aan het alge
meen belang is slechts een manier om het 
eigen belang te bevorderen. De politiek, zo 
suggereert het Blok met een perfide omke
ring van Clausewitz, is oorlog verdergezet 
met andere middelen!

Dit vertoog impliceert dat de enige 
wet die men bereid is te aanvaarden, een 
wet is die restloos weerspiegelt Wat er in de 
burgerlijke samenleving leeft -en dat is 
niet meer, en niet minder dan een kluwen 
van macht en ongelijkheid. Zodra de wet 
vorm probeert te geven aan dat kluwen, 
pleegt ze verraad: ze staat er in dat geval 
niet boven, maar is er slechts een onderdeel 
van, een partij onder de velen. Veronderstel 
echter, per impossibile, dat er een wet zou 
zijn die niet vervormt maar eenvoudigweg 
weergeeft wat er al is, zonder er iets aan toe 
te voegen. Zo’n wet zou pas echt een wet 
zijn of zou pas een ‘echte’ wet zijn: volledig 
transparant voor degenen die onder haar 
gezag vallen. Perfect gegrond in haar sub
jecten. Absoluut gelegitimeerd: haar ver
plichtende karakter zou volledig berusten 
op het fiat van haar onderdanen die zichzelf 
stuk voor stuk (mentaal) zouden kunnen 
verplaatsen in de positie van de wetgever, 
zich zijn redenen voor de geest zouden kun
nen heden en daar volledig mee instemmen. 
Een wet zonder geheim! Een wet die de per
fecte uitdrukking is van wat ik wil. Met 
andere woorden: de wet van de pervert die 
geen enkele wet of beperking aanvaardt die 
niet van hem komt, die zich dus op de plaats 
van de wet(gever) zelf stelt... De pervert 
onttrekt zich aan de wet door iedere wet 
waarmee hij geconfronteerd wordt te ont
maskeren als niet-wet (als iets waarvan de 
ander zich bedient om zijn belang door te 
drukken). Eigenlijk is hij de genealoog (in 
de zin van Nietzsche of Foucault) bij uit
stek: er is niets emergents, alles heeft een 
(verborgen) grond. [9] De wet die boven de 
partijen staat en hen daardoor een orde kan 
opleggen, is de wet van een partij. Elke aan
spraak op onpartijdigheid en elke vorm van 
symbolische ordening [10] die beweert iets 
aan te brengen wat er nog niet was, is prin
cipieel verdacht, want onmogelijk. Zo’n 
ordening kan nooit iets anders zijn dan de 
gecamoufleerde uit-drukking van wat er 
zogenaamd aan ‘vooraf gaat. Er gaat niets 
aan vooraf. Ze is gewoon een onderdeel van 
het gevecht, een van de wapens waarmee 
men elkaar bekampt. Een vredesaanbod dat 
een hinderlaag blijkt te zijn.

Een symbolische orde staat dus vol
gens deze opvatting nooit op zichzelf, ze 
berust in iets anders. Symboliseren is bijge
volg nooit meer dan re-presenteren, weer
geven wat er al was. Het is in geen geval 
een vorm die er nog niet is, opleggen aan 
wat er is. Zo’n vorm is altijd een leugen die 
maskeert wat er eigenlijk plaatsvindt: een 
vervorming, een foute weergave van de 

complexiteit die er is. Elke uitwendigheid 
die iets anders is dan de perfecte uitdruk
king van de eigen inwendigheid, is a priori 
verdacht. De eigen inwendigheid wordt als 
probleemloos ervaren en alles wat die 
inwendigheid stoort, wordt aan de interfe
rentie van iets anders, iets vreemds toege
schreven. Er is alleen het eigene en verder 
niets (wat er verdient te zijn).

Xenofobie: angst voor het eigene?

'Men heeft in het voorgaande wellicht de 
infantiele castratietheorie, en de nationaal- 
populistische utopie van het VB herkend en 
gemerkt hoe die beide elkaar in zekere zin 
dupliceren en daardoor steunen. Ze zijn uit
drukking van eenzelfde ‘logica’. Om het 
met een boutade te zeggen: zoals de fetisjist 
het alleen maar kan ‘doen’ als de fetisj (de 
schoen, de jarretel...) erbij is, zo is voor de 
kiezer van het VB aan politiek doen slechts 
mogelijk wanneer de fetisj van het VB erbij 
is. Het gevoel van de eigen onmacht (tegen
over alles en nog wat: het leven, de dood, de 
complexiteit van het bestaan) wordt gecom
penseerd door de belofte van een Macht die 
alle problemen zal oplossen, alle beperkin
gen zal opheffen en in de vorm van een laat
ste strijd tussen Goed en Kwaad de weg 
daar naartoe een ultieme Zin en Richting 
geeft.

Daarmee zijn we terug bij onze begin
vraag: waarom stemmen sommige mensen 
die zeer goed weten waar het VB voor staat, 
en die daar eigenlijk niet of nauwelijks ach
terstaan, toch op die partij? Ik varieer de 
vraag: onderschrijft de 24% die achter het 
VB staan, het programma van die partij en 
indien niet, waarom stemmen ze er dan op? 
Moet men hun stemgedrag uitleggen als een 
vorm van “ik weet wel dat... maar ik doe het 
toch”? Wat weet men wel, in dit geval? 
Bedoelt men daarmee het VB-partij- 
programma of iets anders? Wanneer men in 
overweging neemt dat, blijkens recent 
onderzoek [11], meer dan de helft van de 
VB-kiezers vóór de monarchie en vóór het 
behoud van België is (en dus eigenlijk 
‘tegen’ twee voorname programmapunten 
van het VB), lijkt de eerste mogelijkheid 
twijfelachtig.

Laat ons dus de tweede mogelijkheid 
bekijken: het gaat niet om het programma, 
maar om iets anders en dus moet men het 
“ik weet wel dat...” anders begrijpen. Denk 
bijvoorbeeld aan het volgende verweer: 
“het is niet omdat ik iets tegen vreemdelin
gen heb, dat ik VB stem” (of varianten 
daarop: niet omdat ik Vlaams nationalist 
ben enzovoort). Het zou, denk ik, al te een
voudig zijn, in die negatie het spoor van een 
verdringing te lezen (zoals in het overbe
kende “Ik ben zeker dat het niet mijn moe
der is”, waarbij het juist wél om die moeder 
gaat). Het lijkt me onwaarschijnlijk dat het 
gros van de VB-kiezers racistisch, of natio
nalistisch georiënteerd is. [12] Maar mis
schien wel xenofoob, op voorwaarde dat 
men die term letterlijk neemt, en het inder
daad over een fobie heeft. [13] Dat wil zeg
gen: dat men inziet dat het fobisch object zo 
gekozen wordt dat men het uit de weg kan 
gaan. De fobie bindt de angst aan een object 
en is in die zin een genezingspoging: angst 
is iets vaags, het is niet duidelijk wat er pre
cies beangstigt en bijgevolg kan men er zich 
geen houding tegenover aanmeten. De fobie 
is een stap vooruit: men werkt zich uit de 
beknelling van de angst, doordat men nu 
wel een object heeft, en dus wel weet hoe 
zich ertegen te wapenen (wie een fobie voor 
honden heeft, zal proberen die niet tegen te 
komen). Het fobisch object moet dus van 
die aard zijn dat men er iets aan kan doen 
(een fobie voor microben zit dus goed fout). 
En het moet ook iets aannemelijks zijn, iets 
waar men inderdaad met reden voor 
bevreesd kan zijn (honden zijn dus een 
betere keuze dan fruitvliegjes). De fobie 
doet zich voor als vrees (vrees is bang zijn 
voor iets, zij heeft een object), en verbergt 
daarmee dat ze teruggaat op angst (die geen 
duidelijk object heeft). Aan die angst pro
beert ze iets te doen door er een (schijn)reden 
voor te vinden.

Die hypothese zou kunnen ‘verklaren’ 
waarom men ook op het VB stemt in buur
ten waar men nog nooit een vreemdeling is 
tegengekomen: de ‘vreemdeling’ is een vei
lig fobisch object. Maar is hij ook gevaarlijk 
(en daarmee een ‘aannemelijk’ object)? 
Men begrijpt waarom juist op dit punt de 
VB-propaganda die voortdurend op het 
vreemdelingengevaar wijst, aanslaat. De 
propaganda laat toe te geloven wat men 
eigenlijk niet gelooft ('je sais bien...’). 
Vandaar een andere consequentie. Als de 
VB-kiezer werkelijk xenofoob is, moet men 
zijn ‘klacht’ in ieder geval niet al te letterlijk 
nemen: eigenlijk gaat het hem niet om de 
vreemdelingen, en hen ‘buiten’ zetten, het2



vreemdelingenprobleem ‘oplossen’, zou 
betekenen dat men hem zijn object afpakt 
en dat hij dus een ander object zal moeten 
kiezen, wil hij niet door de angst overwel
digd worden. Hetzelfde zou dan gelden 
voor het 'onveiligheidsgevoel' - het is zeer 
de vraag of men dat wel kan wegwerken 
door er rechtstreeks op in te spelen (behou
dens natuurlijk in die gevallen waar het bij
voorbeeld om buurten gaat die werkelijk 
onveilig zijn, waar het dus zonder meer om 
vrees gaat).

De kool en de geit

Onze maatschappij is waarschijnlijk nog 
nooit zo veilig geweest, en toch voelt 24% 
van de burgers zich bedreigd. [14] Wat 
steekt hier achter, wat meldt zich hier? En 
hoe kunnen we die angst - als het inderdaad 
‘angst’ is die zich hier meldt- op een 
andere manier opvangen? De piste die ik 
hier in stippellijn zal aanduiden, lijkt mij het 
voordeel te hebben dat men die 24% van de 
bevolking ernstig neemt zonder haar op 
haar woord te moeten nemen. Dat is geen 
contradictie: wellicht signaleren die VB- 
kiezers ons (zonder het te ‘weten’) iets wat 
ons allemaal aangaat. Ik heb eerder al het 
woord ‘onmacht’ laten vallen. Vanwaar dat 
gevoel van ‘onmacht’ dat zich via het VB 
ventileert? Het voorgaande suggereert dat 
die onmacht te maken heeft met een angst 
die inderdaad het vermogen tot handelen 
ontneemt (en vandaar letterlijk met ‘on
macht’ gepaard gaat). Maar vanwaar dan 
die angst?

Ik denk dat die angst niet van het 
vreemde komt, maar van het onvertrouwd 
worden van het eigene. Het vreemde geeft 
daar wel aanleiding toe, maar die is onwille
keurig: doordat iets vreemd is, wordt de 
aandacht gevestigd op het verschil met het 
eigene. Men wordt zich van het eigene 
bewust. Dat zou geen probleem zijn wan
neer dat eigene duidelijke contouren heeft, 
een duidelijke betekenis en dus een houvast 
biedt, een bodem om op te staan. Ik heb 
elders [15] geprobeerd te laten zien waarom 
die opvatting van het eigene niet juist is en 
hoe in een pluralistische, multiculturele 
samenleving waarin men voortdurend 
ervaart dat er andere opties zijn (andere 
‘eigen’-aardigheden), onze ervaring van het 
eigene er anders uitziet: het is iets wat we 
ondanks die andere mogelijkheden, niet 
kunnen opgeven, niet omdat we ermee 
samenvallen (dat zou al te eenvoudig zijn 
en het VB preekt juist die eenvoud), maar 
omdat het ons getekend heeft en met zijn 
volle gewicht op ons drukt. Het eigene is 
iets aan ons dat ons ontsnapt, maar waar wij 
niet aan ontsnappen. En dus (maar ik ben 
mij bewust van de bewijslast voor dit ‘dus’) 
iets wat beangstigt: het zogenaamd meest 
intieme is onvertrouwd, het ‘zelf onherroe
pelijk verdeeld. Het is verleidelijk voor die 
verdeeldheid oorzaken van buitenaf te zoe
ken - dan doet men op existentieel niveau, 
wat het totalitarisme op het niveau van de 
samenleving doet. Wil de democratie over
eind blijven als alternatief voor het totalita
risme, dan zal ze dus manieren moeten vin
den om haar subjecten tegen die ex-tieme 
(Lacan) verdeeldheid in zichzelf te bescher
men. Dat kan alleen maar wanneer men 
ophoudt te doen alsof er geen probleem is 
(of erger nog: alsof het probleem uitsluitend 
te situeren is bij die ‘domme’, ‘ondemocra
tische’ 24%, die men misschien nog het 
best kan ‘elimineren’ door de stemplicht af 
te schaffen -reprise van de logica van 
degenen die men bestrijdt!). Er is een pro
bleem en het valt niet op te lossen. Maar we 
moeten wel proberen het leefbaar te maken. 
En met leefbaar maken bedoel ik: ruimte 
bieden aan'dat ‘iets’ aan ieder van ons wat 
onze eigenheid uitmaakt, verhinderen dat 
we daar alleen mee blijven en ons dan zelf 
aan een uitweg moeten helpen zoals de 
fobicus dat doet met zijn angst.

Die ruimte, denk ik, kan alleen een 
ruimte van woorden zijn (beide termen heb
ben hun belang), ze moet iets publieks heb
ben. Want spreken, zei Heidegger ooit, is 
niet op de eerste plaats communiceren, 
maar “sich aus sich heraus sprechen - von 
sich weg”. [16] Van zich weg - zodat men 
iets kan achterlaten wat dierbaar is, zoals 
men dat doet met een dode in een graf: men 
eert hem, maar men hoeft niet meer voort
durend aan hem te denken, omdat hij een 
eigen plaats heeft en iets wat hem in onze 
plaats gedenkt. [17] Wat we nodig hebben 
zijn publieke ruimten waarin we op die 
manier onze verschillen (niet alleen die tus
sen ons, maar die in ons) kunnen begraven. 
Pas dan zullen we de fetisj kunnen zien 
voor wat hij is: een gewoon, onnozel voor
werp dat erin geslaagd is zich voor 24% op 
te blazen. Of om dit wat minder polemisch 
te formuleren: het VB is eigenlijk nooit uit 

de clandestiniteit geraakt, zijn aantrek
kingskracht is ontleend aan het verstik
kende van privé-rituelen en het geritsel van 
slaapkamergordijnen (de fetisj, het fobisch 
object). Wat we nodig hebben is openbaar
heid: publieke rituelen en hel verlichte 
ruimten. In één woord: zichtbaarheid.
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Blokwatch
Bart Meuleman: Wat is Blokwatch?
Mare Sprayt: Blokwatch is een nieuws
site, een virtueel archief- en documen
tatiecentrum, een kritisch observatorium 
en een verzamelpunt voor onderzoek naar 
en over extreem-rechts in Vlaanderen 
- de naam bevat een verwijzing naar het 
Vlaams Blok. Tot een jaar geleden was 
het VB heer en meester op het internet 
-toch als het ging over het beheer van 
informatie over die partij. Er waren wel 
kranten, tijdschriften, radio en tv die over 
het fenomeen berichtten, maar de partij is 
- door de manier waarop ze zich behan
deld voelt door die media - zwaar gaan 
investeren in ‘alternatieve berichtgeving’, 
dus in internet. Zonder dat iemand dat 
problematisch vond, heeft het VB zo een 
monopolie gecreëerd op een medium dat 
makkelijk toegankelijk is en vooral 
geconsulteerd wordt door jongeren. Ik 
ben daar in 2004 over gaan nadenken. 
Mijn laatste boek dateerde toen alweer 
van vier jaar geleden, en omdat jongeren 
eerder voor hun computer gaan zitten dan 
een bibliotheek binnenstappen, leek het 
mij tijd voor een serieuze nieuwssite over 
het VB als alternatief voor de bruine 
internetdiarree.
B.M.: Wat voor soort materiaal komt er 
op Blokwatch terecht? Wie levert dat 
materiaal aan?
M.S.: Enerzijds ambiëren we een histo
risch luik: feiten, data, personen, dat is 
bijna encyclopedisch. Daarnaast is er een 
luik met onderzoeksjournalistiek, meer 
actuele feiten die in de mainstream media 
minder aan bod komen, door het simpele 
feit dat veel journalisten het VB niet diep
gaand volgen. Voorts maken we studen
ten wegwijs via onze thesisservice en ons 
uitgebreide bibliografische overzicht. 
Overigens is er op Blokwatch behalve 
ernst ook plaats voor satire en luim: 
zolang we er nog mee kunnen lachen 
moeten we er niet om huilen...

Blokwatch is geen eenmansbe- 
drijfje, maar een team van mensen. Het 
groepeert eigenlijk vier initiatieven die 
vorig jaar op internet aan de gang waren. 
De site zelf is ontwikkeld door een drietal 
mensen die vooral nadenken over de 
technische opbouw, anderen houden zich 
bezig met de ‘marketing’. Gezien mijn 
met de jaren opgebouwde expertise ben 
ik zelf de voornaamste leverancier van 
teksten voor Blokwatch. Een gebeurtenis 
in de actualiteit is voor mij meestal een 
kapstok om iets te vertellen dat eigenlijk 
al langer klaarligt en veel meer omvat dan 
dat feit op zich. Recent bijvoorbeeld gaf 
Dewinter een interview in de joodse krant 
Haaretz. Dat was voor mij de aanleiding 
om nog eens te herinneren aan de goede 
contacten die hij onderhield met notoire 
antisemitische kringen in Vlaanderen.

Eind 2004 zijn we begonnen, met 
een internetpetitie die gericht was aan de 
politici, over de wet die het mogelijk 
maakt om de dotatie af te nemen van 
extreem-rechtse partijen. Wij hebben de 
politici toen opgeroepen om werk te 
maken van het uitvoeringsbesluit daar
over. Dat was een groot succes.
B.M.: Bij de politici?
M.S.: In de eerste plaats bij het publiek. 
Er bestaan honderden internetpetities, 
maar wij zijn er toen in geslaagd bijna 
60.000 handtekeningen te verzamelen. 
Het was de grootste internetpetitie die er 
in België ooit geweest is. Het VB haalde 
met zijn petitie tegen het migranten
stemrecht amper 15.000 internetstem- 
men. Een beetje een symbolische kwestie 
dus, maar goed. Het was ook een 
geslaagde manier om Blokwatch te lance
ren, want daar zijn we veel mee bezig: 
hoe komen we in de belangstelling? En 
welk discours hanteren we over het VB? 
We plaatsen ons in het hart van de 
samenleving, niet in de marge. Vergeet 
niet dat de overgrote meerderheid van de 
Belgische bevolking tegen extreem
rechts is. We behoren tot het centrum 
van de maatschappelijke krachten die 
bezorgd zijn over het VB.
B.M.: Je zei daarnet dat journalisten in 
België het VB niet voldoende volgen. Een 
krasse uitspraak
M.S.: Ik merk dat constant. Journalisten 
hebben mij in het verleden wel eens 
opgebeld om te vragen wat er in het 
70-puntenplan stond. Journalisten van 

politieke redacties...
B.M.: Van kwaliteitskranten?
M.S.: Nee, wel van de televisie. In elk 
geval vragen we ons af hoe we onze 
informatie verspreid krijgen buiten onze 
eigen kringen. We mogen in alle beschei
denheid zeggen dat we een van de wei
nige sites zijn die erin slagen om ook 
nieuws te ‘maken’. Totnogtoe een vijftig
tal keren. Helaas is het meestal enkel De 
Morgen die onze feiten oppikt - een krant 
die niet door VB-kiezers gelezen wordt.

Eind oktober, tijdens de staking, 
had ik een artikel voor Blokwatch 
gemaakt waarin ik onderzocht wat het 
VB-standpunt was over stakingen tout 
court. Ik heb in hun geschriften gezocht 
tot ik iets tegenkwam — ik moest daarvoor 
teruggaan tot 1993. De Morgen heeft dat 
de volgende dag opgepikt. Nadien ook 
Knack. Het Laatste Nieuws doet zoiets 
jammer genoeg nooit, al vermeldt die 
krant ons tegenwoordig wel als ze op haar 
website over het VB schrijft. Maar uit dat 
alles blijkt dat men het VB over het alge
meen niet goed volgt. Binnenkort hebben 
ze bijvoorbeeld een sociaal-economisch 
congres. In 1996 deden ze dat ook al, 
maar weinig politieke journalisten van 
vandaag weten dat. De pers is over het 
algemeen zeer nonchalant. Ze maakt de 
terugkoppeling naar het programma zel
den. Uitspraken van VB-kopstukken in 
interviews daarentegen blaast men graag 
op. Dat is alleen maar interessant als men 
dat in de context van het partijprogramma 
plaatst. Wat men dus veel te weinig doet. 
De televisie is daar nog erger in dan de 
geschreven media.
B.M.: Heeft Blokwatch impact?
M.S.: Om te beginnen blijkt dat uit het 
bezoekersaantal. We zaten nu aan 
2.000.000 ‘raadplegingen’, over een 
geheel van 400.000 bezoeken. Dat is 
behoorlijk goed. We komen via enquêtes 
ook te weten wie onze site raadpleegt. 
Het gaat duidelijk niet alleen om VB’ers.

Soms slagen we er ook in een rol te 
spelen in het politiek debat over het VB. 
Toen we de site lanceerden, hebben we 
onder meer uitgepakt met een foto waarop 
Koen Dillen poseerde naast Leon Degrelle, 
een foto van een jaar of tien geleden. De 
RTBF is daar toen opgesprongen. De 
Vlaamse pers, op De Morgen na, vond dat 
geen nieuws. En soms lukt het wel eens 
om onze informatie tot op het politieke 
niveau te brengen. Eind'2004 had het VB 
opgeroepen om te betogen tegen de toe
treding van Turkije tot de Europese Unie. 
Filip Dewinter zelf had daartoe aan
gespoord. We hebben toen onderzocht 
wie er allemaal ging deelnemen aan die 
betoging, en dat bleken behoorlijk aan
gebrande organisaties. We stuurden ons 
dossier door naar de pers, waarna 
De Morgen kopte: “VB hand in hand met 
neonazi’s tegen Turkije.” Verhofstadt 
heeft toen in het parlement naar dat arti
kel verwezen, en de mobilisatie is gestopt. 
De betoging ging diezelfde avond wel 
door, maar zonder het VB. Dat zijn toch 
vervelende dingen voor die partij.
B.M.: Kom je ooit zelf in aanraking met 
het VB?
M.S.: Ik zoek bewust geen situaties op 
waar men mijn aanwezigheid kan zien als 
een provocatie. Ik ben daar nuchter en 
realistisch in, want ik beschik niet over 
het beschermde statuut van journalist. 
Maar ik heb in het verleden [toen Mare 
Spruyt freelance journalist was, bm] veel 
VB’ers geïnterviewd, zodat ik nu vrij 
goed in staat ben de waarde van een inter
view in te schatten. Ik krijg wel veel 
informatie van VB’ers die gefrustreerd 
zijn binnen hun eigen partij en zich ten 
einde raad dan maar wenden tot ‘de vij
and’. Een klassieke strategie tegenover 
journalisten. Maar als we willen weten 
wat een VB’er denkt, moeten we vooral 
lezen wat hij geschreven heeft. Het is een 
genuanceerd verhaal, maar ik denk niet 
dat het alleenzaligmakend is om met het 
VB te praten. Het geschreven woord 
heeft ook zijn belang... We moeten ook 
niet vergeten dat de interviews er vaak 
komen op vraag van de geïnterviewde 
zelf, en die heeft altijd bijbedoelingen.

www.blokwatch.be
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Opgepast voor het al te snelle begrijpen
Niklas Luhmann in een televisiegesprek met Alexander Kluge

Alexander Kluge: U bent in 1927 geboren. 
Welke voorstelling verbindt u met dat 
jaar?
Niklas Luhmann: Wel - voor mij volstaat 
het dat ik geboren ben.
A.K.: Musil, bijvoorbeeld, die houdt zich 
intensief bezig met de tien jaar voor zijn 
geboorte, en ook met zijn geboortejaar.
N.L.: Daar heb ik eigenlijk niet zo over 
nagedacht. Ik weet niet of de naam 
Gumbrecht u iets zegt? Die schrijft een 
boek over het jaar 1926, over wat er toen 
allemaal gebeurd is. [1] Bijvoorbeeld: 
Heidegger werd ertoe aangezet zich te 
habiliteren...
A.K.: Omdat hij...
N.L.: ...en nog in datzelfde jaar schreef hij 
zijn belangrijkste werk, Sein und Zeit.
A.K.: En dat is Gumbrechts geboorte
jaar?
N.L.: Nee. Maar het ging om het idee dat 
wat in dat jaar gebeurd is, meteen ook iets 
bijzonders zou zijn.
A.K.: Verzamelen is dus niet iets voor u?
N.L.: Nee, nee, totaal niet. Wat niet weg
neemt dat ik de rol van het toeval hoog 
inschat. Ook in de hele context van de evo
lutie.
A.K.: Ergens zegt u dat een biografie uit 
louter toevalligheden bestaat. Denkt u dat 
echt?
N.L.: Ja. Je moet natuurlijk toevalligheden 
kunnen opmerken en aangrijpen. En dat 
veronderstelt een zekere voorbereiding.
A.K.: Vasthoudendheid.
N.L.: Ja. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
hele enscenering van de liefde. Die veron
derstelt ook een voorbereiding. Je hebt 
romans gelezen, Klopstock bijvoorbeeld, 
en daarom weet je al een en ander. “En 
toen kwam zij en zij was Leda en toen was 
het met hem gebeurd.” [2] Het gaat om dat 
voorbereid zijn. Als hij voordien geen 
roman had gelezen, dan had hij Leda mis
schien nooit gevonden.
A.K.: In 1944 bent u helper bij de 
Luftwaffe, staat in uw biografie.
N.L.: In 1943.
A.K.: Dat wil zeggen dat u in 1945 ingezet 
wordt in de oorlog, en gevangengenomen 
wordt?
N.L.: In mijn dromen komt die hele 
oorlogssituatie nog altijd naar boven. Er 
wordt geschoten en er vallen bommen. 
Dan tel je gewoon af. Je hebt dan al erva
ring genoeg om te weten dat je je niet met
een op de grond moet gooien, omdat de 
grond nat is. Dus zoek je beter een andere 
plek, wat verderop. Je hoort hem nog even 
fluiten, tot hij eindelijk ontploft.
A.K.: Waar was u toen?
N.L.: Dat was in Heilbronn. Wij werden 
daar vrij hevig gebombardeerd. Maar afge
zien daarvan: voor de geboorte was er 
niets, en in de oorlog had je het gevoel dat 
je op een punt was aanbeland dat het echt 
niet erger meer kon. Als je dan meemaakt 
dat iemand die naast je loopt een granaat in 
het gezicht krijgt, als je dan ziet hoe die er 
voor en na uitziet, dan heb je iets van: wat 
zitten ze vandaag eigenlijk te zeuren...
A.K.: Daarna hebt u rechten gestudeerd. 
Wat bracht u daartoe?
N.L.: Het leek me daar een beetje ordelijk 
toe te gaan. Ik had het idee dat je in het 
juridische domein toch in elk geval kunt 
inzien waarom iets zo gedaan wordt en niet 
anders. Wat mij interesseerde, was het pro
bleem van de orde. In het begin niet zo 
heel erg, maar later, in de loop van mijn stu
dies steeds sterker. Ook het argumentatie- 
potentieel.
A.K.: En in 1954 bent u dan plotseling 
Oberregierungsrat [een hogere regerings
ambtenaar].
N.L.: Eerst moest ik het examen voor 
Referendar [aankomend hoger ambte
naar] doen. Dat kon pas in 1953. Ik heb 
toen een jaar lang min of meer in biblio
theken gewoond...
A.K.: In bibliotheken? Waarom?
N.L.: Omdat ik wat wilde werken, wilde 
lezen, Italië, Parijs... Natuurlijk moest ik 
dan ook voor een inkomen zorgen. In 
mijn jaar bij het Oberverwaltungsgericht 
[hoogste administratieve rechtbank] begon 
ik dan aan een zeer onconventionele carrière.
A.K.: Als Verwaltungsbeamter, bestuurlijk- 
administratief ambtenaar.
N.L.: Ja. Ik kwam toen in het Ministerie 
van Cultuur terecht. Daar moest ik een 
ordelijk systeem uitwerken voor de niet 
gepubliceerde vonnissen. Tegelijk was ik
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assistent van de president en een soort 
Gutachter, een adviserend expert, in de 
senaat. Toen zich in Hannover een rege- 
ringswissel voordeed, ben ik naar een 
ministerie vertrokken: ik moest de proces
sen die de oude regering verloren had of 
zeker zou verliezen screenen en eventueel 
stopzetten. Daarna ben ik in dat ministerie 
gebleven.
A.K.: Stel dat u in een tweede leven, als het 
ware in de conjunctief, de opdracht zou 
krijgen om een universiteit op te richten, 
een universiteit voor ‘advanced studies’ 
— zou u zich zoiets kunnen voorstellen?
N.L.: Ja. Eigenlijk ben ik via Helmut 
Schelsky aan een universitaire carrière 
begonnen omdat er een nieuwe universiteit 
werd opgericht, en men het idee had dat 
alles anders zou worden.
A.K.: U gebruikt ergens de uitdrukking 
“parallelle poëzie”, dus dat je iets wat je 
al theoretisch hebt uitgedrukt, nog eens in 
een andere taal uitdrukt. Wat betekent 
dat?
N.L.: Dat heeft een heel concrete achter
grond. Ik had een vriend, intussen overle
den, die net dat geprobeerd heeft. Het ging 
erom een soort metafysische poëzie in een 
talige vorm te brengen. (Dat is in elk geval 
mijn voorstelling ervan, die ik uit mijn 
theorie afleid, toen hij 79 was is hij over
leden, dus begin jaren ‘70 of nog vroeger, 
we kenden elkaar sinds onze studietijd.) 
A.K.: En die dan weer losser te maken, te 
vertragen.
N.L.: De gedachte niet correct weer te 
geven, maar ook het complexe wat sprin
gerig te maken. Ik denk dat ook de poëzie 
een vorm van reflectie heeft, maar dan wel 
een vorm die haar kenmerkt. Je moet altijd 
- dat was een van de onderwerpen waar ik 
het met mijn vriend over had — de dingen 
die je uitsluit mee in rekening brengen.
A.K.:7a.
N.L.: Wanneer je dus over “droogte” 
spreekt, bedoel je dan “liefde”? Wanneer 
je over “woestijn” spreekt, wat bedoel je 
dan? Wat wil je in dat begrip transpor
teren? Kan dat “leven” zijn? In de theorie 
ben ik sterk geneigd om met onderschei
dingen te werken. Elk begrip heeft een 
andere kant. En ik wil duidelijkheid krij
gen over wat ik wil uitsluiten. In de poëzie 
kan de draad via de uitgesloten kant lopen, 
en het wordt dan zo onzinnig, dat je beter 
op het parallelspoor probeert te ontdek- 
ken...
A.K.: ...wat de zin is...
N.L.: ...en waarvan eigenlijk sprake is.
A.K.: Als je dus een gedicht kon maken dat 
uit louter vergissingen zou bestaan, als dat 
mogelijk was, dan zou u dat een zeer inte
ressant spoor vinden. Kunt u nu eens aan 
de hand van een basissituatie in de context 
van uw boek over de liefde, Liebe als 
Passion, beschrijven wat ‘complexiteit’ 
is?
N.L.: Ik zou dat op het niveau van een 
moderne intieme relatie bekijken, niet 
meteen aan de hand van de literaire con
texten die we in dat boek bekeken hebben. 
Het gaat dus om de voortdurende tweede- 
ordeobservatie: dat je bij alles wat je doet 

bedenkt wat hij of zij zou zeggen als hij of 
zij zou zien watje doet, of: hoe moet ik me 
gedragen...
A.K.: ... Wat is daarin een bewijs van 
liefde en wat is het duidelijk niet.
N.L.: Het bewijs van liefde is dan precies 
dat je ingaat op wat je in de ogen van de 
ander bent. — En dat je dat weet. Dus niet 
alleen dat je je schikt, maar dat je je ook 
wilt schikken, en dat je bent wat de ander 
van jou verwacht.
A.K.: Vertelt u eens een scène als voor
beeld.
N.L.: Je komt thuis, draait de sleutel om, je 
vrouw staat in de keuken. Natuurlijk zou je 
nu eerst graag even naatje bureau gaan om 
te kijken of er post is. Maar tegelijk weetje 
heel goed dat zij dat als een veronacht
zaming ziet. Dus ga je naar de keuken. Zij 
weet dat je naar de keuken gaat omdat zij 
anders zou veronderstellen dat ze veron
achtzaamd wordt.
A.K.: Wat er op zijn beurt toe leidt dat... ? 
N.L.: Dat leidt tot de onuitgesproken para
dox die typisch is voor een gezinstherapie: 
ik doe wat jij wilt, in het bewustzijn dat jij 
ziet dat ik het daarom doe.
A.K.: Ja.
N.L.: Een socioloog uit Trier, Alois 
Hahn [3], heeft een mooie studie geschre
ven over die niveaus van overeenstem
ming en verstandhouding: men is het 
erover eens dat men het niet haarscherp 
met elkaar eens hoeft te zijn, en men stelt 
zich tevreden met verschillende beelden. 
A.K.: De verdraagzaamheid in de intimi
teit berust dus op een zekere vaagheid, op 
onscherpte?
N.L.: Ja, op onscherpte en op het feit datje 
niet constant blijft doorvragen. Je wilt niet 
echt weten wat de ander over jou denkt. 
Maar het komt er natuurlijk op aan dat 
zoiets in het dagelijkse leven functioneert. 
Dat is bijvoorbeeld het geval in alledaagse 
huwelijksrelaties. Die hebben het pro
bleem van de observatie van de observatie 
afgeworpen. Ze hebben dus regels nodig 
om te weten hoe je de kinderen opvoedt, 
wanneer je gasten uitnodigt, welk tv- 
programma goed is en welke maaltijd echt 
onacceptabel zou zijn. Dergelijke ver- 
standhoudingsroutines raken dan gaande
weg ingeburgerd. En in een functionerend 
huwelijk verdoezelen ze de onmogelijk
heid om werkelijk te weten wat de ander is 
of wat de ander denkt. En watje zelf wilt! 
Ik herinner me een geval uit een instituut 
voor gezinstherapie. De partners waren 
ongelukkig omdat ze het niet eens waren 
over de vraag wanneer het tot geslachts
verkeer moest komen. “Zou jij vandaag 
willen? Ja, als jij wilt, dan doe ik het 
natuurlijk.” Die afstemming : “Ik doe het 
als jij het wilt - ik wil het eigenlijk ook, 
maar ik zou nu liever niets zeggen, omdat 
ik jou anders zou dwingen ja te zeggen, 
hoewel jij er eigenlijk helemaal geen zin in 
hebt...” En de regel was dan: altijd op vrij
dag.
A.K.: En hoe brengen die elkaar dan in de 
juiste stemming, zodat het op vrijdag 
daadwerkelijk tot geslachtsverkeer komt? 
N.L.: Dat weet ik niet. De rest van de 

geschiedenis interesseerde mij niet. Wat 
mij interesseerde, waren die vergeefse 
inspanningen, die pathologie van de con
stante reflectie over wat de ander van jou 
verwacht, en tegelijk ook: het introduceren 
van een maximale zelfverwerkelijking. De 
verwachting bijvoorbeeld dat de ander van 
me houdt zoals ik mij graag zou zien. Maar 
hoe kan hij dat?
A.K.: Als de liefdeswinsten tot zo’n beurs 
aangroeien - is het dan nog mogelijk om 
door een bankroet weer met beide voeten 
op de grond te belanden?
N.L.: Wel, volgens mij is sensibiliteit 
sowieso eerder een uitzonderingstoestand. 
Ook dat onderzoek van Alois Hahn heeft 
daarmee te maken. Hij heeft het over jonge 
huwelijken, huwelijken die een paar jaar 
oud zijn. Via overeenstemmingsrituelen 
koppelen de partners zich van elkaar los, 
en slechts bij uitzondering blijven ze door
vragen naar wat de ander echt wil.
A.K.: Een goeie relatie tendeert dus naar 
de marges.
N.L.: Ja, of naar overeenstemmingsroutines, 
cognitieve routines, naar het “Ik zie wat 
zij/hij wil, dat zie ik meteen als ik kijk”. En 
die integratie, die ook een geheugen 
opbouwt, een collectief geheugen, dat van
uit de interactie wordt geproduceerd en 
gereproduceerd, vanuit datgene wat tel
kens opnieuw voorkomt...
A.K.: ...collectief: dat zou dan een gezins- 
geheugen zijn.
N.L.: Ja, of een partnergeheugen. Later 
komt daar natuurlijk het probleem van de 
kinderen bij. Wanneer men kinderen heeft, 
worden de verstandhoudingsproblemen als 
het ware gefocust: beide partners moeten 
het eens raken over een gezamenlijke hou
ding tegenover de kinderen.
A.K.: Coalities vormen.
N.L.: Ja, en dat zijn dan natuurlijk de 
gevallen die de therapeuten interessant 
vinden. Heel vaak krijg je die pas wanneer 
er kinderen zijn. En wanneer kinderen de 
situatie niet kunnen diagnosticeren, maar 
er wel onder lijden dat onbesliste conflic
ten op hen uitgewerkt worden. Dat is een 
zeer ingewikkelde situatie. Maar ik geloof 
dat het kernprobleem erin bestaat dat we 
daarbij niet uitgaan van realiteiten, maar 
van een tweedeordeobservatie, van de 
observatie van de observator.
A.K.: Ja. NeemditgedichtvanMorgenstem: 
“Een haas zat op een weide/ hij dacht dat 
niemand die weide zag/ maar intussen 
bekeek hem met een verrekijker/ met grote 
ijver de bosambtenaar/ en hem dan weer 
bekijkt God stil en stom. ” Wat is dan het 
verschil met zo’n waarneming bij u? Een 
waarneming met drie perspectieven.
N.L.: Dat is een kettingstructuur.
A.K.: En het is een hiërarchische structuur.
N.L.: Ja.
A.K.: Bij u is dat niet zo?
N,L.: Nee, bij mij zou het een wederzijdse 
structuur zijn, die beperkt wordt tot functie- 
systemen. Bijvoorbeeld in de economie, 
op de markt, als je observeert of de markt 
jè prijs gretig slikt, of net niet en je hem 
moet aanpassen. Daarom waren de bevro
ren prijzen van het socialistische Oostblok 
zo’n catastrofe. Je leert er niets uit. Je kunt 
niet observeren hoe je geobserveerd wordt. 
Bij beweeglijke prijzen kun je observeren 
hoe de ander je product beoordeelt, of hij 
je koopt of niet. In de politiek spelen de 
media die rol. Je plaatst je voor de media 
en je ziet hoe je geobserveerd wordt, je 
calculeert mee in hoe je geobserveerd 
wordt, zonder je af te vragen wat iemand 
in zijn binnenste werkelijk denkt of voelt. 
A.K.: Bij de moraal zegt u ergens dat hij 
tot oorlog leidt.
N.L.: Ja, hij is polemogeen, een woord dat 
uit het Frans is afgeleid. Een vriend van 
me heeft die term gebruikt. Enerzijds 
vloeit de moraal voort uit het conflict: als 
men het met elkaar eens is, hoeft men niet 
te gaan moraliseren.
A.K.: Nee.
N.L. ■ Maar als er een conflict bestaat, kan 
er ee; ‘oen zijn om criteria te hanteren die 
jou - en de ander - ertoe brengen jezelf te 
achten of te minachten. En als je dan de 
controverse voortzet, krijg je een moreel 
beladen conflict. Plotseling staat immers 
het zelfrespect op het spel, wat dan op een 
duel kan uitlopen. Of, om het modieuzer 
uit te drukken, op een wederzijdse bescha- 
digingsoperatie.
A.K.: En hoe staat het met de liefde als
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passie in de voormodeme vorm? Brengt ze 
ook oorlog voort of staat ze daar onver
schillig tegenover?
N.L.: Dat zou ik niet zo meteen zeggen. Ik 
zou veeleer zeggen dat ze pathologische 
tendensen heeft, dus dat ze buitensporige 
eisen stelt en dat ze tegelijk ook tot teleur
stellingen leidt. Je moet meer presteren 
dan je had verwacht, en het levert minder 
op. In het domein van de seksualiteit kun 
je zo’n ruil natuurlijk moeilijk afwegen. 
Wie haalt er meer uit? Meestal is dat niet 
zo duidelijk. Maar in de liefde zelf leidt die 
diffuse wederkerigheid ertoe dat je vast
loopt op verborgen problemen, problemen 
die je niet kunt uitspreken.
A.K.: Zo dat men zou kunnen zeggen, zoals 
in het sprookje Gelukkige Hans - ik wil 
beter, rijker worden, de liefde moet me 
beter maken, moet me meer mijzelf laten 
zijn. Het gaat dus om een ruil?
N.L.: Ja, maar waarbij niet duidelijk is wat 
precies gepresteerd moet worden. En 
vooral: Hans is slechts één personage. 
Maar hier heb je Hans en Lisa: wie krijgt 
meer? En wie moet rekening houden met 
de ander?
A.K.: Je zou je kunnen voorstellen dat het 
kapitalisme, het vrije ondernemerschap, 
het zoeken en vergaren van schatten — iets 
wat in de werkelijke wereld toch heel 
moeilijk is geworden - nu worden geïntro
duceerd in het privé-domein, in het sub
ject, in de liefdesrelaties. En dat het kapi
talisme daar momenteel aan het boomen 
is. Dat je dus meerwaarde produceert door 
de ander - ik word beter door de ander? 
N.L.: Dat zou veronderstellen dat je een 
rekeneenheid hebt, een equivalent van het 
geld, en dat is er eigenlijk niet...
A.K.: Geld ja, daar hebt u gelijk in. Maar 
het zou toch iets kunnen zijn dat waarde
voller is, meer illusoir is dan geld, een ruil 
in natura.
N.L.: Mij zou een omgekeerde, maar 
gelijkaardige redenering meer overtuigen: 
de relatie voor het leven is een vorm 
waarin je van teleurstellingen kunt herstel
len, of waarin je over alles kunt praten, 
alles kunt vragen, voor alles begrip kunt 
vinden. Of in elk geval was dat vroeger 
zo...
A.K.: ...eerst gratis of tegen betaling in 
natura, en nu...
N.L.: Waarin je als persoon nog echt telt... 
A.K.: Wanneer ik nu in de situatie terecht
kom dat ik precies in dat privé-domein 
mijn voordeel ga zoeken - omdat ik mijzelf 
anders niet kan verwerkelijken, niet kan 
groeien, terwijl ik dat daar wel nog kan - 
dan zouden daarvoor niet alleen spontani
teit, exclusiviteit enzovoort vereist zijn, 
maar er komt nog iets bij, in die zoektocht 
naar geluk in het privé-domein.
N.L.: Dat kan misschien zo zijn, maar 
anderzijds vind ik dat beeld ook wat te 
tweedimensionaal, als je rekening houdt 
met de maatschappelijke realiteit. Daar 
heb je wel degelijk nog kansen op succes. 
Je kunt bijvoorbeeld beroemd worden en 
op die manier carrière maken. Je houdt de 
aandacht vast, bundelt die, leidt ze naar je 
toe en via jou naar anderen. Daar kom je al 
een heel eind mee.
A.K.: Als u over het “heden” spreekt, wat 
is dat dan? In de strikt grammaticale bete
kenis, bedoel ik: tegenwoordige, verleden, 
toekomstige tijd, conjunctief, optatief...
N.L.: In de strikt temporele zin is het 
heden het punt zonder tijdsduur, waarin 
verleden en toekomst van elkaar onder
scheiden zijn, het punt van waaruit een 
toekomst een toekomst en het verleden het 
verleden is. Het differentiaal - dat is 
Novalis, zo u wilt - het different al van 
verleden en toekomst is het heden. En dat 
betekent ook: naarmate het verleden geen 
beloftes voor de toekomst meer bevat, 
wordt het heden als breekpunt steeds 
belangrijker.
A.K.: Als u het over “vertragen" hebt, als 
u zegt dat het belangrijk is niet te snel te 
willen begrijpen, maar het ook in de taal 

6 mogelijk te maken dat iets blijft hangen 

— heeft dat daarmee te maken? Met het uit
rekken van het heden, van dit moment?
N.L.: Ik zou het geen uitrekken noemen. Ik 
bedoel gewoon dat je het heden niet moet 
overbelasten. Tegenover de studenten, bij
voorbeeld, of in een lezing is het een ver
keerd uitgangspunt om zo te werk te gaan: 
deze zin is uitgesproken, hij komt nooit 
meer terug, nu moet ik hem begrepen heb
ben, anders raak ik de draad kwijt en dan 
begrijp ik er helemaal niets meer van... Je 
moet in je achterhoofd houden datje moet 
investeren in de herhaling, in de inspan
ning. En dat er altijd nog tijd is om er gron
diger mee bezig te zijn.
A.K.: Zoals in een klein labyrint, waarin je 
veel tijd kunt doorbrengen.
N.L.: Als je je met iets inlaat, mag je er 
niet van uitgaan dat alles nu meteen beslist 
moet worden. Je moet een soort gelaten
heid ontwikkelen tegenover alles wat je 
later nog grondiger kunt inhalen, tegen
over watje kunt overdoen.
A.K.: Wanneer u het over “begrijpen” 
hebt, bedoelt u dan ook dat kannibalis
tische effect: ik eigen het me toe, ik sla het 
dood door het te begrijpen, ik maak het 
een kopje kleiner?
N.L.: In dit verband misschien wel, maar 
niet in het algemeen. Vooral als je je op 
lange termijn met een thema bezighoudt, is 
het gevaar veeleer dat het allemaal erg lang 
duurt. Dat kon je bij Talcott Parsons goed 
zien: hij was bezig met een onderneming 
die zijn hele leven in beslag nam.
A.K.: De onderneming van zijn filosofie. 
N.L.: ...van zijn sociologische theorie.
A.K.: U kent hem toch, u hebt bij hem 
gestudeerd.
N.L.: Ja, ik ken hem goed. Hij, is in 1979 
gestorven, 77 was hij toen. Vóórdien was 
hij meer dan tien j aar compleet geïsoleerd 
geweest. In 1967 was alles plots voorbij en 
zakte het in elkaar, zonder dat je eigenlijk 
wist hoe dat kwam, zonder argumentatie, 
zonder verificatie van zijn theoretische uit
spraken. Het had met het marxisme te 
maken, met verschillende vormen van kri
tiek. Maar in de grond ontwikkelde zijn 
theorie zich te traag om de modieuze stro
mingen van die tijd te kunnen volgen. Een 
hele tijd lang stond ze - wat voor de VS 
erg ongewoon is - in hoog aanzien, was ze 
zeer gerespecteerd; eigenlijk is het de 
enige echte theorie die de Amerikanen ooit 
bedacht hebben.
A.K.: En dan laat iedereen hem in de 
steek.
N.L.: Plots is alles weg.
A.K.: Hoe zag hij eruit?
N.L.: Klein, voortreffelijk gekleed, een 
Amerikaan die eruitzag als een Engelsman, 
die ook met een Engels accent sprak, een 
toonbeeld van zelfbeheersing, iemand die 
de zaken altijd ernstig aanpakte, haast 
nooit met humor, iemand die openstond 
voor alle mogelijke thema’s. Altijd voelde 
hij zich geprovoceerd; hij had constant het 
gevoel dat hij zijn theorieën moest omwer- 
ken. Zeer monomaan dus, ook in het knut
selen van theorieën. Er is niemand die ik 
ooit zo monomaan heb meegemaakt.
A.K.: Hoe lang bent u daar gebleven?
N.L.: Meer dan een jaar. Later bleven we 
met elkaar in contact. Twee dagen voor 
zijn dood heb ik hem nog ontmoet, hier in 
Duitsland. We hebben vrij lang met elkaar 
gepraat. Hij is in Duitsland gestorven.
A.K.: Waaraan?
N.L.: Overbelasting, vermoedelijk.
A.K.: Hij heeft dus geprobeerd om toch 
nog...
N.L.: Ja. Duitsland kwam onverwacht 
-we hebben een congres gehouden in 
Heidelberg met Wolfgang Schluchter, 
Habermas, enkele psychologen en ikzelf, 
om Parsons’ theorie te bestuderen. [4] Dat 
had hij in de VS al heel lang niet meer 
meegemaakt, en hij was enthousiast en 
ontroerd. Hij sprak heel goed Duits, maar 
hij sprak in het Engels. Voor de vuist weg 
vatte hij in 20 minuten samen wat hij over 
de congresbijdragen zou zeggen.
A.K.: Als een uurwerk.

N.L.: De studenten waren weg van 
Parsons, hoewel zijn theorie altijd de naam 
had conservatief en wat weet ik allemaal te 
zijn.
A.K.: En terwijl hij volop op dreef is, gaat 
hij dood.
N.L.: Ja. Men heeft natuurlijk misbruik 
van hem gemaakt, het Recla-Institut wilde 
hem naar München halen, hij voelde zich 
niet goed en is die nacht plots gestorven. 
A.K.: Een zeer merkwaardige ontdekking 
die u gedaan hebt, is het boek Laws of 
Form van George Spencer-Brown. [5] Wie 
is dat? Hebt u hem ooit gezien of bezocht? 
N.L.: Nee. Hij heeft me eens opgebeld. Het 
contact met hem verliep uiterst moeizaam; 
het schijnt dat hij nu een uitnodiging naar 
Heidelberg aanvaard heeft, maar dat wil 
helemaal niet zeggen dat hij ook echt zal 
komen.
A.K.: U hebt hem een inleiding gegeven in 
de theorie, in het Duits.
N.L.: Ja, buiten het enge domein van de 
wiskunde. Wiskundigen hebben me al heel 
vroeg, rond 1970, attent op hem gemaakt 
- de eerste druk van zijn boek verscheen in 
1969 - toen we probeerden om in Bielefeld 
een programma rond complexiteit uit te 
werken, in de wiskunde, de sociologie, de 
psychologie. Aanvankelijk kon ik met zijn 
boek niet zoveel aanvangen. Vermoedelijk 
dankzij Heinz von Foerster [6] en andere 
impulsen heb ik het later toch nog eens 
bekeken. In mijn lectuur gaat het vaak zo: 
af en toe ontdek ik iets nieuws waar ik 
vroeger overheen had gelezen, omdat het 
zeer gecondenseerd geschreven is. Zijn 
uitgangspunt is eigenlijk dat alles dankzij 
het onderscheid gebeurt. Je kunt niets 
waarnemen, als je het niet kunt onder
scheiden.
A.K.: Geeft u eens een voorbeeld.
N.L.: Er zou niets bestaan, als je tegelijk 
ook niet het bestaan zou veronderstellen 
van iets anders dat erbuiten ligt. Een glas 
kun je maar als glas beschrijven omdat je 
niet tegelijk ook de fles of de tafel of de 
kamer of de wereld wilt beschrijven.
A.K.: Op zichzelf zou een glas een zinloos 
iets zijn. Je zou niet eens weten waarvoor 
het dient...
N.L.: Nee, het moet altijd van iets anders 
onderscheiden zijn, anders heeft het geen 
contouren, kun je er niet aan refereren, kun 
je het niet benoemen. Dat betekent ook dat 
het begrip vorm hier naar een grens ver
wijst, en niet naar iets substantieels, 
gevormds. Dat is nieuw volgens mij. 
Gewoonlijk onderscheiden we immers 
vorm en inhoud, vorm en materie, en we 
zijn erg ongelukkig met dat onderscheid 
omdat het eigenlijk onbruikbaar is. Hier 
wordt vorm eenvoudigweg gereduceerd 
tot iets wat je voor operaties kunt gebrui
ken, als je iets uitsluit. Wat mij daarin inte
resseert, dat is eigenlijk een paradox, een 
heimelijke paradox die je in het begin niet 
kunt benoemen, omdat je een onderschei
ding nodig hebt om iets te kunnen benoe
men -maar wat doe je met het onder
scheid tussen het onderscheiden en het 
benoemen? Daaronder ligt blijkbaar nog 
een onderscheid. Je moet het onderscheid 
kunnen onderscheiden van het benoemen, 
je moet het dus als onderscheid kunnen 
benoemen...
A.K.: Kunt u dat misschien met een praktijk
voorbeeld verduidelijken?
N.L.: Het gaat om iets algemeens. Het 
geldt dus voor elk voorbeeld. Als ik bij
voorbeeld goed en slecht onderscheid, dan 
rijst de vraag: waarom maak ik dat onder
scheid eigenlijk? Ik moet dat onderscheid 
ook weer kunnen onderscheiden. - 
A.K.: Als u het bijvoorbeeld over de tech
niek of over de natuur hebt, bedoelt u dan 
de natuur als iets dat zich onderscheidt 
van de genade? Of van de techniek, of van 
de beschaving?
N.L.: Iedereen heeft compleet andere 
voorstellingen van de natuur. Je kunt daar
mee spelen, doen alsof je de natuur altijd 
onderscheidt van de genade, terwijl je het 
in werkelijkheid over de techniek hebt.

A.K.: Doet u dat eens voor bestialiteit.
N.L.: Bestialiteit.
A.K.: Wat is daarvan de tegenpool, de dif
ferentie?
N.L.: Ik zou denken: humaniteit, als je de 
normale manier van spreken wilt kopiëren. 
Maar als iemand over bestialiteit spreekt, 
kun je vermoeden dat hij in werkelijkheid 
als humaan gewaardeerd wil worden, dat 
zijn motieven dus aan de andere kant lig
gen. Dat hij, om het zo maar eens te zeggen, 
dicht tegen de slechte kant van de maat
schappij aan hangt, om zelf aan de goeie 
kant gelokaliseerd te zijn. Wat ik hier 
uiteenzet, is technisch gezien natuurlijk niet 
Spencer-Brown. Maar het is een les die je 
eruit kunt trekken, en dat heb ik met hem 
ook eens aan de telefoon besproken.
A.K.: Ufilosofeert dan aan de telefoon? 
N.L.: Hij heeft me eens opgebeld.
A.K.: Hoe lang duurt zo’n gesprek?
N.L.: Dat heeft een half uur geduurd. Hij 
was in een soort existentiële nood en heeft 
toch een half uur getelefoneerd.
A.K.: Voert u dan vaktechnische gesprek
ken? Kunt u hem ook opbellen?
N.L.: Dat zou ik kunnen, maar dat doe ik 
eigenlijk niet. Maar we proberen hem eens 
naar Duitsland te halen, wat erg moeilijk 
is, omdat hij zeer Engels is in de manier 
waarop...
A.K.: En ooit heeft hij Bertrand Russell... 
N.L.: Dat is zijn leermeester.
A.K.: ...ooit heeft hij hem een onderzoek 
voorgelegd. Waarover ging dat?
N.L.: Ik vermoed dat het om die goederen
wagons ging, maar heel zeker weet ik het 
niet.
A.K.: Waarover zegt u?
N.L.: Goederenwagons. Het gaat om de 
yraag -u zult dat makkelijk kunnen 
begrijpen - hoe je kunt vaststellen, als de 
trein een tunnel inrijdt en hem weer uit
rijdt, hoe je kunt weten dat het nog 
dezelfde goederenwagons zijn.
A.K.: Ach.
N.L.: Je kunt dat natuurlijk ook fotografe
ren. Dat gaat dus zeer eenvoudig, maar...
A.K.: Maar wat is het filosofische pro
bleem?
N.L.: Het mathematische probleem is dat 
je de wagons moet benoemen en tellen, en 
de mathematische relatie tussen tellen en 
benoemen is het probleem: dat is het hele 
probleem van de vorm. Hij, Spencer- 
Brown dus, markeert en opereert met de 
markeringen -met slechts twee axio
ma’s- zodat hij de rekenkunde en de 
tweewaardige algebratheorie kan recon
strueren.
A.K.: Als leek begrijp je eigenlijk de hele 
problematiek niet zo goed. Volgens de 
regels van de waarschijnlijkheid neem je 
aan dat de tunnel en de lieve God niet sjoe
melen, dat wat de tunnel inrijdt er ook 
weer uitkomt. Ik ga ermee akkoord dat dat 
een veronderstelling is.
N.L.: Ja, maar hoe kun je dat bewijzen? 
Wiskundigen willen zoiets altijd bewijzen. 
En wat hem aan dat probleem blijkbaar 
interesseert, voorzover ik hem ken - hij 
heeft trouwens een patent voor dat pro
bleem verworven, of dat ooit lucratief 
benut kan worden, weet ik niet - dat is 
inderdaad de kwestie van het markeren: 
hoe kun je identificeren en tellen met 
elkaar combineren?
A.K.: Voor de leek klinkt dat behoorlijk 
spitsvondig. Waarom? Er ligt hier blijk
baar een belangrijke wet verscholen?
N.L.: Het is een vraag die blijkbaar - ik ben 
zelf ook geen expert in logica en wis
kunde - logische veronderstellingen omver
werpt. Ze leidt er bijvoorbeeld toe datje de 
markering moet temporaliseren, dat de 
hele calculus er een is die tijd in beslag 
neemt. En het is een calculus die het zon
der uitspraken over waar of onwaar kan 
stellen, dus geen logische propositiecalcu- 
lus of zoiets. Het speelt zich allemaal in 
zekere zin op het papier af: de marks - een 
mark is zo’n haakje- worden volgens 
bepaalde regels naast of onder elkaar 
gezet, en dan worden zeer ingewikkelde



constructies opgebouwd, die dan weer met 
zeer eenvoudige trucs opgelost kunnen 
worden. Maar dat functioneert slechts als 
een sequentie van operaties, dus alleen in 
de tijd. Achter die calculus zit de vraag die 
teruggaat tot Wittgenstein en misschien 
nog verder: hoe kan een wereld zichzelf 
observeren? Als hij actief zou zijn en iets 
zou benoemen dat niet de wereld zelf is, 
dan zou er al een superwereld ontstaan 
zijn. Dus moet je aannemen dat er in de 
wereld reflectiecentra zijn die iets benoe
men, daardoor iets onderscheiden van de 
rest van de wereld, en in die onderschei
ding zelf niet voorkomen. Dat is dan de 
blinde vlek - dat de observator geen deel 
uitmaakt van de onderscheiding. Maar 
iemand anders kan dan wel vragen waarom 
ik mij door de bijzondere interesse voor 
mijzelf onderscheid. Zo krijg je die circu
lariteit van de vraag naar de observator, die 
in de observatie verondersteld wordt, maar 
onzichtbaar blijft. De calculus lost dat uit
eindelijk op in de figuur van het reentry. 
datgene wat onderscheiden is, wordt weer 
in de onderscheiding gebracht.
A.K.: Ik heb u voor ons gesprek over een 
frontlazaret verteld dat in 1916 door artille
rie beschoten wordt. Een Italiaans opera
gezelschap komt aan en werkt alle sche
ma’s af die in de codering van de intimiteit 
in de versie van de Verdiopera’s voorko
men. Daarna wordt alles begraven in een 
artillerietrommelvuur.
N.L.: Dan heb je eigenlijk twee onder
scheidingen. Die van de muziek: welke 
stem, welke melodie, welk thema; en de 
onderscheiding binnen/buiten, dus de artil
leriebeschieting; en het is zo dat je die 
onderscheidingen simultaan hanteert en 
daardoor...
A.K.: ...de chaotische geluidsvorm en de 
constructieve geluidsvorm van de muziek; 
de artillerie maakt immers ook geluid...
N.L.: Een vraag: u beschrijft dat als obser
vator van de hele scène?
A.K.: Nee. Ik zou graag van u weten hoe u 
de botsende vormenwerelden zou beschrij
ven - de oorlog is immers ook een vormen- 
wereld...
N.L.: Voor mij is het uitgangspunt: wie is 
de observator?
A.K.: Ja.
N.L.: Is het de zanger óf de zanger die op 
een gezang moet reageren?
A.K.: Of zijn het de patiënten die in het 
lazaret genezen willen worden? Misschien 
helpt de muziek daarbij...
N.L.: Ja... of gaat het om een opvoering in 
afwachting van een dreigende aanval of 
een catastrofe, dan zijn de zangers eigen
lijk duale observatoren: ze moeten zien 
wanneer ze hun stem moeten inzetten.
A.K.: Neemt u even aan dat de toeschou
wer van de opera de observator is. Die ziet 
alleen een opvoering, die hoeft geen artil
lerie te vrezen.
N.L.: De opera van 1916? Of...
A.K.: ...de toeschouwer die nu in 1994 
naar de schouwburg gaat en een kaartje 
heeft gekocht. Stel dat wij beiden naar de 
opera gaan. Wat observeren we?
N.L.: We observeren de indifferentie van 
twee verschillende onderscheidingen. Op 
zichzelf is dat niet zo ingewikkeld. Als 
toeschouwer begrijp ik het stuk alleen als 
ik adequaat observeer, doordat ik zie: dat 
is een scène die valt onder het type ‘onder
breking van de uitvoering’ -een oude 
theatertraditie: bij Shakespeare enzovoort 
heb je voorstellingen in de voorstelling.
A.K.: De pauze, het mislukken.
N.L.: Ja, of in Hamlet. Doordat ik gewoon 
ben of getraind ben om een operavoorstel
ling in de opera zelf te beleven in een con
text die meer omvat dan alleen de opera- 
voorstelling...
A.K.: ...en nu wordt datgene wat ingrijpt, 
wat onderbreekt, gedefinieerd als iets wat 
geen pauze is, geen eenvoudige interrup
tie, maar iets wat de toeschouwers en het 
hele operagebouw kapot wil maken.
N.L.: Maar er is een onderscheid tussen die 
twee gevallen. Wordt die situatie op haar 

beurt weer in het theater binnengebracht, 
dan moet de toeschouwer er dus rekening 
mee houden dat hij beschoten wordt? Of 
ziet hij dat iets wat als fictie wordt 
beschouwd nu met een realiteit in verbin
ding kan worden gebracht, waarbij hij die 
realiteit ook als fictie moet zien? Want er 
gebeurt nu immers niets.
A.K.: En hij wordt nu gefascineerd door 
de fictie. De waarschuwing die in de zaal 
wordt omgeroepen, neemt hij niet ernstig. 
Dat had je ook in Israël, toen Irakese 
raketten werden afgevuurd, en het concert 
gewoon voort ging. De muzikanten en de 
toeschouwers legden dezelfde dapperheid 
aan de dag als in de oorlog.
N.L.: Het interessante is wat er gebeurt 
wanneer die relatie, die interruptierelatie 
van externe realiteit en fictioneel verhaal 
zelf ook weer fictie wordt, zodat je je moet 
afvragen: zou er ook nu niet een bom kun
nen inslaan of zich een aardbeving kunnen 
voordoen of een brand kunnen uitbreken 
of zoiets? Wie ben ik als toeschouwer, ik 
die moet meemaken dat zoiets kan worden 
opgevoerd? Voor mij is het interessante 
aan de Hamletsituatie de situatie van het 
theater in het theater, dus dat de situatie die 
je aanvankelijk, als realiteit aanvaardt 
-Hamlet probeert de moordenaar op te 
sporen met behulp van een toneelstuk- 
zelf ook weer fictionele realiteit wordt. Het 
toneelstuk is fictie in de fictie, en de toe
schouwer moet die dubbele realiteit als fic
tie registreren, want het gaat immers niet 
om een werkelijke moord. Ik vind dat een 
interessante situatie omdat men het theater 
of de opera van hun geloofwaardigheid 
ontdoet, doordat men er een andere reali
teit bij doet, terwijl die opera eigenlijk 
nooit echt geloofwaardig is geweest, 
omdat men de hele tijd wist dat men in de 
opera zat. Maar er komt nog een extra 
ongeloofwaardigheid bij, als je ziet hoe de 
realiteit in het theater, in het opera- 
gebeuren ingrijpt en alles weer tot fictie 
wordt gemaakt.
A.K.: Maar als in 1944 de medewerkers 

. van de opera naar het front gestuurd wor
den, omdat men alle schouwburgen sluit, 
als het fronttheater dus een opera opvoert 
- dan lopen die mensen werkelijk gevaar.
Daar heb je dan het raakpunt, dat we overi
gens in de fantasie constant nabootsen. Dat 
is het punt dat mij interesseert, waar het 
fantaseren overspringt in het voorstellings
vermogen, in de realiteit. Onderscheidingen' 
worden dan in de war gebracht ^- het is een 
normale labyrintische verhouding.
N.L.: Nee, die gaan helemaal niet samen! 
Je kunt toch een onderscheid maken tussen 
iemand die zingt en iemand die door een 
bom wordt getroffen. Als je het idee hebt 
dat straks misschien geschoten wordt, dan 
is het feit dat hij een beetje anders zingt 
dan anders eigenlijk ook...
A.K.: Aannemelijk.
N.L.: ...aannemelijk. De hele fictie is toch 
ook een realiteit, ik bedoel, er wordt daad
werkelijk gezongen.
A.K.: Ja.
N.L.: En eigenlijk is er alleen maar een 
onderscheid tussen fictionele realiteit en 
reële realiteit. Dat het onderscheid nu 
indifferent kan worden, vind ik eigenlijk 
niet zo dramatisch, toch niet vanuit het 
perspectief dat u zelf al hebt gekozen, dus 
vanuit de vraag: wat zie ik als ik dat zie? 
Of vanuit het perspectief: wat zie ik als 
toeschouwer als mij zoiets in het theater 
wordt getoond?
A.K.: Wat is voor u de grammaticale con
junctief, de mogelijkheidsvorm?
N.L.: Er zijn vermoedelijk verschillende 
noodzakelijkheden om de conjunctief te 
gebruiken, om mogelijkheden conjunctief 
te maken. Maar om te beginnen gaat het 
om een distantie tussen twee realiteiten...
A.K.: ...en daar hebt u weer uw onder
scheiding.
N.L.: Ik kan alleen in onderscheidingen 
denken. Anders zou ik me afvragen, vol
gens welke regels gebruik ik de conjunc
tief, en gebruik ik hem ook werkelijk in 

mijn manier van spreken of niet? Maar dat 
is niet interessant.
A.K.: Zou u dan zeggen dat de Verlichting 
een massale productie van het onderschei
dingsvermogen is? Kunt u dat bevestigen? 
N.L.: Ja, als je weet welke onderscheiding 
je moet onderscheiden.
A.K.: Een zin van u luidt: “Eens men in de 
communicatie verstrikt is geraakt, keert 
men nooit nog naar het paradijs van de 
eenzame zielen terug. ” Kunt u die zin wat 
toelichten?
N.L.: Daarmee bedoel ik eigenlijk het vol
gende: het paradijs in de Bijbel kun je als 
een orde zonder onderscheidingen inter
preteren. Je had er dit en dat, en dat was 
het. Je kon j e voeden .en plezier maken en 
verder had je niets nodig. De onderschei
ding werd pas ingevoerd door het verbod. 
Plots was de andere kant er, de verboden 
vrucht.
A.K.: Dat is het begin van elke maatschap
pij-
N.L.: Plots schaamt men zich, men maakt 
bij zichzelf een onderscheid: naakt of niet 
naakt.
A.K.: Mannelijk, vrouwelijk. In het para
dijs, uit het paradijs verdreven.
N.L.: Men kan verleiden! Adam heeft 
waarschijnlijk nooit een rib gemist, omdat 
hij die rib waaruit God Eva heeft gescha
pen, nooit heeft onderscheiden.
A.K.: U bedoelt dat u er voor uw geboorte 
niet was, en dat zoiets een paradijselijke 
toestand was.
N.L.: Nee, in het paradijs had je in elk 
geval objecten, er was niet niets. Het moet 
er zelfs heerlijk zijn geweest. Alleen: die 
andere kant had je er niet, datgene waarvan 
iets onderscheiden moet worden. En in die 
zin was het ook goddelijk, want je kunt je 
God moeilijk voorstellen als een observa
tor die altijd moet onderscheiden en het 
andere daarbij buiten beschouwing laat.
A.K.: En plotseling heb je daar, zoals de 
onrust in een uurwerk, het woord commu
nicatie en de gebeurtenis communicatie. 
En in de evolutie is die communicatie toe- 
genomen.
N.L.: Ja. Communicatie stoelt op taal en 
taal is pas mogelijk als je datgene wat je 
met woorden benoemt, kunt onderschei
den zoals de woorden dat verlangen. Of als 
je een onderscheid maakt tussen wat 
gezegd wordt en degene die het zegt. Voor 
communicatie is het nodig dat je niet 
zomaar het gedrag bekijkt zoals het is, 
maar dat je onderscheidingen kunt inbou
wen.
A.K.: En in die vormen gaat de evolutie 
voor u verder. Dat betekent dat de evolutie 
niet via onze kinderen zal verlopen, want 
die zouden vermoedelijk niet bestand zijn 
tegen een mutatie, ze mogen niet bloot
gesteld worden aan de harde wetten van de 
mutatie, en wij stellen hen er ook niet bloot 
aan. Maar op het niveau van de onder
scheidingsvermogens, van de communica
ties en zeker van de systemen gaat de evo
lutie voort. .
N.L.: En veel sneller dan dat organisch 
mogelijk zou zijn.
A.K.: Bij het trefwoord “heden”: in het 
eerste bedrijf van Faust staat: “Augenblick, 
verweile doch, du bist so schön!” Dat is 
een merkwaardige vorm van het heden. 
Beschrijft u dat moment eens in uw eigen 
woorden. Philemon en Baucis zijn daarnet 
omgebracht...
N.L.: Ik denk dat zoiets altijd een utopie is. 
Het heden is altijd een break.
A.K.: Maar op dat moment onderscheidt 
hij toch helemaal niets.
N.L.: Nee. Dat is zoals bij Rousseau op het 
He St. Pierre, waar hij alleen nog het klate
ren van de golven hoort en geen verleden 
of toekomst meer heeft, en gelukkig is.
A.K.: FauSt heeft toch verschrikkelijke 
dingen gedaan, mensen omgebracht en dat 
verschrikkelijke kanaal aangelegd. Dat is 
zo’n negatieve utopie.
N.L.: Maar wanneer het heden blijft, wan
neer niets meer gebeurt, behalve misschien 
zoals bij Rousseau dat klateren, dan is de 

tijd er nog altijd.
A.K.: Het uurwerk staat stil, de wijzer 
valt.
N.L.: Het loutere heden - dat kun je als 
geluksutopie nog accepteren. Dan hoef je 
er niet over na te denken waf van het verle
den gered moet worden, wat relevant is, 
watje kunt opgeven. Je hoeft niet te beslis
sen, kunt niet beslissen.
A.K.: Dat is dan weer in de zin van de pas
sie: een moment lang tot stilstand 
gebracht.
N.L.: Ja, en ik beeld me in dat dat zo blijft. 
Dat is een weg terug naar het paradijs, 
natuurlijk voor de onderscheiding.
A.K.: Ja, maar dan niet aan het eind van 
het gigantische denkproces van een alche
mist. Eigenlijk is dat een vreemde bank- 
roetverklaring: de slechten varen ten 
hemel, misdadigers worden begenadigd en 
de wetenschapper beeldt zich een moment 
lang de terugkeer naar het paradijs in.
N.L.: Ja, daarin zit twijfel aan de bescha
ving en ook een omkering, de zondeval 
wordt iets positiefs, zoals men dat in de 
17de en 18de eeuw kende: godzijdank is 
dat voorbij, nu kunnen we eindelijk aan de 
slag, en het gaat stilaan vooruit!
A.K.: Als u afgaat op uw eigen nieuws
gierigheid, zou u dan geïnteresseerd zijn in 
Faust? Zou u geïnteresseerd zijn in de 
lemuren, in de godenhemel aan het eind, of 
in Mefistofeles?
N.L.: Waarschijnlijk in Mefistofeles. Mijn 
partij is altijd die van de duivel. Die onder
scheidt het scherpst en ziet het meest.
A.K.: Wat zou u een van uw belangrijkste 
eigenschappen noemen? Nieuwsgierigheid? 
N.L.: Bokkigheid.

Vertaling uit het Duits: Eddy Bettens

Noten

[1] Hans Ulrich Gumbrecht, 1926. Ein 
Jahr am Rand der Zeit, 2001.
[2] Zie Ludwig Tieck, Franz Stembalds 
Wanderungen, in: Tieck, Werke in vier 
Banden, München, 1963, Bd. 1, p. 966.
[3] Alois Hahn (° 1941), socioloog.
[4] Over het congres, het ontstaan ervan 
en de plotse dood van Parsons schrijft 
Wolfgang Schluchter in Verhalten, 
Handeln und System. Talcott Parsons’ 
Beitrag zur Entwicklung der Sozial- 
wissenschaften, Frankfurt, 1989.
[5] George Spencer-Brown, Laws of 
Form, 1969.
[6] Heinz von Foerster (1911-2002), 
natuurkundige en cybemeticus.

Het programma Vorsicht vor zu raschem 
Verstehen/Talk-Show mit Niklas Luhmann 
Uber Unterscheidungsvermögen (duur: 
45 minuten) werd voor het eerst uitge
zonden op 4 juli 1994 door de zender 
SAT.l. Sinds 15 juli 2001 wordt het pro
gramma ongeveer tweemaal per jaar 
herhaald op XXP.
Bovenstaande tekst is een vertaling van 
de tekst van het interview die werd 
opgenomen in de bundel Warum haben 
Sie keinen Fernseher, Herr Luhmann? 
Letzte Gesprache mit Niklas Luhmann 
(red. Wolfgang Hagen), verschenen in 
2004 bij Kulturverlag Kadmos, Lehrter 
Strasse 46,10557 Berlijn (030/397.89.394;
info@kv-kadmos.com; www.kv-kadmos
.com). 7
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Audrey Hepburn - fashion star
Dirk Lauwaert

One name for the experience 
of full being is joy
J.M. Coetzee, Elizabeth Costello, 2003.

Audrey Hepburn (1929-1993) begon haar 
filmcarrière in 1948, haar laatste film 
maakte ze in 1990. Het wezenlijke deel 
van haar werk — na een aantal kleine pro
ducties - start in 1953, met het fenomenaal 
succesrijke Roman Holiday van William 
Wyler, en eindigde in 1967 met het intrige
rende Two for the Road en Wait Until Dark 
van respectievelijk Stanley Donen en 
Terence Young. Daarna draait ze nog een 
viertal films, waarvan Richard Lesters 
Robin and Marian (1976) een onmisbaar 
deel van haar filmografie blijft.

Tussen 1953 en 1967 wordt ze in 
zeven van haar zestien films gekleed door 
Hubert de Givenchy, artistiek erfgenaam 
van Balanciaga en een van de grote Parijse 
couturiers van na de oorlog. Het gaat om 
Sabrina (1954), Funny Face (1957), Love 
in the Afternoon (1957), Breakfast at 
Tiffany’s (1961), Charade (1963), Paris 
When It Sizzles (1964) en How to Steal a 
Million (1966). Bloodline (1979) is een 
coda in de samenwerking op het scherm. 
Alles samen gaat het dus maar om acht van 
de 27 films waarin ze te zien is. Toch blijkt 
die samenwerking een van de cruciale 
gegevens in haar carrière en reputatie. Op 
het scherm doen de ontwerpen van 
Givenchy iets met haar dat even onverge
telijk als ambivalent is: tegelijk oogver
blindend, maar ook in de weg van het spel 
en het personage; tegelijk ondersteunend, 
maar ook hinderlijk. Ook los van het 
scherm laat Hepbum zich een leven lang 
door Givenchy kleden voor al haar 
publieke optredens. Ze verschijnt als foto
model in modereportages van William 
Klein en Richard Avedon. Deze complexe 
constellatie van haute couture en film, van 
fashion en glamour lijkt vanzelfsprekend, 
maar ze is uniek. Zoals José Teunissen 
opmerkt is de logica van de filmstar en 
haar personages van een heel andere orde 
dan die van haute couture, mannequins en 
select cliënteel. De glamour van de star en 
de look van het model zijn zelfs onverenig
baar - het dramatisch gehalte van het eer
ste staat tegenover de wezenlijke kilheid 
van het tweede. Terwijl de cameraman de 
glamour exalteert, maakt de modefoto
graaf er een meedogenloze analyse van.

Hepbum is in de hele filmgeschiede
nis een unieke fashion star. Het zeldzame 
succes van haar samenwerking met de 
haute couture is bij nader toezien niet 
onverdeeld positief. Er was een prijs te 
betalen voor dit amalgaam van filmster, 
societyvrouw en fotomodel. Wat ze op het 
fragiele snijvlak van deze drie ambities 
presteerde, is nochtans indrukwekkend, 
zowel in artistieke als in menselijke ter
men. Het liet haar toe om op het scherm 
bepaalde facetten van de vrouwelijkheid 
aan de orde te stellen die geen enkele 
andere star ambieerde. Het is de natuurlijk
heid waarmee ze het monsterverbond van 
reserve én filmisch exhibitionisme reali
seerde die haar een unieke plaats in het 
publieksaffect garandeerde. Juist Givenchy 
liet haar toe dit mirakel te belichamen. Hij 
kleedt deze heroïsche Jeanne d’Arc zo dat 
ze een uniek ideaal van vrouwelijkheid 
zichtbaar kon maken. Hij kleedt én 
beschermt haar, kleedt én reveleert haar. 
Het samengaan van openbaring en reserve 
is hier essentieel.

Reflecteren over Hepbum nodigt uit om 
haar carrière te zien als meer dan louter 
een opsomming van films en personages: 
het is een eigen totaliteit waarin de ver
schillende mogelijkheden van haar positie 
ontvouwd worden. Ze was voorzichtig en 
veeleisend in het kiezen van haar rollen, 
maar ging soms toch heel verrassende uit
dagingen aan. Wie had haar kunnen den
ken in een western (The Unforgiven)! Hoe 
kon een actrice op amper vijf jaar tijd ver
schuiven van A Nun’s Story naar My Fair 
Lady? Hoe kwam ze in een lesbienne- 
verhaal terecht tegenover de zo andere 
Shirley McLaine (The Children’s Hour)?

Deze essentieel Europese actrice, die 
zich nooit in Hollywood installeerde om 
haar belangen daar te verdedigen, bleef de 
Amerikaanse film trouw en waagde zich

Audrey Hepburn in een publiciteitsfoto voor ‘Funny Face’ (Stanley Donen, 1957) samen met Fred Astaire als fotograaf

nooit aan een typisch Europese productie 
(met uitzondering van Robin and Marian 
van Lester). Ze maakte geen uitstap naar 
de Nieuwe Europese film. Weerbarstig 
tegenover alle regels van Hollywoods 
divisme steunde ze toch uitsluitend op 
Amerikaanse voorstellen, financiering en 
regie. Zonder het podium van het (late) 
Amerikaanse classicisme ondernam ze 
niets.

In en toch buiten Hollywood, star 
maar buiten de regels: dat is de discre
pantie die haar werk draagt. Slechts in de 
context van Amerikaanse conventies kun
nen haar voorstellen functioneren. Dat is 
tegelijk een beperking en onlosmakelijk 
deel van haar unieke kracht. Het is een won
derlijke mood van miscasting en balling
schap. De aangrijpende verscheurdheid 
tussen problematische Europese roots en 
onacceptabele Amerikaanse voorstellen, 
maakt haar - net als de kledij van 
Givenchy - tot een onstabiele, wezenlijk 
ongrijpbare figuur.

Funny Audrey

Zoals blijkt uit de herinneringen van tie
ners uit de jaren vijftig (Rachel Moseley) 
droeg Hepbum voor de libidineuze con
structie van jonge vrouwen een alternatief 
aan voor het dominante sex-appeal van de 
massacultuur. Hepbum ijkt met een verba
zingwekkend succes de vrouwelijkheid op 
een alternatieve waardeschaal. Niet als 
moederlijk (volgens de aloude tegenstel
ling tussen ‘la maman et la putain’), maar 
als autonoom én aseksueel. Hepbum incar
neert de vrouw als elf: ze is fascinerend 
want aan het aardse onttrokken, ze beweegt 
met danspassen net boven de grond, ze 
kijkt onaangedaan over de hoofden van 
alle mannen heen naar een ander ideaal 
van ontmoeting, lichamelijkheid en 
gesprek. Wie haar wil ontmoeten, moet 
zich aan andere regels onderwerpen dan 
deze die gelden tussen aardse mannen en 
vrouwen.

Omdat Hepbum zeer nadrukkelijk als 
een star voor vrouwen wordt beschreven, 
ontgaat ons de fascinatie die ze op jonge 
mannen kon uitoefenen. Ook hen bood ze 
een alternatief voor de onzekere wegen van 
de erotiek: een vakantie van het seksuele 
lichaam, de utopie van een niet-seksuele 
ontmoeting met het andere geslacht, een 
ontdekking van de vrouwelijkheid zonder 

seksuele implicaties. Hepbum bood de 
mogelijkheid een zusterziel te denken en te 
voelen, waarmee de verhouding letterlijk 
en figuurlijk vederlicht zou kunnen zijn, 
met een bevrijdende, bijna liefdevol te 
noemen toets van ironie. Ze laat in iedere 
van haar rollen onwaarschijnlijk mooie 
facetten van die andere vrouwelijkheid 
zien.

Men ziet in Hepbum niet meteen een 
komische actrice; toch is dat een van de 
cruciale nerven van haar florale structuur. 
Komisch is misschien niet meteen het 
juiste woord als men denkt aan een vinnige 
pirouette, aan het zigzaggen van een libelle 
over het water, maar het is alleszins met de 
grappigheid, of misschien eerder met de 
lichtheid van zulke fenomenen dat 
Hepbum zich laat associëren. De breking 
van licht door een vensterspiegeling in de 
zomer, het klateren van water in een zui
ders zwembad, de guitige sprong van een 
klein kind bij het wandelen in het bos; alles 
wat op een even bescheiden als cruciale 
manier de verwachtingen bruskeert, de 
rechte lijn buigt. En juist dat facet accen
tueerde Givenchy. Zijn strakke, minima
listische lijn geeft hij met één asymme
trische draai, één contrasterend accessoire, 
één onverwacht motief in de stof een ver
rassende wending, zonder het ontwerp (en 
het onderwerp) te ondergraven. Hij tilt het 
integendeel verder omhoog, hij verrijkt 
het. Hij geeft er een humoristische wen
ding aan, niet als kritische, zelfreflexieve 
afstand, maar als proeve van maatschappe
lijke en vooral existentiële superioriteit.

Geen bevrijde maar gesublimeerde erotiek

Tegen het uitvergrote fetisjistische sex- 
appeal van Amerikaanse stars en de expli
ciete seksualiteit van jonge Europese actri
ces herdefinieert Audrey Hepbum erotiek 
niet in een fysieke vorm, maar als een evo- 
catie — onstabiel, evanescent, onbenoem
baar.

Ze gaat met de mannelijke tegen
speler geen handgemeen aan, maar corri
geert het (vermeende) beeld van de vrouw. 
In plaats van het expliciete stelt ze het 
gereserveerde voor, en dat heeft ze een 
carrière lang consequent volgehouden. 
Daarmee levert ze een cultuurpolitieke bij
drage van eerste orde in de definitie van de 
geslachtelijkheid. De veranderingen in 
haar leven, de veranderingen van de tijds

geest en de filmcultuur tasten dat voorstel 
niet aan. Bewonderenswaardig koppig geeft 
ze aan reservé een morele en existentiële 
coherentie. Meer nog, het wordt in de samen
werking met Givenchy niet alleen een 
ethisch, maar ook een esthetisch project. Het 
is noch romantisch-exhibitionistisch, noch 
combattief-kritisch; het staat niet ‘in de 
wereld’ maar erbovén. Als haar personage 
in Sabrina de cruciale monoloog uitspreekt 
over “being in the world and of the world”, 
dan doet ze dat als actrice met een beschei
denheid die haar juist boven de wereld en 
het engagement daarin uittilt. Als actrice 
plaatst ze een filosofische randcommen- 
taar bij de levenswil van Sabrina.

Weinig regisseurs hebben die gede- 
caleerde positie van de star Hepbum 
onderkend en kunnen gebruiken. Alleen 
Fred Zinneman is daarin geslaagd. In 
A Nun’s Story lukt het hem van het eerste 
tot het laatste beeld. In deze film overstijgt 
Hepbum de grenzen van de star en formu
leert ze mede dankzij een strakke, majestu
euze regie haar ideaalbeeld: dat van het 
priesterschap. (Overigens, Garbo, Dietrich 
en Bergman hebben iets gelijkaardigs 
gedaan.)

Ze onderwerpt zich gehoorzaam, 
trouw en vreugdevol aan de voorstellen 
van Givenchy als therapeut (haar eigen 
woorden), als aan de strenge regels van 
een abdis. Ze eigent zich de kledij minder 
toe dan dat ze de kwaliteiten ervan uit
draagt. Het ‘dit staat mij mooi’ wordt bij 
haar ‘dit staat mooi’. Kledij ondersteunt 
haar ijdelheid, noch haar narcisme. Ze 
heeft de haute couture niet nodig, integen
deel, ze dient die. Dat bepaalt haar keuze 
van (voor?) Givenchy en haar manier om 
kledij te dragen: understated.

Het talent van Givenchy bestond erin 
de vrouw onopvallend op te tillen, haar 
onmerkbaar in een andere categorie in te 
schrijven. Hepbum draagt haar jurken als 
een kazuifel, een pij. Niet verwonderlijk 
dat ze in A Nun ’s Story mooier is dan ooit. 
Filmkostumering is erop gericht personage 
en star letterlijk en nadrukkelijk op het 
scherm te krijgen, hun lichaam scherper in 
beeld en verhaal te definiëren, hun uitdruk
kingskracht radicaal fysiek te maken. 
Hepbum daarentegen is erop gericht haar 
lichaam terloops aan te wijzen, als een tri
viale zijweg. Haar lichaam is niet de plaats 
van het verlangen, maar van de nagalm 
ervan; niet de plaats van het gevoel, maar 9
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van het na voelen. In haaf acteren is ze 
nooit dicht bij haar personage, eerder bij 
de observatie ervan en de meditatie erover. 
Ze is meer geïsoleerd dan geïnvolveerd in 
de scènes. Dat lukt haar ook zonder 
Givenchy, maar hij leerde haar het harnas 
aan te trekken dat de blik naar haar toe 
zuigt, om die meteen weer van haar weg te 
voeren. Hepbum is vooral een gezichts
punt.

Het complex van de debutante

Hepbum is een ingénue — het meisje na de 
puberteit met (alleen maar) een ver uitzicht 
op seksualiteit. Ze is helemaal zichzelf, 
zonder de externe bevestiging daarvan in 
de blik van een man. Ze is ‘af met eigen 
waarden en emotionele rijkdom, maar zon
der toetsing aan het andere geslacht - die 
toetsing kan niets anders zijn dan een crisis 
van haar perfectie. Haar ingénuité zit in het 
niet weten wat ze waard is, terwijl ze die 
waarde toch reeds helemaal bezit. Men 
verdenkt die positie al snel van een valse, 
berekende onschuld. Waarom is deze 
intens vrouwelijke figuur toch niet expli
ciet vrouwelijk? Wie kan geloven dat ze 
niet alle trucs van het vrouwelijke onder de 
knie heeft? Waarom houdt ze het spel met 
het andere geslacht op afstand? In die 
ambivalentie van valse en oprechte 
onschuld zit heel het imago van Hepbum 
verstrikt. Vrouwen percipiëren die ambi
valentie anders dan mannen. Mannen erge
ren zich aan die onschuld, oudere vrouwen 
doorzien ze. Jonge vrouwen echter identi
ficeren zich ermee.

Ook haar kledij maakt de dubbelheid 
van vrouwelijkheid en de miskenning 
ervan zichtbaar. Haar charme en glamour 
zijn van een tweede graad. Dat opent 
humoristische perspectieven. Het is opval
lend dat Hepbum de jonge vrouw niet in 
een tragisch perspectief ziet (zoals Lilian 
Gish bij Griffith, zoals Nathalie Wood bij 
Kazan, waar miskenning agressie oproept), 
maar haar in een licht komisch register zet. 
De meeste van haar films zijn dan ook te 
klasseren als romantic comedies. Maar ter
wijl de klassieke voorbeelden van het 
genre (waarin Katherine Hepbum zo uit
blonk) op het patroon van de remarriage 
gebaseerd zijn, leest Audrey Hepbum de 
lichte komedie als een ontdekkingstocht 
die haar nooit wezenlijk raakt, noch veran
dert. Audrey is geen wetende vrouw (zoals 
Katherine), maar een wezen dat voltooid 
is, geen verdere ontwikkelingen meer 
behoeft, volhardt in het eigen zijn.

Givenchy betonneert Hepbum in een 
keurslijf dat geen ontwikkelingen, geen 
substantiële metamorfoses toelaat. Haar 
kledij schept tussen haar en haar partner- 
acteur een afstand die niet te overbruggen 
valt. In Charade is die afstand zo nadruk
kelijk dat ze schrijnend wordt. Die afstand 
geeft haar verschijning en spel een scherpte 
en economie die contrasteert met de 
acteursidealen van haar tijd, die de acteur 
juist meer body en fysieke présence willen 
geven (de illusie van realisme in de Actor’s 
Studio-sd}\). Hoe fragiel Hepbum er ook 
uitziet, nooit breekt er iets in haar spel. 
Haar werk is gebaseerd op een grootse 
weigering. In al haar films zie je de weer
stand om te dicht te komen, zich werkelijk 
te laten (aan)raken, zich bloot te geven. 
Voortdurend loert het gevaar om de hoek 
van een uiterst antipathieke zuinigheid, die 
tegelijk ook angst is. Wat een adembene
mend spektakel om deze fragiele, bange en 
tegelijk mateloos hardnekkige vrouw op 
deze eenzame hoogte van roem en aantrek
kingskracht te zien balanceren, als de 
hoogst hangende bloem van een rozelaar.

Hepbum speelt de hulpeloos onwe
tende vrouw. Juist daarom hunkert ze naar 
mannelijke aanwezigheid, bescherming en 
galanterie. Ze overziet niet dat deze vraag 
een keten van verschuivingen in beweging 
zal zetten - een komische keten van acci
denten en misverstanden, van angst en 
openbaring. Zo draait iedere film rond 
Audreys ‘emotionele opvoeding’. Een 
opvoeding waarvan ze eerder het object 
blijft, dan er ooit het subject van te wor
den. Ze bekijkt wat haar overkomt vanuit 
een geïntrigeerde nieuwsgierigheid - een 
nieuwsgierigheid naar zichzelf als naar de 
spelregels met de andere. Haar roman
tische betrokkenheid geraakt nooit veel 
verder dan die verkennende, experimen
tele fase. De inzet is dat die ‘sentimentele 
opvoeding’ haar autonomie verrijkt, zeker 
niet dat ze haar autonomie inperkt. Niets 
staat kortom in het teken van een onder
werpend libido, alles staat in het teken van 
een overheersend ideaal-ik. Haar autono- 

10 mie uit zich niet in seksuele vrijheid, maar 

in afstandelijkheid en reserve. Dat maakte 
haar voor jonge tieners en twintigers van 
de jaren vijftig en zestig een rolmodel voor 
meisjes. Het stelde hun moeders gerust en 
liet hen nostalgisch kijken naar de illusie 
van een autonoom vrouwelijk bestaan, niet 
in de greep van vruchtbaarheid en seksua
liteit.

Balletschoentjes

Hepburns balletachtergrond focaliseerde 
ambities die tegelijk esthetisch en etisch 
zijn. Ze hebben te maken met sociale con
venties en met geslachtelijke verhoudin
gen, ze zijn een kwestie van stijl en ritme. 
Audrey de balletdanseres is tegelijk een 
wat kitscherig idee van een geïdealiseerde 
vrouwelijkheid, maar ook de mytholo
gische figuur van de elf, de waternimf, een 
Ondine. In haar eerste films tillen brede 
rokken - in de New-Lookstijl - haar figuur 
omhoog. Met platte schoentjes loopt ze 
- één en al gespannen verticaliteit - 
in het licht. Haar benen dartelen, ze zijn 
seksloze vleugels of vinnen. Wat een ver
schil met de benen en opwaaiende plooi
rok van Monroe in The Seven Year Itchï 
Hepbum trippelt over de aarde, Monroe 
tippelt. Hepbum vibreert, staat geen ogen
blik stil, blijft ongrijpbaar, laat geen ero
tisch beeld toe.

Givenchy moet een garderobe ont
werpen waarin die motoriek, die lichtheid 
en vinnigheid tot uitdrukking komen. 
Naarmate haar carrière vordert en ballet 
steeds minder een referentie is, blijft toch 
de vinnigheid overeind als kinetische pen
dant van haar scherp minimalisme. Ieder 
ogenblik kan ze om de scherpe hoek van 
Givenchy’s virtuoos scherpe naad ver
dwijnen. Maakt Dior een ruiker, Givenchy 
slijpt een diamant. Een juweel dat je juist 
in het licht moet draaien om er alle facetten 
van te zien. Zo ook Hepbum, die even 
beweeglijk is als de jonge stars die adoles
centen spelen, maar zonder hun provoce
rende heftigheid, zelf één en al stijl.

Transformatie

Hepbum is het openbloeien van een geslo
ten knop tot een kleurige bloem. Dat tra
ject heeft in de eerste plaats een amoureus 
draagvlak: van meisje dat niets weet tot 
jonge vrouw die de (een) man gevonden 
heeft. Het is niet bepaald een enthousias
merend traject, want ze milt haar aanvan
kelijke autonomie in voor een niet onver
deeld aantrekkelijke afhankelijkheid. Het 
traject dat ze in Charade aflegt, is wat dat 
betreft exemplarisch.

Uiteraard speelt in dit proces ook het 
economische belang. Dat loopt niet stan
daard van arm naar rijk (My Fair Lady, 
Sabrina, Funny Face), maar soms ook van

Audrey Hepbum als Sabrina Fairchild in ‘Sabrina’ (1954) van Billy Wilder

rijk naar rijk via een omweg {Roman 
Holiday). Crucialer echter is het traject van 
de elegantie. Hepburns rollen beschrijven 
het volwassen worden als autonomie, ver
worven door elegantie. Men laat zien hoe 
het verschijnen mogelijk wordt. Haar ele
gantie laat zich niet negotiëren zoals de 
liefde of het geld: elegantie is een kwaliteit 
die men heeft, niet deelt. Elegantie is geen 
object van bezit, maar van zijn. Elegantie 
sluit haar op binnen de grenzen van het 
verschijnen. Elegantie is niet genereus, 
maar een narcistisch ideaal: het trekt de 
aandacht, maar het geeft geen aandacht.

Dit laatste is een uitermate bevreem
dend punt omdat Hepbum geen narcis
tische star is, geen dwingende claim op de 
mannelijke verbeelding legt, maar eerder 
verzoenend en verbindend functioneert, in 
het verhaal, maar ook met haar imago. Ze 
kijkt de wereld veel te belangstellend, veel 
te open tegemoet om de uitspraak ‘ze geeft 
geen aandacht’ niet radicaal tegen te spre
ken. Aandacht (eerder dan alertheid) is 
immers haar grote, unieke kwaliteit. Haar 
aandacht reikt trouwens veel verder dan 
haar personages, dan de films waarin ze 
speelt. Er is in haar steeds iets dat buiten en 
boven de film staat.

Givenchy - de komische haute couture

Hepbum verhoudt zich tot haar positie als 
star met een licht komische afstandelijk
heid. Niet dat ze er zich kritisch-reflexief 
tegen afzet, eerder dat ze het monkelend 
als eerbetoon aanvaardt. Ze is niet in dis
cussie met het systeem, maar staat er lich
telijk ongelovig tegenover: ze identificeert 
er zich niet mee, ook al neemt ze de regels 
ervan ter harte. Haar ‘funny face’, haar te 
lange hals, haar figuur zonder vormen 
- het laat haar allemaal toe om haar eigen 
positie met een zekere afstand te bekijken. 
Ze kleeft niet aan haar imago, ze zet er zich 
niet mee uiteen, maar bekijkt het als een 
vorm waarin ze zich manifesteert, eerder 
dan dat het deel zou zijn van haar wezen.

Van het stardom geeft ze een aristo
cratische lezing. Geen cynische identifica
tie, geen pathetische vermenging, geen 
agressieve destructie, maar eerder een 
‘office’-, iets dat ze te doen heeft. Tegenover 
haar imago heeft ze verplichtingen - maar 
ze gaat er niet onder gebukt, ze levert er 
zich niet aan uit. Het is geen actrice die 
zich ‘geeft’. Integendeel, een groot deel 
van haar fascinatie ligt in een welwillend 
‘zich niet geven’.

Die afstandelijkheid staat haaks op 
het wezen zelf van glamour, stardom en 
sex-appeal, maar strookt helemaal met het 
wezen van de haute couture en het agres
sieve, hautaine snobisme dat wordt uitge
beeld door de professionele mannequins. 
Hoe ze elitaire chic in de wereld van de 

vulgaire glamour affirmeert, is zonder 
meer miraculeus. Haar versie van glamour 
is er een omkering van, wordt met een 
minteken geschreven. Hepbum herdefi
nieert de constellatie van de begeerte: zij is 
niet de vrouw die je wil veroveren en 
bezitten, maar de vrouw die je als man zou 
willen behagen.

Givenchy heeft deze constellatie 
zichtbaar gemaakt en doorheen vele rollen 
over een lange periode gevarieerd. Maar 
hij heeft er haar ook steeds meer in opge
sloten. Hij heeft haar vraag om afstand 
rond haar te scheppen plichtsgetrouw inge
lost. Het is dezelfde afstand die hij omheen 
zijn aristocratisch cliënteel zette. Geen 
democratische reflexen in zijn werk, noch 
in het hare. Givenchy huldigt geen ideaal 
van een moderne, vooruitstrevende, 
geëmancipeerde vrouwelijkheid. Dat zijn 
kleinburgerlijke ambities waar de adellijke 
vrouw niets mee te maken heeft. De oude 
en nieuwe adel moet zich niet bevrijden, 
wil zich integendeel beschermen. De 
bevrijding kan zich alleen maar tegen haar 
keren, alleen maar een valstrik zijn. 
Givenchy ontwerpt een sociaal harnas, een 
kuisheidsgordel tegen de democratische 
contaminaties.

Givenchy is noch de ontwerper van het 
trouwkleed, noch van het eerste societybal. 
Hij ontwerpt kledij waarin de vrouw haar 
autonomie herbevestigt. Ze is gehuwd, ze 
is op zoek naar een man, maar die afhanke
lijkheidspositie corrigeert ze in de kledij 
die Givenchy voor haar ontwerpt. Ze 
neemt haar vrouwelijke passiviteit terug. 
In de ontwerpen van Givenchy doet ze dat 
rancuneus en niet zonder castrerende bij
bedoelingen. Na de overgave aan de vraag 
(heb je belangstelling voor mij?), komt ze 
op de termen ervan terug: het is niet omdat 
ik je dat vroeg, dat je moet denken dat je 
antwoord ertoe doet. De stijl van Givenchy 
is puriteins, ontkent het lichaam, verloo
chent de emotie. Er is hoe dan ook iets 
bitchy in zijn voorstellen. Maar ook dat 
neemt Hepbum op in een sfeer van onbe
vangenheid, als een rol die haar wordt 
voorgesteld, maar waar ze niet mee samen
valt, waar ze hoe dan ook sereen op neer
kijkt. La guerre des sexes is beneden haar 
waardigheid, beneden haar emotionele 
intelligentie, beneden haar ideaalfiguur. 
Terwijl Givenchy haar vestimentaire stra
tegieën aanbiedt van een machiavellisti
sche luciditeit, is Hepbum de belangeloos
heid zelf, eenduidig en rechtlijnig; niet 
gekweld door enige berekening.

Givenchy’s ontwerpen zijn niet openba
rend en bevrijdend, maar aflijnend, inper
kend, beschermend. Hepbum voelt er zich 
goed in, nog meer dan dat ze er goed mee 
presenteert. Haar kledij ondersteunt haar,



eerder dan dat het nieuwe facetten van haar 
openbaart, perspectieven opent, roekeloze 
bewegingen mogelijk maakt. Hepbum is 
geen gevende, maar een terugnemende 
figuur. Ze verschuilt zich achter haar jur
ken, eerder dan zich erin te openbaren. 
Haar kledij is nooit exhibitionistisch, noch 
melodramatisch. Haar little black dress in 
Breakfast at Tiffany’s is van een heel 
andere orde dan die welke Chanel ont
wierp. Hepbums jurk is minder strak, min
der stug, maar ook minder uitdagend 
scherp. In haar versie vindt men niets van 
de avontuurlijke zakelijkheid van de 
moderne erotiek, maar een elegantie die 
maar voor de helft overtuigt. Haar specta
culaire hoed met sjaal erop gemonteerd 
zegt dat de zwarte jurk ‘niet zo bedoeld is’. 
De hoed installeert een cirkel van afstand 
die de ‘aantrekkelijkheid’ van de jurk bui
ten werking stelt. In dezelfde film schept 
ook de beroemde, extreem lange sigaret
tenhouder een gelijkaardige afstand. Het 
gemakkelijke meisje Holly van Truman 
Capote is door Hepbum van alle hand
tastelijkheid ontdaan. Dit lichte meisje 
blijft onwaarschijnlijk ‘chic’, en is dus 
geen licht meisje meer. Haar uiterlijke ver
schijning neemt iedere ranzigheid, ieder 
pathos uit Holly weg. Hepbum is zeer dui
delijk geen Shirley McLaine. Haar uiter
lijke verfijndheid staat haaks op iedere 
goedkope seks. Haar reserve is onvermij
delijk ook seksuele gereserveerdheid. Wat 
ze als actrice in deze film doet, is even 
merkwaardig en averechts ‘campy’ als wat 
Mansfield of Ekberg in diezelfde tijd op 
het scherm zetten. Hepbum doet een 
impressionant tegenvoorstel: laat ik doen 
alsof er alleen charme en geen begeerte is, 
laat mij betoverend zijn zonder aangeraakt 
te worden. Een ‘funny face’, een lichte 
maar permanente komische ondertoon 
schept een grens waar je niet over kunt: ‘ik 
speel de kaarten van de vrouwelijkheid 
niet uit, ik relativeer ze niet (integendeel), 
ik assumeer ze ook niet, ik verander ze 
gewoon’. Een hautain ‘niet als de anderen 
zijn’ plaatst haar in een andere klasse. Het 
ontneemt haar echter diepgang, ontwikke
lingsmogelijkheden, ontroeringskracht. Het 
einde van Roman Holiday is ontroerend, 
maar dan alleen omdat ze vanuit grote 
hoogte afstand doet van de plicht en de 
klasse. Slechts Love in the Afternoon heeft 
in zijn cynisch happy end een emotionele 
kracht met body. Voor de rest van haar 
films hebben we het happy end nooit 
nodig, Hepbum is zichzelf voldoende. 
Haar kledij draagt dat: ze schittert, maar 
begeert niet. Zonder de begeerte en de 
frustraties ervan is er geen happy end 
nodig, noch mogelijk. Givenchy maakt 
haar zo perfect dat daar geen plaats voor 
overblijft. Hij sluit haar op in een brand- 
kast. Alleen Wilder {Love in the Afternoon)

Audrey Hepburn in ‘Sabrina’, baljurk ontworpen door Hubert de Givenchy

heeft in de marge van haar charme de voet
noten geplaatst waarin haar project onder
graven wordt. Hoezo, een vrouw zonder 
begeerte? Dat zullen we nog eens zien. 
Alleen in deze film wordt ze tegen de 
grens van haar imago aangetrokken. Wat 
je dan ziet, is hoe blind en ongearticuleerd 
haar begeerte is, veraf van de afstande
lijke, sjieke zelfbeheersing.

In A Nun’s Story wordt dat verhaal 
van zelfmiskenning het centrale thema. In 
geen van haar andere films is dat traject zo 
duidelijk beschreven: hoe ‘idealisme’ een 
sublimatie is die in mislukking moet eindi
gen, omdat in de perceptie van haar leven 
en van zichzelf het wezenlijke ontbreekt, 
namelijk dat we door het verlangen onher
roepelijk aan de andere geketend zijn, en 
dat het ‘idealisme’ een narcistische beslis
singsvrijheid suggereert (vandaar het non- 
nenpak dat een variant is van de 
Givenchystrategie). Het verbluffend mooi 
geënsceneerde en gespeelde einde, waarin 
ze afstand doet van de vestimentaire vor
men die haar narcistisch idealisme had 
aangenomen, laat haar verweesd in de 
wereld verdwijnen, zoals ze in Love in the 
Afternoon in de armen van haar Casanova 
‘verdween’.

Niet Love, maar Charm

De films van Hepbum laten de constructie 
van het charmante zien: hoe verwerft het 
meisje zonder vrouwelijke kwaliteiten 
(tenminste in de vermeende mannelijke 
blik) een esthetisch (en dus (?) geen ero
tisch) zelfbewustzijn? Wat moet ze doen 
om gezien te worden zoals zijzelf dat wil? 
Niet in termen van de begeerte van de 
andere, maar van haar eigen ideaal-ik. 
Welk soort blik wil ze genereren? In elk 
geval een heel andere dan die welke door 
de stars van het moment opgeroepen 
wordt. Eerder de blik van de vader op zijn 
dochter, niet incestueus maar gecharmeerd 
en bewonderend. ‘Zie wie ik geworden 
ben, een meisje!’ Haar charme sluit iedere 
erotiek uit. Dat ze zich ooit aan de passivi
teit van het verlangen zou kunnen onder
werpen, is bij voorbaat uitgesloten.

Kledij is het terrein waar deze trans
formatie en zijn begrenzing gearticuleerd 
worden. Hoe kan ik vrouwelijk zijn zonder 
vrouw te moeten worden? Elegantie - het 
ideaal van de haute couture - is daar de 
perfecte vorm van. Elegantie is zelfbeheer
sing, esthetisering van houding en uitdruk- 
king (niet onverwant aan de strategie van 
de dandy). Sinds Roman Holiday gaat het 
erom hoe en welke houding ze zich kan 
geven. Haar leerschool beperkt zich tot 
goede manieren en de paskamer. Wat in 
Gigi nog explicieter wordt getoond, maar 
tegelijk geridiculiseerd, wordt in de films 
van Hepbum de werkelijke inzet. Het ver

ze monopoliseert de ruimte in plaats van 
die te polariseren. Het is de haute couture 
die dat bewerkt. Zo gekleed plaatst ze zich 
niet tegenover maar boven; niet tegenover 
maar in het centrum; niet in een horizon
tale maar in een verticale ruimte; niet bin
nen de mythische glamour maar middenin 
een morele superioriteit.

Dat Hepbum steeds iets van haar bal- 
letambitie en -ervaring lijkt mee te nemen, 
verandert niets aan haar vervormde relatie 
tot de dramatische ruimte. Integendeel, 
daardoor gedraagt ze zich steeds als een 
prima ballerina. Steeds weer speelt ze 
iedereen uit beeld, onbewust maar meedo
genloos. Ze plooit zich hier niet naar de fil
mische logica, maar ze monopoliseert de 
ruimte zoals, inderdaad, komieken dat 
doen. Vreemde legering van romantische 
komedie en de monologerende komiek. 
Die is monsterachtig solitair, meedogen
loos monopolist en lichtjaren veraf van het 
samenspel in de romantische komedie.

Vakantiekledij

Roman Holiday (kleding: Edith Head) 
geeft meteen het grondpatroon aan, het 
structureert blijvend haar imago. Hepbum 
alterneert tussen vorstelijke paradekledij 
(begin en einde van de film) en het 
moderne, jeugdige ensemble (bloesje, 
strikje en een wijd uitstaande jurk tot onder 
de knieën) waarin je ook Bardot en 
Schneider ziet spelen. Het typische sil
houet van de jaren vijftig, in een sportieve, 
informele versie.

Cruciaal is dat ze in beide registers 
onweerstaanbaar goed staat. Daarmee 
geeft ze een oplossing aan de droom van 
de vrouw (en van de man over de vrouw), 
namelijk dat ze er in het sportief-informele 
en in het theatraal-formele kostuum even 
mooi uitziet. De vrouw kan beide! Deze 
polariteit van de kledij is ook een polariteit 
van bewegingen. Het streelt onmiddellijk 
onze emotie wanneer we - via het groot
moederachtige slaapkleed — Hepbum niet 
langer geritualiseerd of hysterisch, maar 
vrij en uitbundig door de stad zien lopen, 
rijden en dansen. Het bevestigt de droom 
van een onweerstaanbaar aantrekkelijk 
jong-zijn als een staat van ontologische 
vrijheid. (Dat jong zijn ook een verschrik
king is, wordt netjes ontkend. Daarvoor 
moeten we bij heel andere stars, acteerwij- 
zen en drama’s zijn). Die polariteit zet het 
geritualiseerde hofleven tegenover het 
onbevangen bestaan als jonge vrouw; vol
wassen verplichtingen staan tegenover 
adolescente niet-verplichtingen. De jeugd 
is het ideaal van vrijheid als onverant
woordelijkheid.

De film stelt in zijn laatste sequens 
op een ontroerende manier iedereen gerust. 
Hepbums prinses keert terug naar het 
ritueel, maar ze is een belangrijke ervaring 
rijker. Ze verliest haar schoentje niet meer, 
maar daalt feilloos en majestueus de trap
pen af. Ze bekent in een en dezelfde bewe
ging haar liefde en doet er afstand van. In 
deze romantische komedie komen plots de 
onwrikbare regels van het melodrama
tische ‘te laat’ of ‘te vroeg’ opduiken. 
Meteen geeft de film aan dat volwassen 
worden de kunst is van het afstand doen, 
want verantwoordelijkheid opnemen, een 
doel nastreven, kortom sublimeren. Zonder 
dat kan het niet. Het melodramatische 
wijst voortdurend op die polariteit.

Hoe resoneert in dit morele span
ningsveld de kledij, waarin tegelijk de aan
trekkelijkheid van de jeugdige kledij én 
vooral de transformatie van het rituele 
(huwelijks?)kleed aan de orde is. Wat eerst 
een ondraaglijke last is, wordt na een 
puberteitscrisis toch heel anders gezien en 
met fierheid en succesvol gedragen. Zelfs 
afstand doen kan met gratie. Dat is het 
handelsmerk van Hepbum. Er is het ver
moeden dat ze geniet van het afstand doen. 
Ook mij slaat de paniek om het hart als ik 
de laatste scène bekijk: is Te renoncement’ 
dan toch de ultieme wens van het vrouwe
lijke? Haar ideaal en bestaansreden? En 
waar doet ze dan afstand van?

Hoe de vrouw van Blauwbaard gekleed is

Zowel Sabrina als Love in the Afternoon 
en vooral Funny Face variëren verder op 
dit thema en kleuren het telkens anders in. 
De polariteiten - zowel in morele en dra
matische als in vestimentaire termen - zijn 
zo rijk aan mogelijkheden dat Hepbum er 
een aantal jaren, films en regisseurs aan 
kan spenderen. Funny Face en Sabrina 
vertellen letterlijk het verhaal van 
Assepoester: het onopvallende meisje 
wordt mede door haar vestimentaire trans-

schijnen is in haar films een doel op zich. 
Verschijnen om wat te stellen? Geen van 
haar films geeft daar een antwoord op. 
Robin and Marian laat de mannelijke ver
sie van dat narcisme zien: Robin (Sean 
Connery) blijft steeds weer optreden in 
‘het gevecht’. Het heroïsme als lege 
charme. Hoe Marian aankijkt tegen die 
mannelijke wil om op het slagveld te ver
schijnen, zegt iets over hoe men op zijn 
beurt tegen haar narcisme zou kunnen aan
kijken, namelijk vaderlijk aangedaan, 
bewonderend én geërgerd.

Zoals Hepbum voor de vader wil ver
schijnen, zo kan ze zelf alleen maar de 
pendant ervan, namelijk de moederpositie, 
innemen. Van de gecharmeerde man 
maakt ze een aandoénlijk kind. Zo spreekt 
ze in Roman Holiday Gregory Peck aan, 
die tegelijk wordt terechtgewezen en 
getroost als een kind met onmogelijke ver
langens. Daardoor krijgt het psychisch 
universum van Hepbum een indrukwek
kende complexiteit. Het meisje is meteen 
de moeder, de man wordt een kind, het 
verlangen is een onredelijke gril. Noch het 
meisje, noch de moeder gaan ooit uit de 
kleren, integendeel: zonder kleren zou ze 
een vrouw zijn. Als geen andere actrice 
maakt ze (voor vrouwelijke én mannelijke 
toeschouwers) de angst voor de polariteit 
van het seksuele duidelijk en doet ze een 
verbluffend coherent tegenvoorstel.

Dit heeft in Brealfast at Tiffany’s een 
onwaarschijnlijke transformatie en Vemeinung 
tot gevolg. Hier is niet alleen holly- 
woodiaanse zelfcensuur aan het werk, 
maar vooral het systeem Hepbum zelf. Een 
verwarde, promiscue 'golddigger' wordt 
door een licht komische elegantie een even 
verbluffende als onbereikbare verschij
ning. Men brenge zich een gelijkaardige 
film in een flat in herinnering, The Seven 
Year Itch, waarin Monroe haar hyper
seksualiteit voortdurend van ironische 
commentaar voorziet. Ook Hepbum stelt 
een omkering voor, maar door misken
ning. Monroe zegt al lachend: ‘het is maar 
al te waar’; Hepbum ontkent in alle talen, 
‘er is niets van waar’ (en ze liegt niet). Ver 
van censuur laat Blake Edwards juist iets 
heel wezenlijks (maar tegelijk gecensu- 
reerds) van Hepbum en van vrouwelijk
heid zien, namelijk het verlangen om bui
ten de seksualiteit aantrekkelijk te zijn, 
indruk te maken, te fascineren. Ben ik mid
del of doel? Die onbeantwoordbare vraag 
(men is middel én doel) is oneerlijk en 
misleidend. Het antwoord dat Hepbum 
zoekt (‘ik ben doel’) ontneemt haar iedere 
reële toegang tot het dramatische.

Givenchy - de enige haute-couture- 
ontwerper die het ooit maakte in de film — 
ontneemt haar iedere dramatische speel
ruimte, Als filmacteren het bespelen is van 
ruimte, dan heeft Hepburn een handicap:
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formatie ‘ontdekt’. Het is de kledij die haar 
aantrekkelijk maakt (zegt Sabrina). Het 
happy end van Funny Face is voorspel
baar, kitscherig, ongeloofwaardig, maar 
een bewuste karikatuur van de formule. In 
Sabrina zien we een rollebollende stoelen
dans tot alle poppetjes op hun plaats val
len. In deze mechaniek is er geen ontroe
ring meer. In Love in the Afternoon is de 
‘oplossing’ ronduit boosaardig. Chevalier 
laat in zijn concluderende commentaar 
niets heel van de prachtig romantische 
slotzoen: het huwelijk tussen de onschuld 
en Casanova is de expresweg naar de hel. 
Bovendien, hoe onschuldig is het meisje 
dat Blauwbaard wil huwen? Ook hier 
ondersteunt de kledij de morele betekenis 
van het verhaal. Hier wordt iets duidelijk 
over de rol van de filmkledij: die weet iets 
over de personages dat zij zelf niet besef
fen. De filmkledij kleedt niet alleen het 
personage, maar is ook een externe com
mentaar.

Hoe zit het vestimentaire traject in 
Love in the Afternoon in elkaar? Bij de 
vader (Chevalier) draagt ze een charmant 
informele kamerjas en even ook een streng 
ensemble. Buiten in de wereld draagt ze 
enkele schitterende jurken in vele affec
tieve kleuringen, nu eens zwart, dan weer 
wit, maar altijd op het stramien: nauw aan
sluitend bovenstuk dat geen vrouwelijke 
vormen laat zien, een breed uitwaaierende 
jurk door de onderjurken stijf opgespannen 
waardoor een hele ruimte rondom ontstaat 
die een barrière vormt. Diorcitaten. Ze 
onderstrepen een meisjesachtige nieuws
gierigheid. Twee andere jurken sluiten 
damesachtig rond haar benen. Het zijn 
twee jurken die een andere leeftijd en 
andere initiatieven veronderstellen: in een 
prachtige witte jurk met aandoenlijke 
strikjes op de rug wordt voor de goede ver
staander letterlijk love in the afternoon 
gesuggereerd (even staat ze voor de spie
gel zich weer op te maken). De andere jurk 
is die waarin ze hem naar de trein gaat uit
zwaaien om zich uiteindelijk toch te laten 
schaken. Dit laatste ensemble is een def
tige witte aansluitende jurk waarover ze, 
eenmaal buiten, een strak gesneden mantel 
aantrekt met een prachtig kraagje en een 
sjaal (die sjaal!). Zo zijn de heldinnen van 
Hitchcock gekleed. In Breakfast at 
Tiffany’s zien we in de slotscène, terwijl 
het regent, een gelijkaardige outfit. Dat is 
trouwens ook de kledij waarin beroemde 
stars zich incognito op straat begeven 
- slechts de zonnebril ontbreekt. Hepburns 
moment van afscheid én overgave zit in 
een verontrustend keurslijf. Opnieuw is 
het verlangen van de vrouw dubieus: ze 
verlangt naar haar ongeluk, zoals in Roman 
Holiday naar onthechting. Wilder werpt op 
de melodramatische lectuur van de vrou
welijkheid een heel cynische blik. De in 
haar mantel ingepakte Hepburn is de 
gevangene van haar contradictorische ver
langen. Dat Cooper in de slotzoen haar 
sjaaltje doet afglijden, is een nauwelijks 
troostend, maar prachtig slotakkoord. En 
dat alles op prominente wijze verteld aan 
de hand van kledij.

Gevangen in haute couture

Ruim zes jaar later blijkt Hepbums situatie 
heel anders te zijn geworden. Charade 
speelt hier een symptomatische rol. 
Hepburn legt er geen traject meer af tussen 
informele kledij en haute couture — ze is 
dan ook geen twintiger meer. We zien haar 
ook niet meer in de jurk van een prinses. 
Dat betekent: er is geen transformatie, 
geen evolutie. De haute couture claimt 
haar nu helemaal. Er is geen speelruimte 
meer, om van register te veranderen. Het 
verhaal draait haar rond als een popje, tot 
ze ervan duizelt. Het verliefd worden op 
Cary Grant loopt te pletter op een harnas 
van ‘chic’.

Het briljante Charade schittert als 
een dode ster. De opmerking van Cary 
Grant over Hepbums garderobe “it’s too 
over the top. Too fashionable” (Parry 
Barris, Hepburn, pp. 186) legt de vinger 
op de wonde. Met een citaat van Cobum 
wordt de zo andere kledij strategie van 
Grant beschreven: een film die wil blijven, 
mag niet modieus en dus tijdgebonden 
zijn. Maar fashion is bij uitstek concentra
tie op het actuele, niet op het blijvende. 
Hoe klassiek-beschuttend Givenchy haar 
ook kleedde, toch is Hepbum de draagster 
van een tijdgebonden voorstel. Juist 
daarom zijn er in film andere competenties 
nodig dan die van een gepersonaliseerde 
stijl. Hepbum is voortdurend de ambassa
drice van een modehuis geweest en mode 
is wezenlijk tijdelijk; film heeft de ambitie 

zoniet eindeloos dan toch langer dan een 
seizoen mee te draaien.

Nooit eerder werd Hepbum door 
Givenchy zo modernistisch spaarzaam, zo 
zuiver én eendimensionaal, zo coherent én 
monotoon gekleed. Zo ontdaan van evolu
tie, contrasten, spanningen krijgt ze een 
licht zure kwaliteit. De film geeft een kari
katuur van de verhouding tussen Hepbum 
en haar couturier.

Een ontsnappingspoging

Voor het merkwaardige Two for the Road 
werd Givenchy niet gevraagd: Quant en 
Rabane nemen over. De film heeft een 
complexe tijdstructuur waarin Hepbum 
van meisje in jeans evolueert naar gehuwde 
vrouw, moeder en tenslotte bitsige en 
teleurgestelde echtgenote. Dat alles wordt 
door vestimentaire oriëntatiepunten lees
baar gemaakt. Het zijn ensembles uit de 
prét-à-porter, geen haute couture maar 
gedemocratiseerde, anti-elitaire kledij, en 
ten slotte zien we toch nog een modieuze 
Hepbum in Paco Rabanne. De prinses is 
weg, opgelost in de radicale verandering 
van de tijdgeest, van de filmcultuur, van de 
kledingindustrie, van Hepbum zelf. In de 
plaats had een gerijpte actrice kunnen ver
schijnen, maar kan Assepoester ooit vrouw 
worden? Het vergde veel meer moed om te 
blijven dan Hepbum nog wou opbrengen. 
Bovendien was haar imago heel precies 
omlijnd tussen Roman Holiday en 
Breakfast at Tiffany’s -als motoriek, 
gelaat, kuise zichtbaarheid, onverwoest
bare onschuld. Ze liet ons geloven dat ele
gantie noch discipline, noch kunstmatig
heid vergt, maar spontaan kan zijn, 
openbarend eerder dan afschermend. Zij 
incarneerde de nieuwe jeugd die perfect 
was aangepast aan de volwassen verwach
tingen. Ze kleurde die met haar naturel in 
plaats van tegen de schenen ervan te 
schoppen. Het is een adolescentie die de 
volwassenen steunt en bevestigt in plaats 
van hen in vraag te stellen. Wie zo’n con
structie gedurende bijna vijftien jaar met 
zoveel vanzelfsprekendheid incarneerde, 
komt er niet meer van weg. De decon- 
structie ervan -met A Nun’s Story als 
hoogtepunt, maar ik denk ook aan 
The Children ’s Hour — heeft zich nooit 
helemaal kunnen voltrekken.

Radiografie van een fashion star

Vier jaar na haar doorbraak in Roman 
Holiday verbindt de muzikale komedie 
Funny Face haar op een eclatante manier 
met fashion. Deze film is nog steeds de 
meest diepgaande en brede uiteenzetting 
van cinema met die andere industrie van 
het verschijnen, namelijk de textiel
industrie. We zien een ontwerper en een 
editor van een toonaangevend mode
tijdschrift aan het werk, we zien een mode
show en een fotoshoot, we zien modellen 
(met het echte model Dovima in een 
cameo-optreden) en fotografen (Astaire 
geïnspireerd op en gecoacht door Richard 
Avedon zelf). We zitten in een donkere 
kamer en zien de trucages die film naar 
foto omzetten en kleur naar zwart-wit 
brengen. De film probeert een heel produc- 
tietraject in kaart te krijgen, de productie 
van een modebeeld. Het verhaal gaat dus 
niet over de ontwerper, maar over de pro
jectie van zijn creaties in foto- en filmbeel
den. De cruciale verknoping is niet die tus
sen statische en bewegende opnames, 
maar die tussen de filmster en haar ver
schijning als mannequin. Het verhaal is 
eenvoudig genoeg: de belezen verkoopster 
in een antiquariaat, aanhangster van "emp- 
haticalism’ (ironisch voor existentialisme) 
misprijst de schijnwereld van de mode, 
maar laat zich met de typische ongemoti
veerde overgangen van de muzikale kome
die toch verleiden. Dat is de simpele weg 
van het personage. Maar hoe presteert 
Hepbum het om een fotomodel te enten op 
een actrice en filmster? Wat is het verschil 
tussen een actrice en een fotomodel? Hoe 
overbrugt Hepbum dat onderscheid? Zegt 
Funny Face iets over de zeldzame positie 
van Hepbum als fashion star?

Er zijn drie momenten waarin 
Hepbum als model verschijnt. Om te 
beginnen is er haar eerste loop over de cat
walk voor ontwerper, fotograaf, editor én 
het personeel (dus een intiem, inside- 
publiek). Daarna volgt een evocatie van 
een fotoshoot en ten slotte is er de afgehas
pelde modeshow voor publiek. Het is het 
eerste verschijnen voor dat kleine publiek 
dat voor onze vraag het duidelijkste mate
riaal aanreikt. Een toneelgordijn, een lang
zame loop van Hepburn over de catwalk 

naar ons toe en twee camerabewegingen: 
een keer een zoom naar haar toe, een 
tweede keer een rijder achteruit, met haar 
mee, langzaam naar boven liftend en haar 
centraal plaatsend in het kader. Juist die 
centrale positie rukt haar weg uit haar per
sonage en maakt haar even tot model, 
exclusief onderwerp van het filmkader, 
zonder tegenspelers in een ruimte die gere
duceerd is tot presentatieframe. Meteen 
daarna vraagt Astaire “How does it feel?” 
Waarop zij: “But it isn’t me.” In de tegen
stelling tussen het visuele bewijs dat ze 
deel uitmaakt van de modewereld en de 
ontkenning daarvan door het personage 
zelf, zit de tweespalt die de fashion star 
kenmerkt.

Fashion is een ander project dan film, 
model zijn is iets anders dan actrice, een 
beeldige verschijning is niet genoeg om 
een personage te zijn. Het model is op een 
andere manier het object van een blik dan 
de filmster. De blik op het model is naakt, 
niet bij gestuurd door fictie (ook al zitten er 
vaak narratieve componenten in mode- 
foto’s, zoals de fotoshoot van Astaire 
bewijst). Het fotomodel wordt niet gedra
peerd in de logica van een personage en 
een autonome fictieve wereld, ze wordt 
gedrapeerd in een genadeloos insisterende 
blik die gericht is op wat ze draagt. Het 
model moet die blik verhevigen, zonder 
erdoor gedragen te worden. In een model 
kan men zich nooit inleven, de fascinatie 
ervoor is gebaseerd op het ontbreken van 
identificatie.

Door die tegenstelling expliciet in 
een verhaal in te bedden, wordt Hepbum 
een fashion star. Haar statuut van model 
wordt deel van haar vrouw-worden. De 
blik van de fotograaf (in de fotoshoot) is 
een impliciete liefdesblik. De film kiest 
voortdurend voor Hepbum als meisje, en 
tegen Hepbum als model. In het eerste is 
ze zichzelf (in de 20ste eeuw steeds meer 
de toetssteen van de kledij), als model ziet 
ze zichzelf spelen. Dat spel met het 
onechte is spannend maar niet blijvend. Zo 
doorloopt Hepbum voldoende twijfels en 
weerstanden tegen de macht van de kledij 
om ons ermee te verzoenen. Tenminste, 
het lukt Hepbum om in de vervreemdende 
haute couture zichzelf te blijven.

Zichzelf als norm

Zichzelf zijn is in de loop van de 20ste 
eeuw het mode-ideaal geworden. Men 
kleedt zich steeds minder om de norm te 
bevestigen, steeds meer om een spontane 
naturel te realiseren. Audrey Hepbum 
speelt daarin voor de naoorlogse periode 
een unieke rol. Voorop staat niet langer 
wat de vrouw verlangt (zoals in klassieke 
vrouwenrollen), maar wat zij ‘is’. En dat 
ten opzichte van zichzelf. Haar verlangen 
wordt niet langer in een sociale, noch in 
een amoureuze constellatie bepaald.

De stijl van Givenchy is tegelijk ele
gant, maar zeer afstandelijk, zondér toege
ving aan erotische strategieën. Het is een 
haarscherp balanceren tussen zichtbaar 
zijn en het afwijzen ervan. Zijn snit is vir
tuoos en ontdaan van iedere overbodig
heid; geen triomfantelijke, maar een 
scherpe autonomie; geen erotiek, maar een 
zakelijke genderaanduiding; een castre
rende chic eerder dan een genereuze vrou
welijkheid. De Givenchyvrouw heeft de 
vrouwelijkheid van haar emotionele kem 
ontdaan en herleid tot een functie.

De programma’s van vrouwelijke 
autonomie en functionele genderdefinitie 
raken elkaar omdat beide het genereus 
vrouwelijke, zijn inbedding in de biologie 
en de seksualiteit, tussen haakjes zetten. 
Givenchy kleedt geen jonge, romantische 
meisjes, maar bikkelharde dames. Zijn stijl 
is volwassen. Het ideaal van Hepbum is 
echter onvolwassen. De vrijheid van 
Givenchy is een herovering, de vrijheid 
van Hepbum een tijdelijke reserve. 
Givenchy herdefinieert, Hepbum zoekt 
naar een definitie. Givenchy hult de jonge, 
onwetende Hepbum in een revanchistische 
vormentaal. Het is pas in. Charade dat 
Hepbum samenvalt met de eigenlijke 
ambitie en betekenis van Givenchy.

De vraag is niet alleen waarom Hepburn 
als enige met zoveel succes de filmische 
présence én het uiterlijke van de haute 
couture samen kon incarneren, maar ook 
wat er in de stijl van Givenchy aanwezig 
is dat hem toeliet zo intens mee te werken 
aan de filmische garderobe van een fictief 
personage. Hoe is hij in staat de filmische 
personages doorheen Hepburn te kleden, 
en Hepbum te kleden doorheen haar 
personages?

Een manier om hier licht op te werpen, is te 
kijken naar films waarin het verhaal de haute 
couture uitsluit: historische films (War and 
Peace, My Fair Lady, Robin and Marian), 
westerns (The Unforgiveri), fantasiefilms 
(Green Mansions), realistische films 
(The Children ’s Hour, Two for the Road, 
A Nun ’s Story). In deze films komen we 
opvallend dichter bij de actrice. Haar 
lichaam is er minder afstandelijk en 
beschut; haar problematiek is er ook extre
mer. Het zijn geen romantische komedies 
meer.

Juist in de komische modus werkt de 
toon van Givenchy perfect. Het komische 
dat niet kritisch is (gebaseerd op weten), 
maar verwonderd (gebaseerd op niet 
weten). Het ‘waarom is dat zo?’ is bij 
Hepbum niet lucide, maar naïef en juist 
daarom weer revelerend. Givenchy schuift 
zijn vormentaal van de lucide vrouw naar 
de naïeve, van de dame naar het meisje, 
van het rancuneuze naar het verwonderde. 
De contradictie tussen haar kwaliteiten en 
die van zijn vormentaal maakt hun samen
werking zo spannend en dus zo vruchtbaar. 
Hij compenseert haar onschuld, zonder 
haar erotische reserve te ondermijnen.

Givenchy zet Hepbum op het snij
vlak van meisje en vrouw. Ze klaagt de 
orde niet aan, maar herdefinieert ze radi
caal. In de jurken van meedogenloze 
dames installeert ze toch argeloosheid. 
Gekleed biedt Hepbum geen acting out, 
maar een afstandelijke lezing van de 
nieuwe, adolescente cultuur. Ze functio
neert als humor die het systeem in vraag 
lijkt te stellen en het daardoor bevestigt. 
Melodramatiek is haar vreemd - hoe zou 
het ook kunnen: het werkelijke, complexe 
verlangen kent ze niet. Ze voelt het gewicht 
ervan niet na, ze vermoedt de verstrikkin
gen ervan niet. Haar romantische kome
dies zijn dan ook van een laag komisch 
gehalte: eerder glimlach dan de forse lach 
van de agressieve herkenning. De komiek 
beschut haar eerder dan wat dan ook te 
ontluisteren. De komische toon sneeuwt 
hier het probleem van de vrouwelijke iden
titeit onder, in plaats van het te reveleren.

Sereniteit

Waarom fascineert Hepbum? Haar imago 
heeft niet dat van een spannende want 
tegenstrijdige vrouwelijkheid, maar dat 
van een ontspannen, serene ‘féminité’ zon
der contradicties.

Ze past daardoor perfect in een con
formistisch ideaal van veilige vrouwelijk
heid. Haar ideaal is dat van het luisterend 
reageren, niet van het affirmatieve opei
sen. Men ziet haar natuur eerder in het 
afstand doen dan in de claim. Veraf van 
iedere aanzet tot hysterie is ze het meisje 
uit de klas dat naar iedereen luistert en 
tegelijk zich onderschikt, maar juist daar
door soeverein en gevrijwaard blijft van al 
datgene wat haar wordt toevertrouwd. In 
dat luisteren is er een onthechting die zui
verend werkt en ook wat irriteert.

Maar tegelijk staat ze toch ook ver 
van het conformisme. Ze heeft er noch de 
hypocrisie, noch de agressie van. Ze bere
kent niet, maar laat zich in de schema’s en 
strategieën van anderen heen en weer 
schuiven. Er is iets heel opwindends in de 
manier waarop ze dat - verre van onschul
dig - met zich laat doen. Haar stijl is sno
bistisch, haar imago net niet. Wat haar als 
personage overkomt, treft haar niet. Vanaf 
Roman Holiday is ze omgeven door man
nen die haar belagen, manipuleren, haar op 
hun schaakbord zetten. Haar onschuld lokt 
dat uit, maar maakt haar tot een onmoge
lijke minnares. Die onschuld maakt dat ze 
nergens in past, dat ze fundamenteel 
excentriek is. Omdat ze niet weet dat ze 
zich in de situatie bevindt die de hare is, 
noch waarom dat zo is, ontkomt ze aan 
verantwoordelijkheid, moraal en de con
tradicties daarvan. Als een Alice in 
Wonderland vraagt ze steeds weer: “Wat 
zal ik doen met dit varkentje in mijn 
armen?” Ze raakt aan alle lusten en lasten 
van het leven, zonder er ook maar één 
moment mee bezig te moeten zijn. Zoals 
een echte droomprinses.

Dank aan het Filmmuseum Antwerpen 
waarmee samen het symposium Audrey 
Hepbum — Fashion star werd ingericht op 
23 april 2005. Sprekers waren Rachel 
Moseley, Frieda Sorber, Eric de Kuyper en 
José Teunissen.12
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Een mer à boire van New York naar Parijs 
zonder overstap in Zürich

Over de inrichting en samenstelling van de dadatentoonstelling in het Centre Pompidou

Hubert van den Berg
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In het Centre Pompidou wordt momenteel 
de grootste ooit aan dada gewijde over
zichtstentoonstelling gehouden. Het aanbod 
is zonder meer overweldigend: 1600 objec
ten -collages, assemblages, readymades, 
schilderijen, tekeningen, foto’s en fotomon
tages, affiches, pamfletten, boekjes, bro
chures, tijdschriften, poppen, films, aante
keningen en manuscripten, krantenknipsels, 
ansichtkaarten en brieven. Vrijwel alle ico
nen van de dadabeweging zijn aanwezig: de 
gekantelde pisbak van Duchamp in vele 
variëteiten (behalve het in 1917 verdwenen 
origineel), foto’s en fotografische experi
menten van Man Ray, de Merzzeichnungen 
van Schwitters, fotomontages van Höch, 
van Hausmann, van Grosz en Heartfield, 
Hans Arps collages volgens de wet van het 
toeval. De samenstellers zijn erin geslaagd 
om dada tot en met de kleinste papier
snipper te presenteren. De catalogus is een 
telefoonboek van duizend bladzijden waarin 
de meeste werken en documenten terug te 
vinden zijn.

Een dadaïstisch schaakbord

De tentoonstellingsmaker, Laurent le Bon, 
heeft niet alleen recht willen doen aan het 
anarchistische karakter van dada — de voor
liefde voor verwarring en chaos, het spel 
met willekeur en toeval - maar ook aan de 
ernst en rechtlijnigheid van de beweging. 
Hij heeft de expositieruimte opgedeeld in 
kleine hokjes die op de hoeken verbonden 
zijn. Van bovenaf wekt dit plan de indruk 
van een schaakbord -schaken was een 
populaire bezigheid onder de dadaïsten- 
maar de bezoeker ervaart het allicht eerder 
als een doolhof. Hij baant er zich, min of 
meer volgens de wet van het toeval, een 
weg door. Nu eens bezoekt hij een kamertje 
gewijd aan de dadaïstische productie op een 
bepaalde plek - New York, Zürich, Berlijn, 
Parijs, Keulen, Nederland en België - dan 
weer een hokje waarin een of meerdere 
dadaïsten centraal staan. Sommige hokjes 
draaien om een bepaalde kunstvorm (de 
montage), andere om een procédé (de ready
made, de wet van het toeval), een medium 
(grafiek, het tijdschrift), een thema (anti- 
kunst, maatschappijkritiek) of een histo
rische episode (de overgang naar het surrea
lisme). Het schaakbord wordt geflankeerd 
door twee galerijen, de ene [G] volge
stouwd met drukwerk, correspondentie en 
andere documenten, de andere verdeeld in 
een helft [S2] met klankgedichten en een 
helft [SI] met muziek van dadaïstische 
komaf. Achteraan komt de bezoeker uit bij 
een grote open ruimte met een projectie van 
de film Entr’acte van René Char, gedraaid 
in 1924 in de nadagen van dada met de 
medewerking van veel (ex)dadaïsten.

In de folder wordt de bezoeker expli
ciet uitgenodigd om vrij door het labyrint 
van de tentoonstelling te dwalen en zelf te 
bepalen in welke volgorde hij de objecten 
wil ontdekken. De tentoonstelling sugge
reert zo dat dada aan elke definitie en cate
gorisering ontsnapt. Toeval en chaos waren 
er immers leidende principes. Maar hoe 
georganiseerd was de chaos van dada? En 
hoe zuiver was het dadaïstische toeval? Als 
we Hans Arp mogen geloven, dan zijn de 
collages die hij in 1916 volgens de wet van 
het toeval ‘maakte’ [ruimte B2] ontstaan 
toen de papiersnippers van een mislukte, 
verscheurde tekening ‘toevallig’ op een wit 
vel papier vielen. Toevallig zijn die snip
pers ongeveer even groot, hebben ze twee 
kleuren die goed samengaan, en vielen ze in 
een geometrisch patroon op het witte blad, 
steeds met de achterkant naar boven en met 
ongeveer dezelfde tussenruimte.

Van toeval was duidelijk geen sprake 
-en dat geldt ook voor deze tentoonstel
ling. De suggestie van vrijheid, willekeur en 
toeval biedt vooral de mogelijkheid om 
keuzes te maken zonder die te hoeven ver
antwoorden. Wie het dadaïstische schaak
bord nader bekijkt, ontdekt immers algauw 
een onderliggende structuur. Er zijn grosso 
modo twee assen te onderscheiden die 
elkaar kruisen in het midden. De ene as 
begint in New York en eindigt in Parijs (bij 
het surrealisme met vraagteken) —op de 
plattegrond ongeveer van linksboven naar 

rechtsonder. Een andere as begint in Zurich 
en loopt via Berlijn uit in een constructivis
tische hoek met Schwitters, elementaire 
kunst, de Nederlandse liaison van Theo van 
Doesburg en De Stijl met I.K. Bonset, 
Mécano en de Nederlandse dadatournee 
van 1923 - op de plattegrond grosso modo 
van linksonder naar rechtsboven. De ten- 
toonstelling lijkt dus wel degelijk een histo
risch verhaal te vertellen.

De koning en de koningin

Wie de eerste, inleidende zaal [B] betreedt, 
krijgt een kort overzicht van de geschiede
nis van dada, waarbij twee beginpunten 
naar voor worden geschoven: Zürich en 
New York. In Zürich werd in 1916 de naam 
uitgevonden. In New York zou dada het 
vroegst actief zijn geweest, met grote 
namen als Duchamp en Picabia, die al voor 
de Eerste Wereldoorlog in een dadaïstische 
geest zouden hebben gewerkt. De rest van 
deze inleidende zaal wordt gedomineerd 
door een vrij willekeurige verzameling por
tretten van dadaïsten, met grote en kleine, 
bekende en onbekende namen.

Van hieruit zijn er zes opties om de 
tentoonstelling te betreden. Van rechts naar 
links kan men kiezen tussen Zürich in de 
vorm van het Cabaret Voltaire [C] of 
Sophie Taeuber-Arp [Dl], en New York in 
de vorm van kamers gewijd aan Duchamp 
en Picabia [Cl], de readymade [BI], ‘New 
York’ [Al] of -in de kleinste kamer- 
predada [A].

Wie de inleidende zaal echter in de 
voorgeschreven richting afwerkt, schuift 
van rechts (de kant van de ingang) naar 
links en begint zijn bezoek automatisch 
- en op zich niet onlogisch - in de predada- 
ruimte. Deze kamer geeft uit op een lange 
galerij met gedempt licht die over de hele 
lengte naast het doolhof loopt, en die gevuld 
is met drukwerken en andere documenten. 
Aan het einde van die gang hangt een groot 
schilderij van Picabia dat ons terugstuurt 
naar het begin: dada in New York. Maar 
ook als je het drukwerk even links laat lig
gen, en meteen na ‘predada’ de ‘eigenlijke’ 
dadakunstwerken opzoekt, kom je in ‘New 
York’ terecht. Wil je toch nog het Cabaret 
Voltaire meepikken, dan moetje haast op je 
stappen terugkeren en alle ruimtes van rij 1 
op het schaakbord doorkruisen; alleen zo 
kom je via ‘Taeuber-Arp’ in het ‘Cabaret 
Voltaire’ terecht, dat in een dode hoek van 
de expositie is gesitueerd, met daarachter 
nog een ruimte over het simultaangedicht, 
een letterlijke cul-de-sac.

Het échte begin ligt dus in New York 
en niet in Zürich. Anders gezegd: de naam 
‘dada’ mag in Zürich zijn uitgevonden, de 
eigenlijke beweging is in New York ont
staan. Vooraan krijgt dit centrum dan ook 
veruit de meeste ruimte toegemeten. Toch 
weegt New York niet het zwaarst in deze 
tentoonstelling. Aan de andere kant van het 
labyrint is Parijs nog dominanter. Bijna alle 
wegen leiden naar Parijs. Achteraan zijn 
zo’n tien ruimtes aan Parijs gewijd. Twee 
kamers benadrukken opnieuw de rol van 
Picabia en Duchamp, die in de laatste zaal 
ook een prominente rol spelen in de film 
Entr’acte. Op zich is die nadruk op Parijs 
minder aanvechtbaar dan de opwaardering 
van New York ten opzichte van Zürich. In 
Parijs was dada immers veruit het grootst. 
Problematisch is wel de suggestie dat dada 
in Parijs zou zijn geëindigd - of misschien 
eerder vervluchtigd. Aan het einde van de 
tentoonstelling [A8] worden verschillende 
‘eindes’ gesuggereerd die allemaal in 
Parijs zijn gesitueerd: het einde van de 
grote dadatentoonstelling Salon Dada in 
1921 (aan het einde van het tweede Parijse 
dadaseizoen), gevolgd door Picabia’s 
breuk met dada; de ruzie rond een door 
André Breton gepland Congrès de Paris, 
dat door Tzara werd gesaboteerd; de dada- 
manifestatie Soiree au Coeur à Barbe 
(zomer 1923) die eindigde in een vecht
partij tussen dadaïsten en surrealisten, en 
die wel vaker als laatste dadamanifestatie 
wordt geciteerd; en de publicatie van 
Bretons surrealistische manifest in 1924, 
bijna gelijktijdig met de première van 
Entr’acte. ^Nat de samenstellers over het 
hoofd zien is dat dada in Japan niet alleen 
laat op gang kwam (ergens in 1922) maar 
ook laat eindigde: in 1925, toen dada in 
Europa al verdwenen was.

Duchamp en Picabia in New York

Er zijn in New York aan het begin van de 
20ste eeuw zeker dingen gebeurd die in 
dadaïstische middens niet hadden misstaan. 
Maar ze werden niet als dada geafficheerd. 
Zelfs wanneer het ‘gerucht’ van de 
Mouvement Dada omstreeks november 
1916 New York bereikt, wordt het handels
merk ‘dada’ niet overgenomen. Of het 
gebeurt maar heel even: in 1921 maakt Man 
Ray, samen met Marcel Duchamp (in de rol 
van Rrose Sélavy) en het New Yorkse 
levende kunstwerk Elsa von Freytag- 
Loringhoven, een eenmalig tijdschriftje met 
de naam new york dada 1921. Later zal 
Man Ray meermaals beweren dat hij de 
enige New Yorkse dadaïst was. Duchamp 
daarentegen moest in de jaren 1910-20 niet 
van dada weten. Dat anderen hem bij dada 
inlijfden, vond hij geen probleem - zo kon 
L.H.O.O.Q. zonder enig protest als dada- 
schilderij in Picabia’s tijdschriftje 391 wor
den afgedrukt. Maar toen Duchamp voor de 
Parijse overzichtstentoonstelling Salon 
Dada (1921) werd uitgenodigd, antwoordde 
hij met een kort telegram vanuit New York: 
“PODEBAL / DUCHAMP”. Bollocks zou
den de Engelsen zeggen -jullie kunnen 
m’n rug op.

Na de Tweede Wereldoorlog verandert 
Duchamp zijn opstelling. Als hij opnieuw in 
New York arriveert, maakt abstract expres
sionism er furore, als eerste écht Amerikaanse 
bijdrage aan de internationale avant-garde. 
Het abstract expressionisme heeft echter een 
voorgeschiedenis nodig, en in dat verband 
raken de impresario’s van de beweging geïn
teresseerd in de ‘oude’ vooroorlogse avant- 
gardegeschiedenis op Amerikaans grond
gebied. Duchamp ziet de kans schoon om in 
dat verhaal een plaatsje voor zichzelf te 
veroveren. Aan de abstract-expressionist 
Robert Motherwell, die een dadaïstische 
anthologie samenstelt (The Dada Painters 
and Poet verschenen in 1951), vertelt hij 
dat de geheime wortels van dada of ‘proto- 
dada’ in New York liggen, dat ze namelijk 
samenvielen of zelfs de vorm aannamen van 
Duchamps eerste New Yorkse verblijf in 
1913. Niet toevallig begint de Ameri
kaanse voorgeschiedenis van de avant- 
garde in datzelfde jaar: bij de Armory 
Show die in 1913 plaatsvond met... 
Duchamps kubo-futuristische naakt (Nu 
descendant l’escalier) in een hoofdrol.

Een paar jaar later, in 1953, vraagt de 
New Yorkse galerie Sidney Janis aan 
Duchamp om - na enkele surrealisme- 
tentoonstellingen in de galerie - een dada
tentoonstelling samen te stellen. Duchamp 
ziet de kans schoon om zich als hoofdrol
speler van de dadabeweging te ensceneren. 
Met hem wordt New York tot de ware 
bakermat en een van de belangrijkste centra 
van de dadabeweging gebombardeerd.

Duchamps scenario, dat Parijs een 
hoofdrol toebedeelt in het ontstaan van de 
dadabeweging en Zürich (het Cabaret 
Voltaire) degradeert tot een verdienstelijke 
bijrol als naamgever, is al ouder. Francis 
Picabia debiteert de eerste versie rond 1920. 
Tristan Tzara mocht zich (in Zürich en 
Parijs) directeur van de Mouvement Dada 
wanen, Richard Huelsenbeck mocht vanuit 
Berlijn Central-amt der deutschen Dada- 
Bewegung als briefhoofd gebruiken, ook 
Picabia zag zich als de spiritus rector van 
dada. Een van de eerste plaatsen waar zijn 
gezag erkend wordt, is Nederland. Op 8 mei 
1920 wijdt Theo van Doesburg in 
De Nieuwe Amsterdammer een eerste bij
drage aan dada. Van Doesburg, die net uit 
Parijs komt, is duidelijk nog een slecht 
geïnformeerde buitenstaander en heeft zich 
door Picabia diens persoonlijke ont
staansmythe van dada op de mouw laten 
spelden. Onder Picabia’s foto in De Nieuwe 
Amsterdammer prijkt het onderschrift 
“grondlegger van het Dadaïsme”.

“Hoe en waar is het dadaïsme ont
staan?”, vraagt Van Doesburg. “In 
Amerika” luidt het antwoord in De Nieuwe 
Amsterdammer.

“In 1915 stichtte de fransche schilder 
Francis Picabia, toen kubist, in Amerika het 
tijdschrift “391 ” [...]. Dit tijdschrift had tot 
strekking bestrijding van de kunst in al hare 
vormen. [...] Picabia kreeg volgelingen. 
Het woord “Dada” werd eerst later in 1916 
door Tristan Tzara gevonden [...]. Picabia 

[leerde] den jongen dichter Tristan Tzjara 
kennen tijdens een verblijf in Zwitserland. 
[...] Picabia vond in Tzara iemand van 
gelijke opvattingen en beiden stichtten, nu 
bewust, het dadaïsme, dat zich spoedig uit- 
breidde onder de revolutionaire intellec- 
tueelen. In Duitschland verscheen in het
zelfde jaar het eerste Duitsche dadaïstische 
manifest. Op het oogenblik heeft het dadaïsme 
zijn afdeelingen in alle landen. [...] De bij
eenkomsten in Zwitserland hadden plaats in 
de cabaret “Voltaire” te Genève. ”

Het Cabaret Voltaire in Genève, de 
Berlijnse dadaïsten als volgelingen van 
Picabia: van zodra Van Doesburg zich bij 
dada heeft aangesloten, is een dergelijk ver
haal ook bij hem niet meer terug te vinden. 
Des te vreemder dat zo’n verhaal nog steeds 
circuleert, ook in deze tentoonstelling. Een 
andere dadamythe, eveneens uit de koker 
van Picabia, wordt op de tentoonstelling 
wél tegengesproken: de mythe dat het om 
antikunst zou gaan. Die topos is terug
gebracht tot één kamertje en wordt in de 
catalogus expliciet gerelativeerd.

Dada internationaal

De dadabeweging was vooral een samen
werkingsverband en een platform. Feitelijk 
was’ dada’ de verzamelnaam voor een zeer 
heterogeen samenstel van beeldend kunste
naars en schrijvers die zich toelegden op de 
propaganda, productie en presentatie van 
avant-gardistische ‘nieuwe kunst’. Dada 
bood in dit opzicht eerder een synthese van 
de vormen, technieken en procédés die het 
handelsmerk van andere ismen waren, dan 
een eigen stijl. Niet voor niets luidde de tekst 
op een wikkel van de eerste dada-anthologie, 
het eenmalige blad Cabaret Voltaire: 
“Futurisme Cubisme Expressionisme”. Wie 
met dergelijke ismen in het achterhoofd 
door de tentoonstelling loopt, kan de meeste 
kunst wel met zo’n label verbinden. 
Stilistische maatstaven helpen dus niet om 
uit te maken wie ‘dada’ was en wie niet. 
Vandaar dat al langere tijd een ander crite
rium wordt gebruikt, namelijk de (ver
meende) observatie van een esprit dada, 
een dadaistischer Geisteszustand, een 
'dadamentaliteit' die zich zou kenmerken 
door, een afkeer van, of een breuk met de 
bestaande orde in de kunst en daarbuiten. 
Zo’n mentaliteit mag echter bij de meeste 
dadaïsten aanwezig zijn, zij is niet specifiek 
dada. Ze is voor grote delen van de toen
malige avant-garde obligaat.

Naast formaties die onder avant- 
gardistische labels schuilgingen, waren er 
echter ook heel wat kunstenaars, schrijvers 
en tijdschriftjes die niet opereerden onder 
een groot ‘isme’. Soms hadden zij een eigen 
‘klein’ label, een eenmanslabel zelfs, en 
soms ook helemaal geen. Het label kon ook 
een isme met lokale uitstraling zijn. Maar 
de afstand met de grote West-Europese 
kunstcentra was meestal zo groot dat deze 
labels en figuren geen plaats kregen in de 
internationale kunstgeschiedenis. Vooral in 
de jaren na de Eerste Wereldoorlog duiken 
veel van dergelijke groepjes en individuen 
op. Men zou kunnen denken aan Paul van 
Ostaijen en zijn Bond van gezegeld papier, 
aan de Groninger drukker Hendrik Nicolaas 
Werkman en zijn Next Call, aan Kurt 
Schwitters met zijn Merz-project in 
Hannover, aan Ljubomir Micic met het tijd
schrift Zenit en het bijpassende 'zenitisme' 
in Zagreb en Belgrado, aan Guillermo de 
Torre met het tijdschrift Ultra en het 'ultra- 
ïsme’ in Madrid, aan 41° in Tblisi (de groep 
is genoemd naar de breedtegraad van de 
Georgische hoofdstad), aan de Parijse twee- 
mansonderneming Tabu van het echtpaar 
Jean Crotti en Suzanne Duchamp en... in 
wezen ook aan een paar naamloos opere
rende kringen van avant-gardisten rond de 
fotograaf Alfred Stieglitz, de mecenas 
Walter Arensberg en galeriehoudster 
Katherine Dreier in New York.

Deze avant-gardisten stonden wel
licht niet onsympathiek tegenover dada, ze 
hadden er ook contacten mee (de avant- 
garde was een wereldje van ons kent ons), 
maar ze kozen er niettemin (veelal bewust) 
voor om onder eigen naam en niet onder de 
vlag van dada te opereren. Toch werden zij 
vaak postuum bij dada ingelijfd, onder de 
klassieke vage voorwendselen - hun ver
meende esprit dada enzovoort - of omdat14
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er bijvoorbeeld werd gecorrespondeerd met 
Tzara (wat rond 1920 voor de halve avant- 
garde gold).

Als dada vlak na de Tweede 
Wereldoorlog herontdekt wordt en de eer
ste, relatief bescheiden retrospectieven wor
den georganiseerd, bestaat de beweging 
‘slechts’ uit een handvol filialen: Zürich, 
Parijs, Berlijn, Keulen, Hannover, New 
York, ‘Holland’ en ‘Italië’ (New York en 
Hannover zijn al problematisch - Hannover 
bestaat enkel uit Schwitters, die zijn Merz- 
kunst uitdrukkelijk niet als ‘dada’ wilde 
zien; het probleem met New York is al aan
gestipt). Achter die ‘centra’ schuilden ech
ter minuscule groepjes die het predikaat 
‘beweging’ amper verdienden. De Parijse 
Mouvement Dada had in 1920 een paar 
dozijn actieve medewerkers, maar in Zürich 
en Berlijn was men hoogstens met twaalf, 
en in Keulen, ‘Holland’ en ‘Italië’ niet eens 
met vijf, onder wie slechts enkelen perma
nent actief waren als dadaïst.

Met de faam van dada nam echter ook 
de omvang van de beweging toe. Kunstenaars 
die bewust buiten dada waren gebleven, wil
den de boot plots niet meer missen. Marcel 
Duchamp is er een van. Jean Crotti en 
Hannah Höch, die zich anno 1920 als Tabu 
en 'expressioniste' hadden gepresenteerd, 
gaven alsnog de voorkeur aan het stempel 
‘dada’. Ook kunst- en literatuurhistorici 
droegen een steentje bij, vaak in een twijfel
achtige dubbelrol, als historicus en galerie- 
houder/museumconservator (Hans Bolliger 
en Wemer Schmalenbach) of als historicus 
en neoavant-gardist (K. Schippers, Robert 
Motherwell en Karl Riha). Zo gaf 
K. Schippers zijn boek Holland Dada 
(1974) meer volume door een volledig 
hoofdstuk aan Werkman te wijden, hoewel 
die zich in 1923 uitdrukkelijk had gedistan
tieerd van de dadatournee van Schwitters en 
Van Doesburg. Dat Werkman zijn uitgave 
The Next Call “geen aardigheidje”, “geen 
hoon” en dus “geen herhaling van het 
Dadaïstisch grapje” noemde, maar bestem
pelde als een “reveille” om aan de “beklem
ming van de kunst” te ontsnappen, stoorde 
de auteur geenszins. Dada, zo beweerde 
Schippers immers, was voor Werkman “een 
vanzelfsprekende mentaliteit” die “niet 
eens een naam had [...]” “De humor, de vrij

heid voor het materiaal, het anti-burgerlijke, 
het was allemaal aanwezig [...]”

Schippers had een persoonlijke 
agenda: hij wilde zijn experimentele werk 
in het kader van Barbarber een voorge
schiedenis geven. Elders werd men gedre
ven door lokaalpatriottische en nationalis
tische motieven: landen en plaatsen die de 
dadaboot hadden gemist, probeerden de 
schade alsnog in te halen, nu dada als een 
belangrijke passage van de moderne kunst 
geboekstaafd stond. En natuurlijk waren er 
ook vergeten dadabewegingen. In de jaren 
zestig en zeventig werd bijvoorbeeld op de 
Balkan Jougoslavenski Dada herontdekt, 
een dadaonderneming van Serven, Kroaten 
en Hongaren in Zagreb, Novi Sad en de 
Vojvodina onder leiding van een zekere 
Dragan Aleksic. Ook het Japanse dada- 
project, dat nog steeds nauwelijks beschre
ven is, kwam onder de aandacht. Voor his
torici was dat een stimulans om zelf op zoek 
te gaan. Welke historicus wil immers niet 
de herontdekking van een vergeten dada- 
filiaal op zijn palmares? Overigens dient 
gezegd dat die zoektocht ook al door 
manoeuvres van dadaïsten in de pionierstijd 
was voorbereid. De mythe van een grote 
dadaïstische beweging- is niet alléén maar 
naoorlogs. Richard Huelsenbeck schreef al 
in zijn Dadaistisches Manifest van april 
1918 dat “dada leden in alle landen van de 
wereld heeft”, van Meseritz tot New 
Orleans en Hawaï. Onderaan het manifest 
voegde hij nog de namen toe van een paar 
Italiaanse dichters waarvan het Zürichse 
tijdschrift Dada werk had gepubliceerd, 
zonder dat zij zich evenwel bij dada hadden 
aangesloten. Twee jaar later pakt Tzara uit 
met de lijst Quelques Présidents et 
Présidentes, waarop tientallen namen van 
vermeende dadaïsten prijken. In werkelijk
heid gaat het voor een groot deel om men
sen die Tzara graag in zijn Mouvement 
Dada had opgenomen, maar die pas dadaïst 
werden toen de naoorlogse dadahistoriogra- 
fie op gang kwam.

Een postume olievlek

Bij de eerste terugblikken in New York 
(1953) en Parijs (1957) bezat de dada- 
beweging zes centra en twee filialen 

(Zürich, Berlijn, Parijs, New York, Keulen, 
Hannover, naast Italië en Holland). Wanneer 
in 1977 in Berlijn de grote dadaretrospec- 
tieve Dada in Europa plaatsvindt, in het 
kader van de tentoonstelling Tendenzen der 
Zwanziger Jahre, is dat opgelopen tot acht 
'dadacentra' -met Dada Holland en 
Dada Genève als nieuwkomers - en dertien 
dadaïstische ‘epicentra’ (Dada Barcelona, 
Dada België, Dada Rusland, Dada Polen, 
Dada Hongarije, Dada Spanje, Dada Servië, 
Dada Joegoslavië, Dada Oostenrijk, 
Dada Tsjecho-Slowakije, Dada Roemenië, 
Dada Italië, Dada Zuid-Amerika).

Wanneer in 1993-94 wederom een 
grote overzichtstentoonstelling wordt gehou
den in het Sprengelmuseum in Hannover en 
het Kunsthaus in Zürich, onder de titel 
Dada global, zijn er opnieuw filialen bijge
komen. In de bijhorende catalogus kent 
'Dadaland' al 36 plaatsen, al zijn enkele 
Berlijnse epicentra van de kaart verdwenen. 
De catalogus van Zürich vermeldt 
Barcelona, België (Antwerpen, Brussel), 
Berlijn, Boekarest, Hannover, Holland 
(Den Haag, Leiden), Italië (Florence, 
Mantua, Rome, Triëst), Japan (Okayama, 
Tokio), Keulen, Latijns-Amerika (Santiago 
de Chile, Buenos Aires, Sâo Paulo), 
Ljubljana, Madrid, München, New York, 
Parijs, Polen (Zakopane, Kraków, 
Warschau), Praag, Rusland (Tblisi, Rostov/ 
Don), Tirol (Tarrenz, Imst, Reutte), 
Weimar, Wenen, Zagreb en Zürich. In de 
zojuist afgesloten tiendelige Amerikaanse 
publicatiereeks Crisis and the Arts. The 
History of Dada treft men uitvoerige 
beschrijvingen aan van dada in de klassieke 
centra en in 14 landen, van Nederland en 
België tot Georgië en Japan. Steeds meer 
recente publicaties en exposities wekken 
dus de indruk dat dada vrijwel overal in 
Europa te vinden was. In Azië blijft het bij 
Japan en Georgië, maar op het Amerikaanse 
continent is dada eveneens behoorlijk ver
spreid. De postume olievlek lijkt niet te 
stuiten.

Met haar concentratie op hoofdcentra lijkt 
de huidige tentoonstelling die olievlek wat 
in te dammen. Daar staat tegenover dat Paul 
van Ostaijen en Hendrik Nicolaas Werkman 
opnieuw van de partij zijn. De Torre en (een 

vergelijkbaar geval) Micic - vertegenwoor
digers van het ultraïsme en het zenitisme - 
zijn opgenomen in een internationale 
rommelhoek (rechts bovenaan de platte
grond); Crotti en Suzanne Duchamp krijgen 
een eigen ruimte om dada in Parijs verder 
op te peppen.

En zoals het een historische dada- 
expositie betaamt, worden ook nu ‘nieuwe 
oude dadaïsten’ voorgesteld, dadaïsten die 
totnogtoe over het hoofd waren gezien, 
zoals een zekere Christian (actief in Parijs). 
Paul Joostens (in de ruimte ‘België’), die al 
langer bij dada ingeboekt stond, beleeft in 
Parijs dan weer zijn coming out als super- 
dadaïst. Met een flink aantal werken laat hij 
Clément Pansaers, de enige historische ver
tegenwoordiger van de dadabeweging in 
België, ver achter zich. Nochtans heeft 
Joostens hooguit met dada geflirt, en er ele
menten uit overgenomen. Hij maakte nooit 
deel uit van de beweging.

Er is vanzelfsprekend niets op tegen 
om ook een dergelijke kunstenaar te tonen, 
zoals er evenmin iets op tegen is om - als 
onderdeel van de historische context van de 
dadabeweging - de uiterlijke verwantschap 
tussen Werkman en Arp te signaleren. 
Evenzeer is het verdedigbaar en interessant 
om de diverse publicaties te tonen die op 
semidadaïstische wijze de spot met dada 
dreven, of die met gekke letters en rare tek
sten deden alsof ze ‘dada’ waren, zonder dat 
de auteurs iets met dada te maken hadden 
(een voorbeeld is een reeks Duitse ‘dada
achtige’ publicaties onder de noemer 
O-siris). Problematisch wordt dit wanneer 
deze creaties zonder tekst en uitleg als dada 
worden opgevoerd. Dit verlicht misschien 
de dooltocht in het dadalabyrint van 
Le Bon, maar het ontneemt tegelijk het 
zicht op de historische contouren van de 
dadabeweging.

De tentoonstelling Dada loopt tot 9 januari 
in het Centre Pompidou, Place Georges 
Pompidou, 75004 Parus (01/44.78.1233; 
www.centrepompidou.fr).
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02.11.05 
ON IDENTIFICATION 
READING LACAN, 
SEMINADIN

LORENZO CHIESA, MARC DE KESEL,
JOHAN SCHOKKER, AARON SCHUSTER
- - - - - - SEMINARS [EVERY OTHER WEEK, ON EITHER 

TUESDAY OR WEDNESDAY 13:30-10:30]

21.11.05
THE XEROX DOOK. 10SS 

SETH SIEGELAUD, JACK WENDLER, JOHN MORPHY 
- - - - - - CONVERSATION, DISCUSSION

22.11.05/13:30 
WIMCROUWEL 
- - - - - - LECTURE ORGANISED RY VINCA KROK IN

THE FRAMEWORK OF HISTORY VS. FUTURE

ONNEFANTEN
04.11.05 

LENDMEYODR 
DREAM/ 
LENDMEYODR 
FANTASY 
RADICALE DEMOCRATIE

DAVO, JOS GEYSEIS, IVES MAES, 
SASKIA POLDERVAART 
- - - - - - DERATE [LOCATION: ACADEMIE DEELDENDE

KDNSTEN MAASTRICHT] IN THE FRAMEWORK 
OF SOPER!, HASSELT

10.11.05
LOGOPARC

DANIEL VAN DEO VELDEN, FRIEDRICH VON DORRIES, 
GERARD HADDEDS, KAMIEL KLAASSE, 
ROEMER VAN TOORN, WOOTER VANSTIPHOÜT 
- - - - - - OPENING SYMPOSION [LOCATION:

GERRIT RIETVELD ACADEMY, AMSTEDDAM] 
IN COLLABORATION WITH LECTORAAT 
KUNST 5 PDDLIEKE RDIMTE ANH PREMSELA 
DDTCH DESIGN FOUNDATION

THE J AN VAN EYCK ACADEMIE INVITES 3D DESIGNEDS, 
ADVERTISING PROFESSIDNALS/STUDENTS, GRAPHIC 
DESIGNEDS, ADTISTS, AS WELL AS ARCHITECTS, 
TO APPLY FOR LOGO PARC.
THE PROJECT STARTS JANDARY, 2D0S.
THE DEADLINE FDR SUBMISSION OF RESEARCH 
PROPOSALS IS DECEMBER 1,2005. MORE IHFO: 
WWW.JANVANEYCK.Hl/~LDGOPADC

17.11.05 
EMMA HEDDITCH
—LECTURE

28.11.05 
CHERRY SMYTH 
- - - - - - LECTURE

29.11.05
JANVERWOERT
- - - - - - LECTURE

11.12.05
POLITIGSAND 
ENJOYMENT 
THROUGH SCIENCE

ANTONELLO SCIACCHITANO 
- - - - - - WORKSHOP ORGANISED DY OLIVER FELTHAM 0

LORENZO CHIESA

16.12.05-09.01.06
ARMANDO ANDDADE TOD EL A, PEGGY DOTH, 
GEOFFREY GARRISON, NATASCHA HAGENBEEK, 
ALEVTINA KAKHIDZE, JOHANNA KIRSCH,
STEFAHIE SEIBOLD, SALIOD TRAORE 
- - - - - - EXHIBITIOH [LOCATION: NADJA VILENNE

GALERIE, LIÈGE]

00-13.01.00
OPENING WEEK 
JAN VAN EYCK 
ACADEMIE

- - - - - - PRESENTATIONS DY ALL JAN VAN EYCK 
[ADVISING] RESEARCHERS

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 01 90
Open dinsdag tot zondag I I-I7u

D
e 

W
itt

e R
aa

f 1
18

 • 
no

ve
m

be
r-

de
ce

m
be

r 2
00

5

18020.11.05 
PSYCHOANALYSIS, 
DRDANTHEORY 
AND THE CITY OF 
LATE-CAPITALISM

MICHAEL ZINGANEL, ALBERTO TOSCANO, 
ROEMER VAN TOORN, YANNIS STAVRAKAKIS, 
EDWARD W. SOJA, AADON SCDDSTER, 
RENATA SALEGL, ANDRÉ NOSSELDER, DANY NOROS, 
JULIET FLOWER MACS ANNELI, MARC DE KESEL, 
OLIVER FELTHAM, LORENZO CHIESA, 
FRIEDRICH VON DORRIES AND DAVO 
- - - - - - WORKSHOP ORGANISED IN COILADORATION 

WITH THE ACADEMIE BEELDENDE KDNSTEN 
MAASTDICHT IN THE FRAMEWORK OF SUPER!, 
HASSELT

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

Ben d‘ Armagnac
het leven levend maken

12 november 2005 t/m 8 januari 2006

GuestRoom
Neue Kunst Halle St. Gallen, Zwitserland

12 november 2005 t/m 8 januari 2006

deze tentoonstelling kwam tot stand met steun van 
de Provincie Limburg en 0CW en 

de Gemeente Sittard-Geleen

ONDER 
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Jan van Eyck Academie 
Postacademic institute 
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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
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De lokroep van het beeld: René Magritte en de s/Irène
Bart Verschaffel

Come, naked in for we are so, 
What danger from a naked foe?
Come, bathe with us, come, bathe and share 
What pleasures in the floods appear. 
We ’ll beat the waters till they bound, 
And circle round, and circle round.
John Dryden
(libretto voor King Arthur van Henry Purcell)

Les images sont excellentes pour l’esprit, à condition de 
savoir s’en défendre.
Paul Nougé

De filosofie, de wetenschap en de kunsten zijn niet ‘origi
neel’ . De filosofie en de wetenschap komen na de mythe en 
na het stichtingsverhaal, de poëzie komt na het gebed en de 
lofzang, de artistieke voorstelling komt na het godsbeeld, 
de icoon, of het beeldverbod. Deze nieuwe cultuuruitingen 
bezetten telkens een plaats die reeds bestaat, maar ze trans
formeren daarbij het medium dat ze zich toe-eigenen. Ze 
herbepalen de werkelijkheidsstatus van het woord, de voor
stelling of het beeld: de groeiende autonomie van de kunst 
en het denken gaat gepaard met het groeiend ‘onwerkelijk’ 
of ‘abstract’ worden van haar inhoud. De inhoud wordt fic
tie en theorie. Ze komt naast de échte werkelijkheid terecht. 
Ze wordt beschouwd als nabootsing, als product van vrije 
schepping, als denkwerk. Daardoor worden de woorden en 
de beelden losgemaakt uit hun oorspronkelijke magische 
verbondenheid met de dingen en de gebeurtenissen. 
Theorie is niet langer theorem - het schouwen van het god
delijke - en het bewerkt of veroorzaakt niets. Kunst kan 
belangrijk zijn om vele redenen. Maar het kunstwerk wordt 
esthetisch geapprecieerd, en het is niet langer ’waar’. Het 
beeld is niet (meer) de heilige plaats waar ‘de grond van de 
werkelijkheid’ verschijnt.

Kunst is een vorm van gedesacraliseerde betekenis
productie. Tegelijk wordt ze blijvend gedragen door wat ze 
verdringt. Dat heeft te maken met de aard van de middelen 
en met de zijnsstatus van de dingen die kunstenaars maken. 
Men hoeft immers nergens in te geloven om ontvankelijk te 
zijn voor een beeld - voor een zuivere verschijning die 
geen deel is van de wereld maar deze toverachtig spiegelt 
Zelfs voor de geheel geseculariseerde of moderne mens, 
zelfs in de tijd van de massale gemechaniseerde reproduc
tie, blijft een beeld iets bijzonders. Een verhaal, een tekst 
die gedeclameerd wordt of een lied dat gezongen wordt, 
maken zich vanzelf los uit het gebabbel en het lawaai. Een 
stem die bij het begin begint en uit de stilte lijkt te komen, 
een object op een sokkel of eenzaam te midden van een 
lege ruimte, licht in de duisternis, de herhaling, vaagheid, 
en bloed werken altijd. Elk kader schept een wereld, elk 
podium is en blijft een metafysische plek. Elk gedicht 
-schrijft Paul Valéry - “lijkt uit de hoogte te komen”. 
Zelfs de decennia van radicaal iconoclasme en media- 
kritiek hebben de vreemde, archaïsche stilte die rond het 
kunstwerk hangt, of de ‘nabije verte’ - de ‘aura’ - die het 
uitstraalt, niet kunnen wegruimen. Niemand gelooft nog 
dat een kunstwerk een heilig ding is, maar het wérkt nog 
wel zo. Hetzelfde geldt ook voor de inhoud of de grondstof 
van zeer veel kunst. De kunst is modem en hedendaags 
geworden, maar de oude mythen en de archaïsche voorstel
lingen leveren nog steeds de grondstof en de modellen van 
zeer veel kunst en literatuur. De onwerkelijkheid van de 
kunst fungeert zo al een paar eeuwen, en tot op vandaag, als 
de schuilplaats voor al datgene waarin men niet meer 
gelooft maar dat men toch wil bewaren. De góden, de hel
den en de monsters overleven als fictie. De ernst overleeft 
als spel. Het is zeker waar dat elke hervertelling de my
thische verhaalstof verder profaneert, dat elk hergebruik de 
vorm verder banaliseert, dat elke variatie meer afstand, 
vrijheid en spelplezier oplevert. Maar terwijl het herge- 
bruik de mythe steeds verder uitholt, bewaart ze die ook.

Veel kunst lijkt modem of helemaal nieuw, en claimt 
oorspronkelijkheid en gedurfdheid, terwijl ze er alleen 
maar modem of nieuw uitziet, en de facto haar kracht haalt 
uit die archaïsche onderlaag die in het medium en in het tra
ditionele gebruik van dat medium bewaard blijft. Veel 
moderne kunst leeft van of parasiteert op het structurele 
'afgegrensd'-zijn, op de structurele ‘sacraliteit’ van het 
kunstobject; ze leeft van wat deze sacraliteit automatisch 
aanricht in de toeschouwer. Voor het begrijpen en beoor
delen van moderne of hedendaagse kunst is de manier 
waarop een werk of een oeuvre zich verhoudt tot die pre
moderne kracht van het beeld daarom cruciaal. Een beeld 
wordt immers pas werkelijk modem wanneer het ook 
ingaat tegen wat een beeld is. Een verhaal is modem wan
neer het ook ingaat tegen wat een verhaal is en automatisch 
doet. Theater is waarlijk modem wanneer het ingaat tegen 
de ‘schijn’ van authenticiteit die het podium vanzelf produ
ceert. Kunst is werkelijk modem wanneer ze zich radicaal 
keert tegen haar eigen ‘begin’.

De beeldende kunst heeft allerlei strategieën ontwik
keld om haar mythische oorsprong te seculariseren en het 
beeld te ontheiligen. De uitvinding van het kunstenaar
schap of het auteurschap is er één van. Een beeld of werk 
dat gesigneerd wordt kan immers geen goddelijke oor
sprong meer claimen. Mensen geloven niet in godsbeelden 
die ze zelf gemaakt hebben. En wanneer de mythische 
lading verschuift van het beeld naar de figuur van de geïn
spireerde of geniale kunstenaar, wordt deze doeltreffend 
gerelativeerd of gedeconstrueerd door de mechanische 
reproductie die het beeld goedkoop maakt, door het inzet

ten van toevalsstrategieën bij het maken van kunstwerken... 
Een tweede, beproefde strategie is het naturalisme of het 
realisme en het trompe-l’oeil. Een beeld dat er openlijk 
voor uitkomt dat het de natuur nabootst, is - zoals Plato 
zegt - in de zijnshiërarchie ondergeschikt aan de ‘echte’ 
dingen. Het maakt geen contact met de grond van de wer
kelijkheid die de dingen draagt en doet bestaan. Wanneer 
een beeld slechts nabootsing is, wanneer het dus niet pre
senteert of ‘aanwezig stelt’ maar slechts re-presenteert, kan 
men het gebruiken voor wat men wil. Men kan de waardige 
ruimte van het beeld vullen met onderwerpen die eigenlijk 
geen beeld verdienen: onwaardige komische en schunnige 
details, lelijkheid, misvormde en belachelijke gezichten, 
komedie, karikatuur. De meest verregaande en meteen 
meest religieuze aanval op (het residu van) de sacraliteit die 
in het beeld en in de schoonheid schuilen, is vanzelf
sprekend het beeldverbod, de beeldenstorm, of het plezier 
in de profanatie. Met die bemerking dat het afschaffen van 
het beeld, zowel in de religies als in de modeme-kunst-na- 
de-representatie, een leegte nalaat die dikwijls nog heiliger 
wordt dan het beeld zelf. Een nieuw beeld dat zich niet 
tegen zichzelf keert, dat enkel de gemakkelijke afstande
lijkheid van de ironie opbrengt, of dat parasiteert op de 
leegte en de goocheldoos van de negatieve theologie, is 
oninteressant en overbodig. Van die soort zijn er al beelden 
genoeg.

Beelden, beelden, overal beelden!

Men kan moderne kunstenaars, oeuvres en kunststromingen 
onderscheiden naar de manier waarop ze de archaïsche, 
cryptomagische kracht van hun medium aanvoelen en mee 
in rekening brengen. Er zijn kunstenaars en stromingen die 
conceptuele en formele strategieën ontwikkeld hebben om 
er zeer bewust tegen in te gaan: Duchamp, Picabia, dada, 
het futurisme, pop art. Bij andere, zoals het expressionisme 
en de 20ste-eeuwse abstractie, is de zaak moeilijk beslis
baar. Ze keren zich beide agressief tegen de traditionele 
beeldtaal. Maar de abstractie, die doorgaans verbonden 
wordt met een experimentele en quasi-wetenschappelijke 
houding, heeft kunst gemaakt die post factum vaak onschul
dig en decoratief blijkt; terwijl tegelijk duidelijk is gewor
den dat ze voortkomt uit het uitpuren en het dubben van de 
traditionele religieuze iconografie, en samen met het 
expressionisme de nieuwe religieuze kunst van de 20ste 
eeuw heeft voortgebracht. De beweging die echter het 
meest duidelijk en openlijk de latente sacraliteit van het 
beeld heeft uitgebuit, is hét surrealisme en zijn epigonen, 
van de fantastische kunst tot het ‘magisch realisme’. 
“Images, descendez comme des confetti. Images, images, 
partout des images.” [1] Het surrealisme verwelkomt het 
beeld uitdrukkelijk als een betoverde plaats. Het beeld 
biedt, in een banale, verburgerlijkte en verzakelijkte werke
lijkheid een uitzicht op een ‘andere werkelijkheid’. Het 
beeld toont wat verdrongen of vergeten is. Het beeld of 
kunstwerk kan zelfs beschouwd worden als een fragment 
van die ‘andere werkelijkheid’, dat de gewone wereld 
magisch transformeert.

Het materiaal waaruit dergelijke beelden vervaardigd 
worden, kan primitief of exotisch zijn, maar ook modem, 
banaal en commercieel. Alles is in principe geschikt en 
bruikbaar om opnieuw opgeladen te worden met primi
tieve, premoderne, prerationele referenties: “Des mythes 
nouveaux naissent sous chacun de nos pas.” [2] Voorgelicht 
door de antropologie en de kennis van de primitieve reli
gies, voorgelicht door Freud en de dieptepsychologie, gaat 
het surrealisme terug naar het ruwe erts waaruit de oude 
godsdiensten hun vormen hebben gemaakt. Het surrea
lisme herontdekt de kracht van archaïsche beelden, het ont
wikkelt artistieke oeuvres als ‘private mythologieën’. Het 
beoogde effect is steeds het opnieuw betoveren van de ont
toverde wereld. Voor de ingewijden is deze verbreding van 
de ervaring een feest. De modale burger zal door de ontre
geling van de wereld eerst in paniek gebracht en daarna 
bevrijd worden. “Le vice appelé Surréalisme est l’emploi 
déréglé et passionel du stupéfiant image, ou plutôt de la 
provocation sans controle de l’image pour elle-même et 
pour ce qu’elle entraîne dans le domaine de la représenta
tion de perturbations imprévisibles et de métamorphoses: 
car chaque image à chaque coup vous force à reviser tout 
L’Univers.” [3]

Het surrealisme activeert de kracht van het archaïsche 
beeld en het cultusobject. In dezelfde logica vult het de 
beeldruimte en verbindt het objecten met de meest pri
maire, premoderne sacrale inhoud: het geërotiseerde 
lichaam en - de surrealisten zijn bijna allemaal mannen - 
het vrouwelijke geslacht. Na de dood van God en na het 
geloof in het monotheïsme herinnert de kunst aan de pri
maire sacraliteit van het lichaam. Het lichaam is immers de 
grens van de onttovering of desacralisering van de wereld 
en de natuur. Het lichaam en het geslacht is het ding dat 
nooit gewoon wordt. De objectivering van het geslacht 
levert een fetisj op, zoals het sterven van een lichaam geen 
overschot maar een lijk produceert. Het project om de 
wereld te herbetoveren door middel van beelden, het aan
maken van ‘le merveilleux’, vindt hier zijn materiaal. In de 
nieuwe, moderne mythes van het surrealisme, keert de oud
ste mythe, die door het monotheïsme verdrongen werd, 
terug: “Femme, tu prends pourtant la place de toute forme. 
[...] Charmante substituée, tu est le résumé d’un monde 
merveilleux, du monde naturel, et c’est toi qui renais quand 
je ferme les yeux. Tu est le mur et sa trouée. Tu est l’horizon 
et la présence. L’échelle et les barreaux de fer. L’éclipse 
totale. La lumière. Le miracle: et pouvez-vous penser a ce 
qui n’est pas le miracle, quand le miracle est là dans sa robe 
nocturne? Ainsi l’univers peu à peu pour moi s’efface, 
fond, tandis que de ses profondeurs s’élève un fantôme 

adorable, monte une grande femme enfin profilée [...]. La 
grande femme grandit. Maintenant le monde est son por
trait [...] Montagnes, vous ne serez jamais que le lointain de 
cette femme [...] Mer, aimes-tu bien tes noyés pourrisants? 
[...] Alors qu’elle m’aime, mon océan. Passe à travers, 
passe à travers, mes paumes, eau pareille aux larmes, 
femme sans limite, dont je suis entièrement baigné. [...] 
beau monstre [...] je ne sortirai plus de tes divins méandres 
[...]” [4] De vrouw is alles. Alles waarin men kan verdwa
len en waarin men zich verliest, de stad, de nacht, de zee, de 
oceaan, de watervrouw...

Een trauma is geen waarheid

René Magritte is, zoals de surrealisten, een beeldenmaker. 
In zijn studietijd en het begin van zijn carrière heeft hij wel 
geëxperimenteerd met kubistische beeldtaal en met abstrac
tie, maar hij is al heel snel traditioneel figuratief gaan schil
deren. Hij schildert beelden: voorwerpen die geen onder
deel zijn van de wereld, die ‘afgescheiden’ bestaan, en dus 
sacraal zijn. De dichter Paul Nougé, vriend en medeplich
tige van Magritte, heeft deze structurele sacraliteit in 
L’Homme en proie aux images beschreven als de nood
zakelijke en voldoende voorwaarde voor de betoverende 
kracht van het beeld. De mens ‘valt ten prooi aan het beeld’ 
precies doordat het aan gene zijde van de ‘echte’ wereld 
bestaat. Het bewustzijn dat voor een beeld geplaatst is, of 
geabsorbeerd wordt door een geïsoleerd object, maakt zich 
uit de wereld los: “Mais il arrive à la conscience occupée 
d’une seule image, et qui dure, ce qui arrive à l’oeil fixant 
un seul objet [...] Il arrive que celui qui fixe longuement un 
point brillant meure à la réalité extérieure.” [5] De beschou
wer komt terecht in die absolute stilte en kalmte waar 
-zoals Homeros beschrijft in de Odyssea- de sirenen 
verblijven. Nougé refereert in zijn beschrijving van de 
werkzaamheid van het beeld duidelijk aan deze passage: 
“Des voix montent d’on ne sait quelle profondeur, voix 
jusqu’alors ignorées de lui-même.” [6] Nougé en zijn 
gesprekspartner Magritte weten wat een beeld is en doet: 
het heeft vanzelf, structureel, het karakter van een openba
ring. “On peut parler ici d’‘illumination’, de ‘révéla
tion’.” [7] Om het even wat een beeld voorstelt, het toont 
altijd méér dan wat de wereld te zien geeft. Het onthult 
steeds wat men nog niet wist of nog niet kende. Het toont 
een Geheim, zelfs wanneer het leeg blijft. Precies daarom is 
het voor een kunstenaar zo gemakkelijk om aangrijpende 
beelden te maken. Moderne kunst die met de wind mee
zeilt, die een onderwerp kiest dat met de sacrale structuur 
van het beeld meegaat, maakt het zichzelf gemakkelijk: 
“L’on peut mettre en doute cette excitation de l’esprit qui 
doit naître à mon sens de la chose dissimulée [...] la porte 
fermée qui laisse fuir un filet de sang, la robe légèrement 
relevée sur un coin de chair stimule l’amateur de faits 
divers ou le lecteur de la Vie parisienne.” [8]

De werken waarmee Magritte vanaf 1926/27 zijn 
eigen weg vindt, zijn orthodox surrealistisch. Het gaat om 
voorstellingen van bevreemdende situaties of gebeurtenis
sen die een ‘andere’ of een innerlijke werkelijkheid oproe
pen. Ze zijn gemaakt met de procédés van de droom en de 
droomwereld, ze worden bevolkt door bizarre personages 
en objecten met een onbenoembare, kneedbare of vloeibare 
vorm. Ze scheppen een situatie die niet gesitueerd kan wor
den in een vertrouwde wereld en die niet past in een bekend 
verhaal. Maar doordat het beeld theatraal is opgebouwd, 
doordat het de eenheid van plaats en tijd respecteert die de 
basisvorm levert van wat als ‘werkelijk’ geldt, suggereert 
de voorstelling een ‘gebeurtenis’. En een gebeurtenis die 
men zich kan voorstellen is een mogelijkheid waarmee we 
moeten leven. Het bestaan van het beeld zelf bewijst al dat 
niets is zoals het lijkt. Onder of naast de ‘normaliteit’ slui
meren mogelijkheden die nog-net-niet-gebeurd-zijn, die 
uitgesloten of verdrongen zijn, en wachten en dreigen in 
het donker. Tanguy, Ernst, Dall, Delvaux en vele andere 
surrealisten hebben hun leven lang niets anders gemaakt 
dan dergelijke schrikwekkende, bedreigende beelden. Tot 
vandaag zijn er veel epigonen die menen dat de schokkende 
verbreding van de ervaring de eigenlijke opdracht van de 
kunst is.

Magritte heeft zich reeds vroeg gedistantieerd van 
deze kunstopvatting. Hij heeft snel beseft dat het surrea
lisme de dreiging die structureel van het beeld uitgaat 
instrumentaliseert, en dat hij zelf, met werken als 
Le Drapeau noir (I en II, 1937), medeplichtig is. Angst
wekkende kunst is, zeker in oorlogsomstandigheden, per
vers. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog heeft 
Magritte dit expliciet geformuleerd in zijn manifesten voor 
een surrealisme en plein soleil. Wat voor zin heeft het om

■

D
e W

itte Raaf 118» novem
ber-decem

ber 2005

Le Drapeau noir, 1937 17



schokkende kunst te maken terwijl buiten een oorlog aan de 
gang is? “Ce désarroi, cette panique que le surréalisme 
voulait susciter pour que tout soit remis en question, des 
crétins nazis les ont obtenu (sic) beaucoup mieux que nous, 
et il n’était pas question de s’y dérober. J’ai peint un 
tableau, Le Drapeau noir qui donnait un avant-goût de la 
terreur qui viendrait d’engins aériens et je n’en suis pas 
fier.” “[...] la paresse d’esprit fait croire que les pauvres 
moyens de la terreur produisent le sentiment de la ‘vérité’ 
[...].” [9] Een trauma is geen waarheid en biedt geen meta
fysisch inzicht in de afgrondelijke diepte van de werkelijk
heid. Een schokkend beeld “n’est qu’un faux mystère de 
plus à bousculer”. [10] Magritte beslist daarom een lichte, 
zonnige schilderkunst zonder waarheidsaanspraken uit te 
vinden. Zijn eigen Brusselse omgeving volgt hem echter 
niet en verkiest Ie Magritte d’antan. En ook Breton rea
geert heel koel op Magrittes brieven. In 1948, wanneer een 
teleurgestelde Magritte de zaak reeds heeft opgegeven, en 
voor Amerikaanse klanten terug werk maakt ‘zoals vroe
ger’, wordt hij door een tweederangsgalerie uitgenodigd 
om zijn eerste eenmanstentoonstelling in Parijs te maken. 
Magritte wil Breton en de Parijse surrealisten een neus zet
ten en flanst op enkele weken tijd een carnavaleske variant 
van zijn ‘zonnige schilderkunst’ in elkaar, met snel geschil
derde, goedkope en vulgaire beelden, door Scutenaire 
voorzien van een spottende catalogustekst. Maar ook voor
aleer hij ‘zonnig’ schildert, en ook wanneer hij in de jaren 
‘50 opnieuw ‘als vroeger’ schildert, richt Magritte zijn 
werk tegen de structurele sacraliteit en tegen de fascinatie 
die vanzelfvan een beeld uitgaat. De inzichten en artistieke 
keuzes van het zonnige surrealisme en de ‘période vache’ 
zijn niet enkel geldig in oorlogsomstandigheden. Het is 
altijd zo dat een beeld niet waar is omdat het aangrijpt, en 
dat het niet méér waar wordt naarmate het méér aangrijpt.

Op velerlei manieren tracht Magritte de kunst 
‘gewoon’ te maken. Zo banaliseert hij bewust het kunste
naarschap. In zijn Parijse periode poseert hij als schilder 
met zijn geruite pantoffels, hij werkt thuis in de keuken in 
plaats van in een kunstenaarsatelier, hij verschuilt zich in 
het personage van de bolhoedman-met-hondje. Schilderen 
is niet een geïnspireerde, persoonlijke geste, maar een kar
wei. Hij schildert glad, zonder dat zijn ‘hand’ herkenbaar 
is. Maar daarnaast neutraliseert hij de sacraliteit van het 
beeld ook door een specifieke beeldopbouw. Magritte 
maakt van een beeld dat gezien en bekeken wordt een rebus 
die gezien en gelezen moet worden. Het beeld is een com
positie van beeldelementen die op het doek staan als woor
den op een blad papier. Die tekst verwijst, zoals elke tekst, 
naar iets wat het beeld te buiten gaat. Maar dat andere, wat 
Magritte Te mystère’ noemt, bezet het beeld niet. Het beeld 
krijgt niet het statuut van een ‘verschijning’ die een 
geheime mogelijkheid onthult. Het is een beeldraadsel dat 
het verstand doet struikelen.

De jonge Magritte schildert aangrijpende scènes, die 
op nachtmerries lijken. Het is bekend dat hij zelf geleefd 
heeft met pijnlijke herinneringen. Zijn moeder is, toen 
Magritte veertien jaar oud was, op een nacht in de Samber 
gesprongen. Ze is pas weken later teruggevonden met - zo 
is het aan haar kinderen verteld - haar nachtkleed over haar 
gezicht. Volgens Georgette Magritte sprak haar echtgenoot 
hier nooit over. Maar een reeks van zijn vroege schilderijen 
refereren overduidelijk, ook in de titel, naar wat er toen 
gebeurd is. Ze tonen drijvende of zwevende, slapende 
vrouwenlichamen of objecten, die een landschap, een 
gesloten ruimte, of een hoofd binnendringen en open
breken. De schilderijen heten L’Histoire centrale (1928), 
Le Sens de la nuit (1927), Les Rêveries d’un promeneur 
solitaire (1926). Maar nog terwijl hij dergelijke beelden 
maakt, gaat Magritte deze surreële taferelen ook bewerken. 
Uit deze scènes distilleert hij visuele ‘elementen’ in de oor
spronkelijke betekenis van het Griekse woord: poëtische 
grondstoffen waarmee door menging een wereld gemaakt 
kan worden. Een sleutelwerk is Les Six éléments uit 1929: 
tegen een neutrale achtergrond is een kast geschilderd met 
zes vakken, elk gevuld met een van de basisbestanddelen 
van Magrittes universum. Die bestanddelen zijn het vuur, 
blinde gevels, wolkenlucht, geknipt papier, de zee, hout, 
een vrouwentorso, belletjes of ‘grelots’... Alle verhaal is 
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uit deze beelden weggefilterd. Vervolgens gaat Magritte 
met deze elementen composities maken. Deze composities 
maken echter geen werkelijkheidsaanspraak. Ze tonen 
geen scènes of situaties waarin men zich kan inleven. De 
elementen staan naast elkaar zoals woorden naast elkaar 
staan op een blad papier. Andere kenmerken van de beeld- 
opbouw dragen bij tot dit effect, in het bijzonder het ont
maskeren van de perspectivische illusie, tot en met het bre
ken van de eenheid van het beeldvlak. De middelen zijn 
trompe-l’oeil-efiecten, het toevoegen van ‘conceptuele’ 
titels of opschriften, het afwisselend gebruiken van woor
den als personages in een ruimte en als opschriften op het 
beeldvlak enzovoort. Het eindresultaat is steeds dat men 
verplicht is van tegelijk te kijken en te lezen.

Het embleem en de groteske

Magrittes werkwijze sluit aan bij traditionele beeldstrate- 
gieën en artistieke genres die nu minder geacht worden dan 
de schilder- of beeldhouwkunst, en die weinig gekend zijn. 
Ze zijn echter artistiek interessant en belangrijk, precies 
omdat het beeld er ‘gelezen’ wordt en verbonden blijft met 
een interpretatieve of intellectuele context. De illustratie is 
een goed voorbeeld. Manuscripten en boeken worden van 
bij het begin verlucht met illustraties die aanduiden hoe 
men zich een verhaal kan voorstellen. De illustraties dienen 
om de tekst aanschouwelijk te maken, om het lezen te 
veraangenamen, maar ook om het vertelde beter te onthou
den. De klassieke mnemotechniek werkt immers met beel
den: om een gedachte in het geheugen te prenten, moet men 
ze verbinden met een vorm of voorwerp, en die vervolgens 
onderbrengen in de ‘topoi’ of de kamers van het ‘theater’ 
van het geheugen. Wanneer men zich die ruimtes later 
terug voor de geest haalt, zal men er ook de voorwerpen 
zien, en kan men zo de gedachte terugvinden. [11] De 
geheugentechniek werkt dus met bewust geconstrueerde, 
zeer gecodeerde beelden, waarbij verschillende elementen 
elk apart een verwijzing inhouden maar niet noodzakelijk 
interageren. Ze staan naast elkaar, zonder intrige. Toch ver
schillen deze geheugenbeelden ook aanmerkelijk van de 
klassieke beeldtekens zoals de hiëroglief of de rebus, door
dat de tekens in een ruimte of tegen een achtergrond 
geplaatst zijn. Daardoor zien ze eruit en kunnen ze herin
nerd worden als ‘beeld’, terwijl ze toch dienen om gelezen 
of ‘ontcijferd’ te worden. In de embleemtraditie, waarbij 
een auteur dergelijke geheugenbeelden bedenkt en publi
ceert, worden ze beeldraadsels, waarop de kijker/lezer in 
conversatie met andere kijkers/lezers zijn interpretatie- 
kunde kan uitproberen. De prent krijgt daarvoor een titel en 
een onderschrift mee, en het beeld wordt voorzien van een 
verklarend gedicht en van een aantal commentaren, die het 
dikwijls op zeer uiteenlopende en soms zelfs tegenstrijdige 
manieren uitleggen. Wanneer men deze teksten wegknipt 
en het embleem isoleert van zijn verklarende context, en 
vergeet het beeld te ‘lezen’, kan een embleem hoogst 
‘surreëel’ lijken. Een aantal van Magrittes werken herinneren 
sterk aan klassieke geheugenbeelden: Les Objets familiers 
(1928), Le Dormeur téméraire (1928), La Jeunesse illu
strée (1937)... (Het is overigens zeker dat Magritte 17de- 
eeuwse emblematische voorstellingen direct of indirect 
kende en gebruikt heeft als inspiratiebron: zijn bekende 
opstelling van figuren en objecten voor een stenen raam 
met doorzicht op een landschap of de zee gaat terug op een 
embleem ‘Quod grave, delectat’ uit de Emblemata Moralia 
et Oeconomica van Jacob Cats. Magritte gebruikt in andere 
schilderijen ook de rekwisieten van deze voorstelling: zie 
de sleutel en de steen in L’Echelle du feu van 1934.) Ook de 
manier waarop Magritte titels geeft aan zijn schilderijen 
staat dicht bij de manier waarop de embleemtraditie beeld 
en tekst op elkaar betrekt. De belangrijkste analogie zit 
evenwel in de wijze waarop het beeld gecomponeerd is en 
waarop beeldelementen en beeldruimte zich tot elkaar ver
houden. Een schilderij van Magritte is, net als een embleem, 
niet de heilige plaats waar het Zijn verschijnt of een leegte 
achterlaat, maar een door mensen gemaakt raadsel dat het 
verstand aanspreekt.

Voor de beeldopbouw en de beeldinhoud van 
Magrittes oeuvre is de traditie van de groteske echter min
stens even belangrijk. [12] De groteske is een hybride 
genre dat in Italië ontwikkeld wordt in de 16de eeuw, na de 
ontdekking van muurschilderingen in keizer Nero’s Domus 
Aurea, en dat ook elementen van de laatmiddeleeuwse 
boekverluchting en van middeleeuws decoratief beeld
houwwerk opneemt. De traditie van de groteske wordt snel 
stereotiep en buiten de hoge kunsttraditie gesloten. Maar ze 
leeft verder tot vandaag in de toegepaste of decoratieve 
kunst, op meubels, vaatwerk, gezandstraald glas, decora
tieve panelen, wand- en plafondschilderingen, tapijten en 
behangselpapier. De groteske is een schildering op wanden 
en plafonds, meestal op een lichte achtergrond, die net als 
een blad papier geen diepte heeft. De groteske speelt met 
plantenmotieven, bizarre figuurtjes, cartouches met spreu-
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ken en opschriften, en komische en scabreuze tafereeltjes, 
met elkaar verbonden door een wirwar van dunne, sierlijke 
linten en lijnen. De substantie van de groteske is de lijn, die 
afwisselend schildert, tekent, schematiseert en schrijft. 
Kenmerkend is de inhoudelijke nevenschikking van de 
beeldelementen, de continue transformatie van het ene ele
ment in het andere, en de staat van gewichtloosheid waarin 
de beeldelementen verkeren. Er is geen ruimtestructuur die 
bepaalt waar boven en beneden is, wat bodem of draagvlak 
is, wat draagt en wat rust. Men kan de groteske niet ordelijk 
bekijken: de blik wordt gedurig afgeleid, elke kleine intrige 
wordt afgebroken door een nieuwe verhaalaanzet of eindigt 
in een lijnenspel; de ruimte die een anekdote omgeeft wordt 
opgesloten in een nauw kader of lost op in het omliggende 
vlak. Wezenlijk is dat alle onderdelen van de schildering 
‘letterlijk’ samenhangen in het vlak, zoals droedels op een 
blad papier, maar niet inhoudelijk verbonden zijn in één 
verhaalruimte of één intrige. Grilligheid en willekeur, en 
formele principes en operaties zoals spiegeling en verdraai
ing organiseren de schildering, en maken haar tot een “jeu 
graphique, sans épaisseur ni poids, mélange de rigueur et 
d’inconsistance qui faisait penser au rêve...” [13] Magritte 
gebruikt in een hele reeks schilderijen deze groteske “néga
tion de l’espace” om de werkelijkheidsaanspraak van het 
geschilderde beeld te deconstrueren (bijvoorbeeld in 
Georgette uit 1937).

■

Giovan Antonio Paganino, 
groteske, detail muurdecoratie 
in het kasteel van Torrechiara

Georgette, 1937

André Chastel schrijft dat “Ie charme irrésistible” van de 
groteske, naast de “négation de l’espace” en "l'apesanteur 
des formes”, rust op “la fusion des espèces” en “la prolifé
ration insolente des hybrides”. [14] Door de ruimtebehan- 
deling en door haar rolbezetting gaat de groteske in tegen 
de ‘naturalistische’ én de ‘surrealistische’ pretenties van 
het beeld: de groteske is 'irrealistisch'. “Le domaine des 
grotesques est donc assez exactement l’antithèse de celui 
de la représentation, dont les normes étaient définies par la 
vision ‘perspective’ de l’espace et la distinction, la caracté
risation des types.” [15] Het opheffen van de zwaartekracht 
en het onnatuurlijk vermengen van de soorten, produceren, 
elk op hun manier, het monsterlijke.

Onder de geregelde natuur schuilt chaos. Alle cultu
ren leven met het besef dat elke geboorte en elk begin een 
monster kan voortbrengen. Het monster vertoont boven
dien een vreemde kracht en vitaliteit, en is dus gevaarlijk. 
Alle culturen marginaliseren daarom het monsterlijke. Ze 
isoleren het als een uitzondering, in het circus. Ze temmen 
het door het te tonen en te parodiëren in het beeld, het 
theaterspel, in carnaval. Ze maken maskers en spelen mon
ster. De filosofie heeft van bij haar begin getracht het mon
sterlijke te verklaren en het zo zijn buitennatuurlijk en 
mythisch karakter te ontnemen. Descartes staat model voor 
de poging van de wetenschap om het monsterlijke terug te 
brengen tot het bekende. “Les peintres, lors même qu’ils 
s’étudient avec le plus d’artifice à représenter des syrènes 
et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne 
leur peuvent toutefois attribuer des formes et des natures 
entièrement nouvelles, mais font seulement un certain 
mélange et composition des membres de divers ani
maux.” [16] Achter elk monsterlijk masker schuilt dus een 
bekend gezicht. Gilbert Lascault neemt in Le Monstre dans 
l’art occidental deze cartesiaanse verklaring als uitgangs
punt, en heeft de regels opgesteld van de ars combinatoria 
waarmee met normale en ‘natuurlijke’ elementen monster
lijke samenstellingen gemaakt kunnen worden. Zijn fasci
nerende Classification formelle des monstres is een taxono
mie van alle bekende en denkbare monsterlijke vormen, 
onderverdeeld volgens “1. monsterlijke wezens”, verder te 
verdelen via subcategorieën als “monsters door vermen
ging van ordes en soorten”, “monsters door wijziging van 
grootte”, "niet-samengestelde monsters, door verplaatsing, 
vergroting, toevoeging of weglating van organen”, “mon
sters door samenstelling”, “monsters door onbepaaldheid”; 
en “2. monsterlijke dynamiek”, verder te verdelen via 
subcategorieën zoals “metamorfosen of het ontologisch 
monsterlijke”, “monsterlijke geboorte of het biologisch 
monsterlijke”, “transgressie van fysieke wetten”. De classi
ficatie is echter -met Lascault- slechts “une victoire 
ambigue de la rationalité”. De cartesiaanse aanpak of de 
wetenschappelijke neutralisering van het monsterlijke kan 
immers geen rekenschap geven van het feit dat sommige 
subcategorieën of sommige types van het monsterlijke 
de facto veel meer voorkomen dan andere, of veel sterker 
werken op het gemoed. “L’explication par la combinatoire 
est toute-puissante au niveau des procédés d’invention, elle 
n’explique ni le choix d’une combinatoire particulière, ni 
les ‘effets psychologiques’ crées chez le spectateur par la 
combinaison.” [17] Het effect van het monsterlijke kan dus 
niet gereduceerd worden tot de verbazing of ongemakke
lijkheid die gepaard gaat met onbegrip. Het mismaakte treft 
niet omdat het onbegrijpelijk is, maar omdat het herkend

Les Rêveries d’un promeneur solitaire, 1926 Les Six éléments, 1929



wordt. “Le monstre que nous regardons, c’est aussi celui que 
nous risquons de voire naître de nous; il nous est impossible 
de ne pas tenir compte de ce caractère inquiétant du monstre: 
il annonce la fragilité de l’ordre, il répète qu’à chaque nais
sance le pire peut toujours se produire.” [18] Het verschij
nen van het monsterlijke is steeds een schandaal, omdat het 
een geheime zwakte of een geheime schuld aan het licht 
brengt, zoals het bestaan van de Minotaurus de verboden 
passie van een koningin voor een stier onthult. Het fanta- 
seerplezier kan dus duizend ‘foute’ combinaties bedenken, 
maar de schrik die in de zielen schuilt kiest trefzeker zijn 
favorieten.

Un beau monstre?

Het universum van Magritte is grotesk: het is bevolkt met 
monsters. Met behulp van de classificatie van Lascault kan 
men probleemloos een groot deel van Magrittes oeuvre 
ordenen en uitleggen: de wortelfles, de sigaarvis, de 
schoenvoeten en vleesjurken, de gigantische champagne
glazen in een landschap, de brandende tuba’s, de zwevende 
rotsen, de reuzenappels, de vrouwenlichamen met hout- 
plekken, de tweelingen, de bladeren als bomen zo groot, de 
slangenlichamen, de stoel met een staart, de geheel ver
steende stillevens en landschappen... De schilderijen ver
tellen echter niet het verhaal van het ongeluk dat één of 
andere tuba of een paar voeten overkomen is. Magritte 
ensceneert het monsterlijke niet, het schilderij is niet het 
verhaal van een metamorfose. Het toont een schoolvoor
beeld van een van de logische formules waarmee men een 
‘onmogelijk beeld’ kan maken dat het verstand doet strui
kelen. Het cartesiaanse, quasi-didactische karakter van de 
aanpak wordt expliciet in L’Explication (1952): het schil
derij toont de bestanddelen én de samenstelling: “wortel + 
fles = wortelfles/fleswortel”.

Ook uit Magrittes oeuvre blijkt echter dat niet alle 
monsterlijke combinaties die in principe mogelijk zijn een 
even krachtig beeld opleveren. Sommige monsters zijn 
monsterlijker dan andere. Zo bijvoorbeeld grijpt de wortel
fles minder aan dan een versteend lichaam, een versteend 
lichaam minder dan een nachtkleed met borsten, en dat 
nachtkleed minder dan een vrouwvis. Magritte weet goed 
dat sterke beelden hun kracht niet of niet enkel putten uit 
het feit dat ze ingaan tegen onze perceptuele gewoontes of 
buiten de ‘normale’ classificaties vallen, maar uit de asso
ciaties die ze activeren. Precies daarom is, voor Magrittes 
‘Arbeit am Mythos’, de sirene - de vrouwelijkheid - een 
centrale figuur. De sirene is een van de weinige klassieke 
monsters die overleven in de moderniteit. In het surrea
lisme blijkt ze, samen met haar mannelijke tegenhangers de 
Centaurus en de Minotaurus, alomtegenwoordig. Ook 
Magritte maakt gebruik van de figuur van de sirene om 
sterke beelden te maken.

lijk nog duidelijker: op een van de illustraties bij Le Marquis 
de Sade van Gaston Puel tekent hij een vrouwenmond en 
het belletje bij elkaar op de vloedlijn op het strand: de lip
pen van de zee.

Magritte desacraliseert het beeld in twee stappen. Eerst 
neutraliseert hij de werkelijkheidsaanspraken van het 
beeld: het beeld is geen gebeurtenis maar een intrigerend 
poëtisch teken dat men moet lezen en ontcijferen. En ver
volgens blijkt dat het raadsel ondiep is: de oplossing is zo 
simpel en zo oppervlakkig als een schunnige grap. De 
oplossing is trouwens altijd dezelfde. Magritte blijft binnen 
hetzelfde register: de obsceniteit en de gore grap behoren 
inderdaad tot de oudste magische verweermiddelen tegen 
de dreiging van het onbekende en het onvoorstelbare dat 
zich in het beeld aankondigt. Cruciaal hierbij is dat niet 
enkel het raadselachtige teken, maar ook de ‘oplossing’ van 
dat raadsel, het geheim, niet onthult maar bedekt.

Le Maître du plaisir, 1926

Les Fleurs de Vabîme, 1928 Gustave Courbet, 
L’Origine du monde, 1866

Le Rendez-Vous, Georgette, 
Bruxelles, 1938
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uxuria :

Jacques Callot (1592-16387
Luxuria (s.d.)

L'Amour, ca. 1946/47 (s.d.)

L’Invention collective, 1935

Het sleutelwerk heet toepasselijk L’Invention collective (1935). 
Het schilderij stelt een vrouwvis voor die evenwijdig met 
de vloedlijn in de branding ligt. De traditionele sirene is een 
getemd monster: het monster heeft al een naam. Ze acti
veert nog wel allerlei diepe betekenissen, maar dan op een 
literaire, beschaafde manier. Magritte keert de traditionele 
‘formule’ van de sirene echter om, en schildert niet een 
vrouw met een vissenstaart, maar het onderlijf van een 
vrouw met een vis als bovenlijf. Het eerste effect van deze 
bewerking is dat het logische karakter van de mythische 
figuur naar voor gehaald wordt: een sirene is een. construc
tie en niet het portret van een wezen dat uit de chaos stamt. 
De vrouwvis van L’Invention collective wordt onmiddellijk 
en allereerst herkend en ‘gelezen’ als de wiskundige nega
tie van de sirene. Maar anders dan bijvoorbeeld bij de 
sigaarvis, die toch even ‘monsterlijk’ is, valt de beschou
wer hier wel onmiddellijk ‘ten prooi aan het beeld’. Het 
beeld fascineert: de beschouwer wil tegelijk kijken en weg
kijken, en deze kortsluiting paralyseert. Zo breekt de 
mythische kracht van het beeld, dat na een lange literaire en 
artistieke traditie tot een stereotype is afgezwakt, onver
wacht opnieuw door. (Diderot schrijft: “C’est au goût de 
créer des monstres. Je me précipiterai peut-être entre les 
bras d’une sirène; mais si la partie qui est femme était pois
son, et celle qui était poisson était femme, je détournerais 
mes regards.” [19]) De -(sirene), met haar schoot op de 
kruising van het midden van het beeld en de branding, waar 
de zee begint, onthult plots wél een gevaarlijk geheim. Het 
beeld grijpt aan doordat de structuur van het beeld en de 
inhoud elkaar versterken. Elk beeld onthult ‘structureel’ 
immers een geheim dat verborgen hoort te blijven, en de 
ondertekening van elk onthullend beeld is het primaire 
geheim van het geslacht. Een beeld dat zoals de -(sirene) 
het geslacht (en dus: het laatste, l’origine du monde, àlles) 
toont, is daarom het ultieme beeld, waarop alle andere ont
hullende beelden variëren.

Magritte bedekt de dodelijke verleiding die van het 
beeld uitgaat door in de plaats van het geheim een teken te 
stellen, en vervolgens van het teken een raadsel te maken,

Tekening voor het boek Le Marquis de Sade van Gaston Puel

met de naam van het geheim als oplossing. Magritte ver
vaardigt twee tekens voor het vrouwelijke geslacht: de tuba 
en het belletje.

Het buizenstelsel van de tuba staat voor de ingewan
den en de schede. De tuba treedt in Magrittes oeuvre op 
vanaf de late jaren ‘20, dikwijls samen met een vrouwen
torso, maar ook terwijl ze vuur vat, en dus in associatie met 
water... Voorbeelden zijn onder meer L’Histoire centrale 
(1928), Le Temps menaçant (1928), L’Inondation (1930). 
In enkele van de geënsceneerde amateurfilmpjes die 
Magritte in de jaren ’50 samen met zijn vrienden gemaakt 
heeft, speelt hij op een overduidelijke en bijna platte manier 
met de symboliek van de tuba. Zo haalt hij in het begin van 
Le Loup rouge (1960) een tuba, waar de intrige verder om 
draait, vanonder de rok van Suzi Gablik. In een tweede 
filmpje uit hetzelfde jaar dansen een groepje vrienden en 
kennissen van Magritte achter Jean-Marie Van Parys aan, 
die uit een tuba op zijn hoofd ‘geboren wordt’. [20]

Het tweede symbool is het belletje of ‘le grelot’. Het 
belletje is een zeer oud vruchtbaarheidssymbool: het staat 
voor de schoot, de klepel in de klok of de man in de vrouw, 
het rinkelen, het ‘klakken’ met de tong... De zot draagt het 
magische belletje bovenop zijn hanenkap; het wordt aan de 
halsters van de paarden bevestigd om kwade geesten te ver
jagen, het versiert het huwelijksbed. Bij Magritte duikt het 
belletje voor het eerst op in een vroeg schilderij, Le Maître 
du plaisir (1926), als het lijf van een poppetje dat danst op 
een koord. Magritte kopieert het figuurtje van een prent 
met een zwarte tovenaar die danst voor een blanke kolo
niaal. Nadien isoleert Magritte het ronde lijfje met de wap
perende tooi, en gebruikt het als een van zijn belangrijkste 
poëtische basisstoffen. Het treedt op in zijn enigmatische 
composities, losgesneden van zijn oorsprong, als een 
geheim teken. Voor wie het teken herkent en kan lezen, 
worden de beelden en soms ook de titels van de schilderijen 
echter provocerend expliciet en eenduidig. Zo bijvoorbeeld 
zweeft op Les Fleurs de l’abîme een tros ‘grelots’ tussen en 
boven twee bergwanden, waarin men echter moeiteloos 
twee dijen kan herkennen. Het schilderij is dus Magrittes 
remake van Courbets L’Origine du monde. In La Grande 
muraille (1938) zakt een naakte vrouwentorso ter hoogte 
van het middel in een tapijt van dergelijke 'afgrondsbloe- 
men’. Zoals dikwijls is Magritte in zijn ‘bijwerk’ zo moge-

In de iconografie van de oudheid, die de avonturen van 
Odysseus illustreert, worden de sirenen voorgesteld als 
harpijen of vogelvrouwen. Vanaf de late middeleeuwen 
symboliseert de sirene de noodlottige vróuwelijke verlei
dingskracht als dusdanig, en fusioneert de figuur met oude 
Germaanse mythische waterwezens. In deze traditie krijgt 
de sirene haar vissenstaart, soms een dubbele vissen
staart. [21] In de 19de-eeuwse en de moderne kunst komen 
de twee types samen, met de watersirene als dominante 
variant. Met elk van de twee tradities is een verschillend 
mythisch basisbeeld van het vrouwelijke verbonden. Het 
vrouwelijke is enerzijds de vogel, de zang, de vacht, het 
loskomen van de zwaarte, de lucht en de oneindigheid; en 
anderzijds de meermin, het genot, het water, de diepte, het 
wegzinken en het vergeten. Magritte gebruikt de sirene her
haaldelijk als een van de prototypische voorstellingen van 
het vrouwe'lijke, en reactiveert daarmee de oude beteke
nissen en het associatieveld van de sirene. Tegelijk demon
teert hij haar. De sirene verschijnt in zijn oeuvre wel in haar 
traditionele vorm, maar dan steeds in één of andere bewer
king: in het negatief, geheel versteend in een versteend 
landschap (L’Invention collective), of als cliché tijdens de 
‘période vache’. Belangrijker is echter de groep beelden 
waarin Magritte de figuur van de sirene ontleedt in haar 
bestanddelen en ermee experimenteert. Hij legt op vele 
manieren een duidelijke band tussen de vrouw en de vogel: 
een naakte vrouw werpt een vogelschaduw af, de vrouwen 
zijn gekleed in vogelvacht, een vogel ‘draagt’ een vrouwen
schoen enzovoort. Het meest expliciet is de pose die de tra
ditionele voorstelling van de luxuria herhaalt: de half
naakte vrouwenfiguur met de (vogelende) vogels op haar 
hand of schouder. Magritte heeft zijn vrouw Georgette 
gefotografeerd in deze pose, en heeft de foto vervolgens als 
model gebruikt voor de lange reeks van vrouwenfiguren 
die variëren op het klassieke voorbeeld — met als uiterste 
een bijzondere tekening, L’Amour (ca. 1946-47), waarin de 
types van luxuria en de meermin op elkaar gelegd worden: 
een naakte vrouw houdt een vogel en een ei in haar opgehe
ven handen, terwijl haar lijf ter hoogte van het middel weg
draait in een vissenstaart en tegelijk ook nog met benen op 
de grond staat. Maar ook de vis krijgt vrouwelijke connota
ties. Op een aantal schilderijen laat Magritte een vis die 
behangen is met juwelen boven het water zweven. Of hij 
zet de vis rechtop in een interieur (La Recherche de la 
vérité, 1963) en geeft hem, in de tweede versie van het 
werk uit 1966, een ‘grelot’ mee. Alweer is Magritte het 
meest expliciet in een tekening, waarin hij een vrouw 
tekent met een aantal monsterlijke poten die vanonder haar 
rok komen, onder meer een vogelpoot en, prominent, een 
vissenstaart. Hij maakt de synthese in La Présence d’esprit 
uit 1960, waarin de dromerige bolhoedman die in de 
rêverie van 1926 het vrouwenlichaam ziet wegdrijven, nu 
geflankeerd wordt door een staande vis en een vogel, alsof
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La Philosophie dans le boudoir, Brussel, 12 juni 1937

UUnivers interdit, 1943

De belangrijkste werkinstrumenten voor de studie van het 
oeuvre van Magritte zijn de vijfdelige Catalogue Raisonné 
onder redactie van David Sylvester en Sarah Whitfield, tus
sen 1992 en 1997 uitgegeven door de Menil Foundation en 
het Mercatorfonds (London, Wilson Publishers), en de 
Ecrits Complets van Magritte, uitgegeven door André 
Blavier in 1979 (Paris, Flammarion).

La Présence d’esprit, 1960

hij moet kiezen tussen de hemelse en de aardse liefde, tus
sen heil en ondergang of tussen goed en kwaad - terwijl er 
niet te kiezen valt.

De s/Irène

Alle lagen van de problematiek, gaande van het belang en 
het mogelijke gebruik van het beeld tot de listen waarmee 
men zich tegen de noodlottige verleiding kan verdedigen, 
komen samen in een private betekenislaag. De sirene is 
voor Magritte Irène Hamoir, een intieme vriendin en de 
vrouw van vriend en medeplichtige Louis Scutenaire. In 
die rol smokkelt Magritte haar in zijn werk binnen. Twee 
reeksen beelden leggen het verband. De eerste vertrekt van 
een foto gemaakt in 1935. Met Scutenaire, Hamoir, zijn 
vrouw Georgette en de rest van de Brusselse vriendenclub, 
met wie Magritte later zijn filmpjes draait, heeft hij in de 
jaren ’30 een reeks surrealistische situaties gefotografeerd. 
In juli 1935 maken ze de foto L’Éclipse: Magritte en een 
rijtje companen kijken naar de hemel, Magritte wijst met 
opgestoken vinger naar de ‘zonsverduistering’, weg van 
Georgette Magritte, die met Irène Hamoir schrijlings boven 
haar op haar rug in het gras ligt, en onder de rok kijkt die 
Hamoir optilt. [22] Een jaar later schildert Magritte 
La Lecture défendue', in een leeg interieur, met een trap die 
doodloopt op een muur, verschijnt het woord ‘sirène’, 
waarbij een opgestoken mannenvinger een ‘grelot’ aan
wijst: vinger en belletje staan respectievelijk voor de letter 
‘i’ en het puntje op de ‘i’. Vervolgens fotografeert Magritte 
een Hamoir die in regenjas en handschoenen ‘haar’ 
s/Irenenschilderij animeert. (In een ander schilderij, even
eens uit 1936, priemt de opgestoken vinger door het dak 
van een huis, terwijl een wolk voor de zon schuift, en van 
de zon een grelot maakt: La Révélation du présent.) De 
‘oplossing’ van een tweede reeks beelden is even duidelijk. 
Ze begint bij een foto van Magritte die in de tuin onder de 
rok tast van de slapende Hamoir, in de traditionele pose van 
de nimf die verrast wordt door de sater. Hamoir zit in de 
rieten stoel die Magritte al in 1928 gebruikt voor 
L’Automate, het beeld van een grelot op een kussen in een 
lege stoel, of het portret van een schoot. Magritte gebruikt 
de foto van Hamoir in de stoel als model voor het schilderij 
van de slapende sirene in L’Univers interdit (1943).

Wat kan men tegen de sirenen beginnen? Hoe zich verde
digen tegen de verleiding van het beeld, tegen de verleide
lijke onthulling, tegen de sensatie, tegen kunst die bewon
dering wil, tegen de belofte dat er elders waarheid is, tegen 
het mysterie? Men kan de ogen sluiten, of zich laten vast
binden. Dante suggereert een radicale remedie: in de 19de 
zang van het Purgatorio ziet hij een monsterlijk lelijke 
vrouw of ‘sirene’ op zich toekomen, die zo mooi begint te 
zingen dat hij helemaal in de ban van haar geraakt. Een 
andere dame “wier doel het was de ander te beschamen” 
komt hem ter hulp. In plaats van tot Dante (die immers 
betoverd is en niet meer naar rede luistert) spreekt deze red
dende engel tot zijn begeleider Vergilius: "Vergilius, 
Vergilius, wie is dat?” En Vergilius onthult de waarheid: 
hij grijpt de sirene vast, trekt haar kleed omhoog, toont haar 
schoot en - zo schrijft Dante - “ik werd wakker van de 
stank”. [23] Vergilius meent dus dat men de verleidelijke 
versluiering (de mythe, het beeld) kan ‘passeren’ door het 
rechtstreeks tonen van de schokkende waarheid die ze ver
bergt. Maar zo werkt het niet. L’Origine du monde ont
nuchtert in het geheel niet. Bij Jacob van Maerlant verde
digen de zeelieden zich tegen de sirenen door lege vaten in 
zee te werpen! Dat is, alles wel beschouwd, veel verstan
diger, en het is wat Magritte doet: het beeld dat pretendeert 
de waarheid te tonen met beelden bestrijden. In Les Liaisons 
dangereuses (1936) verbergt een naakte vrouw zich achter 
een spiegel waarin haar naakte achterkant verschijnt. En een 
jaar later fotografeert Magritte s/Irène Hamoir die -met 
naakte benen maar verder ongetwijfeld decent gekleed - het 
geschilderde naakte onderlijf van La Représentation (1937) 
voor zich houdt, en daardoor tegelijk toont én bedekt wat 
daar niet te zien is. “Les images sont excellentes pour 
l’esprit, à condition de savoir s’en défendre.” [24]

L’Éclipse, Beersel, juli 1935

La Lecture défendue, 1936 Irène Hamoir en 
La Lecturé défendue, 1936

Irène Hamoir met de eerste versie 
van La Représentation, 1937

L’Automate, 1928

Les Liaisons Dangereuses^ 1936

Noten

[1] Louis Aragon, Le Paysan de Paris, Paris, Gallimard 
(Folio), 1972, p. 101.
[2] Ibid., p. 15.
[3] Ibid., p. 82.
[4] Ibid., pp. 207-209.
[5] De korte tekst L’Homme en proie aux images is, met 
andere teksten van Nougé over Magritte, opgenomen in 
Paul Nougé, Histoire de ne pas rire, Lausanne, Editions 
L’Age d’Homme, 1980, pp. 230-231.
[6] Ibid., p. 231.
[7] Ibid., p. 231.
[8] Paul Nougé, Lettre à René Magritte (1927), opgeno
men in: ibid., pp. 217-222.
[9] De manifesten en de teksten die betrekking hebben op 
het ‘Surréalisme en plein soleil’ zijn opgenomen in René 
Magritte, Ecrits complets, Paris, Flammarion, 1979, 
pp. 194-220. Citaten: p. 200, p. 196. Zie voor de documen
ten die betrekking hebben op de ‘période vache’ ook de 
facsimile-edities in René Magritte. Peinture et gouaches, 
uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling door Ronny 
Van de Velde in 1994. Bij mijn analyse steun ik op mijn 
artikel Peinture vache, peinture métaphysique? René 
Magritte en het sublieme, verschenen in De Witte Raaf 
nr. 50, jrg. 9, juli 1994, en opgenomen in de bundel 
Figuren/Essays (Vlees & Beton 28-29), Leuven/ 
Amsterdam, Van Halewyck/De Balie, 1995, pp. 178-195. 
(Franse en Engelse vertaling in Didier Ottinger (red.), 
Magritte, Montreal, The Montreal Museum of Fine Arts, 
1996)
[10] René Magritte, Ecrits complets, p. 201.
[11] Zie de grondleggende studie van Frances A. Yates, 
The Art of Memory, London, Penguin, 1966.
[12] Philippe Morel, Les Grotesques. Les Figures de 
l’imaginaire dans la peinture Italienne de la fin de la 
Renaissance, Paris, Flammarion (collection Idées et 
Recherches), 1997; André Chastel, La Grottesque. Essai 
sur “l’ornement sans nom”, Paris, Le Promeneur, 1988.
[13] Ibid. (Chastel), p. 25.
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] René Descartes, Méditations, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1968, eerste meditatie [6], p. 29.
[17] Gilbert Lascault, Le Monstre dans l’art occidental, un 
problème esthétique, Paris, Klincksieck, 2004 (4de druk), 
p. 108.
[18] Ibid., p. 194.
[19] Denis Diderot, Pensées détachées sur la peinture, la 
sculpture, l’architecture et la poésie pour servir de suite 
aux Salons, sectie De la composition et du choix des sujets, 
in: Traité du beau et autres essais (Marabout université), 
Verviers, Ed. Gérard, 1973, p. 141.
[20] Le Loup rouge (5’40”) is gemaakt in 1960 op de ver
jaardag van Magritte. Het filmpje is integraal opgenomen 
in de BRTN-documentaire Een weekend met Monsieur 
Magritte, deel 1: zaterdag (1997); realisatie: Jef Comelis, 
scenario: Bart Verschaffel. Zie ook Bart Verschaffel & Jef 
Comelis, De amateurfilmpjes van René Magritte, in: Gisèle 
Ollinger-Zinque, Frederik Leen, René Magritte 1898-1967 
(catalogus), Ludion/Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België, 1998, pp. 286-288.
[21] Zie de studie van Jaqueline Leclercq-Marx, La Sirène 
dans la pensée et dans l’art de l’Antiquité et du moyen âge. 
Du mythe païen au symbole chrétien, Brussel, Académie 
Royale de Belgique, 1997. Zie ook de catalogus bij de ten
toonstelling Van Sirenen en meerminnen (Brussel, ASLK- 
Galerij, 1992/1993).
[22] L’Éclipse is opgenomen in de catalogus La Fidélité 
des Images. René Magritte. Le cinématographe et la photo
graphie, onder redactie van Francis de Lulle en Catherine 
De Croës, Brussel, Paleis voor Schone Kunsten, 1976, 
p. 32. Om onduidelijke redenen is de foto niet opgenomen 
in de recente overzichtstentoonstelling en catalogus 
Magritte et la photographie (Brussel, Bozar, 2005) van 
Patrick Roegiers.
[23] Dante, Divina Comedia, Purgatorio, 19, r. 31-33.
[24] Paul Nougé, Lettre à René Magritte, in: Nougé, 
op. cit. (noot 5), p. 218.
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Kunst
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis
hebben

KUNSTIIHUIS

mIE-2 In Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen -Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselare, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote 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 Huiswil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
bewust erg loog gehouden (7 Euro per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden bijzondere 
tarieven. .

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

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Museo.
De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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TRICHTLINNBURC
An urban affair
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40 internationale kunstenaars 
geselecteerd uit 18 jaar Istanbul Biënnale 

in dialoog met de collectie van het 
Van Abbemuseum

vanaf 1 oktober 2005 
LILY VAN DER STOKKER 

DEZEURCLUB 
(nieuwe muurschilderingen)

Bilderdijklaan 10 
Eindhoven 

www.vanabbemuseum.nl .
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Museum voor moderne en hedendaagse kunst
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Stadsgalerij Heerlen
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Texts and photo essays on toying with urban space in Maastricht, 
Tallinn and Salzburg. Edited by Hildegund Amanshauser, 

Mare Pedanik and Hinrich Sachs. Contributions by Andres Kurg, 
Dieter Lesage, Michael Hauffen, Bertien van Manen, 

Johanna & Helmut Kandl. Published by Jan van Eyck Academie.
Order at www.janvaneyck.nl
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Later on 
we shall 
simplify things
TIM AYRES, AB VAN HANEGEM 
JAN VAN DER PLOEG, HAN SCHUIL
Projectruimte ROY EN RALF CREMERS
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Le double secret - het dubbele geheim
Interview met Jef Cornelis over

The Music Box, Les Vacances de Monsieur Mag, Een Weekend met Meneer Magritte (Zaterdag & Zondag)

Les Vacances de Monsieur Mag, 1993, stills

Koen Brams & Dirk PÜLTAU

“Magritte was in two minds about the title. In an updated 
postcard from Paris to Mesens in Brussels, he wrote: ‘Ayant 
réfléchi, je crois qu’il faut mieux laisser le premier titre Le 
double secret plutôt que Les deux secrets. Je te prie donc de le 
conserver au catalogue. ’ ”
David Sylvester, in: René Magritte, Catalogue raisonné, I: Oil 
paintings 1916-1930.

Koen Brams/Dirk Pültau: Herinner je je wanneer je voor het 
eerst schilderijen hebt gezien van René Magritte?
Jef Cornelis: In 1958, op de wereldtentoonstelling. Ik was toen 
zeventien jaar. Expo ’58 is een referentiepunt voor mij, niet 
alleen voor mij, denk ik. Maar ik heb het altijd moeilijk gehad 
met het Franse surrealisme. Breton en consorten, dat lag mij 
niet. En het was heel moeilijk om Magritte daaruit los te 
weken. Ik heb tijd nodig gehad om Magritte serieus te kunnen 
bekijken. Met Giorgio De Chirico heb ik nooit last gehad.
K.B./D.P.: Vanaf wanneer kon je het werk van Magritte naar 
waarde schatten?
J.C.: Ik heb een vreselijk slechte Magrittetentoonstelling 
gezien in 1980, in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel. 
Die tentoonstelling heeft mij lang parten gespeeld. Er werd 
een volledig verkeerd beeld van Magritte opgeroepen. Ik denk 
dat ik pas belangstelling heb gekregen voor het werk van 
Magritte na de lectuur van de tekst Bedrieglijke gelijkenissen 
- de spiegel in het werk van Magritte van Bart Verschaffel, in 
1986 verschenen in Archis.

René Magritte (The Music Box)

K.B./D.P.: In 1994 realiseer je samen met Bart Verschaffel 
The Music Box, een film waarin het onder andere gaat over 
de kunst van René Magritte.
J.C.: Meer nog, The Music Box is bedacht vanuit het werk van 
Magritte. In 1992 liep in de Hayward Gallery in Londen een 
grote Magrittetentoonstelling. Samen met Bart Verschaffel 
heb ik die tentoonstelling bezocht Dat is het feitelijke begin 
van de voorbereiding van de film The Music Box. Ik had een 
klein bedrag gekregen om naar Londen te gaan. Wij hebben in 
Londen twee dagen kunnen werken aan iets wat pas in 1994 
op het scherm is gekomen.
K.B./D.P.: Waarom nodigde je Bart Verschaffel uit om met 
hem de Magritte-expo te bezoeken?
J.C.: Bart Verschaffel en Lieven De Cauter waren na 
Container, het discussieprogramma over ‘beschaving’ dat ik 
samen met hen had gemaakt, door de VRT bijzonder ruw 
behandeld. Ik vond dat dat echt niet kon. In 1990 hebben Bart 
en ik onze eerste monografische film gerealiseerd: Dames en 
Heren Jan Fabre. Bovendien had Bart me ondertussen 
gevraagd om een film te maken voor het onderdeel Vertoog en 
Literatuur van het programma van Antwerpen Culturele 
Hoofdstad. Die film, Voyage à Paris, is gedeeltelijk met geld 
van Antwerpen 93 gerealiseerd. Er was me gevraagd een 
essay over Antwerpen te maken, maar ik ben naar Parijs 
getrokken! Bart en ik zaten in die tijd veel samen aan tafel.
K.B./D.P.: Vanwaar kwam de interesse om de Magritte-expo 
te bezoeken?
J.C.: Wij gingen op prospectie, naar aanleiding van het over
zichtswerk van David Sylvester. Sylvester heeft vanaf 1969 
- twee jaar na de dood van Magritte - tot en met 1993 gewerkt 
aan de catalogue raisonné van Magritte, volledig betaald door 
The Menil Foundation, inclusief Sylvesters secretariaat. Het 
overzichtswerk over Magritte, dat was de enige reden om naar 
Londen te gaan, wellicht in functie van een kunstmagazine 
van de VRT.
K.B./D.P.: Was de catalogue raisonné van Magritte de aan
leiding?
J.C.: Nee, die was toen nog niet op de markt, wel de mono
grafie. Dat weet ik zeker. Net zo zeker als ik weet dat we in de 
Hayward Gallery niet mochten filmen.
K.B./D.P.: Voor welk programma was je naar Londen 
gereisd?
J.C.: Dat weet ik niet meer. Voor een of ander cultuur
programma, ik weet het niet meer. In die periode heb ik de 
meest onmogelijke opdrachten voor de openbare omroep uit
gevoerd, projecten waar mijn naam gelukkig niet bij werd ver
meld. Films zoals The Music Box moest ik tussen al die 
opdrachten wringen. Zeker is dat wij daar, in Londen, iets 

gezien hebben. We zijn twee dagen bij elkaar geweest, Bart 
Verschaffel en ik. En dan begint er iets te ontstaan. Dat groeit, 
terwijl je daar rondloopt. Er zijn heel veel elementen in het 
werk van Magritte die ons bij De Braekeleer brachten. 
Magritte heeft ooit een lezing gegeven in het Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, in november 
1938. Heeft hij toen voor de eerste keer het werk van Henri 
De Braekeleer gezien? Op het einde van de 19de eeuw heeft 
James Ensor in het Jeu de Paume in Parijs een lezing gegeven 
over het werk van De Braekeleer. In zijn teksten over De 
Braekeleer is Ensor heel precies. Het is het interieur dat het 
werk van deze drie kunstenaars verbindt met het werk van 
Jan Vercruysse.
K.B./D.P.: In jouw archief heb ik een document gevonden, 
gedateerd 10 oktober 1992, geschreven door Bart Verschaffel, 
waarin de inhoud van The Music Box wordt geschetst. Het is 
dan al duidelijk dat de film zal handelen over het interieur, het 
burgerlijke, en de vier kunstenaars worden genoemd: “De 
‘binnenhuiskunst’ van De Braekeleer, Ensor en Magritte 
toont niet alleen de dubbelzinnige plaats van de kunst in de 
burgerlijke levensvorm. Ze toont ook verwante oplossingen 
om, in de (kleinjburgerlijke tijd, kunstenaar te zijn. Ze kiezen 
geen van allen voor de pose van het genie en/ofvan het mis
kende genie — de bohème: ze dragen een hoed, ze spelen alle 
drie piano. Ze exemplifiëren een weg om als kunstenaar te 
leven in een burgerlijke cultuur: door ‘dubbelspel’ te spelen, 
door te spioneren, en geheime gecodeerde boodschappen in 
de wereld te sturen, door erkend en geridderd, te worden. [...] 
Vercruysse komt na deze ‘Belgische oplossing’: hij exemplifi- 
eert een ‘postume variant’ ervan. Want wie is de kunstenaar 
wanneer zelfs de burger-kunstenaar als figuur verdwijnt, en 
de kunstenaar geen hoed meer kón dragen ? ”
J.C.: De reflectie op die burgerlijkheid is deels gebaseerd op 
zijn colleges aan de Universiteit van Antwerpen. Vanaf dat 
moment, eind 1992, begin 1993, begin ik te onderhandelen 
met Charly Herscovici, de copyrighthouder van de beelden 
van Magritte.
K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Zonder Herscovici stond ik nergens: hij heeft het beeld
recht
K.B./D.P.: Hoe komt het dat Herscovici het beeldrecht bezit? 

J.C.: Dat is een banale geschiedenis. Georgette, de vrouw van 
René Magritte, kwam maar niet toe aan een testament. Dood
gaan bestond niet voor haar. Het echtpaar Magritte had geen 
kinderen. Gisèle Ollinger, departementshoofd Moderne Kunst 
in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, 
heeft bemiddeld zodat een rechter een voorstel op papier heeft 
gezet. Charly Herscovici, die niet van de zijde van Georgette 
week, kreeg een aantal rechten toegewezen. Toen Georgette 
stierf, in 1986, was er geen notarieel testament, alleen een 
intentie, maar dat bleek voldoende. Herscovici is de man die 
de hond heeft uitgelaten, that’s it. Maar ik heb altijd goed met 
hem kunnen samenwerken.
K.B./D.P.: Je wilde van Herscovici het recht bekomen om de 
beelden van Magritte uit te zenden?
J.C.: Inderdaad, anders zou die film onbetaalbaar zijn 
geweest.
K.B./D.P.: Hoe heb je dat aangepakt?

J.C.: Via Jan Martens van het Mercatorfonds heb ik contact 
gekregen met Charly Herscovici. Maar ik had iets nodig om te 
kunnen onderhandelen, anders was het nooit gelukt.
K.B./D.P.: Wat bedoel je, Jef?
J.C.: Ik stelde hem voor dat ik een poging zou ondernemen om 
de filmpjes van Magritte - ik wist toen nog niet in welke staat 
die zich bevonden- terug samen te stellen. Wat was er 
gebeurd? In oktober 1956 koopt René Magritte een film
camera en vooral in die eerste jaren filmt hij veel, op 8 mm, in 
zwart-wit. Vanaf het moment dat hij een Super 8 camera heeft, 
filmt hij opnieuw veel, ditmaal in kleur, tot aan zijn dood in 
1967. Begin december 1965 vraagt René Magritte aan Robert 
Rimbaert, een RTBF-medewerker, en Jean Raine, een Franse 
kunstenaar, om een montage te maken van alle filmpjes. Met 
het oog op die compilatie verknippen ze alle bobijntjes. Tot 
een film is het echter nooit gekomen en als René twee jaar 
later komt te overlijden, spoedt Georgette zich naar Jean Raine 
om de versneden filmpjes op te halen. Ze worden in een doos 
gestopt en die doos komt pas terug te voorschijn na de dood 
van Georgette, op de openbare veiling van de inboedel van de 
Magrittes in 1987. Gisèle Ollinger die als een van de weinigen 
op de hoogte was van het bestaan van de doos, weet de film
pjes te verwerven voor de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België - voor een spotprijs, 50.000 of 55.000 

Belgische frank. David Sylvester was zwaar gefrustreerd. Hij 
heeft over die filmpjes geschreven, er staan een paar stills in 
zijn boek, maar hij heeft zich pas na de aankoop door de 
Koninklijke Musea gerealiseerd dat hij ernaast gegrepen had. 
K.B./D.P.: Hoe wist je van het bestaan van de filmpjes?

J.C.: Er was reeds in 1976 een documentaire gemaakt over de 
filmpjes, voor rekening van het Ministère de la Culture Fran
çaise. Het was een montage van 25 minuten, gemaakt door 
Catherine de Croës en Francis de Lulle. Maar het is Gisèle 
Ollinger die mij heeft getipt. Een deel van de filmpjes was 
terechtgekomen in het Filmmuseum omdat men de filmpjes 
wou restaureren, een ander deel in de Koninklijke Musea. 
Toen ik dat wist, heb ik aangeboden om de filmpjes te recon
strueren. Ik ben ook op zoek gegaan naar Robert Rimbaert en 
bij hem vond ik nog enige restanten van de Magrittefilmpjes, 
een paar enveloppen met tien, vijftien frames. Meteen had ik 
een goede uitgangspositie in de onderhandeling met Charly. 
Het is vervolgens tot een contract gekomen tussen de VRT, de 
VAR en Herscovici. De VRT heeft de commerciële rechten 
gekregen voor slechts vijf jaar, maar dat was mij een zorg, ik 
wou alleen die film maken. Charly Herscovici heeft een deel 
van die productie betaald door de rechten tijdelijk vrij te 
geven. In feite ben ik ook de producent van die film geweest, 
want wie interesseerde zich binnen de openbare omroep voor 
Magritte?
K.B./D.P.: En Rik Sauwen? Hij was toch de producer?
J.C.: Rik Sauwen heb ik nooit gezien.
K.B./D.P.: Hij was wel bij de persvoorstelling van de film Les 
Vacances de Monsieur Mag. Hij werd geïnterviewd. Een 
citaatje uit een recensie in De Morgen; “Rik Sauwen is ervan 
overtuigd dat de BRTN met de documentaire hoge ogen kan 
gooien in het buitenland. "
J.C.: Daar is geen werk van gemaakt. Hij kende dat Frans
talige milieu wel, maar hij is nooit met Magritte bezig geweest. 
Dat interesseerde hem niet.
K.B./D.P.: Je zei dat je niet in de Hayward Gallery terecht 
kon. Hoe ben je dan aan de beelden van de werken van 
Magritte geraakt?
J.C.: Opnieuw via Jan Martens van het Mercatorfonds. De ten
toonstelling reisde van Londen naar New York en van daaruit 
verder naar Houston en Chicago. Jan Martens loodste mij in 
The Menil Foundation binnen. Charly was akkoord maar hielp 
me niet.
K.B./D.P.: Je bent dus naar Houston gereisd?
J.C.: Ja, ik heb de toelating gekregen maar ik heb daar hemel 
en aarde voor moeten bewegen in de VRT. De directeur Tele
visie lag dwars. Er was geen geld.
K.B./D.P.: Jan Ceuleers?

J.C.: Ja, tot in de mannentoiletten van de VRT heb ik daar met 
Jan Ceuleers over onderhandeld. Vier tickets heb ik verkre
gen... Ik kon toch niet alles uit de monografie van David 
Sylvester filmen, die naar aanleiding van die reizende tentoon
stelling was uitgebracht? Wij hebben op de schilderijen kun
nen werken, één op één. In The Menil Foundation was het 
geweldig. We mochten filmen op de dag dat ze gesloten 
waren, de maandag, en ook ‘s avonds en ‘s nachts, twee avon
den en nachten in totaal. Het museum ging dicht en we konden 
werken, zonder bewaking. Ze hebben ons zelfs de toestem
ming gegeven om hun archief te consulteren. Bart was er ook, 
alhoewel zijn Vertoog en Literatuurproject bij Antwerpen 93 
zwaar onder vuur lag.
K.B./D.P.: Hoe heb je de beelden geselecteerd die je in 
Houston wou filmen?
J.C.: Dat was heel simpel: alles hebben, zo snel mogelijk, stof
zuigen. Paul De Cock was de cameraman. De tentoonstelling 
was vrij compleet, vanaf de periode ’26 tot en met het einde 
van het verhaal. We zijn begonnen in de eerste zaal en daarna 
tot de laatste zaal verdergegaan. In The Menil Foundation 
voelde men zich op het gebied van documentatie heel sterk. 
Wie had er - buiten hen - een serieus archief? Pas later is daar 
verandering in gekomen, na de schenking van de collectie van 
Irène Hamoir aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 
van België. De Koninklijke Musea hebben op dit ogenblik de 
grootste Magrittecollectie in de wereld.
K.B./D.P.: Als je zoveel hebt gefilmd in Houston, dan is daar
van slechts een fractie gebruikt in The Music Box?
J.C.: Inderdaad, maar in de film Les Vacances de Monsieur 
Mag die ik enkele jaren later maakte, heb ik veel materiaal 
gerecupereerd.
K.B./D.P.: Hoe richt je de camera op de schilderijen van 
Magritte?
J.C.: Op wat op het eerste zicht niet te zien is.
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K.B./D.P.: En kijk jij binnen dat kader naar bepaalde 
dingen?
J.C.: Ik heb iets gedaan wat ik vroeger nooit deed - dat doe ik 
bij Magritte heel veel: er zijn nogal wat camerabewegingen. 
Er zijn echt wel opties genomen.
K.B./D.P.: Je filmt het schilderij in een lege ruimte. Er zijn een 
paar shots waarin je achteruitwijkt. De kijker krijgt de lege 
kamer te zien — de intimiteit van de lege kamer die Magritte 
zelf veelvuldig heeft geschilderd... Je kan een schilderij tonen 
met kader of zonder kader. Er zijn een aantal shots, waarin je 
naar het schilderij toe gaat, eerst zie je het schilderij met 
kader en vervolgens zoomt de camera in totdat je het schilde
rij ziet zonder kader.
J.C.: Dan is het beeld geen getoond voorwerp meer. Die ver
schillende mogelijkheden worden benut.

Henri De Braekeleer (The Music Box)

K.B./D.P.: In The Music Box wordt het werk van Magritte 
gelinkt aan dat van De Braekeleer...
J.C.: ...nee, nee, het gaat niet om ‘linken’. Als je sommige 
beelden van Magritte bij elkaar brengt, dan blijken die in 
elkaar te haken, en dat is ook bij De Braekeleer het geval. Dat 
is iets wat we op een bepaald moment letterlijk hebben uit
gesproken, aan tafel: dat sommige werken in elkaar grijpen, en 
dat die werken terug gescheiden kunnen worden, maar datje 
de reeks niet meer kwijtraakt. En dat gaat niet alleen op voor 
reeksen in één oeuvre, maar ook voor reeksen waarvoor uit 
meerdere oeuvres is geput.
K.B./D.P.: Jullie hebben in The Music Box een reeks willen 
maken...
J.C.:.. .die bijblijft...
K.B./D.P.: Zoals je ook gedaan hebt in de tentoonstelling die 

je hebt gemaakt in Witte de With in februari 1995?
J.C.: Die reeks in de eerste zaal, met twee Bruce Naumans, dat 
schilderend geraamte van Ensor, de tuba van Vercruysse en 
L’Inondation van 1928, een werk van Magritte, een vulva 
zoals je nog nooit gezien hebt...
K.B./D.P.: Laten we het hebben over de ‘onderdelen’ van 
The Music Box. Het oeuvre van De Braekeleer.
J.C.: Bart en ik hebben altijd een gesprek gehad over De 
Braekeleer, dat is iets gemeenschappelijks. In 1957 bezoek ik, 
alleen, niet met mijn ouders, een tentoonstelling van Rik 
Wouters in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen. Ik ben zestien jaar en ik kom thuis met de catalo
gus. Eigenlijk interesseren mij andere dingen dan het werk van 
Rik Wouters. Ik heb in dat museum De Braekeleer gezien! Ik 
blijf plakken bij die schilderijen van De Braekeleer en dat is 
blijven duren. Door Maurice Gilliams, en zijn essay Inleiding 
tot de idee Henri De Braekeleer, werd dat nog versterkt. Nu 
vind ik dat een sentimentele tekst... Bart Verschaffel is posi
tiever over Gilliams’ essay. Ik denk dat Bart alles heeft wat er 
ooit over De Braekeleer geschreven is. Het is een gemeen- 
schappelijke passie. Als je dan hoort dat De Braekeleer luidop 
Baudelaire citeerde en door zijn omgeving voor gek werd ver
klaard. .. Ik denk dat Gilliams weinig met Baudelaire had. 
K.B./D.P.: Wat trok jou vooral in het werk van De Braekeleer? 

J.C.: Er wordt iets bedacht in de schilderijen van De Braekeleer, 
dat zijn sterke beelden. Ik vind dat ook Vercruysse sterke beel
den heeft gemaakt. Ik maak een onderscheid tussen'sterke 
beelden en schilderijen. Ensor maakt goede schilderijen, maar 
geen grote, sterke beelden. Of slechts gedurende een zeer 
korte periode - tot 1909 - de periode waarin hij zijn familiale 
situatie uitpuurt: die afwezige vaderfiguur, en dat gesloten 
milieu waarin hij zit tussen zijn tante en zijn moeder die het 
huishouden organiseren. Er zijn overal persoonlijke drama’s. 
Bij Magritte, die hele familiale context, zijn moeder die zelf
moord pleegt. Ook De Braekeleer heeft een probleem; hij 
raakt thuis niet weg.
K.B./D.P.: Het valt op dat er in jullie Ensorselectie veel wer
ken zijn opgenomen waarin schilderijen in schilderijen zijn 
af geheeld: het schilderij in een beeld, het schilderij op een ezel 
in een kamer. Op die manier wordt het werk van Ensor in de 
richting van het werk van Magritte getrokken. In The Music 
Box zitten eigenlijk alleen maar de interieurs van Ensor.
J.C.: Dat is inderdaad niet toevallig. Ik vind dat Ensor geen 
grote beeldenmaker is. Mag ik dat zeggen? Magritte is in het 
begin enorm bezig om iets in elkaar te zetten. Het zijn sterke 
beelden, in de meest moderne zin van het woord. Magrittes 
oeuvre, dat heeft een aantal punten waarmee ik kan leven. Ik 
heb geprobeerd er zo dicht mogelijk bij te komen. Een geluk 
dat ik in schilderkunst geïnteresseerd ben! Ik ben niet geïnte
resseerd in stills, een filmstill is vals. Een close up van een 
schilderij, of een deel van een schilderij, dat is iets. Balthus 
heeft een aantal geweldige beelden gemaakt. Voor vijftien 
schilderijen van Balthus geef ik de hele Franse cinema.
K.B./D.P.: Als je zegt dat De Braekeleer een beeldenmaker is 
en Ensor een maker van goede schilderijen, welke consequen
tie heeft dat dan voor de manier waarop je filmt?
J.C.: Ik wist dat ik bij het filmen van de werken van Ensor niet 
verder moest gaan, dat ik niet meer moest doen dan het zo 
goed mogelijk weergeven van het beeld dat er te zien is. Ik 
denk dat ik eigenlijk alleen maar uit was op die beelden van 
Ensors begrafenis - die kist die in de kerk wordt binnen
gedragen.
K.B./D.P.: En Vercruysse? Is dat jouw specifieke inbreng? 

J.C.: Ja, ik denk dat ik ben blijven insisteren. Ik heb dat werk 
zeer lang bekeken. In 1990 heb ik ook een film over het werk 
van Vercruysse gemaakt, en ik heb hem zelf geïnterviewd.
K.B./D.P.: De titel van de film is de titel van een filmpje van 
Laurel & Hardy.
J.C.: Inderdaad, The Music Box, dat was een idee van Bart, de 
film waarin Laurel & Hardy op verzoek van een vrouw het 
verjaardagsgeschenk voor haar man - een piano - aan huis 
bezorgen; en de echtgenoot die de piano vervolgens met een 
bijl in splinters hakt. Een geluk dat ik die Laurel & Hardy te 
pakken heb gekregen, een rechtenvrije kopie. Als we 
The Music Box niet hadden gehad, was die film gewoon niet 
doorgegaan. Het was iets waarmee we konden werken. 
The Music Box als de kist, waar het instrument in zit... dat 
ding dat daarin verborgen zit, de kunst? Spijtig dat het een 
buffetpiano is, want bij de kunstenaars waren het vleugel- 
piano’s... de pianovleugels van Vercruysse. Maar het is niet 
alleen een kist waar een muziekinstrument in zit, het is ook 
een doodskist. En die Vlaamse kunstenaars zijn de hele tijd

Les Vacances de Monsieur Mag, 1993, stills

met maskers bezig. Ook De Braekeleer. Als je dan bij 
De Braekeleer alle gitaren ziet staan, zijn wij dan twee fantas
ten die overal vrouwenpersonages ontwaren... Die taal van 
De Braekeleer bracht ons bij die andere kunstenaars, want die 
hadden dat waarschijnlijk ook gezien.
K.B./D.P.: De specifieke metafoor van The Music Box, heeft 
dat ook te maken met dat werk van Vercruysse, de muziek
doos, want in The Music Box komt letterlijk een muziekdoos 
voor?
J.C.: De muziekdoos van Vercruysse achtervolgt ons alle
maal, vanaf het moment dat ze gemaakt is. Tenminste mij en 
nog een aantal mensen. Ik heb Vercruysse altijd begrepen in 
relatie tot de oeuvres van Ensor, Magritte en De Braekeleer. 
Voor alle duidelijkheid: het werk van Broodthaers past daar 
volgens mij niet bij, alhoewel ik niets heb tegen Broodthaers. 
K.B./D.P.: Wat was het scenario van The Music Box?
J.C.: Eigenlijk stond er niet zoveel op papier. Bart en ik heb
ben vele lange gesprekken gehad. Op een zeker moment kris
talliseren de gesprekken zich uit tot de centrale gedachten van 
de film. Bijvoorbeeld dat idee van het filmpje van Laurel & 
Hardy, en dat genereert uiteraard weer andere gedachten. Op 
een bepaald moment hebben we besloten om onze ideeën te 
confronteren met enkele buitenstaanders: Geert Bekaert, Dirk 
Lauwaert en Christine Kloeck, mijn vrouw. We hebben twee 
opnamesessies georganiseerd, op twee verschillende dagen, 
een met Dirk Lauwaert en mijn vrouw, en een met Geert 
Bekaert en mijn vrouw. Aan hen heeft Bart Verschaffel onze 
ideeën uitgelegd. Bart heeft een enorm didactisch vermogen, 
wat ik niet heb. Afgezien van de beelden van de werken van 
Magritte en Vercruysse hadden we van de andere kunstenaars, 
Ensor en De Braekeleer, nog geen filmmateriaal.
K.B./D.P.: Het komt nogal gespeeld over dat jullie de these 
van de film aan Dirk Lauwaert, jouw vrouw en Geert Bekaert 
uitleggen.
J.C.: Eigenlijk zaten Bart en ik daar zeer onwennig. We von
den dat we sterke hypotheses hadden, maar helemaal zeker 
waren we niet van onze zaak. Maar jullie vinden dat die men
sen er voor spek en bonen bijzitten?
K.B./D.P.: Ja. Het lijkt erop dat de gasten er zijn om het dis
cours van Bart Verschaffel aan de gang te houden. Dirk 
Lauwaert zegt niets, Geert Bekaert doet één interventie en 
jouw vrouw speelt de rol van de nieuwsgierige.
J.C.: Er is niet gerepeteerd! Wij hielden er bovendien serieus 
rekening mee dat Lauwaert en Bekaert ons betoog onderuit 
zouden halen. Dat ware ook interessant geweest Eigenlijk is 
het gesprek een soort generale repetitie om de film te compo
neren. Die twee sessies hebben we door elkaar gemonteerd. 
Wat mij vooral bezighield, was de richting van die blikken. 
K.B./D.P.: Waar hebben die opnamen eigenlijk plaats
gevonden?
J.C.: Ik had een studio ter beschikking die meestal leeg stond. 
Het decor was heel goedkoop. Ik ben altijd geïnteresseerd om 
mensen in te sluiten en met camera’s vanuit de hoogte te fil
men. De kijker ziet het materiaal op de tafel liggen. En die film 
van Laurel & Hardy loopt in een lus. Die opstelling is geen 
toeval. Ik wou laten zien dat niemand weg kon. Rond de tafel 
staat er een stelling, waar je al onderdoor zou hebben moeten 
kruipen om weg te komen.
K.B./D.P.: Na de sessies ben je pas opnames gaan maken van 
de werken van Ensor en De Braekeleer?
J.C.: Ja, de opnames van de werken van Magritte hadden we al 
gemaakt en ik was al zeker dat ik met dat materiaal een tweede 
film zou kunnen maken. Ik moest alleen montagetijd krijgen. 
Dat is nooit evident geweest. Maar ik moest eerst geld vinden 
voor de finalisering van The Music Box. Het is allemaal met 
horten en stoten tot stand gekomen. Ik heb mijn werkzaam
heden altijd op die manier moeten organiseren... De 
Vercruyssebeelden heb ik gedeeltelijk gerecupereerd uit de 
film die ik met en over hem maakte in 1990 naar aanleiding 
van zijn tentoonstelling in het Van Abbemuseum te 
Eindhoven. Daarnaast had ik ook opnames gemaakt in het 
Castello di Rivoli waar Vercruysse in 1992 tentoonstelde. Hij 
stelde daar bepaalde Tombeaux tentoon die hij niet in 
Eindhoven had geëxposeerd.
K.B./D.P.: Ben je dan speciaal voor The Music Box naar 
Turijn gereisd?
J.C.: Ik denk het niet. Ik denk dat ik die opnamen eerst heb 
gebruikt voor een of ander kunstprogramma. En bij de ver
zamelaars Anton & Annick Herbert heb ik de pianovleugels 
van Vercruysse gefilmd. Zo is The Music Box tot stand ge
komen... Met een andere cameraman heb ik opnames 
gemaakt van de werken van De Braekeleer en Ensor in de 
musea van Antwerpen, Brussel, Doornik, Oostende en ook bij 
een aantal privé-verzamelaars. Ik heb op geen inspanning 
gekeken om al die werken te filmen. Tijdens de opnames kre
gen we pas echt goed zicht op de verborgen verhalen van 
De Braekeleer.
K.B./D.P.: Bedoel je dat letterlijk: dat jullie tijdens de op
names van de schilderijen nog ontdekkingen hebben gedaan? 
J.C.: De Braekeleer, dat was een openbaring, tijdens de op
names. Om maar te zeggen hoe onnauwkeurig we allebei tot 

op dat moment hadden gekeken. Bart was een aantal keer aan
wezig tijdens de opnames, niet in Antwerpen, maar in Brussel. 
Door de camera heel lang op het materiaal te richten, hebben 
we een aantal fenomenale ontdekkingen gedaan, zoals de 
vrouw met oorring op De Braekeleers schilderij De man bij 
het venster, in de spiegeling van de figuur in het venster is een 
vrouw met oorring verwerkt. Die twee boodschappen, sommi
gen zeggen dat wij ons dat inbeelden... Als ik voortaan een 
beeld van De Braekeleer zie, dan denk ik dat er nog wel iets te 
zien zal zijn wat ik nog niet gezien heb.
K.B./D.P.: Verschaffels betoog — tijdens de twee sessies — over 
het heimelijke bij De Braekeleer werd dus op een spectacu
laire manier bevestigd, maar de kijker weet niet dat jullie tij
dens de gesprekken nog niet beschikken over sommige 
‘bewijsstukken ’. Die bewijsstukken illustreren weliswaar het 
verhaal van Verschaffel, maar in de film blijven ze noodge
dwongen zonder commentaar, onuiat het betoog van 
Bart Verschaffel reeds was ingeblikt. Om die reden lijkt het 
erop dat niet Verschaffel maar de camera zelf het discours 
ontwikkelt. Het is een visueel discours. De camera lijkt te 
bewegen om als het ware iets te weten te komen. Er wordt 
gefocust op één deel van het schilderij, dan gaat de camera 
naar boven, en zo ontstaat er betekenis.
J.C.: Dat is juist.
K.B./D.P.: Om die reden is het een bijzonder complexe film. 
Er wordt veel meer getoond dan dat er uitgelegd wordt. Het is 
pas later, in de tekst Het heimelijke in het werk van Henri 
De Braekeleer, gepubliceerd in De Witte Raaf, dat Bart 
Verschaffel al zijn inzichten, inclusief ‘de ontdekkingen met de 
camera ’, expliciet in één essay samenbrengt onder de noemer 
van het verborgene in het oeuvre van De Braekeleer.
J.C.: Het was voor hem zeer interessant om mee te werken aan 
dergelijke filmprojecten. De genese van de inzichten heeft hij 
trouwens altijd heel correct weergegeven. Bart had dat essay 
over De Braekeleer niet kunnen schrijven zonder de hulp van 
dé camera.

Les Vacances de Monsieur Mag

K.B./D.P.: Voor de twee andere Magrittefilms, Les Vacances 
de Monsieur Mag en Een Weekend met Meneer Magritte 
heeft Bart Verschaffel opnieuw het onderzoek verricht.
J.C. : Dat klopt, en opnieuw is er uit Les Vacances de Monsieur 
Mag een essay voortgekomen.
K.B./D.P.: Zijn er voor Les Vacances nog opnamen gemaakt? 
J.C.: Neen, alles was reeds beschikbaar: de opnamen van 
Houston, de catalogue raisonné van David Sylvester en de 
filmpjes van Magritte. Er was genoeg materiaal om een film te 
maken over het gehele oeuvre van Magritte, over de figuur 
Magritte en over de manier waarop hij zijn kunstenaarschap 
opvatte. Daartoe moesten eerst de filmpjes worden gerecon
strueerd.
K.B./D.P.: Hoe ben je daarbij te werk gegaan?

J.C.: Ik kon beschikken over de AVID-montagetechnologie. 
Alle stukjes zijn op een harde schijf gezet. En dan ben ik 
beginnen te puzzelen. De filmpjes waren bijzonder onhandig 
verknipt, maar dat was eerder een voor- dan een nadeel. Elk 
lasje was in feite uniek. Er had iemand geprobeerd om altijd 
juist op het beeldlijntje te knippen, maar meestal had hij 
ernaast geknipt. Als je een goede AVID-technicus hebt, kan je 
20, 30 mogelijkheden uitproberen op minder dan twintig 
minuten.
K.B./D.P.: Hoeveel materiaal was er in totaal?

J.C.: 187 minuten en 35 seconden. Ik heb geprobeerd elk 
bobijntje te reconstrueren—een bobijn is, geloof ik, drie minu
ten. Bovendien had ik een idee over het aantal bobijnen - uit 
de documenten van Robert Rimbaert en Jean Raine die alles 
verknipt hadden. Op basis van wat ik zag en op basis van wat 
ik wist vanuit de briefwisseling, én omdat de filmpjes onnauw
keurig versneden waren, kon ik in veel gevallen uitmaken 
welk stukje bij welk hoorde. Ik had bovendien vrij goede 
grondplannen van de huizen waarin Magritte gewoond had. 
En ik heb de huizen gezien om de beelden beter te kunnen 
inschatten. Maar de briefwisseling was het grootste hulp
middel. Waarom gaat hij naar Oostende? Tussen haakjes: 
onmiddellijk na de aankoop van de camera gaan de Magrittes 
op bezoek bij Irène Hamoir en Louis Scutenaire te Oostende 
en ze bezoeken het Ensorhuis! In de brieven kom je te weten 
dat de Magrittes naar het graf gaan van de moeder van 
Georgette, op de eerste of tweede november, ergens in 
Charleroi. Zijn correspondentie is haast 17de-, 18de-eeuws. 
Hij correspondeerde met heel wat mensen. Enfin, we zijn erin 
geslaagd om ongeveer 40 filmpjes te reconstrueren. Die zijn 
niet allemaal exact 3 minuten. Eigenlijk moet dat werk 
opnieuw gebeuren, dan kan je ze prachtig krijgen als je wil. Er 
zijn ook documenten gemaakt.
K.B./D.P.: Documenten?
J.C.: Er zijn ongeveer 700 paina's gemaakt Elk beeldje is gere- 
pertorieerd. Er zijn kopies h j de VRT en in het Filmmuseum. 
Eva Binnemans, mijn assist mie, heeft dat helemaal opgevolgd. 
Het was tijd dat ik ermee stopte, dat kan ik wel zeggen.24
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Call it sleep, Witte de With (Rotterdam), tentoonstelling samengesteld door Jef Cornelis, 1995

K.B./D.P.: Waarom?
J.C.: Ik had nog nooit zo’n wedersamenstelling gedaan en ik 
wilde proberen zo volledig mogelijk te zijn. Mijn grootste 
frustratie was dat ik de fysieke kwaliteit van het materiaal niet 
kon opwaarderen. Het materiaal was in slechte staat, we 
mochten blij zijn dat er nog iets was van overgebleven. Waar
schijnlijk zijn er bij de Magrittes ook filmpjes vernietigd 
omdat de bobijntjes slecht waren opgelegd. De films die hij 
had aangekocht - films van Laurel & Hardy, Charly Chaplin, 
Picratt en Max Lindner - zagen er beter uit dan wat hij zelf 
had gedraaid. Die zijn wellicht minder ‘gebruikt’.
K.B./D.P.: In Les Vacances is de getuigenis van Irène Hamoir 
opgenomen.
J.C.: Irène Hamoir was voor mij een sleutelfiguur. Uiteraard, 
ze is in heel veel filmpjes prominent aanwezig. En, Irène 
-Sirène— is een van de minnaressen geweest van René 
Magritte. Ze was de meest geprivilegieerde getuige. Ik heb 
haar benaderd in 1994, het voorlaatste jaar van haar leven. Ik 
wou met haar die 187 minuten doornemen en zeer gerichte 
vragen stellen.
K.B./D.P.: Heb je die volle 187 minuten met Irène Hamoir 
doorgenomen?
J.C.: Ja, en ik ben elke keer gestopt, als ik iets wilde vragen. 
We zijn ’s middags begonnen en we waren klaar rond zeven 
uur ‘s avonds. Ik wou weten wie er in de filmpjes figureerden, 
waar het gefilmd was enzovoort. Het is waarschijnlijk een van 
de laatste keren geweest dat ze in het openbaar verschenen is. 
Ik denk dat ik geen fouten heb gemaakt. Alhoewel, iemand die 
nog meer onderzoek verricht, zal waarschijnlijk fouten ont
dekken, maar ik was mijn film aan het financieren.
K.B./D.P: Wie was de interviewer, jij of Bart Verschaffel? 

J.C.: Ik heb het zelf gedaan. Er mocht geen tijd worden verloren. 
K.B./D.P.: Wat zei Hamoir over de filmpjes?

J.C.: Ze heeft alles enorm gerelativeerd. Hamoir zei dat 
Magritte het alleen maar deed om zich te amuseren. Ik vind 
dat hij zich toch serieus wat moeite getroost heeft om zich te 
amuseren. Van een gesprek is in feite niet veel in huis geko
men, al moet ik zeggen dat Hamoir nog bijzonder helder van 
geest was.
K.B./D.P.: Voor Les Vacances heeft Irène Hamoir een hono
rarium ontvangen.
J.C.: Is dat zo?
K.B./D.P.: Ja.

J.C.: Dat is sympathiek van mij. Ik heb een dag met haar door
gebracht, ik vond het wellicht niet meer dan logisch om haar te 
vergoeden.
K.B./D.P.: Ook Suzi Gablik heeft een honorarium gekregen.

J.C.: Suzi Gablik? Dat zou me verwonderen. Ik heb haar een 
aantal keren getelefoneerd, want ik vond haar een belangrijke 
getuige. Ze heeft niet alleen een belangrijke studie over 
Magritte geschreven maar ook een tijdje bij de Magrittes ver
bleven en meegespeeld in enkele filmpjes. Maar als ik via de 
telefoon nog maar een paar namen van betrokkenen noemde, 
was het gesprek ten einde.
K.B./D.P.: In de eindgeneriek wordt zij toch bedankt?

J.C.: Ja. Ik heb haar willen ontmoeten, maar dat heeft zij niet 
gewild, zo simpel is het. En een honorarium is niet betaald. 
Suzi Gablik heeft Magrittes oeuvre als allereerste op een 
serieuze manier geanalyseerd. Zij is zeer belangrijk geweest 
voor de receptie van het werk van Magritte in Engeland en de 
VS, al heeft David Sylvester iedereen daarna opzijgeduwd. 
Voor haar boek had zij beeldmateriaal nodig en ze benaderde 
Charly Herscovici, maar Charly wilde geld zien. Daar is ze op 
afgeknapt. Met België wou ze niets meer te maken hebben, dat 
was overduidelijk.
K.B./D.P.: Wanneer ben je begonnen aan de montage van 
Les Vacances?
J.C.: Ik had geen geld, geen geld om te monteren. Ik moest 
gaan bedelen in de verschillende departementen. Ik ging op 
zoek naar gaatjes. Om die reden heb ik vaak in de zomer 
gemonteerd. In de zomer vallen instituten zoals de openbare 
omroep stil, net zoals de ziekenhuizen. Les Vacances de Mon
sieur Mag is echt op de montagetafel gemaakt. Alles was te 
onzer beschikking, het volstond om het te monteren tot een 
vertoog. Dat heb ik in mijn carrière niet vaak meegemaakt.
K.B./D.P.: Was Bart Verschaffel aanwezig bij de montage van 
Les Vacances?
J.C.: Ja, de gehele tijd. Bij The Music Box niet. Hij was de 
enige die in de keuken kwam. De anderen hebben dat niet 
gewild. Wij hebben heel veel tijd aan de montagetafel gezeten, 
samen met een uitstekende monteur, Danny Staes. We hebben 
de film aan de montagetafel gemaakt. Letterlijk. Er was geen 
script.
K.B./D.P.: Les Vacances is een zeer complexe film. Er zijn 
beelden van de schilderijen, fragmenten uit de geënsceneerde 
filmpjes, fragmenten uit de filmpjes van de schilderijen; de 
voice-over is de ene keer commentariërend, de andere keer 
wordt er geciteerd uit brieven; de soundtrack is zeer present. 
De verschillende manieren waarop stem, klank en beeld wor
den gebruikt — in de ‘veelgelaagdheid’ overtreft Les Vacances 
allefilms.

J.C.: Dat is zeer juist.
K.B./D.P.: Waar waren jullie op gefocust?

J.C.: Op de periode ’26 tot ’30, totdat de figuren er zijn, de 
beroemde acht figuren (vuur, woud, planken, huid, belletjes, 
wolken, gevels, papieren knipsels), die we gezien hadden in de 
grote tentoonstelling. Wat in die tentoonsteling minder aan 
bod kwam, dat was de période vache. Die schilderijen hebben 
we opgenomen van goede reproducties. Er was niet aan te 
komen, want die schilderijen zaten op dat moment merendeels 
bij Irène Hamoir. Ik vind die période vache zeker zo straf als 
de objets trouvés van Duchamp.
K.B./D.P.: Als je zegt dat er geen script was en dat de film op 
de montagetafel is gemaakt, dan betekent dat dat jullie de 
gehele tijd hebben zitten associëren.. •
J.C.:.. .met de schilderijen, de boeken, de filmpjes...
K.B./D.P.: In Les Vacances toon je bijvoorbeeld eerst het 
schilderij In memoriam Mark Sennett, een schilderij waarop 
een kleerkast is weergegeven: één deur is geopend en je ziet 
een kleed van een vrouw met ‘echte’ borsten. Dat schilderij 
laat je volgen door een fragment uit een filmpje waarin 
Magritte een kleerkast opent en een tuba aantreft die hij op 
een tafel plaatst. Vervolgens toon je het schilderij L’Histoire 
centrale: een vrouwelijk personage wier gezicht volledig 
bedekt is door een doek; bij de vrouw zijn een tuba en een 
koffer weergegeven; in jouw film krijg je enkel de vrouw en de 
tuba te zien. Daarna volgt wederom een fragment uit een 
filmpje waarin twee personen elkaar kussen, terwijl hun hoof
den volledig bedekt zijn door een doek Hebben jullie nage
gaan wanneer de schilderijen zijn gemaakt, en wanneer de 
filmpjes, of zijn dat gewoon beeldassociaties?
J.C.: Ik kan me niet herinneren dat we dat systematisch 
hebben nagegaan.
K.B./D.P.: Het zijn beeldrijmen, niet meer dan dat?

J.C.: Ja. Magritte koopt zijn camera in 1956. Dan heeft hij die 
werken allemaal al geschilderd.
K.B./D.P.: £>e filmpjes zijn altijd na de schilderijen gekomen? 
Daar ben je bijna zeker van?
J.C.: Behalve als hij in de tuin filmt. Daar is het bijna punc
tueel. Hij schildert, plaatst het werk vervolgens in de tuin en 
filmt het.
K.B./D.P.: Je zou kunnen zeggen dat Magritte in de geënsce
neerde filmpjes zijn eigen werk persifleert.
J.C.: Waarom niet?
K.B./D.P.: Hoe zijn de tussentitels bepaald? ‘Zonder leven geen 
kunst’, ‘René Magritte ’, en dan een adres in Schaarbeek 
J.C.: Dat is zijn adres, met zijn telefoonnummer. Dat is iets 
typisch voor mij, dat telefoonnummer, je kan ernaar bellen als 
je wil. Iemand wordt heel aanwezig.
K.B./D.P.: Les Vacances de Monsieur Mag wordt in 1995 uit
gezonden, op 28 maart 1995.
J.C.: Ja, maar de film is eerst vertoond in een bioscoop, op een 
groot scherm.
K.B./D.P.: Wat was de aanleiding om dat te doen?

J.C.: Mijn waanzin, zeker. Ik vond dat het nodig was, voor 
mezelf, maar ook voor George De Decker en Ward Weis die 
de geluidsband hadden gemaakt en ook voor Walter De Niel 
die de mixage had verzorgd. De VRT had een geweldige 
mobiele studio. Peperduur materiaal dat de meeste tijd niet 
gebruikt werd. In die ‘bus’ is de soundtrack gemaakt, en de 
bus is ook naar die cinema gereden om alles in optimale 
omstandigheden te kunnen tonen en laten horen. De VRT 
heeft er geld voor uitgetrokken en we hebben bijkomend 
materiaal te leen gekregen van BARCO: een beamer, op een 
groot formaat, in een echte cinema.

Een Weekend met Mijnheer Magritte

K.B./D.P.: The Music Box werd uitgezonden in 1994, Les 
Vacances de Monsieur Mag in 1995. Daarna realiseer je nog 
een derde film over Magritte: Een Weekend met Mijnheer 
Magritte, uitgezonden in 1997. Wat voegt Een Weekend met 
Mijnheer Magritte voor jou toe aan Les Vacances?
J.C.: Ik heb tijd gehad. Ik heb tijd gehad om te monteren, dat 
is het zeldzame goed in zo’n televisiestation. En zo heb ik mijn 
loopbaan kunnen rekken; ik stond nog niet echt op straat, maar 
als ze een manier hadden gevonden om mij eruit te gooien, 
dan hadden ze dat niet gelaten. Ik heb de boel nog drie jaar 
getrokken, voor mezelf, dat is een vreemd proces.
K.B./D.P.: Maar als je in 1994 Les Vacances draait, waarom 
wil je dan nog een andere film maken met alleen maar de 
filmpjes, zonder al de beeldassociaties?
J.C.: Ik heb mij in Magritte vastgebeten omdat ik denk dat 
Magrittes verhouding tot de cinema niet onschuldig is 
geweest. Ik denk dat dat een stuk van het oeuvre is. Irène 
Hamoir banaliseerde dat, maar toch speelde ze elke zaterdag 
mee in scenario’s die sommige beelden uit zijn werk een heel 
andere betekenis geven. Ik wou niet gezegd hebben dat het 
niets was.
K.B./D.P.: Het is wel vreemd dat je in de eerste film heel dui
delijke verbanden legt tussen de schilderijen en de filmpjes, 
terwijl dat in Een Weekend volledig afwezig blijft.

J.C.: Ik had in dat project al zoveel tijd gestoken; ik wou dat 
daar iets van bleef bestaan. Maar zoals steeds: ik moest op 
zoek naar geld om de film te realiseren.
K.B./D.P.: Een Weekend valt uiteen in twee delen, Zaterdag 
en Zondag.
J.C.: ‘s Zaterdags waren er bij de Magrittes de bijeenkomsten. 
We zijn zo goed als zeker dat die bijeenkomsten meestal 
plaatshadden tussen 20.00 en 22.00 uur. De zaterdagavonden, 
dat was vooral drinken en lol maken. Was dat Magrittes idee 
over gezelligheid of was hij zijn gasten aan het belazeren? Om 
22.00 uur werd iedereen genadeloos buitengestuurd. Er zijn 
verhalen over ruzies als men niet snel genoeg wegging. In het 
Zaterdag-deel worden veertien fragmenten uit de geënsce
neerde filmpjes getoond. In het Zondag-deel zitten achttien 
fragmenten uit de biografische filmpjes, zoals de reis naar 
Oostende en de shots van het Ensorhuis. Oostende, de klas
sieker in de Belgische kunst, daar zijn ze allemaal geweest. Er 
is een wereld van verschil tussen Magritte en Ensor, maar het 
eerste wat hij doet als hij een camera heeft, is een passage 
langs het Ensorhuis. In beide stukken, Zaterdag en Zondag, is 
de chronologie van het filmen gerespecteerd. Ik vond dat heel 
belangrijk.
K.B./D.P.: De enige bewerking is de selectie uit de films. 
J.C.: Ja, dat moesten we zo houden.
K.B./D.P.: In de twee films keert de tuba terug. De tuba is het 
verbindend element... Terwijl Zondag eigenlijk biografisch is, 
komt de tuba erin voor.
J.C.: Dat ligt nogal voor de hand.
K.B./D.P.: Met die tuba doe je een belangrijk statement. De 
tuba komt voor in een geënsceneerd filmpje in kleur 
(Zaterdag) en de tuba duikt ook op in een kleurenfilmpje dat in 
de tuin is gedraaid (Zondag).
J.C.: Ik heb die filmpjes toch niet gemaakt?
K.B./D.P.: Nee, maar jij hebt wel de selectie gemaakt.

J.C.: De tuba komt voor in het filmpje met Suzi Gablik. Hij 
heeft meestal de camera zelf gedaan, behalve in die lange film 
met Gablik.
K.B./D.P.: Hoe kwam Gablik bij Magritte terecht?
J.C.: Suzi Gablik was via Alexander lolas bij Magritte terecht
gekomen. Zij heeft acht maanden bij de Magrittes verbleven, 
in hun laatste huis. Al die oude kerels rond Magritte hadden 
een oogje op haar. Scutenaire is nog verliefd geweest op 
Gablik. Om die reden moest Irène Hamoir niets van haar heb
ben. Alexander lolas was Magrittes galerist. Ik kende lolas 
van in de jaren ’60, door het succes van Martial Raysse. Toen 
ik in het begin van de tachtiger jaren in Griekenland aan het 
filmen was, filmde ik zijn villa in Athene, ontworpen door 
Dimitri Pikionis. Van de hele generatie kunstenaars die lolas 
verkocht had, ook Magritte, waren in die villa werken aan
wezig. Door lolas gaat Magritte ook op grotere formaten schil
deren, omdat de Amerikanen grote formaten vragen.
K.B./D.P.: Zo’n figuur als lolas fascineert jou?

J.C.: Ja, zo’n figuren, die komen van nergens. Zonder lolas 
zou Magrittes carrière er helemaal anders hebben uitgezien. 
K.B./D.P.: In zo’n film als die over Griekenland is die fasci
natie echter onleesbaar.
J.C.: Maar het is ook niet interessant om mij te kennen. Ik vind 
dat ik dat moet verbergen want anders... dat doen al die kerels 
toch ook eigenlijk. Le double secret, ik vind dat niet uit!
K.B./D.P.: Terüg naar Suzi Gablik en de tuba. De tuba, is dat 
iets watje pas opvalt als je die filmpjes ziet of hadje dat al mee 
uit de schilderijen?
J.C.: Uit de schilderijen! Dat ene schilderij, L’Histoire centrale, 
was opgenomen in de reizende tentoonstelling, en het had voor 
ons toen al een grote betekenis.
K.B./D.P.: In hetjilmpje wordt de tuba onder een rok vandaan 
gehaald. Dat is natuurlijk het sterkste beeld...
J.C.: Je weet toch wie haar rok optilt? Dat is Irène Hamoir. Ik 
heb dat met haar besproken. Ik heb geprobeerd om haar daar
over te laten praten, maar dat is niet gelukt, ze viel stil. Er moet 
nog ander materiaal geweest zijn. Dat kan niet anders.
K.B./D.P.: Dat materiaal bestaat nog?

J.C.: Dat betwijfel ik. Er zijn momenten dat je ziet dat het 
nogal op de rand begint te komen. Het zat op de rand. Hij heeft 
ook een paar foto’s gemaakt die... Er zijn genoeg aanwijzin
gen voor. Scutenaire heeft ooit geschreven over “une histoire 
érotico-fantastico-iconoclaste”.
K.B./D.P.: Wat is er dan gebeurd met dat materiaal?

J.C.: Geen idee, en ik had niet de middelen om dat uit te spit
ten. Ik heb het ook een paar keer aan Charly Herscovici 
gevraagd, maar er kwam geen antwoord. Heeft Georgette het 
verbrand? Alleen of met Charly? Zeker is dat er stukken weg 
zijn, en dat er vreemde dingen gebeurd zijn ten huize Magritte, 
maar vraag me niet wat er precies is gefilmd. Met Hamoir kon 
ik er niet over spreken.
K.B./D.P.: Hamoir heeft Magrittes films vooral gerelativeerd? 
J.C.: Ja, voor Hamoir was dat alleen maar amusement. Ik zie 
dat anders. Ik heb die filmpjes zeer sterk geapprecieerd, zeker 
in de pogingen om de schilderijen terug te vertellen. Elke keer 
met een schilderij naar buiten gaan, op een stoel zetten en fil
men. Dat moet je toch maar doen. Ik geloof ook dat hij met 
zijn filmpjes iets over zichzelf laat zien. Als hij een hoek 
neemt en Iets bepaalds laat zien... Als hij zelf ook optreedt, 
dus langs twee kanten zit. Er zijn regisseurs die het niet kun
nen laten om voor de camera te gaan staan, dat gebeurt bij hem 
ook. Die verschillende rollen... Dat heeft mij beziggehouden. 
Misschien heeft het te maken met iets wat ik in mijn leven 
gemist heb. Ik heb zelf nooit iets intiems gedaan met een 
camera. Het is altijd abstract gebleven. Ben ik duidelijk? Maar 
omdat Magritte geen professional was, worden die filmpjes 
niet ernstig genomen. De filmpjes worden genegeerd, ook 
door de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel, 
die een aantal jaren geleden de grote Magritteretrospectieve 
organiseerden. In België wordt over de filmpjes niet ernstig 
gedaan - dat zal wel zo blijven, totdat het echt belangrijk 
wordt.

Transcriptie: Iris Paschalidis 
Redactie: Koen Brams
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Peter Forgacs en de persoonlijke tijd
Naar een nieuwe historiografie

Ernst van ALPHEN

Sinds de jaren 1990 valt in de kunst en de literatuur een 
enorme verspreiding te constateren van herinnerings- 
praktijken. Dat blijkt uit steeds meer voorkomende thema’s 
als trauma, migratie, de Holocaust en andere genocides, 
maar ook uit het toenemend gebruik van media en genres 
zoals fotografie, documentaire film en video, het archief en 
het familiealbum. Deze geheugenarbeid vormt stilaan een 
genre op zich. Welke betekenis moeten we eraan geven? Ik 
zal trachten deze vraag te beantwoorden voor één specifiek 
oeuvre, namelijk dat van de Hongaarse filmmaker en kunste
naar Peter Forgacs. De films en installaties van Forgacs zijn 
volledig samengesteld uit home movies, afkomstig uit een 
archief dat hij zelf heeft samengesteld: de Private Film and 
Photo Archives in Boedapest. De collectie van dit archief 
strekt zich uit van de jaren dertig tot de eigen tijd, en bestaat 
onder meer uit driehonderd uur home movies, naast een 
veertigtal uur interviews met de makers. Sinds 1988 ver
werkt Forgacs dit materiaal tot een reeks ‘privaat-Hongaarse 
documentaires’. Voor de klank werkt hij meestal samen met 
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de Hongaarse minimalistische componist Tibor Szemzo. Al 
deze films gaan over de Hongaarse burgerij onder twee tota
litaire regimes, eerst het nazisme, daarna het communisme. 
Forgacs heeft echter ook films gemaakt die niet over 
Hongarije gaan. Ik zal mij hier op twee films uit deze laatste 
categorie concentreren: Maelstrom (1997), gemaakt voor de 
Nederlandse publieke omroep in opdracht van de VPRO, en 
El perro negro (2005), Forgacs’ laatste film.

Maelstrom

Maelstrom is net als de Hongaarse films van Forgacs archi- 
varisch. Forgacs gebruikt er home movies van diverse ori
gine. Twee bronnen zijn dominant: de home movies van de 
Nederlands-joodse familie Peereboom, gefilmd door de oud
ste zoon Max Peereboom, en de home movies van de familie 
van Arthur Seyss-Inquart, die in 1940 werd aangesteld als 
rijkscommissaris (de vertegenwoordiger van Hitler) van 
Nederland. Een derde bron, waarvan Forgacs spaarzamer 
gebruikmaakt, zijn de home movies van een Nederlandse 
SS-er. Ook Maelstrom gaat dus over de burgerij onder een 
totalitair regime, in dit geval het nazisme.

Vergeleken met andere films van Forgacs vertoont 
Maelstrom een eerder conventionele narratieve structuur. De 
film begint met de oudste beelden, genomen in 1933 in 
Amsterdam, waar de vader van Max Peereboom het Nieuw 
Israëlitisch Dagblad uitgeeft. Max zelf woont in Middelburg, 
en werkt er voor zijn toekomstige schoonvader. Vanaf de 
late jaren dertig doen de beelden van de Nederlandse SS-er 
hun intrede, in 1940 gevolgd door de home movies van 
Seyss-Inquart. Deze laatste zien we vooral op zijn domein 
Clingendael, niet ver van Den Haag, waar hij na zijn aanstel
ling door Hitler introk met zijn familie. In 1942 worden Max 
en Annie en haar familie gedwongen om naar Amsterdam te 
verhuizen -Seyss-Inquart had immers alle Nederlandse 
joden bevolen om naar Amsterdam te trekken, aangezien de 
concentratie in één stad hun deportatie zou vergemakkelij
ken. De film stopt abrupt in 1943, wanneer Max (de camera
man) getransporteerd en vermoord wordt, samen met zijn 
familie en aangetrouwde familie. De enige van de Peerebooms 
die het overleeft, is Max’ jongere broer Simon-

Home movies

Home movies hebben een bijzondere band met de herinne
ring. Het genre focust bijna geheel op het persoonlijke; de 
maatschappelijke aspecten van een mensenleven komen 
maar terloops of helemaal niet in beeld. We zien verjaarda
gen, huwelijken, familie-uitjes, kinderen die geboren wor
den en opgroeien... Het gaat steeds om private herinneringen 
die volgens een specifiek criterium zijn geselecteerd: alleen 
de gelukkige momenten worden herinnerd.

In haar essay over Forgacs legt Kaja Silverman de 
nadruk op dit persoonlijke aspect. [1] Ze betoogt dat zijn 
films berusten op strategieën van repersonalisering. Terwijl 
archivarische mechanismen, zoals objectivering en categori
sering, het beeld van zijn singulariteit beroven, beklemtoont 
Forgacs het private en affectieve karakter van zijn beeldma
teriaal. Zo heeft hij een voorkeur voor de ogenblikken 
waarop mensen rechtstreeks in de camera kijken -een 
typisch kenmerk van home movies. In speelfilms is zo’n blik 
altijd zelfreflexief: de fictieve wereld van de film wordt even 
kortgesloten, de film toont er zijn geconstrueerdheid. In 
home movies zijn de frequente blikken in de camera van een 
heel andere orde. Hier is er immers geen duidelijke grens 
tussen cameraman en personage. De persoon die de camera 
bedient, is tevens deel van de gefilmde scènes. In Maelstrom 
bijvoorbeeld, houdt Simon, de jongste broer van cameraman 
Max, deze laatste telkens opnieuw voor de gek door bekken 
te trekken voor de camera. Hij doet dat niet om de film te 
verknoeien, maar om de cameraman aan het lachen te bren
gen of om hem kwaad te maken. Het ‘smoelen trekken’ 
functioneert binnen een affectieve relatie. Een ander voor
beeld: op een van de vele bruiloften wordt het twee of drie 
jaar oude dochtertje van Max en Annie gefilmd. Als ze haar 
gezicht naar de camera draait, verwacht ze haar vader Max 
of een ander familielid te zien; tot haar afgrijzen ziet ze ech
ter een monsterlijk object: de camera. Haar schrikreactie 
toont dat mensen in home movies niet voor ‘de camera’ 
poseren, maar voor de persoon die de camera bedient. Ze 
laten zich niet filmen om geobjectiveerd te worden tot een 
mooi of interessant beeld, maar uit liefde voor de persoon die 
filmt. Volgens Silverman brengen zij niet zozeer de bood
schap over die Roland Barthes aan de foto toeschreef 
- “ça a été” - maar zeggen zij eerder “ik hou van jou”.

Peter Forgacs

Maelstrom, 1997, filmstills

Forgacs versterkt het persoonlijke en affectieve karakter van 
de beelden echter nog met andere, zuiver filmische midde
len. Hij manipuleert en intensifieert de karakteris
tieken van het bewegende beeld. In een interview legt 
Forgacs uit dat er een fundamenteel verschil is tussen het 
bekijken van foto’s en het kijken naar bewegende beelden.

“Als we een zwart-witfoto van onszelf maken, dan kunnen 
we die gebeurtenis meteen observeren als verleden tijd: 
geschiedenis. [...] Maar als we te maken hebben met bewe
gende beelden van het verleden, dan hebben we steeds de 
flux van de tijd [...] die bewijst dat we in leven zijn. Mijn kij
kers - en jij - weten dat zij fysiek dood zijn, en toch zijn ze 
nog steeds in beweging. Ze worden steeds opnieuw gereani
meerd door de film.”

Om zijn personages te doen herleven, manipuleert Forgacs 
de filmische tijd. Hij gebruikt slow motions of bevriest het 
beeld gedurende enkele seconden tot een still. Het ritme dat 
zo ontstaat, versterkt de levendigheid en dynamiek van de 
familiescènes. Ons normale begrip van tijd en beweging 
wordt ontregeld, en we worden overweldigd door het leven 
van de bewegende beelden.

Historische versus persoonlijke tijd

Forgacs beperkt zich evenwel niet tot het toe-eigenen en 
manipuleren van home movies. Aan dat persoonlijke beeld
materiaal voegt hij het verhaal van de Geschiedenis toe. We 
horen fragmenten van een radio-uitzending, of er lopen tek
sten over het scherm die duidelijk maken bij welk historisch 
moment de filmbeelden passen. Elders wordt de historische 
context opgeroepen door een levenloze stem. Nog elders 
horen we een zangstem die de door Seyss-Inquart uitgevaar
digde wetten, regels of artikels (hoe men bepaalde dieren 
moet doden; wie als joods wordt beschouwd en wie niet; wat 
joden mogen meenemen naar de kampen) reciteert in de stijl 
van een traditioneel joods lied.

Welk middel Forgacs echter ook gebruikt, de grote 
Geschiedenis sluit op geen enkel moment aan bij de intieme 
wereld van de home movies. Bijzonder frappant is het 
moment waarop de familie Peereboom zich klaarmaakt om 
naar Auschwitz te vertrekken. Om te beginnen is het merk
waardig dat Max Peereboom dit gefilmd heeft. We zien zijn 
vrouw Annie en haar stiefmoeder aan tafel zitten, terwijl ze 
de kleren herstellen die ze willen dragen of meenemen. Ze 
drinken koffie en Max rookt een pijp. Wat ze aan het doen 
zijn (zich klaarmaken om gedeporteerd te worden) blijkt niet 
uit de beelden, het wordt ons verteld door een tekst die over 
het scherm loopt. De beelden zelf tonen enkel een vredig 
familietafereel.

De Tweede Wereldoorlog woedt voort, de Holocaust 
trekt zich op gang, maar de home movies blijven uitsluitend 
gelukkige familieherinneringen tonen. Niets van de 
Geschiedenis die de Peerebooms zal slachtofferen, kan het 
persoonlijke domein van de home movie binnendringen. 
Tussen persoonlijke en historische tijd heerst een radicale 
spanning.

Met die spanning lijkt Forgacs uitdrukking te willen 
geven aan een diepe crisis van het geheugen. Zijn film 
Maelstrom registreert een toestand waarin het geheugen 
onder druk staat. Denkers als Benjamin Buchloh en Andreas 
Huyssen hebben die toestand geanalyseerd en benadrukken 
dat de huidige geheugencrisis in de eerste plaats historisch en 
specifiek is. Volgens Buchloh wordt het mnemonische ver
langen het sterkst geactiveerd wanneer de traditionele bin
dingen tussen subjecten onderling, tussen subjecten en 
objecten, en tussen subjecten en hun representaties, op het 
spel staan of zelfs dreigen te verdwijnen. [2] In de jaren 1990 
ging zo’n dreiging vooral uit van de globalisering met haar 
massale migratiestromen. Het historische geheugen heeft 
daardoor zijn geografische en politieke basis verloren. 
Oudere sociologische benaderingen van het collectieve 
geheugen (Maurice Halbwachs), die uitgaan van relatief sta
biele gemeenschappen en geheugenformaties, volstaan dan 
ook niet meer om de huidige dynamiek van gefragmenteerde 
herinneringstrategieën van verschillende sociale en etnische 
groepen te begrijpen.

Maar de geheugencrisis is niet enkel sociopolitiek, zij 
wordt ook gevoed door de mediacultuur. De fotografische en 
filmische media van de 20ste eeuw stonden niet ten dienste 
van het geheugen; zij dreigden het historisch geheugen en 
het mnemonische beeld te vernietigen. Op het einde van de 
eeuw werd die ontwikkeling nog versterkt door geavan
ceerde elektronische technologieën zoals de computer en het 

internet, alsook door de massamedia, de explosie van het his
torisch onderzoek en een museumcultuur die wraatzuchtiger 
is dan ooit. Naast andere factoren is het vooral de overvloed 
aan informatie die de recente geheugencrisis kenmerkt. 
Huyssen schrijft:

“Hoe meer ons gevraagd wordt te herinneren, in het spoor 
van de explosie van de informatie en de marketing van het 
geheugen, hoe meer we het gevaar lopen om te vergeten en 
hoe sterker de behoefte wordt om te vergeten. Het gaat om 
het onderscheid tussen bruikbare geschiedenissen en 
beschikbare gegevens.” [3]

De geheugenpraktijken in de beeldende kunst moeten worden 
begrepen tegen de achtergrond van deze geheugencrisis. De 
vraag is natuurlijk of zij er ook in slagen dit geheugenverlies 
tegen te gaan. In dat verband wil ik even stilstaan bij een den
ker die deze moderne geheugencrisis als eerste heeft aange
kaart: de Duitse socioloog en cultuurcriticus Siegfried 
Kracauer. In zijn essay Fotografie beschrijft Kracauer niet 
alleen de desastreuze impact van de moderne mediacultuur op 
het geheugen, hij suggereert ook een oplossing die merkwaar
dige parallellen vertoont met de aanpak van Peter Forgacs.

Historicisme, fotografie en geheugenverlies

In Fotografie stelt Kracauer een diagnose van zijn eigen tijd, 
de jaren 1920, die wel een profetische diagnose van onze tijd 
lijkt:

“Nooit tevoren was een tijdperk zo geïnformeerd over zich
zelf, indien met ‘geïnformeerd’ bedoeld wordt dat men 
beschikt over een beeld dat op de dingen lijkt in een fotogra
fische zin [...] Stel dat zij [de foto’s] een geheugensteun 
waren, dan zou het geheugen er een selectie uit moeten 
maken. Maar het schild van foto’s veegt de dammen van het 
geheugen weg. De aanval van deze beeldenmassa is zo 
krachtig dat het potentiële, levende bewustzijn van vitale 
karakteristieken erdoor dreigt te worden vernietigd. 
Kunstwerken ondergaan dit lot door hun reproducties. [...] In 
de geïllustreerde tijdschriften zien de mensen precies die 
wereld die de magazines hen beletten om waar te nemen. [...] 
Nooit tevoren heeft een periode zo weinig over zichzelf 
geweten.” [4]

Merkwaardig genoeg ziet Kracauer het historicisme, de 
wetenschappelijke praktijk die haast gelijktijdig opkwam 
met de moderne fotografische technologie, als een temporeel 
equivalent van de ruimtelijke voorstellingen in de fotografie. 
In zijn eigen woorden:

“De pleitbezorgers van een dergelijk historicistisch denken 
geloven [...] dat zij elk verschijnsel louter in termen van wor
ding kunnen verklaren. Anders gezegd, zij menen [...] de his
torische werkelijkheid te kunnen vatten via een reconstructie 
van de loop der gebeurtenissen, in hun naadloze, chronologi
sche opeenvolging. De fotografie presenteert een ruimtelijk 
continuüm; het historicisme probeert voor het temporele 
continuüm te zorgen. In de complete spiegeling van een 
intertemporele sequens ligt volgens het historicisme de vol
ledige betekenis besloten van wat in die tijdspanne gebeurde. 
[...] Het historicisme is bezig met de fotografie van de 
tijd.” [5]

Het historicisme schakelt feiten aan elkaar zonder de feiten
massa transparant te maken. [6] Het leest geen ‘historie’ in 
de temporele opeenvolging van gebeurtenissen, maar doet 
alsof de loutere nevenschikking van feiten gelijkstaat met 
‘de betekenis van de geschiedenis’. In die zin is het histori
cisme - net als de fotografie - gebaseerd op de economische 
wetmatigheden van de natuur, en niet op de mnemonische 
principes van het bewustzijn. Eigen aan het geheugen is 
immers, aldus Kracauer, dat het nooit de volledige ruimte
lijke verschijning, noch het gehele tijdsverloop van een 
bepaalde toestand in zich opneemt. Het geheugen maakt 
altijd een selectie. Het besteedt weinig aandacht aan data; het 
slaat jaren over of rekt de tijd uit. [7]

“Welke gebeurtenissen een mens zich ook herinnert, zij 
betekenen iets wat op hem betrekking heeft [...]. Hij organi
seert deze gebeurtenissen dan ook volgens een principe dat 
essentieel verschilt van het organisatieprincipe van de foto
grafie: geheugenbeelden houden slechts datgene van een 
bepaald gegeven over wat betekenis heeft. Aangezien die 
betekenis niet herleid kan worden tot ofwel louter ruimte-
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lijke ofwel louter temporele eenheden, staan geheugen- 
beelden haaks op fotografische representaties.” [8]

Na die pessimistische diagnose besluit Kracauer echter ver
rassend genoeg met een optimistische opmerking over de 
mogelijkheden van de film:

“Het vermogen om dingen uit de natuur tot leven te wekken, 
behoort tot de mogelijkheden van film. Die mogelijkheid 
wordt telkens gerealiseerd wanneer de film stukken en 
onderdelen combineert om vreemde constructies te vormen. 
Indien de wanorde van geïllustreerde kranten gewoon ver
warrend is, dan herinnert het spelen van de film met uit 
elkaar gehaalde stukken natuur, aan dromen waarin frag
menten van het dagelijkse leven door elkaar worden 
gegooid.” [9]

Kracauer refereert natuurlijk aan een heel andere filmesthe- 
tiek dan de huidige - hij zag vooral de experimentele films 
van de Duitse en de Russische avant-garde als richting
gevend. Toch kunnen we precies vanuit die historische ach
tergrond begrijpen hoe Forgacs een nieuwe vorm van histo
riografie tracht te ontwikkelen.

Een levende historiografie

Totnogtoe heb ik home movies en historicisme als tegen
gestelden behandeld. Het genre van de home movies be
lichaamt het rijk van de persoonlijke tijd, terwijl het histori
cisme de ultieme consequentie is van de historische tijd. 
Maar wanneer we beide vanuit het perspectief van de kijker 
of lezer benaderen, dan hebben ze meer gemeen dan men 
zou denken.

Kijken naar de home movies van anderen is doorgaans 
een vervelende bezigheid. Dat ligt niet zozeer aan de lage 
kwaliteit van de films of aan hun sentimentaliteit; het komt 
vooral omdat we dingen te zien krijgen die niet ons maar 
alleen hen aangaan. Het kijken naar willekeurige home 
movies ontmoedigt eerder betrokkenheid. We worden ons 
bewust van het private karakter van de persoonlijke tijd en 
tegelijk ook van de conventionaliteit van het genre. Ook bij 
historiografische beelden of teksten worden we ons vooral 
bewust van het verschil tussen onze wereld en de wereld die 
we te zien krijgen: het verschil tussen heden en verleden, tus
sen de toenmalige politieke situatie en de onze, tussen ‘die’ 
cultuur en onze cultuur.

Maar wanneer home movies en historiografie 
gecombineerd worden, zoals bij Peter Forgacs, dan veran
dert er iets. Het conflict tussen persoonlijke tijd en histo
rische tijd brengt de situaties in de home movies dichter 
bij ons. In plaats van het gevoel van onrust en aliënatie, 
dat meestal optreedt wanneer we andermans home movies 
bekijken, beginnen we ons met de personen in de filmpjes 
te identificeren. De persoonlijke tijd in de home movies 
wordt een houvast binnen het historicistische kader waar
mee het tegelijk in conflict is. Net als de filmmakers 
waaraan Kracauer refereert, maakt Forgacs dus “vreemde 
constructies” met “stukken uit elkaar gehaalde natuur” 
- bij Forgacs zijn dat stukken ‘persoonlijke tijd’ en ‘histo
rische tijd’ geworden - en net als bij Kracauer ontstaat 
door de fricties tussen die fragmenten een andere vorm 
van historiografie. Ik wil dit demonstreren aan de hand 
van Forgacs’ film El perro negro.

Op het eerste gezicht lijkt El perro negro (“de zwarte hond”) 
een conventionele historische film, die over een specifieke 
nationale en politieke geschiedenis handelt, namelijk de 
Spaanse Burgeroorlog in de jaren 1930. De opbouw is volle
dig chronologisch: de film begint met de voorgeschiedenis 
van de burgeroorlog in 1930, wanneer Alfonso XIII nog 
koning van Spanje is. Dan volgen, in 1931, de eerste vrije 
verkiezingen in dertig jaar, toen de meerderheid van de men
sen republikeins stemde. De koning verlaat het land en de 
Republiek wordt uitgeroepen. Na het uitvaardigen van een 
reeks wetten, onder andere een wet die echtscheiding moge
lijk maakte en een wet die de scheiding van kerk en staat 
instelde, stuit de Republiek op steeds meer weerstand van de 
kerk, het leger en de rechtse bourgeoisie. Uiteindelijk breekt 
op 18 juli 1936 een burgeroorlog uit.

Deze rode draad van de officiële historiografie wordt 
echter voor het merendeel verteld en niet getoond. Anders 
dan in veel films van Forgacs heeft El perro negro een voice
over die de beelden de coherentie verleent van de publieke, 
historische tijd. In het begin van de film verkondigt deze 
voice-over (gesproken door Forgacs):

“We reizen door Spanjes gewelddadige decennium met de 
beelden en verhalen van amateurfilmers als Joan Salvans uit 
Taragga, Catalonië, en Emesto Noviega uit Madrid.”

De beelden zijn opnieuw gemaakt door amateurs, maar niet 
alle beelden komen uit home movies in de strikte zin van het 
woord. Emesto Noviega bijvoorbeeld begint slechts te fil
men vanaf het moment dat hij soldaat wordt in het leger van 
de (fascistische) falangisten. Hij filmt dus de burgeroorlog, 
al doet hij dat wel vanuit een persoonlijk perspectief: alleen 
zijn avonturen tijdens de burgeroorlog, alleen de gebeurte
nissen waarin hij meespeelt, worden gefilmd en getoond.

Voor het eerst bij Forgacs staat dus de historische tijd 
en niet de persoonlijke tijd centraal. Vergeleken met het 
vroegere werk is de balans tussen persoonlijke en historische 
tijd zowat omgekeerd. Terwijl de oudere films ons onder
dompelen in de intieme wereld van trouwfeesten, verjaarda
gen en huiselijke taferelen, regeert in El perro negro de 
historische tijd van de voice-over. De beelden geven dat ver
haal substantie - of ze doen dat niet. Meestal weigeren zij het 
verhaal te illustreren. De beelden tonen zelden wat de voice
over zegt, en de voice-over verklaart zelden wat de beelden 
tonen.

De spanning tussen woord en beeld, of tussen historische tijd 
en persoonlijke tijd, heeft ook hier tot gevolg dat we ons met 
de personages identificeren. Maar Forgacs gebruikt nog 
andere middelen om de kijker te betrekken bij het historische 
verhaal.

Om te beginnen bevat de film opvallend veel scènes 
met dieren. Het beeld van de ‘zwarte hond’ waarnaar de film 
genoemd is, keert op verschillende plaatsen terug. Daarnaast 
zijn er fragmenten met ezels en paarden, en scènes waarin 
varkens mishandeld worden of waarin op konijnen wordt 
gejaagd. De beelden zijn niet bedoeld als contextuele detail
lering, terwille van het realiteitseffect. Ze staan immers 
meestal geïsoleerd - dat geldt zeker voor de zwarte hond.

Een goed voorbeeld om de werking van deze beelden te 
illustreren, is het fragment waarin een groepje jongelui var
kens mishandelt. We horen een stem die persoonlijke getuige
nissen citeert, en die duidelijk anders klinkt dan de voice-over 
van het historiografische relaas. Deze nieuwe stem wordt 
gevolgd door een derde voice-over, opnieuw met een ander 
timbre. Zij onderscheidt het historiografische relaas van de 
persoonlijke verhalen, en vergelijkt beide met elkaar:

“De boeren haatten de burgerij, omdat zij hen als dieren 
behandelden. Een van hen zei: ‘Als we naar de landeigenaar 
keken, dan was het alsof we de duivel zagen in eigen per
soon.’ ”

Het beeld van de mishandelde varkens is duidelijk bedoeld 
als een allegorie. Het is een allegorische voorstelling van de 
slechte behandeling van de boeren en de lagere klasse door 
landeigenaren en burgerij.

Daarnaast bevat El perro negro een heleboel scènes 
met mensen die toneel spelen of diverse rituelen opvoeren. 
De openingsscène biedt al een eerste voorbeeld. We zien een 
groepje jonge mannen die elkaar aankijken en een rituele 
dans uitvoeren. Vervolgens spelen de mannen een soort 
rechtszaak na, met op het einde een executie: een van de 
mannen wordt, geblinddoekt en met de armen vastgebonden, 
van een berg geduwd. De scène is verbazingwekkend, niet 
alleen om inhoudelijke redenen (we zien een geritualiseerd 
duel gevolgd door een executie) of omdat de film ermee 
opent (de scène komt nog voor de titelsequentie), maar 
vooral omdat deze wreedaardige scène niet ‘echt’ is. Zij is 
slechts ‘theater’. Een gewelddadige periode uit de geschie
denis wordt gebracht als een toneelspel. Pas later kunnen we 
dit spel interpreteren als een toespeling op de twee partijen 
die elkaar bevechten in de Spaanse Burgeroorlog.

Typisch voor dergelijke allegorische voorstellingen is dat zij 
met gelijkenissen werken. De scène met de mishandeling 
van varkens wordt een allegorie doordat zij ‘lijkt’ op de 
behandeling van de Spaanse boeren. Ook de toneeltjes met 
de mannen gelijken op de echte gebeurtenissen, en gaan 
daardoor als allegorie functioneren. In El perro negro krij
gen we steeds weer scènes te zien die op historische gebeur
tenissen lijken en ze ritueel herhalen. Vaak hebben deze 
toneeltjes zelf ook het karakter van rituelen - bijvoorbeeld 
huwelijken, banketten, dansen - eh dus van herhaalbare han
delingen.

De gelijkenis en de herhaling zijn echter, net als de 
allegorie, in tegenspraak met ons traditionele geschiedenis

beeld. De herhaling is de vijand van het historicisme, dat 
immers gebaseerd is op radicale continuïteit, op een sequen
tiële indeling van de tijd waarbij elk moment uniek en onver
gelijkbaar is.

Men zou nu kunnen opmerken dat die herhalingen een 
logisch gevolg zijn van Forgacs’ gebruik van home movies. 
Home movies bestaan immers altijd uit rituelen, uit herhaal
bare feiten die enkel voor de persoon zelf uniek zijn. Maar 
daar staat tegenover dat de Spaanse filmpjes van El perro 
negro ook ingaan tegen de conventies van het genre. Om te 
beginnen bevatten zij, in tegenstelling tot normale home 
movies, meerdere geweldscènes - naast de geciteerde, alle
gorische voorbeelden zijn er nog beelden van stierengevech
ten, de typisch Spaanse vorm van geritualiseerde wreedheid. 
Dergelijk geweld hoort niet thuis in de voorstellingswereld 
van de home movie. Even uitzonderlijk is dat de private 
beelden van de Spaanse home movies meermaals de relatie 
leggen met de historische gebeurtenissen van die dagen.

Op een gegeven moment vertelt de film over een con
flict tussen werkgevers en militante anarchisten in de jaren 
1930. De voice-over merkt op dat Joan Salvans (zoon van 
een fabriekseigenaar en een van de amateurfilmers) zich 
kennelijk niet bedreigd voelde door dit conflict, aangezien 
hij met een groep bergbeklimmers naar de Pyreneeën trok. 
De beelden tonen eerst een stierengevecht; dan zien we Joan, 
dansend met zijn verloofde Merce, en ten slotte opnieuw 
Joan in het gezelschap van zijn vrienden in de Pyreneeën. In 
dat laatste deel zit opnieuw een toneeltje, vergelijkbaar met 
de openingsscène: de mannen spelen een conflict, gevolgd 
door een executie, waarbij één groepslid van de berg wordt 
gerold. Van belang is vooral dat deze amateurbeelden in het 
historisch relaas zijn geschoven, waardoor ze onmiddellijk 
naar de geschiedenis kunnen worden teruggekoppeld. Van 
de radicale kloof tussen persoonlijke en historische tijd, die 
in Maelstrom werd blootgelegd, is geen sprake meer. De per- 
soonlijke tijd biedt in El perro negro, weliswaar via allego
rische beelden en rituelen, een toegang tot de tijd van de 
geschiedenis.

Forgacs doet in El perro negro dus wel degelijk aan 
geschiedschrijving. Maar hij doet dat niet op de conventio
nele manier. Hij ondermijnt de principes van het histori
cisme, niet alleen door gebruik te maken van allegorie, gelij
kenis en herhaling, maar ook door persoonlijke en historische 
tijd in elkaar te schuiven. Daardoor ervaren wij de geschie
denis in zijn films niet meer als iets vreemds en verschil
lends, zoals meestal bij een historiografisch relaas. Plots 
blijkt dat een film over de Spaanse Burgeroorlog ons emo
tioneel en politiek kan raken, plots komt die oorlog dicht bij 
ons te staan, ook al vond hij zestig jaar geleden plaats, in de 
zuidwestelijke uithoek van het Europese continent.

Veel van de recente herinneringspraktijken, misschien zelfs 
de meeste, worden gekenmerkt door een naïeve, nostagische 
en sentimentele verheerlijking van het verleden, doorgaans 
beperkt tot het persoonlijke verleden. Zelden wordt dit verle
den op ons politieke heden betrokken. Ik hoop met boven
staande analyse te hebben aangetoond dat de media en de 
genres waarvan deze kunst gebruikmaakt, niet zomaar een 
tegenwicht bieden voor de actuele geheugencrisis. Media als 
fotografie en film, of het archief, en genres als de documen
taire, het familiealbum en de home movie, zijn zelf geba
seerd op de principes van temporele en ruimtelijke continuï
teit die typerend zijn voor het historicisme. Zij zijn zelf 
geïmpliceerd in de huidige geheugencrisis. Kunst die er 
onkritisch mee omspringt, bestendigt dus de crisis waarvoor 
zij een tegenwicht meent te bieden.

Enkel een kritisch gebruik van deze media en genres 
kan leiden tot een kunst die, in de woorden van Jill Bennett, 
“niet representeert wat al gebeurd is, maar de condities 
schept om zich tot die gebeurtenis te verhouden”. Forgacs’ 
werk is een voorbeeld van zo’n productieve herinnerings- 
praktijk. Genres en media die verbonden zijn met historio
grafische projecten, weet Forgacs zo om te buigen dat ze 
zich niet langer plooien naar de principes van het histori
cisme. Hij brengt de persoonlijke tijd in de historische tijd 
binnen, of geeft de persoonlijke tijd een bredere historische 
betekenis. Aldus ontwikkelt hij een historiografie die 
opnieuw relevant is voor onze politieke en persoonlijke 
actualiteit.

Vertaling uit het Engels: Dirk Pültau

Noten

[1] Het essay is opgenomen in een boek van Kaja 
Silverman, Flesh of my Flesh, dat ter perse ligt bij The 
University of Chicago Press.
[2] Benjamin Buchloh, Gerhard Richter’s Atlas: The 
Anomic Archive, in: Atlas: The Reader, London, 
Whitechapel, 2003, p. 109.
[3] Andreas Huyssen, Present Pasts: Urban Palimpsests 
and the Politics of Memory, Stanford, Stanford University 
Press, 2003, p. 1.
[4] Siegfried Kracauer, Photography, in: The Mass 
Ornament: Weimar Essays, vertaling, redactie en inleiding 
door Thomas Y. Levin, Cambridge, Harvard University 
Press, 1995, p. 58.
[5] Ibid., p. 49.
[6] Ibid., p. 61.
[7] Ibid., p. 50.
[8] Ibid., p. 50.
[9] Ibid., p. 62.
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“CAC TV is een tv-project dat wordt beheerd door het Contemporary Art 
Centre in Vilnius. Sinds 2004 krijgt het wekelijks 25 minuten zendtijd op 

een van de commerciële tv-zenders in Litouwen. CAC TV kan een 
wereldwijd-regionaal-buitenaards tv-project worden, dat niet alleen door 

kunstenaars wordt geproduceerd, maar door iedereen die met de uitzending 
wil samenwerken. Elke aflevering kan verschillend zijn, maar kan ook 
gebaseerd zijn op een pilootaflevering. Het programma moet een open 

tv-studio krijgen, die van stad naar stad trekt. Het moet tegelijk in zwart-wit 
en in kleur worden uitgezonden. Het is ‘open source’-reality TV met games 

voor verschillende spelers die zich simultaan op verschillende niveaus 
afspelen. Je kunt een uitzending kopen op dvd om thuis te bekijken. Het 

programma wordt collectief gefilterd via het internet. Het heeft plaats voor 
een kookprogramma. Het omvat een wereldwijd netwerk van 

teleprogrammeurs en teleadviseurs (dat zijn mensen die niet alleen 
concepten kunnen bedenken, maar ook aan onderzoeksjournalistiek kunnen 

doen of entertainende reportages kunnen maken).
(Uit: Several Futurological Visions, Rai, 2004. www.cac.lt/tv)”

CAC TV: 
elk programma is een pilootprogramma. 

Elk programma is de laatste episode.

Log-Line:
Een amorfe groep van onaangepasten en culturele paria’s krijgen de teugels 

van een kersvers tv-programma in handen. Omdat ze geen enkele 
televisie-ervaring hebben, besluiten ze het medium opnieuw uit te vinden.

Synopsis:
Zendtijd om alternatieve werkelijkheden te bedenken. 
Uit: Frequently Given Responses, Rai & Rene Gabri.

Mogelijke onderwerpen voor een uitzending:

Wat zou de rol van zo’n tv-uitzending kunnen zijn? Hoe moet het 
programma worden gemaakt? Welke kwesties moet het aansnijden? 

Hebben kunstenaars de televisie iets te bieden, behalve wat entertainende 
attitudes? In hoeverre moeten we geloven in het publiek om het programma 
compleet ‘open source’ te krijgen? Kun je je eigen agenda doordrukken als 
je met een commercieel tv-station samenwerkt? Kan het een onpopulair 

soort televisie worden?

Mislukking is de verzekeraar van dit programma, 
en annulering is een van de vele doelen die we moeten realiseren 

voordat we het een succes kunnen noemen.

Het eerste diepgravende kritische artikel over CAC TV verscheen in een 
ernstig cultureel weekblad toen de eerste episode nog niet eens naar de 
montagekamer was gegaan. In de tweede episode van CAC TV kon 
niemand zich nog de eerste herinneren. Terwijl de makers aan het 

brainstormen waren voor de derde episode, werden ze gevangen gehouden 
door kinderen, die volwassenen wilden leren hoe je een tv-programma 

maakt en er dan maar zelf eentje maakten, te beginnen bij The End.

CAC TV is een laatavondprogramma voor een slapend publiek.

Een anonieme commentaar op internet doopte het “onzichtbare televisie”. 
De schrijver vond dat “een programma dat er niet was” werd geproduceerd 

en uitgezonden. Het werd verondersteld om door slechts één iemand te 
worden bekeken, en bestond voor het grootste deel uit stukken film uit 

periodes - in het verleden en in de toekomst - toen CAC TV er niet was.

Wat bedoel je wanneer je het over ‘pilootprogramma’ hebt? Voor mij (en ik 
vermoed ook voor de talloze jïlmkijkers in het onajhankelijke Litouwen die 
zijn grootgebracht met mainstreamfilms) is het woord ‘piloot’ verbonden 
met vliegtuigpiloten, of, exacter, met de automatische piloot - als de piloot 

door het eten van vis aan voedselvergiftiging lijdt en het vliegtuig autonoom 
verder vliegt. In die context wordt het ‘pilootprogramma’ een metafoor 

voor een reusachtig wezen dat je niet in de hand hebt.
Wat bedoelt u er werkelijk mee?

Raimundas Malasauskas: Elk programma is een ‘pilootprogramma’ omdat
a) het een programma is (over een programma) als een mogelijkheid, en

b) het een programma is om mogelijkheden te bedenken en te ontwerpen.
Het pilootprogramma is een concept dat het produceren van mogelijkheden, 
als methode en als geloof, een stuk makkelijker maakt Het stelt ons in staat 

om in een efemere televisiewerkelijkheid een vloeibare identiteit te 
28 bedenken, in stand te houden en permanent in vraag te stellen. Aan de

andere kant wordt elk programma de ‘piloot’ voor het volgende, waarin de 
principes die ik net heb vermeld kunnen worden toegepast.

VJ: In feite is het een reusachtig, haast niet te controleren monster. De 
aandacht die de vertegenwoordigers van het station aan ons besteden, kun je 

geen controle noemen. Daarom zit er inderdaad heel wat van een 
automatische piloot in, ook al ligt het initiatief in onze handen. We hebben 
in ons programma een zin geciteerd uit eXistenZ van David Cronenberg:

“Je moet een spel eerst spelen om te weten waarom je het speelt.”

Het zou boeiend zijn om te weten hoe je die doelstellingen in de praktijk wilt 
omzetten. Het log van CAC TV zegt dat het programma bestaat uit een 

reality-metashow en films van kunstenaars. Hoe zit die structuur in elkaar? 
Raimundas Malasauskas: In het begin hadden we twee grote formats: een 

reality-metashow, dus een programma over het maken van een programma, 
en films van kunstenaars die we uitzonden met begeleidend commentaar. 
Gaandeweg gingen dié twee formats steeds meer op elkaar lijken, tot ze 
stilaan in elkaar overgingen. Het meta-element bleef bestaan, maar werd 
geïntegreerd in het weefsel van het programma. Daarom reflecteert elk 

programma over zichzelf. Laten we zeggen dat we over onze eigen positie 
als cultuurproducenten en cultuurdistributeurs nadachten door het door 
Rem Koolhaas bedachte concept junkspace en het spamfenomeen te 

introduceren. We waren aan het nadenken over de kritiek op een overgeërfd 
systeem waarin je ook zelf leeft, terwijl we rondhingen in het appartement 
van Jurgis Didziulis, de leider van de band In Culto, die de vorige dag net 
een Non-Format ( = de collega’s van CAC TV!) had gewonnen, en we 

waren aan het grinniken om de kunstwerken die daar overal hingen, in die 
woning die eigenlijk van Jurgis’ grootouders was. Montewood Hollyverita 

van Una Szeemann was voor ons een aanleiding om na te denken over 
tijdelijke utopische gemeenschappen, een van de vormen die het losse 

CAC TV-collectief wel eens aanneemt. Maar recent hebben we een nieuw 
format geïntroduceerd: het kunstenaarsprogramma van CAC TV.

Het concept doet denken aan wat er in de mode-industrie gebeurt wanneer 
een ontwerper een collectie maakt voor een modehuis - bijvoorbeeld 
Jean Paul Gaultier voor Hermès. Bij ons wordt dat dan “Deimantas 

Narkevicius (of Evaldas Jansas of Egle Rakauskaite enzovoort) 
voor CAC TV”.

Aurelija Maknyte: “Het is belangrijk om goed voor ogen te houden dat het 
programma geen permanente structuur kent. Toch moeten we alles in 

25 minuten kunnen passen en in twee delen kunnen splitsen.
Overigens, als CAC TV niet meer bestaat, zal ik elke woensdag het eind 

van een laatavondfilm bekijken alsof dat het eerste deel van een 
CAC TV-programma was, en het begin van The Shower of Computerland 

als het tweede deel. Op die manier gaat CAC TV volgens mij de 
onsterfelijkheid tegemoet.

Van welke andere programma’s droom je?
Raimundas Malasauskas: Een CAC TV-programma als een live-uitzending 
uit 1972. Of de afscheidstoespraak van de laatste tv-kijker - daarna wordt 

iedereen televisieproducer en wordt de televisie-industrie overbodig.

In dat geval, wat is het doel van je programma?
Raimundas Malasauskas: Op het CAC TV-log staat: “CAC TV droomt 

ervan om de tv-kijkers te transformeren in een actief publiek, om er 
misschien zelfs producenten van te maken. Het droomt ervan om aan te 
zetten tot waakzaamheid, om de inherente macht van de multitude aan te 
boren, als tegenhanger voor de slaapverwekkende onzin die zo vaak voor 

entertainment doorgaat. Om de creativiteit en het kritische vermogen van de 
kijker te activeren, en toch bekijkbaar te blijven." Je kunt ook zeggen dat het 
een pluralistische fase van de creativiteit is, een ruimte waar verschillen en 

variaties elkaar ontmoeten. Of misschien is het een service om gezamenlijke 
uitvindingen en rollen uit te wisselen. Onze favoriete stijlfiguur is de 
radicale contradictie, onze erkende methode is de anarchie. En het 

veronderstelde doel - een creatief leven.
(Uit: Austeja Cepauskaite, Interview with the CAC TV Producers, 

7 meno dienos and CAC Interview, 2005)

Vilnius, 4 september 2005
Raimundas Malasauskas

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

http://www.cac.lt/tv)%25e2%2580%259d


Tweede katern
...Nieuws Wissels

35 M2 JONGE ARCHITECTUUR. Het Internationaal 
Kunstencentrum deSingel in Antwerpen en het Vlaams 
Architectuurinstituut bieden sinds enkele maanden een nieuw 
presentatieplatform aan voor jonge Vlaamse architecten
bureaus. Hiervoor is, naast de spiegelende container die dienst
doet als bibliotheek voor de lezingenreeks Curating the Library, 
een identiek zwart geschilderd volume opgesteld, net als eerst
genoemde box een werk van beeldend kunstenaar Richard 
Venlet. In deze afgesloten zwarte ruimte met een volume van 
35 m2 kunnen dit jaar vijf architectenbureaus hun werk presen
teren. De geselecteerde architecten zijn tussen 25 en 45 jaar oud 
- het ‘jonge’ slaat eerder op het ‘vernieuwende’ van hun werk. 
Na een eerste presentatie door het bureau Office, loopt nu (tot 
20 november) een tentoonstelling over Van Belle & Medina. 
Daarna volgen Dessauvage & Mohammadi, Kristoffel Bogaert 
uit Gent en ten slotte Jo Taillieu.

De presentaties moeten een “vitaal platform, forum en 
prospectieruimte voor de architectuurgeïnteresseerde" bieden. 
Aangezien dit voor de meeste bureaus zowat de eerste solo— 
presentatie is, bestaat het getoonde werk grotendeels uit colla
ges, tekeningen en maquettes van wedstrijdontwerpen of (nog) 
niet gerealiseerde projecten. Gebouwd werk is een zeldzaam
heid. Wellicht net daarom kozen de eerste twee bureaus ervoor 
de ambitie van deSingel en het VAi te vertalen in een dubbele 
voorstelling: enerzijds is er een overzicht van het werk, gepre
senteerd op de binnenwanden van de container; anderzijds 
doen de bureaus een ruimtelijke ingreep in of rond de box zelf. 
Ook al is deze realtime architectuurervaring niet opgelegd 
door de organisatoren, toch bestaat het risico dat deze aanpak 
mettertijd een verplicht nummertje wordt, waarbij de zwarte 
container om de twee maand een andere architectuur aange
meten krijgt. Het is aan de presentaties van de volgende 
bureaus om de relatie tussen tentoonstelling en context verder 
in vraag te stellen, uit te breiden of eenvoudigweg achterwege 
te laten. (Dries Vande Velde)

NAi EN VESTED A. Op 12 oktober werd een convenant gete
kend door Aaron Betsky, directeur van het Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam en Huub Smeets, 
directievoorzitter van het Maastrichtse woningfonds Vesteda. 
Vesteda is hoofdsponsor van het NAi Maastricht en biedt in de 
Wiebengahal ongeveer 1.400 m2 expositieruimte. Het NAi 
krijgt hiermee een volwaardige dependance. Jaarlijks zullen in 
Maastricht drie tentoonstellingen plaatsvinden, die als doel heb
ben “het publiek in aanraking te brengen met de lokale, regio
nale, nationale en internationale aspecten van architectuur en 
vormgeving”. Daarnaast vormen lezingen, debatten, symposia 
en educatieve activiteiten een integraal onderdeel van het NAi- 
programma. De Wiebengahal wordt momenteel verbouwd naar 
ontwerp van architect H.J. Henket. De dependance van het NAi 
zal begin september 2006 de deuren openen. Meer informatie 
op www.nai.nl. (David Nolens)

COBRA KUNSTPRIJS. De nieuwe Cobra Kunstprijs 
Amstelveen werd op 8 november uitgereikt aan Joost Conijn. 
Hij maakte films als Hout Auto (2002), het verslag van een reis 
met een houten auto door Oost-Europa tot in Tsjemobyl. Conijn 
is gefascineerd door voertuigen, zoals de ligfiets in India of het 
vliegtuig in de Sahara. De Cobra Kunstprijs Amstelveen wordt 
tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in 
Nederland woont en die “vernieuwend werkt en het experiment 
zoekt". De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en 
een tentoonstelling - met publicatie - in het Cobra Museum. In 
het bestuur van de Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen zete
len Jan Brummelhuis (voorzitter), John Vrieze (directeur van 
het Cobra Museum) en Marieke Sanders. De jury bestond uit 
Hedwig Fijen (directeur Manifesta, voorzitter), Alexander 
Strengers (hoofd kunstcollectie De Nederlandsche Bank), Bert 
Janssen (publicist) en John Vrieze. Meer informatie op www. 
cobraprijsamstelveen.nl. (D.N.)

JANUS. Sinds 1 oktober bestaat het kunstenaarsproject Janus 
niet meer. Dat hebben oprichter Jan Fabre en hoofdredacteur 
Hendrik Tratsaert samen besloten. Janus werd zeven jaar gele
den opgericht als een interdisciplinair, internationaal tijdschrift 
voor hedendaagse creatie. Er zijn 19 edities verschenen. Janus

A

Van Belle & Medina

Subarban Metamorphosis, Hengelo (NL), vanaf 2003. 
© Van Belle & Medina

betreurt dat de overheid de groei van het tijdschrift niet heeft 
gesteund: de druk om continu creatieve oplossingen te vinden 
bij gebrek aan een volwaardig kader begon te wegen. Het pers
bericht besluit ietwat weemoedig: “Misschien is het een eigen
schap van kunstenaarstijdschriften dat ze een teken in de tijd 
zijn, van beperkte duur zijn, en nadien een eigen leven leiden.” 
Meer informatie op www.janusonline.net. (D.N.)

AWARDS. Parallel met de verschijning van de gids 
Contemporary Art in Belgium, uitgegeven door Best of Publishing 
op initiatief van de Stichting voor de Kunsten in Brussel, zullen 
voortaan elk jaar twee kunstprijzen worden uitgereikt: één voor 
Personality of the Year en één voor Best Exhibition of the Year. 
Dit jaar werden beide prijzen overhandigd tijdens de lancerings- 
avond van de gids, dinsdag 25 oktober, in de veilingzaal Beaux- 
Arts in Brussel. De Personality of the Year-award wil een actor 
binnen de wereld van de hedendaagse kunst belonen voor zijn 
prestaties, zijn engagement of een concrete verwezenlijking tij
dens de twaalf maanden die voorafgingen aan de deliberatie van 
de jury. Deze bestaat uit de leden van het comité van verzame
laars van artbrussels: Mimi Dusselier, Baudouin Michiels, 
Benedikt van der Vorst en Wilfried Cooreman. De laureaten 
zijn Wim Peeters, oprichter van de vzw Extra City in Antwerpen, 
en Pierre-Olivier Rollin, directeur van de ruimte voor heden
daagse creatie van de Provincie Henegouwen B.P.S. 22. Om de 
Best Exhibition of the Year te kiezen, zal elk jaar een internatio
naal gerenommeerd curator worden aangezocht. Dit jaar heeft 
Kasper König (directeur van het Ludwigmuseum in Keulen) de 
tentoonstelling van conceptueel kunstenaar Stanley Brouwn bij 
galerie Micheline Szwajcer weerhouden. (D.N.)

HANS ABBING. Hans Abbing (°1946) werd per 1 september 
2005 benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstsociologie aan de 
Faculteit der Geesteswetenschappen en de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam. De leerstoel is een initiatief van de 
Boekmanstichting. Hans Abbing doet onderzoek op het gebied 
van de kunstsociologie. Zijn onderzoeksresultaten publiceerde 
hij onder andere in het boek Why are Artists Poor. The 
Exceptional Economy of the Arts (2002). In zijn toekomstig 
onderzoek zal Abbing de nadruk leggen op zowel een socio- 
logisch-economische als een politicologische benadering van 
de kunsten. In samenwerking met de Franse socioloog en poli
ticoloog Sacha Kagan moet dit leiden tot het boek Art, What is 
It Good For? An Economic, Sociological and Political Study of 
the Arts Economy, dat waarschijnlijk in 2007 verschijnt. Hierin 
verklaart Abbing de eigenaardigheden van de kunsten
economie, waarbij hij in het bijzonder ingaat op de rol van 
machtsverschillen in het veld van de kunsten. Abbing was van 
1990 tot 2005 als universitair docent verbonden aan de vakgroep 
Kunst- en Cultuurwetenschappen van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. In 1996 was hij als gasthoogleraar werkzaam aan de 
Karl Franszen Universitat in Graz (Oostenrijk). Hij is sinds 1983 
tevens actief als professioneel beeldend kunstenaar. Voor meer 
informatie: www.hansabbing.nl. (D.N.)

EXTRA CITY. Op 1 oktober werd Ilse Scheers aangesteld als 
zakelijk directeur van het Antwerpse kunstencentrum Extra 
City. Zij verliet na vijf jaar het Gentse productiehuis Victoria. 
Daarvoor werkte ze nog voor het Leuvense kunstencentrum 
STUK en voor het jeugdtheater van Het Paleis. Tot 4 december 
loopt in Extra City de tentoonstelling Information/ 
Transformation, waarin de relatie wordt nagegaan tussen infor
matie en het verlangen om politieke en sociale veranderingen 
door te voeren. Er nemen 17 kunstenaars aan deel, waaronder 
Sven Augustijnen, Willem De Rooij, Jef Geys en Jan 
Kempenaers. Vollediger informatie vindt u op www.extra
city.org. (D.N.)

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN. Het 
Museum Boijmans Van Beuningen heeft' Erik van Ginkel 
(°1966) benoemd tot zakelijk leider. Van Ginkel is jurist, en 
studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel is 
hij nog plaatsvervangend directeur van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. In het verleden werkte Van Ginkel voor 
diverse instellingen. Zo was hij vanaf begin jaren negentig 
betrokken bij de oprichting van de Mondriaan Stichting. Ook 
is hij voorzitter van TransArtists en penningmeester/ 
secretaris van de Wertheimer Stichting. De sollicitatie- 
commissie koos unaniem voor Van Ginkel. Als zakelijk lei
der komt hij aan het hoofd te staan van de sector bedrijfsvoe
ring, een van de drie sectoren binnen de nieuwe organisatie 
van het museum. Hij zal zich onder meer richten op het ver
breden van de commerciële activiteiten en de fondsen
werving. Tevens is hij plaatsvervangend directeur bij afwe
zigheid van Sjarel Ex. De benoeming gaat in per 1 januari 
2006 (www.boijmans.rotterdam.nl). (D.N.)

VOBK. De ‘Vereenigde Organisatievormen Beeldende 
Kunst’ - overlegplatform, informatiepunt en belangenbeharti
ger van het veld van de beeldende kunst, nieuwe media en 
audiovisuele kunsten- heeft een nieuwe coördinator. Kris 
Motmans houdt er na bijna drie jaar mee op. Hij heeft er mee 
voor gezorgd dat de sector van de beeldende kunsten, sinds de 
voorbereiding van het Kunstendecreet van de Vlaamse 
Gemeenschap, steeds meer gehoord wordt in het beleidsdebat. 
Half november gaat hij aan de slag bij CREW vzw, de 
mediaperformance/theatergroep rond onder anderen kunste
naar Eric Joris. Inmiddels is Tim Goetmaeckers aangesteld als 
de nieuwe coördinator van VOBK. Goetmaeckers heeft een 
achtergrond in zowel beeldende als audiovisuele kunsten. 
Samen met de wissel verhuist VOBK naar de Bijlokesite in 
Gent. Eerstdaags wordt ook een nieuwe website gelanceerd. 
Het mailadres kris.motmans@vobk.be wordt vervangen door 
tim.goetmaeckers@vobk.be. Telefonisch is de vereniging nu 
te bereiken op 0495/648.101. Meer tekst en uitleg op 
www.vobk.be. (D.N.)

Lezingen

NAAR RUBENS. De Rubensverzameling in het KMSKA telt 
25 schilderijen en olieverfschetsen. Onder begeleiding van beel
dend kunstenares Tin Jacobs kopiëren de deelnemers ‘in situ’ 
naar de werken van Peter Paul Rubens. Een introductie ‘Kijken 
naar Rubens’ wordt gegeven door Bie Reusens. Dit museum- 
atelier voor +18-jarigen vindt plaats op de zaterdagen 12,19,26 
november, 3 en 10 december 2005 van 10.00 tot 12.30 uur of 
van 14.00 tot 16.30 uur. Deelname kost 50 euro, inclusief toe
gang en materialen. Voorkennis van tekenen en schilderen is 
niet nodig. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Info en 
boekingen: afdeling publiekswerking (03/242.04.16; publieks 
werking@kmska.be; museum.antwerpen.be). (D.N.)

FOTOGRAFIE. In het kader van Foto Antwerpen 2005 orga
niseert het FotoMuseum een lezingenreeks over Actuele 
Fotogrcifie in Context. Op 17 november kunt u nog de lezing 
van Edwin Carels en Johan Grimonprez bijwonen. Op 24 
november sluit de reeks met Luc Tuymans en Liesbeth Decan. 
Beide lezingen starten om 19.30 uur in het FotoMuseum, 
Waalse Kaai 47 te Antwerpen (03/242.93.00; www.foto
museum.be). Inkom 5 euro. (D.N.)

Robert Ryman

17 november - 17 december 2005

Evan Holloway
“A Voyage to Laputa”

17 november - 17 december 2005

Art Basel Miami Beach

1-4 december 2005

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel — tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com
Open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur
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38 kunstenaars en ontwerpers 
in de begijnhofhuisjes van Z33

9.9.05 tot 15.1.06

Giovanni Amandini (I), Karin Arink (NL), Aldo Bakker (NL), Douwe Jan Bakker (NL), Jurgen Bey (NL),Merijn 
Bolink (NL), Andrea Branzi (I), William Cobbing (UK), Christophe Coppens (B), Catharina van Eetvelde 
(B), Tracey Emin (UK), Mark van der Gronden (NL), Voebe De Gruyter (B), Cecile van der Heiden (NL), Rini 
Hurkmans (NL), Richard Hutten (NL) Hella Jongerius (NL), Anne-Mie van Kerckhoven (B), Fransje Killaars 
(NL), Krijn de Koning (NL), Joris Laarman (NL), Suska Mackert (D), Cathelijne Montens (NL), Lucy Orta 
(UK), Ravage (F), Guy Rombouts (B), Maria Roosen (NL), Marc Ruygrok (NL), Han Schuil (NL), Raf Simons 
(B), Kate Street (UK), Studio Job (NL), Jeroen Verhoeven (NL), André Verroken (B), Carel Visser (NL), Martin 
Visser en Joke van der Heijden (NL), Luc Vleugels (B), Marina Yee (B)
Curator: Koos Flinterman (NL) i.s.m. Jan Boelen (B)

mi B-3500 Hasselt (Belgium)

f +32 (0)11 29 59 61 
z33@limburg.be 
www.z33.be

Licht Licht
Lightness, reviving the filigree

Tentoonstellingsproject van het Atelier Juweelkunst van de PHL Hasselt 
in samenwerking met Escola Superior de Artes e Design, ESAD, Porto (Pt).

"In jewelry, filigree should bring to mind lightness"
Filigraan, van het Latijnse woord filigrana, komt van filum = draad en van granum = graan of korrel. 
Het omschrijft een techniek waarbij draadwerk versierd wordt met granules of bolletjes, hoewel enkel 
draadwerk ook als filigraan beschouwd wordt. Deze techniek is eeuwenoud en wereldwijd verspreid.

Modemuseum Hasselt E
19 november > 30 december '05

meer dan 100 hedendaagse interpretaties van deze traditionele techniek,
van studenten en oud-studenten van ESAD, studenten van de PHL en van 13 Europese kunstenaars

> Armband Hannah Joris, PHL

LOCATIE & PRESENTATIE
23.11.05 maaaa
Het PLATFORM BEELDENDE KUNSTEN LIMBURG presenteert met LOCATIE EN PRESENTATIE
een debat over de presentatiemogelijkheden voor beeldende kunsten in Limburg.

Over museum, kunstencentrum, beelden in de openbare ruimte, galerie, werkplaats, virtuele plaats, mediaruimte,...
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LOCATIE EN PRESENTATIE,
PHL Departement Architectuur & Beeldende Kunst e
Woensdag 23.11.04 - 19u30 - gratis

PHL, Departement Architectuur & Beeldende Kunst - Studiegebied Beeldende Kunst 
Elfde Liniestraat 25, 3500 Hasselt
Tel: 011/23 88 30 - Fax: 011/23 88 39
kunst.phlimburg.be

Meer info: www.platformlimburg.be/beeldende_kunsten
/provincie A 
/ Limburg/
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HERMANN MAIER NEUSTADT. Naar aanleiding van de 
tentoonstelling Aufdie Bühne van Hermann Maier Neustadt in 
BE-PART, Platform voor actuele kunst in Waregem, geeft 
Michel Dewilde op woensdag 14 december om 20 uur een 
lezing over het werk van Neustadt in het S.MA.K. te Gent In de 
tentoonstelling Aufdie Bühne legt de Duitse kunstenaar verbor
gen aspecten van de architectuur bloot. De tentoonstelling com
bineert nieuwe werken (installaties, foto’s en een video) met 
bestaande sculpturen. Meer informatie op www.smiak.be 
(09/221.17.03). (D.N.)

SAMENLEVING EN KUNST. Op woensdag 7 december 
om 18.15 uur houdt Rudi Laermans een lezing over “De samen
leving van de moderne kunst”. Volgens Laermans kan een 
democratie goed functioneren zonder acht te slaan op het kunst- 
gebeuren, maar een sterke democratie laat zich wél regelmatig 
irriteren door de autonome kunst die ze zelf mee mogelijk 
maakt. De lezing vindt plaats in het Auditorium 2 van Sint- 
Lucas Beeldende Kunst, Zwartezustersstraat 34 te Gent 
(09/225.42.90; www.kunstsintlucas.wenk.be). (D.N.)

NBKS/DE PONT. De Nieuwe Brabantse Kunst Stichting 
(NBKS) en het museum voor hedendaagse kunst De Pont orga
niseren de komende maanden een reeks gesprekken waarin aan
dacht wordt gevraagd voor het werk en de ideeën van Brabantse 
kunstenaars. In het kader van deze gesprekken gaat voormalig 
academiedirecteur en auteur Alex de Vries op donderdagavond 
1 december om 20 uur in gesprek met beeldend kunstenaar 
Martin Riebeek (°1957). Riebeek is schilder, monumentaal 
kunstenaar en videokunstenaar. Meer informatie over zijn werk 
vindt u op zijn persoonlijke website www.martinriebeek.nl. Het 
gesprek vindt plaats in het auditorium van De Pont, 
Wilhelminapark 1 te Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl). 
(D.N.)

AUDITORIUM 05/06. Vzw Stad en Architectuur organiseert 
voor de vierde maal de lezingenreeks Auditorium, in samen
werking met het departement Architectuur van de KULeuven 
en het kunstencentrum STUK Ontwerpers uit binnen- en bui
tenland presenteren hun kijk op het bouwen aan de stad van 
vandaag. Op donderdag 17 november is er een lezing van de 
Sloveense Bevk Perovic arhitekti. Zij namen vorig jaar deel aan 
de reizende groepstentoonstelling Sixpack, waarin de Sloveense 
architectuurscène zich voorstelde. Op donderdag 15 december 
is het de beurt aan het Nederlandse architectenbureau Cepezed. 
Hun lezing heeft als titel ‘Lichte architectuur is slimme archi
tectuur’. De lezingen starten om 20 uur in het STUK 
Auditorium, Naamsestraat 96 te Leuven (016/32.03.20; 
ticket@stuk.be; www.stuk.be). De toegang bedraagt 5 euro. Op 
vertoon van een studentenkaart is de inkom gratis. (D.N.)

Plastische kunsten

Sergej Bratkov

Sasha, uit de reeks ‘Kids 1’, 2000 
Courtesy Regina Gallery, Moscow

AGLAIA KONRAD. ICONOCITY. Een reusachtige zwart
witte verkeerswisselaar-met-aanhangend-stukje-Seoel werpt de 
volgende maanden een zware schaduw over de modernistische 
inkomhal van Kunstcentrum deSingel. Het overweldigende beeld 
vormt de aankondiging van de tentoonstelling Iconocity die de 
fotografe Aglaia Konrad in de gangen van het Antwerpse com
plex heeft opgebouwd. Met schermen, raamfolies, panelen, boe
ken en een gewoon ven ster kadert Konrad shots van de laat 20ste- 
eeuwse stad. Haar beelden werden geschoten op talloze reizen 
naar stedelijke gebieden in alle hoeken van de wereld, van 
Aswan, via Hamburg, Niagara en Sao Paulo tot Vilnius. Veeleer 
dan de eigenheid van deze steden, toont haar werk een neerslag 
van de stedelijke condities die ze daar aantreft. Op het moment 
dat Konrad haar beelden in tentoonstellingen bijeenbrengt, wordt 
die eigenheid nog verder gereduceerd, onder meer door alle foto’s 
in een scherpe zwart-witpiint af te drukken. Konrad stelt zo een 
nieuw beeld samen van het wereldwijde, naamloze, maar bijzon- 
der fascinerende fenomeen ‘stad’. Bovendien wordt dat stads
beeld telkens op een zeer precieze manier, als een strakke parti
tuur, in de tentoonstellingsruimte ingepast.

In deSingel is dat dubbele presentatieniveau opnieuw zeer dui
delijk aanwezig. Maar hoe verhouden die presentatieniveaus 
zich tot elkaar? Wat verbindt de wereld van de stadsfoto’s, 
waarin Konrad architectuur benadert als een geglobaliseerd 
modernistisch fenomeen, met de ruimtelijke omgeving van hun 
presentatie, waarin architectuur verschijnt als een ritmisch 
geconstrueerd beeld?

Na de overgeplooide verkeerswisselaar Fault-Fold in de 
inkomhal, loopt het parcours langs een reeks luchtfoto’s, enkele 
video’s en boeken met haar beelden, een lange gang met grote 
fotopanelen tegen de wand, een gele folie die over een venster is 
gedrapeerd, en ten slotte twee videoprojecties die voor een raam 
hangen. De titel van de tentoonstelling verwijst dan wel naar 
een "beeldstad", de foto’s zelf focussen vooral op individuele 
gebouwen, eindeloze interieurs en, in beperktere mate, moder
nistische stedenbouw. Beton is alomtegenwoordig, meestal 
onder de vorm van sixties of seventies megastructuren. Foute 
TL-armaturen en aircotoestellen uit dezelfde periode komen 
massaal voor. Mensen zijn een uitzondering op de foto’s. Door 
de tentoonstelling klinkt een stem die monotoon allerlei bena
mingen voor de door Konrad afgebeelde stad uitspreekt.

De luchtfoto’s zijn horizontaal opgesneden en in de 
bestaande ramen van het gebouw ingepast; de beelden op de 
panelen zijn verticaal opgesneden en aan elkaar geschakeld tot 
een serie grote collages. De stedelijke foto’s worden zo gemani
puleerd tot ze een nieuw architecturaal beeld vormen, op schaal 
van de bestaande architectuur, van de omliggende ruimte en de 
toeschouwers - schaal 1/1. Het beste voorbeeld is de gele folie 
die Konrad aanbracht op een van de glaspanelen van de lange 
glasgevel die uitkijkt over de Antwerpse stadsring. Het beeld is 
niet het meest overtuigende van de tentoonstelling, maar het 
toont duidelijk hoe Konrad, binnen een bestaande structuur, een

frame creëert dat in één beweging het ringverkeer, de groene 
bermen, en de achterliggende Crowne Plazatoren inkadert. De 
gele folie speelt hierin dezelfde rol als het zwart-wit van de 
andere foto’s: hij maakt het stedelijke fragment los uit zijn 
directe omgeving, en verleent het een abstractie, zodat het deel 
gaat uitmaken van Konrads oeuvre van architectuurbeelden; we 
zien niet langer een gebouw in de stad Antwerpen, maar een 
segment van een generische stedelijke conditie. Het fotografe
ren van architectuur wordt ingezet om een eigen stedelijk beeld 
samen te stellen. De architecturale setting van de tentoonstelling 
vormt dan een tweede kader voor het bekijken van dat geabstra
heerde stadsbeeld. De techniek om een gecomponeerd stedelijk 
perspectief te tonen vanuit een reëel architecturaal perspectief 
van een bestaande ruimte is een fundamenteel motief in de ten
toonstellingen van Konrad.

Precies die techniek van het dubbel perspectief vormt het 
bindend element tussen beide presentatieniveaus. Het is opval
lend genoeg geen nieuwe techniek in de afbeelding van geïdea
liseerde steden. We vinden dit dubbele perspectief ook in veel 
renaissancistische voorstellingen van de geïdealiseerde stad, 
onder meer in kringen rond Piero della Francesca. Ook in deze 
werken werd een abstractie gemaakt op basis van bestaande 
architectuur, in casu die van de Italiaanse stad Urbino. En net 
zoals bij Konrad houdt het perspectief in deze 15de-eeuwse 
voorstellingen het architecturale en het stedelijke kader samen. 
Het spreekt voor zich dat zowel het idee van de generische stad 
als het architecturale kader op 500jaar tijd fundamenteel veran
derd is. Maar in beide gevallen vormt het dubbele perspectief de 
centrale ‘tooi’ waarmee de kunstenaar werkt En terwijl dat per
spectief in het 15de-eeuwse Italië zich uitputte in de allesonthul- 
lende precisie van een centralistische visie, toont Konrad in 
nagenoeg al haar werk een stedelijke wereld waarin een moder
nistische orde enkel overleeft onder de vorm van woekerende 
patronen van infrastructuren en bouwkunde te midden van een 
overweldigende stedelijke massa.

Dries Vande Velde

• Iconocity van Aglaia Konrad loopt nog tot 18 januari 2006 in 
het Internationaal Kunstcentrum deSingel, Jan Van Rijswijck- 
laan 155, 2018 Antwerpen (03/248.28.28; info@desingel.be; 
www.desingel.be). Het boek Iconocity werd uitgegeven door 
deSingel en Walther König (Keulen). ISBN 3-86560-004-2.

SERGEJ BRATKOV. De beelden van de Russische fotograaf 
Sergej Bratkov (°1960), waarvan nu een karige selectie te zien 
is in het Gentse SMAK, worden gemakshalve als documentair 
realisme gecatalogeerd. Zijn portretten van Russische soldaten, 
jonge kinderen, ex-matrozen, diensters en bezoekers van een 
openluchtsanatorium zouden een accuraat beeld geven van de 
culturele en maatschappelijke malaise waarin het hedendaagse 
Rusland zich bevindt Toch blijkt er al vlug meer aan de hand. 
Zo zijn Bratkovs beelden allerminst nuchtere en zakelijke regi
straties en maakt de fotograaf gretig gebruik van geënsceneerde 
beelden.

Enscenering betekent toevoegen en vervormen, en staat 
dus haaks op de kiese terughoudendheid van de documentaire 
fotograaf. Wat Bratkov daarmee suggereert, is dat het heden
daagse Rusland niet in beeld kan worden gebracht met een zui
ver documentaire strategie. De wetten van het documentaire 
gelden niet in Rusland: niemand gelooft er dat de dingen zijn 
zoals ze zijn. Elk voorwerp, elke gebeurtenis moet onmiddellijk 
door een dubbele bril worden bekeken; elke letterlijke betekenis 
verbergt een ideologische betekenis (rood is nog steeds geen 
neutrale kleur in Rusland). Paranoia is in zo’n context geen 
afwijking maar een middel om te overleven. Bratkovs keuze 
voor enscenering kan dan ook gelezen worden als een verre 
echo van de dubbele lectuur die het oude regime installeerde. 
Net zoals het communisme in de dagelijkse realiteit altijd de 
prefiguratie van een gedroomde werkelijkheid zag, zo zorgt 
enscenering ervoor dat de werkelijkheid zijn tautologische van
zelfsprekendheid verliest Het geënsceneerde beeld spreekt met 
een dubbele tong.

Toch treedt Bratkov zelden op als regisseur van zijn beel
den; de regie laat hij meestal over aan zijn modellen of hun
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YVANTHEYS 1936 - 2005
SCULPTUREN IN STAAL EN BRONS | SCHILDERIJEN | WERKEN OP PAPIER | COLLAGES

Vogelman 3, 1990, staal sculptuur, handbeschilderd, 59 x 40 x 25 cm

PRESENTATIE OP LINEART GENT (STANDNUMMER 346) 

2 TOT 6 DECEMBER 2005. TENTOONSTELLING IN DE 
GALERIE 11 DECEMBER 2005TOT EN MET 29 JANUARI 2006

OPENING IN GALERIE: ZONDAG 11 DECEMBER OM 15.00 UUR
OPENINGSTIJDEN GALERIE donderdag 12 tot 21 uur | vrijdag 12 tot 18 

uur zaterdag 12 tot 18 uur | zondag 13 tot 17 uur en volgens afspraak
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la fortezza | avenue céramique 17 nl 6221 kv maastricht 

t +31 (0)43 356 19 00 info@postgarcia.nl www.postgarcia.com
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onmiddellijke entourage. De kinderportretten in de eerste zaal 
zijn daar een schitterend voorbeeld van. De wulpse poses van de 
kinderen werden niet opgelegd door de fotograaf maar door de 
ouders. De portretten tonen niet zozeer de verbeeldingswereld 
van het kind, maar de clichématige verzuchtingen van de vol
wassenen. Tegelijkertijd maakt Bratkov duidelijk hoezeer die 
verlangens worden gestuurd door de wellustige verschijning 
van onze westerse kindsterretjes. Zelfs de beeldtaal van de 
reclame, die anders zo helder en eenduidig is, wordt door 
dubbelzinnigheid aangetast In een van de zalen (waar een 
gigantisch reclamebord op de grond ligt) vertelt Bratkov over 
zijn hallucinante wederwaardigheden binnen de reclamesector. 
In Rusland is reclame voor alcohol verboden, en dus zoekt men 
voortdurend strategieën om het verbod te omzeilen (meestal 
door bekende campagnes voor andere producten te plagiëren of 
door bekende slogans uit het communistische tijdperk licht aan 
te passen). In de reclamecampagne die Bratkov bedacht voor 
het wodka-imperium van een paar zakenmannen uit de 
Kaukasus, ging hij met het reclamebeeld van een gsm-bedrijf 
aan de haal. Bij het bedrijf viel dat niet in de smaak. Na een 
hoop dreigementen heen en weer eindigde het dispuut met de 
moord op de directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk was 
voor het plaatsen van de reclameborden. Bratkov besloot daarop 
de reclamewereld vaarwel te zeggen. Het wilde kapitalisme dat 
Rusland vandaag overspoelt, kan blijkbaar maar weinig begrip 
opbrengen voor zijn postmoderne, (of communistische?) toe- 
eigeningsstrategie.

In de beelden van Bratkov verschijnt Rusland niet als een 
land, als een territorium, maar als een mentale ruimte. Het 
Rusland dat hem interesseert, bestaat enkel (en wordt enkel 
zichtbaar) in de verwachtingen, de dromen en de verlangens 
van de mensen die hij vastlegt. In tegenstelling tot de meer 
geijkte documentaire fotografie tonen zijn beelden niet ‘Rusland 
zoals het is’. Ze tonen niet de gruwel van de dagelijkse strijd om 
te overleven (dat is het onderwerp van Boris Mikhailov), de dic
tatoriale ontsporingen van het nieuwe regime (zoals bij Stanley 
Greene) of de banaliteit van het verwesterende stadslandschap 
(Martin Parr). De ambitie van Bratkov reikt verder dan het lou
ter presenteren van deze duidelijk zichtbare (maar tegelijkertijd 
ook oppervlakkige) transformaties. Aan de hand van bepaalde 
figuren (soldaten, matrozen, diensters...) probeert hij de ver
schuivingen binnen de maatschappelijke rangorde op het spoor 
te komen en te onderzoeken hoe daarin een toekomstig Rusland 
gestalte krijgt In een aantal reeksen presenteert Bratkov sluip
schutters in Tsjetsjenië en leden van de ultrageheime antiterro- 
risme-eenheid van het Russische leger als de nieuwe rolmodel
len voor het huidige regime. Het voorspelt alvast een weinig 
rooskleurige toekomst.

Bratkov gebruikt de verwarring in het hedendaagse 
Rusland om pertinente vragen te stellen over het statuut van het 
documentaire beeld. In die zin kan men zijn werk ook lezen als 
een (bijtend) commentaar op de westerse beeldcultuur en de 
schijn van transparantie en helderheid die zij wereldwijd propa
geert Die onderhuidse kritiek verklaart wellicht waarom 
Bratkov zo gemakkelijk zijn weg vindt naar allerlei westerse 
musea (ook het SMAK en het MuHKA verzamelen zijn werk). 
Deze ‘universele’ aspiraties kunnen natuurlijk niet verhelen dat 
zijn beelden verankerd zijn in een specifieke context Precies op 
dat laatste punt stelt de tentoonstelling enigszins teleur. Doordat 
het werk niet gecontextualiseerd wordt (een euvel van wel meer 
Vlaamse musea) weet de toeschouwer vaak niet wat hij ermee 
aanmoet. In één zaal worden foto’s van een sluipschutter in 
Tsjetsjenië geconfronteerd met beelden van een berenjacht Pas 
als men beseft dat de beer een belangrijke rol speelt in de 
mythologie van het Russische imperium - Rusland werd door 
zijn buurlanden als een hongerige beer gezien - begrijpt men 
dat beide reeksen interageren en elkaar verklaren. Pas dan wordt 
duidelijk hoe Bratkov heden en verleden van dit complexe land 
tot een hoogst explosieve cocktail vermengt.

Steven Humblet

►►Sergej Bratkov tot 8 januari in het S.M.A.K., Citadelpark, 
9000 Gent (09/221.17.03; www.smak.be). Catalogus: Philippe 
Van Cauteren, Sergej Bratkov, Europalia Rusland/ 
Mercatorfonds, Brussel, 2005. ISBN 90-6153614-6.

Olafur Eliasson

Notion Motion, 2005, foto: Bob Goedewaagen

OLAFUR ELIASSON. NOTION MOTION. Olafur Eliasson 
(°1967) maakte in 2003 ophef met zijn Weather Project voor 
Tate Modem in Londen. Een artificiële zon gemaakt uit zovele 
natriumlampen liet de kolossale turbinehal zes maanden lang in 
oranjegeel licht baden; een kunstmatig geproduceerde mist ver- 
sterkte de natuurgetrouwheid van de installatie.

De tentoonstelling in de Tate demonstreerde Eliassons 
fascinatie voor sublieme natuurfenomenen. Eliasson is een 
Deen van IJslandse komaf. Jaarlijks brengt hij een paar maan
den door op IJsland om inspiratie te putten uit het landschap en 
het extreme klimaat. Veel van zijn werken vertrekken van de 
intense gewaarwording van licht, lucht, water- en damp- 
verschijnselen die het eiland kenmerken. Eliasson ‘reconstru
eerde’ in dat verband niet alleen zonnen, maar ook regenbogen 
{Beauty, 1993), watervallen, geisers, een ijsvlakte {The Very 
Large Ice Floor, op de biënnale van Sao Paulo, 1998), dichte 
mistbuien, windvlagen en het veranderende Hchf dat door snel 
voortdrijvende wolken sijpelt

Esthetiek is voor hem ongetwijfeld belangrijk, maar op 
een manier die wars is van fetisjistische idealiseringen van het 
kunstobject. Het is het onwezenïijke van klimaatverschijnselen 
dat hem fascineert. Eliasson karakteriseert zijn werken als 
‘fenomeen-producerende installaties’ en vergelijkt ze met theater
machines (zie het gesprek met Daniel Birnbaum in de mono
grafie Olafur Eliasson, Phaidon, 2002). Belangrijk is voor hem 
ook dat elke toeschouwer die fenomenen anders ervaart Beauty, 
de regenboogmachine, maakte dat al vroeg duidelijk. De instal
latie bestond gewoon uit een wolk verstoven water, waarop een 
lichtspot gericht stond. Afhankelijk van de positie die je innam 
ten opzichte van de wolk en de lamp, ontstond al dan niet een 
regenboog, waarvan het kleurenpalet bovendien varieerde. 
Maar subjectiviteit is niet enkel een kwestie van positie. Het 
specifieke, zintuiglijke apparaat van iedere toeschouwer zorgt 
ervoor dat geen enkele ervaring omwisselbaar is. Die fenome
nologische thematiek is nadrukkelijk aanwezig in veel werken 
van Eliasson - sommige daarvan, zoals Your Blue Afterimage 
Exposed (2000), lijken recht uit een handboek waarnemings
psychologie te komen.

De tentoonstelling Notion Motion is opgesteld in de 
enorme Bodonzalen van het Boijmans: drie in elkaar doorlo
pende ruimten zonder natuurlijk licht, in de kern van de vleugel 
die Paul Robbrecht en Hilde Daem recent renoveerden. Het 
werk is opnieuw toegesneden op de locatie, en het heeft tegelijk 
een nuchtere, een poëtische en een metafysische dimensie. Het 
handelt zowel over natuurfenomenen als over perceptie; maar 
dat gebeurt op een manier die ook binnen het werk van Eliasson 
nieuw is.

Wat de bezoeker in wezen te zien krijgt, zijn patronen die 
tot stand komen door de reflectie, op wateroppervlakken, van 
artificieel licht Het parcours loopt langs drie ondiepe waterbas
sins. Er zijn geen lichtbronnen in de ruimten, behalve drie mas
sieve schijnwerpers die afkomstig lijken van een filmset Hun 
krachtige licht wordt zo gekanaliseerd dat enkel het bassin, 
meters verderop, beschenen wordt Aan de overzijde van het 

water ontstaat op de wand een etherische lichtreflectie die herin
nert aan de witte rookkringels van een sigaar. De aantrekkings
kracht van dat beeld vertienvoudigt op het ogenblik dat het 
water in beweging komt Dat gebeurt met bescheiden middelen. 
In twee bassins zorgen mobiele wanden, door een lichte kante
ling, voor uniforme golven. De wanden worden in beweging 
gezet door een mechanisme dat is ingewerkt in de verhoogde 
vloer die Eliasson over een deel van het parcours heeft aange
legd. Het systeem treedt in werking als de toeschouwer erop 
trapt; vervolgens gaat hij het bewust bedienen, als een orgel- 
pedaal. In het derde bassin ontstaat beweging dankzij een timer 
en een elektrische motor die op gezette tijden een spons, opge
hangen aan een nylondraad, in het water laten plonsen.

Een constante in het werk van Eliasson is het grote effect 
dat hij sorteert mèt beperkte middelen. Men vergeet makkelijk 
dat alleen de onderste helft van de zon in de Tate gloeide; de 
bovenste helft was een illusie, een reflectie in het glanzende 
valse plafond uit mylar dat de kunstenaar boven de turbinehal 
spande. Ook in Rotterdam zijn de middelen erg bescheiden in 
verhouding tot de spectaculaire effecten. De vallende spons in 
het ondiepe water is een onbeschrijflijk feest voor het oog. 
Indrukwekkend is ook de trefzekerheid waarmee de onderdelen 
van de installatie werden geënsceneerd. De lange wand die 
Eliasson dwars doorheen de drie verschillende ruimten heeft 
opgesteld, voorzien van vernuftige openingen, zorgt voor een 
minimale, maar uiterst spannende scenografie. Van de drie 
Bodonzalen maakt de wand er zes. Wandelend van de ene kant 
naar de andere, van een ruimte met schijnwerper naar een zon
der, heeft de toeschouwer de indruk steeds te schipperen tussen 
frontstage en backstage. Op bepaalde ogenblikken geniet hij of 
zij ten volle van de illusie, even later lost die illusie op doordat 
het achterliggende mechanisme getoond wordt De schijnwer
pers kunnen van dichtbij bestudeerd worden. Ook de link tussen 
de elektrische motor en de op- en neergaande beweging van de 
spons is in een oogopslag te vatten. Die eerlijke dubbelzinnig
heid maakt ook deze installatie weer fascinerend en charmant

Notion Motion is subtractief werk. Eliasson leert ons naar 
waiêrreflecties te kijken door al het overbodige uit het gezichts
veld te weren. De wanden die niet als projectiescherm fungeren, 
zijn zwart geschilderd. Hij stimuleert een verhoogde gewaar
wording van een welbepaald fenomeen. Die aanpak deelt 
Eliasson met de wetenschappen, die in proefopstellingen vooral 
aan parameterreductie trachten te doen. Notion Motion kan in 
dat opzicht ook gelezen worden als een werk over sensorieel en 
intellectueel concentratievermogen. De lichtbundel of de schijn
werper is al langer een metafoor voor de denkkracht van het 
intellect Commentatoren van Eliassons vroegere werk met 
schijnwerpers verwezen naar Husserl, die het beeld van het 
zoeklicht gebruikte om aandacht te illustreren; maar ook 
Aristoteles en Averroes vergeleken processen van perceptie en 

begrip met de weerkaatsing van gebundeld licht
Het Boijmans beweert dat in Notion Motion de “visuali

sering van lichtgolven” centraal staat. Dat klopt niet helemaal, 
want strikt genomen houden de golven die we te zien krijgen 
enkel verband met het dynamische en gecoördineerde gedrag 
van waterpartikels. Anderzijds kun je dat natuurlijk zien als 
een metafoor voor de wijze waarop alle materie, en dus ook 
licht — net als het dansende water - in een permanente wervel 
van actie en reactie meegesleurd wordt. Een wervel waar wij 
middenin zitten, met onze lichamen die rimpels veroorzaken 
op het water, of die de reflectie ervan waarnemen. Op die 
manier wordt Notion Motion, meer dan een geslaagd partici
patief kunstwerk, een superieure reflectie over de wet van 
actie en reactie, en over de notie van beweging in het alge
meen.

Lionel Devlieger

^Notion Motion van Olafur Eliasson, tot 8 januari in Museum 
Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20, 3015 CX 
Rotterdam (010/441.94.00; www.boijmans.nl).

VITO HANNIBAL ACCONCI STUDIO-WORD/ACTION/ 
ARCHITECTURE. Van alle kunstvormen is body art mis
schien wel de meest tastbare en tegelijk meest ongrijpbare. 
Talloze performances stelden eind jaren zestig expliciet de

Lieven Nollet
INSIDE “Gevangenissen in België”

van 25 november 2005
tot en met 8 januari 2006

het centrum zal uitzonderlijk gesloten zijn
van 25 december 2005 tot en met 1 januari 2006

C
Provincie
Oost-Vlaanderen

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

YORKN n 1
tot 27 november 2005
THE FOUNTAINS OF NEW YORK
Een solotentoonstelling van
DARAGH REEVES (uk/nl)

TEATALKTOTAL/FINNISAGE
Zondag 27 november 2005 vanaf 16.uur

16 december 2005 t/m 22 januari 2006 “82
GLOBAL TOUR “
Met:Renaud Auguste-Dormeuil, Boris Achour, Zeigam Azizov, 
Alberto Baraya, David Balula, Jordi Bernardo, Candice Breitz, 
Mircea Cantor, Jota Castro, Coco Fusco, Meshac Gaba, Gerald, Hong Hao, 
IAT, Martin Krenn, Oliver Ressler, Paula Roush, Manit Sriwancihpoom, 
Nika Spalinger, Tseng Kwo Chi. .

W139 in the cellars of POST CS
OOSTERDOKSKADE 5 

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

I

F: +31 (020 6251226
E: info@wi39.nl 

www.w139.1d

OPENINGSUREN/OPENING HOURS:
DINSDAG T.E.M. ZONDAG, VAN 13 TOT 18 u/

TUESDAY - SUNDAY, I TILL 6 P.M.

Special thanks for WDd a
the ongoing support • V 422
to Maison Descartes. E A “
Amsterdam •me

MAISON DESCARTES

RIJKSAKADEMIE OPEN ATELIERS
26 & 27 NOVEMBER 2005
11.00-19.00
Rijksakademie van beeldende kunsten
Sarphatistraat 470, Amsterdam
www.openateliers.info
toegang inclusief publicatie 3 euro / kortingspassen 2 euro ! weekendkaart 4 euro
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26 NOVEMBER 2005 - 21 JANUARI 2006

MATTHEW 
MONAHAN
SOLO
(de galerie is gesloten van 24 december 

t/m 10 januari)

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 

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

mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

15 november 20.00 u.
Fabrikaat

20 november 15.00 u.
Me in front of (6)
Phillip van den Bossche en
Ive Stevenheydens in gesprek met 
David Lieske, Peter Kersten en 
Phillip Sollmann.
Aansluitend een optreden van 
Phillip Sollmann en Lawrence.

I.s.m. November Music (15-20 nov.) 
www.novembermusic.net

18 december t/m 22 januari
Tentoonstelling
Willem Oorebeek

a r t i s

oó november t/m 04 december

No competitive offers
Dial Rec. and its contributors

Anna Möller 
Annette Kelm 

Alexander Rischer 
Christine Lemke 

David Lieske 
Friedrich M. Ploch 

Hanna Schwarz 
Hendrik Weber 

Julian Goethe 
Jan Timme 

Kirsten Pieroth 
Marcel Broodthaers 

Mathias Poledna 
Michaela Meise 

Peter Kersten 
Phillip Soilman 

Sandra Thomsen
SergeyJensen

Susanne Winterling
Stefan Thater

Thomas Eggerer
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maatschappelijke functie van kunst in vraag. In New York 
boomde een scène die tegen de achtergrond van de anti- 
Vietnam sit-ins het gedachtegoed van progressief links materia
liseerde. Breekijzer bij uitstek was het lichaam, dat heersende 
regels diende te forceren. Artiesten als Chris Burden en Dennis 
Oppenheim stelden zich bloot aan reëel gevaar. Ze lieten hun 
lichaam verwonden, verbranden, beschieten. Anderen verken
den de grenzen van het mogelijke door zich uit te leveren aan 
extreme vermoeidheid of ontbering. Zeer doelbewust werden 
de bestaansvoorwaarden van het kunstwerk afgetast. Abstracte 
artistieke ideeën kregen een concrete vertaling in een ervarings- 
kunst die aan de representatie wilde ontsnappen. Door het 
lichaam te markeren plooide de ruimte terug op zichzelf; de 
tijd werd voelbaar door de ongebruikelijke duur van de acties. 
Cruciaal was het livekarakter van de happenings. Dat het toe 
het publiek te provoceren en tot denken aan te zetten over zijn 
rol in een culturele context die het kunstobject toenemend 
‘verdinglijkte’. De macht van de galeries en de musea zou 
gebroken worden. Want het lichaam kon niet verkocht of ver
handeld worden.

De geschiedenis van de performance is gekend. Ten laat
ste eindjaren zeventig lagen de meeste idealen zieltogend. Met 
de economische crisis en de toenemende mediatisering van het 
lichaam boden zich nieuwe, complexere uitdagingen aan. Exit 
de body artist. Of toch niet? In 2001 laat Jan Fabre, die de ver
taalslag van concept naar materie in het Vlaanderen van de jaren 
tachtig nog eens had overgedaan, zich in een harnas hijsen. Hij 
laat zich vijf uur lang voor een publiek bloed aftappen om er 
tekeningen mee te maken en noemt deze performance Sanguis/ 
Mantis. Dat dezelfde theatermaker enkele jaren later de barokke 
metaforenmachine Je suis sang kan tonen in de Cours d’honneur 
van het Festival van Avignon is veelzeggend. Klassiek lijst- 
toneel en radicale performance sluiten elkaar niet langer uit, wel 
integendeel. Performance art is in. Dat het vandaag als waar
merk van een zelfverklaarde avant-garde niet langer eenzelfde 
engagement kan worden toegedicht, mag evenzeer duidelijk 
zijn.

In dat Echt is het des te intrigerender dat Vito Acconci, 
onmiskenbaar een grondlegger van de body art, vandaag inter
nationaal blijft figureren tussen jongere generaties. De gedaan
teverwisselingen van de kunstenaar zijn daar niet vreemd aan. 
Van schrijver tot performancekunstenaar, installatiemaker en 
architect - de afgelopen veertig jaar wist Acconci het beeld van 
zichzelf in een opmerkelijke ontwikkelingsgang overeind te 
houden. Het Stedelijk Museum bracht een selectie van zijn 
werk onder in een parcours dat vooral die continuïteit lijkt te 
willen beklemtonen. Het oeuvre verschijnt daardoor als de 
decennialange impetus van een kunstenaar die nooit is opge
houden programmatisch te werk te gaan. Acconci zelf spaart 
alvast geen moeite wanneer het erop aankomt zijn intenties te 
verduidelijken. ‘Terms/Mode/Method/Consequence’ heet het 
stramien dat in grote letters over vloer en muren loopt. Daarmee 
wordt het performance- en installatiewerk gesitueerd in een 
guerillastrijd tegen de status quo. De toeschouwer moet over
tuigd en de kunstenaar laat geen kans onverlet. Zijn donkere, 
dwingende commentaarstem is alomtegenwoordig. Acconci’s 
bezwerende litanieën herinneren onwillekeurig aan diens 
schrijversopleiding aan de rooms-katholieke Holy Cross 
University in lowa. Maar vooral bekrachtigen ze de bevreem
dende aanwezigheid van de kunstenaar zelf, zijn lichaam als 
het ware, dat de tentoongestelde werken bijeenhoudt in één 
krachtig performatief gebaar.

Conservator Dorme Mignot, die in 1978 ook tekende voor 
de eerste Nederlandse solo-expositie van Acconci, volgt de 
logica van de kunstenaar en wijst de staties in diens werk telkens 
een aparte ruimte toe. In deze plaatsing volgt het ene medium 
als vanzelf uit het andere. De geschreven bladzijde van de dich
ter treedt vrij snel uit haar typografische vorm in een sculpturaal 
landschap dat bezaaid is met A4-tjes. Maar de wandelaar tussen 
de nota’s, gedichten en scenario’s kan zich niet van de indruk 
ontdoen dat deze talige uitdrukking niet volgroeid is. Ze mist 
slagkracht. Een betere vorm zou Acconci evenwel dra vinden in 
het eigen lichaam. In Following Piece (1969) volgde hij op 
straat een willekeurige voorbijganger tot die in een gebouw ver

dween. De foto’s en notities die deze tochten doorheen de stad 
documenteren tonen een vastberaden man in een kenmerkend 
legerjasje, Acconci zelf, die niettemin afstand houdt en zo 
vooral zijn eigen houding ten aanzien van de publieke ruimte 
lijkt te exploreren. De performance duurde 23 dagen lang. Met 
Following Piece schuift Acconci zichzelf in het beeld, zij het als 
een marginale aanwezigheid die nog gemedieerd wordt door de 
camera en de opzet van het werk.

Veel directer en radicaler oogt het zelfonderzoek van de 
daaropvolgende jaren. De opstelling van de video’s in 
Amsterdam kan uiteraard het performancegehalte niet dupli
ceren, maar komt toch aardig in de buurt van het effect. Vier 
muurvullende projecties tonen hoe Acconci zijn lichaam mani
puleert. Het is alsof je tussen gespannen huiden staat. In 
Conversion (1970) is te zien hoe de kunstenaar op een haast 
aandoenlijke manier zijn mannelijkheid tracht te verbergen door 
bijvoorbeeld aan zijn tepels te trekken of lichaamshaar te ver
branden. Deze mutaties laten het publiek vandaag nog steeds 
niet onberoerd. Zo kan de scène waarin een staande Acconci 
zijn penis in de mond laat nemen door een vrouw die gehurkt 
achter hem zit, nog steeds op verontwaardiging rekenen van de 
assertieve Amsterdamse bezoekster. En inderdaad: de domi
nante uitstraling van de kunstenaar, in militant zwart en combat 
shoes, grenst onmiskenbaar aan het machismo. Pryings (1971) 
laat in close-up zien hoe Acconci’s vingers de ogen van Kathy 
Dillon trachten open te sperren. De jonge vrouw ontkomt niet 
aan de krachtige houdgreep. Nog nadrukkelijker is ze het object 
van de kunstenaar in Remote Control (1971). Acconci en Dillon 
zitten in halfopen dozen in aparte ruimtes. Hoewel ze elkaar 
enkel kunnen zien en horen via een monitor, tracht Acconci een 
directe interactie met zijn model op gang te brengen. Hij mani
puleert haar gestaag door haar op te dragen zich met een lang 
touw vast te binden. Spreken als handelen. De bondagescène 
illustreert mooi de performatieve kracht van de speech act.

Het beruchte Seedbed uit 1972 verschijnt in het licht van 
Acconci’s latere architectuurstudio als een belangrijk over
gangswerk. De ruimte werd een extensie van het verlangen 
van de kunstenaar, die tijdens de vernissage onzichtbaar onder 
de houten vloer van de galerie lag. Hij masturbeerde er van de 
ochtend tot de avond met de voetstappen van de bezoekers als 
enige prikkel. Met de oprichting van het samenwerkingsver
band Acconci Studio vervangt de body artist dit spel met 
archetypen door grootschalige ontwerpen voor de openbare 
ruimte. Maar de impuls blijft dezelfde. Acconci onderwijst 
over ‘de infrastructuur van het gedrag’ en ‘lichamen als bloed
stroom van een gebouw’. De architectuur ontstaat overduide
lijk uit de spanningsverhouding tussen het persoonlijke en het 
publieke, ze veruiterlijkt kanttekeningen bij de consumptie
maatschappij en droomt nog steeds openlijk van een alterna
tieve wereld.

De video’s herinneren daarbij aan de ideeën van Paul 
Virilio. Ook Acconci lijkt ervan uit te gaan dat het primaat van 
snelheid en tijd resulteert in een erosie van fysieke aanwezig
heid en afstand. Misschien niet toevallig behoren Personal 
Island (1992, Zoetermeer) en Island in the Mur (2003, Graz), 
ontwerpen die land en zee of het stabiele en het vloeibare uit
wisselbaar trachten te maken, tot de meest poëtische realisaties. 
Maar net als Virilio is Acconci niet vrij van nostalgie of zelfs 
cynisme. Wat te denken van de voorstelling van “the homeless 
body as the body with no strings attached”? Of zijn ontwerp 
voor Ground Zero: een gebouw dat bestaat uit gaten, “pre-shot, 
pre-blown out, pre-exploded", zodat de terrorist van de toe
komst er sowieso geen energie meer in zou steken. Het zijn de 
oprispingen van een performancekunst die anderszins een poli
tieke ecologie van de ruimte wil tot stand brengen. Zijn orga
nische topologie maakt op treffende wijze inzichtelijk hoe het 
lichaam in de 20ste eeuw drager blijf van het ongrijpbare, van 
de utopie.

Kurt Vanhoutte

• Vito Hannibal Acconci Studio, Word / Action / Architecture, 
tot 8 januari 2006 in Stedelijk Museum CS, Oosterdokskade 5, 
Amsterdam (bij Centraal Station) (020/573.29.11; www. 
stedelijk.nl).

VINGTIEME ANNIVERSAIRE DU MUSEE PICASSO 
- PICASSO. LA PASSION DU DESSIN. De grootste verza
melaar van Picasso’s werk, was Picasso zelf. Niet zonder enige 
trots verklaarde hij in de jaren zestig tegenover de Argentijnse 
fotograaf Roberto Otero: “Je suis le plus grand collectionneur 
de Picasso au monde.” Zijn ganse leven vergaarde hij in zijn 
respectievelijke huizen en ateliers talrijke stukken, van schets
boeken tot meesterwerken, waarvan hij geen afstand kon doen, 
soms om sentimentele redenen, zoals bij de portretten van zijn 
vrouwen en zijn kinderen, soms omdat het ging om sleutel
werken uit zijn veelzijdige loopbaan. Wanneer hij verhuisde 
sloeg hij de deur achter zich dicht en liet hij de werken die hij er 
gemaakt had gewoon achter.

Toen Picasso op 8 april 1973 overleed, wist niemand 
exact wat er zich in deze verlaten ateliers bevond. In het kader 
van de enkele jaren daarvoor gestemde wet op de dation waren 
de erfgenamen onmiddellijk bereid om hun successierechten te 
betalen in kunstwerken. Zo kon de Franse staat, lang voordat de 
erfgenamen konden beginnen met de verdeling van deze unieke 
verzameling, uit de talrijke kunstwerken een representatieve 
keuze maken. In totaal ging het om 203 schilderijen, 158 beel
den, 29 reliëfs, 88 ceramische stukken, meer dan duizend teke
ningen, een dertigtal schetsboeken, meer dan 1600 prenten en 
talrijke manuscripten. De selectie werd pas zes jaar later door de 
Franse staat bekrachtigd.

Gelijktijdig werd gezocht naar een gebouw dat deze 
unieke verzameling op een waardige manier kon bewaren en 
presenteren. De keuze viel op het Hôtel Salé in Parijs, een 17de- 
eeuws hôtel particulier in de Marais waar de Ecole des Métiers 
d’Art na de oorlog was ingetrokken, maar dat inmiddels al tien 
jaar leeg stond. Picasso had er nooit gewoond of gewerkt, maar 
de allure van het huis was de meester waardig. Picasso hield van 
statige herenhuizen met een zekere grandeur. De restauratie 
duurde tien jaar en op 1 oktober 1985 opende het derde 
Picassomuseum, na Antibes (1949) en Barcelona (1963), zijn 

deuren. Ondertussen is er enkele jaren geleden in Malaga, zijn 
geboortestad, een vierde museum bij gekomen.

De laatste jaren werd de wet op de dation ook toegepast 
voor intussen overleden erfgenamen van Picasso. Zo ‘betaalde’ 
de dochter van Jacqueline, Picasso’s tweede vrouw, in 1990 
haar successierechten met 47 schilderijen, 2 beelden, een veer
tigtal tekeningen, 24 schetsboeken, gravures en ceramiek. 
Daarnaast wordt de verzameling van het museum ook regelma
tig aangevuld met schenkingen en legaten.

Voor zijn twintigste verjaardag trakteert het Musée 
Picasso zichzelf op een prachtige tentoonstelling met uitsluitend 
tekeningen. Uit de meer dan duizend tekeningen in de collectie, 
aangevuld met enkele vroege werken uit het Picasso museum 
van Barcelona, maakte het museum een mooie keuze die 
Picasso’s artistieke loopbaan volledig overspant. Waar vroeger 
de schilderijen hingen, wordt nu hetzelfde verhaal verteld, maar 
ditmaal in zwart-wit. Meer dan bij de schilderijen voelt de toe
schouwer zich hier betrokken bij het experimenteel karakter van 
het scheppingsproces. In de blauwe periode wordt de tekening 
streng en scherp, altijd breed, trefzeker en vlot. De kubistische 
tekeningen staan nog dicht bij de werkelijkheid en hebben meer 
oog voor de menselijke figuur dan voor het stilleven.

De tentoonstelling bevat bekende tekeningen, zoals het 
portret van Apollinaire met hoofdverband, het pastel- en houts- 
koolportret van Olga of de ingreske lijntekeningen van de drie 
componisten Manuel de Falla, Erik Satie en Igor Stravinsky uit 
1920. Maar ze toont ook minder gekende aspecten van het oeu
vre. Zo stuurde Picasso tijdens de Eerste Wereldoorlog vurige 
liefdesbrieven naar een mysterieuze Mme L., rijk geïllustreerd 
met aquarellen van Provençaalse interieurs en versierd met 
abstract-geometrische motieven. Ook de ontwerpen voor decors 
en kostuums van talrijke balletten zijn in de tentoonstelling goed 
vertegenwoordigd.

Ter gelegenheid van de verjaardag van het museum 
schonk Bernard Ruiz Picasso, zoon van Paolo en Christine en 
kleinzoon van de schilder, Femme nue de trois quarts dos uit 
1907, een olieverfschilderij dat deel uitmaakt van een reeks stu
dies voor Picasso’s op één na bekendste werk, Les Demoiselles 
d’Avignon (1907). Het werk dat zich momenteel in New York

MUSEUM BOlJlMAAINS VAN BEUNINGEN

M ©EIMDDIV 4 0/A psFED/ M Na zijn veel geprezen grote gele ‘zonin de Tate Modern van afgelopen jaar heeft Olafur Eliasson speciaal voor Museum Boijmans 
I •9E• Il IIITAININ II ©// £• N• Il II EN-IA II Van Beuningen een project ontwikkeld voor de drie grote Bodonzalen van het museum. Olafur Eliasson heeft de afgelopen tien jaar 
TEL+31 10 4419475 een oeuvre opgebouwd bestaande uit regenbogen, zonsondergangen, watervallen, geurmuren, mist, lichtbundels en periscopen.

NAN Met dank aan: Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten en The Danish Arts Council.WWWBUJANS,NL revens zun er in Museum BOlJmans van eeunmeen tentoonsteungen van Thomas RentmelSter en LUCY orta te zien.

D
e W

itte Raaf 118 • novem
ber-decem

ber 2005

35

stedelijk.nl


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

FOTO ANTWERPEN 2005

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

THE PASSING OF A PERFECT DAY (FOR GM-C) - VIDEO GROUP EXHIBITION
KATLEEN VERMEIR TAKE OFF 2006

26 NOV 2005 - 22 DEC 2005 7 JAN 2006 - 21 JAN 2006
ANTON COTTELEER, HUBERT CZEREPOK, BART GEERTS, RONNY HEIREMAN, 
GUDNY ROSA INGIMARSDOTTIR, RUBEN KINDERMANS, ARNO RONCADA, 

KRIS VAN NECHEL, PIETER VERMEERSCH, KATLEEN VERMEIR

L 
CD

CM 
CM 
t 

7 
t 
t
LO

KOEN BROUCKE My
Private
Path

Vuojoki Mansion
Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
Eurajoki (FIN)

Monday-Friday 
10 am to 4 pm

Further 
information 

+358 2 839 97 700

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY oostende

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

Abstract Art
29/10/2005 t/m 31/03/2006

Abstract Art
17/12/2005 t/m 31/03/2006

H. Sieverding, R. Brandy, Luc Peire, Ciria, F. Dusépulchre, 
G. Decock, B. Bogart, W. Leblanc...

Luc Peire, A. Cortier, Van Anderlecht, 
F. Dusépulchre, G. Decock, 

Ciria, A. Lambelé, 
Ubac, A. Mortier, B. Bogart...

open zaterdag t/m maandag en feestdagen (buiten dinsdag) 10u30 - 18u30 
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37

open zaterdag & zondag 10u30-12u30 & 13u00-18u30
Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

GSM 0475-28 12 37 • FAX 050-61 01 89 • E-MAIL benoot.gallery@skynet.be • WEBSITE www.benootgallery.be 
In permanentie: Bogart, Leroy, Vandenbranden, Decock, Mendelson, Mortier, Van Anderlecht, Peire...

ART.

open: dinsdag tot vrijdag van lOtot I7u en zaterdag van I3tot I7u

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

t/m 29 november

Yuki Onodera - Trannsvest and Watch Your Joint
16-20 november

Paris Photo -Marjaana Kella, Yuki Onodera, Kyungwoo Chun, Hein-Kuhn Oh, Arno Nollen, Koos Breukel,
Carla van de Puttelaar, Hellen van Meene, Bertien van Manen, Julian Cermain, Sanna Kanisto, Leo Divendal, Holger Niehaus

3 december tot 1 januari
• •

Gâbor Osz en Attila Györgö www.vanzoetendaal.nl
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Sergey Bratkov 
Johan Creten 
Jan Van Imschoot

11 05 - 15 01 06
transit

zandpoortvest 10,2800 mechelen

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

open vrijdag, zaterdag en zondag 14 -18 u, of na afspraak 

23.12.2005 - 01.01.2006: enkel na afspraak 

met dank aan Baronian-Francey voor de deelname van Jan Van Imschoot
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bevindt weid in 1937 door de weduwe van de Franse modeont
werper en verzamelaar Jacques Doucet aan het MoMA ver
kocht en was in 1988 voor het laatst in Europa te zien, in het 
Parijse Picassomuseum. De kans is klein dat het hier ooit nog 
zal terugkeren. Autour des Demoiselles d’Avignon vormt een 
afzonderlijke tentoonstelling in La passion du dessin, waarin 
alle tekeningen rond het ontstaan van Les Demoiselles uit de 
eigen collectie werden samengebracht In zeven schetsboeken 
kan de evolutie van dit complexe schilderij, dat oorspronkelijk 
een bordeelscène moest voorstellen in de carrer d’Avinyó, de 
hoerenbuurt van Barcelona, van dichtbij worden gevolgd: het 
plaatsen van de personages binnen de steeds veranderende com
positie, de studies van naakte vrouwen, of van de zeeman en de 
student in de medicijnen die in de uiteindelijke versie verdwe
nen zijn. Picasso’s belangstelling voor Afrikaanse beelden en 
Iberische sculptuur is ook hier reeds duidelijk merkbaar.

Eveneens in relatie tot het kubisme is het boeiend te zien 
hoe zijn eerste gezellin Fernande hem oorspronkelijk inspi
reerde tot sensuele en voluptueuze vormen en hoe in een later 
stadium haar stevig gebouwde lichaam aanleiding zal geven tot 
het oplossen van plastische problemen. Het is op een studie van 
haar gelaat voor het bronzen beeld Tête de femme, dat Picasso 
voor het eerst de indeling van de ruimte in afzonderlijke facetten 
zal toepassen, wat uiteindelijk zal leiden tot het analytisch 
kubisme. Door vereenvoudiging wordt het portret een ‘tête’. De 
identiteit wordt anekdotisch, wat telt is de plastische vorm van 
het object.

Een gelijkaardige verschuiving zien we in de evolutie van 
de portretten van Dora Maar naar La femme qui pleure. Hier is 
ze zelfs geen ‘tête’ meer, maar een afschuwelijk, door de dood 
bezeten dier. Door haar te ontmenselijken maakt Picasso van 
haar het eigenlijke zinnebeeld van wanhoop en pijn. Een van de 
meest merkwaardige tekeningen uit de reeks van de wenende 
vrouw is Feuille d’études: larmes (1937). Hier is het gelaat van 
Dora Maar herleid tot twee tranende ogen, die in een zakdoek 
op handen worden gedragen. Als evocatie van het universele lij
den en de totale wanhoop vormt deze tekening een perfect post
scriptum bij de Guemica.

Lieven Van Den Abeele

• Picasso. La passion du dessin loopt nog tot 9 januari 2006 in 
het Musée Picasso, Hôtel Salé, 5 me de Thorigny, 75003 Parijs 
(01/42.71.25.21; www.musee-picasso.fr).

JEFF WALL. Zelden begint een tentoonstelling zo pakkend en 
uitgesproken. De eerste zaal van het retrospectief van de 
Canadese fotograaf Jeff Wall in Tate Modem is bijna een inten
tieverklaring. We zien geen onhandige probeersels, maar wer
ken van iemand die de lat direct hoog durft te leggen. Na een 
studie aan het Courtauld Institute in Londen werd de toen 
31-jarige Wall docent kunstgeschiedenis in Vancouver. In 
Europa was hij tot het besef gekomen dat de westerse schil
derkunstige traditie een vitale inspiratiebron kon zijn voor 
het maken van hedendaagse kunst. “I was struck to see to 
what extent all those pictures were contemporary. 
Las Meninas was not a thing of the past; the picture was 
there, in the contemporary environment, in the world. I was 
looking at it, in the present.”

Opmerkelijk is dat Wall zijn eerste beelden al onmiddel
lijk in de voor hem karakteristieke lichtbakken presenteert. Het 
eerste voorbeeld daarvan, The Destroyed Room, werd zelfs voor 
een etalage ontworpen. In 1978 werd de foto als een transparant 
getoond in het venster van de Nova Gallery in Walls woon
plaats Vancouver. Later werd het beeld voor een aluminium 
kast gemonteerd, die vanbinnen voorzien was van tl-buizen. Zo 
verwees Wall naar de populaire cultuur van lichtreclames, maar 
tegelijk benadrukte hij dat zijn foto’s als sculpturale kunstobjec
ten moesten worden gezien. Boris Grays wees erop dat Walls 
gebruik van lightboxes in feite teruggaat tot de picturale kracht 
van oude iconen, die van binnenuit lijken te stralen en geen 
schaduwen bevatten.

Het forse formaat van dat eerste werk, het dramatische 
kleurgebruik en de verhulde agressie verwijzen naar de traditio
nele historieschilderkunst, in het bijzonder naar De dood van

Jeff Wall

Insomnia, 1994, © Hamburger Kunsthalle, Hamburg

Sardanapalus van Eugène Delacroix. In de eerste zaal hangt 
ook Picture for Women van een jaar later, waarin Wall refereert 
aan Manets Un Bar aux Folies-Bergère. Het is alsof Wall 
daarna terugschrikt voor al te letterlijke verwijzingen naar 
beroemde meesterwerken uit de kunstgeschiedenis; en inder
daad bestaat het gevaar dat die werkwijze ontaardt in een gefor
ceerde poging om zijn foto’s van een historische legitimatie te 
voorzien.

De landschappen die hij vanaf 1980 maakte, sluiten meer 
aan bij de documentaire fotografie. De panoramische composi
ties herinneren in zekere zin wel aan de landschapschilderkunst, 
maar het zijn tegelijk momentopnames die de rafelranden van 
Vancouver vastleggen. De natuurlijke elementen haalt Wall 
naar de vóórgrond, terwijl de achtergrond wordt gedomineerd 
door contemporaine bebouwing. De oprukkende suburbs en 
loodsen worden als bedreiging gepresenteerd ten opzichte van 
de wilde begroeiing langs een slootje of het vreedzame gedartel 
van wat pony’s.

In het vervolg van de tentoonstelling keren voortdurend 
twee uitersten terug. De ene keer manifesteert Wall zich als een 
pure iconograaf die beelden genereert met een duidelijk verhaal 
of een betekenisvolle handeling; het betreft vooral werk met 
figuren in een hedendaagse urbane omgeving, beelden waarin 
Wall zich als hedendaagse peintre de la vie moderne manifes
teert. In andere gevallen huldigt Wall een formele blik door zijn 
onderwerp zo onbeduidend mogelijk te maken. In Concrete 
Ball uit 2002 fotografeert hij bijvoorbeeld een ornamentele bol 
op een voetstuk in een stadspark. Door de bol precies op de 
denkbeeldige horizon te plaatsen wordt deze op een vervreem
dende manier gewichtloos.

Voor zijn meest ambitieuze werken maakt Wall, zoals 
bekend, sinds het begin van de jaren negentig gébruik van digi
tale technieken om situaties samen te stellen. Soms stelt dit hem 
in staat om fotografische equivalenten te maken van schilderijen 
of tekeningen uit het verleden, zoals A Sudden Gust cf Wind 
(after Hokusai), een van de eerste werken waarin Wall deze 
werkwijze toepast Wall gebruikte meer dan honderd foto’s om 
de voorstelling van een Japanse 19de-eeuwse prent om te zetten 
in het beeld van een veenbessenboerderij bij Vancouver. “A 
painting is never the rendering of a moment in time”, aldus 
Wall, “but an accumulation of actions which simulates a 
moment or creates tire illusion of an event occuring before our 
eyes.” Door virtueel knip- en plakwerk kon Wall het beeld 
opbouwen uit kleine elementen die hij vervolgens naar believen 
kon manipuleren. Zo kwam zijn werkwijze, paradoxaal genoeg, 
steeds dichter bij het traditionele schilderen te liggen.

Na die gecompliceerde voorstellingen presenteerde Wall 
op de Documenta van 1997 een reeks zwart-witfoto’s, zonder 
lichtbakken, alsof hij zich opnieuw wilde verhouden tot de 

documentaire fotografie. In deze foto’s figureren een of twee 
personen in een interieur of op straat, in situaties die de toe
schouwer in de rol van voyeur plaatsen.

Van de latere werken is vooral After ‘Invisible Man’ by 
Ralph Ellison, the Prologue van cruciale betekenis. Een zwarte 
man staat in een kelder waarvan het plafond behangen is met 
1369 gloeilampen. Ellisons roman is geschreven vanuit een 
hoofdpersoon die in het hele boek naamloos blijft. Deze sociale 
outcast realiseert zich steeds meer dat hij zijn hele leven onzicht
baar is gebleven voor zijn omgeving. Vandaar de lampen: 
“Light confirms my reality, gives birth to my form. Without 
light I am not only invisible, but formless as well”, zegt hij op 
zeker moment. Als een historisch verantwoorde cinemato
grafische reconstructie heeft Wall de foto samengesteld uit 
allerlei voorwerpen uit de jaren vijftig. Tegelijk is het een puur 
fictieve situatie - de foto maakt nota bene een onzichtbare man 
zichtbaar. Maar bovenal hebben de lampen een bijzondere bete
kenis. Ook Wall gebruikt immers kunstmatig licht om zijn 
foto’s zichtbaar te maken.

Al met al maakt de tentoonstelling weer eens duidelijk dat 
Jeff Wall steeds nieuwe wegen gezocht heeft om zijn vocabu
laire te verbreden. Hij stelt zich niet tevreden met een eenmaal 
ingeslagen weg, al is die nog zo succesvol. Dat mag verhelde
rend genoemd worden in een kunstwereld waarin steeds meer 
fotografen zich specialiseren in specifieke genres.

Kees Keijer

» Jeff Wall. Photographs 1978-2004, tot 21 januari 2006 in 
Tate Modem, Bankside, Londen SEI 9TG (020/78.87.80.00; 
www.tate.org.uk).

Architectuur

3plex. Kunstenaars begeven zich steeds vaker op eikaars ter
rein. Men verwacht van een interdisciplinaire aanpak dat het de 
creativiteit verhoogt en dat dit leidt tot nieuwe inzichten. De 
vraag is of er op termijn nog sprake is van een specifieke achter
grond van kunstenaars, industrieel ontwerpers, architecten, 
muzikanten enzovoort, wanneer de grenzen tussen de disci
plines vervagen. Architectuurplatform GRAS en kunstenaars
initiatief NP3 in Groningen nemen de proef op de som, onder de 
noemer 3plex. Gedurende drie maanden vragen zij een beel
dend kunstenaar, een designer en een architect om een ruimte in 
te richten. De ruimtes liggen naast elkaar en zijn vrijwel iden
tiek. De genodigden beschikken over exact dezelfde materialen 
(een assortiment samengesteld door Tjeerd Veenhoven), 
dezelfde gereedschappen en evenveel tijd. Contractueel is vast
gelegd dat zij alle materialen moeten gebruiken; als af val aange
merkt matenaal wordt kritisch gekeurd door een scheidsrechter. 
De opdracht aan alle ontwerpers is: ontwerp een bar inclusief 
een sociale context Twee psychologen onderzoeken de 
(voor)oordelen van het publiek voorafgaand aan en na hun 
bezoek. Een webcam registreert voortdurend de vorderin
gen. Elke maand start een nieuwe shift van drie ontwerpers, 
de tweede shift bouwt verder op het eindresultaat van de eer
ste/ shift 3 vertrekt vanuit de erfenis van de twee voorgan
gers. Dit uitgangspunt leidt tot belangwekkende vragen die 
allemaal draaien om verschillen en overeenkomsten -in 
werkwijze, in planopzet, in uitvoering, in concept en in eind
resultaat.

Shift 1 bestond uit WAACS design (van onder andere het 
koffiezetapparaat Senseo), kunstenaar Suchan Kinoshita en 
architect Theo Deutinger. Tijdens de opbouwperiode viel al 
direct een aantal zaken op: Kinoshita liet zich inspireren door de 
ruimte en het materiaal, zonder vooropgezet plan, Deutinger 
werkte in zijn eigen atelier een gedetailleerd plan uit en bouwde 
dat in twee dagen op. WAACS en Kinoshita namen de aanwe
zigheid van de webcam nadrukkelijk mee in het ontwerpproces, 
door de plaatsing van de objecten (WAACS) of door de regi
stratie als een performance op zichzelf op te vatten (Kinoshita). 
Uiteraard leidde deze aanpak tot drie totaal verschillende ont
werpen. De vraag is dan in hoeverre dat kan worden verklaard 
vanuit de achtergronden van een specifiek vakgebied. Immers,

ANOUK DE CLERCQ

Klara)

met
Anton Aeki / Michael Bussaer / Dominique Callewaert / 

Joris Cool / Ryoji Ikeda / Thomas Zummer / ...

12 november - 17 december 2005
Opening op zaterdag 12 november om 20.30 uur

FM3 in concert en voorstelling ’Buddha Machine’ om 22.00 uur

Event#04
Vrijdag 2 december om 20.00 uur

N E T W
CE NTRE FOR COM
Houtkaai z/n B-9300 Aalst • T0032 ( 0)53/70.97.70

TEMPOR
Netwerk@easynet.be

R K
A R Y ART
www.netwerkgalerij.be
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LOKAAL ANTWERPEN
T/F:+32(0)3 2388166

do t/m za: www.lokaal01 .org
van 13.00 t/m 17.00 u antwerpen@lokaal01.org

15 oktober t/m 26 november
Openingsweekend: za 15 oktober van 13u tot 18u 

zo 16 oktober van 11 u tot 18u

BFTXNBP/EFrNON-II
(in het kader van Foto Antwerpen 2005)

MARK 
HANDFORTH 23 OKTOBER 1/M 
4 DECEMBER 2005

29.10 >20.11 MARLEEN VAN WUNCAARDEN
'Strange attractors' Brusselsestraat 114
3.12 > 8.01 DAN CEESIN “Voodoo Tricks en Afwassen'
Brusselsestraat 114 opening 3.12 17.00h
hedah is dosed between 24.12 > LOI

Moonho Lee

Andreas Mrker
Ung-Pil Byen

Julia Gröning 

Sebastian Walther

• curator: Guillaume Bijl

JACK OF HEARTS
20 NOVEMBER 2005 T/M 5 FEBRUARI 200^

LOKAAL | BREDA

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

Kloosterlaan 138 
4811 EE Breda
T:+31(0)76 5141928 
F.+31 (0)76 5207124 
www.lokaaJ01.org 
breda@tokaal01.org

18 november t/m 18 december
Presentatie: vrij 18 november 20.00 uur

Koen Broucke
en

Peter Kantelberg

IVAN 
GRUBANOV 
18 DECEMBER 2005 
T/M 5 FEBRUARI 2006
STROOM FMAAGHgEAg 
2514 HA DEN HAAG ’• UlU 970- 
INFO@STROOM.NL www.stroom.nl 
OPEN: WO T/M ZO, 12-17 UUR

KFMTRE FeR 
eomtemeRARy A KT
MAAITRICHT

OTTu^nG TmFs

Galerie de Expeditie

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

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

wotm vr 11.00-18.00 uur
za 14.00 - 18.00 uur

envrseurerAAAt 114
FARALLFLwE< 101 
www.hedah .n 
Infchedah.nl
Tet • +3 (•)43 351 «t 75

THumronyhfenvay Fr.m ll.oo t 1).0,h

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

Keith Edmier
"Frank Veteran, 1980" 

22 oktober t/m 10 december 2005

Artissima Turijn Britta Huttenlocher
11 t/m 13 november 2005 17 december 2005 t/m 4 februari 2006

Prinsengracht 116 NL-1015 EA Amsterdam Telefoon +31 20 6236237 Facsimile+31’20 6390038 E-mail info@paulandriesse.nl
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14-18 uur, zondag 14-17 uur www.galeries.nl/andriesse
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5 THE GRAVITY IN ART
2 december 2005 - 22 januari 2006 nog te zien t/m 20 november 2005 

OUT OF SIGHT
Een korte geschiedenis 
van de zwaartekracht

Samenstelling
René Daalder/Theo Tegelaers

Opening donderdag 
1 december 2005

DE APPEL
Nieuwe Spiegelstraat 10 
1017 DE Amsterdam 
t +31 (0)20 6255651 
www.deappel.nl 
di-zo, 11-18 u

Samenstelling
Hou Hanru

CAO FEI
CHEN XIAOYUN 
LU CHUNSHENGNI 
HAIFENG
XU TAN
YAN LEI
ZHENG GUOGU38
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drie individuen zullen altijd komen tot drie verschillende eind
resultaten. Hoewel er geen sprake is van een letterlijk eind
oordeel, worden de resultaten wel bezien in de context van het 
eerdere werk van de kunstenaars. In hoeverre ontstaat er zoiets 
als eigenheid binnen de ontwerpvisie, het oeuvre en de disci
pline?

Voor de tweede shift ligt dat nog iets gecompliceerder. 
Vanuit de ‘open source’-gedachte (vrij gebruik van gedachte
goed) die in 3plex verweven zit, moet de tweede groep voort
bouwen op datgene waarmee shift 1 heeft afgesloten. Dat ligt 
gevoeliger dan je zou denken, getuige de wens van diverse ont
werpers om niet te hoeven vertrekken vanuit het werk van hun 
directe collega’s. Ward Huting en Gerard de Hoop (designers) 
troffen als startpunt een sacrale ruimte met daarin een monoli
thisch blok, naar ontwerp van Deutinger. Dat sloot niet erg aan 
bij hun eigen opvattingen. “Een bar is een sociaal object in de 
ruimte. Tegelijkertijd zittende mensen aan een bar altijd met 
hun rug naar de rest van het café. Wij keren het concept om. 
Onze bar is letterlijk een vehikel voor interactie. In de bar 
beweegt een koelkast op wielen zich van de ene naar de andere 
kant, mensen zitten daar met hun rug naartoe, een ober loopt 
eromheen”, legt Ward Huting uit tijdens de opbouwperiode. De 
bar van Deutinger is volledig ingekapseld in de nieuwe bar, en 
wordt dus onzichtbaar. Huting vergelijkt dat met ‘open source’ ; 
de broncode is meestal onzichtbaar, maar wel de basis der din
gen (bijvoorbeeld Linux). Dat kun je volgens hem doortrekken 
naar kunst in het algemeen: “Uiteindelijk ontstaat alles vanuit 
bestaande vormen.” Mare Müller (kunstenaar) is begonnen met 
het ‘deconstrueren’ (lees: slopen) van een ruimte die door 
WAACS was opgebouwd met een driedimensionaal grid. Net 
als Kinoshita (is hier een velband?) werkt hij onbevangen van
uit de gegeven situatie die hij aantreft, om er vervolgens iets 
heel anders mee te gaan doen. “Ik wil geen sociale plek, maar 
een introverte omsloten ruimte voor maximaal een persoon. 
Een asociale bar eigenlijk.” Het uitbundige werk van Kinoshita 
is eveneens onherkenbaar geworden onder de handen van archi
tectenbureau ONIX.

Tot en met 30 oktober zijn de resultaten van Huting & 
De Hoop, Muller en ONIX te bekijken. Na een laatste opbouw
periode van tien dagen toont de laatste shift (architect Felix 
Claus, beeldend kunstenaar Kie Ellens en designer Maarten 
Baas) van 12 tot 27 november hoe zij verdergingen. Na afloop 
van dit project mag nog een aantal interessante producten wor
den verwacht. Zo komt er een dvd die alle maakprocessen toont, 
met webcamshots die om de minuut zijn genomen. Het onder
zoek van de psychologen wordt eveneens gepubliceerd. Een 
gedegen analyse van al die informatie (zijn er conclusies te trek
ken over de werkwijze, over de mate waarin context of het 
bestaande ontwerp een rol speelt, over de aard van de ont
werpen in relatie tot de verschillende disciplines; waarin schuilt 
de eigenheid van elke discipline en van de kunstenaar daar
binnen?) zal hopelijk niet ontbreken. Dat zou wetenswaardige 
antwoorden kunnen bieden op de spannende vragen die ten 
grondslag liggen aan dit project

Indira van ‘t Klooster

»3plex, shift 3 met Felix Claus, Kie Ellens en Maarten Baas, 
tot 27 november in Platform GRAS, Hofstraat 21, 9712 JA 
Groningen, (050/312.33.95; info@platformgras.nl; www. 
platformgras.nl).

Vergadering Team 10, Otterio 1959 
Foto: Joachim Pfeuffer (bron: Collectie NAi)

TEAM 10. In het NAi is een onvoorstelbare schat aan materiaal 
over Team 10 bij elkaar gebracht. Voor bezoekers die bekend 
zijn met de architectuur van de jaren ‘50, ‘60 en ‘70 is het een 
feest van herkenning; al die wonderlijke collages en schetsen in 
het echt. De tentoonstelling zelf is heel goed vormgegeven. Een 
bezoeker die er op een drukke dag doorheen wandelt, onder
vindt een aantal basisprincipes van Team 10 aan den lijve. Hij 
loopt allicht mensen tegen het lijf en heeft mogelijk contact 
gelegd met een andere bezoeker in een smalle tussenruimte 
- een in-between in Team 10-termen. Hij heeft een grote ruimte 
kunnen beleven die op een menselijke maat is gemaakt.- 
Prachtige films over Team 10 en haar leden heeft hij gezien, 
Jaap Bakema die lesgeeft, foto’s van bevlogen veertigers bij de 
thee in een zonnige tuin. Hij heeft hun utopische dromen kun
nen proeven en gezien dat die idealen niet altijd even helder uit
gewerkt werden.

Maar wie blanco naar de tentoonstelling Team 10, een 
utopie van het heden gaat en wil weten wat Team 10 is, zal 
enige moeite hebben om daar achter te komen. Gelukkig wordt 
het onderzoeksproject van Max Risselada, Dirk van den Heuvel 
en anderen in meer dan één medium gepresenteerd. Want hoe 
secuur de vormgeving ook is, en hoeveel samenhang er ook zit 
in de presentatie, Team 10 is een complex onderwerp voor een 
tentoonstelling. Voor achtergrond, context en analyse moeten 
we toch het boek (Team 10,1953-81. In Search of a Utopia of 
the Present) of de website (www.teaml0online.org) raadple
gen.

Team 10 was een groep architecten uit verschillende lan
den die elkaar in 1953 ontmoetten in Aix-en-Provence bij de 
negende bijeenkomst van CIAM, het Congrès International 
d’Architecture Moderne dat sinds 1928 bestond en dat gedomi
neerd werd door de grote namen van de moderne beweging als 
Le Corbusier en Walter Gropius. De jongeren hadden twijfels 
over de autoritaire manier waarop de oude garde binnen CIAM 
dacht, communiceerde en werkte. Deze jonge garde organi
seerde meteen de daaropvolgende, tiende bijeenkomst - van
daar de naam Team 10. Jaap Bakema (1914-1981), Georges 
Candilis (1913-1995), Giancarlo De Carlo (1919-2005), Aldo 
van Eyck (1918-1999), Alison Smithson (1928-1993), Peter 
Smithson (1923-2003) en Shadrach Woods (1923-1973) vorm

den de kern van het team. Behalve de kernleden, die tot de 
dood van Bakema in 1981 met een zekere regelmaat bijeen
kwamen, was er een grotere groep architecten die meer inci
denteel deelnamen aan de discussies, waaronder Ralph 
Erskine (1914-2005) en Herman Hertzberger (01932).

De discussies binnen Team 10 gingen over een nieuwe 
benadering van vraagstukken als schaal, gebruik en samenhang 
in de architectuur en stedenbouw. De groepsleden wilden de 
alledaagse woonomgeving vormgeven met aandacht voor de 
manier waarop mensen hun huis bewonen en een gemeenschap 
functioneert. Ze debatteerden over de rol van de architect in de 
welvaartsstaat. Een rigide scheiding van functies in de steden
bouw wees Team 10 af, maar de groep ontkende allerminst dat 
alle leden hun wortels hadden in de moderne beweging, een 
basis die ze tegelijk bekritiseerden en koesterden. Hun architec- 
tuurvisie had een utopische kant; ze streefden oprecht naar een 
betere wereld. Bij de opening van de tentoonstelling merkte 
Aaron Betsky, directeur van het NAi, op dat Team 10 een tra
giek kent op de Griekse manier: de groep stond voor eeuwige 
waarden, zoals een menswaardige habitat, maar ging ten onder 
in het rumoer dat vóór hen (de generatie van de oorlog en de 
wederopbouw) en na hen kwam (de generatie van ‘69). Hun 
ideeën raakten zoek, zodat de meeste hedendaagse architecten 
Team 10 niet meer kennen.

Het onderzoek naar de geschiedenis van Team 10 dat de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft in samenwerking met het 
NAi uitvoerde, ontrukt deze erfenis aan de vergetelheid. Het 
geheel van tentoonstelling, website en boek zal architecten die 
er de tijd voor nemen zeker kunnen inspireren. De idealen met 
bijbehorende retoriek die de Smithsons, Van Eyck en de ande
ren nooit schuwden zijn nog altijd zo charmant en krachtig dat 
ook de meest cynische post- of supermodernist er de waarde 
van moet inzien. De uitgebreide documentatie van de bijeen
komsten brengt de dynamiek van Team 10 levendig in beeld: 
foto’s uit familiealbums, brieven, becommentarieerde knipsels 
en schetsen. De documentatie schetst een portret van de gedre
venheid, het enthousiasme en tegelijk ook van het intieme, hui
selijke karakter van Team 10. Alison Smithson noemde 
Team 10 een familie, die heel vanzelfsprekend intiem blijft. Ze 
schreef in Team 10 Meetings (1991): “As to people who are 
interested in Team 10, Team 10 might ask a few serious ques
tions: ‘Why do you wish to know’, ‘What will you do with your 
knowledge?’, ‘Will it help you regenerate the language of 
Modem Architecture so that it would again be worth inheri
ting?’ ”

In de tentoonstelling illustreren projecten van de leden een 
aantal van de thema’s die Team 10 op de agenda zette: woning
bouw voor het grote aantal, mobiliteit, flexibiliteit, verbindin
gen, collectiviteit en het individu. Tussen die thematische 
opstellingen zijn krappe kabinetten ingericht over de bijeen
komsten van Team 10. Het boek Team 10,1953-81. In Search 
of a Utopia of the Present is groot en zwaar, niet alleen fysiek 
maar ook inhoudelijk Het biedt een schets van de geschiedenis 
van Team 10 door een chronologisch overzicht van de verschil
lende bijeenkomsten en een serie thematische essays. In het deel 
Voices of Team 10 is een aantal oorspronkelijke teksten van de 
betrokken architecten opgenomen. Het is mooi geïllustreerd, 
met grote foto’s, goede reproducties en uitklapbladen van de 
grids die Team 10 samenstelde. De onderzoekers brengen de 
monografieën die in de loop der jaren van de verschillende
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architecten zijn verschenen bij elkaar, zoals de boeken over 
VanEyck (Francis Strauven, 1994) en Van den Broek en 
Bakema (Hans Ibelings red., 2000). Dankzij de samenhang tus
sen tekst, vorm en beeld biedt het boek een indrukwekkend en 
indringend tijdsbeeld.

Risselada en Van den Heuvel lieten vorig jaar al een boek 
verschijnen over de woningbouwprojecten van twee promi
nente leden van Team 10, het Britse echtpaar Smithson. Hoewel 
dat bij een andere uitgever verscheen, past het wat betreft vorm 
en inhoud goed bij het Team 10-boek. Ook het boek over de 
Smithsons ging vergezeld van een tentoonstelling in het NAi. 
Alison en Peter Smithson hebben na de dood van Jaap Bakema 
gedoceerd aan de TU Delft. Het waren inspirerende, vrijden
kende figuren die ruimte lieten voor individuele interpretaties 
van hun werk. Dat maakt hun werk vaak fiiz2y, ondoorgronde
lijk, raar. Hun prijsvraaginzending voor de gebombardeerde 
Golden Lane in Londen (1952) bijvoorbeeld kan op het eerste 
gezicht zeer verwarrend lijken. We zien een foto van de Franse 
acteur Gérard Philippe, gemonteerd voor een onwezenlijk rom
melig terrein met een strakke perspectiefschets van een soort 
galerijflat Gaat dat over een humane woonomgeving en de ont
moeting tussen mensen? Ja dus. Het beeld is bevolkt met men
sen, er zijn straten in de lucht gemaakt die de woningen boven 
en onder de straat ontsluiten en waar kinderen ruimte hebben 
om te spelen. Het gebouw kan op allerlei manieren gebruikt 
worden, er staan boompjes binnen en mensen op het dak. 
Golden Lane gaat over de verbindingen tussen woningen en het 
stedelijke weefsel, over eenheid en gemeenschappelijkheid. Het 
is hun interpretatie van Le Corbusiers Unité d’Habitation. De 
Smithsons gaven een eigentijdse, idealistische draai aan het 
gedachtegoed van de generatie vóór hen. Het boek doet recht 
aan de Britse subtiliteit van het stel.

Team 10 biedt een schat aan prikkelende, slimme ideeën 
die nauwelijks bekend waren omdat ze moeilijk te vinden 
waren voor mensen die niet vaak stoffige boeken en oude tijd
schriften uit de kast trekken. Dankzij het team van Risselada en 
Van den Heuvel is het archiefmateriaal gelokaliseerd, gerepro
duceerd, ontsloten en van commentaar voorzien. Er is een hel
der en sympathiek verhaal verteld over de betrokken architec
ten. We weten nu genoeg van Team 10 om een hele tijd voort te 
kunnen.

Dorine van Hoogstraten

» 10-een utopie van het heden loopt nog tot 8 januari 
2006 in het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (010/ 
440.12.00; www.nai.nl). Publicatie: Dirk van den Heuvel en 
Max Risselada (red.), Team 10,1953-81. In Search of a Utopia 
of the Present, in 2005 verschenen bij NAi uitgevers, Rotterdam 
(www.nai.nl). In 2004 verscheen bij 010 Publishers Alison and 
Peter Smithson: From the House of the Future to a House of 
Today (red. Dirk van den Heuvel en Max Risselada). Zie ook 
www.teaml0online.org

Publicaties

CARL ANDRE. CUTS: TEXTS 1959-2004. Met de bunde
ling van zijn talig werk eist Carl Andre, een van de protagonis
ten van de minimal art uit de jaren ’60 en ’70, terecht een plaats 
op als artist-writer tussen tijdgenoten als Donald Judd, Robert 
Smithson, Robert Morris en Dan Graham. Al deze figuren 
beschouwden het schrijven als een volwaardig onderdeel van 
hun artistieke praktijk. Schrijven was een kritische onderne
ming waarmee ze het dominante discours van de kunstkritiek 
uit de jaren ’60 trachtten te sturen en te beïnvloeden. Binnen 
deze groep van kunstenaars-schrij vers neemt Andre echter een 
bijzondere plaats in. Hij schrijft geen kritische recensies over de 
tentoonstellingen in New York, zoals Donald Judd, hij publi
ceert geen essays zoals Robert Morris’ Notes on Sculpture, en 
evenmin schrijft hij conceptuele teksten, zoals Smithson en 
Graham, of manifesten zoals Sol LeWitt met zijn Paragraphs 
on Conceptual Art. In tegenstelling tot Judd of Morris is Andre 
niet geïnteresseerd in het opstellen van een theoretisch kader 
voor het debat rond de minimal art. Hij vermijdt zelfs uitdrukke- 
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Carl Andre

Green, uit ‘First Five Poems’, in ‘Passport’, 1960, 
Addison Gallery of American Art, Phillips Academy, Andover (Mass.)

lijk elke theoretische ondersteuning van zijn kunst. Alles wat hij 
te zeggen heeft, zit in het werk. Kunst is volgens Andre niet lin
guïstisch, maar fysiek van aard. “My sculptures are the result of 
physical operations in the material world. Theories are linguis
tic exercises only.” De beleving is primair. Op zijn best vat de 
kritiek die beleving in woorden. Toch wil de beeldend kunste
naar Andre wel schrijven en praten over zijn werk, maar op zo’n 
manier dat men hem niet op zijn woord neemt.

Andre’s teksten trekken het werk open door middel van 
statements, dialogen, brieven, spreuken, epigrammen of gedich
ten, zodat het een steeds breder register beslaat Deze uitdruk
kingsvormen motiveren de sculpturen niet maar ondersteunen 
ze met referenties naar andere kunstenaars, schrijvers, kunst
vormen of autobiografische gegevens. Zo is het beruchte state
ment over Frank Stella’s intrede in de kunstwereld, Preface to 
Stripe Painting, niet bedoeld als manifest maar eerder als posi
tionering tegenover andere kunstenaars. Deze proloog van de 
minimal art werd trouwens geschreven op verzoek van Stella en 
is opgesteld als een dialoog. Andre opteert wel vaker voor de 
niet betogende dialoogvorm, bijvoorbeeld in de vele brieven en 
de andere conversaties in het boek. De gesprekken met foto
graaf en filmmaker Hollis Frampton verspringen van de ene 
naar de andere vraag, zonder dat een beargumenteerd verhaal 
wordt geconstrueerd. Ook de brieven zijn dialogen, al is de ont
vanger hier afwezig. In de vriendschappelijke brieven aan Reno 
Odlin beschrijft hij zijn ontwikkeling tot dichter en geeft hij zijn 
mening over figuren als Chaucer, Shakespeare en Michelangelo. 
In de open brieven daarentegen tracht hij misplaatste uitlatingen 
van critici recht te zetten. Zo weerlegt Andre in een brief aan de 
editor van Artforum de stelling van critica Barbara Rose dat zijn 
werk verbonden is met dat van Andy Warhol, Marcel Duchamp 
en het objet trouvé. Met het spitsvondig epigram “Art Theory/ 
DOGMA:I:AMGOD" hekelt en omzeilt Andre dan weer de 
kunstkritiek.

Andre’s afkeer van de essayvorm gaat verder dan een per
soonlijke weigering om de rol van criticus op te nemen. Zijn 

aversie heeft te maken met een aanhoudend verzet tegen elke 
vorm van syntaxis, als dichter of als kunstenaar. Hij wil de 
logische samenhang van proza vermijden: “I am trying to 
demonstrate qualities of specific cuts of language by means 
other than grammar, logic, and association.” Proza wil beteke
nis stichten. Het stelt woorden samen tot een zin, zinnen tot een 
paragraaf, paragrafen tot een essay. Het equivalent in de beel
dende kunsten noemt Andre de plastische methode. Hij heeft 
het over een historische categorie in de beeldhouwkunst, van de 
klassieke oudheid tot het kubisme en David Smith, waarbij de 
sculpturale elementen worden gezien als delen van een coherent 
lichaam. Wat Andre het meest stoort aan deze syntactische 
visie, is dat het semantische verband altijd primeert op de bij
zonderheid van het deel. In zijn poëtische en sculpturale ‘vlak
ken’ stelt Andre daar een elastische samenhang tegenover. Hij 
benadrukt de specificiteit van het deel, eerder dan de compositie 
van het geheel. In het 'gedicht-vlak' over Sol LeWitt schikt 
Andre de letters van de tekst When you go to Sol you see music 
in de vorm van een piramide of een rechthoek, of rond een ruit
vorm. De visuele syntaxis laat toe om de boodschap ook echt als 
muziek te ‘zien’. Andre vernietigt dus niet eenvoudigweg het 
grammaticaal verband. Eerder wordt het potentieel van een niet- 
semantische grammatica onderzocht In het gedicht green 
wordt het woord ‘green’ in gridvorm 764 keer herhaald. Door 
herhaling als grammaticaal bindmiddel te gebruiken, krijgt het 
woord zoveel gewicht dat het zijn betekenis haast niet meer kan 
overdragen. Wat overblijft van het woord is de tactiliteit van de 
letters.

Woorden, zinnen of paragrafen worden niet enkel aan 
stukken gesneden. De zuivere tekstmaterie die resulteert uit the 
cut, versnijdt op zich weer de ruimte van het blad. Andre’s poë
zie fungeert als talige tegenhanger van zijn sculpturaal werk: 
“Up to a certain time I was cutting into things. Then I realized 
that the thing I was cutting was the cut Rather than the cut into 
the material, I now use the material as the cut in space” Niet 
enkel in de gedichten, maar ook in de dialogen, brieven en state
ments wordt elke argumentatie ’versneden’ en wordt een 
nieuwe orde geponeerd. Geschreven en beeldend werk lopen 
dus probleemloos in elkaar over, als één praktijk. Het boek 
Cuts: Texts 1959 - 2004 toont aan dat Andre zijn kunst op een 
consequente manier met woorden verruimt zonder zich op een 
tweede identiteit als kunstcriticus te moeten beroepen.

Wouter Van Acker

►►Carl Andre Cuts: Texts 1959-2004 (James Meyer, red.) ver
scheen in 2005 bij MIT Press (Cambridge, Massachusetts/ 
London). Het boek kan besteld worden bij The MIT Press, 
Fitzroy House, 11 Chenies Street London WC1E 7EY (020/ 
73.06.06.03;info@hup-mitpress.co.uk; http://mitpress.mit.edu). 
ISBN 0-262-01215-4.

LIVE. ART AND PERFORMANCE. In maart 2003 vond in 
Tate Modem in Londen het evenement Live Culture plaats, een 
colloquium met lezingen, panels en performances opgezet door 
curatoren Lois Keidan, Daniel Brine en Adrian Heathfield. Die 
laatste is performancetheoreticus en heeft intussen een en ander 
samengebracht in boekvorm. Live bevat een dertigtal bijdragen 
over performance en live art, zowel van theoretici als van kun
stenaars, verzorgd uitgegeven met talrijke foto’s in kleur en 
zwart-wit Het boek wil de vraag stellen naar performance van
daag, als artistiek genre met een bepaald esthetisch, filosofisch 
en cultureel potentieel.

Eerder dan theoretische diepgang biedt Live een kaleidos- 
coop van wat er vandaag allemaal voor performance kan door
gaan in kunst en theorie. Naast het klassieke performance
spectrum is er ook aandacht voor fenomenen als politiek 
activisme, de toe-eigening van performance door de ‘main
stream bizarre’, het biotechnologische Tissue Culture & Art 
Project van Oron Catts, de geschiedenis van performancekunst 
in China, tot het werk van theatergezelschappen als Goat Island 
en Forced Entertainment De vorm varieert van het essay tot 
diverse soorten documentatie, waaronder notities, manifesten 
en performanceteksten. Het lijkt erop dat Heathfield een woord
spel met het Britse begrip ‘live art’ op het oog had, wat niet hele-
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maal samenvalt met performance: ‘live art’ omvat performan
ces in de publieke ruimte, in een museale en in een theatrale 
context, maar vaak ook fysiek theater en improvisatie, nu en dan 
hedendaagse dans. Als containerbegrip voor dagelijks gebruik 
is ‘live art’ nuttig, op theoretisch vlak dreigt er een gebrek aan 
aandacht voor de fundamentele verschillen tussen al deze vor
men en hun tradities.

Opmerkelijk genoeg wordt het begrip ‘live’ nauwelijks 
gethematiseerd. Is dit überhaupt een goéde notie om perfor
mance te benaderen? Heathfield schetst wel een kader waarin 
performance vandaag verschijnt: “In the hi-tech, spectacle-rich 
environments of the West, production is now obsessed with 
liveness. Immediate news, mobile phones, imaging technolo
gies, web-casts and reality TV supposedly plunge us into simul
taneous experiences, into the felt nature of events, bringing us 
closer to the ‘realities’ they convey. Increasingly mass media 
technologies appear to disappear, to deny the distance and fra
ming upon which they are based.” (p. 7) Elders wordt dit speci
fieke thema niet opgepikt.

Ondanks het brede palet van behandelde performances 
valt op hoe generisch het discours over performance eigenlijk is. 
In zowat alle teksten wordt performance omarmd als een uiter
mate subversieve en weerbarstige kunstvorm die maatschappe
lijke hiërarchieën reveleert, politieke potentie bezit, lichamen en 
identiteiten toont als constructies die een blanke heteroseksuele 
matrix weerstaan enzovoort. De vanzelfsprekendheid waarmee 
linkse academici een politiek en epistemologisch enthousiasme 
projecteren op performance en er ontregelende kwaliteiten aan 
toedichten is soms verbazingwekkend. Is het werk van Stelarc, 
Romeo Castelucci of Jérôme Bel wel zo subversief? En welke 
betekenisruimte opent dat dan precies? De enige die op beschei
denheid aanstuurt in de analyse van performances en hun 
kritische potentieel is Alan Read, die zich simpelweg afvraagt: 
“What sort of politics does Live Art do? What kinds of acts does 
it initiate? What can it do? Is there anything it cannot do?” 
(p. 243) Waar hij schrijft dat performance revelerend kan zijn, 
maar ook lijdt aan een (typisch menselijk) gebrek aan potentia- 
liteit, zouden we ook deze vraag moeten stellen: in welke mate 
verzetten performances zich tegen een vlotte recuperatie in poli
tieke en kritische theorieën?

Veel theoretici in Live weten geen overtuigende link te 
maken tussen het begrip ‘performance’ en concrete performan
ces, slagen er niet in de singulariteit van hun culturele inbedding 
te duiden, gaan voorbij aan de specifieke werking van de eigen
lijke performance. Bij Live komt een simpele verklaring op voor 
de grofmazigheid van het discours: in welke mate hebben theo
retici de performances waarover ze schrijven ook daadwerkelijk 
bijgewoond; in hoeverre bepaalt hun live-ervaring de analyse? 
Wie was er getuige van de performance When Faith Moves 
Mountains (2002), waarin Francis Alÿs en Cuauthémoc Medina 
met vijfhonderd vrijwilligers een duin verplaatsten ergens in 
Peru? Documentatie creëert afstand, het is informatie uit tweede 
of derde hand. De kunstenaars documenteren hun werk, waarna 
performances in media, archieven en de kunstgeschiedenis een 
eigen leven gaan leiden. De sterkte van het boek Live is onge
twijfeld dat er zo’n tweehonderd performances beschreven en
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Een helikopter landt op de heliport van de Pan Am Building 
(beeld: Corbis-Bettmann, uit: ‘The Pan Am Building and the shattering 

of the Modernist Dream', p. 313)

gedocumenteerd worden, waarbij de kunstenaars vaak zelf aan 
het woord komen en over hun werk getuigen. Maar wat is de 
status van al deze beschrijvingen en documenten? Tonen ze de 
afstand en het perspectief waarop ze gebaseerd zijn? Zijn ze nog 
geaffecteerd door een livegebeurtenis? Wat is hun performa- 
tieve kracht?

De vraag naar de status van performancedocumentatie en 
de invloed ervan op reflectie is een interessante rode draad door
heen Live. De Britse kunstenares Hayley Newman levert bij
voorbeeld een essay en portfolio over haar project Connotations 
- Performance Images (1994-1998), dat vier jaar fictieve per- 
formancepraktijk in kaart brengt. Newman creëert in dit werk 
de mogelijkheid om het verschil te observeren tussen de eigen
lijke performance-ervaring en de archivering ervan als docu
ment, wat leidt tot een uitvoerige reflectie op documentatieme- 
dia en -processen, op kunst- en performancegeschiedenis. 
Elders kondigt Marina Abramovic, in een interview, Seven 
Easy Pieces aan, een reenactmentproject van hardcore per
formances uit de jaren zeventig, en ze legt uit hoe iemand als 
Chris Burden door documentatiestrategieën zijn performan

ces tot gigantische proporties wist op te blazen. Dat perfor- 
mancekunst intussen deel uitmaakt van de kunstgeschiedenis 
en er een nieuw licht op kan werpen, toont Roselee Goldberg, 
die de kunsthistorische methode van beeldvergelijking niet 
enkel toepast op performance, maar vooral op... perfor- 
mancedocumenten.

Wie de notie ‘live’ wel tot kern van haar betoog en schrif
tuur weet te maken, is performancetheoretica Peggy Phelan, die 
schrijft over Marina Abramovic’ performance House with the 
Ocean View (Sean Kelly Gallery, New York, november 2000). 
Phelan slaagt erin de afstand van het documentaire op te heffen 
door erg persoonlijk te schrijven over haar ervaring, gedachte- 
stroom en twijfels tijdens de performance zelf. Ze onderzoekt 
de verschillen in woordgebruik, opvattingen, verwachtingen, 
training en achtergrond van Abramovic en haarzelf in een reeks 
fictieve brieven die letterlijk door een generisch kunsthistorisch 
discours heenbreken. Dit is performative writing op zijn best, 
die de complexiteit van ervaring, overdracht en reflectie weet te 
paren.

Jeroen Peeters

►►Adrian Heathfield, Live. Art and Performance, Londen, Tate 
Publishing en Live Art Development Agency, 2004 
(www.tate.org.uk/shop). ISBN 1-85437501-6.

THE PAN AM BUILDING. De voorbije zomer verscheen in 
een Vlaamse krant een reeks over “de lelijkste gebouwen in 
Vlaanderen”. Zoals vaak waren de architecten daarbij de kop 
van jut. Spreken over de bebouwde omgeving in een dergelijk 
beperkt kader doet de architectuur onrecht aan. Het reduceert 
architectuurkritiek tot een cafébetoog waarvan de argumentatie 
enkel op intuïties en subjectieve criteria berust. De finaliteit van 
architectuurkritiek ligt elders. Het gaat er niet om een esthetisch 
oordeel te formuleren, maar om bij te dragen tot een rationele 
receptie, perceptie en appreciatie van een gebouw. Aandacht 
voor de context en een begrip van de complexiteit van elke 
bouwopgave zijn daarbij primaire vereisten. Architectuur krijgt 
zijn betekenis immers maar met de tijd. Sommige gebouwen 
roepen jaren na hun voltooiing nog steeds vragen op, blijven 
polemische reacties uitlokken of bieden telkens weer ruimte 
voor alternatieve interpretaties. Vanuit dit standpunt kunnen 
ook ‘lelijke’ gebouwen beladen worden met betekenis en daar
door belangwekkend worden. De Pan Am Building in New 
York (1964) is daarvoor exemplarisch. Zoals de Amerikaanse 
architectuurhistorica Meredith Clausen aantoont in haar lijvige 
en uitvoerig gedocumenteerde monografie The Pan Am 
Building and the Shattering of the Modernist Dream, vormt dit 
gebouw, hoewel het geen bijzondere esthetische of functionele 
kwaliteiten bezit, een onmiskenbare landmark in de stad, en 
maakt het fundamenteel deel uit van het collectieve geheugen 
van de New Yorkers.

De Pan Am Building werd opgetrokken bovenop de 
spoorbundel van het Grand Central Station in het hart van 
Manhattan. De site aan Park Avenue gold in de jaren vijftig als 
de meest waardevolle bouwgrond ter wereld. Kort na de 
Tweede Wereldoorlog besloot de eigenaar, een spoorwegmaat-
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schappij , dé grond te gelde te maken om haar verlies aan inkom
sten te compenseren. Dat leidde tot een van de meest ambitieuze 
vastgoedoperaties uit de geschiedenis, waarbij promotoren, 
investeerders en architecten de grenzen van het haalbare verleg
den. Alles aan deze kantoormonoliet, waar bijna 20.000 mensen 
werken, was spectaculair, groot en duur. In bruikbare kantoor
oppervlakte was het in zijn tijd het grootste gebouw ter wereld. 
Het was niet alleen uitgerust met de snelste liften, het bezat ook 
de grootste telefooncentrale (22.000 lijnen) en had zelfs een 
eigen helihaven op het dak. Het bouwen van deze stad in de stad 
was een constructief en structureel huzarenstukje. Niet alleen 
mocht het treinverkeer (dat tussen de funderingspijlers loopt) 
geen hinder ondervinden, ook -was het bouwterrein bijzonder 
krap. Ondanks het enorme technische en financiële risico werd 
de operatie een commercieel succes: bij de opening in 1964 was 
meer dan 90% van de kantoorruimte al verhuurd. Dat was voor 
een groot deel te danken aan de bekendste huurder, de lucht
vaartmaatschappij Pan Am, die het gebouw zijn naam gaf en er 
later ook eigenaar van zóu worden. Het huurcontract met Pan 
Am was het duurste en meest lucratieve ooit in de vastgoed- 
geschiedenis. Als trendsetter van het transcontinentale vlieg- 
verkeer gold de maatschappij als een mondiaal symbool voor de 
VS als opkomende supermacht.

Het zijn echter niet de duizelingwekkende cijfers die de 
Pan Am Building tot icoon van de moderne architectuur hebben 
gemaakt. Ook het feit dat de naam van Walter Gropius opduikt, 
een van founding fathers van het modernisme in de architec
tuur, kan deze reputatie niet verklaren. Gropius trad op als con
sulent, hij moest de hele onderneming een zekere geloofwaar
digheid geven, maar zijn naam alleen kon de stedenbouwkundige 
en architecturale tekortkomingen van hét complex niet goed
maken. Clausen suggereert dat de bekendheid van de Pan Am 
Building dan ook eerder te danken is aan de academici, critici en 
journalisten die erover geschreven en gedebatteerd hebben. 
Weinig projecten uit de architectuurgeschiedenis lokten zo’n 
controverse uit als de Pan Am Building. De vraag of het verant
woord was om nog eens 20.000 pendelaars in dit overbelaste 
stadsdeel te pompen, hield de pers van in het begin bezig. 
Daarnaast werd ook het zielloze uitzicht gehekeld, net als de 
onmenselijke schaal en de slechte integratie in de omgeving. Al 
snel werd de Pan Am Building een symbool voor een breed 
maatschappelijk probleem, namelijk de uitholling van de stad 
door promotoren, investeerders en architecten. Aspecten als 
leef- en woonkwaliteit, stedelijkheid, esthetiek of architecturale 
expressie moesten sneuvelen voor een maximaal profijt per 
vierkante meter. De verontwaardiging over de deelname van 
Gropius aan een dergelijke speculatieve onderneming was 
groot. De voormalige bezieler van het Bauhaus en decaan van 
de architectuurschool van Harvard, stond symbool voor een 
integere en sociaal geïnspireerde benadering van stad en archi
tectuur. Niet het grote ontwerpgebaar, maar de gebruikers en de 
bewoners stonden bij hem centraal. Maar deze keer, zo luidde 
het, had hij een pact met de duivel gesloten. Op een ironische en 
haast perverse manier illustreerde hij hoe de rebelse avant-garde 
van weleer, de zelfverklaarde wegbereiders van een nieuwe 
sociale orde, tam waren gemaakt door het grootkapitaal. De 

controverse zou Gropius blijven achtervolgen tot aan zijn dood 
in 1969. Met hem stierf voorgoed het geloof in de idealen en 
doctrines van de moderne architectuur.

De stuiptrekkingen van het modernisme vormen de rode 
draad in Clausens doorwrochte studie. Zij tracht aan te tonen dat 
het discours rond de Pan Am Building niet alleen de ommekeer 
in de appreciatie voor moderne architectuur illustreert, maar dat 
het gebouw zelf die evolutie in de hand heeft gewerkt. De Pan 
Am Building demonstreerde dat de moderne architectuur, ont
daan van haar sociale inslag, de potentie bezat de stad te vernie
tigen. Zo stond het gebouw niet zomaar langs Park Avenue, 
maar er dwars op. Het majestueuze perspectief op een van de 
meest beroemde lanen ter wereld werd door deze arrogante 
mastodont beknot. Dat was een brug te ver - die consensus 
deelden de architecten en de critici met de man in de straat.

In The Pan Am Building staat dit proces van maatschappe
lijke bewustwording centraal. Het boek is dan ook eerder een 
discoursanalyse dan een technische of academische monografie 
over een bepaald gebouw. Het complexe en academische ver
toog van Clausen omvat meerdere verhaallijnen en een groot 
aantal subthema’s. In eerste instantie gaat het over mensen: 
promotoren, architecten, critici, gebruikers en omwonenden. 
Elk van deze actoren speelt mee in een drama over de onmoge
lijkheid van ruimtelijke planning, in een context van keiharde 
speculatie, schaalvergroting en opkomende mondialisering. 
Clausen schenkt ook aandacht aan de ontwikkelingen binnen de 
architectuurpraktijk die het gevolg waren van deze geschiede
nis. De Pan Am Building werd niet door één verlicht genie ont
worpen, maar door een heel team. Velen meenden in deze 
‘anonieme’ manier van werken een verklaring te vinden voor de 
banale architectuur. Een ander belangrijk subthema is de rol van 
de architectuurkritiek. Clausen reconstrueert uitvoerig het dis
cours van twee prominente architectuurcritici in The New York. 
Times en Architectural Forum, waarbij ze nauwkeurig de nuan
ceringen en verschuivingen in de berichtgeving traceert en 
mogelijke interpretaties aan de lezer voorlegt. Ze stelt dat het 
pessimistische en vaak cynische discours rond de Pan Am 
Building mee aan de basis lag van het postmodernisme en de 
crisis van het architectenberoep in de jaren ’70. Het onvoor
waardelijke vooruitgangsdenken van de moderne architecten 
maakte plaats voor een herwaardering van historische stijlen en 
tradities. Tegelijk begon men te beseffen dat bouwwerken niet 
alleen een kunsthistorische of economische waarde kunnen 
bezitten, maar ook een structurerende rol kunnen spelen in het 
collectief geheugen van een gemeenschap. Dergelijke gebou
wen zijn niet alleen een fysiek, maar ook een mentaal baken in 
de stad. De ontgoocheling over de voltooide Pan Am Building 
stimuleerde architecten, bewoners en critici om hun krachten te 
bundelen en te redden wat er nog overbleef. Niet de Pan Am 
Building, maar het ernaast gelegen Grand Central Station kwam 
daardoor in de aandacht. De commotie rond de geplande 
afbraak leidde op het einde van de jaren ’60 tot een bescherming 
van het station, een primeur voor New York. Tot slot schetst 
Clausen ook het verhaal van de steile opkomst en ondergang 
van de luchtvaartmaatschappij die de Pan Am Building zijn 
naam gaf. Pan Am Airways kreeg zware klappen in de jaren ’ 80,
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waardoor de maatschappij de aanslag op het Pan-Amtoestel 
boven het Schotse Lockerbie in 1988 niet overleefde. Hoewel 
de verkoop van de Pan Am Building opnieuw een recordprijs 
opleverde, kon daarmee slechts een fractie van de schuldenput 
worden gedempt. Met de naamsverandering van het gebouw in 
Met Life Building — naar de nieuwe eigenaar, een verzekerings
maatschappij - eindigde dan ook een tijdperk.

Sven Sterken

• Meredith L. Clausen, The Pan Am Building and the Shattering 
of the Modernist Dream, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2005. 
Het boek kan besteld warden bij The MIT Press, Fitzroy House, 
11 Chenies Street, London WC1E 7EY (020/73.06.06.03; 
info@hup-mitpress.co.uk; http://mitpress.mit.edu).
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Keijer, David Nolens, Jeroen Peeters, Sven Sterken, Wouter 
Van Acker, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande Velde, 
Dorine van Hoogstraten, Kurt Vanhoutte, Indira van 
‘t Klooster
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Tentoonstelling van io december 2005 tot 22 januari 2006

Door het grote raam kan men de tentoonstelling dagelijks bekijken, van i2u tot 22u

‘Het Kabinet’ Wintertuinstraat 23 - b 9000 Gent 

t. +32 (0)9 233 01 91 - http://users.pandora.be/het-kabinet

■ H.I.S.K.*
GRADUATION EXHIBITION 

OPEN: SAT 3 DECEMBER TILL 
SUN 18 DECEMBER, 2005. 
(TUES TILL SUN, 14H-20H) 
< OPENING: FRI 2 DEC,20H

Artists: Hubert Czerepok, Karel Pieter de Boer, 
Eva De keener, Erki De Vries, Stefaan Dheedene, 
Anneke Eussen, Peter Geeraert, Krist Gruijthuijsen, 
Eva Kerremans, Charlotte Lybeer, Liesbeth Marit, 
Pieter Mathysen, Vincent Meessen, Wesley Meuris, 
Cédric Noël, Christian Noirfalise, Lien Nollet, 
Nicolas Provost, Arno Roncada, Kris Van Nechel, 
Tom Woestenborghs.
' —r--------—'
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BARRY CO VATS AWARD 
FOR FUTURE PROMISE 
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, THE OPENING) J

/‘H J.S.K., Hoger Instituut voor Schone 
[ Kunsten, Lange Leemstraat 338,201 
{Antwerp, BelgiumT +32 3 2867840, 
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Tentoonstellingsagendaz < z

Hoe uw tentoonstellingsge- 
gevens opgenomen kunnen 
worden in de agenda...

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

België

Aalst

■ Stedelijk Museum Aalst 
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
<^053/73.23.40
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17w 
I Bob Daenen [tot 18/12]

Antwerpen

■ Annie Gentils
Peter Beruntstraat 40 - 2018Antwerpen 

03/216.30.28 wo-za 14-18u
> Guillaume Bijl, Paul Armand Gette, Erik 
Nerinckx [tot 26/11]
■ Dagmar De Pooter Gallery
Grae^Van Hoomestraat6 - 2000Antwerpen 

0485/17.40.32 wo-za 14-18u
• Marc Provins [tot 26/11 ]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018Antwerpen 

03/226.79.53 za 14-18^
I Martijn uit den Bogaard, Jan-Willem 
Verherbrugge, Hans Wuyts [tot 26/11]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen
<? 03/233.13.45 do-zo 13u30-18a
) Daniel Locus, Luc Zeebroek, Michael 
Bastow [tot 4/12]
■ deSingel Internationaal kunstcentrum 
Jan Van'Rijswijcklaan 155 - 2018Antwerpen 
</ 03/248.28.28di-zo 14-18a
D “35m” - Kurt Van Belle & Patricia Medina 
[tot 20/11] I “Iconocity” - Aglaia Konrad [tot 
18/12] I “35m” - Maur Dessauvage & 
Afagh Mohammadi [1/12 tot 15/1] 
■ Error One
Hardenvoort41 - 2000Antwerpen 

0472/26.19.70do-zn 14-18u
• Nicole Bauwens, Anika Dahlsten, Marku 
Laakso, Marc De Blieck, Joris Martens. 
Ilona Ruegg, Marc Steculorum... [tot 26/11]
■ Etnografisch Museum 
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen
</03/220.86.00di-zjol0-17\i
> “Marokko. Ambachtelijk erfgoed” [15/12 
tot 1/9]
■ Extra City
Silo - Kaai 44 Mexicostraat/Siberiastraat -
2030Antwerpen

03/272.28.80da+zo 11-18 vr-za ll-23u
D "Information/Transformation" - The Atlas 
Group, Sven Augustijnen, Gerard Byrne, Banu 
Cennetoglu, Willem de Rooij, Anita Di Bianco, 
Andrea Geyer, Jef Geys, Ivan Grubanov, Jan 
Kempenaers/Re-Photographing Project, Dustin - 
Larson, Bais Mikhailov... [tot 4/12]
• FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai47 - 2000Antwerpen
<P 03/242.93.00di-zo 10-18^
I “Foto Antwerpen 2005”/Gert Jochems [ta 
26/11]
■ Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000Antwerpen 
P 03/234.21.60 ma-vr 10-16u3Q
I Y.T. Huang, Mei Lee, Isabel Chang [20/11 
tot 16/12]
■ Galerie Het Vijfde Huis
Reyndersstraat 5 - 2000Antwerpen 

03/232.11.19za-zo ll-18u
D “Return of the Ligh" - Annemie Onghena 
[tot 4/12]

■ Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11- 2000 Antwerpen
0 03/257.24.00 wo-za 13-18u zo 14-1 8ü
I Laura Letinsky [ta 26/11]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100 - 2018Antwerpen 

03/247.24.19 ma-vr 9-17u zo 14-17u
> “Rooilijn” - Karin Borghouts [ta 25/11] 
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000Antwerpen

03/237.1127di-vr 10-18u za 12-18a
D Dan Graham, Anne Daems [tot 26/11 ]
■ In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 2000Antwerpen
<f> 03/232.22.29 wo-za 11-18ü
) Christophe Denys - schilderijen [tot 24/12] 
D Marilou van Lierop - schilderijen, installa
tie [5/1 tot 16/2]
■ Koningin Fabiolazaal
Jezjusstraat 28 - 2000Antwerpen 

03/240.64.30di-zo 10-17u
Î “Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2005” 
[18/11 tot 20/12]
■ Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Leopold de Waelplaats - 2000Antwerpen 
<P 03/23878.09di-zo 10-17\i
D "Sansepolchro" - Marc Steculorum - foto- 
grafie [tot 27/ll]/”Vrouwenrechten geweld 
aangedaan” [tot 27/11] D "ExtravagAnt! 
Antwerpse schilderijen voor de Europese 
markt 1500-1525” [tot 31/12] » “Het aller- 
mooiste uit het prentenkabinet III” [tot 15/1] 
D “Testamenta” - Jan Vanriet - schilderijen 
[tot 31/1] I "Rijksmuseum aan de Schelde. 
Meesterwerken uit de schatkamer van 
Nederland” [tot 31/12]
■ Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 - 2000Antwerpen
< ^ 03/226.06.30 wo-za 13-1 8ü
D “Photo Antwerpen 2005” - Joe Duggan, 
Pieter Huybrechts, Amo Roncada [tot 19/11] D 
‘The Passing of a Perfect Day (for GM-Q” - 
Katleen Vermeir [26/11 tot 22/12] D ‘Take Off 
2006” - Anton Cotteleer, Hubert Czerepok, 
Bart Geerts, Ronny Heireman, Gudny Rosa 
Ingirmarsdottir, Ruben Kindermans, Amo 
Roncada, Kris Van Nechel, Pieter Vermeersch, 
Katleen Vermeir [7/1 tot 11/3]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2060Antwerpen
<P 03/238.81.66 do-za 13-17u
I "Between Reality and Fiction II" - Moonho 
Lee, Andreas Mrker, Ung-Pil Ben, Julia 
Gröning, Sebastian Walther [tot 26/11]
■ ModeMuseum Antwerpen
Nationale straat 28 - 2000Antwerpen
<P 03/470.27.70di-zo 11-17m
I "Europalia Rusland. Katharina Prospekt: 
The Russians” - AJF. Vandevorst [tot 5/2] 
■ MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen

03/238.59.60di-zo 10-17u
I “Europalia Rusland”/”Angels of History. 
Het Moskous conceptualisme en zijn in
vloed” - Yuri Albert, BlueSoup Group, Erik 
Bulatov, Collective Actions, Ilya & Emilia 
Kabakov, Vitaly Komar & Alexander 
Melamid, Irina Korina, Vlad Monroe, 
Mukhomar... [tot 27/11] • “Intertidal: 
Vancouver Art & Artists” - Jeff Wall, Ian 
Wallace, Ken Lum, Rodney Graham, Stan 
Douglas, Kelly Wood, Steven Shearer, Scott 
McFarland, Tim Lee, Brian Jungen, Roy 
Arden... [17/12 tot 26/2]
■ Openluchtmuseum
voor beeldhouwkunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020Antwerpen 

03/827.13.50di-zo 10-17ü
• “Renaat Braem (1910-2001) en het 
Middelheimmuseum. Beelden van een pa
viljoen” [tot 19/2]
■ Roger Vandaele Editie
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen
7/ 03/237.20.19 vr-za 13-18u
D “Raamvertellingen” - Thomas Thys [tot 
26/11]
■ Rubenshuis
Wapper 9-11 - 2000 Antwerpen 

03/201.15.55di-zo 10-16u45
Sam Dillemans [tot 31/12]
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 

03/248.08.45 do-za 14-18a
D “Enclosure” - Marco Jacobs [tot 26/11]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 

03/248.08.71 wo-za 14-18a
I “Photography As/Within Installation” - 
Olaf Breuning, Koenraad Dedobbeleer, 
Fischli & Weiss, Kendell Geers, Jonathan 
Monk, Roman Signer [tot 26/11]
■ Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000Antwerpen 

03/257.14.17di-za 14-18u
D ‘Trophies” - Hentie van der Merwe [ta 
26/11]
■ Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16-2000Antwerpen 
<^ 03/216.16.26 wo-za 14-18a
D Miroslav Tichy [tot 26/11]
■ Campo & Campo
Grotesteenweg 19-21 - 2600 Antwerpen 
(BerChem)

03/218.47.77ma-za 10-12u3014-18a
D “De boom, het park, het bos 1989-2005” - 
Thé van Bergen [tot 19/11]

Brussel

■ argos
centrum voor audiovisuele kunsten
Werfstraat 13 -1000Brussel 
<^02/229.00.03 wo-za 14-19a
D “Les mouchoirs de Kabila” - Sarah Vanagt 
[tot 26/11] D “3 Short Stories” - Michel 
Lorand [10/12 tot 15/1]
■ Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040Brussel
Cfi 02/735.52.12 di-vr 14-18a
> “Paupières de marbre” - Bernardi Roig [tot 
19/11] D “Radiaciones” - Manuel Saro [25/ 
11 tot 3/2]

■ Border Galerij
Magdalenasteenweg 55 -1000 Brussel 

02/279.64.34 di-za ll-18u
D Jean-Philippe Bielecki [tot 26/11] I Pascale 
Barret [16/12 tot 7/1] ,
■ BOZ AR Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel
7/> 02/507.82.00di-zo 10-18u do 10-21u
I “Musée de la photographie à Charleroi. 
Iets” [tot -/12] b “A4” - Raphaël Van 
Lerberghe [9/11 tot 18/12] • “Europalia 
Rusland. Avant-garde in Rusland (1900- 
1935)”/”Van tsaar tot keizer. Moskou - Sint- 
Petersburg”/Sergey Bratkov - installatie [tot 
22/1]
■ Center for Contemporary 
Non-Objective Art
Barthélémylaan 5 -1000 Brussel
TP 02/502.69,02 vr-za 14-18a
D Guy de Bièvre [tot 31/12] D Guenter 
Tuzina [26/11 tot 15/1]
■ CIVA, Fondation pour 1’Architecture 
Kluisstraat 55 -1050 Brussel
< P 02/642.24.80di-za 10u30-18u30
D “Alter Architecture. Hier, elders & anders” 
[tot 26/3]
■ Comptoir du Nylon
Sint-Katelijnestraat 13 -1000Brussel
< P 02/279.64.21 .
“Be My Guest.. Gids voor verdwenen plek
ken” - Els Opsomer [tot 21/11]
■ Crown Gallery
Hopstraat 7 -1000Brussel
(p 02/514.01.23 do-za 14u30-18u30
I Maik Outjers [tot 26/11]
■ De Muelenaere & Lefevere
Art Gallery
Jules Besmestraat95 -1081 Brussel
<P 058/51.47.57di-vr 14-18u za lO17u
> Emile Salkin [ta 30/12]
■ Design Vlaanderen Galerie
Kanselarijstraat 19 -1000Brussel
<p 02/227.49.60 di-vr ll-18u za-za 13-17a
D “Design verpakt. Als cadeau voor het ein- 
dejaar” [tot 8/1]
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel
P 02/538.42.20di-za 13-18a
• Sadegh Tirafkan [tot 9/1]
■ Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 -1000Brussel
<p 02/219.44.51 wo-za 14-18a
• "Cit.Cit.2 Platform & Treasury” - Richard 
Venlet [tot 3/12] D “Menselijke passies” - 
Philippe Van Snick [ta 31/12]
■ Galerie Les Filles du Calvaire 
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
p 02/511.63.20do-za 14-18a
D “Années-Lumière” - Corinne Mercadier 
[tot 22/12]
■ Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
p 02/219.14.22 di-za 14u30-18a
D Sophie Nys, Catharina Van Eetvelde [15/ 
11 tot 10/12] D John Baldessari [16/12 tot 
28/1]
■ Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat 59 -1000 Brussel
p 0477/20.50.52 za-za 14-1 Su
D Bernard Gigounon - video [tot 23/12]
■ Galerie Pascal Polar
Charleroisesteenweg 108 -1060 Brussel 
p 02/537.81.36wo-za 14-19a
D Karl Waldmann [tot 28/1 ]
■ Galerie Rodolphe Janssen
Livomostraat35 -1050Brussel 
p 02/538.08.18di-za' 14-19a ■
b Violette Banks [18/11 ta 7/1]
■ Gemeenschapscentrum De Markten 
Oude Graanmarkt 5 -1000 Brussel 
p 02/512.34.25 di-za 12-1 Su
I "Brusland/Brussie" [tot 4/12] D "Mongolia"
- Jan Locus - fotografie [tot 18/12]
■ Gemeentelij k Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050 Brussel 
p 02/515.64.22
di-vr 13-18u30 za-za 10-17a
D “Le Symbolisme russe. La Rose bleue” [tot 
5/2]
■ ING Cultural Centre
Koningsplein 6 -1000Brussel 
p 02/547.22.92 dagelijks 10-18a 
D "Fabergé, juwelier van de Romanovs” [tot 
5/2]
■ Institut Supérieur
pour l’Etude du Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel
p 02/504.80.70ma-za 9u30-19a
D “Les outils d’un peintre, Christian Rolet" - 
Alain Ceysens - fotografie [tot 3/12] I “Mes 
tendres années” - Christian Rolet [ta 10/12]
■ Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000 Bncssel
P 02/514.10.10 do-za 14-18u30
• Manon de Boer [tot 17/12]
■ Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000Brussel 
p02/512.19.63 ma-do 12-17u zo 10-13a
I “175 jaar joods leven” [tot 26/2]
■ Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel
P 02/741.73.00di-zo 10-17a
I “Art nouveau & design 1830-1958’ 7 
"Fotografie & Dynastie” [tot 31/12] I 
‘Trans-Siberian Express”/”De Hunnen” [tot 
26/2]
• Koninklijke Musea
voor Schone Kunsten van België 
Regentschapsstraat3 -1000Brussel 
p 02/508.32.11 di-za 10-.17a
I Panamarenko [tot -/12]
■ La Verrière
Waterloolaan 50 -1000Brussel
p 02/511.20.62 ma-za ll-18a
D “Encre de chine” - Christian Astuguevieille 
[tot 13/12]
■ Le blac
Vergniesstraat25 -1050 Brussel 
p 02/502.38.30di-za 14-18a 
» “101,102,103,'104” - Didier Marcel [tot 
10/12]

■ Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060 Brussel
p 02/537.65.40di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 
14-18u30
D Alexandre Hollan [tot 31/12]
■ Huis voor de Hedendaagse Kunst 
van de Kartuizers
Kartuizerstraat 26-28 -1000Brussel
p 02/513.14.69
ma-vr 10-12u3014-18u za 14-18a
I Christian Bonnefoi, Roxana Stoleru [tot 
18/12]
■ Observatoire Galerie
Dieweg 292 -1180 Brussel 
p 02/372.05.38za 14-18a 
l‘Tentatives de rapprochement" - Philippe 
Terrier-Hermann [tot 17/12]
■ Recyclait
Ursulinenstraat 25 -1000 Brussel
P 02/502.57.34.
"Kleur" - Léopoldine Roux, Clément de 
Gaulejac, Marc Vemon, Peter Hansen [tot 3/5]
■ Sint-Lukasgalerie Brussel
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
p 02/250.11.66di-vr 10-17uzal3-17a
D Yannick Demmerle - fotografie [tot 17/12]
■ Usagexterne
Oude Graanmarkt 46 -1000 Brussel 
p 02/502.68.09di-za 10-19a
D “Ecritures. 9 jeunes artistes rencontrent 9 
auteurs belges” [tôt 30/12]
• Gallery’
Pleinlaan 2 -1050Brussel 
p 02/629.23.25 ma-vr llu30-17a
D “Machinerieën” - Peter van Loon [tot 
25/11]
■ Xavier Hulkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel
P 02/639.67.30di-za 12-18a
D “Art Basel Miami Beach” - kunstbeurs [1 
tot 4/12] D Robert Ryman/”A Voyage to 
Laputa” - Evan Holloway [17/11 tot 17/12]

Charleroi

■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/
Mont-sur-Marchienne
P 071/43.58.10di-za 10-18a
D “Don McCullin Rétrospective"lArchive 
Delhaize Le Lion”/”Eaux douces” - Alain 
Xhatdez [3/12 tôt 5/3]

Couillet

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 - 6010 Couillet
P 071/36.00.65 wo-vr 14-19u za 11-18a
D “Keep Dancing Through the Panic” -
Myriam Homard [tot 26/11]

Damme

■ Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340Damme-Sijsele 
p 0498/75.43.37za-za 10-12u 15-18a 
b Johan Clarysse, Robert Kayser, Juan

-Paparella, Robert Vollekindt, Didier Vé, 
Diana Tibbaut, Pierre Rosenthal... [10/12 tot 
29/1]

Deinze 

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
P 09/381.96.70
di-vr 14-17u3Oza:z01ól2ul4-Ï7a
D “Jan Burssens in privé verzameling” [tot 
27/11]

Deurle 

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle -
p 09/282.51.23 di-vr 13-17u za-za ll-17a
D Juliano Sarmento/”Valerius De Saedeleer"
[tot 22/1]

Deume 

■ Zil vermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160 - 2100Deume 
p 03/360.52.50di-za 10-17u30
• "14de Zilvertriënnale" [tot 8/1] • 
“Christofle. Hoogtepunten van een dynastie” 
[tot 29/1]

Eupen

■ Internationales Kunstzentrum Ostbelgien
In den Loten 3 - 4700 Eupen
p 087/56.01.10di-vr 13-18uza-za 14-18a
I “Internationalen Kunstpreis 2005” [tot 8/1]

Geel 

■ Cultuurcentrum De Werft
Nieuwstraat - 2440 Geel 
p 014/57.03.40 vr-za 10-17a
D "Winterblues(em)" - Fik van Gestel [tot 
11/12]

Gent _ 

■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 
Gent
p 09/269.29.10di-za 10H7a
D “De gevangenis in België" - Lieven Nollet
[25/11 tot 8/1]
■ Croxhapox
Lucas Muniehstraat 79-82 - 9000 Gent
P 0479/45.37.79 do-vr 15-19u za-za 14-18a
I Samir Boudia [tot 31/12]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17 - 9000 Gent
p 09/222.0033
wo-vr 14-18u za 10u30-18u30
D “Cross-Reference” - Lawrence Malstaf,
Stief Desmet, Joey Kötting, Kiki Smith, 
Jacques Charlier, Pieter Laurens Mol, Eva 
Schlegel [25/11 tot 5/2]

■ Galerie Jan Dhaese .
Ajuinlei 15 B- 9000 Gent 
p 0477/43.77.94 wo-za 14-18a
I Stief Desmet - schilderijen [19/11 tot 
31/12]
■ Galerie S. 8c H. De Buck
Zuidstationstraat 25 - 9000 Gent 
p 09/225.10.81 wo-za 15-18a 
D Frans Labath - schilderijen [tot 4/12]
■ Galerij Kunst-Zicht 
Studentenrestaurant Overpoort 
Overpoortstraat z/n- 9000 Gent 
p 09/264.82.75 di-do 1 l-15u
D “Children of Sodom” - Hubert Czerepok 
[tot 23/12]
■ Het Kabinet
Wintertuinstraat 23 - 9000 Gent 
p 09/233.01.91 dagelijks 12-22a
I “Up or down, it’s all the same: in Ghent or 
Venice” - John Murphy [tot 20/11] D 
"Molenkraam" - Jouke Kleerebezem [10/12 
tot 22/1]
■ Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
p 09/243.97.30di-za 10-18a
D “De nieuwe keuken” - Marc Verhoeyen 
[18/11 tot 4/12]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
p 09/216.35.95 
di-vr 10-17u za-za 13-17a
D “Pijn” [tot 30/4] 
■ Museum voor 
Industriële Archeologie en Textiel 
Minnemeers 9 - 9000 Gent 
p 09/269.42.00di-za 10-18a
D “Aan tafel! Philippe Cauderlier (1812- 
1887), een meesterkok uit Gent” [tot 8/1]
■ Museum voor Schone Kunsten
Charles de Kerckhovelaan 187 A - 9000 
Gent
p 09/240.07.00di-za 10-18a
I “Frans Masereel" [tot 15/1]
■ OneTwenty Gallery
Krijgslaan 120 - 9000 Gent 
P 09/243.10.05 wo-za 13-18a
D Jan Van Oost [tot 20/11] D Anneke EuSsen 
[26/11 tot 8/1]
■ SMAK
Citadelpark - 9000 Gent 
p 09/221.17.03 di-za 10-18a
D Simone Decker [tot 20/11] D “Europalia 
Rusland” - Sergej Bratkov/Sven ‘t Jolie [tot 
8/1 ] D Carsten Nicolai [12/11 tot 15/1] 
■ Zebrastraat

Tebrastraat 32 - 9000 Gent 
p 0477/78.90.98 
wo-vr 13-17u za-za 13-18a
D Didier Verriest - fotografie [tot 27/11]

Hamme 

■ Gaanderij Vercammen 
KapeUestraai 70 - 9220 Hamme 
p 052/48.07.87za-za ll-I8a
> Anne Vernimmen, Annelies Slabbynck, 
Annie De Paepe [tot 18/12]

Hasselt 

■ Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
p 011/29.59.60di-za 10-17uza 14-17a 
b "Scents/Locks/Kisses" [ta 8/1] D “Over de 
mensen en de dingen. 30 kunstenars en ont
werpers in de begijnhofhuisjes" - Maria 
Roosen, Mare Ruygrok, Ravage, Studio Job, 
Han Schuil, Rof Simons, Merijn Bolink, 
Karin Arink, Jurgen Bey... [tot 15/1 ]

Hingene 

■ Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 2880
Hingene
p 03/889.57:05 ma za-zo 14-19a
I “Acied verkeerd” - Fred Bervoets [tot 
31/12]

Homu

■ Grand-Homu Images
Rue Sainte Louise - 7301 Homu
p 065/65.21.21
“Label-Design.be: Design in Belgium after 
2000” [tot 16/2]
■ MAC’S
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu
p 065/65.21.21 di-zo 10-18a
D “Le tableau des éléments” - Daniel Buren, 
Felix Gonzalez-Torres, Maik Lewis, 
Geoffroy De Voider, Michelangelo 
Pistoletto, Peter Downsbrough, Dora Garcia, 
Roni Hom, Edith Dekyndt, Maurice 
Blaussyld... [tot 18/12]

leper

■ Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 8900 leper 
p 057/22.85.84 dagelijks10-18a
D “Eugeen Yoors (1879-1975). Ooriogs- 
getuige 1914-1918” [tot 23/4]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 -8300 Knokke 
p 050/61.12.37 
za-ma 10u30-18u30
D Karel Dierickx - schilderijen, tekeningen, 
sculpturen [tot 12/12]
■ Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
p050/38.86.31
“Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century”
■ White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke-Heist 
p 050/62.93.63 
za-zo 14-18a,
• “24/24u” - Freek Wambacq [tot 8/1 ]

Kortrijk

■ John Galt Art Gallery
Jan Persijnstraat 1 - 8500 Kortrijk 
p 056/25.23.95 vr 18-20u za-zo 10-20a
D Fabien Glineur [tot 11/12]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure 
et de l’Image imprimée 
Rue des Amours 10 - 7100 LaLouvière. 
p 064/27.87.27di-vr 12-18u za-zo ll-18a 
I “Un combat des symboles. Un siècle 
d’affiches politiques en Europe”/”La propa
gande soviétique 1930-1945” [tôt 18/12]

Leuven

■ Sint-Pieterskerk
Grote Markt - 3000Leuven
P 016/22.69.06di-za 10-17u zo 14-17w
b Bernd Lohaus - sculpturen [19/11 tot 22/1]
■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven
P 016/23.03.20 ma-vr 10-18u zo 14-18a
D “Soundscape” - Bernard Dewulf, Erik De 
Vries, Koenraad Dedobbeleer, Nicolas 
Floc’h, Nicolas Guiot, Paul Hendrikse, 
Rachel Reupke [tot 25/11 ]

Louvain-la-Neuve

■ Musée de Louvain-la-Neuve
Place Blaise Pascal 1 -1348Louvain-la-Neuve 
p 010/47.48.41 ma-vr 10-18u zo 14-18ü 
l‘Traits d’union. Portraits du fonds Suzanne
Lenoir” [tot 5/3]

Machelen-Zulte

■ Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte 
p 09/381.60.00 wo-zo H-17u
• “Het dorp is dè wereld” [tot 20/11]

Mechelen 

■ Contour Mechelen
Oude Stadsfeestzaal, Frederik de 
Merodestraat 28 - 2800Mechelen 
p 015/33.08.01
“2de Biënnale voor videokunst” - Manon de 
Boer, Runa Islam, Ana Poliak, Anouk De 
Clercq, Dara Birnbaum, Honoré d’O, Dany 
Deprez, Ellen Cantor, Chantal Akerman... 
[tot 20/11]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen
p Ó15/33.63.36 vr-zo 14-18u •
b Sergey Bratkov, Johan Creten, Jan Van 
Imschoot [tot 15/1]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
p 064/21.21.93 di-zo 10-18u
I “Archives mortes” - Denmark [tot 15/1]

Namur 

■ Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
p 081/22.90.14 dagelijks 12-18o
D “Namur aime Savignac” [tot 31/12].

Oostduinkerke 

■ Art Gallery
De Muelenaere & Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
p 058/51.47.57vr-zo 14-18u
I Maurice Brams, Pierre Debatty [tot 25/12]

Oostende

■ Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 - 8400 Oostende 
P 059/70.18.70za-zo 10u30-18u30 
I Karel Dierickx [tot 12/12]
■ Provinciaal Museum 
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
p 059/50.81.18 di-zo 10-18a 
• "Tink-Tank" - Didier Mahieu [tot 8/1 ]
■ Untitled Foundation Ostend 
Koningin Astridlaan 7A - 8400 Oostende 
p 059/50.04.04 wo-zo 14-18u
D Nick Andrews, Chantal Grard [tot 28/1 ]

Stavelot

■ Le Triangle Bleu
Cour de I’Abbaye - 4970Stavelot 
p 080/86.42.94 wo-zo 14-18u30
D “Laetitia B: Autopsie” - Bénédicte
Henderick [tot 8/1 ]

Strombeek-Bever

■ Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenieplein 4 -1853 Strombeek-Bever
P 02/263.03.43 dagelijks 10-22\i
I “Omtrent schilderkunst” - Joris Ghekiere, 
Lucie Renneboog, Steve Van den Bosch 
[19/11 tot 18/12] D “Meisjes en filosofen” - 
Koen Theys [7/1 tot 9/2] '

Tielt

■ Gallery De Gryse
Rameplein 22-23 - 8700 Tielt
p 051/40.04.18do-za 15-18uzol0u30-13u
D “30 jaar Gallery 30 kunstenaars” [27/11 tot 
30/1]
■ Stedelijke Kunstacademie
Lakenmarkt 3 - 8700 Tielt
p 051/40.18.16di-vr 16u30-21u30za 9H7u
I “Gni RI - nov2005” - Nick Ervinck [ta 
10/12]
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Waregem 

■ BE-PART
Westerlaan 17 - 8790 Waregem 
(p 056/62.94.1^
D "Auf ide Bühne” - Hermann Maier
Neustadt [tot 29/1]
■ Stedelijke Academie 
voor beeldende vorming 
Olmstraat 29 - 8790 Waregem

056/61.48.50 ma+wo+vr 13u30-17u30
za 8u30-12u 13u30-17u30
D Isabelle De Sloover, Rebecca Dufourt - 
schilderijen [tot 21/12]

Welle

■ Galerie EL
Drieseiken 38 - 9473 Welle
7P 053/66.43.82 vr-za 14-18u zo 10-12u 14-18a
I “Dingen tekenen in de ruimte” - Johan 
Gelper [tot 18/12]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fur Internationale Kunst 
Jülicherstrasse 97-109 - 52058Aachen

0241/180.71.04
di+do 10-17 wo+vr 10-20u za-zo 11-17a
D “Roaming Memories” - Francis Alÿs, 
Thomas Demand, Aemout Mik, Jonathan 
Monk, Tony Oursler, Wilhelm Sasnal, Gracia 
Toderi, Bill Viola... [tot 20/11] » "Geblendet. 
Werke 1990 bis 2005” - Uwe Wittwer [tot 
4/12] • Barbara Kruger [tot 23/4]
■ Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070Aachen

0241/432.44.20di-w 12-18u wo 12-21u
D “Unterwegs. Fotografie aus fiinf 
Jahrzehnten" - Walter Vogel - fotografie/ 
"Kein Tag ohne Linie” - Kari-Heinz Jeiter - 
tekeningen [tot 8/1 ] D “Europas Spiegel: die 
Antikensammlung" [tot 29/1]

Baden-Baden

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

07221/232.50di-zo ll-18a
I “Multiple Raume: Film. Illusion und 
Imagination in der Kunst” - Eija-Liisa Ahtila, 
Marcel Broodthaers, Stan Douglas, Valie 
Export, Peter Fischli & David Weiss, Martin 
Honert, William Kentridge, Louise Lawler, 
Hiroshi Sugimoto... [tot 4/12] D “Female” - 
Marlene Dumas [17/12 tot 26/2]

Bedburg-Hau

■ Schloss Moy land
Am Schloss 4 - 47551 Bedburg-Hau 

02824/9510-0 zo-do 10-18u vr 10-21u
I “Armando. Neue Horizonte” [tot 27/2]

Berlin

■ Neuer Berliner Kunstverein 
Chausseestrasse 128-129 -10115 Berlin

030/280.70.20 di-vr 12-18u za-zo 14-16a 
I “Masculinities” - Loulou Cherinet, Lu 
Chunsheng, Cinema Suitcase, Bjorn Melhus, 
Akram Zaatari, Mike Sale... [tot 18/12]
■ DAAD Galerie
Zimmerstrasse 90/91 -10117 Berlin

030/261.36.40 ma-za 12-19u
D “Once in the XX Century” - Deimantas 
Narkevicius [tot 15/1]
■ Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin

030/202.093-0 ma-zo ll-20u do-vr 11-22a 
> “Black Box/Chambre Noir” - William 
Kentridge [tot 15/1]
■ Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin

030/281.73.25 di-zo 12-18a
D “Close Up” - Katharina Sieverding [tot 
27/11]
■ Bauhaus-Archiv
Klingelhöferstrafie 13 -10785 Berlin 
0 030/254.00.20 wo-ma 10-17a
D “Tempo, Tempo! Bauhaus Fotomontagen 
von Marianne Brandt’ [tot 9/1]

Bonn

■ Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 

0228/91.71.202
di-wo l0-21u do-zo 10-19a
D "National Treasures from Germany. From 
Luther to the Bauhaus” [tot 8/1 ] D “Barok in 
het Vaticaan. Kunst en cultuur in het Rome 
van de pausen (1550-1630)” [tot 16/2]

Bramen

■ Neues Museum Weserburg Bremen
Teerhof20 - 28199 Bremen

0421/59.83.90di-vr 10-18u za-zo ll-18u
I “Sound Art” [tot 27/11]

Brühl

■ Marx Ernst Museum Brühl 
Comesstrasse 42 - 50321 Brühl 
^02232/792.711
"Openingstentoonstelling" [tot 5/3]

Duisburg

■ Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Diisseldorfer Strasse 51 - 47049 Duisburg 

0203/283.26.30di-za ll-17uzo 10-18a
D “Lehmbruck, Rodin and Maillol"lThe 
Modernist Image of Man"l‘Körper 
Sprache”/”Manfred Lehmbruck (1915- 
1992). Architecture around 1960” [tot 29/1]

Düsseldorf 

■ K20
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Diisseldorf
P 0211/83.81.130 di-zo 10-18u vr ll-18a
> “Henri Matisse (1869-1954). Figure
Colour Space” [tot 19/2]

■ Stadtische Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Diisseldorf

0211/899.62.43 di-za 12-19u zo ll-18a
D “Re-Considering Public and Private Space.
Contemporary Arab Representations” [tot 
27/11] b "Private Conversations” - Allen
Ruppersberg [10/12 tot 12/2]
■ K21
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen
Standehausstrasse 1 - 40217Diisseldorf

0211/83.81.600di-vr 10-18u za-zo 11-18a
D “On Both Sides of the Rhine. Ambience”
[tot 12/2]
■ Museum Kunst Palast
Ehrenhof5 - 40479 Diisseldorf

0211/89.962.60di-zo 11-18a
I “Brooklyn Abroad” - Andrea Robbins &
Max Becher [tot 8/1 ]

Essen

■ Museum Folkwang Essen 
und Stadtische Galerie
Goethestrafie 41 - 45128 Essen

0201/884.51.03 di-zo 10-18u vr !Q-24a
D “Eros und Tod” - Horst Janssen [tot 27/11] 
I Andreas Slominski [tot 15/1] D “Das 
Industriebild" - Max Peiffer Watenpuhl [10/ 
12 tot 19/2] D “Forest” - Jitka Hanzlova [3/12 
tot 19/2]

Esslingen

■ Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
P 0711/35.12.24.61 di ll-20u wo-zo H-18a
I “Borg” - Inga Svala Thorsdottir [11/12 tot
5/2]

Frankfurt

■ Schim Kunsthalle Frankfurt 
AmRömerberg - 60311 Frankfurt 
(^069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo H-19a
D “Rodin Beuys” - tekeningen, sculpturen 
[tot 27/11] I “Summer of Love. Art of the 
Psychedelic Era” [2/11 tot 12/2] D “James 
Ensor" [16/12 tot 19/3]
■ Museum für A nge wandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Franlfurt 1 
(^ 069/21.23.40.37di-zo 10-17u wo 10-20a 
I “The Journey of the Human Soul. 
Masterworks of Buddhist Art of the Joseon 
Dynatsy”/”Elegance and Austerity. White 
Ceramics in Joseon Dynastie Korea” [tot 
18/12] D "Schmuecken" - Manfred 
Nisslmüller [tot 29/1]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt am Main
(^ 069/219.314.0 di-vr 12-20u za-zo ll-18u 
D “Paralleles Leben” - Ahn Kyu Chui, Sulki 
& Min Choi, Jason Dodge, Peter Friedl, Kim 
Beom, Minouk Lim, Pol Malo, Tobias 
Rehberger, Sean Snyder, Simon Starling... 
[tot 4/12]
■ Museum fur Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 60311 Frankfurt-am-Main 

069/212.304.47di-zo 10-17u wo 10-20a
> "Spinnwebzeit. Die Ebay-Vernetzung" [tot 
29/1]

Hamburg

■ Hamburger Kunsthalle
Glockengiefierwall - 20095 Hamburg
(^ 040/24.86.26.12
“Return to Space” - Thomas Ruff, Jane & 
Louise Wilson, Björn Dahlem, Sylvie Fleury 
[tot 12/2]

Herford

■ Museum MARTa Herford
Goebenstrasse L5 - 32052 Herford

05221/99.44.30.0 di-zo 11-18a
D "Sammlung Karl Kerber. Eine Auswahl"/ 
’’Oktagon fur Herford” - Anton Henning [tot 
8/1]

Karlsruhe

■ Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe

0721/28.226 di-vr ll-19u za-zo 11-17a 
> “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]
■ Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Strasse 2 - 76133 Karlsruhe 
(^0721/135.31.88 
di-vr 10-17u za-zo 10-18a
D “David Teniers le jeune (1610-1690)” [tot 
19/2]

Kleve

■ Museum Kurhaus
Ewald Mataré Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
^02821/75.010di-zo 10-18a
I "Blickachsen. Moderne en middeleeuwse 
werken uit de collectie” [tot 8/1 ]

Köln

■ Kölnischer Kunstverein
Die Briicke, Hahnenstrasse 6 - 50667Köln 

0221/21.70.21 di-zo 13-19a
D "Projekt Migration. Roadmap to Europe” - 
Christian Philipp Müller, Vito Acconci, 
Agency, Dan Perjovschi, Ann-Sofi Siden, 
Alfred Schmidt, Boris Ondreicka, Adrian 
Paci, Jean Mot, Krsto Papic... [tot 15/1]
■ Museum für Ange wandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667 Köln

0221/221.238.60di-zo ll-17u wo ll-20a
I “Raum ist Sehnsucht. Der Kirchen-bau- 
meister Dominikus Böhm (1880-1955)” [tot 
11/12] I “Mode & Design aus Island” [19/11 
tot 29/1]
■ Römisch-Germanisches Museum 
Roncalliplatz 4 - 50667Köln
(^ 0221/221.244.38 di-zo 10-17a
I "Anmut und Grazie. Die schone 
Tanagraerin” [tot 19/2]

■ Museum Ludwig
Bischofsgartenstrafe 1 - 50667 Köln 
0 0221/221.223.79 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo 11-18a
D "Transzendentaler Konstruktivismus" - 
Anna & Bernhard Blume [tot 27/11] • 
"Retrospektive George Brecht Events” [tot 
8/1] D “FRAC. Auf beiden Seiten des 
Rheins” [tot 12/2] D “Menopause” - 
Rosemarie Trockel [tot 22/2] 
■ Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667Köln 

0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18a
D “Von Manet bis Toulouse-Lautrec. 
Zeichnung und Graphik aus Paris vor 1900” 
[tot 8/1]
■ SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 50670 Köln

0221/226.24.33 di 12-20u do-ma 12-17a
D ‘Transportation of Place” - Andrea 
Robbins & Max Becher [tot 15/1]
■ Museum fur Ostasiatische Kunst 
Universitatsstrasse 100 - 50674 Köln 
(^ 0221/940.518-0di-zo ll-17udo ll-20a 
> "Klassische chinesische Teppiche 1400- 
1750” [tot 15/1] 
■ Schnittraum
Jiihcher Strasse 14 - 50674 Köln 
(^ 0221/130.83.20
b “Another Drama” - Donald Urquhart [tot 
3/12]
■ Rautenstrauch-Joest-Museum
Ubierring 45 - 50678 Köln
Cfl 0221/336.94.13 di-vr 10-16u za-zo ll-16a 
I “Urformen der Kunst Fotografien Kari 
Blossfelds und aussereuropaische Kunst” 
[tot 26/3]

Krefeld

■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
(p 02151/77.00.44 di-zo ll-17a
D “31 Apotheotic Antiphrases fo Haus
Esters” - Anton Henning [tot 29/1]
■ Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld
(^ 02151/77.00.44 di-zo ll-17a
D “John Wesley: Works on Paper since 
1960” [tot 29/1]

Leverkusen

■ Museum Morsbroich Leverkusen 
Gustav-H&nemann-Strasse80-51377Leverkusen 
(p 0214/855.56-0di ll-21u wo-zo ll-17a
I “Yes, Yes, Yes, Yes. Differenz und 
Wiederholung in Bildem der Sammlung 
Olbricht" - Katharina Bosse, Louise 
Bourgeois, Jake and Dinos Chapman, Larry 
Clark, Jitka Hanzlova, Paul Pfeiffer, August 
Sander, Cindy Sherman, Jürgen Teller... [tot 
15/1]

Mönchengladbach

■ Stadtisches Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 - 41061 Mönchengladbach 

02161/25.26.31 di-zo 10-18a
Î "Menschensgladbach. Neue Ankaufe und 
Leihgaben” - Florian Baudrexel, Alexander 
Jasch & Jens Ullrich, Brian O’Connell, Peter 
Fischli & David Weiss, Bojan Sarcevic, 
Fiona Banner... [tot -/12] • “Art of the 
Eighties and Seventies” - Michael Stevenson 
[tot 29/1] D “Never Again” - Monica 
Bonvicini [tot 9/4]

München

■ Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München

089/23.80.50di 10-20u wo-zo 10-17a 
b “Driving Forces of the Earth” [tot 11/12] D 
“Over the Rainbow” - Yoshitomo Nara, 
Hiroshi Sugito [tot 13/12] • “The Face of 
Pace. La scuderia Ferrari” - Michel Compte 
- fotografie/”Pure Form. Classical Chinese 
Furniture and European Modernism”/” At 
Home in Europe. The Dutch in Munich 
around 1600”/”Architecture Precedes
Architecture” - Heinz Tesar [tot 8/1] D 
“Driving Forces of the Earth” [27/10 tot 15/ 
1] D “Possessed” - Shirin Neshat [17/11 tot 
29/1] D “Pier Paolo Pasolini (1922-1975) and 
Death” [17/11 tot 5/2]
■ Haus der Kunst 
Prinzregentenstrasse 1 - 80538München 
(^ 089/211.27.115
“Peinture française. French Master Pieces of 
the 17th and 18th Century from German 
Collections” [tot 8/1] D “Family Affairs. 
Brothers and Sisters in Art” [tot 22/1] D 
“Retrospective” - Lee Friedlander - fotogra
fie [16/11 tot 12/2]
■ Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 München 
(^ 089/23.80.52.16 di-zo 10-17u do 10-20a 
D “At Home in Europe. The Dutch in 
Munich around 1600” [tot 8/1 ] 
■ Villa Stuck
Prinzregentenstrafte 60 - 81675 München 
(p 089/45.55.51.25 wo-zo 1148a
I “Art of Tomorrow. Hilla von Rebay and 
Solomon R. Guggenheim” [tot 15/1] D 
“Franz von Stuck Die Künstlerfamilie" [26/ 
2] D “L’art nouveau. Schenkung Ziersch” [tot 
14/5]

Münster

■ Westfalisches Landesmuseum
fur Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster 
(^ 0251/59.07.01 di-zo 10-18aD “Wâhners Kriegskabinett” - Matthias 
Wàhner [tot 8/1] D “Willi Baumeister. 
Figuren und Zeichen” [27/11 tot 29/1]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafte 32 - 90402 Nürnberg

0911/231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20a
* "Trouble with Fantasy” - Tobias Bernstrup,
Cao Fei, Armin Boehm, Beate Geissler, 
Oliver Sann, Kerstin Kartscher, Markus 
Selg... [tot 22/1]

Remagen

■ Arp Museum
BahnhofRolandseck - 53424 Remagen 
(^ 02228/942.50di-zo ll-21a
I "Irgendwo" - Michael Schmidt [tot 2/12]

Siegen

■ Museum fur Gegenwartskunst Siegen 
Unieres Schloss 1 - 57072 Siegen
(^ 0271/405.77.10
D "Ko-Evolution" - Jochen Lempert [tot 27/ 
11] > “Natur und Abstraktion. Fritz Winter 
zum 100. Geburtstag" [tot 8/1]

Weil am Rhein

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafte 1 - 79576 Weil am Rhein 
• 07621/70.22.00 
di-vr 14-18u za-zo ll-17a
D “Gaetano Pesce. Il rumore del tempo” [tot 
8/1]

Wolfsburg

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
0 05361/266.90 
wo-za ll-I8u di+zo 11-20a
D Hussein Chalayan [tot 5/2] I “Harmony 
Paintings 1998-2005” - Eberhard Havekost 
[tot 26/2]

Frankrijk

Altkirch

■ Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130Altkirch
(^ 03.89.0882.59di-vr 10-18u za-zo 14-19a
> “Et maintenant” - Jeremy Deller, Gavin 
Turk, Hew Locke, Peter Saville, Scott King, 
Vinca Petersen, Emma Kay... [4/12 tot 19/2]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain 
de Vassivière en Limousin
Ile de Vassivière - 87120 Beaumont du Lac 
(^ 05.55.69.27.27dagelijks ll-18a
D “Strictement confidentiel” - Pierre 
Bismuth, Victor Burgin, Liam Gillick, 
Douglas Gordon, Bertrand Lavier, Philippe 
Parreno, Rob Pruitt, lino Sehgal, Lawrence 
Weiner, Ian Wilson [tot 22/1 ]

Carquefou

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou
(fi 02.2801.50.00
wo-vr 12-18u za-zo 15-19w
I “La nouvelle vie quotidienne” - Michel
Aubry [tot 1/1]

Delme

■ Centre d’art contemporain
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré33 - 57590 Delme 

03.87.01.43.42 wo-za 14-18u zo ll-18a
b Toby Paterson [tot 12/2]

Dijon

■ Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000Dijon 
(^ 03.80.67.1818ma-za 14-18aI “Messages, instructions, questions” - Dora
Garcia [tot 26/11]
■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
(^ 03.80.30.75.23 di-za 14-18a
D “Mirage of Loose Change” - Gary Webb 
[tot 30/12]
■ Le Consortium
centre d’art contemporain
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon 
(fi 03.80.68.45.55 di-za 14-18a
I “Etc.” - Tommaso Corvi-Mora, Abel Aver, 
Pierpaolo Campanini, Rachel Feinstein, 
Liam Gillick, Roger Hioms, Jim Isermann, 
Jason Meadows/Julie Nioche [tot 30/12]

Lyon

■ Biennale de Lyon
La Sucrière - Lyon
(^ 04.72.07.41.41 di-zo 12-19u do 12-22a
D "Lyon Biennale 2005. Experiencing
Duration" [tot 31/12]
■ Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon
(^ 04.72.10.17.40
wo-ma 10u30-18u
D “Georges Braque (1882-1963) et Henri
Laurens (1885-1954)” [tot 30/1 ]
■ Le Rectangle
Place Bellecour - 69002 Lyon 
ga 04.72.41.8880
D “Lyon Biennale 2005. Experiencing
Duration” [tot 31/12]
■ Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006 Lyon 
(^04.72.69.17.18
“Lyon Biennale 2005. Experiencing
Duration” [tot 31/12]

Metz 

■ Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - Metz 
(^ 03.87.74.20.02 
wo-zo ll-19a
D “Wall to Be Destroyed” - Judith Barry, 
Monica Bonvicini, Aemout Mik, Wendy 
Jacob, Sergio Prego... [tot 8/1 ]

Montpellier

■ Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud4 - 34000 Montpellier
(^ 04.99.74.20.35
di-za 14-18a
D “Ce qui lui reste de graisse” - Luc Andrié - 
schilderijen [tot 17/12]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
ChaiBaudeMoucrtsSartaa-06370MouansSartMx 
(fi 04.93.75.71.50 wo-ma ll-18a
• “Le chant rythmique de l’esprit Art de 
l’Islam et abstraction géométrique” [tôt 8/1 ]

Nice 

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 Nice 
cedex 2
(fi 04.92.07.73.80di-zo 14-19a
• “Camera Samba” - Dias & Riedweg/Gerald 
Panigni/"Lotissement de cimaises” - Scoli 
Acosta, Christophe Berdaguer et Marie Péj us, 
John Bock, Michel François, Christoph 
Draeger, Jacques Lizène, Jimmie Durham, 
Jessica Stockholder, Dan Peterman... [tot 8/1 ]

Paris

■ Paris Photo
Carrousel du Louvre - Paris
(fi 01.42.77.5894
“Paris Photo 2005” - kunstbeurs [17 tot 
20/11]
■ Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris
(fi 01.47.03.12.50
di 12-21u30 wo-vr 12-19u za-zo 10-19a
> “Fields” - Michal RovnerP’Croiser des 
mondes, aspects du document contempo
rain” - Emmanuelle Antille, Geert Goiris, 
Stanley Greene, Guillaume Herbaut, Janaina 
Tschâpe [tôt 31/12]
■ Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois32-38 - 75003 Paris 
(fi 01.42.71.38.38 wo-zo 14-19a
• “Scènes de vie” [tôt 18/12]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
(fi 01.44.78.12.33 wo-ma ll-21a
• “Ombres et lumières. Rêves d’ombre” [tôt 
2/1] D “Dada” [tôt 9/1] • "Vermelho, amare- 
lo, verde, azul” - Marepe [tôt 16/1] D “La 
donation Sonia et Charles Delaunay, à 
l’atelier Brancusi” [tot 13/2] D “Big Bang. 
Destruction et création dans l’art du 20e siè
cle” [tôt 27/3]
■ Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris
(fi 01.47.03.12.50
D Pierre Verger [tôt 24/12] I Christer 
Strömholm [10/1 tot 19/3]
■ Maison Européenne
de la Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris 
(fi 01.44.78.75.00 wo-za ll-20a 
l‘Plaisir la douleur” - Miguel Rio Branco/ 
’’Nowhere Anywhere Confrontations 1970- 
2005” - Peter Klasen/’La photographie pa
rallèle dans la collection de la Maison 
Européenne de la Photographie” [tôt 27/11 ] D 
“Carnets de route, photographies 1978- 
2005” - Carlos Freire [tot 8/1 ]
■ Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11/tijdelijk 
Couvent des Cordeliers, Rue de l’Ecole de 
Médecine 15 - 75006Paris 
(fi 01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-za 10u-19a
• “Ultraworld” - Doug Aitken [tot 31/12]
■ Musée national Eugène Delacroix 
Rue de Furstenberg 6 - 75006 Paris 
(fi 01.44.41.86.50 wo-ma 9u30-17u
D “Dutilleux et Robaut, une affaire de famil
le” [tôt 30/1]
■ Galeries Nationales du Grand Palais 
Avenue du Général Eisenhower 3 - 75008 
Paris
(fi 01.44.13.17.17 wo 10-22u do-ma 10-20a
I “Vienne 1900. Klimt, Schiele, Moser, 
Kokoschka” [tot 23/1]
■ Musée Cernuschi
Avenue Vélasquez 7 - 75008 Paris 
(fi 01.45.63.50.75 di-zo 10-17u40
D “Céladon. Grès des musées de la province 
du Zhejiang, Chine” [tôt 31/12]
■ Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
(fi 01.48.74.95.38di-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 
(fi 01.40.01.08.81 wo-za U-19udo ll-21u
D Luc Delahaye - fotografie/”Cinema pris
ma” - Dieter Appelt/”Spotless” - François 
Curlet & Donuts [tot 22/1 ]
■ Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
(fi di-za 10-19u zo 12-19tx
I “A.M. Cassandre. Oeuvres graphiques 
modernes 1923-1939” [tôt 4/12] D “Bestiaire 
médiéval” [tôt 8/1] D “Penser le monde” - 
Sebastiano Salgado - fotografiel’Rouge" - 
Christian Lacroix - vormgeving [tot 15/1] 
• Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
(fi 01.42.18.56.50di-zo 12-20a
D “Nature + eye’m hungry” - John Maeda/ 
Ron Mueck [19/11 tot 19/2]
■ Le Plateau - Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris
(fi 01.53.19.8810
wo-vr 14-19u za-zo lL19a
I Mauricio Dias, Walter Riedweg/Katrina 
Neiburga [tôt 27/11]
■ Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
(fi 01.47.23.38.86dagelijks 12-24u
D “WA. Surface d’autonomie temporaire” - 
Stéphane Dafflon, Olivier Millagou/”Lyrics” 
- Saâdane Afif/La chambre interdite” - 
Rebecca Bourigault [20/11] I “Kamikaze” 
- Robert MalavallEndeavor (Los Angeles)” 
- Sarah Morris [tôt 8/1 ] 
■ Musée d’Orsay
RuedelaLégiondHomeur-75343Paris cedexO7 
(fi 01.40.49.48.84 di-zo 10-18ü
I “L’art russe dans la seconde moitié du XIX 
siècle: en quête d’identité”/”Conespondances: 
Adouard Manet, Anthony Caro, Vincent van 
Gogh et Braco Dimitrijevic" [tôt 8/1 ]

■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36-75058Paris Cedex 01 
(fi 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21 u45
“Anne-Louis Girodet (1767-1824)” [tot 2/1] I 
“Frans Post (1612-1680). Paysages 
brésiliens”/'Tunga. A la lumière des deux 
mondes”/”Goût classique. Les arts graphiques 
sous le règne de Louis XVI" [tôt 2/1 ] • 
“Bijoux de l’Italie antique. La collection du 
marquis Campana"l‛Gérard, Girodet Gros. 
L’atelier de David. Dessins du Louvre" Ilot 
16/1 ] D “Le Louvre, Le Monde” - Jean-Luc 
Moulène [1/12 tôt 30/1 ] • “Une affaire de fa
mille: Constant Dutilleux (1807-1865) et 
Alfred Robaut (1830-1909)" [tôt 30/1] » 
‘Contrepoint De l'objet d’art à la sculpture” - 
Johan Creten, Paul- Armand Gette, Françoise 
Quardon, Huang Yong Ping, Françoise 
Vergier, Jime Dine, Louise Bourgeois... [1/12 
tot 20/2]

Pougues-les-Eaux

■ Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-Eaux 
(fi 03.86.90.96.60 
wo-zo 14-18w
D “Un monde raconté" - Marika Bührmann, 
Frédérique Lecerf, Cécile Proust, Jacques 
Hoepffner [tôt 22/12]

Quimper

■ Le Quartier
Place du 137è RI. - 29107 Quimper
(fi 02.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
D “Incursion dans le domaine urbain” - 
Alexandre Konstantinov/Bon Voyage” - 
Hélène Agofroy, Sandrine Elberg, Edith 
Roux, Anne-Marie Filair [tôt 8/1 ]

Rennes

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
(fi 02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u wo 9- 
20uzal0-12ul3u30-18u
I “Rapport de forces” - Bruno Serralongue - 
fotografie [2/12 tot 4/2] I “Proposition” - 
Jean-Marc Segalen [10/12 tôt 4/3]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000Rennes 
(fi 02.99.28.55.85 wo-ma 10-12u 14-181 
D “La photographie pictorialiste en Europe 
1888-1918” [tôt 15/1]

Rouen

■ Frac Haute-Normandie
46 rue St-Hilaire - 76000 Rouen
(fi 02.35.8868.22 wo-zo 13u30-18u30
D “Théâtre des opérations” - Michel François,
Richard Venlet [tot 11/12]

Saint-Nazaire 

■ Le Grand Café
Place des Quatre Z’Horloges - 44600 Saint- 
Nazaire
(fi 02.40.22.37.66di-za 14-19u zo
Jens Wolf [tôt 31/12]

Thiers

■ Le Creux de l’Enfer
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
(fi 04.73.80.26.56ma 
wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
D “Pluie sidérale” - Vladimir Skoda [tôt 
31/12]

Tourcoing

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer2 - 59200 Tourcoing 
(fi 03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18a
D “Réalités précaires” - Gerard Duchene/
Marc Ronet [tôt 15/1]
■ Le Fresnoy, Studio National
des Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing
(fi 03.20.28.38.00
wo-ma 14-19u za-zo 15-19vt
> “L’ait de produire l’art” [tôt 31/12]

Valenciennes

■ L’H du Siège
Rue de l’Hôpital de Siège 15 - 59300 
Valenciennes
(fi 03.27.36.06.61 do-zo 15-19ü
D “Vu d’en haut dessiner le paysage” -
Albert Clermont [tôt 26/11 ]

Villeneuve d‛ Ascq 

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve d’Ascq 

03.20.19.68.68 wo-ma 10-181
b “L’art brut & Dubuffet" [tot 2/1 ]

Villeurbanne

■ Institut d’Art Contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100 Villeurbanne 
(fi 04.7803.47.00wo-ma 13-19^
b "Lyon Biennale 2005. Experiencing
Duration” [tôt 31/12]

Groot-Brittannië

Cornwall

■ Tate Gallery St Ives
Stives - TR26 1TG Cornwall
(fi 01736/79.65.43 di-zo 10u30-17u3Q
I Kerstin Kartscher, Simon Carroll, Tacita
Dean [tot 15/1]

Gateshead

■ Baltic Centre for Contemporary Art 
South Shore Road - NE8 3BA Gateshead 
(fi 0191/4781810ma-zo l0-18u do 10-201
> ‘British Art Show 6” [tot 8/1 ]

Gallery UTOPIA
Bob Vanantwerpen
Stationsstraat 143
8340 Damme-Sijsele
gsm 0498-75.43.37
info@galerie-utopia.be / www.galerie-utopia.be 
openingsuren: weekend van 10totl2en van 15tot 18 uur 
en dagelijks op afspraak

Eindejaarstentoonstelling
met nieuw werk van onder andere:
BARAN Ph. - CLARYSSE Johan
DANIELE Mario - GOUAT Marie-Claire
KAYSER Robert - PAPARELLA Juan
ROSENTHAL Pierre - TIBBAUT Diana
VÉ Didier - VOLLEKINDT Robert 

tentoonstelling van 10/12/2005 tot 29/01/2006
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Leeds

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds
0 0113/234.31.58
dagelijks 10-17u30 wo 10-21\s
I “Bronze: The Power of Life and Death”/ 
’Tree of Knowledge; bronze casting from 
master to apprentice" [tot 31/12] D ‘Thomas 
Woolner. Seeing Sculpture Through 
Photography" [5/11 tot 5/2]

Liverpool

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Uverpool
C 0151/709.3223 di-zo 10-18a
I Sarah Lucas [tot 15/1] I ‘Inverting the
Map. Latin American Art from the Tate
Collection" [tot 23/4]

London

■ Whitechapel Art Gallery
80 Whilechapel High Street - El 7QX 
London

020/75.22.7&88di-w ll-17u wo ll-20a
D "LaLa Land Parody Paradise" - Paul 
McCarthy [tot 8/1 ] 
■ Saatchi Gallery
Vndenx’ood Street 30 - NI 7XJ London 

020/7823.2332 do-w 12-18a
• “The Triumph of Painting III” [tot 5/2]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
<^020/74.72.55.00 
di-do ll-19u vr-zoll-17u30
D “Along the Way” - Kerry James Marshall 
[25/11 tot 29/1]
■ Tate Modem
Baitkside - SEI 9TG London
<^020/78.87.86.87
vr-za 10-22u zo-do 10-18a
D “Photographs 1978-2004” - Jeff Wall [tot 
8/1] > Catherine Sullivan [19/11 tot 8/1] » 
“Henri Rousseau (1844-1910): Jungles in 
Paris” [tot 5/2] • “The Unilever Series: 
Rachel Whiteread” [tot 2/4] 
■ Institute of Contemporary Arts 
The Mall - SW1 London 
0 0171/930.3647 
za-do 12-19u30 vr 12-21a
I “Continuous Project Altered Daily” - 
Jonathan Monk [tot 4/12] 
■ Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 

020/7887.80.08dagetijks 10-17u50
• “Roger Fenton” [tot 2/1] • Silke Otto- 
Knapp [tot 8/1] I “Degas, Sickert and 
Toulouse-Lautrec. London and Paris 1870- 
1910” [tot 15/1] I “Turner Prize 2005” - 
Darren Almond, Gillian Carnegie, Jim 
Lambie, Simon Starling [tot 22/1 ]
■ Victoria and Albert Museum
South Kensington - SW7 2RL Lindon
(p 0171/938.83.61
ma 12-17u50di-zp 10-17u50
D “Diane Arbus"/”New Photography from
China” [tot 15/1]
■ Artangel
Portman Square 21 & National Portrait 
Gallery - W1 London
(^ 020/77.13.14.00di-w ll-19a
» “Seven Walks, London 2004-2005” -
Francis Alys [tot 20/11]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London
0 0171/439.74.38ma-zo 10-18a
I “Edvard Munch: By Himself’ [tot 11/12] 
D Jennifer Durrant [tot 19/12] I “Sanctuary.
A Landscape of the Mind. Jennifer 
Dickson’s Photographic Journeys in Turkey 
1996-2002” [tot 29/1] I Ken Draper [20/12 
tot 6/3]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V0DS London 

0171/439.74.38ma-zo 10-18a
I “China: The Three Emperors, 1662-1795” 
[tot 17/4]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg
Forum d’Art Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg
<f> +352/22.50.45 wo-ma 10-18a
I “L’humanité mise à nu et l’art en Frac, 
même. Collection du Frac Languedoc- 
Roussillon" [tôt 4/12]

Nederland

Almelo

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607 BN Almelo
<^0546/53.11.12
“Matras” - Jan van de Pavert [tot 8/1]

Almere

■ Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325AL Almere
<fi 036/537.82.82
wo za-zo 12-17u do-vr 12-2 la
D “Le peintre de la vie moderne” - Sven 
Kroner, Sophia Schama, Yesim Akdeniz 
Graf, Ina Bierstedt, Stefan Kiirten. Ulf Puder, 
Arjan van Helmond, Tjebbe Beekman, Peter 
Stoffel, Angelina Gualdoni [tot 19/3]

Amersfoort 

■ Armando Museum
Langegracht 36 - 3811 Amersfoort

033/461.40.88di-vr ll-17u za-zo 12-17a
I “Körpersprache - Landschaftssprache. 
Arnulf Rainer te gast in het Armando 
Museum” [tot 15/1]

Amstelveen
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■ Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
(p 020/547.50.50di-zo 11-17a
I "Love/Romance" - Dolores Zorreguieta 
[26/11 tot 26/2] • Joost Conijn [tot 26/2]
■ Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat50 -1182 JE Amstelveen 
0 020/641.57.54 do-zo 13-17a
I Cees Dam, Siem van der Marei [24/11 tot 
31/12]

Amsterdam

■ 66 East Centre for Urban Culture
Sumatrastraal 66 -1094 NH Amsterdam

vr 14-20u za 12-18a
• “Ruimtelijke mappings. Kaarten van stede- 

ke condities” [tot 17/12]
Amsterdams Historisch Museum

Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
020/523.18.22

ma-vr 10-17u za-zo ll-17a
D"Suiker" [tot 19/2]
■ Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011VX Amsterdam
0 020/620.48.78di-za 13-17a
I “Dutch Architects in Booming China” [tot
26/11]
■ Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 

020/625.77.64 wo-za 13-17u30
I Jorge Gay Molins - tekeningen, schilderijen
[tot 4/12]

■ Artwalk
Kunstroute in de Statsliedenbuurt - Van 
Boetezelaerstraat 1 - Amsterdam 
<^ 06/24.71.82.60
I “Nah und Gut” - Susanna Brenner, Helmut 
Dick, Kathrin Galland, Florian Göttke, Anja 
Masling, Tine Melzer, Tilmann Meyer-Faje, 
Kathrin Schlegel [tot 18/12] 
■ Bureau Amsterdam 
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
<^020/422.04.71 
di-zo 11-17a
• “Liberation Point’’ - Jill Magid [tot 31/12] 
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE Amsterdam 

020/625.5651
di-wo+zo ll-18u do-za 11-23a
D “Out of Sight. Recente ontwikkelingen in 
de hedendaagse Chinese kunst” - Cao Fei, 
Chen Xiaoyun, Lu Chunsheng, Ni Haifeng, 
Xu Tan, Yan Lei, Zheng Guogu... [tot 20/11] 
> “The Gravity in Art Een korte geschiede
nis van de zwaartekracht” [2/12 tot 22/1] 
■ De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 

020/622.90.14 di-za 10-20u30zo 13-17a
î “Interview With a Building IT’ - Sophie 
Nys [tôt 11/12]
■ De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17-1012 Amsterdam 
(fi 020/626.81.68 ma-zo 10-18a 
> “Indonesia. De ontdekking van het verle
den” [17/12 tôt 17/4] 
■ Ellen de Bruijne Projects 
Rozengracht 207A -101612. Amsterdam 
0 020/530.49.94 di-za13-18u zo 14-17a
I Saskia Jansen, Uto Eisenreich [tót 19/11] D 
“Groupshow”/Jeremiah Day [26/11 tot 7/1] 
■ Foam
Keizersgracht 609 -1017DS Amsterdam 
0 020/551.65.00 dagelijks 10-17a
• “50 jaar World Press Photo”/”Backstage” 
- Dennis Duijnhouwer [tot 7/12] D 
“American Music” - Annie Leibovitz [tot 7/ 
12] D “Henri Cartier-Bresson (1908-2004). 
Retrospectieve” [23/12 tot 2/4]
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 -1016PL Amsterdam 
<f 020/330.20.66 
di-za ll-18a
I “Scape” - Carla Klein/The Bakery" - Luis 
Romero [tot 19/11] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
<f 020/620.47.58 wo-vr llu-18u za 14-18a 
> PieterJan Ginckels, Maarten Sleeuwits [tot 
23/12] D André Kraysen, Jaroslaw Flicinski 
[7/1 tot 25/2] 
■ Galerie Ferdinand van Dieten - d'Eendt 
Spuistraat270-272 -1012 VW Amsterdam 
Ö 020/626.57.77 
do-za ll-18a
I “Old Devils and Senile Gods” - Jukka 
Korkeila - schilderijen [19/11 tot 22/12] 
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LIAmsterdam 
<f 020/423.30.46di-za 13-18a
D “We the Dutch First Party” - Sara van dér 
Heide/”Playstation: Ibid Projects” - Milena 
Dragicevic, Mindaugas Lukosaitis [tot 19/ 
11] D “Art Basel Miami Beach” - kunst
beurs [1 tot 4/12] D Matthew Monahan 
[26/11 tot 21/1] 
■ Galerie Jos Art
KNSM-laan291 -1019 LE Amsterdam 
(f 020/418.70.03 wo-zo ll-17u30
I Gerd Kanz, Christina Kokou [tot 21/12] D 
Bart Kelholt - sculpturen [6/1 tot 27/1] I 
Asger Jom - grafiek [6/1 tot 22/2] 
■ Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 -1016 HA Amsterdam 
<f 020/623.65.98 di-za 13-18a
I “Kunstmuseum van A tot Z” - Agata 
Siwek [tot 13/12]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA Amsterdam 
<f) 020/623.62.37di-vr ll-18u za 14-18a 
b “Frank Veteran, 1980” - Keith Edmier [tot 
10/12] D Britta Huttenlocher [17/12 tot 4/2] 
■ Galerie Van Gelder & AP 
Planciusstraat 9B-1013 MD Amsterdam 
P 020/627.74.19 di-za 13-17u30 
> “Backlit Gaps” - Szabolcs Kisspall [tot 
4/12] 
■ Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht 488 -1017KT Amsterdam 
(f 020/624.98.02 do-za 13-18a 
b “Paris Photo” - kunstbeurs [16 tot 20/11] D 
Yuki Onodera [tot 27/11] 
■ Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - Amsterdam 
“Pelgrimsschatten: Byzantium - Jeruzalem” 
[tot 26/3]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam 
cp 020/531.89.89 di-zo ll-18a 
b Rinko Kawauchi, Marijke van Warmerdam 
[tot 4/12] I “The Precious Animal” - Jan van 
Ijken [tot 22/1] D “Isidore van Kinsbergen 
(1821-1905). Photography Pioneer and 
Theatremaker in the Dutch East Indies” [5/ 
12 tot 26/2]
■ Mediamatic
Oosterdokskade 5 - Amsterdam
<f 020/626.62.62 vr-za 14-18a
• “Food Facility” - Marti Guixé [tot 11/12]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409 -1017PH Amsterdam 
(f 020/624.17.77wo-za 14-20a
• “Levenstekens” - Robert Swart [tot 11/12] 
D “Human Angels” - Marie Cécile Thijs [16/ 
12 tot 15/1]
■ Motive Gallery
Elandsgracht 10 -1016 TV Amsterdam 
<f 020/330.36.68 do-za 13-17uza 14-17a 
D “Make Believe” - Marjolein Rothman [tot 
26/11]
■ Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht605 -1017Amsterdam 
cp 020/523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo 1 l-17a
• “Rijk gekleed 1750-1910” [tot 22/1]
■ Rijksakademie van beeldende kunsten 
Sarphatistraat 470 -1018 GW Amsterdam 
• 020/527.03.00za-zo 12-19a
• “Open Ateliers” [26 en 27/11] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam
< P 020/625.72.14 di-za 13-18a
• Merina Beekman [19/11 tot 24/12]
■ Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam 
cp 020/573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21a 
D Philip Mechanicus/”Best verzorgde boe
ken 2004” [tot 4/12] I Vito Hannibal 
Acconci Studio [tot 8/1] D Yang Fudong 
[tot 15/1] D “Portretten” - Rineke Dijkstra 
[tot 6/2]
■ Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam 
0 020/568.82.00 
ma-vr 10-17u za-za 12-17a
• “Licht en duisternis. De Surinaamse schil
der Leo Glans (1911-1980)” [tot 8/1]
■ Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011 BS Amsterdam 
<P 020/428.42.84 wo-za 12-18a
D “The Last Four Seasons” - Jen Liu [tot 19/ 
11] • “Nada Art Fair Miami” [ 1 tot 4/12] I 
Laura Parries [26/11 tot 14/1] 
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX Amsterdam 
0 020/570.52.52 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
I “Beestachtig mooi. Kijken naar dieren, 
1750-1900” [tot 5/2]

■ W139
Oosterdokskade 5 -1011 AD Amsterdam 
(p 020/622.94.34 di-zo 13-19^
I “The Fountains of New York’ - Daragh 
Reeves [tot 27/11] I “Global Tour" - 
Meschac Gaba, Boris Acour, Zeigam 
Azizou, Renaud Auguste-Dameuil, Jordi 
Bernardo, Coco Fusco, Jota Castro, Oliver 
Ressler, Nika Spalinger... [16/12 tot 22/1]

Arnhem 

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem
<p 026/442.69.00 di-za 10-17u zo ll-17u
I “De poppenschilderijen van Lizzy Ansingh 
(1875-1959)’’ [tot 15/1] > “Kolenboeren, 
straatventers en muzikanten. Harde crisisja
ren humorvol verbeeld in werk Johan van 
Heil” [tot 12/2] I “Retrospectieve Hendrik 
Valk (1897-1986). Idealist, realist, stilist” [tot 
8/1] D “Double Cube. Schilderijen en werken 
op papier 1995-2005” - Vanessa Jane Phaff 
[tot 5/2} D “Van de straat Het sociaal engage
ment van Johan van Heil (1889-1952)” [tot 
12/2]

Assen 

■ Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ2 - 9401 GM Assen
(p 0592/31.53.16do-za 13-17q
D "Mind-Scapes & Shapes” - Regin a 
Verhagen & Eleonoor van Beusekom - in
stallaties [tot 26/11]

Bergen 

■ Museum Kranenburgh
Hoflaan 26-1861 CR Bergen
<P 072/589.8927 di-zo 13-17u
D “Park Meerwijk Manifest van de
Amsterdamse School” [tot 12/2]

Boxmeer 

■ Galerie Bastiaans
Steenstraat 54 - 5831JG Boxmeer
<P 0485/57.22.91 do-za ll-17u zo 14-17o
D ‘Transdistance” - Bart Vandevijvere [tot 
18/12]

Breda 

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda
<p 076/514.19.28do-zo 13-17u
D Koen Broucke, Peter Kantelberg [18/11 tot 
18/12]

Den Haag 

■ Artotheek Den Haag
Denneweg 14a - 2514 CG Den Haag
<P 070/346.53.37
di-wo vr-za 10-17u do 10-17u 19-21u
D Maarten Baas - vormgeving [tot 27/11] I 
“De utopie van Ypenburg” - Ralph Kâmena 
[30/11 tot 14/1]
■ Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517Den Haag 
(p 070/338.11.40 di-zo 14-22u
b ‘Willem van de Poll (1895-1970)” [19/11 
tot 5/2]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag 
<p 070/338:11.11 di-zo ll-17n
• “Prentenkabinet; affichés” [tot 21/11] D 
“En vogue! Mode uit Frankrijk en 
Nederland in de 18de eeuw” [tot 4/12] D 
“De Frik Collectie. Werk van Helen Frik" 
[tot 4/12] I “Haags goud en zilver” [tot 8/1] 
I “De omslag. Illusie en werkelijheid in de 
kunst van de jaren ‘50 en ‘60 uit de collectie 
van de Triton Foundation” [tót 15/1] D 
“Finse kunst rond 1900” [tot 29/1] D 
“Gebouwde luchtkastelen” - Ben van Os 
[tot 6/2] » Tomas Rajlich [26/11 tot 12/2] D 
“Ode aan Constant (1920-2005)” [3/12 tot 
26/2] D "Arnulf Rainer en Outsider Art” 
[17/12 tot 12/3] I “Samuel Jessurum de 
Mesquita (1868-1944). Indrukwekkende 
eenvoud” [10/12 tot 19/3]
■ Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag
<P 070/36475:85 di-za 12-17u zo 13-17u
I "Tien-tien" - Aimée Crince le Roy, Nelleke 
Scharroo, Annemarie Spijkerman, Ursula 
Maas, Sophia Roffel, Robert Verhaaf, Nel 
Pot, Arnold Hoogendorp... [tot 22/11] D 
“Kunstmarkt” [25/11 tot 13/12]
■ Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag
(p 070/365.89.85 
ma-za 12-17w
D Mark Handforth - sculpturen [tot 4/12] D 
Ivan Grubanov [18/12 tot 5/2] D “Jack of the 
Hearts” [20/11 tot 5/2]

Domburg

■ CBK Zeeland
Kasteel Westhove - Dornburg
<P 0118/61.14.43 ma-vr 9-17u
I Ronald de Ceuster - installatie [27/11 tot
20/1]

Dordrecht 

■ CBK Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht
<P 078/631.46.89
wo-za 12-17u do 12-21Ù
I “Project Selectie 05. Voorstellen nieuwe 
aankopen kunstuitleen” [tot 4/12] • “De 
Fabriek Vanhoffontwerpen" [tot 31/12]
■ Dordrechts Museum
Museumstraat40 - 3311 XP Dordrecht
<p 078/648.21.48 di-zo ll-17n
> “Gebroeders De Witt. Macht en onmacht 
in de 17de eeuw” [tot 15/1]

EgmondaanZee

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 - 1931 EV Egmond aan
Zee
(p 072/506.715 do-zo 15A9n
D “Groepstentoonstelling” [19/11 tot -/l]

Eindhoven 

■ MU
Emmas ingei 20 - 5611AZ Eindhoven
<p 040/296.16.63
ma-vr 10-18u za ll-17u zo 13-17u
D “KunstMarokkanen” - Abdellatif Benfai- 
doul, Amandine Meunier, Wafae Ahalouch 
el Keriasti, Sard Mahrouf, Hamid el 
Kanbouchi, Tarik Sadouma... [tot 20/11] • 
“Eindhoven Supervillage” [tot 19/12]
■ Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 5616 RT Eindhoven 
<P 040/252.90.93 di-za 13-17u
D Mariette van Berkel, Noud Aartsen [19/11 
tot 15/1]
• Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven
<p 040/238.10.00
di-zo ll-17udo ll-21n
• “EindhovenlstanbuL 38 Artists selected 
from 18 years of the Istanbul Biennial” - 
Absalon, Can Altay, Kutlug Ataman, Maria 
Eichhorn, Esta Ersen, Francis Alÿs, Heimo 
Zobernig, Maria Lassnig... [tot 29/1] I “The 
Complaints Club” - Lily van der Stokker [tot 
1/10]

Enschede

■ Rijksmuseum Twenthe
Lasondersingel 129-131 - 7514BP Enschede
<P 053/435.86.75
“Paleizen voor prinsen en brugers. De 
Nederlandse architectuur van de 18de eeuw”/ 
’Twin Pont Junction” - Het Tuytel [tot 15/1]

Groningen 

■ CBK Groningen
Trompsingel 27 - 9724 Groningen
<P 050/368.01.60di-vr 10-17u za-zo 13-17n
D ‘Wat er zich zoal op de wolken afspeelt’’ - 
Luk Van Soom [tot 1/1 ]
■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen
<p 050/366.65.55 di-zo 10-17u
D “Oog in oog. Fotocollectie van het 
Groninger Museum” - Anton Corbijn, Erwin 
Olaf, Micha Klein, Andres Serrano, Larry 
Clark, Inez van Lamsweerde, Diane Arbus../ 
Miguel Rio Branco - fotografie [tot 4/12] D 
“Professor Van Giffen (1884-1973) en het 
geheim van de Wierden" [18/12 tot 9/4]

Haarlem 

■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47 - 2011 EP Haarlem 
<P 023/534.05.84di-za 12-17u zo 13-17u
I ‘Women Architects NL” [tot 27/11]
■ De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem
op 023/511.5775 di-za ll-17u zo 12-TAi
I “Kamer van duisternis. Fotowerken 1994- 
2004” - Roger Ballen/"'Ontmoetingen. 
Portretfoto”’s” - Koos Breükel/’Wim T. 
Schippers, beeldend wérk. Van Looy-prijs 
2005” [tot 4/12] D ‘‘Drie schilderijen geres
taureerd” [29/6 tot 18/12] • Jonathan Meese, 
Jörg Immendorff/"Vijf videowerken, 2001- 
2005” - Julika Rudelius [17/12 tot 26/2] 
■ Teylers Museum
Spaarne 16 - 2011 CH Haarlem
<p 023/531:90.10 di-za 10-17u za 12H7u
I "Michelangelo Buonarotti. Tekeningen" [tot 8/1]

Heerlen 

■ Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - Heerlen
<P 045/577.22:10  di-vr ll-17u za-zo 13-17u
• “Later on We Shall Simplify Things” - Tim 
Ayres, Ab-van Hanegem, Jan van der Ploeg, 
Han Schuil/Roy & Ralf Cremers [tot 8/1]

Hilversum 

■ Museum Hilversum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum
<P 035/629:28.26
“Dromen van Amerika. Frank Lloyd Wright an 
de Nederlandse architecten” [25/11 tot 28/5]

Laren 

■ Singer Museum
Oude Drijt 1 -1251 BS Laren 
(p 035/539.39.39di-za ll-17uzo 12-17u
D “Oerbeelden van Ewald Mataré (1887- 
1965)” [tot 4/12] D “De verzameling van 
J.F.S. Esser” [13/12 tot 29/4]

Leeuwarden 

■ Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911KS Leeuwarden
<P 058/255.55.00 di-zo ll-17u
b “Confessional Vapour Trails” - Hadassah 
Emmerich [tot 11/12] D “Homo ludens. 
Works from the Envoy Series 1998-2005” - 
Ross Birrell/"Achterland - voorland. Theo 
Baart fotografeert Friesland” [tot 29/1]

Leiden

■ LAK-galerie
Cleveringaplaats 1 - Leiden
<p 071/512.48.90 ma-za 10-22u zo 14-17u
> Cor Drost [tot 25/11]
■ Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel28-32 - 2312 RA Leiden
<p 071/516.53.60di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
b “Honestly Stolen from the Experience of a 
Life-time” - Ritsaert ten Cate [25/11 tot 7/1] 
D “Rembrandts moeder, mythe en werkelijk
heid” [16/12 tot 19/3] D “Cees’ moeder, fictie 
en realiteit” - Cees Krijnen [25/11 tot 19/3]

Maastricht

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
(p 043/329.01.90di-zo ll-17u
D ‘Wan Drawing #801, Spiral 1996” - Sol 
LeWitt/”Leviten” - Franz West [tot -/12] I 
“Schilderijen, werken op papier 1992-2005” 
- Monika Baer [tot 29/1] b “Extravagant! 
Antwerpse schilderijen voor de Europese 
markt” [12/1 tot 9/4]
■ Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht
<p 043/351:0175 do-zo 13-17u
Î Marleen van Wijngaarden [tót 20/11] D 
“Voodoo Tricks en afwassen” - Dan Geesiri 
[3/12 tot 8/1]

Middelburg

■ SBK Middelburg - De Kabinetten
Zusterstraat 7- 4331 KG Middelburg
<p 0118/65.22.00di-zo 13-17u
D “Fire House” - Chiara Banfi [tot 27/11]
■ SBK Middelburg De Vleeshal
Markt - Middelburg
<p 0118/65.22:00 di-zo 13-17n
b “Nieuwe symbolen voor Nederland” - 
Ahmed Aynan, Alex van dé Beid, Peter 
Delpeut, Jos de Putter, Marjolein Rothman, 
Annelys de Vét [tot 27/11]

Nijmegen

■ Museum Het Valkhof
Kelflœnsbos 59 - Nijmegen
<P 024/360.88.05 di-vr 10-17u za-zo 12-17n 
I “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] 
D “Nijmegen, óudste stad van Nederland” 
[10/12 tot 7/5]
■ Paraplufabriek
Van Oldebameveltstraat63A - 6512 ATNijmegen 
(p 024/360.17.46do-zo 13-17n
> “Concorde” - Astrid Nippoldt [tot 20/11] D 
“Hidden Rythms” - Kostana Banovic, Yael 
Bartana, Ionana Nemes, Sebastian Diaz 
Moralez, Lisi Ponger, Mark Titchner, Robin 
Rhode, Maria Pask... [12/12 tot 22/1]

Noorden

■ Artipoli
Voorweg 2 B- 2431 Noorden
<p 06Q23720.44vrl5-21uza ll-17uzol2-17n
• G.A. Murniasih [26/11 tot 9/1]

Oss 

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341GC Oss
<P 0412/62.93.28 di-zo 12u30-16u30
D “Getting the Picture” - Jon Naar-fotografie 
[tot 6/2]

Plasmolen

■ De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586Plasmolen
<p 024/696.21.76vr-zo 12-17u
• Gilbert Decock [tot 24/12]

Roermond 

■ Galerie Wansink
Neerstraat 76 - 6041 KD Roermond 
(p 0475/33.17.04 do-za 13-17u zo 14-17u 
> Armando - tekeningen [20/11 tot 14/1] D 
Theo Kuijpers - schilderijen [29/1 tot 11/3]

Rotterdam 

■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam
<p 010/436.37.13
di-vr ll-16u30 za ll-17u zo 12-17a
D “Een collectie Hinkend als een klok Henk 
Chabot en tijdgenoten” [tot 8/1]
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16 - 3062 GR Rotterdam
(p 010/412.40.48wo-zo 13ü30-17u30
• Beril Anilanmert, Cana [tot 5/12]
■ Historisch Museum Rotterdam
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotterdam 
<p 010/217.67.67di-vr 10-17u za-zo lL17a 
I “Marius Richters Rotterdam (1878-1955). 
Schilder en glazenier” [tot 22/1] I “Richters 
en het panorama” [tot 12/2]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk341 - 3015 AA Rotterdam
(p 010/440.03.01 di-za 10-17u zo ll-17u
D “Losa, vlechtwerk van de Mbole" [tot 11/ 
12] I “Meesters van de romantiek. 
Nederlandse schilderkunst 1800-1850’’ [tot 
8/1] • “Charlie Chaplin” [tot 15/1]
■ Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 
p 010/441.94.00 di-za 10-17u
> “Sprekendé portretten. Grafiek van Jan Veth 
en tijdgenoten"/Olafur Eliasson [tot 27/11] D 
“Jan Kriege Metalen” [tot 11/12] D “Minimal 
Pop” - Thomas Rentmeister/’’Hoezo lepels?” 
[tot 15/1] • ‘Water & Werken” - Lucy & 
Jorge Orta [tot 5/2] I “Jaap Gidding. Kleur eh 
overdaad in Nederland” - vormgeving/ 
’’Prenten in de Gouden Eeuw: Van kunst tot 
kastpapief”/”Konstantin Grcic Industrial 
Design” [17/12 tot 26/2]
■ Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
p 010/440.12.00 di-za 10-17uza H-17u 
> “Nu binnen. De Nederlandse huiskamer 
herontworpen" [tot 4/12] I “Nest: Mare 
Müller' ’ [tot 18/12] • ‘Team 10” [tot 8/1] • 
“Dromen van Piet Sanders, een internatio
nale architectuurcollectie" [tot 19/2] D 
“DynamiCity: Tactics for a Changing 
Metropolis” [17/12 tot 5/3]
■ Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat63 - 3012 BN Rotterdam 
p 010/213.20.11 di-zo U-17\i
b “Why Mister, Why?’ - Geert van Kesteren 
[tot 20/11] D “Broedplaats Europoort vh De 
Béer [tot 4/12] D “Presentatie Steenbergen 
Stipendium 2005” [6 tot 11/12] I 
"Geheugenplekken" - Nico Bick [17/12 tot 
22/1] D Raymond Depardon [26/11 tot 5/2]
■ RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
p 010/476.76.44 do-zo 13-18^
b Hans Verwey - schilderijen/Shirley Shor, 
Chantal van Heeswijk [tot 20/11]
• TENT. CBK Rotterdam
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 
p 010/413.54.98 di-zo ll-18u
I "Wakaman" - Michael Tedja, Remy 
Jungerman, Gillion Grantsaan, Fabiola 
Veerman, Marica Dwight [tot 11/12]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50 - 3012 BR Rotterdam 
p 010/411.01,44 di-zo ll-18a
I “Archief’ - Peter Piller/”Bernadette 
Corporation” [19/11 tot 8/1]

Scheveningen

■ Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheveningen 
p 070/358.58.57di-za MA
D ‘Traditie in niéuwe vormen. Hedendaagse 
beeldhouwkunst uit China” [tot 11/12]

Schiedam 

■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
p 010/426.15.57do-zo 13-18ü 
b “Verbanden” - Inge van Haastert [tot 11/12] 
■ Stedelijk Museum Schiedam
Lange Haven 145 - 3111 CD Schiedam 
p 010/246.36.66di-za ll-17u zo 12u30-17u 
D “Parels van Schiedam. Hoogtepunten uit 
de historische collectie"PIn memoriam
Constant’ [tot 29/1]

's-Hertogenbosch

■ Artis
Boschveldweg471 -5211 VK ‘s-Hertogenbosch 
p 073/613,50.52 do-zo 13-17u
D “No Competitive Offers. Dial Rec. And its 
contributors” - Anna Moller, Annette Keim; 
Alexander Rischer, Christine Lemke, David 
Lieske, Hanna Schwarz, Peter Kersten, 
Stefan Thater, Thomas Eggerer... [tot 4/12] 
■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat41 - 5211 HT ‘s-Hertogenbosch 
p 073/687.78.77di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• Danielle van Broekhoven [19/11 tot 31/12] 
D “De Broedertwist. Nederland en België en 
de erfenis van 1830” [tot 8/1] I Marjolijn de 
Wit [7/1 tot 25/2]
■ Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch 
Ma^straterlaan100-5223MB ‘s-Hertogenbosch 
p^ 073/627.36.80
di+do 13-21U wo+vr-za 13-17\x
I ‘Taking Part” - Jota Castro [tot 4/12] D 
“Gijs Bakker and Jewelry” [tot 1/1]

Sittard

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard
P 046/451.34.60
di-zo ll-17\x
I Ben d’ Armagnac [tot 8/1] D “Sanderbout, 
een Sittardse volkswijk’ [tot 27/1]

Tilburg 

■ De Pont
museum voor hedendaagse kunst
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg
P 013/543.83,00 di-zo ll-17u
> Rob Moonen/”Beyond the Horizon. 
Schilderijen 1995-2005” - Robert Zandvliet 
[tot 8/1] b Elly Strik [14/1 tot 12/3] D Angela 
Bulloch [14/1 tot 7/5]
• Scryption
Spoorlaan434A - 5038 CH Tilburg 
p 013/580:08.21 di-vr 10-17u za-zo 13-17n 
D “Muziek opschrift. De wereld van de mu
zieknotatie” [tôt 19/3]

Utrecht 

■ Casco
Oudegracht 366 - 3511 PP Utrecht 
p 030/231,99.95 di-vr l0-18u
I “Publish and Be Damned” - Luca Hei - 
installatie [tot 2/12]

■ BAK, basis voor actuele kunst
Lange Nieuwstraat 4 - 3512 PH Utrecht 
p 030/231.61.25wo-vr 12-17u za-zo 13-17\i 
• “Concerning War, Soft Target War as à 
Daily, First-Handed Reality” - Renzo 
Martens, Adela Peeva, Jasmila Zbanic, 
Deimantas Narkevicius, Alain Resnais, Maja 
Bajevic, Ronald Ophuis, Ayreen Anastas, 
Rene Gabri, Jan Verwoert, ... [tot 18/12]
■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
p 030/236.23.62 di-za 10-17u zo 12-17u 
D “Global Fashion/Local Tradition. Globali
sation in Contemporary Fashion”/”De Rode 
Jurk” - Elma van Imhoff, Saskia van Santen 
Kolff [tot 15/1]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 
p 077/351.34:57di-zo H-17u
> “The Bag Incorporation”/”Theo Kuijpers. 
Een bezield constructivist" [tot 8/1]

Vlissingen

■ Kunstruimte deWil!em3
Oranjestraat 4 - Vlissingen 
p 0118/41.55.05 do-zo 12-17u
• “Beroemd in Zeeland” - Remco van deh
Bosch/Carla van Hoek - fotografie [tot 9/1 ]

Oostenrijk

Klosterneuburg

■ SammlungEssl
An der Donau Au 1 - 3400 Klosterneuburg 
p 02243/370.50.150di-zo 10-19u wo 10-21u 
D “Antoni Tapies & Arnulf Rainer. Porteurs 
de secret”/”Essl Award for Central and
Southeast Europe”/”Hotspots” [tot 29/1]

Wien

• Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
p 01/587.53.07di-za 10-18u
I De Rijke/De Rooij & Christopher Williams 
[24/11 tot 22/1]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien
P 01/504.98.80
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo ll-16\x
> ‘Wie Gesellschaft und Politik ins Bild kom
men” - Bureau d’études, Alice Creischer, 
Andreas Siekmann, Maria Eichhorn, Hans 
Haacke, Klub Zwei,... [tot 18/12]
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
p 01/521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20u
D “Szene Bulgarien" [tot 8/12] D “Preis der 
Kunsthalle Wien” [14/12 tot 15/1]
■ Kunsthalle Wien, Museumsquartier 
Museumplatz 1 -1070 Wien
p 01/521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20a 
I “Superstars. Das Prinzip Prominenz in der 
Kunst Von Warhol bis Madonna” [tot 22/2] 
■ MUMOK
Museumsplatz 1 -1070 Wien 
p 01/525.00 di-zo 10-18u do 10-21u
D “Discovery and Ownership. Insight into 
Austrian Private Collections” [tot 27/11] • 
“After the Act. The Staging of Performance 
Art” [tot 4/12] I “Nouveau réalisme. Art and 
Reality in the 1960s. Ppp Art, Realist tenden
cies of the 197O’s’’/”Bruce Nauman: Audio
video Underground Chamber und friihe 
Filme” [tot 30/1] D “Im Osten geht die Sonne 
auf, im Westen auch. New Abstract Painting 
from Austria” [15/12 tot 19/2]

Zwitserland

Aarau 

■ Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
p 062/835.23.30di-zo 10-17u do 10-20u
I "Auswahl 05” [3/12 tot 8/1]

Basel

• Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
p 061/206.62.62 di-zo 10-17u
I ‘Willem de Kooning. Paintings” [tot 22/1]

Bem 

■ Kunsthalle Bem
Helvetiaplatz 1 - 3005Bem 
p 031/350.00.40 di 10-21u wo-zo 10-17^
• “The Care of the Self ’ - Knut Asdam [tot 4/12]

Fribourg

■ Fri-Art Centre d’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700Fribourg 
p 037/23.23.51 di-vr 14-18u za-za 14-17\i 
• “Christmas Show” [19/11 tot 1/1]

Luzern 

■ Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzem
p 041/226.78:00 wo 10-20udi-zo 10-18^
b “A Kind of Magic. Die Kunst des 
Verwandelns" - Agnes Martin, Dale Chihuly, 
Bill Viola, Kiki Smith, Carsten Holler, Löri 
Hersberger, Nicoletta Stalder... [tot 27/11]

Riehen Basel 

■ Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
p 061/645.97:00 dagelijks 10-186 
» “René Magritte (1898-1967). The Key to
Dreams” [tot 27/11]

Winterthur 

■ Kunstmuseum Winterthur
Museumstrafie 52 - 8402 Winterthur 
p 052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u
D ‘Papier Paradisic. Zeichnungen, Collagen, 
Reliefs, Bilder 1956-2005” - John 
Chamberlain [tot 20/11] • “Von Calame bis 
Anker. Zeichnungen und Aquarelle des 19. 
Jahrhundert” [tot 4/12]

Zürich

■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024Zurich
p 01/251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10-176
D “Johann Héinrich Füssli" [tot 8/1] D “André 
Breton. Dossier Dada” [9/12 tot 26/2]

De volgende De Witte Raaf ver- 
schijnt op 15 januari 2006. Ge
gevens voor de agenda moeten 
binnen zijn vóór 15 december 
2005 op het postbusadres: Post
bus 1428,1000 Brussel 1.
The next issue of Dé Witte Raaf 
will be released on 15 January 
2006. Please send your informa
tion before 15 December 2005 to: 
Postbus 1428, B-1000Brussel 1.
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■ Fredie Flore & Dirk Pültau Woonopvoeding Een gesprek met 
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■ Lucio Fontana Manifest van de spatiale beweging via televisie ■ 
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(archiefdocument Jef Cornelis) ■ Geert Bekaert Koolhaas presente
ren Maastricht, 29 november 2004 ■ Jack Post De Usbreker live- 
televisie als video-installatie ■ 1976: Ge kent de weg en de taal 
(archiefdocument Jef Cornelis) ■ Filmografie Jef Cornelis ■ As you 
like it (by Rem Koolhaas) Een scenario van Jef Cornelis en 
Bart Verschaffel ■ 1995: Brussel, scherven van geluk (archiefdocu
ment Jef Cornelis) ■ Stefan Germer Documenta 5 van Jef Cornelis ■ 
Koen Brams & Dirk Piiltau “Le spectacle, mon dieu” Interview met 
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en vreemd blijven. Filosofie van de multiculturaliteit
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■ Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).
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(University of Chicago Press, 2005)
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culturaliteit (Amsterdam, Boom, 2005).
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Guy Bleus® - 42.292
Olfactorisch Mail-Art project & -expo
naar aanleiding van 50 jaar kunstonderwijs in Limburg 
met 778 deelnemers uit 43 landen.
www.scentslockskisses.com

mm3 4, KB 7
Z33, Zuivelmarkt 33 
3500 Hasselt (Belgium)
T+32(0)11 29 59 60
F+32 (0)11 29 59 61 
z33@limburg.be 
www.z33.be

dinsdag tot zaterdag: 1 lu tot 18u
zon- en feestdag: 14u tot 17u
24 en 31 december: 1 lu tot 16u
25/26 december en 1/2 januari: gesloten

Z33 is een initiatief van de provincie Limburg
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