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Kunst in huis
Kunst in huis: wat is onmogelijker? 
De moderne kunst is toch nergens thuis? 
Dus in huizen al helemaal niet! In het 
tijdperk van de ‘museumkunst’ is ‘huise
lijke kunst’ een contradictie. En toch: 
een groot, zoniet het grootste deel van de 
verkochte kunst komt finaal in de privé- 
sfeer terecht. Sommige mensen offeren 
hun hele huis aan de kunst op, met het 
gevaar dat zij als een spookachtig dupli
caat van de tentoonstellingsbezoeker 
door hun woning schuifelen. Anderen 
stoppen de kunst weg in kastjes. 
Nog anderen - de meerderheid allicht - 
proberen met kunst te leven.

Dat lukt nooit helemaal; het kunst
werk blijft een vreemd ding. Bart 
Verschaffel suggereert een nieuw per
spectief om die vreemdheid te vatten. Hij 
verbindt het kunstwerk met de kostbaar
heid van het geschenk. Het geschenk is 
nooit ‘van ons’ omdat het naar zijn 
schenker blijft verwijzen. Die plaats van 
de schenker wordt bij het kunstwerk 
ingenomen door de kunstenaar; het fecit 
van de kunstenaar zorgt ervoor dat het 
kunstwerk nooit ‘van ons’ wordt en dus 
niet thuiskomt in ons huis. We kunnen 
er wel aan gehecht raken, maar die inti
miteit is altijd ‘te groot’; alsof niet wij 
het kunstwerk bezitten, maar het kunst
werk ons bezit.

Dirk Lauwaert verkent het thema 
‘kunst in huis’ vanuit de herinnering, 
door na te gaan hoe zijn familie haar 
leven vormgaf met kunst en esthetische 
referenties. De bijdrage van Mariana 
Castillo Deball laat uiteenlopende 
(bezits)Iogica’s rond het ‘kostbare’ met 
elkaar botsen. Mexicaanse dorpelingen 
beleven het weghalen van archeolo
gische vondsten als ontregelend - voor 
hen heeft ‘bezit’ nog iets van ‘bezeten
heid’. Maar ze zijn modern genoeg om 
ook de materiële verliespost in te schat
ten. Deball doorkruist het relaas van één 
‘ontvreemding’ met het mercantiele 
‘goede smaak’-vertoog van Amsterdamse 
antiekhandelaars.

In twee bijdragen gaat de kunstenaar 
in en mét het huis aan de slag. Het con
trast is wel groot: Martina Droth onder
zoekt hoe Britse laatvictoriaanse klein
sculpturen mee vormgaven aan een idio
syncratisch model voor hoogwaardig 
leven met kunst in huis; Wouter Davidts 
belicht de neoproletarische versmelting 
van huis en atelier in het werk van de 
hardwerkende kunstenaar Gregor 
Schneider. Daarnaast worden twee fictie
ve modellen van ‘leven met kunst in 
huis’ belicht: Steven Jacobs introduceert 
een memorandum van Alfred Hitchcock 
over twee interieurs in The Birds (1963); 
Dirk Pültau bezoekt het interieur van 
San Ming in een tentoonstellingsruimte 
te Maastricht. Ook andere kunsten 
komen aan bod: muziek in huis (Mare 
Kregting) en - de evidentie zelve - het 
boek (Eddy Bettens).

Kunst in huis is een private zaak. Dit 
nummer begon dan ook met een prak
tisch probleem: hoe het private zichtbaar 
en dus bespreekbaar maken. Eerst had
den we empirisch materiaal nodig. 
Charlotte Lybeer gaf alvast een nieuwe 
dimensie aan het begrip ‘huisfotograaf’; 
ze ging op bezoek bij een twintigtal ver
zamelaars en kunstliefhebbers om hun 
‘leven met kunst in huis’ te documente
ren. Een keuze uit die beelden werd naar 
zes auteurs gestuurd met, naast de reeds 
genoemde Bart Verschaffel, ook Geert 
Bekaert, Maarten Delbeke, Reesa 
Greenberg, Rudi Laermans en Willem Jan 
Neutelings. Dit gedeelte - zes teksten in 
totaal - was een samenwerking met 
Wouter Davidts. De beeldselectie gebeur
de samen met Wouter Davidts, Bart 
Verschaffel en de fotografe. Een klein 
aantal beelden werd afgedrukt in kleur, 
als bijlage bij dit nummer.

We willen de (anonieme) verzamelaars 
en kunstliefhebbers van harte danken 
voor hun openheid en gastvrijheid.

Ten slotte in onze reeks over het VB: 
Koen Lemmens toetst de juridische notie 
‘vrije meningsuiting’ aan het dubieuze 
gebruik van dit concept door het VB.

Privaat kunstbezit
Notities over het kunstwerk als ‘geschenk’ en het probleem van het interieur

BART VERSCHAFFEL

As I say everybody has to like something, 
some people like to eat some people like to 
drink, some people like to make money some 
like to spend money, some like the theatre, 
some even like sculpture, some like gardening, 
some like dogs, some like cats, some people like 
to look at things, some people like to look at 
everything. Any way some one is almost sure 
to really like something outside of their real 
occupation. I have not mentioned games 
indoor and out, and birds and crime and poli
tics and photography, but anybody can go on, 
and I, personally, 1 like all these things well 
enough but they do not hold my attention long 
enough. The only thing, funnily enough, that I 
never get tired of doing is looking at pictures. 
There is no reason for it but for some reason, 
anything reproduced by paint, I may even say 
certainly, by oil paints on a flat surface holds 
my attention.

Gertrude Stein, Pictures, in: Lectures in 
America (New York, 1935)

Diesem Lebensprinzip aller Kunst: uns den 
Dingen dadurch naher zu bringen, dass sie uns 
in eine Distanz von ihnen stellt...

Georg Simmel, Philosophie des Geldes 
(Berlijn, 1900)

Het museum als eindbestemming?

Het kunstwerk vraagt om aandacht en om 
commentaar. Het wil opgemerkt worden en 
een plaats verwerven in de wereld. Een film 
die in de kast blijft liggen, een verhaal dat 
niet gepubliceerd en niet gelezen wordt, een 
partituur die niemand speelt, een schilderij 
dat in het atelier achterblijft, mislukken. 
Goede kunst, kunst die zeer waardevol en 
belangrijk is - zo menen we - heeft recht op 
openbaarheid. En iedereen heeft het recht 
om de kunst die waardevol en belangrijk is 
te kennen en ermee te leven. Goede of grote 
kunst moet toegankelijk zijn. In de westerse, 
burgerlijke samenleving worden die open

baarheid en toegankelijkheid geïnstitutio
naliseerd en gegarandeerd door de open
bare bibliotheek, het stadstheater, het 
museum, en door de kunstgeschiedenis. 
Volgens deze opvatting vertrekt het traject 
van een kunstwerk in de private ruimte van 
de persoonlijke verbeelding: de schrijftafel, 
het atelier, de studio. Het vindt dan via de 
‘kleine openbaarheid’ van de kunstgale- 
rieën, kleine uitgeverijen, achterzaaltjes, en 
de incrowd van supporters en sympathisan- 
ten, collega’s en critici, zijn weg naar het 
grote publiek. Nadien, in de mate van de 
bewezen belangrijkheid, volgt de erkenning 
door de Grote Huizen en ‘verwerft het werk 
een plaats in de canon, het repertoire, de 
musea, en de kunsthistorische overzichten. 
Het museum is de eindbestemming. Kunst 
komt thuis in het museum?

Een werk met betekenis en waarde vraagt 
evenwel niet enkel om publieke erkenning. 
Het feit zelf dat het goed en belangrijk is 
houdt immers in dat het werk interesse en 
bewondering kan opwekken. Kunst vraagt 
om respons, en dus om individuele en priva
te toe-eigening. Maar het is waar dat deze 
steeds bemiddeld wordt door die ‘openbaar
heid’. Doordat een kunstwerk drager is van 
betekenis en van waarde, is de kunsterva
ring immers geen eenvoudige esthetische 
ervaring. In kunst gaat het nooit alleen 
maar over wat men (zelf) mooi of ontroe
rend vindt of niet. De subjectieve esthe
tische ervaring van een kunstwerk ver
houdt zich steeds tot een betekenis en een 
waarde die tot stand komt, bekrachtigd en 
betwist wordt in een ‘openbaarheid’. De 
verhouding tussen het publieke karakter 
van een kunstwerk en de individuele bele
ving is zeer complex. De canon vraagt om 
aangevuld en bevestigd te worden door de 
individuele, doorvoelde kunstervaring. 
Maar het gaat er in de kunstervaring steeds 
(ook) om hoe de eigen onmiddellijke, esthe
tische ervaring zich verhoudt tot een oordeel 
en tot een consensus over de plaats van de 
kunstenaar of van een werk.

Het museum is, zoals iedereen weet, het 
einde van de kunst. Het museum is een 
opslagplaats van dodenmaskers, een gevan

genis, een mausoleum. De verveling en ver
moeidheid, de triestheid van die lange gan
gen en zalen met rijen kunstwerken, het 
kille officiële respect en de clichés die over 
die werken verteld worden, de cultus van de 
namen, de eenzaamheid van die dingen ’s 
nachts... Een schilderij dat in het museum 
hangt is niet van iedereen maar van nie
mand. De bezoeker kan niet anders dan het 
geweld van de museumlogica ondergaan en 
instemmen met haar beslissingen. Eens het 
museum bestaat kan niemand nog beweren 
dat El Greco flauwekul is. Maar de selectie 
mag nog zo overtuigend zijn, de ophanging 
van de werken zo perfect, en de bijschriften 
zo relevant, toch beseft de bezoeker dat hij 
zich te weer moet stellen, en dat hij de kunst 
moet veroveren op het museum. De private 
toe-eigening moet altijd ook tegen de canon 
en de consensus ingaan. Wanneer de canon 
en de private waardeschatting geheel over
eenstemmen en de toeschouwer voelt wat 
de gids zegt, wordt de bewondering te 
‘schools’, onpersoonlijk en ongeloofwaar
dig. De bezoeker die de gids gelooft, en alle 
werken naar verdienste en bekendheid 
apprecieert en aandacht schenkt, is een 
slachtoffer. Om het museum te overleven 
moet men kunnen beslissen El Greco voor
bij te lopen, en helemaal weg te zijn van een 
onbekende meester die niet méér is dan een 
kleine soldaat in het leger van de kunst. 
Kimst is dus altijd ook een private zaak.

Voor sommige kunstsoorten is publieke 
beschikbaarheid probleemloos verenigbaar 
met private toe-eigening. Dit geldt voor alle 
kunstsoorten die gemakkelijk gereprodu
ceerd of via moderne communicatiemidde
len verdeeld kunnen worden: de literatuur 
vanaf de uitvinding van de boekdrukkunst, 
de muziek sedert de grammofoonplaat en 
de cd, en meer recent de film door de dvd. De 
reproductie maakt het werk los van zijn 
stoffelijke sokkel en verlost het van zijn uni
citeit. De beschikbaarheid vraagt niet meer 
de openbaarheid van één plek of via één 
kanaal. Verhalen, muziek, zelfs films zijn nu 
‘draagbaar’ geworden en kunnen daardoor 
op zeer onverwachte en oncontroleerbare 
wijze interfereren in specifieke en ook zeer 
private situaties. Men kan bijvoorbeeld naar
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Wagner luisteren tijdens een helikopter- 
aanval, of naar Apocalypse Now kijken in 
bad. Sommige kunstgenres kunnen echter 
moeilijk gereproduceerd worden, zoals 
theater, dans en opera, en hetzelfde geldt in 
velerlei opzichten ook voor de beeldende 
kunst. De reproductie zorgt er ook hier voor 
dat men kan leven met kunst die men 
slechts eenmaal of zelfs nooit live gezien 
heeft. Soms blijkt de verfilming van een 
opera of dansvoorstelling inderdaad beter 
dan om het even welke opvoering of con
cert en soms kan men op reproducties schil
derijen beter en scherper zien dan op de 
plaats en in de omstandigheden waarin het 
origineel bewaard wordt. Maar dikwijls 
heeft de reproductie enkel een documen
taire waarde, of wordt ze gebruikt als 
geheugensteun. Een beeld of schilderij of 
object blijft vooralsnog een ‘unicum’ dat 
men ‘in werkelijkheid’ moet zien of erva
ren. Voor beeldende kunst geldt dat de toe- 
eigening van een uniek kunstwerk door één 
persoon het werk de facto nagenoeg ontoe
gankelijk maakt voor alle anderen. Werken 
in privé-bezit worden immers niet of slechts 
uitzonderlijk tentoongesteld, goede repro
ducties zijn schaars, van veel kunstwerken 
is niet bekend waar ze zich bevinden, van 
veel kunstwerken is zelfs niet bekend dat ze 
bestaan... Voor kunst die de canon niet 
gehaald heeft is dit wellicht niet zo erg. Wat 
telt is immers dat de belangrijkste kunst
werken ‘publiek bezit’ zijn, of dat de publie
ke verzamelingen tenminste een represen
tatieve selectie bezitten van de kunst die in 
privaat bezit is. De gedachte dat belangrijke 
kunstwerken voor altijd in privaat bezit 
zouden blijven, is moeilijker te aanvaarden. 
Getuige daarvan de wetgeving die allerlei 
beperkingen oplegt aan wat eigenaars met 
hun kunstwerken mogen doen, die wil 
beletten dat artistiek patrimonium het land 
verlaat, die langdurige bruikleen aan 
publieke collecties bevordert enzovoort.

Een merkwaardige tekst van Adolf Loos uit 
1919 drukt de complexe verhouding uit tus
sen privaat bezit en publieke betekenis van 
de kunst. In Richtlinien fürein Kunstamt, een 
blauwdruk van een cultuurbeleid, stelt Loos 
enerzijds dat de zorg voor de - hedendaagse 
- kunstproductie geheel overgelaten moet 
worden aan het private verantwoordelijk
heidsgevoel: “Der Staat hat keine Ankâufe 
zu machen, der Bürger hat für den zukünfti- 
gen Bestand an Kunstwerken zu sorgen."1 
De staat is verantwoordelijk voor het muse
um, dat objectieve waarde dient te represen
teren, en kan een kunstwerk slechts in de 
collectie nemen nadat er zich een consensus 
heeft gevormd. Tegelijk schrijft Loos dat pri
vate verzamelingen verplicht moeten worden 
om “alle vom Denkmalsamte inventarisier- 
ten Gegenstànde” - dat wil zeggen alle 
‘beschermde’ kunstwerken van museale 
waarde - uit te lenen voor museumtentoon- 
stellingen.2 Loos’ uitgangspunt is duidelijk: 
het privé-bezit is principieel (enkel) gerecht
vaardigd tijdens die fase van de carrière van 
een kunstwerk waarin de betekenis en 
waarde nog onzeker is of nog betwist wordt. 
Idealiter is dit een voorlopige toestand. Want 
het is de taak van het museum om de objec
tief waardevolle of de meest belangrijke 
kunst, die daarom principieel iedereen toe
behoort, ten gepaste tijde uit het private 
bezit op te vissen, en openbaar te maken.

De gretigheid en passie van de verzame
laar staan willens nillens, uiteindelijk, toch 
ten dienste van het algemeen belang. De 
figuur van de private verzamelaar past in de 
logica die de kunst — uiteindelijk en wezen
lijk - als een publieke zaak beschouwt. 
Natuurlijk zijn de feitelijke motivaties van 
verzamelaars altijd gemengd en onzuiver, en 
gaat hun bereidheid om werken uit te lenen 
voor museale tentoonstellingen gepaard 
met speculatieve bijbedoelingen of neven
effecten. Maar deze bijbedoeling lost op in de 
functie die - sommige - verzamelaars daad
werkelijk opnemen als verkenners en trend
setters. De verzamelaar is een ‘scout’ die 
eigen tijd en middelen riskeert door te kiezen 
voor jonge kunst of voor oude kunst waarin 
niemand nog geïnteresseerd is. Hij vervult 
een kritische functie. Net zoals de criticus 
zijn aandacht en reputatie riskeert door voor 
‘jonge kunst’ te kiezen, en de kunstkritiek 
als een sluis fungeert tussen het atelier en de 
kunstgeschiedenis, zo werkt de verzamelaar 
in de ruimte tussen het atelier van de kun
stenaar en het museum. Nieuwe kunst moet 
eerst zichzelf bewijzen door aan te slaan in 
een milieu dat losstaat van de kunstenaar. 
De waardeschatting door verlichte verzame
laars loopt vooruit op de consensus waar 
een institutie moet van uitgaan. Vele verza
melaars zien hun verzameling trouwens zelf 
niet als een louter private en bijna intieme 
zaak, en ze kiezen en kopen niet zomaar vol
gens de eigen smaak, maar zoeken naar wat 

- naar hun oordeel - belangrijk zal blijven. 
Aan sommige particuliere verzamelingen 
wordt terecht een publiek belang toegekend. 
Veel belangrijke museumcollecties zijn trou
wens gegroeid uit particuliere verzamelin
gen. De privé-verzameling anticipeert daar
bij niet alleen op het museum, maar ze kan 
er ook bewust tegen ingaan, en de consen
sus nog corrigeren. De privé-verzameling 
kan wachten op haar gelijk, en fungeert als 
een verzekering tegen vergissingen.

Kostbare kunst

Net zoals de verzamelaar geen conservator is, 
zo is de criticus geen historicus en geen 
wetenschapper. De kennis van de criticus is 
experimenteel en subjectief, maar dan in de 
zin dat hij de eigen beleving gebruikt als een 
proefstation: de beleving leert wat een werk 
kan aanrichten in een leven, waarbij de bele
ving van de criticus ‘generiek’ geinterpre- 
teerd wordt. De kritiek is dan waard wat het 
ervaringsapparaat waard is. Het werken met 
het materiaal van de eigen beleving en visie 
- wat die duidelijk maken over wat een kunst
werk kan aanrichten of oproepen - verschilt 
echter van het formuleren van persoonlijke of 
intieme voorkeuren of associaties. De beteke
nis van een kunstwerk voor iemand is per 
bepaling iets anders dan de betekenis van een 
kunstwerk voor mij. De private passie van de 
verzamelaar, ook al participeert ze structureel 
aan de publieke, onderneming die de Kunst is, 
doet echter méér dan ‘partij kiezen’, De verza
melaar wil een kunstwerk - soms één welbe
paald kunstwerk—zélf bezitten en kiest ervoor 
om ermee te leven. Walter Benjamin met de 
Angelus Novus van Klee, en Jacques Lacan 
met L'Origine du inonde van Courbet... De 
interpretatie dié betoogt dat de private kunst
verzameling, tegen de schijn van het tegen
deel in, toch werkt voor de Instelling Kunst, 
mist de oudere en meer primitieve lagen in de 
verzamelpraktijk die hier spelen, en die te 
maken hebben met de bezitsverhouding tot 
de dingen. Wat houdt het in dat (sommige) 
kunstwerken behoren tot die categorie van 
dingen die men wil en kan bezitten?

Er is een groot verschil tussen dingen die 
gebruikt worden en daardoor aan waarde 
verliezen, en dingen die met het gebruik wel 
oud worden en misschien verslijten, maar 
er toch niet door veranderen en hun waar
de behouden. Alle culturen maken het 
onderscheid tussen verbruiksgoederen en 
wat we kostbaarheden noemen. Voedsel is op 
nadat het geconsumeerd is, maar juwelen 
verminderen niet door ze te dragen en schil
derijen verslijten niet door ernaar te kijken. 
De twee soorten van dingen hebben een 
zeer verschillende betekenis en functie, en 
dat blijkt al uit wat er gebeurt wanneer men 
ze verzamelt: de accumulatie van verbruiks
goederen vormt een voorraad, de accumu
latie van kostbaarheden vormt een schat. 
Een voorraad is geen schat, en een voorraad 
aanleggen is niet verzamelen. In archaïsche 
samenlevingen vormen de kostbaarheden, 
net omdat ze hun waarde behouden, het 
eerste ruilmiddel en het eerste teken van 
rijkdom. Rijkdom valt er samen met het 
bezitten van en omringd zijn door een wel
bepaalde hoeveelheid van dingen.

In moderne samenlevingen vervangt het 
geld de kostbaarheden als ruilmiddel. Ook 
rijkdom en bezit worden begrepen in ter
men van geld, en dus van de mogelijkheid 
om te kopen. Rijkdom is koopkracht. Dit 
bepaalt voor een groot deel wat een (verspil
lende) levensstijl of het bezit van kostbaar
heden betekent: de betekenis en waarde van 
de dingen is wat het kost om ze te kopen. Het 
verbruik en het bezit tonen aan ‘dat men het 
zich kan permitteren’. Het geld maakt het 
rijk zijn dus los van het daadwerkelijk verza
melen, het bewaren van en het zorgen voor 
dingen. Dankzij de bank hoeft men zelfs het 
geld niet meer te bewaren. Maar deze ont
wikkeling, die de werking van de moderne 
samenlevingen beheerst, en waarbij in prin
cipe alles abstract en verwisselbaar is, doet 
de oudere betekenis van en omgang met de 
dingen niet geheel verdwijnen. ‘Duur’ en 
‘kostbaar’ betekenen vooralsnog- niet hele
maal hetzelfde. Net zoals binnen een globaal 
maatschappelijk systeem, geregeld door ver
algemeende verwisselbaarheid en contract, 
in de private kring van familie of vrienden 
oude sociale banden blijven bestaan, zo 
overleven - eveneens binnen die private 
levenssfeer - oude betekenissen en oude ver
houdingen tot de dingen. Het kernbegrip, 
dat zowel de betekenis van de dingen betreft 
als het sociale kader waarbinnen ze beteke
nis krijgen, is hier de ‘gift’ of het geschenk.

Het schenken en het geschenk overleeft 
marginaal maar algemeen als sociale prak
tijk. Iedereen kent nog de zeer oude codes 
die de keuze van het geschenk en het geven 

en krijgen van geschenken regelen. Zo bij
voorbeeld kan men - er zijn vanzelfspre
kend gecodeerde uitzonderingen - geen ver
bruiksgoederen of geld als geschenk geven. 
Een geschenk moet ‘kostbaar’ zijn: het moet 
een voorwerp zijn dat zijn waarde behoudt 
en dat düs bijgehouden of bewaard moet 
worden. De schenker moet het zélf kiezen 
en geven. Men mag een geschenk niet wei
geren, men moet het bijhouden en zorgvul
dig bewaren. Een geschenk dat breekt of 
verloren raakt is een probleem. Het is abso
luut verboden om een geschenk door te 
geven en zeker om het te verkopen. En voor
al: het geschenk creëert een ‘schuld’ die 
men moet inlossen door hetzelfde - iets 
gelijkwaardigs - terug te geven. Het 
geschenk is iets wat uitgewisseld wordt. 
Deze ‘ruil’ verschilt echter totaal van de 
aankoop of de ruil voor geld. De betaling is 
immers een manier om te ruilen zonder 
gevolgen: de betaling lost de schuld en de 
afhankelijkheid die ontstaat doordat men 
iets krijgt onmiddellijk in, en maakt de so
ciale band die het geven en krijgen creëert 
onmiddellijk los. Na de ruil van de geschen
ken blijft er wél een duurzame band over: 
het geschenk maakt immers - voor altijd - 
deel uit van het bezit van de ander, en bezet 
zo diens huis en leven. Het spel van gift en 
tegengift, van wederzijds ‘krijgen’, creëert 
dus sterke en dwingende sociale banden. 
Van het geschenk gaat een kracht en een 
werking uit. Een geschenk dringt altijd het 
leven van een ander binnen, en markeert 
het. Marcel Mauss schrijft in zijn Essai sur Ie 
don: “La chose reçue n’est pas inerte.”3 Het 
geschenk is bezield: “On mêle les âmes dans 
les choses; on mêle les choses dans les âmes. 
On mêle les vies et voilà comment les per
sonnes et les Choses mêlées sortent chacune 
de sa sphère et se mêlent.”4

Wanneer men de status van het kostbaar 
ding als ‘geschenk’ begrijpt, krijgt ook de 
‘rijkdom’ haar oude betekenis terug. De 
rijkdom bestaat niet uit een abstract cijfer of 
een vermogen, maar uit een schat van kost
baarheden die bewaard worden. De hoe
veelheid ‘geschenken’ toont de maatschap
pelijke status: de kostbaarheden betekenen 
sociaal prestige. De persoon die de meeste 
geschenken krijgt, en dus het rijkst is, moet 
ook het meest vrijgevig zijn, en is dus het 
machtigst: de koning. De erfenis is vanzelf
sprekend een van de belangrijkste manie
ren waardoor men op die oude wijze ‘krijgt’ 
en verschuldigd is. En omwille van wat het 
betekent is het geschenk meteen iets wat 
niet alleen bewaard, maar ook getoond 
moet worden. In zowat alle woningen zijn 
er daarom 'toonplaatsen' voorzien waar de 
kostbaarheden uitgestald worden. Men 
moet tonen wat men gekregen heeft.

Het ontologisch statuut van het geschenk als 
‘bezield object’ geeft, meen ik, een belangrijke 
aanduiding voor het verstaan van het eigen
aardige statuut van het kunstwerk. Het 
geschenk is het prototype van een object dat 
sociaal bezet is en voor altijd met de schenker 
verbonden blijft. De vaas blijft voor altijd ‘de 
vaas van tante...’. Het geschenk komt daar
mee terecht in een groep van objecten die, op 
zeer verschillende gronden, ‘bezield’ zijn. 
Erfstukken zijn bezield. Ook portretten zijn 
bezield: om het even wie de juridische eige
naar is van een schilderij, steeds blijft het 
model van een portret ‘aanwezig’ in het por
tret. Op een duistere manier blijft het model 
‘eigenaar’ van zijn of haar beeltenis. Ook een 
kunstwerk en - algemener - al wat gemaakt 
is door iemand die ‘zichzelf in zijn werk 
gelegd heeft’, is ‘bezield’. Om het even wie het 
bezit of ervoor betaald heeft, het kunstwerk 
blijft voor altijd moreel eigendom van de kun
stenaar of de maker, zoals de tafel altijd de 
tafel blijft van de grootvader die ze gemaakt 
heeft. Het verhaal is het verhaal van de 
auteur, het schilderij blijft het werk van de 
schilder - men kan onder het volgrecht bij 
het veilen van werken van levende kunste
naars, of onder het leenrecht voor auteurs, 
gemakkelijk de zeer oude regel herkennen dat 
men een geschenk niet mag doorgeven of 
doorverkopen zonder tegenprestatie.

Men kan de durende aanwezigheid van de 
maker in zijn schepping op vele manieren 
verklaren. De artistieke expressietheorieën 
trachten het verschil te maken tussen objec
ten die natuurlijk zijn en niets zeggen, en 
objecten die iets uitdrukken of waarin een 
maker een ‘boodschap’ (of zelfs: ‘zichzelf’) 
heeft gelegd. De hele problematiek van de 
expressie is theoretisch zeer ingewikkeld en 
vele vooronderstellingen ervan zijn nu zeer 
omstreden. Belangrijk lijkt mij echter dat 
men die gesofisticeerde, zeer romantische 
theorie niet nodig heeft om de ontologische 
specificiteit en het onmoderne, quasi-archaï- 
sche statuut van het kunstwerk te verstaan: 
in de privé-sfeer komt het kunstwerk terecht 
op de plaats van het kostbare geschenk.

Kenmerkend voor moderne gebruiksvoor
werpen is dat ze machinaal vervaardigd zijn, 
en diverse malen gekocht en verkocht zijn 
vooraleer de eindgebruiker ze verwerft door 
ervoor te betalen. De dingen ontstaan zo zon
der oorsprong. Ze zijn door ‘niemand’ 
gemaakt en ze leggen geen band tussen de 
maker en de gebruiker. Die dingen hebben 
geen ziel. Kunstwerken zijn echter geen 
gewone dingen. Ze worden algemeen behan
deld als uitzonderingen op de regel van de 
zielloosheid van de mechanisatie en repro
ductie: ze zijn persoonlijk en gesigneerd. Er 
zijn zeker analogieën met de manier waarop 
een merknaam of de signatuur van een ont
werper producten van een mythische oor
sprong voorziet. Maar eigenlijk blijven zelfs 
de hypermoderne kunstwerken (en mis
schien zelfs sommige designproducten) op 
een zeer ouderwetse manier waardevol, 
namelijk op precies dezelfde manier waarop 
het ambachtelijke meubel waardevol en kost
baar is. Wat (door iemand) ‘gemaakt' wordt is 
kostbaar. Het eerste herkenningscriterium 
voor de kostbaarheid is duurzaamheid: wat 
dagelijks gebruikt en opgebruikt wordt kan 
niet ‘kostbaar’ zijn. Daarnaast is er de 
bewaarplicht: men moet het geschenk bewa
ren omdat het altijd nog van iemand ànders 
blijft. Immers: wat iemand anders gemaakt 
heeft en men dus ‘krijgt’, kan men nooit hele
maal bezitten. Men kan er dus ook nooit naar 
believen over beschikken en het bijvoorbeeld 
zomaar weggooien. Het geschenk blijft ‘zich
zelf’, het blijft op een eigen, nadrukkelijke 
manier aanwezig. Het kunstwerk maakt zich, 
zoals het geschenk, los uit de massa van 
objecten die de wereld vullen, en is kostbaar 
zoals mensen dierbaar kunnen zijn.

Het feit dat een verzamelaar kunst koopt 
én dus betaalt voor een kunstwerk is hier
mee niet in tegenspraak. Integendeel. 
Vanzelfsprekend is er de handel en de specu
latie. Maar essentieel is dat de verzamelaar 
het kunstwerk niet koopt om het te verko
pen. De verzamelaar is geen handelaar. Hij 
koopt het werk om het uit de markt te halen 
en het zelf te bezitten voor altijd - of om het 
later te geven aan geliefde erfgenamen of 
‘aan iedereen’. De aankoop is geen transac
tie maar een engagement. De prijs van het 
kunstwerk is een ticket om uit de veralge
meende ruil te stappen, en om zich in te 
kopen in een zeer oude verhouding tot de 
dingen, waar geld nog niet telt. Maar waar 
rijkdom-bezitsdrang, naijver, gierigheid en 
egoïsme — natuurlijk wél telt. De ‘rijkdom’ 
van de verzameling is echter een vorm van 
‘oude rijkdom’: het gaat om het bezit van 
een hoeveelheid kostbaarheden die het 
leven zwaar maken en vertragen, omdat de 
dingen zorg vereisen, en net zoals een uitge
bouwde familie of relaties en vriendschap
pen een leven vastleggen en bepalen.

Kunst in huis

Hoe met kunst te leven? Meestal brengt 
men de kunst die men koopt mee naar huis, 
hangt de schilderijen aan de muur of zoekt 
er een plaats voor tussen de meubels en het 
huisraad. Het is belangrijk te beseffen dat 
het verlangen om de verzameling te tonen 
niet ingaat tegen de betekenis en de functie 
van het huis. Een huis is nooit alleen maar 
een ruimte geweest om in te leven en te wer
ken met daarbij een kelder om voorraad op 
te slaan. De woning is altijd ook een plaats 
geweest waar men kostbaarheden bewaart 
en uitstalt. Deze toonfunctie heeft zijn eigen 
topologie, gaande van de schouwmantel en 
de vensterbank tot de vitrinekast, de pronk- 
lijst, de pronkkamer en het rariteitenkabi
net. Zeer veel ‘hoge kunst’ die nu in musea 
bewaard wordt is precies gemaakt als 
pronkstuk, of om leefkamers en huizen te 
verrijken, en ze heeft de maat van het huis. 
De historiografie van de luxe en de ostenta
tieve consumptie legt uit hoe in de adellijke 
en de hoogburgerlijke levensvorm volledige 
woningen, de levens en de verschijning van 
de bewoners incluis, als ‘kostbaarheden' 
uitgestald worden. Toch stelt er zich een 
probleem. De moderne idee van kunst lijkt 
fundamenteel in te gaan tegen het gebruik 
van de kunst als pronkstuk, in die mate dat 
zelfs ook oude kunst - tenzij ze deel is van 
een historisch interieur - niet meer vanzelf
sprekend in een leefomgeving kan functio
neren. Maar waarom zou een 17de-eeuws 
schilderij, dat toch gemaakt is om in een 
interieur te hangen, misplaatst zijn aan de 
wand van een 21ste-eeuws appartement?

De eerste factor is het probleem van het inte
rieur. De relatieve democratisering van de 
luxe, de beginnende industrialisatie van de 
luxe-industrieën, en de globalisering door de 
kolonisaties in de 19de eeuw, hebben het 
burgerlijke interieur laten dichtslibben. De 
zin voor antiek, exotische voorwerpen, imi
taties en creaties in alle mogelijke historische
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stijlen, en merkwaardige fusionstijl-experï- 
menten hebben een eclectisch, volgestouwd, 
chaotisch interieur opgeleverd. De overvloed 
aan ‘bezielde’ objecten, die zich opdringen 
en alle tegelijk babbelen, slaat snel om in een 
bedreiging. De dingen laten nog nauwelijks 
plaats om te leven en verstikken de bewoners 
- zie Ensors Le meuble hanté. De tegenreactie 
is een gemeenschappelijk stijloffensief 
geweest van architecten, ontwerpers en 
kunstenaars. De Moderne Stijl is ‘zuiver’ en 
natuurlijk: de plantaardige natuurlijkheid 
van de art nouveau en de natuurlijke geome
trie van het kristal in de art deco bepalen de 
eerste modellen van het harmonische interi
eur. Het is een interieur waar alles bij elkaar 
past. Een interieur zonder geheugen en zon
der verwijzingen: de neutrale spiegel van de 
onhistorische ‘inwendigheid’ van de bewo
ner. Het moderne interieur is dus niet 
samengesteld uit vele dingen die elkaar min 
of meer toevallig treffen, elk hun geschiede
nis meebrengen, en gemeenschappelijk heb
ben dat ze stuk voor stuk bezienswaard zijn. 
Een harmonieus interieur wordt in één 
gebaar ontworpen als een gedroomd slui
tend geheel. Niet de dingen die het interieur 
samenstellen, maar het interieur zelf wordt 
zo een kostbaar object dat bewaard moet 
worden. Het effect van deze totale restyling 
van het interieur is trouwens dat de woning 
verstart in één beeld of één toestand die geen 
enkele toevoeging of verandering meer ver
draagt. De algehele esthetisering loopt hier
op uit dat men - met Karl Kraus - het ver
schil niet meer kan maken tussen een nacht- 
emmer en een kunstwerk. Alles wordt ont
worpen, alles wordt decoratie. En men 
begint vanzelf, zo schrijft Loos, terug te ver
langen naar huizen die niet ontworpen zijn 
door architect of decorateur: “wenn der 
bewohner diese raüme hundertmal kauflich 
erworben hat, es sind doch nicht seine zim- 
mer. Sie bleiben immer das geistige eigentum 
desjenigen, der sie erdacht hat. [...] Ich bin 
gott sei dank noch in keiner stilvollen 
wohnung aufgewachsen."5 In zijn argu
mentatie geeft hij zelf aan hoe dat interieur 
van zijn jeugd, samengesteld door het toeval 
van de familiegeschiedenissen en vervuild 
door kleine alledaagse gebeurtenissen, 
gemaakt is van ‘geschenken’: “Und hier die 
bilder der eltern! Welch schreckliche rah- 
menl Aber es war das hochzeitsgeschenk der 
arbeiter des vaters. Und hier der altmodische 
sessel! Ein überbleibsel aus dem hausstande 
der grossmutter. Und hier ein gestickter pan

toffel, in dem man die uhr aufhângen kann: 
Schwester Irmas kindergartenarbeit. [....] 
Die wohnung war nie fertig; sie entwickelte 
sich mit uns und wir in ihr. Wohl war kein 
stil darin.”6

Na het model van het ‘totale interieur’, zoals 
dat bekritiseerd werd door Loos, is een twee
de modernistisch interieurmodel ontwik
keld. Het principe hiervan is niet de eenheid 
van stijl maar de idee van plaats als ruimte: 
een gebouw of woning wordt gemaakt van 
een leegte die met eenvoudige geometrische 
figuren verdeeld en gestructureerd kan wor
den. De eerste verschijningsvorm van deze 
articulatie van de leegte is een wit vlak: de 
witte wand. De eerste figuren zijn het vier
kant of de kubus: the white cube. De geschie
denis van de 20ste-eeuwse architectuur laat 
zien hoe men hiermee zonder onderscheid 
woninginterieurs, winkeletalages en musea 
kan ontwerpen. Het effect op de verschij
ning en de betekenis van de dingen is bijzon
der. De leegte en het wit, die ‘oorspronkelijk’ 
en eerst zijn, isoleren en verzelfstandigen elk 
object: de duidelijkheid en neutraliteit van 
de ruimte accentueren de complexiteit en 
grilligheid van de vormen en de kleuren van 
de dingen. De eenheid en het evenwicht van 
het interieur berust hier niet op één nadruk
kelijk dominerende stijl die alles bezet. Het 
interieur wordt op een meer subtiele manier 
tot een ‘passend geheel’ gevormd: de asce
tische, neutrale ruimte haalt alle objecten 
uit elkaar zodat deze zich niet meer kunnen 
verbinden en elkaar niet meer kunnen 
tegenspreken. Een fifties radio, Thonet-stoe- 
len, een boerentafel, een Afrikaans masker, 
een Chinese vaas en een zeefdruk van 
Warhol kunnen perfect bij elkaar geplaatst 
worden in één constellatie, zolang tussen en 
onder de dingen de leegte kan verschijnen 
en de dingen elkaar niet aanraken! Het inte
rieur is dus gastvrij - het kan alles opnemen 
- maar onverschillig: alle objecten zijn, 
zolang ze dezelfde ‘posities' in de ruimte 
innemen, geheel verwisselbaar. Het proble
matische van deze interieurs is niet dat alles 
decoratie wordt, maar dat alles kunst wordt. 
De neutraliteit van de leegte en het wit, wer
ken als een sokkel waarop een object wordt 
geïsoleerd en uitgestald, en dit op precies 
dezelfde wijze in een woning als in een eta
lage en als in het museum. Alles wat op deze 
manier getoond wordt, wordt vanzelf kunst.

De modernistische woning die geen stijl- 
huis maar een kijkhuis is, behandelt het 

interieur als een compositie. De ruimte iso
leert alle objecten en laat ze uit de leegte 
naar voor treden als klanken uit de stilte. De 
bescheidenheid en terughoudendheid van 
de dingen is echter bedrieglijk: alles krijgt 
evenveel nadruk, de dingen zijn in aandacht 
gevangen zoals sneeuwwitje in een glazen 
kist. Het interieur is niet een geroezemoes of 
een achtergrond waaruit de aandacht, die 
zijn eigen leven leidt, één stem of één gezicht 
kan isoleren en terug loslaten. Het interieur 
zélf heeft de dingen al vast geordend en 
dringt één fotogeniek beeld onontkoombaar 
op. Het interieur wacht op de fotograaf. En 
deze manier waarop een interieur wordt 
samengesteld blijkt ononderscheidbaar te 
zijn van de manier waarop kunst getoond 
wordt in een museum. En omgekeerd.

Om te overleven moet het kunstwerk - zo 
leert de ervaring - uit de greep van het inte
rieur blijven. Door de werken samen te hou
den en ze in één hoek of een kamer te bewa
ren. Door ze in te pakken en op te bergen. 
Door ze te stapelen zodat de werken elkaar 
bedekken. Door ze veel te dicht bij elkaar te 
hangen. Alles kan, zolang het werk geen 
plaats heeft, zolang het niet ‘past’. De kunst
verzamelaar kan veel leren van de manier 
waarop boeken gewoonlijk in een huis ver
blijven: op rijen in kasten met hun rug naar 
de kamer gekeerd, maar ook tussen hand
doeken op legplanken in de badkamer, in 
een jaszak, onder het bed, op de grond gesta
peld, in dozen in de kelder...

De tweede factor die het private kunstbezit 
bemoeilijkt is het feit dat de moderne en 
hedendaagse kunst zich expliciet tegen het 
huis en het huiselijke gekeerd heeft. Niet 
enkel inhoudelijk, door de burgerlijke 
samenleving te bekritiseren, met haar 
begrip van normaliteit en rationaliteit, en 
met haar waarden die verankerd zijn in het 
huis en de familie; maar eveneens door te 
kiezen voor de schaal van het museum en de 
publieke ruimte. Veel kunst is gemaakt als 
‘museumkunst’, en in elk geval te groot en 
te zwaar of te volumineus om een huis bin
nen te kunnen. Veel kunstwerken zijn ook 
min of meer site specific, of vragen tenminste 
specifieke condities om opgesteld te worden, 
en deze gaan dikwijls in tegen de normale 
mogelijkheden van een woning. En veel 
kunst is materieel zo bijzonder, zo gebrekkig 
vervaardigd of zo efemeer dat men ze eigen
lijk niet mee naar huis kan nemen. Het con
serveren en installeren van dergelijk werk is 
bijzonder complex en vraagt quasi-profes- 
sionele vaardigheden. Verzamelen wordt zo 
een wel zeer paradoxale bezigheid. Het lijkt 
bijna ongepast om kunst te willen bezitten 
en in een huis te brengen. Maar deze onaan
gepastheid schept misschien mogelijkheden 
om op een onverwachte manier toch ‘juist’ 
met kunst te leven. Wanneer een kunstwerk 
niet ingepast kan worden in een harmo
nieus stijlinterieur en niet getransformeerd 
kan worden tot poëtisch of metafysisch 
object in een modernistische interieurcom- 
positie, reactiveert het misschien die oude 
plaats die een voorwerp in een huis kan 
innemen: het kunstwerk is dan - zij het wel
licht niet in de traditionele zin - ‘kostbaar’. 
Een ding waar nu niet veel aan te zien valt 
en dat men nauwelijks kan tonen, een ding 
dat moet blijven bestaan en dat men wil 
bewaren en kan verliezen, een ding dat altijd 
van iemand anders blijft en men toch zelf 
wil bezitten voor altijd, uit een ouderwets 
soort van “trouw aan de dingen die ons 
leven gekruist hebben” (Walter Benjamin).

In een moderne samenleving vormen de 
mensen niet één gemeenschap en gaan de 
private levensruimtes niet probleemloos op 
in een gedeelde wereld. Naast het gemeen
schappelijke dat politiek beheerd moet wor
den, liggen private levenssferen, en daar 
leeft men soms bijna alleen met wat men 
belangrijk en waardevol vindt, of men deelt 
er met weinigen wat het meest dierbaar is. 
Kunst kan beter niet enkel maar een ‘publie
ke zaak’ zijn.

Noten
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Het kunstige interieur
Als we het private interieur beschou
wen als een ruimte waar objecten zijn 
samengebracht, dan instigeert de aan
wezigheid van kunstwerken in dat inte
rieur de vraag naar wat al die objecten 
er eigenlijk doen. Precies omdat de 
kunst al wat zich daar bevindt onwe
zenlijk scherp categoriseert (er is nu 
kunst en niet-kunst), wordt het moge
lijk en onvermijdelijk om stil te staan bij 
het kunstige van de niet-kunst en het 
kunstloze van het kunstwerk. De aan
wezigheid van werk dat zijn bestaans
recht ontleent aan intentionaliteit, 
reflectie, de schaduw van auteur(s) en 
canons, kortom, aan zijn artificialiteit, 
kan niet anders dan de artificialiteit van 
de objecten die het omringen voor het 
voetlicht brengen. Deze beweging deint 
uit van de objecten naar de ruimte die 
hen verzamelt en van de ruimte naar 
degenen die haar gebruiken, maken en 
bezitten. De aanwezigheid van kunst 
brengt zo onder de aandacht dat het 
interieur nooit een spiegel of zelfs maar 
een uitdrukking van zijn bewoners is, 
maar in de letterlijke zin van het woord 
een tentoonstelling: het interieur open
baart niet alleen wat er plaatsvindt, als 
een te betreden of zonet verlaten scène, 
maar evenzeer hoe die scène (dus het 
interieur zelf) gemaakt wordt: door wie, 
en met welke middelen en aandacht.

Omdat hun eigen artificialiteit de 
geconstrueerdheid van het private inte
rieur doet oplichten, bewijzen kunst- 
werken, veel meer dan al de andere 
objecten die zich er bevinden, dat het 
interieur de ruimte is die bewoners vol
ledig toebehoort én die toch aan hun 
controle ontsnapt. In het interieur 
heerst immers een overvloed aan inten
tionaliteit, planning en referenties die 
onmogelijk tot een programma kunnen 
worden omgesmeed (minimalistische 
esthetiek is waarschijnlijk zo populair 
omdat ze dergelijk programma sugge
reert); het private interieur is steeds een 
onvoldragen biografie, nooit een kunst
werk. Precies omwille van die onvoldra
genheid ontstaat een complementaire 
beweging tussen kunst en niet-kunst: de 
geconstrueerdheid van het interieur die 
het kunstwerk aan de orde stelt, draagt 
zijn fragiliteit over op de kunst zelf. Als 
zelfs het interieur, datgene wat zijn 
makers volledig eigen behoort te zijn, 
onderworpen is aan allerlei contingen
ties, dan moeten die contingenties 
onvermijdelijk overslaan op de kunstige 
objecten die daar zijn verzameld. En dan 
niet alleen op hun manier van aanwezig 
zijn in het interieur, die wordt gedicteerd 
door bijvoorbeeld de beschikbare ruim
te, de architectuur of het domestieke 
programma, maar ook op die werken 
zelf. In het private interieur (veel meer 
dan bijvoorbeeld in het museum) blijkt 
dat het kunstwerk, van bij zijn prilste 
begin, minstens deels onttrokken is aan 
de regels van zijn eigen artificialiteit.

Hoewel het kunstwerk zich in het pri
vate interieur dus letterlijk overgeeft 
aan andere, onvoldragen, anekdotische 
of toevallige intenties en constructies, 
houdt het onderscheid tussen kunst en 
niet-kunst onverminderd stand. De 
categorieën zelf worden nooit aange
tast. De twee soorten objecten komen 
duidelijk voort uit een verschillende 
intensiteit en een andere vorm van aan
dacht. Met andere woorden, hoewel het 
private interieur toelaat om alle objec
ten aan dezelfde aandacht te onderwer
pen, en hoewel bijvoorbeeld de afstand 
die het kunstwerk eist (al was het maar 
omwille van zijn waarde of kwetsbaar
heid) er volledig kan wegvallen, toch 
behoudt het kunstwerk een residu van 
wat geïnvesteerd werd in zijn productie, 
verwerving en plaatsing. Daarom ver
draagt het kunstwerk in het private 
interieur een aandacht die bij andere 
objecten ongepast kan zijn, of mis
schien de anekdote van een onverdien
de glans zou voorzien. Maar het private 
interieur transformeert ook dit onder
scheid van een eenvoudige polariteit tot 
een dynamisch proces. Onvermijdelijk 
stelt zich de vraag hoe de aandacht die 
het kunstwerk vormde, overeenstemt 
met de aandacht van degene die dat 
werk met niet-kunst omringt. En of de 
aandacht (of intenties) van die verza
melaar geen volwaardig substituut 
kunnen vormen voor het plan van de 
kunstenaar.

Maarten Delbeke
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Het is klimmen of dalen, naargelang je komt of gaat. 
Als je vertrekt, gaat het naar beneden; 
maar als je aankomt, gaat het omhoog.

MARIANA CASTILLO DEBALL

Een reeks interviews met antiekhandelaren 
in de Amsterdamse Nieuwe Spiegelstraat 
groeit uit tot een tocht doorheen verschillen
de tijden en plaatsen. Een antiekhandelaar is 
een bijzonderlemand. Hij kan beslissen wat 
waarde heeft, wat bewaard moet worden en 
wat kan uitgroeien tot een statussymbool. 
Het verhaal van de handelaars wordt verwe
ven met een bijzondere gebeurtenis in de 
Mexicaanse archeologie. Eeuwenlang had 
het reusachtige stenen beeld van Tlaloc, een 
regengod, in een uitgedroogde rivierbedding 
in het dorpje Coatlinchan gelegen, ongeveer 
50 km van Mexico City. Op 16 april 1964 
werd het beeld daar weggehaald en op een 
speciaal daarvoor gebouwde trailer overge
bracht naar zijn huidige locatie, bij de 
ingang van het Nationaal Antropologisch 
Museum in Mexico City.

Het regent in Mexico City. Tlaloc, de 
regengod, komt in de hoofdstad aan. 
Met de regenbui wil Tlaloc de mensen 
straffen die het hebben aangedurfd 
hem van zijn oorspronkelijke plek weg 
te halen. Tlaloc, een gigantische mo
noliet van 167 ton, lag 15 eeuwen lang 
in een uitgedroogde rivierbedding in 
het dorpje Coatlinchan, ongeveer 50 
km van Mexico City. De sculptuur werd 
gemaakt tussen de 4de en de 6de eeuw 
en is de grootste monoliet van Amerika. 
Altijd heeft het beeld de aandacht 
getrokken van nieuwsgierigen, toeris
ten en buitenlandse onderzoekers. 
Aan het begin van de 19de eeuw iden
tificeerden archeologen het beeld als 
Tlaloc, de regengod.

“Kun je me daarover faxen? Op hetzelfde num
mer als dit... ja, oké... Het is erg moeilijk om 
nieuwe spullen te krijgen, maar als je in 
Amsterdam bent, moetje zeker eens langsko
men in mijn winkel [...] Men praat veel over 
oude culturen, maar de meeste mensen denken 
niet goed na: ze denken dat ik naar Egypte 
trek, om daar te graven en zo, en dat ik daarna 
met m’n schopje naar Mexico trek, en daarna 
naar Peru, weet je wel. En dan hoor je de ver
halen van de musea, dat het allemaal illegaal 
is. Ze zeggen dat wel, maar ik wil graag het 
echte verhaal horen dat erachter zit, want ik 
weet nergens van af en ik zit toch ook in die 
business. Er gebeurt altijd iets, maar niet zo 
heel veel; misschien hier en daar wel eens wat, 
maar niet zo vaak als mensen denken. Want ja, 
waar is het, waar zijn de spullen? Ik zie ze 
niet. [...] Dat is geen diefstal, ze noemden ons 
toen amateurarcheologen en we groeven in de 
grond, en het was allemaal erg leuk - mis
schien ben ik daarom wel antiekhandelaar 
geworden — maar voor het geld deden we het 
niet, want het was hard werken en schatten 
hebben we nooit gevonden, alleen wat aarde
werk en zo. Veel van de dingen die ik gevonden 
heb, kun je nu in musea zien. Ga naar het 
Museum Boijmans Van Beuningen, afdeling 
archeologie: de helft van de dingen die je daar 
ziet, is door mijn handen gegaan.”

Op donderdag 16 april 1964 werd het 
beeld overgebracht naar het Antropolo
gisch Museum in Mexico City. De over
heid had in ruil voor het beeld een 
school, een gezondheidscentrum, een 
plaatselijk museum en een kopie van 
het beeld beloofd. Veertig jaar later 
blijkt dat die beloften bijna allemaal 
ijdel zijn gebleven.

“Als je echt gevoel voor kunst hebt, zo hoor je 
wel eens, vind je kunst ook op straat [...] niet op 
straat, niet op straat; als je jarenlang in deze sec
tor bezig bent, dan weetje waar je zijn moet, ik 
koop van privé-personen, op veilingen, van col
lega’s [...] vooral via veilingen, via collecties of 
via mensen die hebben geërfd en die zelf niets 
hebben; occasioneel via Afrika, maar er is niet zo 
veel meer over, al toén ik ermee begon was dat 
zo, kon je alleen nog derderangs- of vierderangs- 
voorwerpen vinden[...] Er zijn altijd families die 
de spullen willen verkopen die ze thuis hebben 
liggen, en we kijken of er iets waardevols bij 
zit; dan kopen we het en restaureren het.”

Vorige regeringen hadden diverse 
keren geprobeerd om de monoliet te 
verhuizen, maar eind 1963 kwam de 
hele machinerie op gang. Deze keer 
kwam de regering de steen echt halen. 
Na enorme manoeuvres werd de steen 
opgetild en was hij klaar om te worden 
getransporteerd.

Op dat ogenblik begon de rebellie.
Drie keer probeerden de inwoners 

van Coatlinchan te verhinderen dat de 
steen zou worden weggenomen. Ze 
vernielden de metalen structuur die de 
enorme monoliet overeind hield, zodat 
hij viel en weer lag waar hij altijd gele
gen had. Ze hielden de trailer tegen en 
sloegen de chauffeurs, maar tever
geefs. Ze beschadigden de wielen van 
het platform; de kinderen gingen in 
het midden van de weg liggen om de 
voertuigen tegen te houden.

De volgende dag bezette het leger het 
dorpje en bleef er tot de operatie voor
bij was.

“Mijn cliënten worden oud en kopen niets 
meer, en jonge mensen hebben geen interesse, 
ze kopen namaakmeubels die er leuk uitzien, 
en ze hebben een ruime flat waar ze enorme 
schilderijen aan de muur hangen, of reproduc
ties of ander waardeloos spul, als het er maar 
leuk uitziet; en ze reizen graag - daar spende
ren jonge mensen hun geld aan — ze reizen 
naar al die verschrikkelijke landen ver weg [...] 
Ik ken acht landen: Marokko, Tunesië, Egypte, 
Kenia, Tanzania, Kameroen, Gabon [...] Ik reis 
niet zo heel veel, de handelaars sturen me 
foto’s en ik zeg ‘breng het maar’, en als ik het 
niet goed vind, vraag ik dat ze het weer meene
men, dus is reizen niet meer zo belangrijk als 
vroeger. Je kunt zelfs dingen via het internet 
kopen; als je een autokoffer koopt, lukt dat wel, 
maar als je een kast wilt kopen, gaat dat moei- 
lijker, omdat je ze eerst wützien, je wilt er 
even naar staan kijken. Ze maken er mooie 
leuke foto's van, maar de realiteit is niet altijd 
zo mooi.”

Omdat het verzet bleef duren, bouw
den ze in enkele dagen tijd een school 
en een gezondheidscentrum.

De krantenkoppen: “Tlaloc ont
ketent storm”.

Een van de inwoners getuigde: “Het 
is mogelijk dat in onze aderen nog het 
bloed stroomt van onze voorouders, de 
mensen die het beeld hebben gemaakt. 
Ik begrijp wel dat archeologie belang
rijk is en zo, maar Tlaloc is van ons.”

“De echte interesse, die is weg: 20, 30jaar 
terug had je zonen van artsen - om je een 
voorbeeld te geven- en als vader Rotterdams 
zilver had verzameld, dan deden die zonen dat 
ook, en ze wisten er alles over; maar dat is 
weg, nu willen ze één stuk, een echt sierstuk, 
en eigenlijk — ze herkennen het toch niet omdat 
je daar veel tijd voor nodig hebt - maar ze kun
nen zich niet voorstellen dat het uit de 18de 
eeuw kómt, zeg maar, uit de tijd van Louis XVI 
of Louis XV, en dat het toen een heel andere 
functie had. Dus die historische kant, die is 
verdwenen. Wij denken dat 2000jaar heel 
lang is, maar als je even natelt is 2000jaar 
gewoon 30 keer je vader en zijn vader en zijn 
vader en zijn vader. Dus als je het over de 17de 
eeuw hebt, dan moet je maar acht grootvaders 
teruggaan! Nog altijd wordt de geschiedenis 
verbrand, elke seconde [...] Op school in 
Nederland leren ze sowieso niets meer, van 
geschiedenis weten ze niets af - als je het over 
een beroemde Nederlander uit de 17de eeuw 
hebt, vragen ze: ‘Wie is dat? Nooit van 
gehoord. ’ Dus zijn ze al evenmin echt geïnte
resseerd in die objecten. Als ze iets bekijken, 
zeggen ze: ‘Hoe kan het dat je die dingen nog 
kunt kopen, uit de 17de eeuw?’ Ze weten niet 
wat er in de wereld aan de hand is; ze willen 
alleen maar muziek en drugs.”

Op 16 april om 6 uur in de ochtend 
begon de god aan zijn reis.

Operatie Tlaloc duurde bijna 24 uur.
Bewaakt door 100 in slagorde opge

stelde soldaten en aangevoerd door een 
heus leger van antropologen, inge
nieurs en mechanici ging het transport 

van de reusachtige monoliet van start. 
De deskundigen die verantwoordelijk 
waren voor het vervoer van het 167 ton 
wegende beeld tilden het bovenop een 
robuust vehikel dat 72 wielen telde; de 
banden waren speciaal ontworpen om 
de enorme druk van die reusachtige 
massa te weerstaan.

Twee krachtige trailers met sterke 
dieselmotoren zorgden voor de trek
kracht, en een krachtige bulldozer hielp 
het transport vooruitduwen, zodat een 
snelheid werd bereikt van 5 km per uur.

“Het is allemaal anders geworden, vroeger 
reisden veel verzamelaars om een welbepaalde 
reden naar Afrika: als hulpverleners, in het 
leger, met de kerk, noem maar op; maar ze 
hadden een persoonlijke relatie met Afrika en 
zo begonnen ze te verzamelen...

Nu kun je geen relaties meer opbouwen, ik 
zeg altijd ‘Goeiemorgen meneer’, en de volgen
de keer zeg ik weer ‘Goeiemorgen meneer’.
- Hoe heet u?
— Ik ben Nick.
- Ik ben Henk.

...en dan gaan ze weer. Tegenover mijn cliënten 
bewaar ik altijd een afstand, als het te vriend
schappelijk wordt, ben ik de pineut, want dan 
moetik ze alles voor een prikje verkopen. Op 
een veiling zeggen ze: ‘Dat wil ik hebben, Iaat 
dus maar’, maar dan ben ik hun slaafje en dat 
wil ik niet. Als ik op een veiling iets zie wat ik 
wil en jij wüt het ook, dan ken ik je niet, op die 
veiling ken ik je niet. Maar dan zijn ze woest: 
‘Ik had je toch gezegd dat ik het hebben wilde!’ 
En dan zeg ik: ‘Ik wilde het ook.’
- Hoeveel vraagje ervoor?
— 3Ó0 euro.
- Kan ik geen betere prijs krijgen? 
— 350 euro.

En dan kijken ze me vreemd aan en dan zeg ik: 
‘Waarom moet het altijd beter zijn voor jou, 
waarom niet voor mij?’ Dan lachen ze even, en 
maken ze een grapje, en meestal kopen ze dan.

Dat is ongeveer de relatie die ik met mijn 
cliënten heb.”

In de bijtende ochtendkou namen de 
inwoners van Coatlinchan zwijgend 
afscheid van de god die eeuwenlang bij 
hen was gebleven.

Incidenten waren er niet, maar bij de 
inwoners van de streek heerste een 
melancholische sfeer.

“Als ze hun gezin een maand lang te eten kun
nen geven door een stuk hout te verkopen dat 
ze ergens in een hoek hebben liggen, dan doen 
ze dat, omdat ze maar half in die dingen gelo
ven. Ze zijn niet dom, als tien mensen zoiets 
willen kopen, dan maken ze het zelf. Dan 
maken ze zelf de dingen die Europeanen zo 
mooi of zó sterk vinden: Zo zien ze het mis
schien zelf niet, maar Europa wil het zo, dus 
maken ze het.

Er is een grens— maximaal 50 jaar- want 
al in de jaren 1950 begon alles ‘modern’ te 
worden, wat wil zeggen dat Europa meer 
invloed kreeg.

In de steden begon het al vroeger, maar in de 
dorpen begon het rond die tijd. Alles wat 
recenter is dan de jdren 1950 noem ik daarom 
een ‘vraagteken’. Werd het gebruikt, werd het 
niet gebruikt? Is het authentiek?”

Het transport verliep traag, over de 6 
km lange weg die speciaal voor de god 
was aangelegd.

Het was al nacht toen Tlaloc in 
Mexico City arriveerde, maar op het 
centrale plein, de Zócalo, stonden 
25.000 mensen hem op te wachten. 
Het was alsof de stad zich had voorbe
reid op een fiësta: overal waren de lich
ten aan, het verkeer was stilgelegd, in 
de straten waren drommen mensen. 
De ironie wilde dat de aankomst van 
de god werd begeleid door de zwaarste 
storm die ooit in dat droge seizoen 
werd geregistreerd.

Sinds het vertrek van de monoliet 
regent het niet meer in Coatlinchan, 
de wolken worden zwaar en grauw, 
maar dat is alles. In de hoofdstad daar
entegen lopen zelfs de straten onder.

“Op school zouden ze mensen moeten leren om 
meer naar hun eigen smaak te luisteren, om 
stevig in hun schoenen te staan in plaats van 
te doen wat de anderen doen [...] Alles waar ik 
van hou, is mijn specialiteit, ik ben geïnteres
seerd in de dingen waar ik van hou, en om din
gen waar ik niet van hou geef ik geen zier [...] 
Als je echt iets hebt gerealiseerd, als je iets 
voor.elkaar hebt gebracht, dan geeft je dat een 
goed gevoel, een gevoel van zelfrespect: ik ben 
iets, ik kan iets, maar veel mensen voelen zich 
slecht, ze missen iets maar ze weten niet wat, 
ze kunnen niets, en ze verliezen zichzelf in... 
shit, al die rommel. Ik denk dat het... ik denk 
dat de manier waarop mensen zich gedragen 
erop achteruitgaat.

Je ziet dat mensen zich de hele tijd willen 
profileren. Ze zijn op een feestje, met een glas 
wijn in de hand, en ze zeggen:‘Ik ben net naar 
het Van Gogh geweest, en dat vind ik zo prach
tig!’ Zo praten ze dan, en als je bij hen thuis 
komt, is daar absoluut niets! En daar heb ik 
een vreselijke hekel aan. [...] Het risico bestaat 
altijd, je kunt niets voorspellen - het is ook een 
luxe als je de dingen kunt kopen waar je van 
houdt - als de economie het slecht doet, is dat 
ook een risico, maar als alles dan weer beter 
gaat? Ik kan niet in de toekomst kijken, ik kan 
alleen maar mijn best doen. ”

De migratie neemt toe. Eerst trokken 
de jonge mannen weg, een voor een, 
naar ‘de overkant’. Alleen vrouwen, 
kinderen en oude mensen zijn achter
gebleven. De lokale bewoners bevesti
gen dat er mensen ‘van buiten’ zijn 
gekomen. Mensen die geen herinne
ringen hebben aan de tijd toen alles 
groen was en het landschap nog vol 
bomen stond. De mensen ‘van buiten’ 
begrijpen niet waarom Tlaloc belang
rijk was. Niet alleen omdat het beeld 
de gemeenschap wat geld opleverde, 
omdat het veel toeristen lokte, maar 
ook omdat het de mensen het gevoel 
gaf dat ze belangrijk en uniek waren, 
dat ze een identiteit hadden.

“Officieel heb je voor alles wat ouder is dan 50 
jaar, en dat na 1973 naar Europa is gebracht, 
papieren van het land van oorsprong nodig. 
Maar... wie kan zeggen of iets in 1970 of in 
1990 is aangekomen? Als iemand die dingen 
echt wil, hoeft hij maar twee namen tussen te 
voegen: collectie zus, collectie zo.

De wet bestaat, maar de wet wordt niet 
gecontroleerd, niet voor ons, niet voor hen."

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Het is klimmen of dalen, naargelang je komt of 
gaat. Als je vertrekt, gaat het naar beneden; 
maar als je aankomt, gaat het omhoog maakt 
deel uit van een audioproject gerealiseerd in 
opdracht van de Appel voor de tentoonstel
ling Mercury in Retrograde. De tentoonstel
ling loopt tot 4 juni in De Appel, Centrum 
voor Beeldende Kunst, Nieuwe Spiegelstraat 
10,1017 DE Amsterdam (020/625.56.51; 
www.deappel.nl).

http://www.deappel.nl
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Kunst in een glijdend Huis
Vaststellingen door hij en men

DIRK LAUWAERT

Een Slaapkamer

De grootouders sliepen in een empirestijl 
bed, intens bruin, lichtjes paars van kleur. 
Met gekrulde boeg en achtersteven leek het 
in de hoek van de slaapkamer ieder 
moment het anker te kunnen lichten. Het 
was een adembenemend elegant en ijdel 
bed. Met iets van le bonheur van de achttien
de eeuw, meegedragen tot in het keizerrijk. 
Bevlogen en aardgebonden, intiem en toch 
vol geschiedenis. In dit bed hadden beiden 
moeten overlijden. Het liep anders, het werd 
een vreemd ziekenhuisbed onder het teken 
van verwarring.

Boven het bed, een reproductie van de 
Kruisiging van Grünewald. De vingers aan 
de handen van Christus als de pootjes van 
een kruisspin, ooit door hem met schrik en 
beven in de tuin gespietst. Tenminste, dat 
verband is er een halve eeuw later bij het 
schrijven. Het torso zit vol zwarte, etterende 
geselplekken. Onvergetelijk - een Abu Graib 
- in het geheugen van het kind gebrand, 
voor als hij volwassen zou zijn.

Toch is het alleen maar een reproductie 
op papier, vaal geworden en bestoft onder 
het glas. Geen indrukwekkend object, maar 
het hing er wel, in een zilverkleurig kader 
boven him slapende hoofden. Het was het 
ijkpunt voor alle andere beelden in huis, het 
centrum van zijn iconografie. Ooit, later, 
werd het van de haak gehaald en was het op 
slag vervluchtigd, een waardeloos object 
dat in geen nieuwe omgeving overleeft.

Een les: kunst leeft bij de gratie van zijn 
context. Het museum - zo vaak bezocht - is 
alleen maar een beschamende nooduitgang 
voor beelden die uit de intimiteit van 
regimes, dynastieën, instellingen en fami
lies werden losgesneden, bloederig als het 
kind van zijn (haar?) moederkoek. Zo 
levend die eerste band is, zo steriel blijkt — 
na de jarenlange tocht met de bewoners 
van het familiehuis - de culturele opslag
plaats.

Het Salon en zijn Muziek

Tussen slaapkamer en salon stond een vier- 
luikige deur, met rechthoekige raampjes 
van geslepen glas (hij weet nog precies hoe
veel graden de hoeken telden). Een vitrage 
sloot het glas af. De twee luiken in het mid
den konden open en dicht: de blikken en het 
lopen werden zo voortdurend herschikt. De 
stand van de deur bepaalde of je langs de 
slaapkamer naar de keuken kon, of langs de 
kille veranda moest. In het salon werd er 
uiteraard ontvangen, werden feestmalen 
uitgezet, likeuren gedronken, foto’s beke
ken. Een kommetje van porselein (wit en 
goud), met een dekseltje vol figuurtjes in 
reliëf, bevatte de heerlijkste, knapperig gla
zuren snoep. Veel later vond hij ze in de rue 
Saint André des Arts terug - als een fles uit 
het verleden; maar ook die snoepwinkel ver
dween en zo begon de zoektocht - voorlopig 
vruchteloos - opnieuw.

Wat een wonderlijke extremen: de slaap
kamer vlak naast het salon. Het intieme 
aansluitend bij het sociale. Pas veel later 
verbaast men zich erover. De stand van die 
deur herdefinieerde objecten en beelden, 
kleuren en klanken. Het esthetische wap
pert als een gordijn bij een open raam 
- beweeglijk van hier naar daar, van binnen 
naar buiten, van bereikbaar naar onbereik
baar, van donker en warm naar helder en 
koud. Eén deur volstaat.

Het salon. In het salon werd muziek 
gemaakt (buffetpiano en vioolkist waren 
het geheim van de grootmoeder, haar jeugd 
die ze achter zich aansleepte), in het salon 
werd naar muziek geluisterd. Eenmaal per 
jaar drongen we erop aan de zwarte kist 
open te maken en “nog eens” (vooral dat) te 
spelen.

Het radiotoestel in bakeliet (tijdens het 
interbellum gekocht en een wereldgeschie
denis uitschallend) werd vervangen door 
een meubelstuk in wit hout, in de vooruit
strevende pastoestijl van het ‘mooier 
wonen’. Maar het paste er niet. Het eigenlij
ke meubilair - Vlaamse renaissance? - was 
zwaar, donker en vol verleden: Pastoe veeg
de het allemaal weg (of was het omge
keerd?). Het meubelstuk was de concessie 
om mee te gaan, mee met de nieuwste tij
den. Zoveel inspanningen!

En dan het ritueel. Een groepje van vier, 
soms vijf, zette zich op oncomfortabele stoe
len en sloot de ogen — ontvangenis. Het tra
ject van een vederlichte naald door een 
vinylgroef. Wat men te horen kreeg, was 
ontroerend (lees dat ‘ont-’ niet als nemen, 
maar als wegnemen), extreem, tot over de 
grens van het draaglijke. Mozart, Brahms, 
Schubert, Mendelsohn, Vivaldi, maar vooral 
Bach en Beethoven. In de laatste herkende 
de grootvader zich het meest - een kracht 
die hemzelf ontbrak, maar zij had die 
kracht in overvloed. Natuurlijk was het de 
smaak van een tijd en een klasse, maar voor 
ons leek hij tijdloos. En écoutant Schumann 
- hét beeld van die luistercultuur. Een luis
teren dat zieleroerselen bewerkte - een 
woord in onbruik. (Wat niet benoemd is, 
bestaat niet. Maar wat gebeurt er met een 
woord dat nog bestaat, maar vandaag naar 
niets meer verwijst?)

Dit luisteren is intens en integer. Muziek: 
allesoverheersende, dwingende ontroering, 
tegen de achtergrond van de verschrikking 
van het leven, de sublimatie van tekort
komingen, de openbaring ook van de idee 
van het vrouwelijke en het mannelijke. 
Maar bij muziek toch vooral van het man
nelijke, dat in overtreffende trap gedragen 
werd door de lieve grootmoeder.

Ze studeerde viool - een burgerlijke prak
tijk. Ooit speelde ze voor een prinses (familie- 
mythe). De hoge Burgerij die even door de 
deur van de late Adel glipt. Een leven lang 
vervult die entree van de jonge vrouw haar 
met steeds herhaalde trots. Die entree zou 
zich nooit meer herhalen en werd zo eenma
lig en uniek. Het onderscheid tussen het 
geheugen (van het eenmalige) en de herin
nering (aan het unieke): mémoire en souvenir.

Het kleine, rode Dak

Men geraakte maar niet uitgekeken op een 
doek in klein formaat (niet veel groter dan 
20 bij 15 cm), dat à la Thomas Jones een 
willekeurig zolderzicht op rode dakramen 
en muren vastlegde. Zonnig, presente mate
rie - niets in het huis was zo aanwezig. Een 
elliptisch stadszicht, met ruw geborstelde 
vlakken, zonder perspectief; geen kopie, 
maar een structuur.

Bij ieder bezoek hield men het vanuit een 
ooghoek in de gaten. Het bleef de aandacht 
trekken, hoe klein en onopvallend het ook 
was opgehangen. Dat rood, die oker, dat 
gebalde. Het krachtigste rood van de eerste 
modernen in een verstild salon, met een 
empireklok, enkele sculpturen in vaag art 
nouveau en één vaasje in art deco. Ieder 
van die stijlen kwam aanslibben en bleef 
achter, van empire tot pastoe, van Vlaamse 
renaissance tot art nouveau. Contrasten, 
incoherentie - zoals ieder leven. Een biogra
fie gekneed door bijna een eeuw. Niet de 
afzonderlijk geïnventariseerde stukken zijn 
bepalend, maar het geheel, dat niet wordt 
samengehouden door een coherente stijl 
(die modernistische illusie), maar door een 
beleefd traject van een echtpaar, de genera
ties rondom hen, de herinneringen en de 
immobiliteit ervan. Niet het gemaakte, niet 
het bedoelde, maar het gegevene is hier aan 
de orde.

Tot men vaststelde dat één doek op een 
dag toch bewust gekocht kon worden, een 
prijs had, een plaats moest krijgen, bewon
derd moest worden. In de veranda - ’s 
zomers fris, in de winter bar koud - ver
scheen een duinzicht, van de schilder Duffel 
(meent men zich te herinneren). In het 
begin toetsten de grootouders hun aan
koop. Ze hielden er veel van. Het bracht hun 
kustidylle het hele jaar door in huis. Hij 
vond het wel mooi, maar nooit zó mooi. Het 
paste bij hen, maar paste hij nog wel bij 
hen? Men viel zijn keuze nooit af, maar de 
twijfel bleef. Naast Grünewald...

Dante

De grootvader wilde hem in het origineel 
lezen: het lukte hem niet. De kleinzoon later 
zou het wel lukken.

Op het tablet van de wit marmeren 
schoorsteenmantel in het salon maakten 
twee sculpturen de hoofse liefde zichtbaar. 
Vaal groen, vaal wit. Een windgetrokken 
drapering (Pontormo) trok de aandacht, 
niet het onexpressieve gelaat. Het stilzwij
gen over beide decoratieve objecten belaad
de ze voor hem met liefde, als een nooit 

bevredigde hunkering. Een afgesleten cli
ché, een aandoenlijke poliep van kitsch 
waar niemand die te lang leeft aan ont
snapt.

Les: in de stilistische mislukkingen nestelt 
zich het werkelijke leven - voltooid en mis
lukt tegelijk. Schaamteloze, beschamende 
mislukkingen die men amper ontroerend 
kan noemen.

Zo ademde het hele huis een verloren 
grandeur. De verwijzingen werden onder
gaan eerder dan gekozen. Is stijl-niet bij uit
stek iets dat men ondergaat, nooit kan kie
zen? Spreekt in stijl niet steeds het andere in 
plaats van het ik? Het burgerlijke tijdperk 
verlustigde zich in dat ondergaan, het 
moderne geloofde in de keuze (die alleen 
maar een illusie kan zijn). Het burgerlijke 
wonen wilde onzuiverheid (het verstikken
de leven), het moderne wonen wil helder
heid zonder geschiedenis en zonder biogra
fie, kortom zonder weerstand, zo cruciaal in 
het grootouderlijke huis.

Het ouderhuis

De ouders leidden een nomadisch bestaan. 
Hun biografie maakte dat onvermijdelijk. 
Verhuizen was er natuurlijker dan wonen. 
Daarom konden ze ook modern wonen. Zó 
konden ze hun geschiedenis - weliswaar 
niet vergeten, maar toch tussen haakjes zet
ten. De grootouders daarentegen verhuis
den maar één keer - van een stads- naar 
een parkhuis: een trauma. Het was niet 
voor herhaling vatbaar.

Bij de ouders: twee Breughels, één Van 
Gogh. Een herfst, een boerendans en zonne
bloemen in een vaas. Ongetwijfeld een pro
gramma — maar welk? Met die doeken - 
reproducties op groot formaat - claimden 
ze een wand, een kamer, een huis. Het nieu
we huis steunde niet op een stapel handdoe
ken, maar op het hijsen van deze drie 
kaders. Bij het ophangen het ontluisterend 
vederlichte, het karton op de rugzijde, de 
barsten in het zwarte kader en de witte 
plaaster erdoorheen. Maar dan toch 
omhooggehesen en met metaaldraad aan 
een haak opgehangen. Haak en metaal
draad getuigden van weinig eerbied, maar 
als het er hing, nam het bezit, werd het 
familiale programma verteld.

Bij het schrijven dringt zich insisterend de 
herinnering op aan de aankomst van de 
werken. Hout, karton, papier. De vader 
maakte het plechtig en plagend open. Het 
doek stond dan - naakt als een vrouw met 
de rok om haar enkels - in het midden van 
de zitkamer (die hier nadrukkelijk het salon 
verving - ook dat is een programma). Dan 
tilde de vader het fier en met brede armen 
omhoog. In het boerse herkende hij zich, in 
een enthousiast (geen ontluisterend) realis
me voelde hij zich thuis, de vader. Voor hem 
geen art nouveau, niets dat onduidelijk en 
zweverig is.

Deze beelden waren een manifest. Ze vul
den de wit monochrome muur - een leeg 
blad - met de tekst van de vader. Meubels en 
reproducties waren met de grootste zorg 
gekozen. Die zorg maakte ze minder afstan
delijk. Op een heel eigen manier wezen ze de 
vormelijke ambities van de voorgaande 
beeldcultuur af. Zijn ‘beelden’ wel de juiste 
term om over zulk een complexe, even intuï
tieve als essentiële strategie te schrijven? 
Beelden die de na-slag (het slaan dat erna 
komt) van het leven zichtbaar maken.

Bij de ouders waren souvenirs schaars. Ze 
werden met weerzin (herinnert hij zich nu) 
op de buffetkast geplaatst. Dat was al een 
verzet tegen de burgerlijke negentiende 
eeuw (ook al was ze zoveel meer), tegen de 
sentimentaliteit van het herinneren, tegen 
de private geschiedenis. Hun nieuwe ambi
tie: afschermen, uitsparen, desinfecteren. 
De hygiëne van het gevoel. Een blanke 
muur, waartegen het historische citaat als 
een pure vorm opgehangen kon worden. 
Pastoemeubelen sluiten decoratie uit. De 
laaiend gele ploegstoffen (het prachtige 
schijnsel erdoorheen) sloten nuancering 
uit. Spectaculair waren de inspanningen 
om in die keuzes hun levensproject zicht
baar te maken. Het nieuwe, moderne huis 
als een zelfbewust project, een protest. Het 
Nieuwe Wonen als echo van de Nieuwe 
Staat, opererend in de tekst van het Huis. 
(De discussie over decoratie is een politicon.)

De Dichtkunst

Leopold en Achterberg, Boutens en Rilke 
(zelf zette hij daar Verlaine en Baudelaire 
tegenover), dat savoureerde de vader, met 
alle vezels van zijn schrikwekkend leven. 
Zorgvuldig onderstreepte hij klemtonen en 
rijmen bij het voorlezen. Men heeft het 
schrijven aan hem te danken. Men schrijft 
de zinnen die hij niet heeft kunnen schrij
ven, zoals men het Italiaans leerde dat de 
grootvader nooit verwierf. Onder de meters
dikke betonlaag van een verwoest leven, 
registreerde de emotionele seismograaf van 
de jongeman emoties die bij het voorlezen 
als een vuurstorm na een bombardement 
door de ziel van de vader raasden. De zoon 
verschroeide zich eraan. De gevoelsbewe
gingen bij het lezen waren te extreem om ze 
als kitsch of Schwürmerei af te kunnen 
doen.

De viriliteit van de grootmoeder en de 
gebroken viriliteit van de vader bepaalden 
de zo andere keuzes van beeld en muziek. 
Om te beginnen: de grootmoeder speelde 
muziek, de vader las poëzie voor. Interieur, 
ontroering, stem en moreel waren extreem 
tegengesteld. Het huis van de grootouders 
was hem liever; hier liepen kunst en inte
rieur in elkaar over. Het eclectische van hun 
huis was voor het kind een paradijs dat alle 
zinnen prikkelde; een nog onbegrepen 
gelaagde geschiedenis van hunkeringen 
(nee, niet van verlangens!). Bij de vader 
waren de ordes gescheiden, gaven de com
partimenten structuur. (Structuur werd 
zijn intellectueel ideaal, tot hij ook intellec
tueel naar het grootouderlijke huis terug- 
keerde.)

De woorden van de vader zaten in boe
ken. In de boekhandel werd de begeerde 
aankoop zorgvuldig gewikt en gewogen. 
Zijn aandacht voor lettertype, bladspiegel, 
papier, omslag nestelde zich zo in zijn 
geheugen. Vormgeving, typografie, papier
fabrieken bestonden! Ook dat gaf de vader 
door.

De woorden die de vader voorlas, moesten 
borstkasbrekende klanken bezweren die hij 
nooit meer in een zin kon gieten. Als de 
vader Rilke's Cornet voorlas, hoorde men 
hem dwingend doorheen de refreinen van 
de tekst. Het vaandel was het scherm van 
een geheim schaduwtoneel waarvan de 
vader de onzichtbare buikspreker was.

Dat alles in het ouderlijke huis. Was het 
moderne ervan neoburgerlijk? Beslist iets 
anders, veel meer dan dat. De onbeschreven 
witte muren, de monochrome gordijnen, de 
elegante pastoemeubelen, de forse Breughel 
waren het psychofarmacon waarmee de 
vader zijn excessief levenslot op afstand 
hield, toch voor even. De inzet van het wit 
was: alles. Meedogenloos: alles. Rücksichts
los: alles.

Mahler, Kindertotenlieder

Niet Wagner (natuurlijk niet), maar 
Mahler. Deze muziek zette, zo besefte men 
vaag, iets om in iets anders. Omtovering, 
van uitdrukking in sublimatie, van vorm 
die toch roekeloos was. De tover van dat 
roekeloze.

Het roekeloze was de grootouders onbe
kend, meer nog: weerzinwekkend. Geen 
roekeloze tuin, geen roekeloos interieur, 
geen roekeloze muziek.

De tegenstellingen tussen de vader en de 
grootouders waren die van de eerste helft 
van de twintigste eeuw. De oppositie tussen 
levendige, experimenterende belle époque 
en de tot gehoorzaamheid geslagen naoor- 
log. Tussen begin en einde van de twintigste 
eeuw woedde een meedogenloze oorlogs- 
campagne van het vereenvoudigde tegen 
iedere accumulatie. Het imperium van de 
eenvoud elimineert. Zelf is hij het kind van 
beide. Dus wat moest hij doen? Aan de woe
kerende accumulatie de scherpte geven van 
een fijngeslepen oxymoron. Maar ook: taal 
slinks onzuiver maken.

Hier is de kunst niet een object in de kunst
geschiedenis (en zijn vele academische 
handlangers), maar de sissende draaikolk 
van het levende.

Iphigeneia, Anselm Feuerbach, 1871

Naast de spiegel boven het telefoonmeubel 
in de gang hangt bij de grootmoeder een
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klein kader met één figuur, een vrouw. Ze is 
volumineus en wijd, maar grauw gedra
peerd. Haar hoofd is van ons afgewend, ze 
kijkt in de verte met ons mee (haar uitdruk
king zien we dus niet). Haar torso is een 
halve kwart naar ons gedraaid; we zien 
haar rechterschouder goed. Haar rechter
arm ondersteunt bij de kin daadwerkelijk 
haar hoofd. De andere, linkse arm is hori
zontaal vooruitgestrekt, naar de rechtse 
kant van het beeld. Maar dat stevig vooruit
gestrekte wordt in de pols afgebroken. De 
hand zakt moedeloos omlaag. Een sjaal is 
rechts over bovenarm en elleboog gedra
peerd. Over de linkerarm (de vooruitge
strekte met hangende hand) ligt de sjaal 
diagonaal gedrapeerd. Zij zit op een rots
bank, een barrière waarover het geheel van 
blik en verlangen uitvaart als een schip uit 
de haven. Maar het lichaam blijft geankerd, 
aangemeerd. In de verte een strookje zee, 
een streepje wolk. Dat is het beeld.

Het volume van de gedrapeerde vrouw 
maakte grote indruk op hem. Dat verlan
gend uitkijken werd zijn Schema voor dé 
Vrouw. Een wegkijkend verlangen als sleu
tel tot de onwaarschijnlijk sterke vrouwen 
uit zijn gynécée.

Het kind kende het verhaal van 
Iphigeneia nog niet, maar het beeld legde 
een diepe weg af door zijn esthetisch gevoel. 
Pas in 1976 ziet hij het beeld echt. Het is 
een romantisch, neoklassiek schilderij. 
Wanneer volgt de erkenning van dat oxy
moron: begeestering en afstand, gevoel en 
strengheid, gedroomde aristocratie en 
onweerstaanbaar voortschrijdende burger
lijkheid?

De schilder weigert Delacroixgewijs met 
kleur het drama in een ander register te 
herhalen. Geen expressionisme, maar een 
gekmakende sereniteit in de hevige gevoe
lens (terwijl dat contrast ook een beetje bur
gerlijk hol klinkt). Vandaar zijn levenslange 
fascinatie voor het nooit meer te herhalen 
classicisme (voor Poussin), het nutteloze 
verlangen om dat terrein te betreden en er 
een gesprek te voeren.

Uitvoerders

Belangrijker nog dan de componist waren 
voor de ouders de uitvoerders. De compo
sitie als springplank voor de unieke uitvoe
ring.

De korrel van de stem en de instrumen
ten, de hele logica van de interpretatie - de 
vinylplaat schoof het voor de partituur. 
Men vergeleek de uitvoeringen, niet meer 
de werken van de componist. Die verschui
ving zette zich in de generatie van de ouders 
door. Het is een historische kanteling in het 
muziekbeleven. Via de interpreet schoof 
zich een bekentenis, een biografie doorheen 
de compositie. Haskil, Grumiaux, Ferrier, 
Von Karajan, Fischer-Dieskau, Richter; ze 
waren even prominent aanwezig als Mozart 
en Bach. De uitvoerder leerde hen en hem 
een heel nieuwe manier van muziek ken
nen.

De grootmoeder was de laatste die een 
partituur kon lezen, daarna werd er alleen 
nog naar pure expressie geluisterd. (Net 
zoals de populaire song vervangen werd 
door de populaire zanger. Voor dat parallel
lisme zou men in de beide huizen, dat van 
de grootouders en dat van de vader, erg 
geschrokken zijn.)

Kamermuziek

Enkele instrumenten, helder waarneem
baar, in een ragfijne dialoog, zoals de trio’s 
van de opera. De eerste zin krijgt er een 
repliek, het antwoord staat er meteen. Het 
weefwerk begint, van unisono naar con
trast. En dat alles op een minuscuul sonoor 
podium. Geen solist zoals in de popmuziek, 
waar de repliek geen deel van het spel is.

Aan dat geheel, fragiel als een spinnen
web, vertrouwde men zich toe met een hel
der gevoel. (Is een gevoel ooit helder?) Kimst 
als een steen in een vijver, een punt dat later 
uitdeint in cirkels, een verticale impact 
omgezet in brede, horizontale kringen. Een 
omslag van 90°. Punt en web. De hand en de 
nagel erin. Het web van de vingers rond de 
nagel-as. Het op en neer van de wip; tegen
gestelde zitjes op één boom. Zo dus de erva
ring van de dynamiek van kamermuziek.

Het spel in de tuin stond steeds onder de 
onrustige schaduw van een muziek die 
tegelijk exalteert en onvrij maakt - beweeg
lijke onbeweeglijkheid gevangen op één as. 
Het kind had het voorgevoel dat het leven 
een ontsnappingspoging zou zijn die steeds 
aan het hek van het park, van zijn park zou 
uitkomen.

In zo’n park rijdt net voor de eerste oorlog 
(tenminste in Italië) de diva binnen. Het is

Félix Vallotton

Intérieur vestibule, effet de lampe, 1904

een Italiaanse tuin, maar het had net zo 
goed die van de grootouders, bij de bareel, 
kunnen zijn. Een halve eeuw later zou men 
aan de hand van het lapidarium van de 
divafilms hun jeugd, him geluk en ongeluk 
begrijpen. Hoe ze - toch tijdgenoten - in 
brede bewegingen de gevoelens van diva’s 
gekoesterd moeten hebben. Zij met een 
viool in de hand, hij de witgeklede doelman 
van Sporting Gent, de roeier die de over
steek maakte om op de Thames wedstrijden 
te winnen, de hockeyspeler trots met zijn 
stick op een ingekleurde foto.

Begeleid door onnadrukkelijke piano
muziek in de bioscoop herkent hij het leven 
waar zijn grootouders in gewoond hadden. 
Waar hun ogen op rustten, vormde hun 
bewegingen, hun manier om handen te 
schudden, een hoed op te zetten, te stappen 
op het strand, de krant te lezen, in een zetel 
te zitten slapen. Hij nam dat lichaam uit de 
belle époque in zich op, vervormd door de 
latere eeuw, maar fundamenteel onveran
derbaar. Door zijn verrekijker toefde hij 
daar, in een Franstalige rijke burgerij, 
genietend van de eenheid (de laatste) van 
het tijdsgewricht.

In de bioscoop ziet hij zoveel later de onvol
prezen tableaus van een wereld die geen 
montage behoeft. Alles is te zien in één lang 
aangehouden plan. Iedereen woont erin.

Tijdens de projectie stopt voor hem de film- 
strook en de begeleidingsmuziek. De diva’s 
ziet hij met jonge mannen — onbenullen 
naast hen - in duetten over de Lethe glijden. 
De grootvader wenkt zonder te bevroeden 
wat het zou zijn naar hem te kijken aan de 
andere kant van een eeuw zonder genade.

Melancholie

Dit was ook het huis van de melancholie, 
van het leven als nocturne. Met altijd die 
terugslag die de melancholie bestreed en 
tegelijk verhevigde. Na ieder buigen, het 
opkijken om de melancholie het hoofd te 
bieden. De peinzende melancholie en de rid
der uit een andere prent (Dürer). De melo
die van de somberheid doorkruist door hoe
kig verzet. Een leven op dat ritme. Voor- en 
achterzijde van de melancholie (Feuerbach 
opnieuw). Melancholie niet als doel, maar 
als middel om zich te meten. Om iedere 
straathoek verscheen ze en werd ze ter plek
ke in elkaar geslagen.

Valse melancholici die haar als masker en 
omweg gebruikten om het leven te grijpen 
en zo te begrijpen. Kunst was voedsel voor 
de somberheid, de somberheid was de snel
ste weg om het leven te kussen.

De omgang met melancholie hoorde 
viriel te zijn. Niet mannen gaven dat aan, 
maar vrouwen. Wat moet hij met die rol
len? (Het kruis van sterke vrouwen, de 
dankbaarheid voor sterke vrouwen.)

Kino

De grootmoeder liet zich ooit ontvallen hoe 
Renoirs Carosse d’Or haar verrukt had. Wat 
had men toen graag naast haar gezeten, of 
haar pratend met de grootvader door de 
lobby zien stappen. Nee dus. Blijft vandaag 
de verbazing: zij ooit naar de bioscoop, met 
een ticket in de hand? Hoe vond ze haar weg 
daar naartoe, zij die ik nooit naar de bios
coop wist gaan? Men kon het zich niet voor
stellen. Men wist niet beter dan dat hun 
hele leven zich had afgespeeld binnen de 
omheining van hun huis, met hun kinde
ren, met hun kleinkinderen.

Ook de ouders gingen zelden naar de 
bioscoop. Zaal en verhaal pasten niet goed 
bij deze familie. Zoveel liever de kunst (de 
introverte concentratie) dan het vermaak 
(extraverte uitbundigheid). Kunst was 
beslist het belangrijkste en hoorde in een 
interieur, veroordeeld tot reproductie. 
Alhoewel, hier was de reproductie het direc
te en onproblematische venster op het origi
neel (ook Malraux dacht dat). Vinyl en 
papier droegen de kunst dus naar binnen.

Koos hij juist daarom voor het scherm? 
Omdat aanwezigheid gedragen werd door 
afwezigheid? Opnieuw de zwaaiende deu
ren van de alternering. Die vorm begreep 
men hier, in deze omgeving, zeer goed.

Ondanks het verraad in de bioscoop ble
ven muziek en beelden het referentiepunt. 
Beide stelden het familiaal narcisme steeds 
weer scherp, zoals een smid op het ijzer 
inbeukt. Iedere mokerslag ramde het trotse 
onbewuste dieper in elkaar. Muziek en beel
den als machines van het bestaan als 
karakter.

Paul Haesaert

Het volumineuze boek - de kinderhanden 
konden het niet eens torsen — vol nooit 
meer vergeten Ensors en expressionisten in 
zwart en wit, maakte een even fascinerende 
indruk als de bijbel van Doré. Het tweede 
vertelde tot de laatste details, het eerste 
daarentegen doet dat in schema’s voor 
gelaat, landschap en lichamen. Valt het 
beeld van Doré bij het kijken in details uit
een, dat van de expressionisten werd in één 
oogopslag geïncasseerd. Tegenover de exal
tatie van het vertellen, die van de tronie, de 
karikatuur, het masker.

Permeke liet zien dat vereenvoudiging de 
sensualiteit draagt, dat seksualiteit vereen
voudiging is, zonder meer. Voor hen, de 
grootouders, de belangrijkste ontsnap
pingsroute uit de burgerlijke verfijning, de 
illusies van de belle époque (ah, la jeunes- 
sel). Gesublimeerde landelijkheid en ero
tiek. Een onverwacht gezichtspunt op de rol 
van kunst in deze, zijn familie.

Zoals Haesaert in het Frans schreef over 
Vlaams expressionisme, zo veranderden 
deze kinderen van de Franstalige bourgeoisie 
tijdens het interbellum van taal. Pas nu rea
liseert men zich de omvang, de diepte ervan. 
Het expressionisme beklonk deze omslag.

Het Park

Alles werd bezworen in het park, in de park- 
aanleg (getekend door de tuinarchitect van 
het plaatselijke stadspark, vertelde men). 
Anderhalve hectare - met heerlijke moes
tuin - aangelegd als een Engelse tuin. In het 
midden een grasveld dat echt tot in de verte 
golfde. Eromheen, verdoken achter hees
ters, een tuinweg. Aan het verre einde van 
de tuin een bank bij een boom en een 
schommelstoel in de buurt. Door het keu
kenvenster genoten de moeder en haar 
moeder van de twee kinderen en mengden 
dat genot met wakende zorg. Men wilde 
daaraan ontsnappen en het steeds weer 
terugvinden. Het oerspel.

In een heel verre herinnering ook nog een 
rozentuin voor het huis - even idyllisch als 
de tuin van Giverny. Moeder en dochter 
(voor hem grootmoeder en moeder) werden 
nog één keer meisjes. Men zat in tuinstoel
tjes en genoot ondanks alles (nu dat weerl). 
Twee seizoenen lang was er dan eindeloos 
geluk, met de geur van rozen en de kleur 
van bloemen als de kern van iedere erva
ring, het voedsel voor het hele verdere 
leven. Het waren zomers niet lang na de 
oorlog, eind jaren veertig. De rode baksteen 
gloeide al om twaalven, de houten stoelen 
waren heet als een pan op het vuur. De 
wereld was wat hij was, geen na-, geen 
omslag, maar één continue lijn waarin men 
zich voor de zon kon beschermen onder een 
reusachtige linde, in de kilte van het koets
huis, in het vette gras voor de hete voeten.

In de koele gang naar binnen gaan, lever
de tussen moeder en kinderen, tussen moe
der en grootmoeder kleine fricties op. In het 
huis werden die minuscule dissonanten 
(tussen lopen en zitten, zon en koelte, kind 
en moeder) dichtgestreken door cultuur: 
het eten, het kleurige kleed, de orde van het 
tafelkleed en het geschikte bestek. Over
bruggende (net niet verzoenende) cultuur.

Twijfels

Het was niet meer dan één korreltje, maar 
het bepaalde de smaak. Men merkte nu, 
vanuit dit standpunt, plots een ongeloof in 
en een wantrouwen tegenover de kunst. Op 
de dagelijkse keukentafel veegden de vrou
wen de kunst opzij, voor wat peterselie en 
bloem. Zonder het dagelijkse niet de luxe 
van kunst, dus.

Bij de vrouwen was er angst voor het 
enthousiasme. Het avondeten waarschuw
de. In de eetkamer het ontnuchterende 
voedsel. De geraffineerde emotie moest tot 
het afgesloten salon beperkt blijven.

Bij de mannen was er - evenredig met 
hun frustraties - een boosaardiger ontwij
den, een rancuneus ontmaskeren. Een 
vlijmscherp cynisme dat het enthousiasme 
wegschroeide, zoals de vrouw dat doet na 
een eerste bezoek aan het bordeel.

Er was het vermoeden dat ondanks alle 
begeestering deze familie tot de slotsom 
kwam van een fatalistisch conformisme 
(nochtans, het conformisme is te zelfge
noegzaam om fatalistisch te zijn).

Ook de kunst van de twintigste eeuw 
voedde zich aan eenzelfde ontgoocheling, 
maar stootte op een andere schacht: een 
agressief non-conformisme. Het eerste zat 
samen op de wip met het tweede.
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Kort zelfportret als (thuis)lezer
EDDY BETTENS

1.
Op de trein lees ik de krant of een tijdschrift, 
op een bank in het park krijg ik al na een 
half uur een zere rug, op terrasjes is een 
boek toch maar een voorwendsel - boeken 
lees ik eigenlijk vooral thuis, ’s avonds en in 
het weekend, in elk geval na het werk. 
Blijkbaar lukt lezen me alleen als ik lege, 
onbezwaarde tijd voor mij heb, in het ideale 
geval een uur of vier, vijf. (Ik woon alleen.) 
Slaag ik er door werkdruk, stress of sociale 
verplichtingen enkele dagen na elkaar niet 
in om zo’n lege plek te vinden, dan voel ik 
me gespannen en verkrampt. Lezen - of 
misschien eerder de beschikbaarheid die je 
ervoor nodig hebt, de lege tijd die je ervoor 
moet uittrekken - is soms ook een vorm van 
mentale hygiëne.

2.
Lezen is otium, contemplatieve vrije tijd. In 
weerwil van wat wijze moralisten mij voor
houden, is vrijheid voor mij het domein van 
de willekeur, de gril, de whim. (Ik denk aan 
wat Emerson op de lateien boven de deur 
van zijn studeerkamer wou schrijven: “I 
would write on the lintels of the door-post, 
Whim. I hope it is somewhat better than 
whim at last, but we cannot spend the day 
in explanation.” Gril, willekeur: waarom 
zou ik vanavond voortlezen in het boek dat 
ik gisteren was begonnen? Waarom zou ik 
een roman van voor naar achter lezen? 
Waarom zou ik de hele avond in hetzelfde 
boek blijven lezen? Gelukzalige, voedzame 
avonden waarin je rond acht uur begint te 
lezen, plots opkijkt en merkt dat het al lang 
na middernacht is: op je tafel liggen vijf, zes 
opengeslagen boeken...

Zonder concentratie kun je niet lezen: je 
hebt ze nodig om een betoog te volgen, een 
intrige, een thema, de arabeske van een 
motief, de intenties van de schrijver. Maar 
sterker dan de concentratie is de verstrooid
heid. Terwijl ik lees, spijbel ik, denk ik aan 
iets anders - een foto uit de krant, iets van 
lang geleden, een vaag beeld, een uitspraak 
die me plots te binnen schiet, maar toch 
vooral ook aan andere boeken. Van het 
Boek, architectonisch tot het kleinste detail 
uitgekiend, imposant als een kathedraal, 
compact en in zichzelf besloten als een graf
steen, ben ik een slechte lezer. Ik lees geen 
Boek, ik lees boeken; misschien lees ik voor
al tussen boeken.

Talloos zijn de gebreken van de grillige 
lezer: hij leest doelloos, onsystematisch, 
slordig, ongedisciplineerd; hij blijft een eeu
wige dilettant: hij vergeet wat hij leest, blijft 
onproductief, laat zijn lectuur niet rende
ren. Maar wil ik echt iets aan die gebreken 
doen? Zelfs mijn slechte geheugen, het 
gebrek dat ik (na mijn luiheid) het meest 
vervloek, ‘werkt’ voor mij: het maakt boe
ken minder monolithisch, vergruist en ver
kruimelt ze, maakt ze doordringbaar, 
beschikbaar voor toevallige associaties. 
Mijn favoriete boeken zijn vaak zelf al ver
gruisd en verkruimeld: fragmenten, noti
ties, miniaturen, dwarse en grillige essays: 
boeken die je in het Nederlands en het 
Engels - waar de Roman alle andere genres 
platdrukt - nauwelijks kunt vinden, maar 
gelukkig wel in het Duits en het Frans. (Wat 
vind ik het jammer dat ik geen Italiaans of 
Spaans kan lezen.)

3.
Omdat ik een grillige lezer ben, koop ik de 
boeken die ik wil lezen. Als je boeken wilt 
lenen, moet je een minimaal leesprogram
ma in je hoofd hebben. Bovendien is het 
prettig als je de boeken waarin je tijdens je 
lectuur zin krijgt meteen bij de hand hebt.

Mijn eerste twee boeken (Nooit meer slapen 
van Willem Frederik Hermans en Praag 
schrijven van Daniël Robberechts) kocht ik 
met wat spaarcenten in 1975, toen ik 16 
was; het waren meteen ook de eerste niet- 
geleende boeken die ons gezin binnenkwa
men. Ruim 30 jaar later heb ik — ruw 
geschat - 4000 boeken in mijn kasten 
staan. Je zou de groei van die collectie kun
nen reconstrueren, de biografie van een 
smaak kunnen schrijven: dat zou een ver
haal zijn van fantasma's, elkaar opvolgende 
imaginaire identificaties, maar ook van toe
valligheden: een nieuwsgierig makend 
citaat, een onbekende naam in een lijstje, 
een schrijver die ergens terloops vermeld 
wordt. (Ik was 15 en zag The Third Man op 
tv; Joseph Cotten speelde een Amerikaanse 
pulpschrijver die na een lezing wordt 
gevraagd wat hij van James Joyce vindt... Ik

Siah Armajani

Reading House, 1979

onthield de naam, haalde de volgende dag 
Een portret van de kunstenaar als jongeman uit 
de bibliotheek, zocht links en rechts iets op 
en ontdekte dat ik een vruchtbare ader had 
aangeboord.)

Boeken zetten je op het spoor van andere 
boeken. Leermeesters — een oudere broer, 
een leraar, een vriend - heb ik in mijn jonge 
leesjareri niet gehad, maar ik aanvaardde 
wel papieren leesmeesters: Barthes, 
Robberechts, Willy Roggeman, Edmund 
Wilson, Jacq Vogelaar (de onvolprezen pas
seur), Enzensberger, Kousbroek, Calvino 
(bien étonnés...).

4.
Mijn boeken orden ik alfabetisch: fictie en 
non-fictie, genres, talen en eeuwen door 
elkaar. Alleen de boeken die minder ‘van 
iemand’ zijn dan ze ‘ergens over gaan’ zet ik 
per thema samen. De mentale kaart die ik 
van mijn bibliotheek heb, is helder en pre
cies: als ik een boek nodig heb, vind ik het 
meteen.

Uit plaatsgebrek, maar ook omdat ik mijn 
verzameling levend en overzichtelijk wil 
houden, doe ik regelmatig boeken weg: in 
de loop der jaren heb ik ongeveer 1500 boe
ken weggegeven, verkocht of - zonder scru
pules — bij het oud papier gezet. Slechts in 
twee of drie gevallen heb ik daar achteraf 
spijt van gehad. Het grootste deel van die 
boeken zijn romans; de rest rijn impulsaan
kopen en boeken die ik in buien van vrome 
ernst had aangeschaft voor een oudere, 
gedisciplineerde en rigoureuze versie van 
mezelf. Ooit heb ik mezelf blijkbaar gezien 
als lezer van boeken zoals Truth and Eros: 
Foucaidt, Lacan and the Question of Ethics of 
The Political Unconscious. Twintig jaar lang 
spaarde ik een bibliotheekje bij elkaar voor 
de Blanchotlezer die ik ongetwijfeld ooit zou 
worden; op een heldere dag in oktober 
besefte ik: not in this life - en tussen Bishop 
(Elizabeth) en Bloch (Ernst) kwàm plots 
24 cm plankruimte vrij.

Vooral aan het eind van de jaren ’90 heb 
ik een gevaarlijk groot deel van mijn netto- 
inkomen aan boeken besteed: het internet 
bracht plotseling boeken binnen mijn 
bereik die anders in geen enkele Vlaamse 
boekhandel te vinden waren - voora boe
ken uit Duitsland, de-VS en Frankrijk. Mijn 
internetaankopen heb ik intussen weer 
onder controle, al blijft het een genoegen 
om een pakje van een Duitse antiquair in je 
brievenbus te vinden, keurig verpakt in een 
exemplaar van de Basler Zeitung of de 
Rheinischer Merkur. Maar een goede boek
handel blijft toch spannender. Als ik om de 
zoveel weken in Brussel Tropismes binnen
loop, doe ik dat altijd in een staat van vage 
opwinding: ik weet dat ik straks boeken zal 
vinden waarvan ik niet weet dat ze bestaan, 
maar die me toch meteen razend zullen 
interesseren. Valt dat toevallig een keer 
tegen, dan is de teleurstelling een korte 
maar acute depressie.

5.
Boeken als “een bijl voor de bevroren zee in 
ons" (Kafka), boeken die je, zoals de Apollo- 
torso in het gedicht van Rilke, toefluisteren: 
Du musst dein Leben ündern — natuurlijk zijn 
ze er geweest (al waren het minder boeken 
dan passages). Maar zulke sublieme 
momenten rijn per definitie zeldzaam: de 

veellezer vermaalt het sublieme onder de 
prozaïsche routine. En dat ik zoveel tijd aan 
lezen besteed, heeft mijn leven veel ingrij
pender veranderd dan welk boek dan ook 
had gekund. Beweren dat ik avond na 
avond naar dergelijke sublieme momenten 
op zoek ben, zou al te flatterend rijn. Wat 
doe ik dan wel?

Vanavond lees ik Felicidad, een boek uit 
1993 van Frédéric Berthet. In De Slegte 
bekeek ik verstrooid een rijtje Franse boe
ken, toen me plots te binnen schoot dat die 
Berthet een student van Roland Barthes 
was geweest, dat hij op een Colloque de 
Cerisy over Barthes een geestige en onbe
vangen lezing had gehouden. Ik was 
nieuwsgierig naar de verhalen (nouvelles) 
die zo iemand zou schrijven.

Ze bevallen me. Ze gaan over schrijvers, 
jonge meisjes, mannen die slaapwandelen 
over het brosse ijs van hun mislukkende 
levens; ze rijn licht, ironisch, absurd, mon
ter, laconiek, zomers, gedrenkt in een alco
holische melancholie die nu en dan iets 
depressiefs krijgt. (Als ik later rijn naam 
google, lees ik: “L’écrivain Frédéric Berthet 
a été retrouvé mort samedi 27 décembre 
2003 dans son appartement parisien. Il 
était âgé de 48 ans.” Ze doen me denken 
aan Scott Fitzgerald, aan Larbaud, soms 
zelfs aan Richard Brautigan.

Ik krijg plots zin om iets van Brautigan te 
herlezen, maar ik heb niets van hem staan. 
Ik neem me voor naar hem uit te kijken, 
misschien ook andere boeken van Berthet 
op te sporen.

Ik bedenk: heel waarschijnlijk ben ik de 
enige lezer ter wereld die op dit moment 
Felicidad aan het lezen is. Ik stel me de 13 5 3 
andere lezers voor die Felicidad sinds 1993 
hebben gelezen.

Ik bedenk: ik zal over mijn lectuur niets 
schrijven, er vermoedelijk met niemand over 
praten; over enkele weken al weet ik niet 
meer waar de verhalen over gaan, herinner 
ik me alleen nog enkele scènes, een paar zin- 
nen, misschien nog het meest die onverwis
selbare stemming die ik dankzij Felicidad 
enkele uren heb bewoond en verkend.

Ik bedenk: over enkele maanden maakt 
het niets meer uit of ik vanavond Felicidad 
van Frédéric Berthet heb zitten lezen, in 
plaats van tv te kijken, een fles wijn leeg te 
drinken, een bad te nemen. Misschien lees 
ik over drie, vijf jaar een boek van 
Brautigan en krijg ik plotseling zin om iets 
van Frédéric Berthet te lezen.

Misschien is dat wel het pure lezen: pure 
verspilling?

Die vraag stond ik mezelf vroeger niet 
toe. Mijn lectuur, zo hield ik mezelf voor, 
moest renderen, opbrengen, vrucht dragen; 
ik moest er ideeën, inzichten, zinnen uit 
puren, op rijn minst een mening of een oor
deel. Dat schuldgevoel knaagt niet meer. 
Lezen, weet ik nu, is verloren tijd, maar dan 
wel gelukzalig verloren tijd. En dat geluk
zalige is een poort naar iets anders, iets wat 
ik onbenoemd laat: I hope it is somewhat bet
ter than whim at last, but we cannot spend the 
day in explanation.

6.
Als je de drie, vier boeken leest die op alle 
eindejaarslijstjes en shortlists voorkomen, 
vind je altijd wel iemand met wie je over je 

lectuur van gedachten kunt wisselen. Met 
wie kun je over Frédéric Berthet, Arthur 
van Schendel of William Hazlitt praten? De 
vraag is retorisch: bijna iedereen leest boe
ken die niemand anders in zijn omgeving 
leest; zodra je een dode of marginale of erg 
buitenlandse schrijver leest, lees je alleen, 
val je buiten de culturele conversatie. Is dat 
erg?

De verstrooide, grillige lezer is een soli
taire lezer. Ik herinner me een promotie
actie van de Vlaamse minister van Cultuur, 
enkele jaren geleden: hij liet gratis exempla
ren van een en hetzelfde boek uitdelen, 
samen met een badge waarmee je andere 
lezers kon signaleren dat je - in de trein, op 
de tram, in het park - over dat boek wou 
praten... Zo’n initiatief gunt ons onver
hoeds een blik in de gedachtewereld van 
leesbevorderaars en andere animatoren. 
Lezen moet sociaal renderen; boeken rijn 
een voorwendsel, een aanleiding voor heil
zame (de ‘sociale cohesie’ bevorderende) 
gesprekken; in het ideale geval praat ieder
een met elkaar over dezelfde boeken: wie er 
zulke ideeën op nahoudt, die moet de soli
taire lezer wel als verzuurd en asociaal 
beschouwen.

(Wie boeken leest, participeert aan de 
cultuur, doet — zegt men — aan cultuurcon- 
sumptie. Wonderlijke formuleringen zijn 
dat. Het hindert me niet mezelf als consu
ment te zien, maar consument van cultuur? 
Als het over concerten, theater, opera, ten
toonstellingen gaat, is mijn ‘cultuurpartici
patie’ nog lager dan volgens de bevoegde 
sociologen verwacht mocht worden, voor 
het arbeiderskind dat ik ben. Ik geloof niet 
dat cultuur - voor zover die term iets bete
kent - mij interesseert. Wat ik avond na 
avond doe, heeft voor mij met cultuur niets 
te maken - het is rauwer, gulziger, banaler.)

7.
Wie twee uur in het SMAK rondloopt, heeft 
alles gezien; wie twee uur Dostojevski leest, 
heeft niets gelezen. Lezen kost tijd, en in 
multimediale tijden is zelfs het meest genot
zuchtige lezen een merkwaardig ascetische 
bezigheid. Steeds minder mensen hebben 
zin in die ascese (waarom zouden ze ook). 
Als ze er zich toch aan onderwerpen, grij
pen ze liever naar een boek dat sociaal kan 
renderen. Zelfs als lezer maken mensen lie
ver deel uit van een reëel of een virtueel 
publiek, behoren ze graag tot de doelgroep 
van een programma. Dat stellen uitgevers, 
promotoren en media bereidwillig samen: 
lees de eindejaarslijstjes, koop de vierster- 
rentips, lees de boeken die iedereen leest.

Zo’n eindejaarslijstje las ik in Humo. Een 
van de “boeken van het jaar” werd geschre
ven door “de man met de moker”, een ander 
drijft rijn stelling “als een heipaal in het 
hoofd van rijn lezers”, nog een ander “treft 
de tijdgeest pal tussen de ogen”, weer een 
ander is niets minder dan een “splinter
bom”. De metaforen zijn veelzeggend: ze 
suggereren dat boeken direct en fysiek moe
ten overweldigen. Maar boeken rijn niet 
direct en niet fysiek - voorlopig toch niet. 
Want er lijkt een offensief aan de gang om 
van boeken iets audiovisueels te maken, iets 
wat thuishoort op een podium of op tv. 
Boekvoorstellingen, literatuurfestivals, sig
neersessies, interviews in laatavondshows, 
boeken die vertheaterden vermultimediati- 
seerd worden: ze rijn direct en fysiek, ze 
maken van een boek een evenement waar
voor je een publiek kunt mobiliseren, hier 
en nu. •

Ik kan mezelf opjutten om daar geïrri
teerd en sarcastisch over te doen, maar met 
het mes op de keel moet ik bekennen: eigen
lijk laat het me ijskoud. Ze doen maan Het is 
mijn wereld niet.

8.
Alles heeft rijn prijs. Lezen kost tijd en geld, 
maar wie berekent de psychische, sociale, 
fysieke kosten?

Uit een bijna dertig jaar geleden gelezen 
boek — Die Widmung van Botho Strauss - 
herinner ik me een paar zinnen die de ver
teller, een boekverkoper van 31 (wat vond 
ik dat toen oud), over zichzelf noteert: hij is 
“door één enkele leesstroom behoed geble
ven” voor het leven - “durch die Bûcher mich 
érholt von den örgsten Wünschen, ohne sie 
jedoch befriedigt zu haben”: door boeken 
enigszins hersteld van de hevigste verlan
gens, zonder ze te hebben bevredigd. Welke 
schade heeft het lezen me toegebracht? Dat 
blijft voorlopig een gesloten boek.
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Home improvement
Over het (Totes) Haus ur van Gregor Schneider

WOUTER DAVIDTS

Laisse, Je travaille.
Jonas in Camus, Jonas ou l’artiste au 
travail

Es gibt Leute, die mit Linien, Schrift und 
Worten handwerklich gut umgehen, und es 
gibt Leute, die bauen ein Haus.

Gregor Schneider

In 2003 draait de BBC een documentaire 
over het werk van de Duitse kunstenaar 
Gregor Schneider (01969).1 House of Horror, 
zoals de film heet, belicht Schneiders volledi
ge werk met bijzondere aandacht voor het 
project (Totes) Haus ur, waarmee hij inter
nationaal doorbrak. Haus ur is de naam van 
Schneiders huis in het Duitse Rheydt, een 
verlaten dorp in de buurt van Düsseldorf. 
Sinds 1985 wordt deze woning door de 
kunstenaar van binnenuit verbouwd. 
Schneider isoleert kamers met glaswol, 
piepschuim en lood, kopieert ruimtes bin
nen diezelfde ruimtes, plaatst valse voor 
bestaande wanden, reconfigureert de plaat
sing van wanden en deuren, maakt gehei
me gangen en openingen, bouwt roterende 
kamers, en legt beweegbare vloeren en pla
fonds. De lijst van uitgevoerde werken leest 
als een staccato van absurde architecturale 
operaties: “Wand vor Wand - Wand hinter 
Wand - Gang im Raum - Raum im Raum - 
roter Stein hinter Raum - Blei um Raum - 
Blei im Boden - Licht um Raum - Figur in 
Wand - Wand vor Wand - Decke unter 
Decke - Wandteil vor Wand - Kubus in 
Wand - bewegliche Decke unter Decke - 
3 Wande in Raummitte - Fenster zeigt nach 
Osten - Fenster zeigt nach Norden - Fenster 
zeigt nach Westen - Pfeiler im Raum - 
6 Wande hinter Wand.”2 Achter de banale 
gevel van een prototypische Duitse rij wo
ning schuilt een labyrintisch, onontwar
baar en hoogst mysterieus architecturaal 
kluwen waarin geen enkele ruimte meer 
oorspronkelijk is, maar slechts kopie, recon
structie, reconfiguratie of transformatie. 
Haus ur bezet en verbergt het oorspronkelij
ke huis met een replica die er geen is. Sedert 
midden jaren 1990 ‘reconstrueert’ 
Schneider grote of kleine stukken van deze 
replica in de ruimtes van musea of galeries. 
Voor de Biënnale van Venetië in 2003 her
bouwt hij Haus ur bijna volledig in het 
Duitse paviljoen - hij krijgt er de Gouden 
Leeuw voor. Het originele huis laat hij zorg
vuldig ontmantelen en van Rheydt naar 
Venetië overbrengen, om het minutieus te 
reassembleren en te reconstrueren. De 
bezoeker treedt die reconstructie binnen via 
de oorspronkelijke, alledaagse voordeur 
van het huis in Rheydt, aangebracht in het 
midden van de statige gevel van het pavil
joen. Abrupt stapt hij een Duitse rijwoning 
binnen.

Elk onderdeel dat het huis in Rheydt ‘ver
laat’, valt onder de noemer Totes Haus ur. 
Tentoonstellen, zo oppert Schneider in een 
gesprek met Ulrich Loock, haalt alle leven 
uit het werk weg: "Ausstellen 1st immer ein 
Abtöten der Arbeiten."3 Nadat talloze ver
bouwingen het interieur van elke oorspron
kelijkheid hebben beroofd, sterft het tijdens 
de verhuizing en reconstructie finaal af. In 
de tentoonstellingsruimte verschijnen de 
kamers als ‘verlaten’, lege, doodse ruimtes.

Een spookhuis

De meeste commentaren van Schneiders 
project (of ze nu gebaseerd zijn op het huis 
in Rheydt dan wel op Schneiders tentoon
stellingen) leggen de nadruk op het buite
nissige en onbehaaglijke karakter van 
(Totes) Haus ur. Terwijl de woning erop het 
eerste zicht alledaags uitziet, weet de bezoe
ker immers dat er iets niet pluis is. De 
vreemde combinatie van banaliteit en 
kunstmatigheid - zeker bij de gereconstru
eerde versie, het Totes Haus ur - maken van 
elk bezoek een sinister avontuur. De BBC- 
film House of Horror - de titel zegt al genoeg 
- is exemplarisch voor deze interpretatie. 
BBC-reporter Ben Lewis gewaagt van een 
architecturale thriller: “It was as if 
Hitchcock had become an abstract sculp
tor.” Die horror wordt systematisch met de 
psychologie van de kunstenaar verbonden. 
“This was modernist art theory with a psy
chological twist”, merkt Lewis op na een 

moeizaam gesprek met Schneider, en hij 
twijfelt er niet aan dat “something terrible 
has happened to Gregor". Het verbeten 
zwijgen van de kunstenaar na vragen over 
zijn drijfveren en bedoelingen werkt die 
indruk nog in de hand.

Een dergelijk discours is voor een tv- 
documentaire niet ongewoon, maar het 
verrast dat ook de ‘vakliteratuur’ nauwe
lijks aan een psychobiografische lectuur 
ontsnapt. Tot op zekere hoogte heeft 
Schneider dat ook gestimuleerd. Hij spreekt 
over een ‘dood huis’ en ‘doodgemaakte 
kamers’; hij geeft titels als Total isoliertes 
Göstezimmer (Totaal geïsoleerde gastenkamer, 
1995), Das Letzte Loch (Het laatste gat, 
1995), DasEnde (Het einde, 1999), Das gros
se Wichsen (Het grote masturberen, 1997), 
Liebeslaube (Liefdesprieel, 1995-96), en hij 
bedenkt zijn hele project met de suffix ur 
- niet enkel de afkorting van "Unter- 
heydener Strasse” (de straat waar het huis 
zich bevindt) maar ook van Umbauter Raum 
en Unsichtbarer Raum, en bovendien verwij
zend naar de ‘oorsprong’ (de Duitse beteke
nis van ur).4 Daar spelen critici gretig op in. 
Jens Hoffmann verbindt ur met de geboorte 
en leest het als “a generator, a womb, a 
matrix”, Daniel Birnbaum ziet het huis als 
een “more or less autistic psychogram” of 
een “sexual battleground”, Ralph Rugoff 
heeft het over een psychologisch portret 
van de hedendaagse huiselijkheid dat fun
geert als “a beguiling reminder that home 
just isn’t what it used to be”, en Ulrich 
Loock interpreteert Schneiders werk als een 
behuizing van het akelige, het onherbergza
me: “Schneiders Arbeit gibt demUnheim- 
lichen einen Ort (keine Bannung, kein 
Exorzismus).”5 Deze interpretaties hebben 
gemeen dat ze de onverdroten bouwactivi
teit van Schneider in een pathologisch per
spectief plaatsen.

(Totes) Haus ur kan zeker gezien worden 
als een persoonlijke reflectie over het 
domestieke regime en zijn verborgen aspec
ten - het huis als een sinister oord van ter
reur en onbehagen, van angst en subver
sie... Hét project past trouwens in een rijke 
antidomestieke traditie binnen de moderne 
kunst - met nog andere (al dan niet letter
lijk) ‘bewerkte’ huizen zoals Splitting 
(1974) van Gordon Matta-Clark, het Bad 
Dream House (1984) van Vito Acconci of 
Rachel Whitereads House (1993).6 Maar 
die lectuur is voorspelbaar. Laat ons kijken 
wat een kunsthistorische en theoretische 
analyse aan de oppervlakte brengt. 
Schneiders huis is immers niet enkel zijn 
woonplaats, maar ook zijn werkplaats. Men 
zou kunnen stellen dat hij letterlijk in zijn 
atelier huist en in zijn huis werkt. 
Vertrekkend van het artistieke regime van 
de woning dient zich een lectuur aan die 
een andere vorm van horror in Schneiders 
werk te voorschijn brengt.

Het atelier als praktijk

Haus ur, het huis in de Unterheydener 
Strasse, is eigendom van Schneiders vader. 
Begin jaren 1980 wordt het onbewoonbaar 
verklaard omwille van de nabijheid van een 
loodfabriek waar Schneiders vader direc
teur is, en die reeds vijf generaties aan de 
familie toebehoort. Op 16-jarige leeftijd 
krijgt Schneider van zijn vader de toestem
ming om het huis als atelier te gebruiken; 
pas later gaat hij er ook wonen. Meteen is 
dit huis ook de plek waar de jonge 
Schneider zich als kunstenaar ontwikkelt, 
waar hij zijn eerste artistieke experimenten 
- voornamelijk expressionistische perfor
mances - verricht, en waar hij cruciale 
beslissingen neemt over de verdere ont
plooiing en inhoud van zijn oeuvre. Dat hij 
daarbij al zeer vroeg start met verbou
wingswerken, is van cruciaal belang.

De moderne kunstgeschiedenis kent tal 
van kunstenaars die op maniakale wijze 
hun atelier hebben ingericht, verbouwd of 
uitgebreid. Ze zien het atelier niet enkel als 
een plaats om kunst te praktiseren, maar 
als een praktijk op zich. In hun ateliers wordt 
kunst gemaakt én wordt het kunst maken 
zélf gemodelleerd.7 Ze onderwerpen de 
ruimte en het architecturaal kader van het 
atelier aan uiteenlopende vormen van reto
riek en iconografie, en werken zo aan de 
constructie, representatie en reflectie van 
hun eigen artistieke identiteit. Dit leidt tot 
verschillende scenario’s waarin de traditio
nele verschillen tussen werk en werkplaats, 

tussen kimst en decor, tussen private werk
plaats en publieke schouwplaats, tussen 
uiterlijk vertoon en verinnerlijkt experi
ment vervagen.

Bekend zijn de ateliers waarin kunste
naars hun artistieke persoonlijkheid en 
hun zelfvertrouwen etaleren door het inte
rieur obsessief in te richten. Bij laatroman- 
tische kunstenaars als William Merritt 
Chase (New York), Franz von Lenbach 
(München) of Hans Makart (Wenen) gaf de 
exuberante aankleding en mise-en-scène 
van de studio uiting aan hun artistieke 
genie en status. Andere gefortuneerde kun
stenaars laten zich dan weer grote ateliers 
bouwen, of verbouwen hun werkplaatsen 
tot persoonlijke musea. Zo groeide het huis 
van de Londense kunstenaar Lord Leighton 
gedurende dertig jaar mee met zijn artistie
ke reputatie en sociale standing, terwijl de 
Parijse kunstenaar Gustave Moreau zijn 
atelier naar het eind van zijn leven uitbreid- 
de en transformeerde tot een mausoleum 
voor zijn eigen werk — precies uit vrees dat 
hij door de kunstgeschiedenis zou vergeten 
worden. In een tegengesteld scenario wordt 
het atelier niet uitgebreid noch ‘verbouwd’, 
maar op zichzelf teruggeplooid door ‘naar 
binnen te bouwen’.8 Brancusi’s gedurige 
arrangement van zijn sculpturen in zijn 
atelier in de Impasse Ronsin in Parijs ging 
gepaard met een minutieuze inrichting en 
graduele verdichting van de ruimtes van de 
barak. Een andere grootse en vaak genoem
de voorloper van (Totes) Haus ur is de 
Merzbau van Kurt Schwitters. Tussen 1923 
en 1937 palmde deze architecturale collage 
gaandeweg het volledige interieur van 
Schwitters appartement en studio in 
Hannover in.9

Bij Schneider vallen de verbouwingswer
ken echter volledig samen met zijn artistie
ke praktijk. Gedurende de eerste 20 jaar 
van zijn carrière maken de ‘werken’ aan het 
huis zijn kunst uit. Onwillekeurig reveleren 
ze derhalve veel over (de ontwikkeling van) 
Schneiders kunstenaarschap en maken ze 
zijn zwijgzaamheid in de BBC-documen- 
taire zeer verdacht. Op zich kan dit zwijgen 
op twee manieren worden geïnterpreteerd. 
Ofwel gaat het om een strategie en wil de 
kunstenaar de bestaande mythes én de spe
culaties over de (psychologische) ‘diepgang’ 
van zijn werk nog wat aanzwengelen. Ofwel 
is hij gewoon onbeholpen. De film alsook de 
gepubliceerde interviews wijzen eerder op 
dit laatste: Schneider heeft nauwelijks iets 
over (Totes) Haus ur te zeggen. Zijn discours 
wemelt van louter feitelijke beschrijvingen 
van de uitgevoerde werken, de gebruikte 
materialen en de ruimtes die hiervan het 
resultaat zijn. Birnbaum karakteriseert 
Schneiders discours terecht als “workman
like descriptions of dimensions, materials, 
and tools”.10 Schneider kan blijkbaar enkel 
over de geleverde arbeid spreken en niet over 
de betekenis die daarbij geproduceerd wordt.

Bezig zijn in het atelier

Als Ulrich Loock in 1996, het moment 
waarop Haus ur publiek wordt, naar de 
‘werkelijke motieven’ van Schneiders werk 
peilt, antwoordt deze laconiek: “Ich konnte 
ja nichts anderes."11 Schneiders uitspraak 
doet denken aan een laconieke uitlating 
van Bruce Nauman, die zijn werk in 1971 
omschreef als “something to keep me 
busy”. Interessant is dat Nauman in die 
periode ook een serie werken maakt die in 
relatie staan tot het atelier.12

Begin jaren zestig zit de jonge Nauman in 
zijn studio. Hij vraagt zich af wat het bete
kent om kunstenaar te zijn, wat hij in zijn 
atelier uitspookt, en hoe zijn handelingen 
betekenis krijgen: “If you see yourself as an 
artist and you function in a studio and you 
are not a painter, if you don’t start out with 
some canvas, you do all kinds of things - 
you sit in a chair or pace around. And then 
the question goes back to what is art? And 
art is what an artist does, just sitting 
around in his studio."13 Dit resulteert in 
een reeks videowerken waarin Nauman het 
‘rondhangen’ in zijn studio registreert. Hij 
danst en oefent op de omtrek van een vier
kant (Dance or Exercise on the Perimeter of a 
Square (Square Dance), 1967-68), laat een 
bal tussen vloer en wand botsen (Bouncing 
Two Balls Between the Floor and Ceiling with 
Changing Rhythms, 1967-68), springt in de 
hoek van de kamer (Bouncing in the Corner, 
No. 1,1968), stampt in het rond op de vloer 

van het atelier (Stamping in the studio, 
1968), speelt verveeld een akkoord op zijn 
viool (Violin tuned DEAD, 1968) of speelt 
kunstwerken na (Wall Floor Positions, 
1968). Nauman vertrekt van de angst die 
elke moderne kunstenaar wel eens 
bespookt: weten dat je kunstenaar bent, 
maar niet weten wat gedaan. Denk aan de 
vertwijfeling van Frenhofer, het hoofdper
sonage van Balzacs Le Chef d'oeuvre inconnu 
(1832) of de droefenis die uit Delacroix’ 
Michelangelo in zijn studio (1849-1850) 
spreekt. Nauman zoekt soelaas in de ruimte 
die hem als kunstenaar legitimeert en die 
sinds de moderniteit de primaire plaats van 
die artistieke verbeelding is: het atelier. Hij 
zondert zich niet zozeer af om inspiratie te 
vinden, zoals Baudelaire schreef over 
Delacroix, maar vindt inspiratie in de studio 
zelf.14 Hij projecteert de tautologieën van 
Duchamp (kunst is wat in het museum 
wordt getoond) en van Donald Judd (“if 
someone says it’s art then it’s art”) op de 
infrastructuur van de eigen artistieke pro
ductie.15

Deze atelierwerken culmineerden recen
ter in de film Mapping the Studio I (Fat 
Chance John Cage) uit 2001.16 In de zomer 
van 2001 maakt Nauman opnieuw een 
artistieke crisis door: “I was sitting around 
the studio being frustrated because I didn’t 
have any new ideas, and I decided that you 
just have to work with what you’ve got.”17 
Dit keer raakt hij niet gefixeerd op zijn eigen 
onledige gedrag, maar op dat van de mui
zen die zijn studio in de woestijn van 
Galileo, New Mexico bevolken: “What I had 
was this cat and the mice, and I happened 
to have a video camera in the studio that 
had infrared capability. So I set it up and 
turned it on at night and let it run when I 
wasn’t there, just to see what I’d get. I have 
all this stuff lying around in my studio, left
overs from different projects and unfinished 
projects and notes. And I thought to myself, 
Why not make a map of the studio and its 
leftovers? Then I thought it might be inte
resting to let the animals, the cat and the 
mice, make the map of the studio.”18 Een 
paar maanden filmt Nauman zijn studio 
gedurende een uur per nacht, vanuit zeven 
camerstandpunten die de ruimte ‘in kaart’ 
brengen. De camera zet hij telkens aan net 
voor hij het atelier verlaat. De 42 uur tape, 
opgenomen over 42 nachten, monteert hij 
tot een zevendelige projectie van telkens 
6 uur film. Doordat de beelden opgenomen 
werden over een tijdspanne van enkele 
maanden, verandert het uitzicht om het uur 
een klein beetje: “Because I wasn’t shooting 
every night, every hour the camera moves a 
tiny bit. The image changes a little bit every 
hour regardless of any action that’s taking 
place. I was working in the studio during the 
day all the time, and I would unconsciously 
move things around. Maybe organize a few 
things - what do you do in a studio when 
you’re supposedly not making art. So the 
areas that I was shooting tended to get 
cleaner or have fewer objects in them over 
the six hours. I thought that was kind of 
interesting.”19

In Mapping the Studio zet Nauman het tra
ditionele genre van het ‘zelfportret in de 
studio’ op zijn kop. De kunstenaar zelf krij
gen we niet te zien (op een enkele flits na, 
wanneer hij, na het aanzetten van de came
ra, zijn studio verlaat). Zijn ‘werk’ ver
schijnt slechts ‘negatief’, in het verspringen 
van het beeld tussen twee uren tape. Ook bij 
Schneider kan het ‘werk’ van de kunste
naar niet worden gelokaliseerd. Niet toeval
lig blijkt de ruimte die in Haus ur in Rheydt 
als ‘atelier’ wordt aangeduid (u r 7, Atelier, 
Rheydt, 1990-93) en de replica ervan in 
Totes Haus ur in Venetië, bij nader inzien leeg 
te zijn. Het eigenlijke ‘werk’ vindt plaats op 
het - denkbeeldige - punt waar het origine
le huis en zijn reconstructie in elkaar kante
len. Het situeert zich niet op een bepaalde 
plek, zelfs niet in de concrete ‘testruimtes’ 
die Schneider in Haus ur creëert: zij verra
den sporen en afdrukken van het werk 
maar ze zijn - zo stelde Schneider meer
maals - niet de inhoud ervan.20

Terwijl Nauman de temporele tussenzone 
of resttijd van het kunstmaken in kaart 
brengt, exploreert Schneider de ruimtelÿke 
tussenzone of testruimte ervan. Elk afzon
derlijk tonen ze dat die artistieke productie 
nooit samenvalt met het tijdruimtelijke 
regime van het atelier: respectievelijk noch 
met de tijd die erin wordt doorgebracht, 
noch met de architecturale ruimte die ze
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Gregor Schneider
ur 7, atelier, Rheydt, 1990-1993

afbakent. Het ■authentiek moment en de 
oorspronkelijke plaats van het artistieke 
werk vallen niet vast te pinnen. Ze kunnen 
slechts gereconstrueerd worden als het 
evenbeeld van de perifere, verlaten of 
‘doodse’ momenten én plaatsen van dat 
werk. Waar Nauman de ‘werkplaats’ 
oproept door te tonen wat er intussen in de 
studio gebeurt, roept Schneider ze op door 
er voortdurend omheen te bouwen. Zowel 
Nauman als Schneider toont dat de ruimte 
die sinds de conceptuele kunst - of sinds het 
zogenaamde poststudio-tijdperk - ritueel 
werd afgeschaft, misschien leeg maar 
beslist niet verdwenen is. Het atelier is een 
conditie die iedere vraag naar de inhoud en 
de betekenis van artistieke productie door
dringt.

Werkzucht

Door dit aanhoudende bewerken van het 
atelier probeert Schneider, net als Nauman, 
een antwoord te formuleren op de crisis van 
de moderne kunstenaar. Ook Schneider 
vraagt zich immers af wat de kunstenaar in 
zijn atelier moet doen, als hij niet langer 
kan schilderen of beeldhouwen: “Es geht 
um eine einfache Arbeitsweise die weg von 
der Malerei, weg von der Skulptur, weg vom 
Raum führt. [...] Lange sahen sie so aus, 
dass man gar nicht erkennen konnte, was 
die Arbeit war - auch im Haus. Es fehlte 
jeder Verweis auf Skulptur, Bild, Raum.”21 
Maar Schneider weigert de consequentie 
dat de kunstenaar voortaan gedwongen is 
tot een ‘conceptuele’ reflectie over de artis
tieke praktijk. Hij kiest radicaal voor het 
doen zelf, voor een arbeidsintensieve aan
pak. Zijn antwoord op de onzekerheid van 
de moderne kunstenaar - het ‘niet weten 
wat doen’ - bestaat erin dit doen tot een 
hogere vorm van denken te verheffen. “[...] 
Tun ist eine Form von Denken, und zwar 
ganz konkret. Der Gedanke ist sichtbar, eins 
zu eins. Man kann Dinge tun, über die man 
nicht sprechen kann. Ich glaube nicht, dass 
es um Ideen gehen kann. Es kann nicht 
darum gehen, Konzepte auszudenken."22 
Schneider intellectualiseert zijn probleem 
niet, maar ‘werkt het uit’: “Die Arbeit exis- 
tiert nicht im Kopf. Ich halte Handeln für 
eine höhere Form als das Denken.’’23 Zijn 
werkzaamheden ‘verbeelden’ louter zijn 
eigen drang om altijd bezig te zijn: “Die 
Arbeit besteht eigentlich darin, dass ich 

immer wieder von neùem mit der Arbeit 
beginne.”24 Hij wordt geplaagd door een 
compulsieve werkdrang en bouwzucht - 
dat beseft hij ook zelf: “Ich mache, Ich muss 
Dinge immer machen. Das ist mein persön- 
liches Problem.”25

Schneider overwint de ‘conceptuele’ twij
fel van de kunstenaar door zich onder te 
dompelen in een zuiver handelen: door zich 
te verdrinken in zijn werk. Precies op dit punt 
wordt het interessant dat Schneiders werk
omgeving een huis is. Zijn domestieke 
bouwarbeid is in feite niet zo uitzonderlijk. 
Hoeveel mannen beginnen immers niet, om 
de tijd te doden, aan hun huis te klussen? 
Mannen die in het weekend of in de vakan
ties niet weten wat gedaan, verbouwen de 
garage, timmeren aan de veranda, con
strueren een tuinhuis, leggen een terras, 
schilderen de slaapkamer enzovoort. “Aan 
een huis is altijd werk”, hoor je ze genoeg
zaam uitbrengen nadat de klus is geklaard. 
Een huis dicteert en legitimeert als het ware 
elk werk dat eraan geleverd wordt. De obli
gate ‘verbouwing’ die — althans in 
Vlaanderen — elk modaal huisgezin ooit 
doorvoert, is voor veel mannen een ‘project’ 
op zich. Gedurende maanden levert het een 
reden - of alibi - om voortdurend te ‘brico- 
leren’. Vanuit deze optiek lijkt Schneiders 
(Totes) Haus ur niet onmiddellijk de vrucht 
van een of ander trauma, maar van een 
typisch mannelijke ‘afwijking’. Schneiders 
artistieke praktijk is die van een ontspoorde 
doe-het-zelver. Zijn (Totes) Haus ur verdub
belt de postmoderne artistieke inspiratie
loosheid met mannelijke daaddrift en knut- 
selzucht.

Meteen is ook duidelijk waar de horror in 
Schneiders huis werkelijk uit voortkomt: uit 
een dreigende lethargie. Het feit dat hij zijn 
werkzaamheid op een circulaire manier 
legitimeert - namelijk vanuit het werken 
zelf - wijst precies in die richting. Schneider 
mist daarbij de cynische luciditeit van 
Nauman. Deze laatste kijkt de leegte en 
onzekerheid van het kunstenaarschap in de 
ogen om er vervolgens kunst van te maken. 
Schneider daarentegen antwoordt met een 
gedurig exorcisme. Hij doodt de tijd uit een 
panisch zelfbehoud.
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[Should we never meet again. Video installation, Paris. Tourc^ig^

GREGG SMITH IN FLAGG
‘Hoeveel informatie moet een verhaal verstrekken vooraleer de toeschouwer zich kan 
projecteren in datzelfde verhaal?’ Vanuit deze vraagstelling is Gregg Smith (1970, 
Kaapstad/Zuid-Afrika) de eerste kunstenaar die binnen de nieuwe werking van FLACC 
werd geselecteerd. Van april tot eind mei ontwikkelt Gregg Smith in FLACC een nieuwe 
installatie die voortvloeit uit eerdere experimenten met video en performances in de open
bare ruimte. Dit project ontstaat - net zoals zijn vorig werk - vanuit een scenario dat op 
alledaagse, persoonlijke dilemma’s is gebaseerd. Daarna tracht Smith de toeschouwer te 
betrekken via een verhaallijn. Deze subtiele grens tussen kijker en narratief kader staat 
centraal in zijn werk. De installatie die Smith op dit moment in Genk uitwerkt, zal al in juli e.k. 
in FRAC (Fonds régional d’art contemporain) d’île de France ‘Le Plateau’ in Parijs worden 
tentoongesteld.
Het project van Gregg Smith wordt op 18 mei in FLACC aan het publiek getoond en toege
licht door de kunstenaar in een gesprek met collega-kunstenaar Jill Magid. Ook zij werkt als 
regisseur en performer in de openbare ruimte en verwijst in haar werk naar de alom aanwe
zige, ‘disciplinaire systemen’ in onze samenleving, zoals bijvoorbeeld camerabewaking.
Gregg Smith in gesprek met Jill Magid
18 mei 2006,19 uur - FLACC - Casino Waterschei - André Dumontlaan 2 - B-3600 Genk 
meer informatie op www.flacc.info
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39 PLATFORM LIMBURG BEELDENDE KUNSTEN PRESENTEERT 

ge * ‘POWER PLAYS FASE 1' (FREESPACE UMBURG 2006) MET:

88& 2

AY

> ‘ MARK BAIN Soundhouse
. Genk, Hasseltweg -13/5 - 19u
82%
p SITES OF ELASTICITY videoparcours
, Lommel - 20/5 tot 2/7

po ‛

0*3, ‘ PHILIPPE MESTE Spermcube
* Hasselt, Z33 - 24/6 tot 25/9 - (in het kader van Nr. 13 After Cage)

PRo, *
% g

$ «
H5g In de documentatiecellen van "Power Rays” (vormgeving cellen Hanne Put en Wim Buts), in de begijnhofhuisjes 

Fgxg (Z33), ook nog werk van Reter Geenen, Jef Cornelis, Yves Coussement, Gaston Wuestenbergs, Iphigenia Tillieu.

%# WWW.POWERPLAYS.ORG voor laatste nieuws en agenda 
Opo, ?

*,***, 2
s e °40rg3uxy* ^onai^ *38 :

Jan Baetens & Hilde Van Gelder, Carel Blotkamp, 
Peter De Graeve, Stefanie Kleefeld, Frederik Leen, 
Johan Pas, Din Pieters, Rosemary Shirley, 
Francis Smets, Lexter Braak, Lieven Van Den Abeele, 
Xavier Vanmechelen, Yoann Van Parys, Christine Vuegen

Context K is een jaarlijkse publicatie die zich toelegt op reflectie over actuele 
beeldende kunst. In het derde nummer teksten over de verhouding van de kunst 
van nu tot die van de jaren '60 en ’70, over de relatie tussen kunst en macht en 
over mediumspecificiteit. Voorts ook kronieken van het kunstgebeuren in België, 
Nederland en de buurlanden.

U krijgt Context K toegestuurd na overschrijving van 15,00 € 
op ING-rekening 335-0027108-91 van GAP vzw, Zuivelmarkt 44, 
3500 Hasselt, België met de vermelding ‘Context K nr. 3’.

Voor Nederland: IBAN-code BE23 3350 0271 0891 / BIC-code BBRUBEBB 
Meer informatie: tel. +32 (o)n 22 53 21 / ciap@skynet.be / www.ciap.be

OIRP SR Mc» steun van de
Vlaamse overheid

http://www.z33.be
http://www.nicc.be
http://www.phlimburg.be
http://www.ciap.be
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http://www.z33.be
http://www.flacc.info
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Sculptuur in het laatvictoriaanse interieur
MARTINA DROTH

Kunst en het ‘burgerlijke’ interieur

In onze tijd is het zuivere kunstwerk in direct 
contact gebracht met het dagelijkse leven; er is 
geprobeerd om het grondig te transformeren, 
om er het medium van de esthetische aspira
ties van de woning van te maken, terwijl die 
Junctie eigenlijk toebehoort aan de woning zelf 
én de utilitaire voorwerpen die er zich bevin
den... Daaruit vloeit de grote vergissing voort 
die onze artistieke cultuur doet stagneren.1

In 1904 bracht de invloedrijke kunsthisto
ricus Julius Meier-Graefe de 'vulgarisering' 
van de kunst in de maatschappij van zijn 
tijd in verband met de toenemende absorp
tie ervan in de huiselijke sfeer. In de breed
voerige en overwegend pessimistische inlei
ding tot zijn baanbrekende geschiedenis 
van de 19de-eeuwse kunst, Entwicklungs- 
geschichte der modernen Kunst (waarvan de 
Engelse vertaling verscheen in 1908), 
schetste Meier-Graefe hoe de dominantie 
van de burgerlijke woning, met de bijbeho
rende hebzuchtige aanspraken op “eigen
domsrechten”, het eigenlijke doel en de 
eigenlijke noodzaak van de kunst onder
mijnde: “Het gebabbel over kunst groeide 
uit tot een zeer populaire vorm van amuse
ment; het vergt geen bijzondere voorberei
ding of inspanning [...] en het kan worden 
beoefend in het salon!”2 Meier-Graefe ziet 
het interieur als de plaats waar moderne 
kunst en burgerlijke sensibiliteit met elkaar 
botsen. Zijn commentaar lijkteen visie op 
huiselijkheid te bevestigen die verweven is 
geraakt met opvattingen over de ontwikke
ling van het modernisme, een traject dat 
men meestal laat beginnen met Baudelaires 
beroemde verheerlijking van de flâneur in 
1863.3 Het idee dat het overdadig gemeubi
leerde en weelderig ingerichte, burgerlijke 
interieur de antithese van de moderniteit 
vormt, ging gelijk op met het idee dat de 
moderne kunst pas tot zichzelf kon komen 
in de kale, sobere context van de kunstgale
rie.4 In tegenstelling tot de als neutraal 
ervaren ruimte van de galerie staat het inte
rieur voor een huiselijke, opgesmukte, vaak 
vervrouwelijkte ruimte, die niet alleen als 
passief antimodern wordt beschouwd, 
maar die ook weet door te dringen tot in het 
weefsel van de kimst zelf: het interieur is de 
plaats waar kunst wordt getoond en bespro
ken, maar het is ook een thema dat in 
kunstwerken wordt weergegeven. Die twee 
aspecten zijn wezenlijk verschillend. Dat ze 
in overzichten van de opkomst van het 
modernisme zo vaak samen voorkomen, 
suggereert dat het interieur krachtens zijn 
natuur - zijn gewone, alledaagse almacht - 
in staat werd geacht om overal een door
dringende “onverschilligheid” en “volsla
gen ongevoeligheid” te verspreiden, zoals 
Meier-Graefe het formuleerde. Daarmee 
bracht het interieur alles terug tot zijn eigen 
criteria: kunst werd “een vorm van amuse
ment [...] het feodale embleem van de ambi
tieuze bourgeoisie, even noodzakelijk voor 
wie een behoorlijke opvoeding had genoten 
als een onontbeerlijk kledingstuk”.5

Het hekelen van de “ambitieuze bourgeoi
sie”, die huiselijke gewoonten koppelde aan 
een fundamenteel gebrek aan artistieke 
gevoeligheid, was in de 19de eeuw al een 
sterk ontwikkeld tijdverdrijf geworden.6 Dat 
geldt niet alleen voor de Franse context 
waarover de — francofiele —Meier-Graefe het 
had, maar ook, en aantoonbaar sterker, voor 
de context van de Engels-Amerikaanse 
Victoriana (een term die inherent vrouwelijk 
is). Daar ontwikkelde die kritiek zich tegen de 
achtergrond van het prerafaëlitisme, de Arts 
and Crafts Movement en het Aestheticism. 7 
Ook toen al gold de voorstelling van het 
overvolle Victoriaanse salon als hét parade- 
voorbeeld van de buitensporige voorkeuren 
en modes van dat tijdperk.8 De opmerkin
gen van Meier-Graefe verraden een 
bezorgdheid die meestal geassocieerd wordt 
met cra/ts-hervormers zoals John Ruskin en 
William Morris, die piekerden over de 
potentieel verderfelijke invloed van de bur
gerlijke “ongevoeligheid” op de artistieke 
ontwikkeling. Ruskin lijkt Meier-Graefes 
bezwaren al een halve eeuw eerder aan te 
kondigen. In 1858 merkte Ruskin op dat 
“de tentoonstelling van de Academy” was 
uitgegroeid tot “iets om over te praten en 
zich in lege uren mee te vermaken”, en dat 
“de rijken onder ons een paar schilderijen 
kopen, om diverse redenen, soms om een 
hoekje in een gang te vullen - soms om de 

salonconversatie voor het diner op gang te 
helpen.”9

De studie van 19de-eeuwse interieurs ver
toont onvermijdelijk snijpunten met de stu
die van consumptiegewoonten, verzamel- 
praktijken en privé-mecenaat. Maar welke 
rol speelden individuele kunstwerken in het 
privé-leven en het interieur van de 19de 
eeuw? Die vraag blijft grotendeels onbeant
woord. Dit komt minstens voor een deel 
omdat men meent dat interieurs onverenig
baar zijn met moderne kunst. 10 Toch zijn de 
19de-eeuwse interieurs onontkoombaar 
ook plekken voor kunst; zelfs al sleepten 
sommige interieurs lastige connotaties met 
zich mee, je kunt ze niet allemaal over 
dezelfde kam scheren; je kunt ze niet alle
maal van de hand wijzen omdat ze de 
noden van de kunst zouden minachten. De 
kritiek van een bevoorrechte Waarnemer 
als Meier-Graefe overstijgt trouwens de 
gemakkelijke clichés over het burgerlijke 
interieur. Zijn opmerkingen kunnen niet 
herleid worden tot een ontkenning of ver
dringing van de huiselijke sfeer; we kunnen 
ze ook lezen als specifieke uitspraken over 
de woning als (onvermijdelijke) plaats voor 
het tonen en bespreken van kunst. Het valt 
immers op dat Meier-Graefe zijn aanval niet 
richt op het kunstwerk zelf en dat hij zwijgt 
over het commerciële maakwerk dat men in 
burgerlijke interieurs kon aantreffen: voor
werpen die werden vervaardigd met de uit
drukkelijke bedoeling tegemoet te komen 
aan de smaak van de “ambitieuze bourgeoi
sie” en die in de late 19de eeuw deel uit
maakten van een grootschalige geglobali- 
seerde markt. Hijberoept zichjuist op het 
idee van een “zuiver kunstwerk”. Hij sugge
reert dat de kunst die hij wil aanmoedigen 
bedoeld noch gecreëerd is voor een onver
schillige burgerlijke context, ook al werd ze 
daar later aangetroffen. Zijn kritiek kan dus 
veel specifieker worden geïnterpreteerd: 
niet als een aanval op het burgerlijke inte
rieur als zodanig, maar als een aanval op 
een specifieke combinatie van een bepaald 
type interieur met een bepaald type kunst.

De sculptuur en het ‘Victoriaanse’ 
interieur

Dergelijke nuances worden vaak over het 
hoofd gezien. Zo wordt de studie van inte
rieurs vaak losgekoppeld van de kunst die er 
te vinden was, of wordt - aan het andere 
uiterste - de kunstproductie gewoon vereen
zelvigd met de decoratieve ambities van 
interieurs. Een toepasselijk voorbeeld is het 
onderzoek naar de laat 19de-eeuwse Britse 
sculptuur, een periode die onlosmakelijk 
wordt verbonden met de opkomst van de 
“cultus van dé statuette”, een vorm van 
“kunst in de huiselijke sfeer” waarvan men 
- tot op heden - veronderstelt dat ze welbe
wust ten behoeve van het burgerlijke inte
rieur werd geproduceerd.1! Die associatie 
werd al in de jaren 1880 gemaakt, en 
bepaalt ook vandaag nog de studie van de 
laatvictoriaanse sculptuur. In de jaren 1880 
en 1890 concentreerden sleutelfiguren 
zoals Alfred Gilbert, Edward Onslow Ford, 
Hamo Thornycroft, William Reynolds- 
Stephens en Frederick William Pomeroy 
zich in een belangrijk deel van hun produc
tie op figuren en groepen met duidelijk 
decoratieve ondertonen. Voor die kleine, 
vaak gekleurde beeldjes werd een brede 
waaier van materialen gebruikt. De 
opkomst van deze zogenaamde ‘Nieuwe 
Sculptuur’, die het genre van de statuette 
op de voorgrond plaatste, werd in brede 
kring verwelkomd als een initiatief om een 
meer toegankelijke en populaire vorm van 
‘huiselijke’ kunst te produceren. Hoe die 
relatie tussen de sculptuur en het huiselijke 
interieur er precies uitzag, blijft meestal 
vaag.12 De ‘Nieuwe Sculptuur’ stoelde niet 
op massaproductie, en werd zelfs als een 
commerciële mislukking beschouwd. Toch 
blijven onderzoekers veronderstellen dat die 
kunstenaars direct inspeelden op de vraag 
van de consumenten. Zo concludeerde 
Susan Beattie in haar invloedrijke overzicht 
The New Sculpture (1983) weliswaar dat het 
“verleidelijke idee van een kunst voor de 
huiselijke sfeer” uiteindelijk niet heeft geleid 
tot “een verbreding van het cliëntèle", maar 
dat de opkomst van de statuette niettemin 
“nauw samenhangt met het probleem van 
de industriële kunst”, die immers was 
bedoeld om “de belangstelling van het 
publiek voor de sculptuur te stimuleren met 
behulp van de commercie”.13 Daarbij lijkt 
ze te veronderstellen dat de opkomst van de

Zicht op Holly Lodge (ca. 1895) met‘Peace’ (1890) van Edward Onslow Ford 
(foto uit: Edmund Gosse, ‘Sculpture in the House', Magazine of Art, 1895)

wooninrichting niet louter toevallig met 
bepaalde artistieke praktijken samenviel, 
maar die praktijken ook direct heeft beïn
vloed en gevormd.

Het feit dat de relatie van de laatvicto
riaanse sculptuur met het interieur vaag is 
gebleven, en nooit als een serieus artistiek 
probleem werd gezien, heeft belangrijke 
consequenties gehad voor de historische 
receptie van de Britse sculptuur. Het idee 
dat de kunstwerken doelbewust werden 
gemaakt met het oog op het Victoriaanse 
interieur lijkt bijzonder anti-esthetisch en 
oubollig: het stelt de sculptuur gelijk met de 
andere consumptiegoederen op de markt en 
suggereert een object dat commercieel 
georiënteerd is en dat op bestaande modes 
inspeelt. Impliciet zijn dergelijke sculpturen 
gespeend van de autonome, formele bekom
mernissen die we van moderne kunste
naars verwachten. Daarom hoeft het niet 
echt te verbazen dat het visuele raffinement 
en de theoretische complexiteit van de 
Britse sculptuur tot voor kort nauwelijks 
erkend werden.14

Een groot deel van de ‘Nieuwe Sculptuur’ 
werd onmiskenbaar gemaakt met inte
rieurs in het achterhoofd, wat trouwens in 
brede kring werd erkend; maar de visuali- 
teit en de betekenis ervan kun je niet 
zomaar gelijkstellen met of verklaren door 
het soort omgeving die wij als typisch zijn 
gaan beschouwen voor het Victoriaanse 
interieur. De opkomst van in massa gepro
duceerde beeldjes en objets d’art was een 
internationaal fenomeen, dat totnogtoe het 
grondigst bestudeerd werd in de Parijse 
context. In Groot-Brittannië daarentegen 
zorgde de artistieke klemtoon op kleinere en 
decoratieve sculpturen, een genre dat toon
aangevende kunstenaars hebben verfijnd, 
voor een meer idiosyncratische en onafhan
kelijke ontwikkeling. Deze kunstenaars, 
meen ik, beseften volop het belang van het 
interieur als plek voor de kunst, maar ze 
waren zich ook scherp bewust van de 
potentieel negatieve implicaties als ze hun 
werk in die context presenteerden. Daarom 
bedachten ze strategieën die hen in staat 
stelden om zich vrij op dat netelige terrein 
te bewegen, en er tegelijk behoedzaam op te 
manoeuvreren. De associatie tussen sculp
tuur en interieur was dus geen toevallige of 
automatische ontwikkeling, maar een 
bewust gestuurd proces.

Beeldhouwkunst en wooninrichting

Dat in het laatvictoriaanse Groot-Brittannië 
een nieuwe sculpturale esthetica werd 
gecultiveerd, die brak met neoklassieke pre
cedenten, leidde tot een golf van belangstel
ling voor de sculptuur. Die nieuwsgierig
heid wordt weerspiegeld in de opvallende 
toename van kritische opstellen in de geïl
lustreerde bladen. Vergeleken met de aan
dacht die de schilderkunst en de sierkun
sten kregen, bleef de sculptuur in de kunst- 
kritiek een marginaal thema; maar in dat 
beperkte corpus stond de relatie tussen 
nieuwe sculpturale praktijken en interieurs 
volop in de kijker. Van de jaren 1880 tot de 
vroege 20ste eeuw werd - met een verba
zende consistentie - de opvatting geformu
leerd dat een belangrijk deel van wat de 
contemporaine beeldhouwers produceer
den bedoeld was voor privé-eigenaren, om 
uitgestald te worden in privé-woningen. Al 
rond 1880 bespeurden kunstcritici bij het 
publiek een groeiend “verlangen naar 
‘kunst binnenshuis”’, en in de daaropvol
gende twee decennia werden sculpturen, en 
dan vooral kleine bronzen beeldjes, her
haaldelijk beschreven in functie van het 
privé-interieur, met frasen als “huiselijke 
sculptuur", “sculptuur voor het interieur”, 
“verrukkelijke schatten” en “sieraden die 
geschikt zijn voor een modern salon”.15

Het is verleidelijk om die expliciete en 
voortdurend herhaalde associatie van de 
sculptuur met het interieur te beschouwen 
als een spontane reactie op kunstwerken die 
net uit het atelier zijn gekomen. Onder
zoekers hebben die vaak geciteerde opstellen 
en de opmerkelijke consensus die ze lijken te 
bevestigen meestal kritiekloos aanvaard, 
alsof ze ondubbelzinnig aantonen dat de 
kunstproductie in die periode in een wissel
werking met de privé-woning stond. Dat de 
‘Nieuwe Sculptuur’ commercieel mislukte, 
is een anomalie die onderzoekers meestal 
toeschreven aan praktische oorzaken, zoals 
de kosten en de relatieve schaarste van com
merciële producenten in Groot-Brittannië. 
Maar als we het tekstmateriaal en het visue
le materiaal aandachtiger bekijken, dienen 
zich andere verklaringen aan. Die wekken 
het vermoeden dat het interieur zeker niet 
algemeen geaccepteerd werd en evenmin 
werd beschouwd als een ongecompliceerde 
context om beelden te tonen.

Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de ver
smelting van sculptuur en interieur, zoals
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Thomas Nelson MacLean

Spring Festival, 1881. © Skinner, Inc. Boston and Bolton MA

Edward Onslow Ford

The Singer, 1889

Frederic Leighton

Athlete’Wrestling with a Python, 
ca. 1877

de kunstkritiek die formuleerde, zich niet tuur
afspeelde in de context van de beweging 
voor wooninrichting, een ontzettend popu
laire bezigheid in de tweede helft van de 
19de eeuw.16 In de talloze gidsjes, handboe
ken en tijdschriften die over dat onderwerp 
werden gepubliceerd, vaak door vrouwen, 
werd de contemporaine sculptuur niet 
expliciet met het interieur in verband 
gebracht. Op de honderden foto’s en gravu
res die dergelijke publicaties illustreren, vin
den we onveranderlijk interieurs opgesmukt 
met borden, vazen en kleine schilderijtjes of 
ingelijste gravures. Contemporaine sculptu
ren treffen we maar heel zelden aan. Voor 
een deel kunnen we dat verklaren doordat 
men de sculptuur vaak als een intellectuele 
en moeilijke kunstvorm beschouwde. De 
sculptuur werd - als we de suggestie volgen 
in het populaire boek van William John 
Loftie, A Plea for Art in the House (18 76) - als 
te gespecialiseerd beschouwd om in verband 
met wooninrichting te worden besproken. 
Loftie verwijst naar “ivoren, bronzen en 
marmeren beelden” en legt uit: “Sprekend 
over de voorwerpen waaraan de verzame
laar thuis zijn bewondering schenkt, heb ik 
welbewust gezwegen over objecten van 
waarde en schoonheid, omdat zij in de 
gewone gang van zaken niet in onze wonin
gen terechtkomen.”12 Dat er geen spontaan 

uitsloot; maar de situatie was com-
plexer. De associatie van de sculptuur met 
het interieur lijkt afhankelijk te zijn geweest 
van zeer specifieke voorwaarden: de sculp-, 
tuur was het voorwerp van een bijzonder 
soort discours en werd gekoppeld aan een 
bijzonder soort interieur. Als we kijken hoe 
Gosse en andere kunstcritici voorwerpen in 
een huiselijke omgeving beschrijven, dan 
valt op hoe zorgvuldig die associatie werd 
gekarakteriseerd en gepreciseerd. Deze cri
tici maakten niet alleen een onderscheid 
tussen ‘gewone’ interieurs en een meer 
geraffineerde esthetische omgeving, maar 
ook tussen de verschillende soorten voor
werpen die voor die ruimten geschikt wer
den geacht. Dit wijst erop dat men het inte
rieur weliswaar aantrekkelijk vond, maar 
dat men tegelijk erkende dat het een proble
matische plek was die op een behoedzame 
manier moest worden omschreven.

verband bestond tussen de algemene 
belangstelling voor fraai ingerichte inte
rieurs en de bijzondere vraag naar sculptu
ren, werd in de kunstkritiek vaak onder

Het verbijzonderde interieur

Een groot deel van de serieuzere theore
tische geschriften over sculptuur waren 
geschreven door een kleine groep critici, 
kunstenaars en verzamelaars die vaak 
eikaars vrienden of buren waren. Edmund 
Gosse, een intieme vriend van de beeldhou-
wer Hamo Thornycroft en een welbespraak
te en overtuigde verdediger van de ‘Nieuwe 
Sculptuur’ in de jaren 1880 en 1890, 
schreef enkele van de meest kritisch-

streept; zoals de schrijver en criticus 
Edmund Gosse in 1880 opmerkte, waren 
“in de recente beweging ter verfraaiing der 
woningen [...] de aanspraken van de sculp
tuur, en nog meer die van de statuette, al te 
zeer veronachtzaamd geweest.”18

Het feit dat de contemporaine sculptuur 
grotendeels onbesproken bleef in wat aan
toonbaar de belangrijkste 19de-eeuwse 
geschriften over het wonen waren, maar 
dat ze in de kunstkritiek tegelijk nadrukke
lijk “huiselijk” werd genoemd, vestigt onze 
aandacht op een schrille discrepantie tus
sen beide domeinen. Opmerkingen zoals die 
van Gosse werden geïnterpreteerd als 
pogingen om in te gaan tegen de beweging 
voor wooninrichting, die immers de sculp-

scherpzinnige analyses van de opkomende 
nieuwe esthetica.15 Al in zijn vroegste 
opstellen besefte Gosse dat de belangstelling 
van bepaalde kunstenaars voor statuettes 
een belangrijk onderdeel van him praktijk 
vormde, en regelmatig beklemtoonde hij de 
mogelijkheden die dergelijk werk voor het 
huiselijke interieur bood. Meestal beschreef 
hij de sculptuur als een geraffineerde 
manier om een huiselijke omgeving een 
meerwaarde te verlenen, door bijvoorbeeld 
de “waardige, serene indruk” te beklemto
nen die werd teweeggebracht door “de aan
wezigheid van [...] beelden”, of de “verfij
ning en stijl” die men een ruime kamer kon 
verlenen door “enkele fraaie staaltjes van de 
sculptuur”.20

Op het eerste gezicht lees je zijn commen
taren als een onverbloemde poging om het 
werk van zijn vrienden-beeldhouwers te 
promoten op de markt voor “huiselijke 
sculpturen”, zoals hij die noemde. Maar 
sommige details in zijn verhaal wijzen op 
een nauwkeurig geconstrueerde context. 
Een korte maar bondige beschrijving van 
een salon leert ons dat Gosse een bepaald 
type interieur voor ogen had: “In hoeken 
waar nu een verrukkelijke Indische vaas of 
een pot uit Japan staat, kan misschien 
plaats worden gevonden voor beelden die 
intellectueel meer de aandacht verdienen 
en toch niet minder decoratief zijn.” De pre
cieze verwijzing naar voorwerpen uit Indië 
en Japan suggereert dat Gosse de smaak en 
de invloeden wilde oproepen die destijds 
waren verbonden met de stijlrichting van 
het Aestheticism. De oosterse en oriëntaalse 
verwijzingen in het werk van toonaange
vende schilders zoals James McNeill 
Whistler, Albert Moore en Lawrence Alma- 
Tadema waren intussen welbekend, en het 
is heel goed mogelijk dat Gosse dacht aan de 
interieurs die door die kunstenaars werden 
bewoond en geschilderd. In de volgende zin 
verwijst hij immers direct naar de “schake
ringen van een moderne artistieke 
woning".21 Gosse versterkt de esthetische 
connotaties van zijn hypothetische interi
eur door een sculptuur te vermelden die 
eveneens met het Aestheticism geassocieerd 
wordt. Van “die krachtige bronzen figuur
tjes waarvoor [...] onze jongere beeldhou
wers een bijzondere aanleg tonen” noemt 
hij Naiad van Thomas Nelson MacLean, 
“dat momenteel te zien is in de Grosvernor 
Gallery”. Die galerie was van haar opening 
in 1877 tot ver in de jaren 1880 de 
Londense Temple of Aestheticism, en 
MacLean was gelieerd met belangrijke 
Aesthetes die er tentoonstelden.22 Zijn Naiad 
is onvindbaar, maar MacLeans lóne (1875) 
kan in verband worden gebracht met de 
romaniserende beelden van Albert Moore, 
terwijl het latere Spring Festival (1881) 
direct was “gesuggereerd door het bekende 
schilderij van de heer Mr. Alma Tadema” 
dat dezelfde titel droeg.23

Een gelijkaardige subtekst kan worden 
opgespoord in een opstel van Gosse uit 
1895, Sculptuur in de woning.24 Het gaat om 
een meer uitvoerige verkenning van hetzelf
de thema, geïllustreerd door een opmerkelij
ke reeks documentaire foto’s waarop — in 
situ, in een huiselijk interieur - contempo
raine sculpturen te zien zijn van Frederic 
Leighton, Hamo Thornycroft en Edward 
Onslow Ford. Opnieuw beklemtoont Gosse 
het decoratieve karakter van de statuettes;
hij merkt op dat “de sculptuur in wezen een 
huiselijker kunst is dan de schilderkunst” 
omdat ze “een onderdeel wordt van de 
kamer waarin de sculptuur staat”.25 We 
mogen zijn commentaar echter niet zonder 
meer opvatten als een illustratie van de ver
onderstelde 'huiselijke' tendenzen in de 
laatvictoriaanse beeldhouwkunst. Door 
zowel de sculpturen als de interieurs te ver
bijzonderen, lijkt Gosse de esthetische aspi
raties van de “huiselijke sculptuur” te beves
tigen die hij in zijn eerdere opstel had gesug
gereerd. Lees maar even zijn gedetailleerde 
beschrijving van de woning die “een redelijk 
welvarend iemand, die uiteraard schilderij
en zou kopen” zou betrekken: “Veronderstel 
dat hij een van die donkere, harmonieuze 
salons of bibliotheken heeft die nu in zwang 
zijn, kamers die we dankzij mijnheer 
William Morris bij machte zijn in te richten. 
Het houtwerk, vermoed ik, is donker; het 
behang zeegroen of schemerig rood, het 
meubilair zoveel mogelijk geïnspireerd door 
de smaak van de vorige eeuw - Sheraton en 
Chippendale en Hepplewhite."26 Interieurs 
die ingericht waren door Morris en 
Company, en die gestoffeerd waren met 
voorbeelden van historische Engelse 
ambachtskunst: dat was - zo wist ook Gosse 
- het waarmerk van een “arts and crafts
Aestheticism” dat werd geassocieerd met de 
smaak van eminente kunstenaars.27 Gosse 
beschreef dus geen ‘gewone’ woning, maar 
eerder een interieur dat van schilders als
Luke Fildes of George H. Boughton kon zijn 
geweest, met houten lambrizeringen, 
muren in “Indisch rood” en meubilair dat 
“grotendeels Chippendale” was.28

Gosses beschrijvingen van de individuele 
sculpturen in die interieurs zijn al even 
nauwgezet. Niet alleen wijst hij op enkele 
opvallende tendenzen in de beeldhouw
kunst, zoals de voorkeur voor brons boven 
marmer en het belang van de statuette, 
maar hij vestigt ook de aandacht op de sub
tiele visuele esthetica die de kunstenaars 
ontwikkelden: hij blijft lang stilstaan bij de 
details van het “tere oppervlak” van “het 
kunstenaarsbrons”; bij “het patina, waarin 
je allerlei schakeringen van olijfbruin en 
kopergroen kon waarnemen, schakeringen 

van goud en nuances van zwart”; de delica
te afwerking van verloren-was-gietwerk 
waarin de “echte hand van de kunstenaar 
was vastgelegd”, tot zelfs “de kleinste duim
afdruk” van het origineel. Door dergelijke 
fijne details te accentueren, laat Gosse mer
ken dat hij beseft hoezeer de contemporaine 
kunstenaars begaan zijn met de visuele 
subtiliteiten van de sculptuur - kleur, 
modellering, ambacht en geïndividuali
seerd auteurschap. Bovendien onderscheidt 
hij uitdrukkelijk verschillende types van 
statuettes, naargelang hun grootte, het 
ontwerp van hun sokkel en hun herkomst 
en functie in het oeuvre van een beeldhou
wer. Hij merkt op dat “zeer kleine statuettes 
meestal bronzen afgietsels zijn van ontwer
pen voor grotere beelden”, een verwijzing 
die kan worden gerelateerd aan de foto, net 
boven de geciteerde zin, van Frederic 
Leightons The Sluggard in een privé-biblio- 
theek.25 Dat beeldje was geen verkleinde 
weergave van het levensgrote beeld dat in 
1886 in de Royal Academy was tentoonge
steld, maar een bronzen afgietsel van de 
oorspronkelijke schets, die voor het eerst 
werd gepubliceerd in 1890, het jaar waarin 
Gosses opstel verscheen.30 Vervolgens 
schrijft Gosse dat “een andere - en mis
schien wel de beste - manier om een privé- 
interieur met sculpturen te stofferen” erin 
bestond om “in hoeken of nissen ongeveer 
twee voet hoge bronzen beelden te plaatsen 
[...] stevig bevestigd op fraai ontworpen sok
kels, er wel op toeziend dat die niet, door 
enigerlei vergissing, de proporties van de 
sculptuur verknoeien”.31 Die opmerking 
kunnen we in verband brengen met Edward 
Onslow Fords Peace, dat was voorzien van 
een onmiskenbaar goed geïntegreerde sok
kel en dat op Gosses foto staat afgebeeld in 
een uitgave van ongeveer 52 cm hoog.

Al even beredeneerd is de relatie tussen 
Gosses beschrijving en de interieurs waarin 
de werken werden gefotografeerd, inte
rieurs die een getrouwe afspiegeling vor
men van Gosses hypothetische “salons en 
bibliotheken". Zoals Caroline Dakers heeft 
ontdekt, werden de afgebeelde interieurs 
gefotografeerd in Holly Lodge, het huis van 
de zijdehandelaar Stephen Winkworth.32 
Holly Lodge was gelegen in Holland Park, 
een van de meest geziene kunstenaarsbuur
ten in Londen. Onder zijn medebewoners 
telde Winkworth verschillende vooraan
staande schilders en beeldhouwers,: zoals 
Leighton en Thornycroft, en in de nabije 
omgeving Fildes en Boughton. Er bestond 
dus een nauwe en persoonlijke band tussen 
de interieurs en de kunstwerken die. er 
waren uitgestald, zodat we Holly.-Lodge 
kunnen beschouwen als een weèrspiegeling 
van zijn artistieke omgeving - of misschien 
zelfs als een emanatie ervan. Door zijn 
woning te laten inrichten door Morris en te 
voorzien van historische meubelstukken 
probeerde Winkworth de esthetica van de 
kunstenaars in zijn kring na te bootsen. 
Daarvoor deed hij ook een beroep op hen: 
hij engageerde de architecten en ontwer
pers die zij verkozen, om zo een interieur te 
creëren waarin hun kunstwerken tot hun 
recht zouden komen.33 Die onderlinge 
samenhang zit sterk verweven in Gosses 
beschrijvingen. Door de harmonieuze over
eenstemming te accentueren tussen de 
kleurnuances van de bronzen beelden en de 
kleurschakeringen van de wanden, en door 
de schaal en de proporties van de voorwer
pen nauwkeurig te relateren aan hun 
omgeving, roept hij het beeld op van een 
kamer waarin een perfecte compositionele 
en ruimtelijke harmonie heerste. Die sym
biose suggereert dat Winkworth werd gead
viseerd en begeleid om de interieurs van 
Holly Lodge perfect op zijn kunstwerken af 
te stemmen.

Het kunstenaarsinterieur

Gosses opstel uit 1895 werd gezien als een 
paradigma van de huiselijke en decoratieve 
functie die in het laatvictoriaanse Groot- 
Brittannië aan de sculptuur werd toege
kend. Het zou echter juister zijn om het te 
beschouwen als een anomalie: het is uniek, 
zowel door zijn analytische rijkdom als door 
het uitzonderlijke fotografische documenta
tiemateriaal.

Een nauwkeurige lectuur maakt duidelijk 
dat Gosses karakterisering van sculpturen 
als “huiselijk” erg complex en genuanceerd 
is, wat doet vermoeden dat de moderne 
sculpturale praktijk die hij voorstond niet 
geschikt was voor de behoeften van ‘gewo
ne’ interieurs, laat staan dat die praktijk 
erop stoelde. Veeleer lijkt Gosse te opperen 
dat het om een zelfbewuste ‘hoge’ kunst
vorm ging, ontwikkeld voor een specifiek 
publiek en bestemd voor zorgvuldig 
bedachte esthetische interieurs. Alleen in
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Zicht op Holly Lodge (ca. 1895) met ‘The Sluggard’ (1890) van Frederic Leighton 
(foto uit: Edmund Gosse, ‘Sculpture in the House’, Magazine of Art, 1895)

Wolfram Onslow Ford

Edward Onslow Ford, ca. 1899

zo‛n bijzondere omgeving, die precies was 
. afgestemd op objecten die er te zien waren, 

kon de sculptuur werkelijk tôt haar recht 
zlkomen.wwortblond ne 2bhrte efnurj.

: : De context die Gosse daarbij ontvouwt, 
kan in verband worden gebracht met een 

■ander soort plek waar (ondanks verschil-
■ len) de rol van de sculptuur in het interieur 
op een soortgelijke manier werd gearticu
leerd: de kunstenaarswoning. In boeken on 
portretten, en vooral in de geïllustreerde 
bladen, werd de beschrijving van kunste
naars in hun eigen woning een fenomenaal 
populair genre. Zo bracht Strand Magazine 
in de jaren 1890 een reeks Illustrated 
Interviews die kunstenaars in hun eigen 
woning portretteerde, onder wie Frederic 
Leighton, Hamo Thornycroft, Luke Fildes, 
Lawrence Alma-Tadema en Val Prinsep. 
Samen met anderen waren ze ook te zien in 
Pall Mall Gazette, Harpers, Magazine of Art, 
Art Journal, Building News en in boeken 
zoals Artists at Home (1884) van Frederic 
George Stephens. Meestal werden die pro- 
fielen uitvoerig geïllustreerd en bevatten ze 
gedetailleerde beschrijvingen.34 Zoals een 
bezoeker van Leightons huis in 1893 
opmerkte, waren zijn interieurs “vertrouwd 
bij duizenden mensen die nooit zijn drempel 
hadden overschreden”.35

De opkomst van speciaal gebouwde hui
zen waarin kunstenaars niet alleen konden 
wonen maar ook werken, betekende een 
belangrijke stap in de professionalisering 
van de kunstenaarsroeping in de late 19de 
eeuw. De schilder George D. Leslie herinnert 
zich dat succesrijke schilders zich in vrij 
groten getale gingen groeperen rond modi
euze Londense wijken zoals St John’s Wood, 
Kensington, Hampstead en andere voorste
delijke buurten, waar ze ruime en luxueus 
ingerichte ateliers lieten bouwen, in of aan 
hun woning.3® Dergelijke atelierhuizen 
dienden net zo goed om mee te pronken als 
om in te wonen en te werken: ze waren ont
worpen om er kunstenaarsvrienden en 
mecenassen uit de buurt te ontvangen, en 
konden door een select publiek worden 
bezocht op de jaarlijkse “Show Sunday”. 
Als ‘gemedieerde’ omgeving waren ze haast 
even publiek als privé. Zorgvuldig uitge
kiend en geënsceneerd, creëerden zij een 
beeld van de kunstenaar als belichaming 
van de hoge cultuur; een beeld dat een sleu
telrol speelde in het cultiveren van een pro
fessioneel profiel.

Kunstenaarswoningen kunnen we als 
een type beschouwen, maar we moeten 
beseffen dat zij ook als individueel en dis
tinctief werden gezien. Vaak werden zij ont

worpen of minstens verbouwd om beter te 
beantwoorden aan de creatieve noden van 
een kunstenaar, : zodat, ze een afspiegeling 
leken van zijn, idiosyncratische natuur. 
Nadat Alma-Tadema bijvoorbeeld was inge
trokken in het huis van de schilder James 
Tissot, in Grove End Road, merkten bezoe
kers op dat “het huis zo goed als helemaal is 
herbouwd, van de funderingen af” en dat 
“het atelier, zoals de rest van het huis, is 
ontworpen door Sir Lawrence” zelf.3 7 De 
vorige bewoner had het huis al een artistie
ke pedigree verleend, maar het was van 
wezenlijk belang dat de nieuwe eigenaar er 
het stempel van zijn eigen persoonlijkheid 
op drukte. Beschrijvingen van de kamers in 
het huis laten zien hoe belangrijk dat was: 
de bibliotheek, vernemen we, was als een 
Romeins “atrium”, terwijl het atelier “wan
den [...] van marmer” had en “een mooi 
plafond", geverfd in “de zachte, zilverige tint 
van aluminium”. Zowel de hele inrichting 
als de details van Alma-Tadema’s interieurs 
werden als een spiegel van zijn schilderijen 
beschouwd: ze herinnerden aan de 
Romeinse decors, het overdadige marmer 
en de zilvertinten op zijn doeken. Die indruk 
werd nog versterkt door de reproductie van 
The Kiss (1891) boven de tekst van dit 
Illustrated Interview.

De veronderstelling dat zulke huizen de 
uitwendige manifestatie vormden van de 
bijzondere stijl van hun eigenaar, grensde 
de kunstenaarswoning af van andere, naar 
werd aangenomen ‘gewone’ interieurs. De 
kunstenaarswoning vertegenwoordigde 
een omgeving die als inherent creatief werd 
beschouwd. Niet alleen werd er kunst gec
reëerd, het was ook de plaats waar kunste
naars elkaar ontmoetten om over kunst te 
praten, waar men schilderijen en sculptu
ren schonk en kreeg, als blijk van vriend
schap, en waar de kunstbeschouwing een 
integraal bestanddeel van het dagelijkse 
leven vormde. Het atelier vormde weliswaar 
het hart van het huis, maar het was geen 
apart domein: het liep naadloos over in de 
woonruimte. Er bestond geen scherpe grens 
tussen het domein van de huiselijkheid en 
dat van de creativiteit. Zoals een van 
Leightons gasten over diens atelier 
opmerkt: “Een kunstenaar zou hier net zo 
goed kunnen wonen als werken: hij zou 
hier de esthetische heremiet kunnen spelen 
en de kamer nooit hoeven te verlaten, 
behalve om een luchtje te scheppen: zo aan
genaam is het er, zo goed leent de kamer 
zich voor intellectuele behoeften en voor 
luxueus comfort.”38 En een bezoeker van 
Thornycrofts “sanctum”, zijn “intieme ate

lier” merkt op: “de voornaamste eerste 
indruk is dat het werkplaatsachtige hier zo 
sterk is teruggedrongen dat je zou kunnen 
zeggen dat het uitgebannen is. De heer 
Thornycroft zegt dat hij in de kamer waar 
hij het grootste deel van zijn leven door
brengt liever wat comfort wil.”35 De 
beschrijvingen van die ateliers doen dan 
ook meer aan een woonkamer dan aan een 
werkruimte denken: in Thornycrofts atelier 
zie je “schilderijen, schetsen, foto’s” aan de 
muur, “een piano neemt de ereplaats in”, 
“er staat een boekenkast”, er is “hier en 
daar een oriëntaals kleed” en een “wonder
lijk ouderwetse open haard”.40 Gelijkaar
dige huiselijke genoegens, waaronder “een 
knusse haard”, “een diepe luie stoel” en een 
“sofa” waren te vinden in het atelier van 
Leighton, waar die huiselijke elementen een 
verbinding aangaan met de kunstwerken 
die her en der staan opgesteld. In Leightons 
atelier “valt bij een erker [...] de gedempte 
schittering van het licht op [...] recent 
werk” zoals “een klein model van zijn 
Python-Slayer” en “een kleine terracotta- 
groep die de kunstenaar heeft ontworpen 
en gemodelleerd voor zijn bekende schilderij 
Daphnephoria’’; “een boekenkast, vooral 
gewijd aan de werken van Goethe” bevindt 
zich “tussen de ramen en de schildersezels”: 
de “kostbare kleden die hier en daar liggen” 
bieden “voortreffelijke kleurschakeringen”; 
en er staan “tafels overdekt met boeken en 
schetsen”.43 Hier maken we een opmerke
lijke uitwisseling tussen kunst en huiselijk
heid mee: sculpturen en schilderijen wor
den verweven met de architectuur en de 
stoffering, wat een suggestief beeld oproept 
van het atelier als een soort Gesamtkunst- 
werk.

Dat de grenzen tussen wonen en creativi
teit vervagen, suggereert niet alleen een 
continuïteit tussen activiteitsdomeinen die 
voordien gescheiden werden geacht, maar 
roept ook een beeld op van de kunst als een 
manier van leven. Door de normale huise
lijkheid uit de artistieke omgeving te verban
nen, liet men doorschemeren dat het dage
lijkse leven voor een kunstenaar toch ver
schilde van - of verheven was boven - het 
banale bestaan. Een frappant voorbeeld van 
de manier waarop kunstenaars en hun aan
hangers zo’n beeld strategisch cultiveerden, 
is het portret van de beeldhouwer Edward 
Onslow Ford dat zijn zoon Wolfram rond 
1899 heeft geschilderd. Op het doek wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen het atelier 
en de woonruimte en al evenmin tussen de 
activiteiten die daar plaatsvinden. Ford zit 
op de voorgrond van een vaag omlijnd inte

rieur, dat doet denken aan een studeerka
mer of een salon: we zien een stoel, een spie
gel en een kandelaar; een groot ingelijst 
schilderij hangt boven een wazig afgebeeld 
meubelstuk dat aan een schoorsteenmantel 
of misschien ook wel een piano doet den
ken, waarop een vaas en een klein wit 
paardje staan. Ford houdt demonstratief 
een kleine reproductie van Jan Van Eycks 
Portret van het echtpaar Arnolfini omhoog, 
wat op een suggestieve manier uitdrukt dat 
kunstbeschouwing een belangrijke functie 
is van dat ambigue interieur. Achter de 
kunstenaar zijn duidelijk twee werken van 
Ford zelf te zien: The Singer (1889), dat uit
torent op een hoge sokkel, staat vlakbij een 
scheidingswand waarachter we gedeeltelijk 
ook Fords gedenkteken voor Percy Bysshe 
Shelley (1892) kunnen ontwaren - we 
kunnen vermoeden dat zich achter die tus
senmuur een grote werkruimte of galerie 
bevindt. The Singer, dat deel uitmaakt van 
een reeks die in het teken staat van de 
muziek, speelt hier duidelijk een sleutel
rol.42 Het neemt een prominente plaats in, 
op de grens tussen de woonruimte en de 
werkruimte. Met zijn iconografie - een harp 
en een zingende figuur - zinspeelt het op de 
muzikale avonden die misschien in de voor
ste kamer plaatsvonden, zodat het op een 
metaforische manier Fords affiniteit beves
tigt met de uitvoerende kunsten en met de 
dichtkunst, die op haar beurt wordt beli
chaamd door het Shelley Memorial op de 
achtergrond. The Singer vestigt zo de aan
dacht op de overgang tussen beide ruimten 
en onderstreept meteen ook hun continuï
teit. Het is een kunstwerk dat in het atelier 
is gemaakt, maar het is tegelijk ook een 
object dat in de woning wordt geëtaleerd. 
Op suggestieve wijze incarneert het beeld 
het moment waarop beide domeinen in 
elkaar overvloeien.

In dergelijke voorstellingen wordt het huis 
gedomineerd door de aanwezigheid en de 
persoonlijkheid van de (doorgaans manne
lijke) kunstenaar. Dat maakte elk huis uniek, 
en tegelijk hadden alle kunstenaarswonin
gen deel aan het aura van creativiteit, wat 
hen als groep afzonderde van andere, ‘gewo
ne’ huizen. Kunst werd als endemisch 
beschouwd, zowel voor het creatieve ethos 
van de kunstenaarswoning als voor haar 
woonfunctie: niet alleen was de kunst een 
wezenlijk deel van het huiselijke leven, de 
huiselijkheid was ook afhankelijk van de 
kunst. Dat symbiotische proces werd vaak 
expliciet als mannelijk gecodeerd; de vrou
welijke eigenschappen die meestal met hui
selijkheid worden geassocieerd, werden afge-
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Joseph Edgar Boehm in zijn atelier, ca. 1884
(foto: J.P. Mayall, uit: Frederic George Stephens, ‘Artists at Home’, Londen 1884)

Frederic Leighton in zijn atelier, cà. 1884
(foto: J.P. Mayall, uit: Frederic George Stephens, Artists at Home’, Londen 1884)

zwakt en soms zelfs uitgewist. Een bezoeker 
van Thomycrofts huis zal bijvoorbeeld wel 
enkele werken van Hamo’s “begaafde moe
der” opmerken, naast de haard met orna
menten van “Miss Helen Thornycroft”, maar 
het huis werd niettemin gedomineerd door 
“de geest van de heer des huizes” en het werd 
“beheerst door zijn smaak”. De interieurs, zo 
vernemen we nog, werden ingericht om een 
fraaie indruk te wekken: ze waren vanzelf al 
kunstzinnig: “Er is niet geprobeerd om een 
elegante inrichting te bewerkstelligen”: in 
het weliswaar comfortabel gemeubileerde 
atelier “is zelfs de lucht in de kamer door
drongen van cultuur, waarachtige cultuur, 
niet het afkooksel voor theekransjes”.43 In 
Leightons woning is de defeminisering van 
de omgeving nog extremer doorgedreven. 
Een bezoeker, die misschien zinspeelde op 
de ambigue seksualiteit van de kunstenaar, 
merkt op dat het interieur “misschien een 
zekere vormelijkheid uitstraalde: of is het de 
wetenschap dat de bewoner een vrijgezel is 
die de indruk wekt dat er iets ontbreekt? Er 
zijn geen bloemen, niets dat wijst op bor
duurwerk of andere aanwijzingen van een 
vrouwelijke aanwezigheid.”44 Het ontbre
ken van vrouwelijke huiselijkheid ver
scherpt nog het idee dat zo’n huis eigenlijk 
niet huiselijk was: de banale huiselijkheid 
was verjaagd door het buitengewone enga
gement voor de kunst.45

Wedijveren met het kunstenaars- 
interieur

De kunstenaarswoning was geheel en al 
doordrenkt van kunst en cultuur; ze verte
genwoordigde een exclusieve, geïdealiseer
de omgeving waarvan werd aangenomen 
dat ze de kunst genegen was. Kunstobjecten 
werden er niet getrivialiseerd tot huishou
delijke accessoires, integendeel: in dergelij
ke interieurs werd de kunst verheven en 
geëerd - en ook gecreëerd. Als we Gosses 
betoog tegen de achtergrond van de kunste
naarswoning bekijken, dan krijgt zijn ideaal 
om de sculptuur in de woning binnen te 
loodsen stilaan een andere strekking -

staan bijvoorbeeld miniatuurafgietsels van 
Leightons Athlete Wrestling with a Python in 
de atelierwoningen van Joseph Edgar 
Boehm, John Pettie en George H. Boughton, 
en ook in die van Leighton zelf. Zoals Gosse 
nit eigen ervaring wist, krijgt zo’n object in 
de context van die interieurs een zeer speci
fieke en genuanceerde rol. Het dient geens
zins als decoratief detail, maar fungeert als 
een artistiek statement: het wijst niet alleen 
op de vriendschap en het onderlinge respect 
tussen kunstenaars, maar drukt ook uit dat 
de kunstenaar ontvankelijk is voor de bij
zondere betekenis van het object.

Leightons Athlete is een typisch voor
beeld. Het beeld werd tentoongesteld in de 
Royal Academy in 1877, het jaar voordat 
Leighton voorzitter van die instelling werd, 
en het was de eerste sculptuur die werd 
aangekocht onder de Chantrey Bequest, 
zodat de Athlete meteen als zijn sculpturale 
visitekaartje werd beschouwd en zijn repu
tatie in artistieke kringen markeerde. Het 
was bekend - en Leighton beklemtoonde 
het zelf - dat de sculptuur oorspronkelijk 
was geconcipieerd in relatie tot een schilde-
rij, en hoewel het beeld ook op zichzelf werd 
gewaardeerd, als een bewijs van Leightons 
meesterschap in een tweede discipline, bleef 
het toch nauw verbonden met zijn voor
naamste medium, de schilderkunst. 
Bijgevolg zou je de Athlete kunnen beschou
wen als een symbool van Leightons omhel
zing van de zusterkunsten - zijn “universa
liteit”, zoals Joseph Hatton het in 1893 for
muleerde - en dus ook als een symbool van 
zijn specifieke stijl als voorzitter van de 
Academy. De aanwezigheid van de Athlete 
in andere ateliers wijst erop dat die kunste
naars instemden met Leightons intellectue
le en esthetische visie en dat ze zijn autori
teit erkenden.—Niet toevallig reikte 
Leightons éigen woning, waarin het ont
werp voor de Athlete vaak een prominente 
plaats innam, een metaforische spiegel aan 
van zijn machtige positie in de kunstwereld. 
Nadat hij “door zijn collega's was gekroond 
als het officiële hoofd van de Engelse 
kunst", werden Leightons “woning en het 
atelier” beschreven als zeer “opmerkelijk, 
niet alleen omwille van zichzelf, maar als 
het middelpunt van een artistieke kolonie 
[...] die treffend werd geschilderd als een 
rode troep kunstenaarswoningen, die als 
soldaten óf clanledeh loyaal de rangen slui
ten rond hun aanvoerder".47

Het typische karakter van kunstenaars- 
woningen en de activiteiten die er plaats
vonden — met name de accumulatie van 

vooral als we beseffen dat hij met verschil
lende kunstenaarsinterieurs van dichtbij 
vertrouwd was. In de jaren 1870 logeerde 
hij een tijd in Townshend House, de excen
trieke woning in Regent’s Park van zijn 
schoonbroer Alma-Tadema. Zijn intieme 
vriendschap met Hamo Thornycroft moet 
hem regelmatig naar diens huis in Holland 
Park hebben gebracht, en meteen ook naar 
een omgeving waar Leighton, Fildes, 
Boughton, John Pettie, George Frederic 
Watts, Marcus Stone, Colin Hunter en 
andere kunstenaars buren waren. Gosses 
idee van een huiselijk interieur was dus niet 
geïnspireerd door het ‘burgerlijke’ of ‘Victo
riaanse’ interieur dat we met die historische 
periode vereenzelvigen, maar door de esthe
tisch gemotiveerde levensstijl die hij met de 
kunstenaarswoningen van zijn vrienden 
associeerde. Het is beslist geen toeval dat 
Gosses opmerkingen over de rol van de 
sculptuur in het interieur nu en dan doen 
denken aan die van zijn vriend Thornycroft. 
Gosse merkt bijvoorbeeld op dat “de omge
ving van een sculptuur meteen ook de sfeer 
ervan uitmaakt”, in tegenstelling tot een 
schilderij dat “in zichzelf besloten” is en 
“zijn air en zijn afstand en zijn voorgrond 
binnen [...] zijn lijst met zich meedraagt”. 
Dat lijkt een echo van wat zijn vriend in een 
brief uit 1883 had opgemerkt: Thornycroft 
schreef dat “een fraai beeld in de kleuren 
die bij de kamer passen [...] die kamer ook 
aankleedt, want de kamer is de sfeer van het 
beeld", terwijl een doek “de blik van de 
kamer afwendt, omdat het zijn eigen sfeer 
heeft” en alleen “de lijst van eën schilderij 
de kamer aankleedt”,46 ■

Veelzeggende overeenkomsten zijn er ook 
tussen afbeeldingen van kunstenaarsinte- 
rieurs en de illustraties en beschrijvingen in 
Gosses opstel uit 1895. Van “ongeveer twee 
voet hoge bronzen beelden”, geplaatst op 
“fraai ontworpen sokkels” - zoals Gosse die 
in 1895 had beschreven - wemelt het op 
afbeeldingen van de atelierwoningen van 
Thornycroft, Leighton en Ford. Ook “de zeer 
kleine statuettes” naar “ontwerpen voor 
grotere beelden” waarnaar Gosse verwees, 
zijn in die (en andere) woningen te zien; er

kunstwerken door middel van schenkingen 
en uitwisselingen met andere kunstenaars, 
en niet door aankopen - is niet uniek voor 
de Victoriaanse periode. Men treft het in om 
het even welke moderne of historische pe
riode aan: Victoriaanse kunstenaars verwe
zen met hun kunstenaarswoningen zelfs 
bewust naar een bestaande traditie. Zoals 
Boughton opmerkte “ontbreekt het niet aan 
precedenten voor kunstenaars die passende 
woningen en prachtige ateliers bezitten”; de 
contemporaine kunstenaarswoningen kon
den de vergelijking met de “fraaie woonhui
zen” van de “oude meesters” doorstaan.46 
De kunstenaarswoning stelt ons in staat om 
de specifieke omstandigheden te belichten 
waarin de associatie van de Victoriaanse 
sculptuur met het huiselijke interieur werd 
ontwikkeld. Een huis als Holly Lodge kun
nen we daardoor lezen als een voorbeeld 
van een op wisselwerking gebaseerd esthe
tisch interieur, dat bewust werd vormgege
ven naar het beeld van de kunstenaarswo
ning. Een koopman en zakenman als 
Stephen Winkworth kunnen we als een 
voorbeeld beschouwen van de nouveau riche 
kunstverzamelaar die waarnemers als 
Julius Meier-Graefe of John Ruskin tot mik- 
punt van kritiek hadden gemaakt. Maar 
Gosses opstel laat zien dat dergelijke rijke 
klanten ook de kans grepen om zich te ont
trekken aan het verwijt dat ze “veel geld en 
weinig smaak” bezaten, om de woorden 
van Edward Poynter te gebruiken.49 Ze 
woonden in buurten die werden bevolkt 
door gerespecteerde kunstenaars met wie 
ze vriendschappen aanknoopten en culti
veerden; en die persoonlijke relaties inspi
reerden de wijze waarop ze kunst aankoch
ten en verkochten. Naarmate de persoonlij
ke banden hechter werden, werd hun privé- 
collectie rijper. Voor hen was kunst geen 
“onontbeerlijk kledingstuk”, maar de uit
drukking van hun persoonlijke vriend
schap met kunstenaars: tegelijk signaleerde 
het kunstwerk dat ze ontvankelijk waren 
voor de individuele creatieve filosofie van de 
kunstenaar.

Dat in Holly Lodge objecten opdoken die 
Gosse en Winkworth hadden opgemerkt in 
de woningen van bevriende kunstenaars, 
getuigt van het verlangen om de unieke 

esthetische ervaring van dergelijke inte
rieurs te evenaren en om Zodoende iets van 
die artistieke aura buit te maken en naar 
hun eigen interieur over te brengen. Je kunt 
moeilijk beweren dat Holly Lodge het huise
lijke karakter van de Victoriaanse sculptuur 
bevestigt: het vecht juist het idee aan dat je 
dat werk op een ongecompliceerde manier 
als ‘huiselijke kunst’ kunt omschrijven. Als 
we in de assocatie van kunst met het inte
rieur, een associatie dié zich in de loop van 
de late 19de eeuw heeft ontwikkeld, de 
onderliggende nuances blootleggen, ont
staat een veel complexer beeld, en krijgen 
we bovendien zicht op de cruciale rol die 
kunstenaars hebben gespeeld in de bepa
ling van de manier waarop hun werk gezien 
en getoond werd. Door exemplarische artis
tieke interieurs te ensceneren bleken kun
stenaars— meer dan cliënten en mecenas
sen — toch minstens gedeeltelijk in staat om 
de agenda te bepalen; die omgekeerde dyna
miek laat zien dat de esthetische drijfveren 
van hun werk niet werden gedetermineerd 
door de huiselijke omgeving waarop ze wil
den inspelen, maar dat ze die omgeving 
juist sterk hebben beïnvloed.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens
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WILLEM JAN NEUTELINGS

Onlangs was ik op bezoek in Knokke. De 
bewoner ging ons voor in zijn huis, langs 
schilderijen en objecten van grote 
namen. In de studeerkamer bleef hij 
staan bij een compression piece van César; 
een tijdlang aaide hij liefkozend de felge
kleurde sculptuur van samengeperst 
schroot. Het bleek dat het basismateriaal 
bestond uit zijn eigen gele Porsche. Nog 
verbluft van dit tafereel vervolgden we de 
rondgang naar de keuken. Er stond een 
enorme kast, opgebouwd uit negen wit 
geëmailleerde panelen. Elk paneel was 
beschilderd door een beroemde 20ste- 
eeuwse kunstenaar, gaande van Magritte 
en Delvaux via Tinguely en Lichtenstein 
tot Keith Haring. Alle kunstenaars had
den ooit een glas aan zijn keukentafel 
gedronken en als dank een paneel 
beschilderd. De eigenaar opende de 
beschilderde deuren. Niet alleen bleken de 
deuren ook aan de binnenzijde beschil
derd te zijn, tot onze verrassing was de 
kast ook gevuld met morsige melkpakken, 
plakkerige boterschaaltjes en aangesne
den worsten. Even dachten we dat het 
ging om een Beuys of een Spoerri, tot de 
gastheer ons vroeg of we iets wilden eten. 
Het object was gewoon zijn ijskast, die hij 
elke dag gebruikte. Ik realiseerde me toen 
dat kunstwerken in een huiselijke context 
een heel andere betekenis krijgen dan 
gelijkaardige werken in een museum. In 
de context van een museale ruimte of 
galerie ontstaat de betekenis van een 
kunstwerk door zijn relatie met de kunst
geschiedenis, met de kunstkritiek of met 
de kunstindustrie als geheel. Wordt het
zelfde kunstwerk in een huiselijke omge
ving gebracht, dan ontleent het zijn bete
kenis aan de relatie met de eigenaar. Die 
relatie is veel intiemer. Wanneer en waar
om het verworven is, hoe en waar het in 
huis geplaatst is, en zelfs hoe het tot stand 
is gekomen, dat alles geeft relevantie aan 
het kunstwerk in huis.

Het buitenmuseale kunstobject leeft in 
sigarettenrook, zonlicht, stof en huismijt. 
Het wordt beduimeld en bepOteld. Het 
wordt slachtoffer van familiale vetes, 
incasseert krassen en barsten. Het ont
wikkelt een patina van zweterige feestjes 
en slechte asem. Daarin ligt nu juist de 
schoonheid van kunst in huis: het object 
wordt een fysiek deel van het dagelijkse 
leven. Natuurlijk beschikt niet iedereen 
over een Porschepakketje of een triptiek- 
ijskast, maar een goedkope, zelf uitgeko
zen en eigenhandig ingelijste zeefdruk 
sorteert een gelijkaardig effect. Het wordt 
een aanraakbaar object, inventaris, huis
raad. Als je de ochtend na een nachtelijk 
feestje, ongeschoren in je onderbroek, 
met hoofdpijn en lege glazen onder je 
kunstwerk zit, dan is het een intieme 
vriend, die lief en leed met je deelt. Deze 
omgang met het dagelijkse leven verlaagt 
de waardigheid van het kunstwerk niet, 
integendeel, het verhoogt juist de emotio
nele waarde. Het is eerder in een museale 
omgeving, geïsoleerd van de dagelijkse 
realiteit, dat het gevaar bestaat dat kunst- 
werken zich verengen tot autistische 
objecten.

Het specifieke aan een voorwerp van beel
dende kunst is dat het altijd om een origi
neel gaat. Daarom kan het ook verworven 
worden. Dit in tegenstelling tot andere 
kunsten zoals muziek of literatuur, waar 
het publiek nooit eigenaar van het origi
neel kan worden, maar het kunstwerk 
alleen via afgeleide dragers, zoals een 
boek of een cd, kan bezitten. Toch is het 
bezit van een origineel kunstwerk ook 
maar tijdelijk: na de dood van de eigenaar 
komt het werk weer vrij en wordt het 
eigendom van een ander. Het kunstwerk 
sterft niet met de eigenaar, het wordt eeu
wig doorgegeven. Tenzij het, bij hoge uit
zondering, ten prooi valt aan de verwoes
tingen van oorlog of terreur, zoals 
gebeurd is met de honderden kunstwer
ken in de Twin Towers. (Het is overigens 
een merkwaardige gedachte dat de mees
te kunstwerken oorlogen uitstekend over
leven in bunkers en mijnschachten, ter
wijl hun eigenaren bovengronds jammer
lijk omkomen.) In feite wachten alle 
kunstwerken die in een woonkamer han

Een Ijskast in Knokke
gen op de dood van de eigenaar. Nadat ze 
terug in roulatie komen via erfenis, vei
ling of verkoop, is er weer een kortstondig 
moment van herontdekking en ontstaat 
een nieuwe relatie met een nieuwe eigen
aar. Het object voegt zich in een andere 
huiselijke omgeving en krijgt daar een 
nieuwe betekenis, waarna een volgende 
cyclus begint. Soms wordt die cyclus dra
matisch afgebroken. Het object wordt 
onttrokken aan de woonomgeving en aan 
het privé-eigendom. In een dwangbuis 
van bubbeltjesplastic wordt het door witte 
jassen afgevoerd naar een museum. In 
plaats van een vriend wordt het kunst
werk een patiënt, een opgeprikte vlinder, 
omringd door de professionele zorgen van 
conservatoren, restauratoren en archiva
rissen. Het wordt geneutraliseerd in een 
door internationale commissies genor
meerde leefomgeving: 21° Celsius, 50 % 
relatieve vochtigheid, 50 lux lichtsterkte, 
gefilterde lucht. Het wordt gewikkeld in 
kompressen en zuurvrij papier. Reizen 
mag de patiënt niet meer, tenzij in specia
le geklimatiseerde en schokvrije kisten. 
En geaaid, beasemd of bekrast mag het 
werk al helemaal niet meer worden, op 
straffe van geïsoleerde opsluiting achter 
kogelvrij glas. Plots verandert daardoor 
zijn betekenis. Het kunstwerk wordt voor
grond zonder dat er nog een achtergrond 
is. Het object zweeft in het vacuüm van de 
witte muur of de glazen vitrine, als een 
kosmonaut in het heelal, losgeslagen van 
zijn ruimteschip. Het object verhoudt zich 
niet meer tot een specifieke omgeving, het 
verhoudt zich enkel nog tot het verkla
rend bordje dat ernaast hangt en tot het 
abstracte universum van de kunstcanon.

In de laatste honderd jaar is er steeds 
meer kunst geproduceerd die zich niet 
leent (of niet wil lenen) voor de huis
kamer. Installaties en performances, 
plaatsgebonden ingrepen of objecten die 
fysiek niet houdbaar zijn, onttrekken zich 
aan de mogelijkheid van de woonkamer 
en van het privé-eigendom. Sterker nog, 
veel hedendaags werk heeft alleen beteke
nis in een museale omgeving. Het wordt 
een kunstwerk, louter omdat het in een 
museale context verkeert, terwijl het in 
een huiselijke omgeving betekenisloos of 
op zijn minst onbegrijpelijk zou zijn. Het 
domesticeren van een wild kunstwerk 
wordt daardoor steeds moeilijker. Er zijn 
verzamelaars die containers vol installa- 
tiekunst hebben, maar niet weten hoe dit 
ooit nog getoond kan worden. Verwer
ving en eigendom worden ook steeds 
moeilijker: kunsthandelaren moeten hun 
toevlucht nemen tot multiples, voor
schetsen, gesigneerde boeken en andere 
afgeleiden. De ironische kant van de 
medaille is dat de musea zich verplicht 
zien om een nieuwe conserveringsweten- 
schap te ontwikkelen, die zich buigt over 
het probleem hoe je gesmolten margari
nepakjes van Beuys of lekkende drollen
blikjes van Manzoni moet bewaren. 
Euthanasie op een kunstwerk is in onze 
samenleving een groter taboe dan eutha
nasie op mensen.

Gelijktijdig met het krimpen van het 
aanbod neemt de vraag exponentieel toe: 
kunst in huis is immers niet meer het pri
vilege van een kleine elite, maar een stan
daard onderdeel van de hedendaagse 
inrichting geworden. In de grote inte
rieurwinkels zoals Ikea wordt een promi
nente plaats ingenomen door allerlei boe
kenkasten, cd- en dvd-rekken, schilderij
lijsten en passe-partouts. Deze smaakvol 
vormgegeven dragers van de huiskunst 
zijn verplichte basiselementen in de 
hedendaagse woninginrichting. Ze wor
den zorgvuldig geschikt in het interieur 
en naar eigen inzicht gevuld met litera
tuur, muziek, film of beeldende kunst. De 
vraag is hoe de kunstenaar zich moet ver
houden tot het principe van de huiskunst, 
en bij uitbreiding tot het principe van 
kunst in privé-eigendom. Kan beeldende 
kunst origineelloos en immaterieel wor
den, zoals literatuur, film of muziek, en 
daardoor gemakkelijker in een huiselijk 
format verschijnen? Of maken voorwer
pen van beeldende kunst per definitie deel 
uit van de materiële wereld en moeten zij 
dus onontkoombaar in relatie treden met 
de leefomgeving? Moet een kunstwerk 
zich onderwerpen aan de wetten van de 

markt, de zwaartekracht en het fysiek 
verval, die gelden in de woonhuizen? Of 
moet het zich hieraan juist onttrekken 
door zich af te zonderen in het reservaat 
van het museum?

De hedendaagse kunstproductie is in 
grote mate afgestemd op de context en 
condities van de curator en van het mu
seum. Laten we ons bij wijze van gedach- 
te-experiment eens een kunstproductie 
voorstellen die zich richt op de context en 
condities van de huisvader en de woon
kamer. Een kunst die een veel intiemere, 
minder steriele relatie met het publiek 
kan aangaan. Hoe zou die kunstproductie 
eruit kunnen zien, zonder in de clichés en 
valkuilen te trappen van het traditioneel 
inlijstbare, het goed verkoopbare of het 
smaakvol decoratieve? Welke middelen 
en media moet ze gebruiken? Kan er 
kamerkunst ontwikkeld worden, zoals er 
ooit kamermuziek ontwikkeld is? Moet er 
misschien een heel nieuwe vorm van dis
tributie tussen kunstenaar en publiek 
opgezet worden, buiten de kunsthandel 
om, zoals downloads de muziekindustrie 
omzeilen? Het mooie is dat alle denkbare 
voorzieningen voor een hedendaagse 
kunstproductie in onze huizen al aanwe
zig zijn: niet alleen ijskasten met witte 
wijn, gevulde asbakken en witte wanden, 
maar ook monitoren en computers, cd-, 
dvd- en mp3-spelers, tuinen en daken, 
stoelen en tafels, bedden en lampen. Er is 
elektriciteit, water en internetaansluiting 
beschikbaar. Een trouw dagelijks publiek 
is verzekerd. Er zijn in feite miljoenen 
museumpjes op aarde, met eigenwijze 
curatortjes, die elke zaterdagnamiddag 
klaarstaan met hun hamertjes en zaagjes 
om de kunstenaar te verwelkomen. Wat 
zou er mooier zijn om niet bij uitzonde
ring in Knokke, maar voortaan overal 
waar je binnengaat verbluft te worden 
door huiskunst in kamers en keukens!
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Kunst als primaire relatie

huis nr. 1

huis nr. 2

huisnr. 4 huisnr. 5

huisnr. 6 huis nr. 2 huisnr. 7

RUDILAERMANS

1.

Het kunstwerk is een angstig object, zo 
betoogt Harold Rosenberg in het voorwoord 
van zijn gelijknamige essaybundel. “Ben ik 
een meesterwerk?”, of indien niet, “Ben ik 
dan tenminste een interessant artefact?” Of 
“Ben ik gewoon een waardeloos object dat 
evengoed niet had kunnen bestaan?” 
Angstig wacht het kunstwerk op de blik van 
de toeschouwer. Het is wel of geen kunst, en 
indien wél, dan is het slecht, een beetje goed 
of heel goed.

Als ‘angstige objecten’ zijn kunstwerken 
altijd ook quasi-subjecten. Net als mensen 
vragen ze om waardering. Net als mensen 
willen ze unieke scheppingen zijn, met een 
onverwisselbare zeggingskracht. Zo beke
ken is het kunstwerk geen passief object 
meer; het is een verleider, een enigmatische 
verschijning, of een schreeuwlelijk. Het 
bespeelt gemoed en bewustzijn, zet de 
zenuwbanen onder druk, en zorgt heel 
soms voor een plotse maagkrimp. Het meest 
perfide zijn ongetwijfeld de vele kunstwer
ken die schriel en hulpeloos gebaren, die om 
medelijden en vertroosting vragen. Ze 
plaatsen zich in de rol van slachtoffer, ze 
verwachten een afkeurende blik maar pare
ren die reflexief: “Help mij, help mij!” Iedere 
tentoonstelling is dan ook, zeker als het om 
hedendaagse kunst gaat, een arena van 
dozijnen kunstwerken die om aandacht en 
erkenning werven. Daarom is de kunst
markt het imaginaire vluchtpunt van het 
moderne kunstgebeuren. De individuele 
belangstelling ‘voor’ of ‘tegen’ een werk, die 
het kijken altijd motiveert, krijgt op de 
kunstmarkt een harde vertaling. Een werk 
vindt wel of geen koper. En de hoogte van de 

verkoopprijs drukt de individuele waarde
ring uit.

Anders dan het kunstinstituut, keurt, kiest 
en betaalt de particuliere kunstkoper in 
eigen naam. Daarbij kunnen vele motieven 
spelen, zoals sociale distinctiedrift of sno
bisme, een reële passie voor kunst, vriend
schappelijke banden met artiesten, het Ver
langen om als geldbezitter ook voor cultu
reel vol te worden aanzien, het streven naar 
een ietwat consistente collectie... Sociologie 
en psychologie excelleren in het opstellen 
van algemene verklaringsmodellen, maar 
deze schieten steevast tekort; ze kunnen 
nooit verklaren waarom iemand nu uitge
rekend dit en geen ander kunstwerk koopt.

De relatie die wij met een kunstwerk aan
gaan, blijft in de regel beperkt tot de kijktijd 
in galerie, museum of kunsthal (al kan een 
werk natuurlijk blijven nazinderen in de 
herinnering). Een kunstkoper verduur
zaamt de aangegane relatie. Op de keper 
beschouwd is het hem altijd daarom te 
doen: hij koopt geen kunstwerk, maar de 
mogelijkheid van een permanente verhou
ding tussen hem en een artefact.

Welke zijn motieven ook zijn, de kunst
koper ‘haalt binnen’, letterlijk: hij ver
plaatst een werk naar de beslotenheid van 
zijn woonst. Welke specifieke plaats krijgt 
het dan in zijn villa, appartement of loft? 
Wanneer je kunstwerken als quasi-subjec
ten beschouwt, is het niet onzinnig - en dus 
geen vorm van sociologisch imperialisme - 
om de mogelijke posities van het kunstwerk 
te beschrijven vanuit de gangbare matrix 
van sociale verhoudingen die zich op de 
privé-woonst enten. De foto’s van Charlotte 
Lybeer in dit nummer maken duidelijk dat 
kunstwerken, zelfs binnen de woonst van 
één enkele verzamelaar, op uiteenlopende 
manieren ‘gesocialiseerd' kunnen worden.

2.

Neem de foto’s van een drietal woningen 
[nrs. 1, 2, 3]. Er hangt kimst aan de muur: 
ingelijste tekeningen, schilderijen, foto’s. Er 
staat kimst te kijk op de schouw, op een 
dressoirkast of op een schrijftafel: kleine 
kadertjes en sculpturen, die regelmatig het 
gezelschap krijgen - of moeten verdragen - 
van niet-kunstige dingen als boeken, cd’s of 
een stapel tijdschriften. Het doet allemaal 
heel gewoon aan, want deze toonplekken 
worden in de meeste woonkamers afwisse
lend decoratief en etalerend gebruikt. 
Muren vragen om versiering, rekken of 
tafels om objecten waar je om wat voor 
reden ook een band mee hebt.

In de meeste woningen uit de reeks 
nemen de kunstwerken afwisselend twee 
posities in. De eerste is die van ‘een perma
nente gast’ - gezien de hoge status van 
kunstvoorwerpen, ligt dat het meest voor de 
hand. De kunst wordt behandeld als een wel 
gekomen bezoeker. Je geeft zo iemand een 
ereplaats, goed zichtbaar in het gezelschap, 
en je soigneert hem. Een graag geziene gast 
verstop je niet. Daarom doen kunstwerken 
in traphallen of gangen altijd een beetje 
verweesd aan. Het lijken afdankertjes, ze 
zijn blijkbaar niet langer welkom in cen
traal gelegen ruimten als salon en eetka
mer. Bij een werkvertrek hangt het er een 
beetje van af. Wanneer een bewoner daar 
nogal wat tijd doorbrengt, is het een eer om 
er permanent te gast te zijn - tenslotte gaat 
het om een nogal intieme ruimte waar 
volop wordt gefrunnikt aan haar, neus of 
oren.

De égards die je een ‘gastding’ verschul
digd bent, maken dat je het niet naast een
der welk ander object kan plaatsen. Boeken 
en andere hoogculturele artefacten zijn wél 
toegestaan, want zij bewonen dezelfde ideë

le sfeer als het kunstwerk. Daarentegen vol
staan enkele banale voorwerpen in de direc
te omgeving van een kunstwerk om het 
haast volkomen te profaneren. Het veran
dert dan in een ding te midden van andere 
dingen: een ‘medebewoner’ en niet meer 
dan dat. Anders dan een gast, dien je de 
eigen man of vrouw, dochter of zoon, of de 
eventuele inwonende grootouder, niet met 
égards te behandelen. Ze zijn er gewoon, ze 
maken deel uit van het huis en de sfeer, net 
als het tv-toestel (of de pc), de witte gordij
nen, de tafel en stoelen van Habitat, de rode 
sofa... en de tientallen andere dingen die in 
een reguliere woonst een publiek bestaan 
leiden.

In twee woningen worden die relaties - 
van gast of medebewoner - doorkruist met 
andere, specifiek persoonlijke verhoudin
gen. In de ene woning leeft de bewoner te 
midden van heel wat eigen kunstwerken. 
Hij komt gedurig zichzelf (als kunstenaar) 
tegen. De woonst als verlengstuk van het 
atelier? Nog anders is het wanneer de bewo
ner het werk van een overleden naaste ver
zamelt [nr. 4]. In dat geval is er niet enkel 
een relatie met de omringende kunstwer
ken, maar symboliseren zij ook een echte 
sociale verhouding. Zo werkt het deels 
allicht ook bij collectioneurs die voorname
lijk werk van bevriende kunstenaars verza
melen: de artefacten spreken, het zijn letter
lijk sociale media die iemands woorden, 
gebaren... verdichten en een hoge mate van 
biografische leesbaarheid bezitten. Ook dat 
zorgt voor profanatie - al lijken de kunst
verzamelaars die tijdens een rondleiding 
honderduit anekdotes over de makers ver
tellen, dat nooit te beseffen...

De historische avant-gardes neigden ertoe 
de kunst haar aura te ontnemen, haar te 
desacraliseren en te profaneren. Maar



De Witte Raaf -121 / mei-juni 2006 19

zolang de kunst in musea terechtkomt, of 
in een andere institutionele kunstcontext, 
lukt dat nooit helemaal: de consacrerende 
macht van de institutie kunst wint geheid 
van de intentie om deze macht te breken 
(trefwoord: Marcel Broodthaers). In indivi
duele woningen daarentegen volstaat èen 
beetje slordigheid in de omgang met kunst
voorwerpen, of ze nu ‘figuratief’ of ‘con
ceptueel’ zijn, om ongewild een geslaagde 
avant-garde-installatie te creëren. Het lijkt 
dan alsof de banale alledaagsheid van 
woonst en huiselijkheid het kunstwerk 
iedere quasi-subjectiviteit ontnemen, het in 
een doodgewoon object transformeren dat 
nauwelijks verschilt van een simpel reissou- 
venir. De Duves ‘kunst in het algemeen’ 
eigent zich vaak alledaagse voorwerpen, 
beelden en materialen toe — maar in de 
woning van een verzamelaar gebeurt vaak 
het omgekeerde en bagatelliseert (kanniba- 
liseert?) de alledaagsheid regelmatig de 
kunst.

3.

De positie van permanente gast geeft voor
rechten en past bij de moderne gedachte dat 
kunstvoorwerpen een ietwat sacraal karak
ter hebben. Kunst is onalledaags, tegelijk 
‘wijs’ (diepzinnig) en verheven (subliem)... 
en dus verdienen kunstvoorwerpen in huis 
een ereplaats. Waarom ze dan niet meteen 
ook een erekamer geven, naar het model 
van museum of galerie? Dan wordt de 
kunstcollectie een ‘inwoner’ die een afge
scheiden ruimte bewoont, ingericht op 
maat van diens quasi-subjectief verlangen 
naar waardering en erkenning. Witte 
muren uiteraard (de white cube is nooit 
veraf), veel ademruimte tussen de indivi
duele werken, en vooral geen rondslinge
rende voorwerpen die de kunstwerken van 
hun spreekwoordelijke piëdestal kunnen 
halen. Van oorsprong is dit een publiek 
model, maar het laat zich vrij makkelijk pri
vatiseren: een beetje ruimte volstaat. 
Waarom wordt het zo weinig geïmiteerd? 
Waarom verspreiden ook mensen met een 
ruime woonst hun kunstcollectie over heel 
het huis, mét het risico van profanatie en 
banalisering? Of willen zij ieder werk, 
bewust of onbewust, testen op zijn vermo
gen om een niet-kunstige omgeving uit te 
houden, als gast of als medebewoner?

Je kunt ook het omgekeerde doen en je 
woon- en eetkamer door één enkele kunste
naar [Jan De Cock in nr. 5] laten aankleden. 
Een flink deel van de leefruimte verandert 
zo in een quasi-museum of, juister allicht, 
in een quasi-installatie. De kunst komt niet 
thuis, eerder neemt de kunst het huis in 
beslag, mét toestemming van de bewoners. 
Die toegestane huisvredebreuk is méér dan 
gastvrijheid, ze lijkt te gehoorzamen aan de 
ethische imperatief dat de Ander het recht 
heeft op een onvoorwaardelijke overgave 
(Levinas). Maar dat is wellicht een specula
tie te ver, want De Cocks ingrepen maken de 
leef- en eetkamer helemaal niet onbewoon
baar. Kunst is er geen sta-in-de-weg, eerder 
een decor - en dat is helemaal niet denigre
rend bedoeld - waarbinnen het alledaagse 
leven zijn gang kan blijven gaan.

Kunst als een ‘geweldenaar’ die zich niet 
houdt aan de sociale conventies op het 
gebied van gastvrijheid, bewoner- of inwo- 
nerschap: die positie eist de kunst op, en 
krijgt ze ook in een drietal woningen [nr. 6 
en vooral nr. 7]. De esthetische artefacten 
overwoekeren de ruimtes, ze dringen alle 
andere, meer functionele objecten buiten 
beeld door hun loutere kwantiteit. Het is 
een overwinning van de kunst op de alle
daagsheid, maar dan helemaal niet volgens 
het museale model. Hier geen stilte, maar 
het lawaai van ontelbare werken die tegen 
elkaar opbotsen of die, integendeel, zich 
bijna autistisch afwenden van de omrin
gende artefacten, en een plaats opeisen te 
midden van de oorverdovende visuele ruis. 
Onwillekeurig dringt zich het beeld op van 
een heel ander soort ruimte dan de musea
le: dat van een propvolle winkel of, in één 
woning [nr. 7], dat van een uitdragerij.

Veel kunst maakt van een woonst het 
hedendaagse pendant van een voormoder- 
ne wonderkamer en vernietigt tevens de 
particulariteit van ieder afzonderlijk werk. 
Maar het heeft wel iets grandioos, het zorgt 
voor een heel apart soort bigger than life- 
effect. Want wanneer worden al die werken 
soms ook nog bekeken op een manier die 
hen recht doet?

REESA GREENBERG

Hoe stellen we de kunst die we bezitten 
tentoon? Het antwoord hangt af van 
diverse factoren: de hoeveelheid kunst, de 
ruimte waarover we beschikken, wat we 
van kunst willen en wat we over onszelf 
door middel van onze kunstwerken willen 
prijsgeven.

Meer mensen dan ooit tevoren leven met 
kunst samen. Ze eten, slapen, beminnen, 
lezen, kijken tv, schrijven, werken aan de 
pc, telefoneren, koken en feesten tussen 
muren waar naast gordijnen ook kunst 
hangt, aan tafels waar naast familiefoto’s 
ook kunst staat, op etages waar zich naast 
tapijten en meubels ook kunst bevindt. Je 
treft kunst aan in de eetkamer, het salon, 
de slaapkamer, de badkamer, de hal, de 
werkkamer. Ze is er en ze is er niet, want 
het is niet zeker dat we ze altijd opmerken. 
De foto’s die Louise Lawler van woningen 
van kunstverzamelaars heeft gemaakt, 
bezorgen ons een kleine schok omdat ze 
ons eraan herinneren hoe gemakkelijk 
kunst in het huiselijke decor wordt opge
nomen, hoe snel kunst van de voorgrond 
naar de achtergrond verschuift. Dat 
schokje - die perspectiefwissel - blijken 
we nodig te hebben om in onze woningen 
kunst ook echt als kunst te zien, om ze los 
te maken uit het schijnbaar naadloze 
interieur, om ze in ons geestesoog te iso
leren.

Soms is dat schokje spontaan. Soms is 
dat schokje bestudeerd. Vaak doet het 
zich voor wanneer er gasten zijn en onze 
kunst extra aandacht krijgt. Op zulke 
momenten vloeien bezit, plaatsing en pre
sentatie in elkaar over en komt de kunst 
waarmee we leven tot leven.*

Maar wat als we onze kunstwerken lie
ver niet zien? Als we liever niet met kunst 
samenleven? Als we niet willen dat ande
re mensen onze kunst zien, of zien hoe we 
met kunst leven?

Als kunstverzamelaar ben ik altijd in de 
kast gebleven. Ik koop kunst en stop ze in 
de kast. Meestal weet ik meteen dat ik iets 
wil kopen. Wat ik ermee moet aanvangen, 
hoef ik pas later uit te zoeken, als het 
kunstwerk wordt geleverd. Totnogtoe 
- een of twee uitzonderingen niet te na 
gesproken - is mijn oplossing er niet echt 
een geweest. Mijn kasten zijn ruim en 
diep en hebben laden, zodat alles erin 
kan. Mijn witte wanden, klaar voor 
kunst, blijven leeg. Toen ik in een andere 
stad een tweede woning kocht, bedacht ik 
dat ik misschien een deel van mijn kunst 
uit de kast kon halen, verhuizen en instal
leren. In de plaats daarvan begon ik 
- voor het eerst - kunst voor bijzondere 
locaties aan te kopen. Nu blijkt dat de 
twee kamers in mijn nieuwe huis waarin 
kunst te zien is, nu net twee kamers zijn 
die ik niet gebruik. Het zijn simpelweg 
grotere kasten.

Als ik die kast-kamers binnenga, strui
kel ik over mijn kunst. Ik doe de deur 
open, merk plotseling mijn kunst op en 
ervaar een frisson van plezier. Dat zijn 
mijn schokjes. Soms krijgen ook andere 
mensen mijn kunst te zien, maar dat 
gebeurt onbedoeld, als onderdeel van een 
rondleiding in mijn woning. Ik moet altijd 
de knoop doorhakken: zal ik het hele huis 
laten zien, of doe ik het selectief en houd 
ik iets achter? Op momenten waarop ik 
mijn kimst liever uit de weg zou gaan, is 
er geen schokje of plezier voor me. 
Misschien zijn die er wel voor mijn gasten, 
als ze mijn kunst te zien krijgen, maar dat 
is een andere zaak.

Het is duidelijk dat deze bekentenis veel 
over mijzelf vertelt. Dat ik kunst koop, 
twee woningen bezit en over meer ruimte 
beschik dan ik gebruiken kan. Dat ik 
nadenk over mijn kunst en hoe ik die 
moet tonen. Dat ik met kunst kan leven 
en ook weer niet. Ik ken een curator 
wiens kunstwerken - en hij bezit er heel 
veel - aan elke muur van zijn flat hangen, 
als in een salon. Vaak zeggen we grap
pend tegen elkaar dat zijn horror vacui, die 
hem ertoe aanzet alle beschikbare ruimte 
vol te hangen, en mijn vacuiphilia, mijn 
voorkeur voor lege plekken, twee manie
ren zijn om niet te hoeven beslissen hoe 
we onze kunst willen tonen. Onze oplos-

Kasten en collectioneurs

Mare Goethals
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singen zijn twee manieren om ze op te 
slaan - zichtbaar en onzichtbaar. Het ver
schil is dat zijn kunst gezien kan worden 
en de mijne niet. Bij hem staat de kast 
open, bij mij niet.

Het uitstallen van kunst in kasten of in 
kamers die als kasten gebruikt worden, is 
een hoofdstuk in de geschiedenis van 
kunst in de huiselijke sfeer. Curiositeiten
kabinetten vormden een omgeving waar
in je kunst kon opslaan, uitstallen, bestu
deren en bediscussiëren. Het waren 
microscopische universumpjes, die waren 
ontworpen om de dingen te omsluiten en 
om te worden bekeken. De meeste van die 
kabinetten waren aparte kamers, die de 
bezoeker een toegang oplegden, een 
schokje en een bepaald discours. Doordat 
de kunstwerken er zo overvloedig aanwe
zig zijn en op zo’n geënsceneerde en anti
quarische manier zijn uitgestald, lijkt de 
hele flat van mijn collega misschien wel 
op een curiositeitenkabinet, maar in die 
claustrofobische kast wordt de nieuws
gierigheid wel erg beknot. Ik voel me 
onbehaaglijk als ik van zo dichtbij naar 
kunst moet kijken, alsof ik iets tactloos of 
onbeleefds doe. Het voornaamst is mis
schien wel wat hij aan kunst bezit en 
welke plaats hij die geeft, en zijn kunst 
kan best een bevoorrechte plaats krijgen, 
maar het schokje dat voor de presentatie 
vereist is, lijkt te worden verhinderd door 
de onverhulde uitstalling van zijn parti
culiere passie en door de onbehaaglijke 
behoefte om de blik af te wenden.

Ook een andere collega, een kunsthan
delaar, gebruikt zijn woonruimte als een 
zichtbare opslagplaats. Maar hij zet zijn 
kunst niet in een uitstalkast. Hij hoopt ze 
op tegen de muren en stapelt ze op de 
grond, met de achterkant van het doek 
naar de kamer gekeerd. De poëzie van het 
particuliere bezit, van het plaatsen en 
presenteren is hier veranderd in proza: ze 
is aangetast door de conventies van de 
commerciële stockage en door de associa
tie met geld - een associatie die meestal 
wordt weggehouden uit de sacrale sfeer 
die kunst in huis omhult. Mijn terloopse 
of slinkse pogingen om te kijken, worden 
ontmoedigd door de rommel en de non
chalante chaos die in zijn open kast 
heerst. Als je zijn kunst wil bekijken, moet 
je ze aanraken en verplaatsen, twee han
delingen die streng verboten zijn als je bij 
iemand te gast bent en geconfronteerd 
wordt met kunst die niet van jou is. Het is 
niet de bedoeling dat ik kijk: de kunst 
wordt mij getoond, misschien als prelude 
tot een aankoop en tot de verhuis van de 
ene kast naar de andere.

De drie kasten - de gesloten kast, de claus
trofobische kast, de rommelkast - gaan in 
tegen hedendaagse manieren om kunst te 
tonen, tegen de formele ensceneringen 
die je in bladen over verantwoorde bin

nenhuisinrichting aantreft, tegen de 
kunstzinnige integratie van kunst in de 
leefruimte. Door de artificiële afwezigheid 
van kunst, de onverwachte overvloed aan 
kunst, de onhandige opstapeling van 
kunst, weigeren die kasten om als spiegel
beeld te fungeren voor modieuze clichés 
over hoe je met kunst moet leven. 
Verzamelaars die hun kunst in kasten 
onderbrengen en uitstallen, ontwerpen 
alternatieven om in het dagelijkse leven 
de interactie en de confrontatie met kunst 
aan te gaan. Hun idiosyncratische, excen
trische en aberrante visies bezorgen ons 
een schokje doordat ze mogelijkheden 
opvoeren en ensceneren om met kunst te 
leven: mogelijkheden voor politiek en 
polemiek, het persoonlijke en het professi
onele, het private en het publieke.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Noot van de vertaler

* Reesa Greenberg hecht eraan erop te wijzen 
dat ze in de originele tekst op bepaalde plaat
sen alliteraties heeft gebruikt “om zo in woor
den de visuele presentatie van gelijksoortige 
objecten na te bootsen”. In de voorgaande zin 
bijvoorbeeld, is in het Engels sprake van 
“Possession, placement and presentation”.
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Al dat zwart. Over muziek in huis
MARC KREGTING

Just as light reveals both itself and the 
darkness, so truth is the standard of itself and 
of the false.l

Onlangs werd een aanzienlijk deel van 
Luceberts beeldend werk aan de Nederlandse 
staat geschonken. De symbolische over
dracht door de weduwe greep plaats in het 
atelier van de kunstenaar te Bergen, in bijzijn 
van de staatssecretaris van Cultuur. Aanwe
zigen haalden herinneringen op die door de 
grote, naar verluidt enorm lichte ruimte 
leken te worden getekend. Er was menig feest 
gehouden: “Lucebert werd als de grote revo
lutionair gezien, daar wilde iedereen bij zijn. 
In het begin had hij nog geen geld voor meu
bels, alleen die oude platenspeler stond in de 
hoek.”2

Het lijkt mij geen toeval dat Lucebert zijn 
atelier allereerst had ingericht met een 
pick-up. Natuurlijk, hij hield van muziek, 
die bovendien het scheppingsproces van 
zijn schilderijen en poëzie beïnvloedde, 
maar het kleine meubelstuk zal ook een 
existentiële rol hebben gehad. Muziek kan 
een ruimte zodanig vullen dat een luiste
raar bekleed raakt met zichzelf. Voor dat 
effect is ‘gezellig’ niet echt het woord. Een 
beschrijving lijkt nodig, voor een werktuig
lijk aankomen op een vertrouwde, noch
tans nog te veroveren plaats.

Misschien valt een muziekvoortbrengend 
apparaat te vergelijken met een haard. Dat is 
althans mijn idee van een ouderwetse radio, 
onder een dak waarvan slechts de centrale 
ruimte verwarmd kon worden. Oorspronke
lijk bedoeld om morsesignalen uit te zenden, 
kon het ding gaande de 20ste eeuw, vooral 
vanaf 1947 door de industrieel te benutten 
uitvinding van de transistor, verspreid wor
den. De radio stond in de huiskamer en was 
bezit van de familie, die er in een beweging 
van buiten (werkplicht, ravotten) naar bin
nen (vrije tijd, avond) bij kon thuiskomen. 
En zo kreeg het ding een sociologische func
tie, wat leidde tot oerverhalen van sensaties 
uit het onbekende dat samen werd genoten 
en tegelijk op elke afzonderlijke ziel insloeg. 
Woody Allens film Radio Days is van die 
topos een mooi voorbeeld: het ouderlijk huis 
kluistert de gezinsleden, maar het staat wel 
op palen of tenminste moet de voordeur 
worden bereikt via een trap,3

Dat onbekende verdient wat specificatie. 
Vreemd genoeg is het voorgeprogrammeerd. 
Er heerst bij de radioluisteraar een reële ver
wachting over een genre muziek, een hoor
spel of nieuwsbericht. Het apparaat is 
anders gezegd ‘gestuurd random’, wat een 
gevolg heeft voor de ruimte waarin het 
geluid weerklinkt. Passend lijkt een cliché 
uit de jaren ’60 over jongeren die, weg van 
het doorsnee amusement, met hun transis- 
tortjes in bed stiekem liggen te genieten van 
horizonverbredende popmuziek, als door 
een mirakel uitgezonden door buitenlandse 
piraten. Onder de lakens is de ruimte gering, 
en toch opent die zich omdat luisteraars all 
over zich met elkaar verbonden weten in 
hun hang naar het onburgerlijke nieuwe — 
lotgenoten van de gezamenlijke illegaliteit.

Zelf ben ik in die tijd geboren. Thuis was 
er radio, inderdaad als een haard centraal 
in de huiskamer, maar het heeft me énige 
jaren gevergd om te geloven dat er geluid uit 
kwam. Het ding was gevat in een laag, hou
ten meubel, waarop snijbloemen en foto’s 
stonden, en zat achter een. paneeltje dat 
weggeschoven moest worden. Ik deed dat 
wel eens en keek radio. Achter het donkere 
melkglas lichtten diagonale rijen woorden 
op die plaatsen bleken te zijn. Later heb ik 
begrepen dat deze observatie behoort tot 
een collectieve consumptiegebeurtenis, 
gevat in BeromünsterA Voor mij hield het op 
bij "Göteborg", een naam die ik associeerde 
met het zoet van geelroze schuimblokken 
waarop ik zuigend kauwde.

Bij zulke verhalen ligt nostalgie op de loer. 
Eigenlijk richt die zich dan op precies dat 
vertrouwde dat helemaal niet bestond, alsof 
een mens destijds een museumstuk was in 
een sacrale ruimte die zo’n apparaat 
onschuldig heeft gemaakt. Het lijkt me deze 
metafysica die mensen tegenwoordig - lief
hebbers van 78-toerenspul op schellak of 
bakeliet niet te na gesproken - verleidt tot 
de kostbare aanschaf van een platenspeler 
van het merk His Master’s Voice: het aanpa
lende hondje is tevens verkrijgbaar op pos
ter. Maar residuen van dat in se bedrieglijke 
fenomeen herken ik wel. Als ik een Dual 
kofferpick-up zie, zijn de tranen nooit ver 
weg, tijdreizend naar studentenkamers van 

een oudere zus die er Naturally van J.J. Cale 
op draaide.

Zover was ik nog niet. De openhaardradio 
besloeg slechts de helft van het meubel dat 
aan de rechterzijde eveneens opengescho
ven kon worden. Dan verscheen er een pick- 
up en die consumeerde ik ook meer ziend 
dan luisterend. Ik had rode singletjes met 
sprookjes erop, die in het weekend werden 
afgespeeld, afgewisseld met cabaretplaten 
van mijn ouders (Zeg maar ja tegen het leven). 
Dit geschiedde met een dusdanig wonderlij
ke mechaniek dat mijn oren goeddeels van 
het geluid verstoken bleven: het singletje 
van dienst hing en dan plofte het neer, de 
arm van de pick-up steeg en viel op het 
vinyl. Als het ging om muziek uit daartoe 
bestemde apparaten bleef beluistering bij
zaak. Klank was een aangelegenheid van 
het oog. Dat gold zelfs voor het medium 
waarop muziek wél enigszins tot mij door
drong: de televisie. Hoewel ik huiver voor 
generalisaties, zeker op het vlak van 
geboortecohorten, constateer ik dat ik geen 
tijd zonder televisie heb meegemaakt. En zo 
kwam muziek, op de twee nationale zenders 
die het ding rijk was, alsnog tot mij, via het 
programma Toppop. Het genre joeg me voor
al angst aan vanwege de gewelddadige 
bombarie waarmee acts als T-Rex en Gary 
Glitter op de buis kwamen. Ook staat me 
een lastig benoembare lamlendigheid bij, 
wanneer mijn moeder naar de televisie 
snelde als daarop een man, geruite baret 
aan een kapstok, achter een piano plaats
nam. Hij heette Gilbert O’Sullivan.

Wel raakte ik, voor en na het journaal, 
verslingerd aan reclametunes van het type 
“Eén, twee, drie, je proeft het zo, het is ijs van 
Caraco”. Het was vooral het vrolijke ritme 
van die dingen dat mij in beweging kreeg en 
me onweerstaanbaar lijfelijk deed reageren. 
Voor mij droeg het ritme de hele tune. Dit is 
natuurlijk ook zo, maar er bestaat daarnaast 
nog zoiets als melodie, en tekst. Dat leek voor 
later. Wellicht was de expansie groot genoeg. 
Het maakte al zo’n verschil of je met de 
muziek mee met je knokkels op de keukenta
fel of met je voeten op de vloer tikte, of dat je 
uit jezelf een ritme produceerde. In het laat
ste geval ben je uitvoerend musicus en speel 
je, strikt genomen, een instrument. Ik begon 
daar officieus mee nadat mij een oude, met 
autolak bespoten gitaar cadeau was gedaan. 
Snel leerde ik op het toilet via de mantra “En 
Alleen Domme Gitaristen Bespelen Epiphone" 
de namen van de snaren, plus wat akkoor
den waarmee Boudewijn de Groot en Neil 
Young ongeveer te coveren vielen, maar 
veelal vlijde ik me al jengelend met één oor 
tegen de sierlijke boog van de klankkast, 
alsof ik me ervan wilde vergewissen dat de 
muziek werkelijk het enige was. Ik vermoed
de er iets achter en raakte het besef voor 
mijn omgeving kwijt. Met de muziek ver
dween ik via de boog zo’n beetje binnendoor 
in het klankgat van de gitaar.

Heel anders ervoer ik de piano, die daar
na in huis opdook. Steevast zag ik mezelf 
zitten spelen terwijl ik onzeker, dus veel te 
hard, de toetsen beroerde. Misschien was 
het feit dat ik voor dit instrument op de 
muziekschool les kreeg daar mede debet 
aan: voor mijn nëus rezen notenbalken op, 
die een milde vorm van verdubbeling insti
geerden. Dit werd feitelijk bevestigd door 
mijn ouders, die heel graag wilden dat ik 
piano kon spelen, maar van mijn wanho
pige geoefen - een poging om weer met 
mezelf samen te vallen - weinig moesten 
hebben. Ze vervloekten zichzelf dat ze niet 
net iets meer geld aan de piano hadden 
gespendeerd zodat die over een 'studiepe- 
daal’ beschikte dat in elk geval het volume 
reduceerde.5 Achteraf begrijp ik mijn 
ouders wel, vooral uit een oogpunt van 
rechtvaardigheid: muziek oefenen moet je 
veelvuldig doen, binnenshuis, met schier 
oneindige herhalingen en correcties, terwijl 
idealiter het doel van dat alles optreden is, 
in principe eenmalig en veelal buitenshuis.

De piano zelf kende geen opsmuk. Van een 
afstandje was het een meubelstuk als het 
ding waar de radio en de pick-up in schuil 
gingen. Misschien ging die parallel verder, 
want de klep van de piano was in principe 
dicht, zij het niet intimiderend: geluid moest 
‘tevoorschijn gehaald’ worden. Toch was 
het instrument geen totale decoratie. In 
plaats van een Beethovenbuste stonden er 
droogbloemen op, in een vaasje zonder 
water dus, ter voorkoming van kringen op 
het hout, hoewel er zekerheidshalve een 
gehaakt kleedje tussen zat. En de in dit semi- 
culturele spectrum passende kandelaars 
leek de piano domweg niet te dulden. Die 
parafernalia hadden ook nogal misstaan in 

een doorzonwoning. Alleen op hoogtij
dagen, als er extra familie kwam, herkreeg 
het instrument zijn intrinsieke waarde 
omdat ik, bij wijze van geprivatiseerde 
update van het vooroorlogse strijkje ‘tussen 
de schuifdeuren’, plots iets moest voorspelen 
uit de muziekles. Wanneer het bezoek weg 
was en ik nog even met terugwerkende 
kracht wat foutjes en vingerzettingen wilde 
doornemen, bleek mijn ouders’ aandacht 
voor mijn muziek fel geslonken.

Misschien was het hun ambivalentie die 
mij aan het begin van de puberteit het geluk 
ten deel deed vallen van een zogeheten 
3-in-1-speler. Het apparaat was bloot, elk 
decoratief element had het veld geruimd 
voor zichtbaarheid van de diverse onder
delen. Er kon allereerst, via een zwart 
draadje als antenne, radio mee worden 
geluisterd. Meer dan ‘Hilversum’, van één 
tot en met vier, stond er niet op, wat al ruim 
voldoende was in het nog expliciet verzuilde 
Nederland. Toen pas besefte ik wat dit medi
um vermocht. Ik stemde af op één bepaalde 
zender, en dan alleen op bepaalde uren van 
bepaalde omroepen. Deze voortgaande 
beperking van de randomfactor behelsde 
een daad ‘tegen de commercie van de hitpa
rade’. Uiteraard ging dit in overleg met 
vriendjes, die eveneens een eigen smaak 
claimden die bij nader inzien een vrij alge
mene was. Ik besefte niet dat, omdat een 
puber school als werk beschouwt, onze 
inzet congrueerde met die van mensen in 
een fabriek, voor wie het perfide program
ma Arbeidsvitaminen was bedacht: een 
onbecommentarieerde stroom liedjes uit 
vele decennia op aanvraag, tijdens kantoor
uren in de ether geworpen om die mensen 
een illusie van thuis te geven. Anders 
gezegd ontging het me tot een ‘doelgroep’ te 
behoren. Via de ruimte van muziek begon ik 
me in elk geval een wereld toe te eigenen 
(het begrip ‘distinctie’ leerde ik na een uni
versitaire opleiding kennen). Het was hier
bij essentieel dat ik vanuit mijn eigen 
kamertje op zolder opereerde, ik voelde dat 
er vanaf nu louter nog te winnen was.6

Specifiek verliep dat via het tweede onder
deel van het apparaat: de cassettespeler, een 
uitvinding uit 1963 die de immense band
recorder draaglijker afmetingen had gege
ven. Ik nam liedjes van de radio op die de 
winst konden concretiseren, eerst ten aan
zien van mezelf, later in een ruilhandel met 
vriendjes. Bij dit proces heeft het cassette
bandje iets bijzonders: het maakt enerzijds 
voelbaar wat onaf is en leert anderzijds iets 
over de contingentieneurose van de volgor
de. Hoe scherp een mens immers ook staat, 
met zijn vinger op de recordtoets, bij het 
opnemen van de radio is hij altijd te laat en 
tevens vindt hij nimmer het perfecte ogen
blik voor het einde. Het eerste accepteerde 
ik, het tweede viel nauwelijks te verkrop
pen. Vaak liet ik de opname even doorlopen, 
om achteraf de schade te herstellen die met 
name door de praatgrage speciës van de 
deejay was aangericht - in de praktijk haal
de ik altijd te veel van het einde weg. Hier 
ben ik overheen gekomen, maar de volgor- 
dekwestie heeft me nooit losgelaten. Dat is 
ook ónmogelijk, want een zaak van inpren- 
ting. Menig liedje ken ik louter in een reeks 
met-andere songs, die daar niets meer mee 
te maken hebben dan dat ik ze ooit zo bin
nen Vier muren heb opgenomen. Dit geldt 
eveneens voor elpees die ik ging tapen: de 
volgorde mocht er intern van vastliggen, er 
bleef steevast ruimte over op het cassette- 
bandjedat ik vervolgens, zuinige Hollander 
zijnde, -met varia opvulde die zich aan het 
geordende begonnen te hechten.

Die elpees leende ik van kapitaalkrachti- 
geren, of liet ze door hen opnemen. Maar er 
kwam een moment dat ik de relatief goed
kope geluidsdrager die het cassettebandje 
was, kon verbreden door zelf elpees aan te 
schaffen. Zodra ik die had geïnternaliseerd, 
deed een nieuw fenomeen zijn intrede. 
Heerlijke indringing, het delen van smaak 
op privé-grondgebied (mijn kamer mat 
tweeënhalf bij drieënhalf meter). Het 
samen beluisteren van elpees behoort tot 
het intiemste dat ik mogelijk acht. De ruim
te wordt een actor. Er moet een perceptie- 
stilte heersen die slechts wordt doorbroken 
met een uitroep van de platenbezitter: “Let 
op deze break!” Contouren van intersubjec
tiviteit worden zichtbaar. Buitengewoon is 
tevens de roerloosheid die de pick-up van 
luisteraars vereist en die dus de ruimte 
dichtplooit, letterlijk op haar fundament 
laat terugvallen. Wie al te bruusk beweegt, 
pleegt een schennis. Mocht er dan een kras 
op de elpee zijn gekomen, dan kan die barm
hartig worden aanvaard, zelfs gekoesterd, 

alsnog als een knappend haardvuur. Op 
mijn exemplaar van A Night In Tunesia in de 
versie van Chaka Kahn sloeg de plaat al 
spoedig over op een cruciaal punt, daar 
waar de saxsolo van Charlie Parker - uit 
1946, terwijl het fenomeen van de 33-toe- 
renplaat waar we het hier over hebben, 
werd geïntroduceerd in 1948 - is ingelast. 
Hij heeft zich gevoegd naar de particuliere 
ruimte van ooit en mijn herinneringen 
eraan. Een kraakheldere uitvoering, op cd 
bijvoorbeeld, zou ik niet meer toelaten.

Uitgerekend in die periode kwam er een 
nieuw type pick-up op de markt, staand 
‘met verticale ophanging’, zodat platen 
minder snel zouden overslaan. Deze novi
teit werd bij mijn weten geen succes, even
min als het fenomeen van de quadrafonie 
waarmee volgens folders het concertgeluid 
binnenshuis kon worden gehaald. Wel 
metamorfoseerde de trendgevoelige instal- 
latiebezitter tot een piloot, en de kamer dus 
tot een cockpit. Er zijn meer voorbeelden 
van deze maakbaarheid van het geluid uit 
een tijd dat het concept ‘maakbaarheid van 
de samenleving’ zijn begoocheling zou heb
ben getoond. Tedje van Es somt de appara
ten op die hij toen bezat: een voorversterker, 
een eindversterker, een cassettedeck met 
frontloader en een ruisonderdrukker.7

Het heeft altijd iets van een triomf wan
neer een door de markt gecreëerde behoefte 
niet aanslaat, maar dat genoemde domesti- 
catievormen van een verbeterde technologie 
zijn gestrand, verbaast mij niet. Ten eerste 
ligt de wens van de luisterconsument buiten 
de openbare ruimte niet zozeer op het vlak 
van de perfectie, als wel op dat van het 
gemak. Dat komt omdat hij muziek vaak 
gebruikt als behaaglijke achtergrond, bij 
gesprekken of bezoek - muzak in winkels, 
privé-in-depot zeg maar, tracht hier alsnog 
munt uit te slaan. Hij wenst tegelijk in de 
omgekeerde richting een eigen, menselijk 
stempel op de audiocollectie te drukken. 
Bovendien is er binnenshuis een wezenlijk 
verschil met de concertsimulatie. Hoe fors 
door de snelle ophoging van watts, niet 
bepaald maatwerk leverend, het volume ook 
opengedraaid kan worden, men beseft dan 
meteen dat er een reproductie gaande is van 
studio- dan wel liveoorsprong. Dit tekort: het 
gereproduceerde geluid is te wijd voor de 
kamer, zelfs voor wie in een vrijstaand huis 
woont. Het opendraaien van de volumeknop 
staat gelijk aan het naderen van een utopie.8

De ontroering die zich opdringt wanneer 
je ’s zomers soms door een openstaand 
raam muziek hoort, moet hier iets mee te 
maken hebben: de klanken bieden een 
glimp van publiek persoonlijk leven. Ze 
beschimpen tevens de economische realiteit 
waarop de wetgeving is afgestemd. De 
beoordeling van wat ‘geluidsoverlast’ mag 
heten ligt op een glijdende schaal, maar het 
aantal decibels na 22 uur is in zijn toelaat
baarheid begrensd, in verband met het dag
en nachtritme van de zichtbare werkende 
en dus geld producerende meerderheid. Er 
lijkt geen goede arbeid te kunnen worden 
verricht zonder goede slaap. Indien muziek 
als verifieerbaar akoestisch fenomeen die 
inderdaad hindert, dan dient de koptelefoon 
(die in elk geval al in de jaren ’20 werd 
gebruikt9) niet alleen het comfort van het 
altruïsme, maar is ze ook een pervertering 
van de economie: louter privé mag men 
ongestoord zondigen. En eigenlijk wordt die 
drift ook gereguleerd door het zogeheten 
huisfeest, als omwonenden tevoren verwit
tigd zijn voor eventuele geluidshinder.

Dit neemt niet weg dat het exces aanlok
kelijk is. Bewust of onbewust is het een 
apart streven om te veel decibels voort te 
brengen. De Dual kofferpick-up van mijn 
zus bood daar geen mogelijkheid toe en was 
in die zin introvert. Het volume dat sinds
dien door ‘stereo-installaties’ bereikt kan 
worden, balkt van de extravertie. Weinigen 
kunnen aan die verleiding weerstaan, 
omdat ze appelleert aan bevrijding. Ik 
ervoer dat reeds met mijn fossiele 3-in-l- 
speler. Telkens als ik een liedje herbeluister- 
de en er dus beter inkwam, zette ik het wat 
harder. Dit begin van een trance kon leiden 
tot een complete euforie, doordat mijn 
lichaam geen blijf meer wist met het volu
me en zich verplaatste naar het spiraal- 
veren bed waarop het, steeds ziedender, 
ging wiebelen richting plafond — tot het 
moment dat een familielid de verzamelde 
geluidsterreur bestreed. Ik wist nog niet dat 
bevrijding verbonden is met macht.

Het had vervolgens iets van een schuld
bekentenis om af en toe op coulant niveau 
in de huiskamer van muziek te komen 
genieten. Maar daar ging berekening aan
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vooraf, doordat ik in de krant keek welk 
concert Rockpalast had geprogrammeerd 
.(dé televisie ging inmiddels per kabel, tot 
een diffusie van acht kanalen) én omdat dat 
programma pp Duitsland zo laat werd uit- 
gezonden dat ik in de praktijk alleen op de 
bank zat. Tevens speelde ik zo vaak als het 
kon in de huiskamer piano. Op muziekles 
was ik onhandelbaar geworden, aangezien 
andere notenbalken dan die van The Real 
Book geen goed meer konden doen, omdat 
ik louter nog wou ‘improviseren’. Want 
natuurlijk zat ik inmiddels in een bandje, 
waarvoor we gezamenlijk repeteerden10 in 
het huis van de bassist en later bij de gita
rist. Daar leek muziek zo’n beetje uit, de 
poriën van de gezinnen te wasemen,’overal 
bevonden zich elektrisch te versterken 
instrumenten en er waren apparaten, voor
bij het fossiele gepriegel met spoelenrecor- 
ders, waarmee we ruwe opnames maakten 
die onze huisvlijt op weg naar Het Podium 
luister bij konden zetten; dus waarom zou 
ik in de beslotenheid van de doorzonwoning 
niet enige ‘akoestische’ voorbereidingen 
treffen? De buurman reageerde nog het 
meest adequaat op mijn manische - stee
vast op een blues in C volvoerde — ‘solo’s’: 
hij bonsde net zo lang tegen de muur totdat 
ik me miskend vóelde. Hij draaide nota bene 
de hele avond Una Paloma Blanca. Pas bij het 
eerste optreden in de publieke ruimte, tij
dens een scholierenstaking op de Bredase 
Grote Markt, werd het verschil voor mij 
tastbaar: de toets die ik indrukte zwierf, 
honderdvoudig versterkt, van mij weg. Ik 
voelde me betrapt en achteraf gezien vormt 
de muziekschool een leefbare tussenruimte, 
een wand tussen openbaarheid en woon
vertrek.

Uiteraard klonk er ook wel eens wat 
anders in de huiskamer, overdag door de 
week, maar dat kwam nog altijd uit de ver
maledijde radio. Die speelde werkelijk op de 
achtergrond, bijvoorbeeld tijdens het eten 
(ik ’s ochtends trachtend melodieën te halen 
uit de eiersnijder). Of als ik op de bank wat 
aan het lezen was van een zodanige licht
heid, dat de muziek als het spreekwoorde
lijke behang ging fungeren. Nog altijd lukt 
het me niet me te concentreren op een wat 
zwaardere tekst tegen een klankdécor, tenzij 
ik het stuk in kwestie zo goed ken dat het 
reeds in me opgeslagen is zonder aanspraak 
op de hersencellen. En dan mag het niet 
eens ritmisch complex zijn.
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Daarmee ben ik aangeland bij het heden. Al 
geruime tijd, sinds ongeveer11983, bestaat 
er de cd-speler. Zelf heb ik lang gewacht met 
de aanschaf daarvan, vanwege een bijkans 
verslindende gehechtheid aan mijn elpees. 
Bovendien is gebeurd wat ik had vermoed: 
de klank is minder, afgetopt in het hoog en 
het laag. Het valt mij zwaar door een cd 
ruimte te winnen. Als object vind ik hem 
ook uitgesproken lelijk, zeker in combinatie 
met vele andere, in zijaanzicht, agressief als 
een legerformatie, al kan er hier domweg 
sprake zijn van oneerlijke concurrentie: een 
elpee is onwaarschijnlijk mooi en in zijaan
zicht genadig. Hij nodigt door zijn korte 
speelduur per kant ook uit tot beweging, 
dan wel tot contemplatie over het gehoorde, 
de pick-uparm nóg. hangend boven al dat 
soms nog doordraaiende zwart. Vergelijk dat 
eens met de afgrondelijke repeatfunctie van 
de cd-speler!11 Na aanschaf van het appa
raat borg ik de afstandsbediening weg, een 
ding dat ik al helemaal niet met muziek kan 
rijmen. Maar het heeft niet geholpen, ik ben 
te lui en in de huiskamer staat alweer een 
tijdje een cd-wisselaar, waardoor, er gauw 
een uur of vijf muziek kan klinken, achter 
elkaar, meer dan een lichaam vermag.

Mijn ouders gingen van het meubel over 
op een Bang & Olufsen-geval, zo designed 
dat het evengoed een meubelstuk is. Dit valt 
me op: er is een tijd geweest dat een installa
tie uit aparte onderdelen bestond, ieder in 
zijn soort van de beste kwaliteit (de mare 
ging: hoe minder knoppen, hoe beter), een 
wirwar aan kabels tot gevolg hebbend; nu 
neigt men naar een esthetisch verantwoord 
integraal rekje van één merk. Is geluid toch 
weer visueel geworden? De televisie biedt 
inmiddels al zo lang muziekkanalen als 
MTV en TMF dat er een generatie opge
groeid is die geen tijd zonder clips heeft 
gekend, en op muziekvideo’s en dvd’s, 
inclusief zeldzame beelden en alternate 
takes, hebben ook oudere generaties hun 
idolen paraat voor het netvlies.

Voorts spelen we in de permeabele zone 
tussen werk en bureauruimte versus vrije 
tijd en privé-vertrek muziek af via compu
ters, waarop tevens te componeren valt. Er 
is software die studio’s simuleert en opna
mes vanuit een moedertoetsenbord dat via 
een module bij elke afstelling een ander 
instrument faciliteert. Dit systeem is zo 
geavanceerd dat het afrondt bij ritmische 
onvolkomenheden of juist een menselijke 

touch toevoegt wanneer de partij te strak op 
de harde schijf is gekomen. 12 óe primaire 
omgeving van het huis bestaat hier eigen- 
lijk niet meer, zoals een beginnende pianist 
nu een keyboard kan gebruiken met kop
telefoon, en een drummer pads. Via internet 
is ook radio te luisteren, gediversifieerd per 
genre, een stemming om de randomheid 
der dingen te bezweren. Die stemming kan 
een versterker tevens doen stollen door 
multikeuzeknoppen als ‘music-hall’ en 
‘church’, waarbij de luisteraar afstemt op 
de door digitale echo of reverb gewekte 
waan van ‘er daadwerkelijk bij zijn’.

Het ligt voor de hand dit als symptomen 
van lifestyle af te doen. Zo is de jukebox van 
het merk Wurlitzer een hebbedingetje 
geworden: het buurtcafé verplaatst naar 
huis. In zulke termen zou ook de revival van 
de pick-up te verklaren zijn: misschien niet 
zozeer uit motieven van een beter, ‘warmer’ 
geluid, als wel uit een door zijn koopbaar
heid sowieso dubbelzinnig13 heimwee naar 
tijden van ambachtelijkheid en echte 
gevoelens. Aldus is het geen paradox dat de 
selecties uit het onafzienbare platenbezit 
van Jules Deelder, onder de niet mis te ver
stane titel Deelder Draait, louter verkrijgbaar 
zijn op cd. Tevens is de pick-up alweer een 
tijd een autonoom muziekinstrument in 
hiphop, om te scratchen - los van de oor
spronkelijke functie van het ding én bui
tenshuis gebruikt. Hij wordt draaitafel 
genoemd. En zou het erg toevallig zijn dat 
het normaal is geweest muziek te horen als 
we in een poging tot communicatie met 
vrienden op een antwoordapparaat stuit
ten? En dat nu als beltoon op een gsm een 
tune naar privé-voorkeur kan worden 
gedownload en dat die nogal eens schijnt te 
worden veranderd?

Uit halfcollectief bezit rond de haard is 
het ondergaan van muziek geïndividuali
seerd tot een permanente keuze voor 
smaak. Misschien geldt dit eveneens voor 
kamers van het huis die elk op zich, van 
centrale verwarming voorzien, ‘karakteris
tiek’ moeten zijn. Zonder muzieksetje is een 
keuken tegenwoordig niet compleet, met 
geluid dat per dagdeelmaaltijd de behoefte 
aan basale informatie, ontspanning, kruidi
ge prikkel et cetera bevredigt. Louter de 
komst van Christus moet nog op het hele 
uur worden afgekondigd. De ouderlijke 
slaapkamer heeft, behalve een televisie voor 

„de nachtfilm, een wekkerradio die het begin 
van de dag kracht bijzet in het ritueel van 
nieuws, weer en files, deuntjes of inter-, 
views van het slag ‘het beste moet nog 
komen’. Voor de ultieme hedonist is de bad
kamer evenmin gevrijwaard voor andere 
geluiden dan die van kletterend water, ama
teuraria’s en zeepbelletjes die knappen. Ik 
stel me zo voor dat de gaatjes van de jacuzzi 
hun equivalent hebben gekregen in het pla
fond waar de boxen ten behoeve vanrelax- 
muziek zijn weggewerkt.

Niet langer bekleedt muziek personen 
met zichzelf, maar hun afzonderlijke ver
trekken waartussen ze functioneel pende
len. Het woord ‘vervreemding’ geeft hier 
geen pas, de mens lijkt in zijn amour-propre 
domweg wat perifeer gewórden onder zijn 
met vervulde verlangens geïsoleerde dak; 
muziek geeft daar fijntjes uitdrukking aan. 
Wellicht kent het nooit aflatende klankas- 
sortiment echter een praktische reden: het 
is een dichterlijk cliché dat muziek de pauze 
is tussen twee stiltes én het is een feit dat 
stilteplekken uniek zijn geworden. Men kan 
zich binnenshuis met geluid dus afsluiten 
van omgevingsgeluid. En daar bedoel ik 
geen vogeltjes mee (die ongetwijfeld op cd te 
verkrijgen zijn). Wie in een beetje winkel
straat woont wordt geteisterd door muzak 
van de winkeliersvereniging, wie in een ver
keersstraat woont maakt kans óp slechts op 
maximaal volume te genieten techno uit 
auto’s of motoren. Niemand zal dit ont
gaan. Dat het plaatsen van hoogwaardig 
dubbel glas in huizen gesubsidieerd wordt, 
lijkt dus niet louter te berusten op overwe
gingen van energiebesparing. Ik denk dat 
het een aardig experiment zou zijn, wan
neer John Cage’s driedelige compositie 
4’33” weer eens binnenshuis mag klinken. 
Ze bestaat immers geheel uit stilte, om vrij 
baan te geven aan al de toevallige geluiden 
uit de omgeving. Hoe actueel is het dat de 
luisteraar dan werkelijk alles behalve zijn 
eigen ademhaling krijgt voorgeschoteld? 
Mag op het meest vertrouwde domein dan 
eindelijk de pleuris uitbreken?

Een recente uitvinding die ik aldus, wel
licht al te pathetisch, reken tot de belang
rijkste sinds de boekdrukkunst, is de mp3- 
speler.14 Ook daarvan bestaat, uiteraard, 
een esthetisch geperfectioneerde versie: de 
iPod. De geheugencapaciteit van het ding, 
ter grootte van een pakje sigaretten, is zo 
gigantisch dat de luisteraar zijn complete 
muziekkapitaal erop kan laden. Dat doét hij 

vanaf cd’s of downloadend, zodat er geen 
geluidsbemiddelaar meer te bespeuren valt. 
Met die buit kan de gebruiker vervolgens de 
straat op, de publieke ruimte in. In de bin
nenzak draagt hij dan zijn huis, een eerste 
stap naar het nomadisme. Tegelijk ontrolt 
zich privé-geschiedenis in de oordopjes. Met 
een specifiek nummer of een specifieke 
plaat kiest de luisteraar voor een periode uit 
zijn leven — elk muziekstuk verweeft zich 
met de tijd waarin men het voor het eerst 
hoort. Hij heeft tevens de mogelijkheid om 
de shuffleoptie te activeren. In dat geval is 
de randomheid der dingen echter eveneens 
teruggedrongen, omdat in de buitenlucht 
een feest van herkenning dan wel niet-her- 
kenning plaatsgrijpt: de willekeurige liedjes 
komen hoe dan ook uit eigen bezit, dat lou
ter nog datering behoeft in de archeologie of 
amnesie van het particuliere bestaan. Het is 
de vraag of dit afwijkt van de aloude haard- 
topos. Dat de iPod louter ter discussie staat 
vanwege acuut gehoorgevaar dunkt mij 
bepaald geestig, omdat het ding een heel 
wat acutere dreiging materialiseert. Wordt 
muziek beluisteren nu ook buitenshuis in 
laatste instantie niet het summum van nar
cisme door narcose?

Noten

1 Spinoza, Ethics, Ware, Wordsworth Editions, 
2001.

2 Cobrabiograaf Willemijn Stokvis in NRC- 
Handelsblad, 11 april 2006.

3 “Zich verlaten op een plek, zich toevertrouwen 
aan een plaats, aan dat wat tenslotte heel lang
zaam verandert, is misschien alleen een soort 
van onoplettendheid, de meest welwillende 
vorm van verraad.” (Aldo Rossi, Wetenschap
pelijke autobiografie, Nijmegen, SUN, 1994)

4 De gelijknamige roman van Wim Noordhoek 
(Amsterdam, Thomas Rap, 1972) is vooral de 
geschiedenis ingegaan door de ogen Van Jeroen 
Brouwers (De nieuwe Revisor in Tirade 
250/1979): als symbool voor de ‘jongetjeslite- 
ratuur’ van de jaren ‘70. Noordhoek was in 
1968 een van de oprichters van Stichting 
Jeugdsentiment die wilde vastleggen dat de 
wereld was veranderd.

5 Toen ik later met instrumenten in een druk 
studentenhuis belandde, duidde het juist op 
Groei van Zich te laten horen. Op het enige toi
let van het huis, een ruim en akoestisch inte
ressant vertrek, kon ik rustig een kwartier 
gitaar spelen. Weer wat later woonde ik zelf-

1 standig in een blok met louter kunstenaars, 
waar ik met complete bands in mijn huiskamer

-......heb gerepeteerd. Het was bijna vreemd als er
niet dag en nacht Tekens van Schepping wer
den afgegeven.

6 “Men is geen individualist omdat men zulk een 
grote individualiteit bezit, maar juist omdat 
men geen individualiteit bezit (evenals men 
persönalist is omdat men geen echt persoon is), 
omdat de vrije ontplooiing van de individuali- 
teit in de moderne samenleving aan alle kan- 
ten wordt gehandicapt; een individualist is 
iemand die zijn individualiteit op iets tracht te 

, veroveren en kan dus niet anders dan strijd
baar zijn.” (Paul Rodenko, Op het twijgje der 
indigestie: essays, Amsterdam, Meulenhoff, 
1976)

7 Koot enBie, Op hun pik getrapt. De vierde lang
speelplaat vanhetSimplisties Verbond (1980).

8 .“ Wie wordt niet opeens getroffen door de bot
sing, het samenspel ook van twee onverenig
bare werelden?” (Roger Caillois, Stenen, 
Amsterdam, De Bezige Bij, 1995)

9 Door de astronoom, natuurkundige, musicus 
en uitvinder Lev Thermen (1896-1993), 
bijgenaamd ‘de Russische Edison’, die dé kop-

) telefoon toen op grote schaal verspreidde.
10 De ogenschijnlijk verwante term ‘oefenen’ 

duidt op iéts volstrekt anders, want impliceert 
geen openbaarheid. ‘Repeteren’ verhoudt zich 
daarentegen metonymisch tot optreden. Van 
daaruit valt te begrijpen dat oefenen in princi
pe in een huis plaatsvindt, en repeteren in een 
aparte, daartoe geëquipeerde ruimte. De term 
‘oefenruimte’ lijkt dan misleidend, maar heeft 
een economische achtergrond: ‘repetitieruim
tes’ waren veelal te vinden in oude fabrieken 
en pakhuizen en dergelijke, die nu door pro
jectontwikkelaars worden omgetoverd tot lofts.

11 Ze heeft een parallel met de gebeurtenis als de 
cd blijft hangen: aanvoelend als een baarlijke 
fabrieksfout. Die is onverdraaglijk, want objec
tief lijkend. Een probleem met een elpee komt 
echter over als volledig subjectief (een compro
mispositie bekleedt hier een latere ontwikke
ling in het cassettewezen, een wanhoops
poging om de markt te heroveren eigenlijk: 
de autoreversej.

12 De ironie wil dat John Bonhams verbluffende 
drumpartijen voor Led Zeppelin werden opge
nomen onder de trap in een landhuis. Een tus
senfase dunkt me dan de woonkamernaboot- 
sing in het fenomeen unplugged recording.

13 “Niets is zo weinig natuurlijk als de lust daar
voor door te gaan.” (La Rochefoucauld, 
Maximen, Nijmegen, SUN, 1996)

14 Sinds 1979 is er de walkman, later gevolgd 
door de diskman, maar daarop moet telkens 
het cassettebandje c.q. de cd verwisseld. Ik 
meld dit expliciet, omdat de technologische 
ontwikkeling op dit vlak zo verbijsterend is dat 
het raar wordt dat er zoveel tijd heeft gezeten 
tussen de paardenkoets en de straaljager.
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Kunst in het belaagde huis
Hitchcock over twee interieurs in The Birds

STEVEN JACOBS____________________

In 1963 regisseerde en produceerde Alfred 
Hitchcock The Birds, een film met een sce
nario van Evan Hunter, gebaseerd op een 
kortverhaal van Daphne du Maurier. Begin 
1962 stuurde hij een memorandum naar 
enkele personen die betrokken waren bij de 
productie van de film, zoals productie-assis- 
tente Peggy Robertson, production designer 
Robert Boyle en set decorator George Milo.1 
Dit nooit eerder gepubliceerde document 
bevat een opmerkelijke en gedetailleerde 
beschrijving van twee interieurs uit de film, 
die zich afspeelt in het Californische kust
stadje Bodega Bay.

Het ene interieur is het huis van 
mevrouw Lydia Brenner (Jessica Tandy) die 
er samenleeft met haar zoon Mitch (Rod 
Taylor), een jonge advocaat, en zijn kleine 
zusje Cathy. Zij krijgen het bezoek van 
Melanie Daniels (Tippi Hedren), die Mitch 
kort tevoren in San Francisco had ontmoet, 
en die hem is achterna gereisd om twee 
dwergpapegaaien (love birds) als verjaar- 
dagsgeschenk aan Cathy te geven. Na de 
aankomst van Melanie wordt het stadje 
geteisterd door mysterieuze aanvallen van 
vogels, die steeds gevaarlijker worden en 
ook in het huis van de Brenners een ware 
ravage aanrichten.

Het andere interieur is dat van Annie 
Hayworth (Suzanne Pleshette), de plaatse- 
lijke onderwijzeres, die vermoedelijk ooit 
een relatie met Mitch heeft gehad en uitein
delijk door de vogels zal worden gedood.

Het document toont op markante wijze hoe 
veel Hitchcock investeerde in de ruimtelijke 
setting van zijn films, en hoe zijn favoriete 
thema van het unheimliche huis vormkrijgt 
in de samenstelling van concrete interieurs.

In veel films van Hitchcock - Easy Virtue, 
Number 17, Rebecca, Suspicion, Shadow of a 
Doubt, Notorious, Psycho en The Birds - ont
popt de vertrouwde omgeving van het huis 
zich als een verstikkend oord van verdrin
ging. Slavoj Zizek merkt op dat men zich 
The Birds perfect kan voorstellen als een film 
zonder vogels: een typisch Amerikaans 
gezinsdrama uit de jaren ’50, waarin de 
zoon van de ene vrouw naar de andere 
trekt, omdat hij niet in staat is zich te ont
trekken aan een dominante moeder.2 Voor 
de architecturale vertaling van die thema
tiek ontleent The Birds motieven aan de got
hic plot. Zo is er het motief van de verborgen 
of verboden kamer: via een trap betreedt 
Melanie de afgesloten zolderkamer, waar de 
vogels een laatste gruwelijke aanval uitvoe
ren. Niet toevallig behoort de zolderkamer 
toe aan de kleine Cathy - alsof er sprake is 
van een inbreuk in de geborgen ruimte van 
de kinderjaren. Verder wordt het volledige 
huis als een claustrofobische gevangenis 
gepresenteerd. Volledig dichtgespijkerd, om 
vijandige indringers buiten te houden, ver
schijnt het als een kooi, of zelfs een licht
dichte doos: het plafond drukt op de belaag
de bewoners die zich angstig tegen de wan
den en het meubilair aanvleien.

Opvallend is de maniakale aandacht voor 
het detail. Elk onderdeel van het decor 
draagt een betekenis. Meubelstukken en 
voorwerpen weerspiegelen de welstand en 
de sociale status van de bewoners. Onzuiver
heden en hybride combinaties zijn niet het 
gevolg van slordigheid, maar van een wel
overwogen interpretatie van contrasteren
de smaakpatronen van verschillende huis
genoten. Andere vreemde samenstellingen 
wijzen erop dat sommige voorwerpen van 
elders werden meegebracht (uit een stedelij
ke flat bijvoorbeeld) en een rol speelden in 
het leven van bepaalde personages. In de 
film zijn de stoelen bijvoorbeeld te groot en 
te robuust voor de tafel; ook hier suggereert 
het memorandum dat dit de bedoeling was.

Opvallend is de rol die kunstwerken spelen 
in beide interieurs. Zij ondersteunen om te 
beginnen de karakterschets van de perso
nages, die in het memorandum “reasonably 
educated and literate people” worden 
genoemd. De aanwezigheid van moderne 
kunst is dan ook vanzelfsprekend en wordt 
nergens geridiculiseerd - wat wel gebeurt in 
veel Hollywoodfilms uit de jaren *40 en ’50, 
denk aan de politie-inspecteur en het kubis
tisch schilderij in Hitchcocks eigen 
Suspicion. In het memorandum is onder 
meer sprake van kleine gouaches van 
Maurice Utrillo en Maurice de Vlaeminck

Alfred Hitchcock, The Birds, 1963: Hayworth House

Alfred Hitchcock, The Birds, 1963: Brenner House

(in het interieur van de Brenners) en een 
prent van Georges Braque (in de huiskamer 
van de onderwijzeres) — kunstenaars die 
stuk voor stuk deel uitmaakten van ' 
Hitchcocks eigen collectie, die verder nog 
werk van Chaim Soutine, Raoul Dufy, Paul 
Klee, Georges Rouault, Henri Gaudier- 
Brzeska, Jacob Epstein en Amadeo 
Modigliani omvatte.3 Een reproductie van 
Modigliani, die in het memorandum niet 
expliciet wordt vermeld, is duidelijk herken
baar in de woonkamer van Annie 
Hayworth, net als een cézannesk stilleven 
dat bijna wordt herhaald in de fruitschaal 
op de tafel in de aangrenzende kamer. 
Hayworths bescheiden interieur bevat vele, 
soms lijst tegen lijst opgehangen reproduc
ties van klassieke modernen, die door hun 
uitgesproken kleurcontrasten sterker in het 
oog springen dan de kunstwerken in het 
veel ruimere huis van de Brenners. Maar 
ook bij de Brenners krijgen de meeste ver
trekken een duidelijk smaakaccent, met 
onder meer landschappen en bloemstukken 
in een postimpressionistisch idioom. 
Opvallend is verder dat de kunstwerken in 
de logeerkamer waar Melanie verblijft, een 
meer traditionele smaak doen vermoeden.

De stijl van de kunstwerken in het 
Brennerhuis kan als een decoratief en hui
selijk modernisme omschreven worden 
- het soort kunst dat vervaardigd wordt 
door Sam Marlowe, de schilder-protagonist 
uit The Trouble With Harry. Eén werk valt 
echter uit de toon: het portret van de over
leden vader dat boven de (obligate) buffet
piano hangt. Zoals vaker bij de geschilderde 
portretten in literatuur en cinema, fungeert 
het schilderij van mijnheer Brenner als een 
memento mori en als een soort noodlots
motief. Net als de portretten van Caroline de 
Winter in Rebecca, van General MacLaidlaw 
in Suspicion, van Colonel Paradine in 
The Paradine Case, en van Carlotta Valdez in 
Vertigo roept het een grote en mysterieuze 
Afwezige op. Telkens is er sprake van een 
hechte relatie tussen het portret en de per
sonages. In Hitchcocks cinema, die vaak 
omschreven wordt als een complex systeem 
van weerkaatsende blikken, kijkt de gepor
tretteerde terug.

Het memorandum verbindt dit schilderij 
met de aquarellist Don Kingman; maar het 
burgerlijk-realistische portret in de film 
heeft weinig gemeen met diens naïeve stijl. 
Opvallend is dat het doek aanvankelijk niet 
duidelijk te zien is, hoewel Melanie er uit
drukkelijk naar kijkt (“Is that your father?”)

terwijl mevrouw Brenner telefoneert, en er 
recht voor zit wanneer ze piano speelt. Pas 
na de eerste aanval van de vogels krijgt de 
toeschouwer het thans scheefgezakte por
tret duidelijk te zien. Wanneer mevrouw 
Brenner het schilderij wil rechthangen, valt 
er een dode vogel vanachter de lijst. Even 
later, wanneer de bewoners angstig de 
tweede aanval afwachten, domineert het 
werk zelfs de hele ruimte. Dit bevestigt de 
psychoanalytische interpretaties van de 
film: wanneer de moeder, die voor de aanval 
plaatsneemt op een stoel naast het portret 
van haar overleden echtgenoot, Melanie als 
lid van het gezin heeft aanvaard, wordt de 
patriarchale orde hersteld. In die zin onder
steunt dit portret hét algemene karakter 
van het interieur, dat door Robin Wood als 
“heavy masculine” werd omschreven. Via 
het portret van de stamvader wordt duide
lijk hoezeer mevrouw Brenner vasthoudt 
aan het verleden en hoezeer zij emotioneel 
verbonden is met het huis en het meubi
lair.4

Noten

1 Memorandum Indicating Set Dressing: 
Requirements for ‘The Birds’, gedateerd 24 
januari 1962, Folder 111, Alfred Hitchcock 
Collection, Margaret Herrick Library, 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 
Los Angeles.

2 Slavoj Zizek, The Hitchcockian Blot, in: Richard 
Allen & Sam Ishii Gonzalès (red.), Alfred 
Hitchcock: Centenary Essays, London, BFI 
Publishing, 1999, pp. 123-140.

3 Patrick McGilligan, Alfred Hitchcock: A Life in 
Darkness and Light, New York, Regan Books, 
2003, pp. 476-477.

4 Robin Wood, Hitchcock's Films Revisited, 
New York, Columbia University Press, 1989, 
p. 163.

Memorandum met 
aanwijzingen voor 
interieurs: wat nodig 
is voor The Birds
Het eerste interieur dat ons bezighoudt is 
het huis van de Brenners, aan het eind van 
Bodega Bay. Zoals het scenario zegt, is 
mevrouw Brenner een weduwe die nu in 
een boerderij woont, samen met haar doch
ter van 11. Haar zoon, Mitch, heeft een 
kleine flat in San Francisco (hij is straf
pleiter). Elke vrijdagavond komt hij naar 
de boerderij, waar hij dan tot maandagoch
tend blijft logeren. Het elfjarige dochtertje 
van mevrouw Brenner woont de hele tijd 
bij haar en gaat naar het lokale schooltje 
in Bodega.

Dat is de manier waarop mevrouw 
Brenner haar leven doorbrengt sinds haar 
man 4 of 5 jaar geleden is overleden. Voor
lopig zegt het scenario niets over het beroep 
of de economische status van wijlen mijn
heer Brenner. We kunnen er echter van uit
gaan dat, ongeacht wat hij uitvoerde, de 
Brenners er warmpjes genoeg inzaten om er 
een flat in San Francisco op na te houden, 
met de boerderij in Bodega Bay als weekend
huisje. Het vermoeden ligt voor de hand dat 
mevrouw Brenner, na de dood van haar 
man, twee woningen meer dan genoeg vond 
voor wat ze nodig had, zodat ze haar flat 
opgaf om permanent in de kleine boerderij 
in Bodega Bay te komen wonen.

Nu komen we tot de vraag hoe we het 
gelijkvloerse interieur van de boerderij 
moeten stofferen. Onze eerste overweging 
moet zijn dat de Brenners vrij behoorlijk 
opgeleide en ontwikkelde mensen zijn. Of 
ze genoegen schepten in schilderijen, bij
voorbeeld, zou grotendeels afhangen van 
hun economische status. We kunnen ver
onderstellen dat zij wat kleine gouaches 
bezit van, zeg, Utrillo of Vlaeminck, maar 
die moeten dan wel klein zijn en in geen 
geval pretentieus. Het meubilair zou in 
twee groepen uiteenvallen: het oorspronke
lijke meubilair van de hoeve, en zorgvuldig 
gekozen meubelstukken die ze uit de flat in 
San Francisco had meegenomen. De rest 
van dat meubilair heeft Mitch misschien 
overgenomen, al kun je vermoeden dat hij, 
toen die omwentelingen zich vier jaar gele
den voordeden, al een eigen flat bezat, aan
gezien hij toen al actief was als advocaat. 
Er staat een piano. Afhankelijk van onze 
research moeten we beslissen of het een 
kleine vleugelpiano wordt, of een kleine 
buffetpiano. De kleine vleugelpiano zou 
natuurlijk uit de flat in San Francisco 
komen. Anderzijds, als er al een piano 
stond, zelfs in een buitenhuisje, zou dat 
natuurlijk een buffetpiano zijn.

Wat smaak en karakter van de boerderij 
betreft: de algemene sfeer, denk ik, zou de 
smaakpatronen van de moeder en haar 
zoon combineren. Je mag aannemen dat een 
groot deel van hun bezittingen zich in het 
weekendhuis bevinden, vooral als je 
bedenkt dat Mitch Brenner, voorzover we 
weten, zich tegenover zijn moeder nooit 
onafhankelijk genoeg zal opstellen om al 
zijn bezittingen in één flat samen te bren
gen, ver van haar. Dat zou erop wijzen dat 
de boeken op de planken, de hifl-installatie, 
de platen en misschien een paar vuurwa
pens eigendom zijn van Mitch Brenner. De 
zichtbare sporen van mevrouw Brenners 
aanwezigheid in de kamer kunnen we laten 
afhangen van wat we (na overleg) als haar 
belangrijkste interesses kiezen.

Gesteld dat de Brenners van schilderijen 
houden, dan zou de ereplaats kunnen wor
den ingenomen door een portret van de over
leden mijnheer Brenner - misschien een 
cadeau dat de collega-directeuren van zijn 
bedrijf hem ooit hebben gegeven. Er zou een 
schrijftafel staan, met memorabilia van 
Mitch en zijn moeder. En aan de wanden 
rond de schrijftafel kunnen misschien 
schoolfoto’s van Mitch hangen. (Speelde hij 
in het footballteam?) Aan de muur kunnen 
nog andere bezittingen hangen, misschien 
foto’s van familieleden. Het zou aardig zijn 
om ook een uitvergrote foto op te hangen van 
Cathy, de 11-jarige dochter van mevrouw 
Brenner—misschien een van die uitvergrote 
en met de hand ingekleurde foto’s. Een frap
pant aspect van het meubilair kan zijn dat de 
stoelen rond de eettafel uit de flat in San
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Francisco komen maar de ovalen tafel zelf 
tot het interieur van de boerderij behoort. 
Wat de andere elementen betreft, denk ik 
dat we moeten steunen op de volgende 
research: we hebben foto’s nodig van een 
aantal interieurs rond Bodega Bay. Daar 
zou ook een huis bij moeten zitten als dat 
van Rose Gaffney* We kunnen niet haar 
hele interieur gebruiken, maar misschien 
bevat de inrichting wel bruikbare details. 
We moeten ook een kijkje nemen in het huis 
van de Chancellors: daar is misschien wel 
iets interessants te vinden. Voorzover ik 
weet kun je geen van beide huizen elegant 
noemen, of zelfs maar aantrekkelijk, dus 
moeten we ook op zoek gaan naar interieurs 
van wat beter gesitueerde mensen in de 
streek rond Bodega Bay. Moeten we bijvoor
beeld geen kijkje gaan nemen bij de rijkste 
inwoners van de streek?

Voor het portret van de vader zullen we 
moeten uitzoeken wie de beste portretschil
der in San Francisco is. Ik denk dat we wat 
aquarellen van een kunstenaar als Don 
Kingman moeten opsnorren (een bekende 
aquarellist uit San Francisco ).

BELANGRIJKE OPMERKING: Met het 
oog op de persoonlijke interesses van 
mevrouw Brenner kunnen we ons mis
schien laten inspireren door de verzamel- 
hobby van Rose Gaffney.

Eén ding moeten we goed voor ogen hou
den: voor de inrichting van dit interieur heb
ben we, voor veel onderdelen ervan, mis
schien maar één element nodig uit de vele 
interieuifoto’s die we bij elkaar hopen te 
krijgen. Met andere woorden: onze inspiratie 
proberen we niet uit één welbepaald inte
rieur te puren: het moet een combinatie van 
ideeën worden.

Het tweede interieur dat zorgvuldig moet wor
den gestoffeerd is dat van Annie Hayworth, de 
onderwijzeres. Annie Hayworth is ongeveer 
27, hooguit 28. Toen ze wat jonger was, gaf 
ze les aan een privé-school in San 
Francisco. Om emotionele redenen is ze 
verhuisd naar Bodega Bay, waar ze een 
baan op de lokale school in de wacht heeft 
gesleept. We hebben dus opnieuw een ont
wikkeld iemand in een bescheiden omge
ving. Haar huis telt één verdieping en zou 
een groot aantal (a) boeken bevatten die ze 
vanuit haar ouderlijk huis en haar school 
had meegebracht, naast (b) recent aange
schafte paperbacks, omdat ze het zich eco
nomisch gezien allicht niet kan veroorlo
ven om veel hardbacks te kopen. Aan de 
muren van haar woonkamer heeft ze wat 
reproducties hangen. Waarschijnlijk iets 
van Braque, misschien iets Mexicaans uit 
het Museum of Modem Art, en misschien 
is haar smaak zelfs onbekrompen genoeg 
voor een reproductie van Grant Wood. Op 
de schoorsteenmantel kan ze wat pre- 
Columbiaanse stukken hebben staan. Haar 
meubilair en woningtextiel zou bescheiden 
moeten zijn maar erg smaakvol, misschien 
een beetje prullerig. Aan de muur moet een 
foto komen van een veel jongere Annie met 
haar ouders. In de kamer zien we verder 
misschien ook weer wat schoolfoto’s. 
Misschien zelfs een foto van Annie zelf, 
samen met haar kinderen op de privé- 
school in San Francisco.

De research voor Annies interieur kan 
gebeuren:

a. in het huis van de onderwijzeres in 
Bodega Bay,

b in een iets hoger in de markt liggende 
woning van een onderwijzeres in San 
Francisco, en misschien ook

c in de kamer van een vrouwelijke hoog
leraar in Berkeley of Stanford

en haar interieurs zouden moeten kunnen 
putten uit een combinatie van die verschil
lende stijlen. Het spreekt vanzelf dat er 
zowel in de woning van de Brenners als in 
die van Annie Hayworth een tv-toestel zou 
moeten staan.

We moeten ook nadenken over de muziek 
in Annies huis. Daarvoor zou ze een platen
speler en stapels platen moeten hebben. 
Voor het derde interieur, dat van de boer, 
meneer Fawcett, hebben we foto’s nodig van 
de slaapkamer van een van de belangrijkste 
families rond Bodega Bay, of van de nog gro
tere families in de buurt van Valley Ford.

(Alfred Hitchcock)

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

* Rose Gaffney was een lokale beroemdheid in 
Bodega Bay die zich met succes tegen de bouw 
van een plaatselijke kerncentrale had verzet. Zij 
was de eigenares van bouwvallige constructies 
die zich bevonden op het perceel waar, speciaal 
voor de film, het Brennerhuis werd opgetrokken. 
Zie Folder 57 uit het Hitchcockarchief in de 
Margaret Herrick Library, Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences, Los Angeles.

DIRK PÜLTAU

Tentoonstellingsruimte Marres, Maastricht. 
Ik ga het 18de-eeuwse pand binnen. Er 
hangen stijlvolle foto’s in de gang, en door 
een ingebouwde entree kom ik in de ruimte.

Plots bevind ik mij in een... eetkamer. Er 
staat een lange, ruwe tafel in ‘natuursnit’ 
en twee houten stoelen, met zwierig 
gekromde leuningen. Tegen de wand een 
witte Rietveldstoel. Een sculptuur op een 
sokkel. Aan de wand schilderijen en foto’s.

Ik wandel door de ruimte,, en ik zie 
zowaar een... barhoekje. De strakke bar- 
tafel glimt inzwart-wit fineer. Op het 
tafelblad staat een sculptuur, erboven 
hangt een ‘mobile’ - ‘Calder’, denk ik 
uiteraard. Achter de barhoek verschijnt 
een... salon. Er staan twee geblokte zetels 
en een knoestig bijzettafeltje. Ik verlaat 
het salon en kom via de gang, kijk eens 
aan, in een... slaapkamer. Ze heeft een 
dubbel bed. Kunstwerken staan op schap- 
jes, boekjes liggen op stapeltjes, schilderij
en hangen aan de muur en boven het bed.

Verbaasd keer ik terug naar de andere 
kant, naar de eetkamer, de bar en het 
salon. Muurdammetjes in fineer ritmeren 
de wit gepleisterde muren van de ruimtes. 
Op de verticale dammetjes (als schouw
mantels) hangen foto’s en schilderijen; de 
horizontale dammetjes (als een lambrize- 
ring) dienen als schapjes voor sculptuur- 
tjes in brons of glas.

Her en der staan vazen met bloemen en 
takken, er liggen papieren vloerkleden. 
Meerdere bronssculptuurtjes zijn op de 
witte muur geprikt.

Er klinkt muziek.

In de gang merk ik een stapel plannetjes. 
“Plattegrond appartement San Ming” lees 
ik op een blad waarop 34 items staan aan
geduid. Ik overloop de lijst en merk dat één 
derde van de voorwerpen door San Ming 
zelf is gemaakt. Daarnaast zie ik in het 
interieur nog een spalk (Charles Eames), 
witte stoelen (Rietveld), een theepot 
(Christofle), foto’s (Bruce Weber, Miep 
Jukkema en Kurt Markus), beelden in hout 
en steen (Mathieu Nab), schilderijen 
(Arnold van Geuns en Michael Raedecker), 
een litho (Cesar Domela) en het merk
waardige, vroege schilderij Gitaar (1955) 
van Walter Leblanc... Een asbak en stapel
tjes boeken komen niet voor op lijst en 
plannetje. Een vaas en een telefoon ook 
niet. En natuurlijk, de muziek en de geur 
van groene thee al evenmin.

Wat doet dit interieur hier? Hoe moet ik 
het bekijken? Nu goed, ik kwam naar een 
tentoonstelling, en er is wel wat te zien. Ik 
besluit alvast mijn kunstminnende bril op 
te zetten en - gewapend met plannetje en 
lijst - het aanbod te verkennen.

Welke voorwerpen zijn van San Ming, 
welke niet? Het lukt me niet zo gauw om 
dat te zeggen. Ik moet goed kijken! En er is 
iets raars aan de hand. San Ming maakt 
héél diverse dingen. Hij maakt een lange 
eettafel, een tafeltje en een petite chaise 
(eetkamer, salon, slaapkamer) in brutalis- 
tische natuursnit, en hij maakt geblokte 
salonzetels, cosy met een minimale lijn. 
Hij produceert abstracte fifties- en twen- 
ties-schilderijen à la Kupka of Schwitters: 
een post-neorealistisch stilleventje met 
drie blokjes in beige, wit en grijs; een vet 
schilderijtje in 'Cobra'-stijl. Hij fotogra
feert ook: stijlvolle erotiek in exquise 
zwart en donkergrijs. En hij beeldhouwt: 
abstracte bronssculpturen, met een sur
realistisch kwinkslagje. Neo-fifties, neo- 
abstract, neo-Cobra, cool-modieus, gere
tardeerd modern, brutaal en minimaal. 
Het is allemaal getekend: San Ming.

Opvallend detail: elk schilderij van San 
Ming heeft een ander soort lijst. Een witte 
craquelélijst voor het neorealistische stil
leven met blokjes, een stoer-brutale 
natuurlijst voor het cobradoekje, sobere 
lijsten voor het abstracte werk. De doe- 
ken-met-kader zijn tot arrangementen 
geschikt. Stilleven-met-craquelélijst naast 
abstract-doek-met-zwart-kader; abstract 
schilderij met bol- en boogvormen naast 
foto van bolle vaas met hangend bloem
pje; cobraschilderij naast Ikebana-vaasje.

Eén arrangement is heel bijzonder: een 
beenspalk van Charles Eames is kaars
recht op een blokje hout geprikt, dat op 
zijn beurt op een grotere sokkel staat.

Stylemeister

Vooraan op de grote sokkel ligt een semi- 
surrealistisch bronssculptuurtje met een 
wuivend handje van San Ming. De been
spalk wordt autonome sculptuur; het 
bronssculptuurtje speelt ‘voetnoot’. Maar 
vooral, het spel van spalk, sculptuur en 
sokkels levert een prachtig ensemble op, 
een staaltje van stijlvolle combineerkunst.

Alles is hier stijlvol. Alles ademt stijl - en 
elk voorwerp is een stijlelement.

Ook wordt stilaan duidelijk dat al die 
stijlelementen - ‘Calder’, ‘Rietveldstoel’, 
‘abstract schilderij’, ‘foto’, ‘mooi boek’, 
‘minimaal meubel’, 'zilverservies' - zet
stukken vormen in een groter arran
gement. San Ming schildert, beeldhouwt, 
fotografeert, maar hij is vooral interieur
ontwerper. En daarom maakt San Ming 
zoveel verschillende dingen. Hij heeft zet
stukken nodig om het interieur te vervol
maken. Als hij ze niet vindt, maakt hij ze 
zelf. Als hij ze niet zelf kan bedenken, 
maakt hij ze na of hij laat dat doen. (De 
Calder-mobile is een fictieve Calder - een 

“Hommage à Calder” vermeldt de lijst.)

San Ming noemt zichzelf Stylemeister. 
Wat een toonbeeld van stijl! Twee anders
talige woorden met vocalen die gladjes in 
elkaar golven. Een montage die dandyesk 
over zijn naden heenglijdt.

Style en Meister komen uit verschillen
de werelden. Style is verwant met styling, 
het verwijst naar het stroomlijnen der 
dingen door modes en trends. Meister is 
een 19 de eeuwse idee, verbonden met de 
burgerlijke verering van het kunstenaar
schap, met de canonisering van de kunst
geschiedenis op de boekenplanken van de 
middenklasse; met de duffe sacraliteit van 
het Meesterwerk. Maar door hun combi
natie gebeurt er iets: het gladde rijm tilt 
het verdachte style op tot een Hoog 
Meesterschap. De Stylemeister is niet 
zomaar een binnenhuisinrichter; hij 
bedrijft Interieurkunst, met een hóófdlet
ter. Geen sprake van misbruik van de 
kunst. De spanning tussen respect en mis
bruik wordt in het licht van een ‘hoger’ 
doel geannuleerd. Stijl vraagt ‘misbruik’. 
De dingen krijgen er iets voor terug.

Is dat stijlappartement dan een state
ment? Over stijl? Over de status van de 
interieurontwerper in een tijd van woon- 
bijlagen? Zo conceptueel is San Ming niet 
bezig; hij is wel degelijk een interieur
ontwerper die ook echte interieurs ont
werpt. Het ‘Appartement San Ming” zou 

een soort exemplum kunnen zijn; een 
toonzaalexemplaar van de interieur
ontwerper San Ming. Maar het zou ook 
een gewoon interieur kunnen zijn van 
iemand die hier woont en die zijn inte
rieur door San Ming liet ontwerpen.

Stellen we ons dit laatste voor. Vergeten 
we dat we tentoonstellingsbezoeker zijn, 
en beelden we ons in dat hier iemand leeft. 
Ik ben op bezoek. Er klinkt muziek en er 
hangt een lekkere geur. Boeken liggen op 
tafeltjes of schapjes. Een servies, een tele
foon, een asbakje zijn op de tafel neerge
streken, Er zijn tekens van ‘leven’. Er wordt 
evenwel met smaak geleefd, want er hangt 
kunst: fifties-schilderijen, een Calder, een 
exquise foto in zilvergrijs en zwart...

De boeken liggen op stapeltjes per twee, 
drie of vier, assorti qua kleur en formaat. 
De gebruiksvoorwerpen staan noncha
lant op de ruwe tafel. Zo staan dingen 
toch niet als je ze gebruikt? Zo leg je toch 
geen boeken als je ze leest? (Het valt trou
wens op dat de alledaagsheid van de 
krant, het tijdschrift, het pakje sigaretten 
ontbreekt.)

Elke anekdote is gestileerd (en is dus geen 
anekdote meer). Overal heerst orde, stijl en 
smaak. Hoe stijlvol kan men wonen? 
Hoeveel stijl kan het wonen verdragen?

We grijpen terug naar het plannetje. 
We herkennen de twee Wishbone chairs 
van Hans Wegener: twee hoefijzervormen 
naast een rechthoek (de tafel) die een 
kwartslag ten opzichte van elkaar 
gedraaid zijn. Ze vormen een van de dis
crete asymetrieën, de gestileerde zijstapjes 
in de strakke orde van het interieur.

We stellen ons een bewoner en een gast 
voor die op deze wishbone chairs tegenover 
elkaar aan de tafel zaten. Plots onderbrak 
een van beiden het gesprek; hij draaide 
zijn stoel een kwartslag en wierp, afzijdig 
en dromerig, een blik in de kamer.

We staren naar het plannetje en de ver
schoven U’s van de stoelen; het lijkt alsof 
die bewoner in zijn dromerij is verstard. 
Het is alsof we naar de plattegrond van 
een archeologische site kijken. We wor
den klaarwakker, we zijn opnieuw in 
Marres, en wandelen door het tentoonge
stelde interieur als door een hedendaags 
Pompei’.

San Ming nog tot 18 juni in Marres (cen
trum voor contemporaine cultuur), 
Capucijnenstraat 98,6211RT Maastricht 
(043/327.02.07; www.marres.org).

http://www.marres.org
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Tentoonstelling

SERÔDIO FURTADO & ASSOCIADOS (P)
3:2:1
tot 18.06.2006
di-zo 14-18 uur en bij voorstellingen 19-23 uur
gesloten van 22 tot 29.05.06 . toegang gratis

Tentoonstell ingsreeks

35m3 jonge architectuur
JO TAILLIEU, GENT
tot 11.06.2006
di-zo 14-18 uur en bij voorstellingen 19-23 uur
gesloten van 22 tot 29.05.06 . toegang-gratis

Lezingenreeks

Curating the Library 
ARNO BRANDLHUBER (D) 
ROMEO CASTELLUCCI (I) 
do 11.05.2006/20 uur 
Tickets € 5
Reservering www.desingel.be

M

Permanent beeldenpark

Curating the Campus 
met werk van JAN FABRE, PIERRE BISMUTH, 
DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER, MATT

I MULLIGAN, RICHARD VENLET, RÉMY ZAUGG

M

www.desingel.be (•DQI
T*32 10)3 248 28 28 . Desguinlei 25 . B-2018 Antwerpen

deSingel is een 
instelling van de

‘A STAD ANTWERPEN

— zumm=2E
Gemeenschap en < ••• • LE

geniet de steun van De Standaard (259) 6 w- Nubuszta

endeoTaillieu, Galerie Verzameld Werk. Gent, 2001, foto Jeroen Musch

20 mei tot 11 juni 2006
johan de wilde 
lucia penninckx 

aida snopek 
mario de brabandere

2006

debra tolchinsky 
dianna frid 

sarah westphal 
jamez dabramski dean

www.croxhapox.com
lucas munichstraat 7 6/82; b-9000 gent - open donderdag tem zondag 
van 14u tot 18u - openingen op 20 mei en 17 juni 2006 vanaf 18u

http://www.desingel.be
http://www.desingel.be
http://www.croxhapox.com
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Onherbergzame kunst
GEERT BEKAERT

Sinds kunst Kunst is geworden heeft ze ner
gens een plaats meer, kan ze nergens een 
plaats meer hebben. Noch in het huis, noch 
in het museum. Op geen plek, privé of 
publiek, hoort ze nog thuis. Plaatsloosheid 
is haar wezenskenmerk. Hoe fascinerend en 
alomtegenwoordig ook, ze laat zich nergens 
vastzetten.

Paul Valéry ergerde zich blauw aan het 
barbaarse amalgaam van kunstwerken dat 
het museum is. Losgemaakt uit hun oor
spronkelijke, essentieel functionele context 
worden ze ongenietbaar en voor Valéry dus 
zinloos. Een altaarstuk hoort in een kerk 
thuis, waar het zijn natuurlijke rol kan ver
vullen. Een devotiestuk in een huiskamer is 
de blikvanger van de bidstoel. De fresco’s 
van Fra Angelico in de cellen van het San 
Marcoklooster in Firenze zijn er een mooi 
voorbeeld van. Een portret stelt iemand 
aanwezig, meer dan gelijk welk ander aan
denken. Kunst komt er in de meeste geval
len wel bij kijken, maar dan in vermom
ming. Ze dient zich niet als kunst aan.

Groter nog was de ergernis van Valéry 
over het feit dat in een museum alles door 
elkaar werd gemengd, dat de meest uiteen
lopende en tegenstrijdige dingen bij elkaar 
kwamen te staan, geordend volgens catego
rieën die met de aard van het kunstwerk zo 
goed als niets te maken hebben. In het nog 
altijd lezenswaardige stuk Le problème des 
musées, opgenomen in Pièces sur l’Art, 
noemt hij het museum “une maison d’inco
hérence”. Over zijn ervaring in het museum 
schrijft hij: “Je me sens devenir affreuse
ment sincère. Quelle fatigue, me dis-je, 
quelle barbarie. Tout ceci est inhumain. 
Tout ceci n’est point pur. C’est un paradoxe 
que ce rapprochement de merveilles indé
pendantes mais adverses, et même qui sont 
le plus ennemies l’une de l’autre, quand 
elles se ressemblent le plus.”

In een andere notitie L’esthète uit Mélange 
gaat hij, aarzelend weliswaar, nog een stap 
verder. Kunstwerken zijn niet alleen ver
weesd omdat ze geen vaste plaats meer heb
ben in een architectonische context, ze 
horen in architectuur eigenlijk niet thuis. 
Barbaars en bizar noemt hij de gewoonte 
een architectonische constructie te versie
ren met beelden en voorstellingen van 
levende wezens, waardoor “de steen zijn 
mechanische rol verwisselt met zijn thea
trale vermomming”.

Het meest kernachtig echter heeft hij de 
diepere reden van zijn ergernis uitgedrukt 
in een van de notities uit zijn Cahiers, waar
in hij het heeft over het huis - maar het zou 
evengoed over het kunstwerk kunnen gaan:

“Les vues de cette maison étaient admirables, 
ses pierres purement liées; - demeure exacte 
et parfaitement belle. Là, devait habiter pour 
s’accorder avec ce chef-d’œuvre sinon le 
bonheur, du moins le Verbe et l’esprit du bon
heur. Du moins la possibilité vivante du bon
heur. Et c’est là que le Bonheur pouvait par
fois descendre comme une colombe et un 
rayon qu’il est - comme une chose éternelle 
qui ne peut se voir que par éclairs. Car il faut 
sans doute qu’elle ne soit pas permanente 
pour quelle soit étemelle...”

In tegenstelling tot Valéry, zoekt Marcel 
Proust niet naar een rationele uitleg. Hij 
reageert impulsief op de aanwezigheid van 
het kunstwerk in de dagelijksheid van de 
woning. In Noms de pays: le pays, het tweede 
deel van A l’ombre des jeunes filles en fleurs, 
neemt Proust terloops de aanwezigheid van 
kunst in het privé-huis op de korrel: “Mais 
en tout genre, notre temps a la manie de 
vouloir ne montrer les choses qu’avec ce qui 
les entoure dans la réalité, et par là de sup
primer l’essentiel, l’acte de l’esprit qui les 
isole d’elles. On ‘présente’ un tableau au 
milieu de meubles, de bibelots, de tentures 
de la même époque, fade décor qu’excelle à 
composer dans les hôtels d’aujourd’hui la 
maîtresse de maison la plus ignorante la 
veille, passant maintenant ses journées 
dans les archives et les bibliothèques et au 
milieu duquel le chef-d’oeuvre qu’on regar
de tout en dînant ne nous donne pas la 
même enivrante joie qu’on ne doit lui 
demander que dans une salle de musée, 
laquelle symbolise bien mieux par sa nudité 
et son dépouillement de toutes particulari
tés, les espaces intérieurs où l’artiste s’est 
abstrait pour créer.” Op zijn kamer wilde 
Proust van geen schilderijen weten.

Deze twee opvattingen zijn minder tegen
gesteld dan op het eerste gezicht lijkt. Of de 
uniciteit van het kunstwerk nu verbonden 
wordt met de functionele plaats die het in de 
architectuur en het leven inneemt, of met 
de eenzame inspiratie van het atelier, in 
beide gevallen geldt die uniciteit als wezen
lijk. Het kunstwerk leeft in zijn eigen wereld, 
creëert zijn eigen plaats en kan of mag niet 
gereduceerd of geïncorporeerd worden. 
Valéry begrijpt, zegt hij, de Arabieren die in 
hun gebouwen geen kunst toelaten, ten
minste niet als autonome kunstwerken, 
maar alleen als decoratieve ondersteunin
gen van de architectonische articulaties.

Van zijn kant constateert Adolf Loos, in 
dezelfde periode als Valéry en Proust, de 
onherleidbare contradictie die er bestaat 
tussen huis en kunst. In zijn geschriften 
vormt die tegenstelling zelfs een continu en 
centraal thema. Hij windt er zich danig over 
op dat men het huis per se met kunst wil 
besmetten. Tegenover Valéry en Proust 
keert hij het perspectief echter om. Hij 
bekommert zich niet zozeer om het feit dat 
kunst niet tot haar recht kan komen in het 
huis, maar wel dat het wonen, het leven, de 
dagelijksheid, door kunst in huis in het 
gedrang worden gebracht. In kunst kan 
men volgens Loos niet wonen. In zijn 
befaamde essay Architektur, dat werd opge
nomen in de verzamelbundel Trotzdem, her
neemt hij thema’s die hij reeds in het begin 
van zijn loopbaan met een ongemene fel
heid had aangesneden, onder meer in zijn 
polemieken tegen Henry van de Velde, de 
Deutsche Werkbund en de Wiener Werk- 
statte, die hij verweet de woning te estheti
seren en ze daardoor van haar eigenheid, 
haar gewoonheid te ontdoen.

De passage in Architektur over de onver
zoenlijkheid van kunst en woning is een 
van de meest bekende van Loos: het huis 
hoort tot de sfeer van de primaire, noodza
kelijke behoeften en is onderworpen aan de 
smaak van de bewoner. De bewoner is het, 
die autonoom over zijn huis beslist. Het 
kunstwerk daarentegen is een Privat- 
angelegenheit van de kunstenaar. Het kunst
werk wordt in de wereld geplaatst zonder 
dat er behoefte aan of vraag naar is. Het is 
aan niemand verantwoording schuldig. Het 
kunstwerk wil de mens van zijn gemak
zucht en zijn comfort afbrengen. Het huis 
moet het gemak dienen. Het kunstwerk is 
revolutionair, het huis conservatief. “Als dat 
waar is, zou het huis niets met kunst te 
maken hebben en is de architectuur [ervan] 
niet onder kunst onder te brengen? Zo is 
het.” concludeert Loos. Voor zover architec- 
tuur als kunst beschouwd kan worden, 
betreft ze alleen grafzerk en monument.

De reactie van de moderne en heden- 
daagse kunst tegen de academische verbur
gerlijking van de kunst, en haar teruggrij
pen naar de vulgariteit van het leven, ver
andert niet veel aan de fundamentele tegen
stelling tussen kunstwerk en huis. 

Integendeel. Door de actuele ontwikkelin
gen wordt de autonome status van het 
kunstwerk alleen maar versterkt. Het opne
men van het niet-artistieke in het kunst
werk plaatst het kunstwerk immers aller
minst in de sfeer van de dagelijksheid. De 
esthetisering van het dagelijkse leven, 
waartegen Loos zich zo krachtdadig verzet, 
sluit in feite het kunstwerk uit. Door schil
der- of beeldhouwkunst op één lijn te plaat
sen met bestek of vaas, worden zij tot deco
ratie herleid, een theatraal decor waarin 
een voorgeprogrammeerd leven wordt vast
gezet. Kunst als achtergrondmuziek.

Onze voorouders hadden een oplossing 
om het kunstwerk in het huis toch een 
plaats te geven. Het werd verborgen achter 
een gordijn dat alleen bij bijzondere gelegen
heden werd geopend, om het kunstwerk 
even te laten zien en te laten spreken, “une 
chose éternelle qui ne peut se voir que par 
éclair”. (Die opengeschoven gordijnen wer
den soms zelfs als een iconografisch element 
in het schilderij opgenomen.) Het ritueel 
van het openen van de gordijnen maakt 
natuurlijk de verborgen aanwezigheid van 
het kunstwerk nog indrukwekkender.

Er bestaan andere middelen om op een 
ordentelijke en respectvolle wijze met kunst 
in huis om te gaan. Zoals men boeken in een 
kast plaatst, zo kunnen ook kunstwerken in 
afwachting van hun ‘gebruik’ geborgen 
worden, al dan niet in aparte ruimten. Ze 
zijn in huis, elk moment beschikbaar, maar 
niet als zodanig aanwezig. Zo wordt op hen 
geen claim gelegd en zelf leggen ze geen 
claim op het wonen. Ze zijn niet opgenomen 
in het decor. Ook bij echte verzamelaars lig
gen de zaken duidelijk: het huis, of een 
gedeelte ervan wordt stapelplaats, maar is 
daardoor geen echte woonplaats meer.

Toch blijft het opmerkelijk dat er, zelfs in 
het geval van de verzamelaar, zo sterk aan 
een hardnekkige, zij het onmogelijke band 
tussen krmst en huis wordt vastgehouden. 
Vele galerieën bijvoorbeeld zijn in een 
woonhuis gevestigd. Zijn museum Musée 
d’Art Moderne; Département des aigles. 
Section XIXème siècle vestigde Marcel 
Broodthaers in een woonhuis in Brussel. En 
Jan Hoet zocht in zijn Chambres d’Amis een 
uitweg voor de kunst door ze uit het mu
seum weg te halen en ze tegendraads een 
onderdak te geven in privé-woningen.

Exemplarisch voor de omkering van de 
kunst in huis tot het huizen in kunst, is de 
woning van architect Sir John Soane aan 
Lincoln’s Inn Fields in Londen. Het huis, 
waaraan eindeloos in functie van de kunst
werken werd gebouwd, stapelde Soane vol 
met schilderijen, resten van antieke kunst, 
artistieke gebruiksvoorwerpen. Het huis 
werd een eigen wereld, gestoffeerd met ver
wijzingen naar buiten, maar in de eerste 
plaats spiegelbeeld van de ontwerper en 
bewoner. Slauerhoff dichtte ooit dat hij 
alleen in zijn gedichten wonen kon.

De ambivalentie van die uitspraak wordt 

honderd jaar na Soane gedemonstreerd 
door Kurt Schwitters’ Merzbau in Hannover. 
Het ideaal van het kunstzinnige interieur 
wordt hier omgetoverd tot een expliciet 
onbewoonbare, agressieve plek. Het dilem
ma tussen kunst en haar plaats in het leven 
werd nog het handigst opgelost door Marcel 
Duchamp met zijn Boite-en-valise, zijn por
tabel museum met zijn eigen werk dat hij 
overal, als een handelsreiziger, met zich kon 
meedragen.

Dit elkaar afstoten en aantrekken van 
kunst en huis leidt tot de vraag wat er ten
slotte op tegen is dat kunst ‘gebruikt’ of 
‘misbruikt’ wordt als onderdeel van een 
interieur, als een middel tot zelfexpressie of 
zelfprojectie van de bewoner, als het verle
nen van een zekere waardigheid aan het 
gewone van het wonen. Wat is erop tegen 
dat de bewoner zich in de kunst vestigt? Er 
kan hier alleen op geantwoord worden dat 
ook misbruik van de dingen zinvol kan zijn. 
Het binnenbrengen van kunst in het woon
huis kan zelfs geïnterpreteerd worden als 
een verzet tegen de eigenzinnigheid, de uit
zonderlijkheid van het kunstwerk, een ri
tueel waardoor de geheime krachten van de 
kunst bezworen worden.

Zoals uit de opnamen van Charlotte 
Lybeer voor dit nummer van De Witte Raaf 
blijkt, doet in de meeste gevallen waarin 
zogenaamde kunst in de woonsfeer wordt 
betrokken, de kwaliteit van het kunstwerk 
er niet zoveel toe. Kunst is hier haar eigen 
vermomming. Er worden niet alleen geves
tigde namen of geconsacreerde kunstwer
ken binnengehaald. Meestal zit er een per
soonlijke geschiedenis vast aan het verwer
ven van een kunstwerk. Zoals in een 
Wunderkammer doen ook curiositeiten him 
intrede. Er zit een hele marge tussen het 
huis als depot voor een verzamelaar en het 
huis als de kunstzinnige domesticatie van 
de eigen leefwereld, die door de aanwezig
heid van kunst onttrokken wordt aan de 
banaliteit van het leven. Zelfs in zijn meest 
afgezwakte, gedisciplineerde vorm blijft het 
kunstwerk iets van vreemdheid en geheim
zinnigheid, in elk geval van nutteloosheid 
bewaren. Er kan van het huis een museum 
gemaakt worden, maar dan moet de bewo
ner dat huis uit, tenzij hij zelf als museum
stuk wil fungeren.

Foto: Charlotte Lybeer
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Het Vlaams Belang en de vrijheid van meningsuiting: 
van een oxymoron gesproken

KOEN LEMMENS

Voor wie vertrouwd is met de geschiedenis 
van het Vlaams Blok/Belang was het wel 
even schrikken toen het VB zich, na de defi
nitieve veroordeling van drie van zijn satel- 
liet-vzw’s wegens aanzetten tot discrimina
tie1, plots opwierp als de kampioen van de 
vrije meningsuiting. Wij herinneren ons 
immers dat het Blok en zijn militanten in het 
verleden heel wat minder aandacht hadden 
voor de vrijheid van expressie. Zo blonken de 
Blokkers nooit echt uit in het respecteren 
van de vrijheid van meningsuiting van die
genen die het niet eens waren met hun 
ideeën. Blokmilitanten verstoorden een 
rechtstreekse Panorama-uitzending over 
politieke vluchtelingen, Alida Neslo werd tij
dens een optreden uitgejouwd en toen 
Willem Vermandere tijdens een 11-juli- 
viering op de Brusselse Grote Markt Bange 
blanke man wilde aanheffen, braken er ei zo 
na rellen uit. En laten we toch ook niet ver
geten dat Blokmilitanten geslaagde en min
der geslaagde pogingen ondernomen heb
ben om ‘kritische leraars’ te verklikken, om 
lezingen van Tom Lanoye op scholen af te 
gelasten of om subsidies van theatergezel
schappen in te trekken wegens vermeende 
obsceniteiten.2

Historisch gezien is het dus vreemd dat 
vandaag uitgerekend het VB opkomt voor 
de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting. De verleiding is dan ook 
groot om hun argumenten op schamper 
hoongelach te onthalen. Hoe ernstig moet 
men een partij nemen voor wie vrijheid van 
meningsuiting in de eerste plaats dient om 
een racistische ideologie uit te dragen?

Nochtans, het is niet omdat de bood
schapper weinig geloofwaardig is, dat de 
boodschap niet waardevol is of, beter 
gezegd, niet tot nadenken moet aanzetten. 
Het is dan ook zinvol om de argumentatie 
van het VB van naderbij te bekijken. In dit 
artikel, waarin de klemtoon ligt op de juri
dische en rechtstheoretische aspecten van 
de claim van het VB, zal ik dat in drie stap
pen doen. Het lijkt me aangewezen om eerst 
stil te staan bij de vraag waarom de vrijheid 
van meningsuiting in een democratische 
samenleving aanspraak kan maken op een 
bijzondere bescherming. Vervolgens moet 
dan worden nagegaan of ook racistische 
uitlatingen binnen het toepassingsgebied 
van de vrijheid van meningsuiting vallen. 
De laatste vraag is dan of ook diegenen die 
eigenlijk enkel beogen om de vrijheid van 
anderen te beperken, gebruik mogen 
maken van de democratische vrijheden om 
hun perfide doel te bereiken.

1. De vrijheid van meningsuiting in 
een democratische samenleving

In een democratische samenleving kan het 
belang van de vrijheid van meningsuiting 
nauwelijks worden overschat. Alle moder
ne democratische grondwetten kennen aan 
deze vrijheid het allergrootste belang toe. 
Ook de internationale mensenrechten
verdragen voeren de vrijheid van menings
uiting hoog in het vaandel. Dat is bijvoor
beeld het geval met het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 
dat erover waakt dat de ondertekenende 
staten, waaronder België, dit verdrag cor
rect toepassen, heeft doorheen de jaren een 
uitgebreide rechtspraak ontwikkeld waarin 
de bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting centraal staat. Een citaat 
komt daarbij altijd terug:

“La liberté d’expression constitue l’un des 
fondements essentiels d’une société démo
cratique, l’une des conditions primordiales de 
son progrès et de l’épanouissement de cha
cun. Sous réserve de l’article 10, §2, elle vaut 
non seulement pour Tes informations’ ou 
‘idées’ acceuillies avec faveur ou considérées 
inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour 
celles qui heurtent, choquent où inquiètent 
l’Etat ou une fraction quelconque de la popu
lation. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolé
rance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il 
n’est pas de société démocratique.”1

Waarom wordt, sinds de Verlichting, aan de 
vrijheid van meningsuiting een dergelijk 
groot belang gehecht? Rechtstheoretici en 
filosofen halen doorgaans drie redenen aan.4 

Een eerste verklaring is het zogenaamde 
waarheidsargument. Dit houdt in dat men 
vrijheid van meningsuiting ziet als een mid
del om tot de waarheid te komen. Immers, 
du choc des idées jaillit la lumière. Het waar
heidsargument kan bogen op achtenswaar- 
dige filosofische referenties. Met name John 
Stuart Mill heeft in zijn werk On Liberty5 op 
grond van een sceptische epistemologie 
gepleit voor een zo ruim mogelijke vrijheid 
van meningsuiting. Aangezien wij de waar
heid niet met zekerheid kennen, zouden we 
door bepaalde meningsuitingen te verbie
den wel eens (deels) ware beweringen kun
nen verbieden.

Een tweede verklaring legt de nadruk op 
de verhouding tussen de vrijheid van 
meningsuiting en de democratie. Er kan 
immers geen sprake zijn van een democra
tisch politiek bestel, als tegelijk het vrije 
(politieke) debat niet gewaarborgd is.

Deze twee rechtvaardigingen zijn erg 
instrumenteel en consequentionalistisch: zij 
beschouwen de vrijheid van meningsuiting 
in de eerste plaats als een middel om een 
hoger doel te bereiken. Het derde argument 
wijkt daar enigszins van af, doordat het de 
vrijheid van meningsuiting niet zozeer ziet 
als een middel, maar als een doel op zich. 
Dit zogenaamde argument voor autonomie 
legt in wezen de nadruk op de waarde van 
de vrijheid van meningsuiting voor de zelf
expressie. Wij kunnen als individu ons 
maar volledig ontplooien indien wij over de 
mogelijkheid beschikken om ons te uiten en 
in communicatie te treden met onze mede- 
burgers.

Het zou ons te ver leiden om elk van deze 
rationales aan een uitgebreide filosofische 
kritiek te onderwerpen. Van belang is wél 
dat geen van de drie argumenten volstaat 
om op zichzelf te verklaren waarom de vrij
heid van meningsuiting in westerse demo
cratieën zoveel aandacht en bescherming 
geniet. Al even opmerkelijk is dat geen van 
de drie rationales in staat is om een abso
luut recht op vrijheid van meningsuiting te 
verantwoorden. Vooral dat laatste punt is 
cruciaal.

Naar aanleiding van de inmiddels 
beruchte Mohammedcartoons leken heel 
wat Europeanen te geloven dat de vrijheid 
van meningsuiting wél absoluut - dat wil 
zeggen: aan geen enkele beperking onder
hevig - is.6 Juridisch gezien is dat nochtans 
onzin: het EVRM laat wel degelijk beperkin
gen toe, zelfs waar we het niet meteen zou
den verwachten. In het weliswaar omstre
den arrest Otto Preminger zag het Hof er 
zelfs geen graten in om te aanvaarden dat 
een bepaalde film wegens zijn vermeend 
blasfemisch karakter in Oostenrijk niet 
mocht worden vertoond.7 Andere beper
kingen roepen doorgaans minder weer
stand op. De meeste Europese staten hebben 
een wetgeving die laster en eerroof straf
baar stelt, en de vrijheid van meningsuiting 
beperkt ter bescherming van de privacy of 
de goede zeden. In een aantal staten zijn 
ook racistische en met name revisionis
tische of negationistische meningsuitingen 
taboe. Zelfs in de Verenigde Staten is de vrij
heid van meningsuiting beperkt, ondanks 
het Eerste Grondwettelijk Amendement 
waarvan de tekst hoogdravend luidt: 
“Congress shall make no law [...] abridging 
the freedom of speech, or of the press.”

Het gaat dus niet om de vraag of de vrij
heid van meningsuiting beperkt is, want 
daar is het antwoord overduidelijk positief; 
het gaat om de vraag onder welke voor
waarden deze beperkingen aanvaardbaar 
zijn. Volgens het EVRM zijn beperkingen 
toegelaten indien aan drie voorwaarden is 
voldaan. In de eerste plaats moeten de 
beperkingen een wettelijke basis hebben 
(legaliteitsvereiste). Daarnaast moeten zij 
de bescherming van een van de doelen 
beogen die in het Verdrag worden 
beschermd (legitimiteitstoets). Ten slotte 
moeten de beperkingen noodzakelijk zijn in 
een democratische samenleving (noodzake- 
lijkheidstoets).

Een analyse van de rechtspraak van het 
Amerikaanse Supreme Court en van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
maakt duidelijk dat de meningsuitingen die 
betrekking hebben op het publieke debat 
het best beschermd zijn. Hoe fundamenteler 
voor het democratische debat, hoe beter de 
bescherming. Vooral de rechtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens in Straatsburg illustreert dat van de 

drie reeds genoemde argumenten, het 
argument voor de democratie het meest 
doorweegt.

Niet toevallig dus dat het VB - hoe weinig ze 
daar ook van democratie begrepen hebben 
— steeds weer hamert op het feit dat de vrij
heid van meningsuiting fundamenteel is 
voor de instandhouding en de ontwikkeling 
van de democratie. Het VB probeert zijn 
tegenstanders tegenvoets te pakken. Wie 
het VB sanctioneert vanwege bepaalde 
meningsuitingen, beperkt het politieke 
debat en maakt gebruik van “ondemocra
tische” middelen. L’arroseur arrosé, als het 
ware. Ongegeneerd probeert het VB zijn 
tegenstanders, die de democratie trachten 
te beschermen, te ontmaskeren als valse en 
hypocriete democraten die er niet voor 
terugdeinzen om "politiek niet-correcte” 
meningen te verbieden. Om hun vertoog 
een schijn van juridische onderbouw mee 
te geven, volgt vaak nog de uitsmijter: “De 
vrijheid van meningsuiting geldt toch ook 
voor meningen die choqueren, kwetsen of 
verontrusten, of niet soms? Het Hof in 
Straatsburg heeft het zelf gezegd.”

2. En racisme?

Mijnheer, ik verafschuw uw ideeën, maar ik 
ben bereid te sterven voor uw recht ze te uiten.

Voltaire

Een manier om aan het hierboven geschets
te dilemma te ontsnappen is om racisme te 
‘diskwalificeren’. De idee is dan dat racisme 
niet binnen het toepassingsgebied van de 
vrijheid van meningsuiting valt. Men vindt 
deze gedachte terug in de slogan “racisme is 
geen mening”. Alleen, het vervelende is dat 
racisme wel een mening is. Er kan dan ook 
niet de minste twijfel over bestaan dat racis
tische uitspraken, hoe schandalig ook, een 
vorm van vrije meningsuiting zijn. Vandaar 
dat ze a priori wel beschermd zijn. Indien we 
als samenleving racisme willen verbieden, 
zullen we dus over stevige argumenten en 
een stevige rechtsbasis moeten beschikken.

In de literatuur over de grenzen van de 
vrijheid van meningsuiting is de vraag of 
racisme verboden mag worden, een van de 
grote, heikele thema’s. Dat vrije menings
uiting niet dient om te chanteren, bedreigin
gen te uiten of aan te zetten tot geweld is 
algemeen aanvaard. Niemand lijkt eraan te 
twijfelen (zelfs John Staart Mill niet) dat het 
verboden is om in een donkere, overvolle 
theaterzaal “Vuur!” te roepen. Heel veel 
auteurs kunnen begrip opbrengen voor de 
stelling dat de bescherming van het privé- 
leven bepaalde grenzen aan de menings
uiting rechtvaardigt. Maar in het geval van 
racisme liggen de zaken aanzienlijk gevoeli
ger.

In een liberale democratische rechtsstaat 
is de neutraliteit van de overheid een van de 
grote constitutieve beginselen. Dat betekent 
dat de overheid er zich van moet onthouden 
om een bepaalde visie van het goede leven 
op te leggen. Nu gaan sommigen ervan uit 
dat racisme een bepaalde, weliswaar verwer
pelijke, visie op het goede leven is. Gezien 
haar morele neutraliteit kan de overheid 
zo’n visie niet verbieden. De Amerikaanse 
rechtsfilosoof Ronald Dworkin - overigens 
zelf een notoir antiracist - argumenteert 
dan ook dat een overheid die racisme ver
biedt niet al haar burgers met “equal con
cern” behandelt. Zij doet immers afbreuk 
aan de morele autonomie van de racist... 8

Daarbij komt dat de liberale democra
tische rechtsstaat uitgaat van de individue
le burger als rechtssubject. Individuele bur
gers kunnen dus diep beledigd zijn en naar 
de rechter stappen omdat zij zich gekwetst 
voelen door bepaalde uitlatingen. Er bestaat 
echter niet zoiets als een ‘groepsbelediging’, 
waarbij het volstaat om lid te zijn van een 
bepaalde groep om zich beledigd te voelen.

Racistische uitlatingen zijn vaak niet 
tegen een bepaald individu gericht, maar 
tegen een hele groep. Het volstaat om het 
propagandamateriaal van het VB door te 
nemen om in te zien dat het VB steevast in 
categorieën denkt (de vreemdelingen, de 
moslims, de Marokkanen, de jongeren...) 
maar het zeer zelden gemunt heeft op 
afzonderlijke leden van deze groepen. Hoe 
kwetsend bepaalde kreten van het VB ook 
mogen zijn, een individueel lid van de 
gestigmatiseerde groep heeft - strikt juri
disch gesproken - geen belang om naar de 

rechter te stappen op grond van beledigin
gen, laster of eerroof. Dat ligt anders wan
neer iemand individueel wordt geviseerd: 
dan kan men altijd aantonen dat niet het 
abstracte racisme wordt bestraft maar wel 
de individuele belediging (die misschien een 
racistisch karakter heeft).

Om racisme te kunnen verbieden, moeten 
we er dus misschien voor pleiten dat de wet
gever rekening houdt met de bijzondere 
(psychologische) schade die racistische 
meningen veroorzaken voor de leden van de 
geviseerde groepen. Wil een samenleving 
deze kwetsbare groepen beschermen, dan 
impliceert dat onder meer, zoals Koen Raes 
terecht heeft opgemerkt, de erkenning van 
groepsrechten.9 Een niet te onderschatten 
probleem wordt dan echter de afbakening 
van welbepaalde groepen waarvan erkend 
wordt dat zij een bijzondere psychologische 
schade lijden. Kan men hierbij zomaar 
terugvallen op de verwijzing naar historical
ly disadvantaged minorities? Als Marokkanen 
en Turken recht hebben op een bijzondere 
bescherming, moeten we dan niet stilaan 
ook onze Franstalige landgenoten gaan 
beschermen? Sommige verklaringen van 
bepaalde Vlaamse politici en perslui zijn 
inderdaad geïnspireerd door een onversne
den anti-Waals racisme. En, louter voor het 
plezier van de provocatie, is de slogan 
“Vreemdelingen buiten” zo veel racistischer 
dan de kreet “Walen buiten"? Is hate speech 
ten aanzien van joden óf moslims onaan
vaardbaar, terwijl we voor bijzonder scher
pe kritiek op het katholicisme veel toleran
ter zijn?

Ook dit probleem wordt door het VB graag 
scherp gesteld en ten volle uitgebuit. In VB- 
termen gaat het dan om “anti-Vlaams racis
me”. En al snijdt dit verwijt geen hout (de 
‘Vlamingen’ zijn in Vlaanderen geen histori
cally disadvantaged minority10, evenmin als 
de katholieken overigens), het geeft aan hoe 
moeilijk het is om te bepalen welke groepen 
zich kunnen beroepen op een speciaal sta
tuut van (historisch) gediscrimineerde min
derheid. Mijn vrees is dat in Vlaanderen, 
waar de calimeroreflex bijna een essentieel 
onderdeel is van de fameuze culturele iden
titeit, zowat iedereen zich als een slachtoffer 
zal gaan beschouwen wegens het bêhoren 
tot een dergelijke groep. Beschermd worden 
tegen racistische uitlatingen is, op de keper 
beschouwd, een vorm van ‘culturele 
accommodatie’ waarvan we weten dat ze 
op zeer gespannen voet staat met zowel het 
neutraliteits- als het gelijkheidsbeginsel.11 
Waarom immers de enen beschermen en de 
anderen niet?

3. Welke vrijheid voor de vijanden van 
de vrijheid?

Pas de liberté pour les ennemis de la liberté.
Saint-Just

Maar leert het verleden niet ook hoezeer 
racisme een samenleving kan ontwrichten? 
Als een sluipend gif verspreidt het zich in de 
geesten en draagt het bij tot een negatieve 
collectieve beeldvorming van de Ander. In 
het arrest waarbij de Blok-vzw’s werden 
veroordeeld, hebben de Gentse raadsheren 
het vicieuze mechanisme van die herhaalde 
en systematische negatieve voorstelling van 
de ‘vreemdeling’ blootgelegd. In dezelfde 
geest kan men argumenteren dat de maat
schappelijke gevolgen en langetermijneffec
ten van racisme dermate desastreus zijn, 
dat regulerend optreden noodzakelijk is.

Op dat moment verschuift de aandacht 
van de boodschap naar de boodschapper. 
Niet de uiting van racisme wordt nu 
bestraft, maar het aanzetten tot racisme of 
discriminatie. Niet de mening als zodanig 
staat centraal, maar het aanzetten tot dis
criminatie, segregatie en rassenscheiding. 
Zoals de vrijheid van meningsuiting niet 
mag worden gebruikt ter verantwoording 
van misdrijven of geweldpleging, zo mag zij 
evenmin worden gebruikt om tot rassen
discriminatie aan te zetten.

In bepaalde staten is het aanzetten tot 
racisme dan ook uitdrukkelijk verboden. Ook 
België heeft een antiracismewet (de wet van 
30 juli 1981) aangenomen ter bestraffing 
van bepaalde door racisme of xenofobie inge
geven daden. Een sterke impuls voor de tot
standkoming van deze wet was het VN- 
Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitban
ning van alle vormen van rassendiscrimina-
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Een kwestie V0 ) •urije menmgsuh
tie. Daarmee is meteen het fabeltje uit de 
wereld geholpen dat de antiracismewet een 
fantasietje is van het Belgische establishment 
of van de “paarse gedachtepolitie".

De antiracismewet bestraft het aanzetten 
tot racisme; ze verhindert dus niet dat 
schokkende, verontrustende of zelfs kwet
sende ideeën worden geuit Het Hof van 
Beroep van Gent dat de Blok-vzw’s veroor
deelde, heeft dat in die termen bevestigd, met 
een duidelijke verwijzing naar de recht
spraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. Meer nog, in zijn 
arrest voegde het Hof er nadrukkelijk aan 
toe dat de antiracismewet geenszins de 
dwingelandij van “het correct denken” 
oplegt. En voor wie het dan nog altijd niet 
begrepen heeft, benadrukken de Gentse 
raadsheren andermaal: “Kritiek geuit ten 
aanzien van de allochtone bevolking van 
het land is door de wet als dusdanig zeker 
niet verboden.” Ongetwijfeld is de grens tus
sen het uiten van een racistische mening en 
het aanzetten tot racisme niet altijd even 
duidelijk te trekken. Maar waarover geen 
twijfel kan bestaan, is dat het VB nog altijd 
het recht heeft om de multiculturele samen
leving te bekritiseren. Wat niet mag, is syste
matisch aanzetten tot vreemdelingenhaat.

Een van de grootste actuele problemen in de 
moderne constitutionele theorie betreft de 
vrijheid die een democratische rechtsstaat 
moet laten aan diegenen die haar ondergang 
beogen. Het is een van de grote paradoxen 
van de democratie dat zij haar eigen onder
gang mogelijk maakt. Van Goebbels wordt 
trouwens gezegd dat hij zich graag vrolijk 
maakte over het feit dat de Weimarrepubliek 
hem de mogelijkheid en de vrijheid bood om 
haar ten ondergang te richten.

Na de Tweede Wereldoorlog werd men er 
zich in West-Europa van bewust dat de 
democratie zich moet wapenen tegen diege
nen die haar via democratische weg willen 
vernietigen. Het concept van de “strijdbare 
democratie” 12 won steeds meer veld. Het 
Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens weerspiegelt deze opvatting. Artikel 
17 van het Verdrag bepaalt uitdrukkelijk 
dat men de rechten en vrijheden die in het 
Verdrag opgenomen zijn, niet mag gebrui
ken om deze rechten en vrijheden te beper
ken of teniet te doen.

Het is gevaarlijk om hierover te specule
ren, maar volgens mij ligt daar de reden 
waarom het Vlaams Blok na de veroorde
ling van zijn vzw’s niet naar Straatsburg is 
getrokken: met name in artikel 17 van het 
EVRM en de erop gebaseerde rechtspraak.

Het VB bevindt zich momenteel in een 
zeer comfortabele positie. Het kan naar 

believen het slachtoffer uithangen en bewe
ren dat het door de Belgische politieke kaste 
‘vervolgd’ wordt. Daarbij ‘vergeet’ het 
gemakshalve dat België partij is bij het 
EVRM. Iedereen in België die meent het 
slachtoffer te zijn van een schending van de 
rechten van mens, kan verhaal gaan zoe
ken voor het Hof in Straatsburg. Iedereen 
die bijvoorbeeld meent dat de Belgische jus
titie het recht op een eerlijk proces schendt, 
kan een eenvoudig verzoek richten tot het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het VB heeft dat niet gedaan en het weet 
waarschijnlijk heel goed waarom. Met een 
klacht in Straatsburg zou het hoog spel spe
len. Stel dat de klacht ontvankelijk wordt 
verklaard en er zelfs een veroordeling van 
de Belgische Staat volgt, dan zou dit voor 
het VB een grote triomf zijn. Al het lelijke 
dat zij nu al jarenlang over België versprei
den, zou als het ware worden bewaarheid. 
Maar in alle andere gevallen, bij onontvan
kelijkheid dan wel ongegrondheid van de 
klacht, gaat het VB met de billen bloot. 
Berekend als ze zijn, lopen Dewinter en co 
dat risico liever niet: de blamage zou te 
groot zijn. En de kans dat men in 
Straatsburg oren zou hebben naar de 
klachten van het VB, is ook uiterst gering. 
De rechtspraak van het Hof leert dat men er 
niet voor terugschrikt artikel 17 aan te grij
pen om klachten van negationisten, islamo- 
foben en antisemieten af te wijzen.13 
Anders gezegd, het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens is van oordeel dat de 
vrijheid van meningsuiting niet dient om de 
vrijheden van anderen af te nemen.

Ik vind het nog altijd jammer dat dit 
aspect van de veroordeling van de Blok- 
vzw’s in alle commentaren onderbelicht is 
gebleven. In de dagen na de veroordeling, 
en vooral van de bevestiging ervan door 
Cassatie, heeft het VB het publieke forum 
gebombardeerd met de boodschap dat een 
groot onrecht was geschied. Eens te meer 
hebben de tegenstanders van het VB te wei
nig weerwerk geboden en hebben zij nage
laten de holle retoriek van de VB-kopstuk- 
ken in het juiste daglicht te stellen.

4. Als de vos de passie preekt...

Als de vos de passie preekt, dan weet elke 
boer dat hij op zijn ganzen moet letten. Als 
het VB over de vrijheid van meningsuiting 
oreert, moet de burger evenzeer op zijn 
hoede zijn.

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we 
kunnen vaststellen hoe handig het VB 
munt slaat uit de veroordeling van zijn 
vzw’s. Het mechanisme dat wordt gebruikt 

is ontstellend simpel. Het Blok neemt als 
uitgangspunt dat, precies omdat de vrijheid 
van meningsuiting zogezegd zonder beper
kingen is, de veroordeling van zijn vzw’s 
onrechtmatig is.

Juridisch gezien stuit deze bedrieglijk een- 
voudige redenering op drie bezwaren. In de. 
eerste plaats klopt het niet dat de vrijheid 
van meningsuiting absoluut is. Vervolgens 
is het evenmin correct dat aanzetten tot 
racisme onder de bescherming van de vrij
heid van meningsuiting valt. Ten slotte is 
het verre van evident dat diegenen die de 
vrijheden van anderen bestrijden zich über
haupt kunnen beroepen op de bescherming 
van hun grondrechten.

Deze overwegingen zetten de argumenta
tie van het VB op losse schroeven. Het grote 
enthousiasme waarmee de VB-ers de vrij
heid van meningsuiting momenteel omar
men, moet dan ook met een korrel zout 
worden genomen.

Ten slotte kan ik niet aan de verleiding 
weerstaan om met nog één voorbeeld te 
illustreren hoe men bij het VB in werkelijk
heid denkt over de vrijheid van meningsui
ting. Enkele jaren geleden publiceerden 
twee kritische journalisten een erg negatief 
boek over Johan Demol, gewezen politie
commissaris in Schaarbeek en inmiddels 
berucht VB-coryfee. Van de apostelen van 
de vrijheid van meningsuiting zou men 
kunnen verwachten dat zij daar gewoon 
akte van nemen en misschien, geheel in de 
traditie van het more speech-credo, zouden 
reageren in een tegenpublicatie. Niets daar
van, natuurlijk. Demol en zijn kompaan 
Deman zijn gewoon naar de rechtbank 
getrokken op grond van de overweging dat 
de journalisten foutief gehandeld hebben 
en dat zij daar het slachtoffer van zijn 
geworden. Het Antwerpse Hof van Beroep 
gaf in een erg slecht gemotiveerd arrest 
Demol gelijk. De journalisten hebben een 
voorziening in cassatie ingediend.

Daarmee zijn we opnieuw bij ons uitgangs
punt aanbeland. Het VB heeft in werkelijk
heid nooit, in het verleden niet en vandaag 
evenmin, veel interesse gehad voor de vrij
heid van meningsuiting. Natuurlijk, voor 
zichzelf eisen ze met veel bombarie het 
recht op een absolute vrijheid op, maar wie 
het niet met hen eens is, moet vooral niet op 
al te veel vrijheid rekenen. Eigen mening 
eerst, of wat had u gedacht?

Noten

1 Veroordeling door Gent, 21 april 2004, 
bevestigd door Cassatie, 9 november 2004 
(zie www.antiracisme.be).

2 Een mooi overzicht is te vinden in: Hugo 
Gijsels, Het Vlaams Blok, Leuven, Kritak, 1992.

3 Europees Hof van de Rechten van de Mens, 
arrest Handyside tegen het Verenigd

• Koninkrijk van 7 december 1976, Publ. Cour 
eur. d.h., Série A, n° 24, §. 49.

4 Zie bijvoorbeeld: Frederick Schauer, Free 
Speech: A Philosophical Enquiry, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1982; Wojciech 
Sadurski, Freedom of Speech and Its Limits, 
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 
1999: Eric Barendt, Freedom of Speech, Oxford, 
Oxford University Press, 2005.

5 John Stuart Mill, On Liberty in: Essays on 
Politics and Society, Collected Works of John 
Stuart Mill, deel 18, Toronto, University of 
Toronto Press, 1977.

6 De uitspraak van Ayaan Hirsi Ali dat er een 
“recht op belediging” bestaat is in dat verband 
exemplarisch.

7 EHRM, arrest Otto Preminger Instituut tegen 
Oostenrijk, 20 september 1994, Publ. Cour 
eur. d.h., Série A, nr. 295. In dezelfde zin: 
EHRM, arrest Wingrove tegen Verenigd 
Koninkrijk, 25 november 1996.

8 Zie onder meer: Ronald Dworkin, Sovereign 
Virtue. The Theory and Practice of Equality, 
Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 
2000, pp. 365 ev.

9 Koen Raes, Kan de democratie democratisch wor
den beschermd?, in: Annabel Backs, Serge 
Gutwirth, Kaat Leus, Sven Baeten (red.), 

De Gordiaanse knoop van de antidemocratische 
partijen. De wet dis tweesnijdend zwaard?, Gent, 
Mys en Breesch, 2001, p. 17.

10 Wat de kaakslagflaminganten ook mogen 
beweren...

11 Zie hierover onder meer: Jeremy Waldron, 
One Law for All: The Logic of Cultural 
Accommodation, in: Washington and Lee Law 
Review), v. 59,2002, pp. 3-35.

12 De term is ontleend aan Jan Velaers. Zie onder 
meer: Jan Velaers, Anti-democratische politieke 
partijen Ùi het Belgisch publiekrecht, in: op. cit. 
(noot 9), p. 67.

13 Voor een overzicht: Sébastien Van 
Drooghenbroeck, La répression des délits à 
caractère raciste et négationniste en Belgique, in: 
Pierre Lambert, Les partis liberticides et la 
Convention européenne des droits de l’homme, 
Brussel, Bruylant, 2005, pp. 67 ev.

http://www.antiracisme.be
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Platform 21. Amsterdam is een hippe kunstinstelling rij
ker: Platform 21. Het is een podium voor design, mode en 
creatie. Platform 21 is geen museum in de traditionele zin, 
het heeft geen eigen collectie. Er worden ‘events’ georgani
seerd. Presentaties, feesten, lezingen, symposia, exposities 
en shows moeten de design- en modewereld een impuls 
geven. Het platform richt zich zowel op professionele ont
werpers en onderzoekers als op creatieve amateurs. 
Bovendien onderhoudt het platform warme contacten met 
het bedrijfsleven: ING Real Estate is samen met de gemeen
te Amsterdam en de Premsela Stichting initiatiefnemer.

Het platform is voorlopig ondergebracht in het Beatrix- 
park, in een voormalige oefenkapel voor priesters in oplei
ding, ontworpen door architect Lau Peters. Het kleine witte 
gebouw, daterend van 1959, is een bijzonder en fraai voor
beeld van architectuur uit de wederopbouwperiode. Door 
slecht onderhoud raakte het echter in verval en vergetel
heid.

Het werd eerder reeds als expositieruimte gebruikt door 
het Sandberg Instituut (een kunstopleiding), dat het aanpa
lende klooster een aantal jaren betrok. Nu is de kapel ten 
behoeve van Platform 21 onder handen genomen door 
Opera Ontwerpers. Op de begane grond, een bijna sacrale 
ronde ruimte met een hele serie nissen, komt deze zomer een 
horecagelegenheid met een terras en uitzicht op het park. 
Op de verdieping is een grote, open ruimte met basisvoorzie
ningen ingericht voor de activiteiten van Platform 21.

Dit alles is tijdelijk, want Platform 21 krijgt in 2009 een 
eigen nieuw gebouw in de Zuidas, het zakendistrict dat ten 
zuiden van de binnenstad in ontwikkeling is. Wat er daarna 
met de kapel gaat gebeuren is niet duidelijk. Zulke situaties 
zullen zich de komende jaren ook op andere plekken in de 
stad nog voordoen. Het Stedelijk Museum zit bijvoorbeeld 
tijdelijk in een afgedankt naoorlogs PTT-gebouw van archi
tect Piet Elling naast het Centraal Station. Dat blijkt - net 
als de kapel - een prettig en goed bereikbaar gebouw te zijn 
en het heeft een fenomenaal uitzicht. Plekken als deze 
waren voorheen niet toegankelijk voor het grote publiek. 
Doen ze een tijdlang dienst als museum, café en/of plat
form, dan zullen meer mensen zich aan deze gebouwen 
gaan hechten, wat het mogelijk lastiger maakt om ze te slo
pen. Tijdelijk hergebruik draait zodoende uit op een - onbe
doelde - rehabilitatie van de wederopbouwarchitectuur.

In de kapel van Platform 21 is tot 2 8 mei een tentoonstel
ling te zien van het werk van vormgeefster Maria Blaisse. Al 
twintig jaar werkt zij met de binnenband van een auto als 
inspiratiebron. Door de vorm te ontleden, om te keren, op te 
blazen, uit te rekken en te onderzoeken kwam zij tot nieuwe 
vormen. Op die basis heeft ze in verschillende materialen 
kleding, vazen en andere objecten gemaakt. Als voorberei
ding voor de tentoonstelling sprak Blaisse met de wiskundi
ge logicus Henk Barendregt over de mogelijkheden van vor
men en creativiteit, en over de dogma’s die noodzakelijk zijn 
voor een creatieve praktijk. Dat gesprek was zo interessant 
dat het in de tentoonstelling is opgenomen.

Platform 21 presenteert zichzelf als een nieuwe format, 
als een experimenteel trefpunt in ontwikkeling. Het is een 
plek waar de programmering gebeurt op korte termijn om 
snel te reageren op de actualiteit. Tijdens de opening vond 
bijvoorbeeld een onverwachte ‘guerrillaperformance’ 
plaats: een presentatie door Susanne Piet van haar 
managementboek De Emocode. Platform 21 moet duidelijk 
nog een goede manier vinden om een zinvolle selectie te 
maken van dit soort activiteiten. Als het lukt om vernieu
wende creaties te tonen en een steekhoudend debat over de 
Nederlandse designcultuur op gang te brengen, kan het een 
spannende plek worden. In de tussentijd zal Amsterdam 
genieten van het terras in het Beatrixpark en het platform 
nieuwsgierig blijven volgen. Dorine van Hoogstraten

> Inner Tube (Binnenband); Maria Blaisse in conversation with 
Henk Barendregt loopt tot 28 mei in Platform 21, Prinses 
Irenestraat 19, 1077 WT Amsterdam (020/344.94.49; 
www.platform21 .com).

/
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Platform 21, Amsterdam

‘Office’ wint architectuurwedstrijd Wiels. Wiels, 
Centrum voor hedendaagse kunsten in Brussel, startte eind 
2005 een besloten ideeënwedstrijd voor de inrichting van 
een verdieping in het 'Blomme', het hoekgebouw van de 
voormalige brouwerij Wielemans-Ceuppens in Vorst. Het 
nieuwe kunstencentrum wil er een foyer, een café-restau- 
rant, een info- en onthaalbalie en een boekhandel onder
brengen. In de in te richten monumentale 'brouwzaal' 
bevinden zich nog drie brouwkuipen. De opdracht formu
leerde een restauratie in oorspronkelijke staat. De jury 
bestond onder meer uit kunstenaars Ann Veronica 
Janssens en Richard Venlet, architect François Thiry en 
tentoonstellingsmaker Moritz Küng (van deSingel). ‘Office’ 
ontwikkelde een “licht ruimtelijk concept met een gordijn- 
structuur” die de nodige flexibiliteit toelaat en de “histo
rische substantie” intact laat. Macken & Macken kreeg van 
de jury een speciale vermelding met een ontwerp dat een 
nieuwe “zeer leesbare dynamiek” in het industriële gebouw 
aanbrengt. Voor Wiels waren de ingrijpende veranderingen 
die dit project veronderstelde echter moeilijk haalbaar. In 
december van dit jaar opent Wiels zijn deuren en kan het 
publiek de herinrichting van een deel van de voormalige 
brouwerij bekijken. D.M.

Jan Van Eyck Boekenweekend. De Jan Van Eyck 
Academie organiseert in het weekend van 2 0 en 21 mei ver
schillende activiteiten over kunst- en kunstenaarsboeken: 
tentoonstellingen, workshops, lezingen en discussies, een 
variété en een boekenmarkt. Iedereen wordt van harte uit
genodigd om deel te nemen aan dit afwisselende program
ma, dat plaatsvindt in het kader van de Kunsttour 2005. Zo 
is er een tentoonstelling met kunstenaarsboeken uit de pe
riode 1968-1972, waarin wordt nagegaan hoe kunstenaars 
binnen de stromingen van de concrete poëzie, Fluxus en de 
conceptuele kunst omgingen met het boek. Op zaterdag en 
zondag om 13 uur verzorgen samensteller van de tentoon
stelling Mare Goethals en ontwerper van kunstboeken Filiep 
Tacq een rondleiding langs de gepresenteerde kunstenaars
boeken. Zondag om 14 uur komt ontwerper Stuart Bailey 
zijn print-workshop Manifesta 6 presenteren. Van juli tot 
december zet hij in Nicosia (Cyprus) een zelfvoorzienende 
productielijn op met verouderde of niet-modieuze technie

E

ken zoals mimografen, stencilmachines, zeefdrukken en 
kopieerapparaten die het drukwerk voor Manifesta 6 School 
zal leveren. Voor een gedetailleerd programma van het 
weekend kijk op www.janvaneyck.nl. D.M.

Wissels
Rik van Koetsveld van Mauritshuis naar Van Gogh 
Museum. Rik van Koetsveld (58) is per 1 juni benoemd tot 
zakelijk directeur van het Van Gogh Museum te Amsterdam 
en het Museum Mesdag te Den Haag. Sinds 1989 was hij 
als zakelijk directeur werkzaam bij het Mauritshuis. Axel 
Rüger, de opvolger van John Leighton, zal zijn functie van 
algemeen directeur van het Van Gogh Museum per 1 april 
op zich nemen. De zakelijk directeur is, naast de algemeen 
directeur, primair verantwoordelijk voor de interne bedrijfs
voering, het zakelijk management, marketing en commer
ciële activiteiten. In de jaren bij het Mauritshuis gaf Van 
Koetsveld onder meer sturing aan het verzelfstandigings
proces van het voormalige rijksmuseum en was hij bij ten
toonstellingen zoals Johannes Vermeer en Rembrandt Zelf ver
antwoordelijk voor de organisatie, logistiek en commerciële 
zaken. Van 1986 tot 1989 was hij adjunct-directeur van 
het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Voormalig 
zakelijk directeur Ruth Kervezee is per 1 april aangesteld als 
algemeen directeur van de Amsterdamse Esprit Scholen- 
groep. Zij keert daarmee terug naar het haar bekende werk
terrein van het onderwijs. Zij was vijf jaar werkzaam bij het 
Van Gogh Museum. D.M.

Reorganisatie Museum Boijmans Van Beuningen 
afgerond. De staf van het Museum Boijmans Van 
Beuningen (Rotterdam) is helemaal vernieuwd. De nieuwe 
organisatie kent een eenhoofdige directie en drie sectoren: 
Collecties & Onderzoek, Presentatie en Bedrijfsvoering. Hoofd 
van Collectie & Onderzoek wordt kunsthistorica Jonieke van 
Es (1966). Voordien werkte zij als conservator Moderne 
Kunst bij het Gemeentemuseum Den Haag. Erica Van 
Buchem (1976) is gekozen als Projectleider Presentaties. Zij 
werkte op de afdeling Publieke Zaken in het Centraal 
Museum (Utrecht). Erik van Ginkel (1968) is zakelijk lei-

John Chamberlain
New Work

21 april - 27 mei 2006

Cris Brodahl
Electric Blue

21 april - 27 mei 2006

ART Basel
14 - 18 juni 2006

Adam Fuss
1 juni - 8 juli 2006

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

http://www.platform21
http://www.janvaneyck.nl
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com
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20/21.05.2006 
JAN VAN EYCK 
BOOKISH WEEKEND
CONCRETE POETRY, 
FLUXUS AND 
CONCEPTUAL ART. 
A BOOK FRICTION

— EXHIBITION CURATED BY 
NARCGOETHALS

31.05.2006 
RESEARCH 
ON RESEARCH

— LECTURES AND DISCUSSIONS WITH 
MIKA HANNULA, SUCHAN KINOSHITA, 
KOEN BRAMS, HINRICH SACHS,
DANII VAN DER VELDEN (
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www.vanabbemuseum.nl

JAN VAN EYCK 
ARTISTS'BOOKS 
EXHIBITION CURATED BY
JOHAN DEUMENS

02.06.200G 
CITYGRAPHY 
WATER IN THE CITY. 19TH CENTURY 
AND 21ST CENTURY TOPOGRAPHIC 
PHOTOGRAPHY IN MAASTRICHT.

— SYMPOSIUM WITH NARUKE MARTIN. 
STEVEN HUNBLET, INGRID EVERS, 
MARC DE BLIECK, DIRK LAUWAERT 
MORE INFO: WWW.CITYGRAPHY.COM
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BOOK MARKET
SALES OF JAN VAN EYCK PUBLICATIONS

TOMORROW BOOK
PRINT WORKSHOP

AUTOMATIC 
PILOTLESS IGNITION
VARIETY NIGHT CURATED BY 
OLIVIER FOULOH A ELLA KLASCHKA

19.06.2006
ON THE TELEVISION
WORK OF 
JEF CORNELIS 

— LECTURES, FILM SCREENING WITH
WOUTER DAVIDTS, KIM PAICE
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MANIFESTA 6 
SCHOOL. 
PRINT WORKSHOP 
PRESENTATION BY STUART BAILEY
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Ul

UBISCRIBE
LECTURESAND BOOKLAUNCH LU
WITH THE SUPPORT OF 
PROVINCIE LIMBURG

LU
Jan van Eyck Academie
Post-academic institute 

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

Events & Productions
For more information: 
www.janvaneyck.nl 
Subscription mailing list: 
brief@janvaneyck.nl
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MUSEUM HET DOMEIN SITTARD
Travelin’light: keuze uit de-
collectie rondom-de nieuwe aanwinstvan-

Cupok Sol Le Witt œ Mario Merz -
S 24 .OO.OG
Gilbert g George SONOFAGODPICTLIRES
Galleriess:René -Daniëls-vanaf 09.05.06
BEMProjectsrBIKBlB.Bixgitt^vaiiXiri^
09.05 >30.07.06
Verwacht :-Be than Huws, winnaarvan-
B.A.C.A. Europe 2006 0
24.09. 0 6 > 15.01.07

Bas de Wit (1978. Budel)
Fijne VleesWa.a.r.d.e.n 

08.04.06-11.06.06

Hadassah Emmerich
Winnaar Fritschy Cultuurprijs Sittard-Geleen

13.05.06 -11.06.06

GuestRoom * 4
Atelier Rijksbouwmeester

13.05.06-11.06.06

Salla Tykka (Finland)
Nieuw werk (films en foto's)

24.O6.O6 - 27.O8.O6

Deze tentoonstellingen kwamen tot stand met steun 
van de Provincie Limburg en OCW en de 

Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente

SittardrGeleen provincie limburg 1s ONDER 
n O S 6 R 
L T U UR 
N 3 1 3 M 
SCHAP

www.bonnefanten.nl

Museum Het Domein Sittard

Kapittelstraat 6

Postbus 230 

NL 6130 AE Sittard 

Tel +3146 4513460 

Fax +3146 4529111 

email info@hetdomein.nl 

www.hetdomein.nl 

tue-sun 11-17

http://www.vanabbemuseum.nl
http://WWW.CITYGRAPHY.COM
http://www.janvaneyck.nl
mailto:brief@janvaneyck.nl
http://www.bonnefanten.nl
mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl
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der/plaatsver vangend directeur van het museum. Hij is 
jurist en was in zijn vorige functie adjunct-directeur van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hoofd Educatie en 
Publieksbegeleiding is Deirdre Carasso (1970), die in het 
Internationaal Archief een gelijkaardige functie had. Ten 
slotte werd Saskia Cornelissen (1972) benoemd tot Hoofd 
Marketing en Communicatie. Het museum zal in de toe
komst projectmatig werken, zodat er steeds andere samen
werkingsverbanden ontstaan. Nieuwe mecenaten en con
necties met hogescholen en universiteiten moeten het nieu
we Boijmans Van Beuningen een nieuw elan geven als 
internationaal toonaangevend kunstmuseum. D.M.

Directeur Museum de Fundatie vertrekt. Agnes 
Grondman beëindigt per 1 juni 2006 haar carrière bij het 
Overijsselse Museum de Fundatie. Zij was er vijftien jaar 
werkzaam. Ze doet dat nadat de Fundatie op een nieuw 
spoor is gezet. Kasteel Het Nijenhuis bij Heino is vernieuwd 
en opengesteld voor het publiek, Paleis a/d Blijmarkt is 
geopend als nieuwe museumlocatie in Zwolle en het verzelf
standigingsproces van het museum is afgerond. In de voor
bije 15 jaar is de Fundatie van een klein museum met een 
tiental medewerkers uitgegroeid tot een professionele orga
nisatie met ruim 2 5 mensen. D.M.

Edwin Jacobs verlaat Museum Jan Cunen. Edwin 
Jacobs (1960) zette met een aantal belangrijke soloten- 
toonstellingen (Robert Walker, Jacob Maris, Martine Stig, 
Jon Naar) het Museum Jan Cunen te Oss op de kaart. Hij 
organiseerde er bovendien groepstentoonstellingen die zich 
lieten kenmerken door ongewone kunstenaarscombinaties 
en wist de collectie sterk uit te breiden. Op 1 mei verliet hij 
het museum als directeur en startte hij als onafhankelijk 
deskundige ’cultuurmakelaar’ in Tilburg. Daar wordt hij 
belast met de inhoudelijke afstemming van drie op stapel 
staande culturele projecten, het Centrum Beeldende Kunst 
(CBK), de Culturele Manifestatie en ‘T-Spoor’. D.M.

Lezingen _______ ____
Kritische metafysica: Gilles Deleuze. In de reeks 
Contactfora van de Koninklijke Vlaamse Academie van 
België voor Wetenschappen en Kunst (KVAB) wordt er op 2 9 
mei uitgebreid aandacht besteed aan de huidige (kritieke?) 
toestand van de metafysica. Hedendaagse metafysica valt 
uiteen in twee tradities, de analytische en de continentale, 
die zich vrijwel onafhankelijk van elkaar ontwikkelen. Over 
deze twee stromingen heen wil het contactforum peilen naar 
het kritisch potentieel van de hedendaagse metafysica. Het 
metafysisch manifest van Gilles Deleuze kan de sleutel tot 
een productief antwoord zijn. De filosofie van Deleuze roept 
immers een aantal vragen op en vertoont vele paradoxen. 
Zou de analytische metafysica bijvoorbeeld niet passen bin
nen een empirisch constructivistisch perspectief als dat van 
Deleuze? Het voortzetten van het nietzscheaanse antimeta- 
fysisch project door Deleuze en het tegelijk terugplooien in 
een vitalistische, metafysische lente, is verdacht. Nochtans 
kan deze combinatie van kritiek en ontologie cruciaal zijn 
voor zowel de continentale als de analytische metafysica. Het 
deleuzisme wordt voluit op zijn waarde getest. De acht spre
kers op het contactforum zijn gevraagd de implicaties van 
enkele decennia deleuzisme te signaleren en onderzoeken. Ze 
krijgen er elk een half uur de tijd voor, gevolgd door een 
kwartier discussie. Sprekers zijn Mare De Kesel, Dominiek 
Hoens, Karel Boullart, Dany Nobus, Roland Breeur, Sjoerd 
van Tuinen, Christel Stalpaert en Bart Vandenabeele. De bij
eenkomst duurt van 9 tot 19 uur en gaat door in de 
Koninklijke Vlaamse Academie van België, Paleis der 
Academiën, Hertogsstraat 1,1000 Brussel. Toegang is gra
tis, inschrijving verplicht: Robrecht.Vanderbeeken@ugent. 
be. Meer info op www.kvab.be. D.M.

Plastische kunsten
De-regulation with the work of Kutlug Ataman. 
Sinds zijn bijdrage aan Documenta 11 (2002) en zijn nomi
natie voor de Turner Prize in 2004 is de Turkse filmmaker 
en videokunstenaar Kutlug Ataman (°1961, Istanbul) een 
veelbesproken figuur in de internationale kunstwereld. De 
tentoonstelling De-regulation in het Antwerpse MuHKA is 
geen overzicht van ’s mans oeuvre, wel een alternatieve 
presentatie van zijn werk onder impuls van de Brits- 
Israëlische kunsttheoretica en curator Irit Rogoff. Zes 
video-installaties van Ataman worden geconfronteerd met 
reeksen Turkse huwelijksfoto’s, beelden van Atatürk, 
Turkse filmposters en een zithoek met Turkse tijdschriften 
en tv-programma's. Daarnaast een visueel essay van de 
Duitse criticus en kunstenaar Stefan Roemer die vooral veel 
moeite doet om een exotische blik te vermijden en daardoor 
uiteindelijk strandt in een vrijblijvend portret van Istanbul. 
Eerder dan dit alles louter als ‘context’ te beschouwen, is 
Rogoff eropuit de werkzaamheid van Atamans installaties 
te vergroten door een netwerk van indirecte relaties te creë
ren en zodoende de toeschouwer tot participatie en zelfana
lyse te brengen. Het documentaire werk van Ataman voert 
ons dus niet enkel naar Turkije: “Het gaat over ons allemaal 
en hoe we staan tegenover verschillen en diversiteit.”

Als basismateriaal gebruikt Ataman de concrete verha
len die het leven van een mens vormgeven. Hij geeft daarbij 
een stem aan mensen die geen plaats krijgen binnen het 
officiële Turkse bestel dat slecht weet om te gaan met ver
schillen (van culturele, religieuze, sociale, seksuele aard): 
migranten, prostituees, transseksuelen, activisten, bewo
ners van een sloppenwijk. Met het documenteren van hun 
verhalen zoekt Ataman niet naar diepere waarheden over 
hun levens, eerder wil hij identiteit als een complex gegeven 
aankaarten en verschillen binnen de eigen gemeenschap 
zichtbaar en bespreekbaar maken. Daarmee is ook de rol 
van de omkaderende fotoreeksen op de expo duidelijk: het 
decorum van het huwelijk, de burgerstaat van Atatürk, de 
populaire Turkse cinema... vertegenwoordigen (en ensce
neren) universalistische waarden (verbonden met zowel 
traditie als moderniteit) die niet stroken met de talrijke spe
cifieke verhalen die Ataman brengt.

‘Ontregelde’ levens inzetten om dominante sociale cate
gorieën te ontregelen is natuurlijk een delicate zaak, maar 
Ataman weet er goed weg mee: hij maakt geen expliciet 
politieke claims, evenmin zet hij zijn onderwerpen te kijk als 
freaks. Met de camera zoekt hij naar een eenvoudig, waar
dig perspectief en voor alle interviews neemt hij veel tijd, 
zoveel als het luisteren vraagt - wat gelijk resulteert in niet 
minder dan 60 uren video in de expo. Telkens is het de veel
heid van verhalen en stemmen die specificiteit en complexi
teit oproept.

Een mogelijke insteek om vat te krijgen op het werk van 
Ataman zijn de verschillende betekenissen van het begrip 
"performativiteit': de daadkracht van taal, identiteit als een 
voortdurende constructie op basis van verhalen en zelfen
scenering, de werkzaamheid van kunstwerken. Soms doet 
Ataman niet veel meer dan performativiteit uit het dage
lijks leven documenteren, zoals in Twelve (2003), waarin 
zes dorpelingen uit de Arabische streek Adana in Zuidoost- 
Turkije aan het woord zijn op evenveel schermen. Ze beho
ren allen tot een gemeenschap die gelooft in reïncarnatie en 
zoeken daarom hun oude leven terug op en integreren het 
in het bestaande. Door de performatieve kracht van verha
len geven ze hun leven letterlijk opnieuw vorm, gooien ze 
de gebruikelijke genealogieën en sociale verbanden door 
elkaar.

Een ander werk dat een gemeenschap portretteert is het 
grootschalige Küba (2004), dat momenteel loopt in Extra 
City. Getoond op veertig schermen, vermengen de verhalen 
van veertig bewoners van de beruchte sloppenwijk Küba in 
Istanbul zich in een geroezemoes van stemmen en gelui-

Kutlug Ataman

Küba, 2004

den. Ter voorbereiding leefde Ataman zelf zowat twee jaar 
in de wijk, wat hem toeliet om de inwoners überhaupt voor 
de camera te krijgen. Het zijn veelal schrijnende verhalen 
over onmacht en misbruik, over geweld als vorm van com
municatie. Uit meerdere interviews spreekt weer het belang 
van taal: Koerdische migranten die het Turks onmachtig 
zijn en zich daarom geïsoleerd weten. Maar ook een appetijt 
voor straffe verhalen die precies het alomtegenwoordige 
geweld fictionaliseren en het mythische karakter van Küba 
nog aanwakkeren. Ataman laat hier bewust de status van 
de verhalen en zijn eigen rol in het geheel in het midden 
- hij vertrouwt erop dat ze in hun veelheid en ambiguïteit 
hun werk doen in een artistieke context, en de hang naar 
essentialisering inzake identiteit weerspreken.

In Never My Soul (2001) brengt Ataman op zes schermen 
het verhaal van de transseksueel Ceyhan Firat, die na mis
handeling door haar vader en door de politie Turkije ont
vluchtte en momenteel in Lausanne leeft. De wijze waarop 
Firat haar leven ensceneert in verhouding tot diverse con
texten en blikken (die van Atatürks burgerstaat, die van het 
moderne Istanbul, die van haar Zwitserse omgeving, en via 
Ataman die van ons, westerse kunstkijkers) voert Ataman 
naar een complexere strategie. Hij toont Firat in meerdere 
gedaanten op meerdere schermen; hij toont een interview 
met Firat en een re-enactment ervan. Het is een keten van 
zelfensceneringen in uiteenlopende contexten die de moge
lijke verschillen in observatie vermenigvuldigt. De zelfen
scenering vindt een treffend reflexief moment wanneer 
Firat haar favoriete actrice Türkan Soray citeert. Aan die 
laatste werd in een interview gevraagd hoe ‘echt’ ze wel 
was, waarop ze antwoordde: “Zo’n directe vraag... heb ik 
nog nooit eerder gehoord. Ik ben een echt, levend, lijdend, 
denkend, slapend, wenend, woedend personage, een echt 
personage.”

In Thinking schreef filosofe Hannah Arendt: “To be alive 
means to be possessed by an urge toward self-display. Living 
things make their appearance like actors on a stage set for 
them.” Er bestaat dus geen duidelijke tegenstelling tussen 
lichaam en rol of beeld, tussen ons leven en de verhalen die 
het vormgeven, het zijn toont zich pas doorheen de schijn. Ons 
echte zelf zit niet ergens achter of onder het oppervlak, het is 
integendeel onze specifieke verschijning die ‘authentiek’ is.

Die performatieve opvatting van identiteit verklaart ook 
Atamans esthetische strategie: een documentaire blik die 
aan het oppervlak wil blijven, stilstaan bij een verwarrende 
veelheid aan verhalen, bij de emoties die ze oproepen bij 
degenen die ze vertellen. Deze koppeling vindt haar meest 
gelaagde vorm in Women Who Wear Wigs (1999). Een mos- 
limstudente die een pruik draagt in plaats van een sluier, 
een journaliste die herstelt van borstkanker en door de che-

Jeroen Laureyns over
vermoeid; ”lk heb nu 
vooral rust nodig!”

http://www.kvab.be
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Het MA Fine Art programma van het Piet Zwart 
I nstitute is een internationaal platform voor jonge 
kunstenaars. We bieden studio’s, technische 
faciliteitenen individuele begeleiding evenals een 
levendige interactie met kunstenaars, theoretici en 
curatoren. Deel van de opleiding is een jaarlijks 
wisselend aanbod van projecten en seminars en 
een publiek programmavan présentât i es,lezing en, 
f i I m verton i ngenenpublicaties.

Recente tutors en projectleiders waren onder meer 
Babak Afrassiabi & NasrinTabatabai, Liesbeth Bik, 
AnnieFletcher, E m i I H r vat in, C h r i st o p h Keil e r, 
Suchan Kinoshita, Ine Lamers, Maria Li nd, Hinrich 
Sachs,Georg Schöllhammer, Imogen Stidworthy, 
MilicaTomic en Jan Verwoert. Recente gastdocenten 
en gastsprekers waren Ross Birrell, Maaike Bleeker, 
Matthew Buckingham, Jeroen Fabius, Ryan Gander, 
KendelIGeers, Mat hi Ide terHeijne,Bojana Kunst, 
Matt Mullican, Deimantas Narkevicius, Tracey Warr, 
Florian Wüst, Carey Young en vele anderen.

aanmeldingsronden voor 2006-2007
15 mei en 15 augustus 2006

For enquiries and information 
Reed Expositions France 
11, rue du Colonel Pierre Avia 
BP 571-75726 Paris Cedex 15 
T +33 (0) 1 41 90 47 80 
F +33 (0)1 kl 90k7 89

+33 (0)1 kl 90k7 0k
E fiac@reedexpo.fr 
www.fiacparis.com

Organised by

(2 Reed Exhibitions

Voor meer informatie over 
de opleiding of het publieke 
programma: Hilde deBruijn, 
010-4045054, M..de. Bruijn@hro.n 
of http://pzwart.wdka.hro..of/'

piet zwart institute

institute tor postgraduate studies and research
Willem de Kooning Academy Hogeschool Rotterdam

mailto:fiac@reedexpo.fr
http://www.fiacparis.com
M..de
http://pzwart.wdka.hro..of/'
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motherapie haar haar verloor, een activiste die al dertig 
jaar ondergedoken leeft, een transseksuele prostituee en 
activiste: vier vrouwen die ondergedoken leven of niet aan 
de dominante idealen van het zichtbare lichaam voldoen, 
vinden in de pruik een instrument om te kunnen verschij
nen - en dus te leven overeenkomstig him opvattingen eer
der dan te verdwijnen. En toch zijn het vooral ook vier uit
eenlopende verhalen die in de eerste plaats het motief van 
de pruik gemeen hebben.

Wat betekent dit alles nu in een museum in Antwerpen, 
welke ontregelende ontmoeting heeft het voor ons in petto? 
Gaan de talrijke verschillen en breuklijnen die Ataman 
documenteert, ensceneert en observeerbaar maakt even
zeer over onszelf als over de Turkse burgerstaat? In concre
te zin is daar behoorlijk wat interpretatiewerk voor nodig. 
Maar kwesties van identiteit en performativiteit, het 
opschorten van ‘grote verhalen’ om plaats te maken voor 
een veelheid aan verhalen verbonden met specifieke levens: 
dat zijn vragen waar we in onze globale wereld nog lang 
niet mee thuis zijn. Jeroen Peeters

De-regidation with the work of Kutlug Ataman loopt tot 28 
mei in het MuHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/260.99.99; www.muhka.be). Küba loopt eveneens tot 
2 8 mei in Extra City, Mexicostraat Kattendijkdok Kaai 20A, 
2030 Antwerpen (www.extracity.org).
Zie ook www.de-regulation.org.

De subversieve charme van de bourgeoisie. Vroeger 
was het gebruikelijk dat museumwanden werden gecompo
neerd volgens een symmetrisch ordeningsprincipe. In het 
midden een schilderij met een groot, liggend formaat bij
voorbeeld, links en rechts geflankeerd door wat kleinere 
werken en op de hoeken dan weer grotere doeken, met een 
staand formaat.

Langs drie wanden in een zaal van het Van Abbemuseum 
zijn de schilderijen nu opgehangen volgens een ander, maar 
vergelijkbaar beginsel. De onderkanten van de doeken zijn 
op dezelfde hoogte gehangen, waardoor ze een geheimzin
nig verbond lijken aan te gaan. Het gaat om schilderijen uit 
de collectie van het museum, van kunstenaars als Isaac 
Israëls, Jan Sluijters en Arnout Colnot, die één lijn vormen 
met werken van de hedendaagse kunstenaars Silke Otto- 
Knapp, Karen Kilimnik en Katharina Wulff. De hedendaag
se werken hebben geen lijst, maar ter compensatie is de 
wand van een ouderwetse lambrisering voorzien. Deze 
knipoog naar het eertijds etaleren van het hogere is de 
opmaat voor De subversieve charme van de bourgeoisie in het 
Van Abbe, een tentoonstelling over “burgerlijke elementen 
in de hedendaagse kunst”, zoals de ondertitel luidt.

In deze groepstentoonstelling heeft het Van Abbe
museum werken van 14 hedendaagse internationale kun
stenaars bijeengebracht. Ze worden geconfronteerd met 
oudere werken uit de vaste collectie en met kunstwerken die 
het museum in bruikleen heeft. Zo’n mix van oud en nieuw 
zagen we ook al in Eindhovenlstanbul, de vorige tentoonstel- 
ling in deze zalen, toen allerlei werken uit verschillende edi
ties van de Biënnale van Istanbul werden geconfronteerd 
met stukken uit de collectie van het museum in Eindhoven. 
Als we ons niet vergissen, is de installatie met bijzettafel en 
sierlijke schemerlamp van Lukas Duwenhögger zelfs niet 
van zijn plek geweest.

In De subversieve charme van de bourgeoisie wordt een ver
band gelegd tussen hedendaagse tendenzen in de beelden
de kunst en de burgerlijke traditie waarbinnen het Van 
Abbemuseum is opgericht. Het museum signaleert een her
nieuwde belangstelling voor autonome media als schilder
kunst en beeldhouwkunst, die “op intieme schaal weer ten 
tonele verschijnen”. Voorbeelden daarvan vinden een 
‘scharniermoment’ en ‘referentiekader’ in de avant-garde 
uit de jaren ’20 van de vorige eeuw.

Wat het museum precies met ‘burgerlijk’ bedoelt, blijft 
overigens nogal vaag. De eerste zaal is enigszins burgerlijk

Pierre Klossowski

Roberte et les collégiens V (vision du Professeur Octave), 1974

door de inrichting en de keuze van de kunstwerken, die alle
maal werden aangekocht door Henri van Abbe, sigaren
fabrikant (1) en grondlegger van het museum. Maar zijn de 
oude en nieuwe kunstwerken ook daadwerkelijk met elkaar 
verbonden? Heeft het schilderij van Katharina Wulff met 
twee figuren liggend op bed iets te maken met het liggend 
naakt van Jan Sluijters uit 1931 dat er vlakbij hangt? 
Hedendaagse kunstenaars bedienen zich van klassieke 
materialen en technieken, ze baseren zich op klassieke gen
res in de schilderkunst, zoals het figuurstuk of het land- 
schap. Meer dan deze vage, formele overeenkomst stelt de 
band tussen jong en oud niet voor.

Gaandeweg wordt de tentoonstelling er niet duidelijker 
op. Het perspectief verschuift van de meer klassieke 20ste- 
eeuwse kunst naar de confrontatie met de 20ste-eeuwse 
avant-garde. Zo ligt het tapijt met de titel Warsaw Rug van 
Paulina Olowska voor Compositie No. II van Piet Mondriaan 
uit 1930. De droom van de utopische stad wordt in het 
werk van Olowska gereduceerd tot ornamenten in een toe
gepast kunstwerk. We lopen eroverheen zoals we over de 
idealen van weleer banjeren: zonder al te veel scrupules.

Opmerkelijk is dat deze twee werken geflankeerd worden 
door een grote tekening van Pierre Klossowski uit 1976, 
die een soort tussenpositie lijkt in te nemen. Op deze teke
ning wordt een scène uitgebeeld met een vrouw die belaagd 
wordt door twee mannen. De ene grijpt haar van achteren 
vast en trekt haar rok omhoog. De andere richt een 
zaklamp op haar kruis. Is dit een platte aanranding of een 
subtiele metafoor voor de nieuwsgierige kunstenaar die de 
mogelijkheden van zijn metier onderzoekt? Dat laatste ligt 
in het verband van deze tentoonstelling meer voor de hand, 
aangezien de vrouw halfnaakt een trap afdaalt.

Zo wemelt het op deze tentoonstelling van de hinkstap- 
sprongen door pakweg honderd jaar kunstgeschiedenis. 
Soms ligt het verband tussen de verschillende werken erg 
voor de hand (de grote houtskooltekeningen van Iris van 
Dongen met een potloodtekening van Jan Toorop bijvoor
beeld), soms is er geen verband zichtbaar (een collage van 
Nicole Wermers naast een zelfportret van Edgar Fernhout). 

Bepaalde combinaties werken wel. Een bloemstilleven van 
Gillian Carnegie hangt als een vreemde indringer tussen 
kunstwerken van De Stijl en het Russische constructivisme. 
In het figuratieve werk van Carnegie klinken zeer bewust 
echo’s door van vroegkubistische schilderijen van Picasso 
en Braque. Carnegies gejongleer met de modernistische tra
ditie, waarbij de verhouding tussen het onderwerp en de 
verfhuid wordt onderzocht, wordt juist op scherp gesteld in 
confrontatie met de abstracte modernisten uit de jaren ’20.

Al met al worden er af en toe aardige combinaties 
gemaakt, maar de bedoelingen ervan blijven meestal nogal 
onduidelijk. Veel handreikingen biedt het Van Abbemuseum 
ook niet. Terwijl Eindhovenlstanbul vergezeld ging van een 
uitstekende bezoekersgids, moeten we het hier doen met een 
korte algemene zaaltekst aan het begin van de tentoonstel
ling. De subversieve charme van de bourgeoisie sorteert daar
door het effect van het drie keer achter elkaar uitspreken 
van de titel: de kans is groot op gestotter. Kees Keijer

-4 De subversieve charme van de bourgeoisie tot 3 september 
2006 in het Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, 
Eindhoven (040/238.10.00; www.vanabbemuseum.nl).

Eberhard Havekost. Harmonie. Bilder/Paintings 
1998-2005. Eberhard Havekost (01967) wordt door de 
samenstellers van zijn overzichtstentoonstelling in Stedelijk 
Museum CS gerekend tot “de generatie kunstenaars die de 
gedigitaliseerde, multimediale beeldtaal gebruikt voor hun 
werk”. Michel Majerus, behorende tot dezelfde generatie, 
ging hem vorig jaar postuum voor. Zowel bij Majerus als bij 
Havekost valt op dat ze in de eerste plaats schilders zijn. 
Waar Majerus veelal letterlijk een ruimtelijke interpretatie 
geeft van de schilderkunst, daar verruimt Havekost de 
schilderkunstige notie door het doek als vertrekpunt te blij
ven nemen. Anders dan Majerus, die multimediale iconen
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Eberhard Havekost

Rusty Landscapes 1/5, 2004

Art 37|Basel|14-18|6|06
Art BasellMiami Beach 7-1012 06

Vernissage | June 13, 2006 | by invitation only
Professional Day | Jung 16, 2006 111 a.m. to 2 p.m. [ Special program | by invitation only
Art Basel Conversations I June 15 to June 18, 2006 | 9 to.11 a.m.
Catalog order: Tel. +49/711-4405 204, Fai +49/711-4405220, sales@hatjecantz.de

The Art Show - Die Kunstmesse
Art37 Basel, MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd., CH-4005 Basel
Fax +41/58-2062686, info@ArtBasel.com, www.ArtBasel.com
1arh

messe schweiz 8 UBS

http://www.muhka.be
http://www.extracity.org
http://www.de-regulation.org
http://www.vanabbemuseum.nl
mailto:sales@hatjecantz.de
mailto:info@ArtBasel.com
http://www.ArtBasel.com
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tentoonstelling 07 mei>10jun. Netwerk/centrum voor 
hedendaagse kunst

EVENT#03
vr. 19/05/06 - 20:00

FORDHAM
bke / Bernd Behr / Ben Cain / Simona Denicolai - 

Ivo Provoost / David Goldenberg / Patrick Guns I Conor 
Kelly / Maia Naveriani / Sophie Nys / Kristin Posehn / 
Audrey Reynolds / Jozef Somerlinck

20:00 Voorstelling jaarboek Annua! 04-05 

— -

21:00 Performance
De Vouwstoel en de Zwaarte van de Mist (try-out)
Barbara Mavro Thalassitis - Wouter Krokaert

JANA STERBAK 
FROM HERE TO THERE 
03.06 > 02.07.2006

22:00 Film
Conor Kelly / Sound and music
Maia Naveriani / Ricardo Monteblanc
Maia Naveriani / ...at home with good ideas... Let me down again
Soph ie Nys / Voyage autour de la mer noire
Jung Me ! Cookie and Cookies
Simona Denicolai - Ivo Provoost / To be here (Happy)
effi&amir/TOPSOIL

23:00 DJ Boxstyly

BRUSSELS

7WW.BOZAR.BE I + 32 (0) 507 82 00

Netwerk vzw/centrum voor hedendaagse kunst x Houtkaai z/n, B-9300 Aalst x T 4-32 (0)53 70 97 73 
F 4-32 (0)53 70 97 72 x www.netwerk-art.be x info@netwerk-art.be x Tentoonstelling open van woe. 
t/m za. 14:00 - 18:00 (gesloten op do. 25 mei)

De Morgen
—10 Knack Canad Québec 55 Gesubsidieerd door de Provincie

Vlaamse Regering ost-Vu

Sculpturaal
Opening op zaterdag 13 mei 2006 om 19 uur met

Verlangen
14 mei-18 juni 2006

act van Tim Vanhamel (Millionaire)

14 mei - 2 juli 2006 
Open van woensdag t/m zondag, 
van 11 tot 17 uur.
Gratis toegang.

Johan Pas curator
Philip Aguirre | Caroline Cool en
Anton Cotteleer | Nadia Naveau
Peter Rogiers | Sven 't Jolie
Bart Van Dijck
donderdag 1 juni vindt er een gespreksavond 
plaats over sculptuur in het tijdperk van het 

digitale beeld

open op vr, za en zo van 14 tot 18 uur 
Cultuurcentrum Belgica I Huis Van Winckel 
Kerkstraat 24-28, 9200 Dendermonde 
www.ccbelgica.be | T 052 20 26 26
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centraal stelt in zijn werk en inspeelt op de opmars van een 
digitale gamecultuur, is Havekost gefascineerd door ons 
(on)vermogen om waar te nemen en door de modificatie 
van beelden en de steeds hogere graad van visualisatie die 
als een filter werken op onze waarneming.

De architectonische uitsnedes van Speedcore, Stuhl, 
Kühlregal, Bau en Streifen, waarmee de tentoonstelling 
opent, zijn gebaseerd op door de kunstenaar zelf genomen 
foto’s die hij digitaal bewerkte. De façade, oppervlakte, glad
heid en anonimiteit van het digitale fotografische beeld lijkt 
Havekost in verf te willen vangen. Door de énorme scherp
te die het digitaal gemanipuleerde beeld kan bereiken, 
raken we het zicht kwijt op wat we daadwerkelijk zien. 
Havekost contrasteert hiermee het onscherpe beeld, het out 
of focus van het fotografische beeld. Hij rekent af met de 
achterhaalde maar hardnekkige vooronderstelling dat het 
schilderkunstige beeld a priori tegengesteld is aan het digi
tale beeld. Zo worden de mogelijkheden van de digitale 
manipulatie uitgespeeld tegen de mogelijkheden van de 
schilderkunstige manipulatie door de verf. Voortdurend 
richt Havekost de blik op het geschilderde beeld, wat op den 
duur zorgt voor een geïntensiveerde waarneming waarbij 
het waarnemen als zodanig in ogenschouw genomen 
wordt. Bijvoorbeeld in Hobby Industries, waarin het detail 
van het vliegtuig van Intro 2 in een nog verder doorgevoer
de close-up wordt uitgerekt. Hier wordt niet de snelheid van 
een rijdend vliegtuig in beeld gebracht of een te snelle 
beweging van een camera gemimeerd waardoor het gehele 
beeld zou vervagen. Het vliegtuig kan evengoed stilstaan. 
Het beeld is vanuit het midden uitgetrokken, vanuit de 
vleugel waarop Havekost scherp stelt. Uiteraard baseert hij 
zich op het digitale beeld dat hij naar believen kan vervor
men. Het is onduidelijk in hoeverre hij dat ‘origineel’ volgt 
en dat maakt het intrigerend. Zijn schilderijen bieden als 
schilderij weerstand aan digitale manipulatie.

Evenzeer verzetten ze zich tegen complete abstractie. In 
de Winter-serie laat Havekost de uitsnede van een flatge
bouw steeds verder kantelen. De dominante horizontale 
structuur van het gebouw wordt alsmaar verticaler in beeld 
gebracht, waardoor de associatie met een abstract moder
nistisch schilderij zich onvermijdelijk opdringt. De diepte
werking verdwijnt. De schaduwen van de balkons verande
ren in vlakke kleurbanen. De contrastwerking van de 
onscherpe, besneeuwde struiken op de voorgrond houdt 
echter de verdraaide driedimensionale illusie in stand. Door 
de vreemde abstractie van het gebouw, lijken deze struiken 
met een knip- en plaktechniek te zijn aangebracht bp doek, 
vergelijkbaar met de beer in het indrukwekkende Beauty 
walks a razor’s edge. Een soort repoussoir, maar dan geïnspi
reerd op het copy/paste-principe van de computer. In veel 
van zijn schilderijen zoekt Havekost naar zo’n abstract 
moment. Meestal trekt één element het beeld als abstractie 
naar de voorgrond. In de serie Rusty Landscapes zijn dat bal
ken en boomstammen die bruut het beeld doorkruisen. In 
Stuhl en het reeds genoemde Beauty walks a razor’s edge 
steekt de felblauwe lucht als autonoom kleurvlak sterk af. 
Naast compositorische elementen en kleur verzelfstandigt 
Havekost vooral licht en lichtwerking. De slagschaduw van 
de boom op de witte caravan in Snake 1 en met name de 
glans van de paarse caravan in Snake 2 maken de lichtre
flectie zelf tot hoofdmotief. Het roept het werk van Ralph 
Goings in herinnering. In diens Airstream uit 1970 kan de 
blik zich eveneens verlustigen aan de reflecterende polij- 
sting van de carrosserie van een caravan, die het belang
rijkste schilderkunstige motief is geworden. De vergelijking 
met het Amerikaanse fotorealisme van de jaren ‘70 is in 
zoverre interessant dat ook deze schilders fotografie als refe
rentiepunt hadden. Maar waar iemand als John Salt met 
airbrush het fotografisch beeld zo realistisch mogelijk wilde 
benaderen, gebruikt Havekost de paintbrush, digitaal en als 
schilder, om het fotografische beeld te problematiseren. 
Kijkend naar de verzameling camera’s van Augen dringt het 
besef door dat Havekost niet alleen een digitale foto bewerkt 

op de computer en vervolgens in een schilderij, maar dat hij 
als schilder met een cameraoog heel nauwkeurig langs het 
verfoppervlak glijdt. De schilderijen van Havekost zijn dan 
ook allesbehalve pasteus. De olieverf sorteert soms een 
regelrecht glamoureus effect. De lichtvlekken, lichtreflec
ties en overbelichtingen die regelmatig terugkomen, lijken 
afkomstig van het flitslicht van een camera. Die van 
Havekost zelf.

Destiny, de zesdelige reeks waarin een autowrak van alle 
kanten wordt uitgelicht, krijgt een soortgelijke ongrijpbaar
heid als Seltenheit, dat draait om een nachtelijk kijken naar 
een katachtige, die zich voortbeweegt in een endogeen 
lichtschijnsel. In Destiny gaat het om iets anders. Het ver
vreemdende licht van de camera wordt slechts vanuit één 
perspectief direct zichtbaar gereflecteerd. Het schilderij in 
frontaal aanzicht weerspiegelt de cameraflits in de loshan
gende, verwrongen bumper. Jammer is dat deze serie de iet
wat pathetische titel Destiny heeft gekregen. Titels zijn bij 
Havekost vaker slechts narratieve toevoegingen en dragen 
op zo’n moment niet bij aan enige conceptuele diepgang. 
Ook het beeld zelf is soms te anekdotisch, zoals in Miami 
Beach dat te veel blijft plakken aan een associatie met het 
werk van Gerhard Richter en blijft hangen in een één-op- 
één vertaling van een foto in verf. Maar een werk als Wunde 
overstijgt die rechtstreekse vertaling en dan ontstaat een 
boeiend schilderij. Hier blijft de blik haken aan de abstractie 
en het detail, zoals de mond waarvan slechts de onderlip 
zichtbaar is. In Wunde wordt een driedubbele illusie in stand 
gehouden, mede door de anekdote. De wond was in real time 
een tattoo, aangebracht voor de fotoshoot van een t-shirt- 
reclame, die zowel op de digitale foto als op het schilderij 
haar valse echtheid behoudt.

Geveinsde realiteit is bij Havekost alomtegenwoordig. 
Personen en landschappen geven hun al dan niet bestaan
de werkelijkheid nooit prijs. Achter bebrilde, besmeurde, 
verminkte, vervormde, onscherpe of overbelichte gezichten 
gaat slechts een grote anonimiteit schuil. Ruggen, achter
hoofden en negatiefbeelden maskeren nog meer. Flat
gebouwen, voertuigen, aftandse schuurtjes, stroken afval 
en tentzeilen vormen landschappen die geen verband meer 
hebben met specifieke plekken, vooral door de afwezigheid 
van mensen. Maar de grootste maskerade is die van het 
schilderkunstig beeld zelf. Fotografische uitgangspunten en 
digitale manipulatie ervan worden meegenomen in het uit
eindelijke beeld, dat alleen een schilderij kan zijn. Er vindt 
een schilderkunstige transformatie plaats, die nooit meer 
harmonieus kan worden teruggevoerd op de fotografische 
bron. Dat wat wordt waargenomen, zal telkens moeten wor
den uitgetest door de blik en uitgesmeerd door verf. Een 
intrigerend gegeven voor een schilder, dat nooit het punt 
van verzadiging hoeft te bereiken. Daniëlle Hofmans

-> Eberhard Havekost. Harmonie. Bilder/Paintings 1998-2005 
tot 29 mei in Stedelijk Museum CS, Oosterdokskade 5, 
Amsterdam (020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

Next Level. Art, Gaines & Reality. De combinatie kunst en 
computerspel kan hoofdzakelijk op twee manieren gety
peerd worden. Ten eerste zijn er kunstenaars die gebruik 
maken van computerspellen om gamekunst te maken. Dit 
kan bijvoorbeeld door het aanpassen van een bestaand spel 
of door het gebruiken van vocabulaire en beeldtaal uit com
puterspellen. Ten tweede zijn er kunstenaars die zelf een 
computerspel maken, een kunstgame. Dat laatste gebeurt 
echter zelden omdat een computerspel ontwikkelen erg 
duur, tijdrovend en moeilijk is. De eerste categorie daarente
gen, die van gamekunstenaars, groeit. Computerspellen 
bestaan nu zo’n 30 jaar, veel kunstenaars zijn ermee ‘opge
groeid’ en hanteren het medium en de bijhorende beeldtaal, 
het vocabulaire, de conventies en controverses.

Elk zichzelf respecterend instituut of museum doet tegen
woordig iets met computerspellen. Vaak wordt op blinde 
wijze materiaal bijeengebracht en valt een gewoon compu-

Brody Condon

Need for Speed (Cargo Cult), 2005

terspel al snel onder de noemer gamekunst. De vraag naar 
de inherente kwaliteit van de gamekunst wordt er alleen 
maar urgenter door. Is het werk enkel museumfdhig omdat 
computerspellen nu eenmaal een hype zijn of overleeft het 
werk ook in een andere setting dan die van een game- 
tentoonstelling?

Ook Next Level in het Stedelijk Museum CS blijft groten
deels blind voor dat soort vragen. Het grootste deel van deze 
tentoonstelling bestaat namelijk uit computerspellen waar 
geen kunstenaar aan te pas is gekomen. Ze zijn uitgekozen 
door de jongens van Game Kings (bekend van computer- 
spelprogramma's op TMF en MTV) en brengen een ode aan 
het computerspel. Deze commerciële spellen zijn in Next 
Level opgenomen om de leek in contact te brengen met de 
wondere wereld van het computerspel en de schier eindeloze 
technologische mogelijkheden van het medium. Aan de 
hand van beelden uit spellen of speelbare games wordt bij
voorbeeld getoond hoe groot een gamewereld kan zijn (met 
als voorbeeld de online MMORPG World of Wardcraft) of hoe 
mooi (reeks ‘esthetische’ plaatjes met de titel Beautiful World) 
en hoe computerspellen geëvolueerd zijn (compilatie hoog
tepunten uit de computerspelgeschiedenis).

Op zich is er natuurlijk niets mis met deze spellen, maar 
de vraag is waarom ze op een tentoonstelling staan waar
van het persbericht stelt dat het werk toont van kunste- 
naars die zich het gamevocabulaire hebben eigen gemaakt 
en “hun persoonlijke reflectie hierop weergeven”. Deze 
commerciële spellen zijn nochtans louter demonstratie. 
Van persoonlijke reflectie is geen sprake.

Maar er staat meer op Next Level dan wat de Game Kings 
hebben verzameld. Er zijn ook acht werken te zien die als 
gamekunst beschouwd kunnen worden en het gros daar
van overleeft de ‘contexttest’. Met name de in Mexico gebo
ren en in de Verenigde Staten werkende Brody Condon weet 
computerspellen, hun beeldtaal en conventies in te zetten 
op een manier die het louter experimenteren met, of cele
breren van een nieuw medium overstijgt. Condon gebruikt 
hierbij verschillende strategieën: hij modificeert bestaande 
spellen, speelt bestaande spellen op onconventionele wijze 
en registreert dit of gebruikt computerspelbeeldtaal en past 
die toe in een van het scherm losstaande installatie.

Condon leverde naast drie video-installaties het enige 
driedimensionale werk voor deze tentoonstelling: Need for 
Speed (Cargo Cult) (2005). Dit werk, een Lamborghini 
Diabolo uit het racespel Needfor Speed, is gemaakt van poly
ester takken. Er is niets technologisch aan deze witte takken 
en daardoor contrasteren ze met het medium waaraan ze 
ontleend zijn. De supersnelle auto uit het snelheidsgeile 
racespel krijgt hierdoor iets slooms en liefs. In Condons 
video-installaties staat de vreemde leegte van computer-

DEWEER ART GALLERY

Benjamin Moravec 07.05 — 18.06.06

Happy together & mourir ensemble wo — do I za — zo 
14:00 — 18:00

Sergey Bratkov
Dream Rooms

v r 
10:00 — 18:00 
en op afspraak

gesloten 25.05
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DEWEER ART GALLERY 
Tiegemstraat 6A 
B - 8 5 5 3 Otegem 
Tel + 32/(0)56 644 893 
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SARAH VANRGT - LES MOUCHOIRS DE KABILA
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► VIDEO-INSTALLATIE
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NIE MEER
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DE WARANDE 
TURNHOUT

ONCE, NO LONGER
n.a.v. de Installatie verschijnt 
ONCE, NO LONGER, een pu
blicatie met foto's van Sarah 
Vanagt en tekstbijdragen van 
Giorgio Agamben, Frank van 
Vree e.a., uitgegeven door Cis 
Bierinckx (desire productions 
vzw), Marc Boonen (Open 
Doek vzw) i.s.m. Balthasar 
vzw en argos.

NIE MEER wérd samengesteld door Ives Maes, Ellen 
Loots, (de Warande) i.s.m. Steven Op de Beeck (FLACC 
- Genk. FLACC nodigt Gregg Smith uit voor een re
sidentie gelijktijdig met de tentoonstellingsperiode). 
Thematisch vindt de tentoonstelling aansluiting bij 
het OPEN DOEK Filmfestival 2006, met de steun van 
het ROETES-programma van de Provincie Antwerpen.
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VAN 22/04 T.E.M. 28/05/06
di - vr: van 14 tot 18 uur, za & zo: van 10 tot 18 uur / toegang gratis
WARANDESTRAAT 42. b-2300 TURNHOUT. +32 <0)14 47 21 42. TENTO@WARANDE.BE. WWW.WARANDE.8E
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HEILIGE GEEST

zaterdag 27 mei t/m 8 juli 2006 

opening: zaterdag 27 mei 2006 om 18 uur 
+ performance ADACHI TOMOMI (J) 

+ the ramberg pieces by ERHARD HIRT (D) 
and HARALD BUSCH (D)

+ concert THE SINGING PAINTERS’ (B)

MICHAEL BALLOU (USA) 
KARIN BORGHOUTS (B) 
THOMAS BROADBENT (USA)
HARALD BUSCH (D)
WIM CUYVERS / MARC DE BLIECK (B)
HELMUT DICK (D)
FREDERIC GEURTS (B)
HAN HOOGERBRUGGE (NL)
DAVID KRAMER (USA)
JAN ROBERT LEEGTE (NL)
GABRIEL LESTER (NL)
NORA LIGORANO / MARSHALL REESE (USA)
GUY RICHARD SMITH (USA)
HERMAN VAN INGELGEM (B)
HANS VERHAEGEN (B)
ADRIAAN VERWEE (B)
KAREL WOUTERS (B)

VOORKAMER - H. Geeststraat 7, 2500 Lier 
open zaterdag & zondag van 14 uur tot 18 uur en na afspraak 
tel. 0499 38 25 31 en/of 0494 58 01 73 - www.voorkamer.be t

cm Kunst

-

--

In Huis
kennen
is kunst
in huis
hebben

Kunstuitleen In Vloanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

Vernissage —----
02-06/2006 > 19 h

Tentoonstelling i Exposition 
03-06 > 08-07/2006

www.galeriecerami.bescf
**- ______ meegVM8

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

Wij wat minder, U wat meer.
Voor meer info (ook voor kunstenaars):
T
E

02 247 97 10. U vraagt naar Inge 
info@kunstinhuis.be 
www.kunstinhuis.be

Kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea 
en door de provincies Vlaams-Brobant en Oost-Vlaanderen.

mailto:TENTO@WARANDE.BE
http://www.voorkamer.be
http://www.galeriecerami.bescf
mailto:info@kunstinhuis.be
http://www.kunstinhuis.be
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spelbeelden centraal. Die leegte is vreemd omdat de vaak 
welhaast fotorealistische computerspelbeelden op het eer
ste gezicht allesbehalve leeg lijken. In Karma Physics < Elvis 
(2004), Suicide Solution (2004) en Karma Physics < Ram 
Dass (2005) toont Condon deze leegheid door de onbenul
ligheid van de dood in computerspellen gestalte te geven. 
Beide Karma Physics-werken zijn zogenaamde mods, door 
Condon gemaakte modificaties van een bestaand spet (het 
zeer populaire spel Unreal). Suicide Solution is een collage 
van computerspelscènes die de onconventionele gameplay 
van Condon registreren.

In Karma Physics < Elvis zien we een eindeloze reeks van 
stuiptrekkende, stervende Elvissen die gewichtloos door een 
roze ruimte zweven. De bewegingen die de Elvissen maken, 
zijn gemodelleerd naar de sterfbewegingen van de persona
ges in UnreaL Suicide Solution toont dan weer een aaneen
schakeling van zelfmoorden van computerspelkarakters. 
Deze onophoudelijke zelfmoord is krampachtig (de spel
karakters lijken zo graag dood te willen, ook als het bij de 
eerste poging niet lukt laat Condon gewoon nog een gra
naat in hun hand ontploffen), maar ook ludiek en meelij
wekkend, want -echt dood is een computerspelkarakter 
natuurlijk nooit. Je kan altijd opnieuw je spel laden.

Het is jammer dat Next Level zoveel aandacht besteedt 
aan commerciële spellen (naast de selectie gemaakt door 
Game Kings is er ook nog een game lounge waar je onder de 
slogan "game=art" kan spelen) en maar acht gamekunst- 
werken tentoonstelt. Daardoor verschuift de balans van 
tonen wat er op dit moment gemaakt wordt aan game- 
kunst, naar een triomftocht van de commerciële game-

-

II

industrie. Maaike Lauwaert

Next Level loopt nog tot 18 juni in Stedelijk Museum CS, 
Oosterdokskade 5, Amsterdam (020/573.29.11; www.ste
delijk.nl).

i 1

A
8

Los Angeles 1955-1985. Het grootste deel van de 
Amerikaanse hedendaagse kunst komt uit New York. Maar 
in de jaren ‘50 ontstond in Los Angeles een alternatieve 
kunstscène die in Europa nog altijd weinig gekend is. De 
tentoonstelling Los Angeles 1955-1985 in het Centre 
Pompidou is dan ook een ware revelatie.

Sinds de jaren ‘90 was er in Europese musea en galeries 
werk te zien van vernieuwende maar niet meer zo jonge kun
stenaars als David Hammons (1943), 
(1944), Paul McCarthy (1945), Jim Shaw (1952), Charles 
Ray (1953), Mike Kelley (1954) of Raymond Pettibon 
(1957). Maar de ruimere context van de Amerikaanse 
Westkust is hierbij altijd discreet op de achtergrond geble
ven. Toch zijn deze kunstenaars het product van een speci
fieke cultuur, een vreemde mengeling van underground en 
Hollywood, conceptuele kunst en Disneyland, pop art en de 
surfcultuur. Hun kunst oogt artificieel maar in hun leefwe
reld staat ze wel centraal.

e -

■
De kunst aan de Westkust van de Verenigde Staten is 

wezenlijk anders dan die aan de Oostkust. Tegenover het 
New Yorkse intellectualisme staat het non-conformisme en 
de excentriciteit van Los Angeles.

Los Angeles is een stad van contrasten. Men vindt er 
zowel het beste als het slechtste van de American dream. Los 
Angeles beschouwt zichzelf dan ook als een laboratorium 
voorde rest van Amerika, of zoals een Amerikaans spreek
woord zegt, “Los Angeles is the place where the future is 
now”. De Angelenos hebben dan ook als eersten het einde 
ervaren van de gemeenschappelijke utopie, waarbij leven 
en kunst onafscheidelijk met elkaar verbonden waren.

De kunst is er al even verspreid en gedecentraliseerd als 
de stad zelf. Meer ruimte en een beter klimaat geven een 
grotere vrijheid. Evenals de stad heeft de kunst geen cen- 
trum en geen hiërarchie. De artistieke ontwikkelingen ver
lopen er niet altijd rechtlijnig. Ze zijn het gevolg van toeval
lige ontmoetingen tussen kunstenaars van verschillende 
generaties, elk met een verschillende afkomst en een eigen

John Baldessari

Kiss/Panic, 1984

achtergrond. De esthetiek van deze mengcultuur is minder 
zuiver, minder puriteins. De kunstenaars genieten een gro
tere onafhankelijkheid.

De bloedige rassenrellen in 1965 in Watts hebben geleid 
tot een politieke bewustmaking en een sociaal engagement. 
De gespierde arrestatie van Rodney King en de daaropvol
gende straatrellen of het proces van O.J. Simpson of 
Michael Jackson hebben er evenveel spektakelwaarde als 
politieke relevantie. Het multiculturele klimaat geeft ook 
mogelijkheden aan Hispanics en Afro-Amerikaanse kun
stenaars.

Het gebrek aan burgerzin is er legendarisch, evenals het 
gebrek aan respect voor de geschiedenis. Hiertegenover 
staat een grotere tolerantie ten opzichte van ethische en 

esthetische reflecties. Feminisme, homoseksualiteit en mul
ticulturalisme maken er zowel deel uit van de subcultuur 
als van het officiële kunstcircuit.

Deze kunst zonder theoretische onderbouw staat dichter 
bij het leven, de stad, de architectuur en de weidse natuur. 
De excentrieke ligging van L.A. beschouwen de kunste
naars eerder als een voordeel dan als een handicap. 
“Elsewhere is everywhere.”

Het lijken stuk voor stuk clichés, maar ze worden door de 
tentoonstelling wel hard gemaakt. De Californische kunste
naars zijn nu eenmaal ‘cool’, hun kunst atypisch. Ze is net 
niet in verhouding met de gangbare geplogenheden van het 
officiële discours. Hun werken verwijzen nog naar de gang
bare kunststromingen, maar hun werkwijze is minder

Billboards, New York - Wouter Deruytter nog tot 18 juni 2006

Gentse Kanaalzone
fotoproject Hogeschool Gent - KASK

Herman Van Nazareth

Armand Demeulemeester

van 25 mei tot en met 18 juni 2006

van 14 juli tot en met 27 augustus 2006

van 14 juli tot en met 27 augustus 2006

6
Provincie

Oost-Vlaanderen

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

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

toegang gratis 
openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur, 
gesloten op maandag

http://www.stedelijk.nl
mailto:caermersklooster@oost-vlaanderen.be
http://www.caermersklooster
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Melia
Jaarsma
The follower/De meeloper

31 mei t/m 2 juli 2006
Installaties, schilderijen en tekeningen

\

1

CD

O

O

ghenj•

*
*
*

%,.
4L

O
*67*2114-e.l » “1-

(/ memmeehmmeeseresrenpemmmememe— 
•rmmeleeemeebepemigteeemeeh//6.05» 
M.05 Hedah at KUNSTVLAM // 07.05 » 10.06 SECRET 
AGENDA opening 07.05 17100 (part of Planet Gender) / 
VIDEOTHEEK KÖRPEREIN/SATZ a project of Stichting 
S okkei initiated by Anke Schafer opening 20.05 
1700 to 19230fro 20:00 screening abLu 1ère 
(Bogaardenstraat MB Maastricht) I SILICOSE VALLEY 
KIT PRESENTING THE LACK OF DECISION, OR LUCK 
10.06 20:00 / location Brusselsestraat IM I accurate 
info SECRET AGENDA pregra wrm.hedah.ni I
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Refugee-Only (2003)

“2
KN, a

artoteek den haag Wilhelminapark 1 Tilburg

Denneweg 14a 
T 070 346 5337
info@artoteekdenhaag.nl
www.artoteekdenhaag.nl

open: wo t/m vr: 11.00-18.00 uur 
za: 10.00-17.00 uur
eerste en laatste zo v/d maand:
12.00-17.00 uur

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl

(EMTRE FeR
comtemeRARy ART 
MAAITGICHT

OPEMNGTnEs

2006: Zicht op landschap: Afzondering

breda — 16 juni t/m 9 juli 2006
Presentatie 16.6.2006 om 20.00 uur "I il

Koen Wastijn
Z0NDAG18 31
VAN À TOT :

7*
DAG 23 ffINI 2006

Of

"Termite One"
24 31,2006
FaUN20066

3

antwerpen — 8/9/10 juni 2006
Presentatie 8.6.2006 om 20.00 uur

Werkperiode - 16.5 t/m 8.6 -

.CAMPUS SINT LUCAS 
ESINT-30ZEFSTRAAT 3

2018 EN

Kim Vandaele

antwerpen — Performances
24.6.2006 / 1.7.2006 / 8 en 9.7.2006 / 15.7.2006 

telkens om 20.00 uur

Werkperiode - 20.6 t/m 15.7 -

«

Thomas Olbrechts en
Jean Philippe Convert

envisvure ITAAAt 114
FARALLFLwE, 101 

www hedah .n 
Infchedah.n
Te . +11 351 oi 75

THvmrony • S•nony Fr.m 11.00 • 17.00 h

www.stroom.nl

MODERN©ITE 
ISM LE GRAND CAFÉ, CENTRE D'ART 
CONTEMPORAIN SAINT-NAZAIRE (F) 

JORDI COLOMER 
PEDRO CABRITA REIS 
FRANCIS ALŸS 
MARCELO CIDADE 
ANITA MOLINERO 
23 APRIL T/M 11 JUNI 2006

OMA
24 JUNI T/M 20 AUG 2006

en Sg p I breda — Kloosterlaan 138MemCA I do t/m zo van 13 tot 17 uur

S8 VA •E antwerpen — Provinciestraat 287

E E E vr en za van 13 tot 17 uur

“9 www.lokaalOl.org

K
G

d

«
«

CTDAANA DEN HAAG HOGEWAL 1-9 
• I VVI 2514 HA DEN HAAG
T. 070-3658985 INFO@STROOM.NL

OPEN: WO T/M ZO 
12.00-17.00 UUR

mailto:info@artoteekdenhaag.nl
http://www.artoteekdenhaag.nl
http://www.depont.nl
http://www.stroom.nl
http://www.lokaalOl.org
mailto:INFO@STROOM.NL
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Edward Ruscha

The Los Angeles County Museum on Fire, 1965-1968

orthodox, zoniet moedwillig tegendraads. Omdat ze graag 
buiten de lijntjes kleuren is het werk van de kunstenaars uit 
Los Angeles bij momenten pertinenter dan dat van hun 
New Yorkse tijdgenoten. De pop art van Ed Ruscha is zowel 
ironisch als conceptueel. Zijn Los Angeles County Museum 
on Fire, geschilderd in 1965, het jaar waarin het museum 
geopend werd, is een veelbetekenend statement. In de 
recente kunstgeschiedenis bekleedt Ed Ruscha een unieke 
positie, maar in Europa kent zijn werk slechts een beschei
den succes. Met zijn deelname aan de laatste Biënnale van 
Venetië en een recente tentoonstelling van zijn foto’s in het 
Jeu de Paume komt daar blijkbaar verandering in. De kun
stenaar is ondertussen wel 69.

Het baldadige van zijn brandend museum vinden we ook 
terug in de extreem gewelddadige performances van Chris 
Burden. Zo liet hij zich in naam van de kunst beschieten 
met een long rifle, sloot hij zich gedurende vijf dagen op in 
een bagagekluis en gijzelde hij rechtstreeks op televisie een 
presentatrice.

De minimalistische sculpturen van John McCracken heb- 
bénpop-artachtige kleuren en de conceptuele kunst van 
John Baldessari is burlesk. Het bijzondere licht van de 
Westkust inspireerde zeer uiteenlopende kunstenaars als 
James Turrell, Robert Irwin en Bill Viola, die er in 1983 zijn 
Anthem draaide, tot immateriële werken met kosmische 
referenties.

En toch is de werkelijkheid heel wat prozaïscher. Kunste
naars vestigen zich in Los Angeles omdat het er goedkoper 
is. Ze vinden er ruimere ateliers en kunnen er gemakkelijk 
aan de slag in het kunstonderwijs of in de beeldindustrie. 
Tevens kunnen ze gebruik maken van de faciliteiten van de 
film- en de luchtvaartindustrie, van bijhorende technische 
infrastructuur en van professionele ondersteuning. De 
invloed van animatiefilms, grafische vormgeving en publi
citeit is in hun werk duidelijk zichtbaar. Terwijl New Yorkse 
kunstenaars neerkijken op hun lesgevende collega’s - ofwel 
zijn ze fin-de-carrière, ofwel hebben ze nooit een carrière 
gehad - speelt het kunstonderwijs in Los Angeles een 

belangrijke rol in de creatie van een uitzonderlijk model 
van samenwerking en onderlinge beïnvloeding.

Ondanks de avant-gardistische reputatie van New York 
vond de eerste individuele tentoonstelling van Andy 
Warhol, waarbij hij 36 geschilderde soepblikken tentoon
stelde, in 1962 plaats in L.A. Ook de eerste retrospectieve 
van Marcel Duchamp in 1963 in het Pasadena Art 
Museum is aan New York voorbijgegaan. Bruce Nauman 
maakte er zijn eerste video’s en het eerste per satelliet tus
sen ÜCLA en NYU uitgezonden kunstwerk van Nam June 
Paik, was een productie van het Long Beach Museum.

De tentoonstelling is zowel chronologisch als thematisch. 
Eindjaren '50 installeerden de beatdichters en kunstenaars 
zich in Venice. In hun kielzog ontstond de junk art - met 
afval van de consumptiemaatschappij geassembleerde 
sculpturen. Dankzij The Beanery (1965), een surrealistische 
reconstructie van de lokale bar, waarbij de hoofden van de 
habitués vervangen werden door een horloge (het werk was 
sinds de jaren ’70 permanent in het Stedelijk Museum van 
Amsterdam te zien) kreeg Edward Kienholz ook in Europa 
een zekere bekendheid. De minimalistische objecten van de 
Finish Fetish of de L.A. Look-beweging, met kunstenaars als 
Larry Bell en Peter Alexander, worden gekenmerkt door per
fect afgewerkte, felgekleurde en spiegelende oppervlakken. 
Hun esthetiek leunt aan bij deze van auto’s en surfplanken. 
De Light & Space-beweging van Robert Irwin daarentegen 
heeft meer belangstelling voor de perceptie. Manipulatie van 
de ruimte creëert nieuwe zintuiglijke ervaringen.

Performance en video vonden er dankzij het Art & 
Technology-programma van het Los Angeles County 
Museum of Art (LACMA) en het Los Angeles Institute of 
Contemporary Arts (LAICA), en experimentele kunstscho
len als het California Institute of the Arts (CalArts), een 
vruchtbare voedingsbodem en een geïnteresseerd publiek. 
Feministische kunstuitingen ontwikkelden zich via het 
mede door Judy Chicago en Miriam Shapiro opgerichte 
alternatieve opleidingscentrum van de Woman’s Building.

Het interdisciplinaire karakter van CalArts, waar zowel 

dansers, musici, cineasten, grafici als beeldende kunste
naars worden opgeleid, trok studenten aan als Mike Kelley 
en Jim Shaw, die zich in tegenstelling tot studiegenoten aïs 
Jack Goldstein, Robert Longo, Eric Fischl of Matt Mullican, 
die na hun studies naar New York vertrokken, definitief in 
Los Angeles vestigden. Ze werden vooral aangetrokken 
door de afdeling grafiek en de idee te kunnen samenwerken 
met pioniers van de computermuziek als Morton 
Subotnick. Maar hun leraars waren conceptuelen als John 
Baldessari, Douglas Huebler en Michael Asher.

Ook Europese kunstenaars vestigden zich in Los Angeles, 
zoals de Franse dichter en performer Guy de Cointet of de 
Nederlander Bas Jan Ader, waarvan op de tentoonstelling 
onder andere het eerste deel van zijn In search of the miracu
lous (1973-75) te zien is. Het bestaat uit 18 zwart-witfoto’s 
waarop we de kunstenaar volgen terwijl hij doelloos door 
het nachtelijke Los Angeles dwaalt. Het tweede deel zou 
bestaan uit een solozeiltocht over de Atlantische Oceaan in 
de kleinst mogelijke boot, het derde deel uit een zoektocht in 
Amsterdam. In april 1976 wordt zijn boot teruggevonden 
ten westen van Ierland. Van de kunstenaar geen enkel 
spoor. Zowel Ader als de Cointet kenden weinig succes, 
maar bleken later van belang voor kunstenaars als Paul 
McCarthy, Mike Kelley en Allen Ruppersberg. Deze drie zijn 
in de tentoonstelling goed vertegenwoordigd met vroeg 
werk. De gedeeltelijke reconstructie van Ruppersbergs Al’s 
Café (1969) en Al’s Grand Hotel (1971) met menukaarten, 
rekeningen, administratieve documenten en een documen
taire film geeft een goed idee van de fascinatie van deze kun
stenaar voor het ‘echte’ leven. Ondanks zijn passie voor 
taal, voor boeken en het lezen ervan, schuilt zijn belang 
vandaag voornamelijk in zijn ervaringen met het vermen
gen van high en low, het private en het publieke, het leven 
en de kunst.

De tentoonstelling eindigt in 1986 met de opening van 
het nieuwe Museum of Contemporary Arts (Moca) in 
Bunker Hill, van de Japanse architect Arata Isozaki. 
Hierdoor wordt de indruk gewekt dat een periode werd afge-

Museum 21012152%0] AMSTERDAM
CHRIS MILITANT BOURGEOIS
EVANS (PARTI) 3 JUNI T/M 9 JULI 2006

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

Immaterials
t/m eind mei 2006

Art Basel
14 - 18 juni 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

http://WWW.SMBA.NL
mailto:MAIL@SMBA.NL
mailto:info@paulandriesse.nl
http://www.galeries.nl/andriesse
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27 mei t/m 8 juli 2006

Rob 
Birza
plavsmmom

Magali 
Reus

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140

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

mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

Stedelijk 
Museum Schiedam 

Maria Roosen

Museum voor moderne en hedendaagse kunst

STDSGLR
Stadsgalerij Heerlen
gehuisvest in het Glaspaleis Bongerd 18 / Postbus 1, NL 6400 AA Heerlen
+31 45 577 22 10 / stadsgalerij@heerlen.nl I www.stadsgalerijheerlen.nl
di, wo, vrij 11:00-17:00 uur / do 11:00-20:00 uur za/zon- en feestdagen 13:00-17:00 uur

30/04/06 > 25/06/06
HET VUUR VAN
IEDERE DAG
KUNSTENAARS TUSSEN REALITEIT EN VERBEELDING
NATASJA KENSMIL
ELÉONORE DE MONTESQUIOU
MARC MULDERS
MARJOLEIN ROTHMAN

AAD DE HAAS
DE LAATSTE TEKENINGEN

sharedo6 May - 04 June 2006, Amsterdam
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www.stedeliikmuseumschied am. nl
Maria Roosen, Zelfportret, 2000, Keramiek, 25 x 25 x 28 cm, Collectie, Courtesy galerie Fons Welters, 

Amsterdam, Foto, Liedeke Kruk

History/ 
Decolonising 
the image 
a four-part project
on the visual representation of 
decolonisation and its legacy

Film programme
27 May -1 June, Maison descartes 
international conference
1-3 lune, universiteitvan Amsterdam 
Further information www.agentur.nl

Exhibition curated by Delphine Bedel and sophie Berrebi. Artists include Tiong Ang, 
Dineo Bopape, Theresa Hak Kyung cha, Claudia cristóvao, Fendry Ekel, Mounir Fatmi, 
johan Grimonprez, sigalit Landau, otobong Nkanga, Renée Ridgway, jean Rouch, aayce 
salloum, Kwang-Ju son. video Lounge Films selected by Francesco Bernardelli, Digital 
Art Lab, Daniel du Bern ft Tessa Giblin, Ratiba Hadj-Moussa, steve pillar/off stream, Greg 
streak/pulse, Ruangrupa, Basak senova/Nomad, and films by Melvin Moti, susan Youssef, 
organised byasca, universiteitvan Amsterdam, Maison Descartes, institut Français des pays-Bas 
and agentur. Met dank aan: knaw, Mondriaan stichting, vsb Fonds, icg, Huizinga institute, W139 
and Arti et Amicitiae.

Arti ft Amicitiae
6 May - 4 aune
Tue - sun: 13.00 -18.00
Rokin 112,1012 lb Amsterdam 
+31 (0)20 623 35 08 / www.arti.nl

W139
13 May - 4 aune
Tue - sun: 13.00 -18.00 
oosterdokskade 5,1011 ad Amsterdam 
+31 (0)20 622 94 34 / www.w139.nl

mailto:mall@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
mailto:stadsgalerij@heerlen.nl
http://www.stadsgalerijheerlen.nl
http://www.stedeliikmuseumschied
http://www.agentur.nl
http://www.arti.nl
http://www.w139.nl
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sloten. De toenmalige nieuwe generatie is ondertussen al 
dertig jaar bezig, terwijl het de Europese bezoeker ook 
benieuwt om te weten wat er vandaag in Los Angeles gaan
de is. Lieven Van Den Abeele

- Los Angeles 1955-1985 tot 26 juni in het Centre 
Pompidou, Place Georges Pompidou, 75004 Parijs 
(01/44.78.12.33; www.centrepompidou.fr).

Netherlands Now! Het Parijse Maison Européenne de la 
Photographie stelt gedurende drie maanden al haar Zalen 
open Voor fotografie uit de lage landen. Naast een tentoon
stelling over het fotografisch werk van René Magritte, afgelo
pen zomer al te bezichtigen in Bozar, is er ook een retrospec
tieve van de fotograaf-cineast Johan van der Keuken en een 
prikkelend overzicht van de hedendaagse Nederlandse foto
grafie. De titel van deze laatste presentatie, Netherlands Now!, 
laat niets aan de verbeelding over: de Nederlandse fotografie 
staat klaar om de wereld stormenderhand te veroveren.

Voor een land dat de afgelopen 15 jaar een ware explosie 
heeft gekend aan musea en instellingen die zich over foto
grafie buigen (het zijn er ondertussen al meer dan vier), 
hoeft het niet te verwonderen dat de lokale fotografie- 
productie er op veel steun (en een uitgekiende promotiema- 
chine) kan rekenen. In navolging van de fotografen die in 
de jaren ‘90 internationaal doorbraken (Rineke Dijkstra, 
Bertien van Manen, Inez van Lamsweerde...) kiezen veel 
Nederlandse fotografen ook vandaag voor het portret. Niet 
alleen het genre, maar ook de specifieke werkwijze van die 
illustere voorgangers blijft doorwerken. In de portretten 
van Céline van Balen, Carla van de Puttelaar en Annaleen 
Louwes verschijnt het model als een (gewillig?) slachtoffer 
dat zonder wederwoord aan de meedogenloze blik van de 
fotograaf is overgeleverd. In de beschrijvende portretten 
van Céline van Balen legt de camera elke onvolkomenheid 
van het gelaat onherroepelijk vast, terwijl in de beelden van 
Carla van de Puttelaar de slapende (en naakte) modellen 
elke controle verliezen over de manier waarop hun lichaam 
getoond wordt. De machtsverhouding die in elke portret- 
situatie speelt wordt hier wel heel eenzijdig in het voordeel 
van de fotograaf beslecht.

Deze portretfotografen gebruiken hun camera als een 
niet al te zachtzinnige koevoet om het aan hen toever- 
trouwde lichaam in de gepaste plooi te leggen. Hun genade
loze scherpte en hun keuze voor een groot formaat, zorgt 
voor een keiharde confrontatie. De blik van de fotograaf, 
waarmee de bezoeker zich automatisch vereenzelvigt, is 
bestraffend en valt hautain neer op het lichaam. De meeste 
fotografen hebben dan ook (net zoals Rineke Dijkstra overi
gens) een voorkeur voor het gekneusde, onzekere tiener- 
lichaam dat zich nauwelijks staande weet te houden. 
Nederlandse fotografen houden blijkbaar niet van volwas
sen lichamen (wellicht omdat deze de wereld al te zelfzeker 
tegètnoet treden), De broosheid van het tienerlijf is in hun 
foto’s echter nooit charmant of innemend, maar wordt 
steevast naar vorengeschoven als dëuiteindelijke waarheid 
van het lichaam. Het ineengestuikte lichaam heeft hier een 
bij uitstek morele functie; het etaleert de onverdraaglijke 
waarheid van een leven dat bij voorbaat gedoemd lijkt. 
Alleen Anuschka Blommers & Niels Schumm ontsnappen 
aan deze moraliserende toon: hun portretten geven het 
model de ruimte om zich zelfbewust aan de buitenwereld te 
vertonen (hier wordt een intieme wereld gesuggereerd, 
geen opake buitenkant beschreven).

Naast het portret is ook het landschap (in zijn brede bete
kenis) een populair genre. De meeste fotografen opteren niet 
voor het weidse, open landschap, maar selecteren er details 
uit (een zonovergoten berm met vrolijk gekleurde flora in de 
beelden van Wout Berger, een met roze blaadjes bedekt 
sprookjesbos bij Marnix Goossens). Opvallend is dat het 
landschap telkens een afgesloten ruimte is, zonder een moge
lijkheid voor de kijker om zich in die ruimte te bewegen. 
Dezelfde geslotenheid keert terug in de nachtelijke en ziels- 

Carla van de Puttelaar

Zonder titel, 2005. © Van Zoetendaal

Hellen van Meene

Lonon, 2005: © Van Zoetendaal

verlaten stadslandschappen van Frank van der Zwalm of in 
de foto’s van Edwin Zwakman, die zijn zelf in elkaar geknut
selde maquettes van woonwijken vastlegt. Het resultaat is 
dat het landschap al te vaak gereduceerd wordt tot een of 
andere vorm van picturale decoratie. In de beelden van Leo 
Divendal gebeurt dit zelfs letterlijk: zijn impressionistische 
behandeling van het fotomateriaal herleidt het beeld tot een 
bij uitstek picturaal effect. Toch is hiermee niet alles gezegd. 
De stelselmatige reductie van de ruimte tot een plat vlak sug
gereert dat deze fotografen het land waarin ze wonen en 
werken ervaren als één ‘schetterend’ oppervlak. Het proble
matische is dat ze dit zonder enige ironische afstandelijkheid 
doen: hun strategie is er niet één van ontmaskering, maar 
van bevestiging. De breuk met de geëngageerde reportage-

fotografie van de vroegere generatie succesvolle Nederlandse 
fotografen (belichaamd door onder anderen Johan van der 
Keuken) kan niet groter zijn. De hedendaagse Nederlandse 
fotografie wordt niet langer gedragen door de wens van de 
fotograaf om de confrontatie met de buitenwereld aan te 
gaan, maar door de steriele opsluiting in het gesloten univer
sum van zijn/haar zelfgenoegzame ‘ik’. Het werk van 
Lidwien van de Ven is de uitzondering die de regel bevestigt: 
zij is dé enige die tenminste probeert om iets van de onher
leidbare complexiteit van het landschap (en van zijn bewo
ners) in beelden te vatten. Steven Humblet

- Netherlands Now! L’école du Nord tot 11 juni in het Maison 
Européenne dé la Photographie, Rue de Fourcy 5, Parijs 
(01/44.78.75.00; www.mep-fr.org). Publicatie bij de ten
toonstelling: Elizabeth Nora (red.), Netherlands Now! L'école du 
Nord, Editions du Regard, Paris, 2006. ISBN 284105196X.

Michelangelo Drawings, Closer to the Master. Closer 
to the Master, heet de show, en dat mag letterlijk genomen 
wórden. De Michelarigelotentoonstelling die nog tot eind 
juni loopt in het Londense British Museum geeft voor het 
eerst in enkele decennia een uitgebreid overzicht van de 
tekeningen van de renaissancekunstenaar. Ze zijn er te 
bezichtigen in een doorlopende serie van kabinetten waar
in alle aandacht naar de tientallen figuren en krabbels op 
het uitgestalde papier gaat. Wie deze unieke verzameling 
werken wil bekijken, is verplicht geduldig in te voegen in de 
rij bezoekers die, met de neus op de kleine tekenbladen, 
door het uitgestippelde parcours schuifelt. De fysieke, per
soonlijke nabijheid tot het werk Iaat toe de papieren te 
bestuderen tot in de kleinste details, vanuit het standpunt 
van de tekenaar. Bovendien krijgt de bezoeker in het chro
nologisch overzicht tegelijk een beschouwing aangereikt 
die het leven van de kunstenaar minutieus volgt: van bij de 
eerste tekeningen in het atelier van Ghirlandaio, via de 
voorstudies voor zijn meesterwerken, over de persoonlijke 
portrettekeningen van zijn geliefde, tot aan de meer reli
gieuze tekeningen in de laatste levensjaren. De brieven en 
sonnetten die aan de tentoonstelling toegevoegd zijn, 
maken de stelling van de curatoren compleet: de verzamel
de tekeningen vormen de meest uitgelezen rode draad in 
het leven van de grootste der renaissancekunstenaars. Ze 
zijn het convergentiepunt waar zijn schilderkunst, archi
tectuur, sculptuur, poëzie en leven samenkomen. 
Michelangelo’s tekeningen als waarlijke levensdraad van 
het genie.

Dat de uitgekiende opstelling erin slaagt het werk op een 
directe manier open te gooien voor het publiek, zowel voor 
de leek als voor de professional, is onloochenbaar. Dat de 
betekenis en kwaliteit van het verzamelde werk inderdaad 
bijzonder indrukwekkend en uniek zijn, kan evenmin wor
den ontkend. Maar het punt waarop de tentoonstelling 
haar eigen invalshoek als unieke sleutel tot de persoonlijk
heid van het renaissancegenie presenteert, is daarentegen 
heel discutabel.

Samengesteld uit de collecties van het British Museum, 
het Ashmolean Museum en het Haagse Teyler Museum, 
bestaat dit overzicht voor het overgrote deel uit schetsen 
van het mannelijk lichaam. Of, beter gesteld, van onderde
len van mannenlichamen. En om helemaal precies te zijn: 
van de spiermassa’s op deze lichaamsdelen. Het is overdui
delijk dat Michelangelo die virulente musculatuur heeft uit
gediept tot een centraal dramatisch motief in zijn tekenin
gen. Reeds in de vroegste schetsen blijkt hoe hij met scha
duwwerking en overdrijving een onvoorstelbare spanning 
toevoegt aan ruggen, buiken, armen en dijen. De natuurge
trouwe weergave is daarbij veeleer uitgangspunt dan resul
taat: lichamen worden gemanipuleerd tot onmogelijke 
poses om een maximale impact op het papier te krijgen. De 
getekende lichaamsdelen zijn stuk voor stuk voorstudies 
voor Michelangelo’s sculpturen en schilderijen: David, 
Het laatste oordeel, Leda en de zwaan, Dag en Nacht, en de
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June 13-18,2006
Open hours: 1 p.m. to 9 p.m.

59 GALLERIES FROM 24 COUNTRIES new at liste'

Austria: kunstbuero, Vienna Belgium: dépendance*. 
Brussels Canada: Tracey Lawrence, Vancouver. China: 
Vitamin Creative Space*, Guangzhou Denmark: Kirkhoff, 
Copenhagen. Mogadishni, Copenhagen. Christina .Wilson, 

. Copenhagen France: Cortex Athtetico*. Bordeaux. Cosmic*, 
Paris. Jousse Entreprise, : Paris. Maisonneuve, Paris 

k Germany: Isabella Bortolozzi", Berlin. Vera Gliem, Colo- 
h : gne.- Karin Guenther Nina Borgmann, Hamburg. Linn 
B Lühn*, Cologne. Sies + Höke, Dusseldorf. Van Horn*, 
B - Dusseldorf. Jan Wentrup, Berlin Great Britain: Counter, 
I London. Sorcha Dallas*, Glasgow. Hollybush Gardens*, 

London. Kate MacGarry, London. Sutton Lane*. London.
—Vilma Gold, London. Jonathan Viner/Fortescue Avenue’, 

• London Greece: The Breeder, Athens Holland: Ellen de 
—Bruijne, Amsterdam. Juliette Jongma’, Amsterdam. 
Mr Tiiana Stiater, Amsterdam. Upstream, Amsterdam, mar- 
■py tin van zomeren/gmvz*, Amsterdam Ireland: mother's 
E—tankstationt, Dublin Israel: Tai Esther, Tel Aviv Italy: Fonti, 
E. Naples. Maze, Turin. Monitor*, Rome. Raucci/Santamaria, 

Esfc Nobles. T293, Naples Japan: Hiromi Yoshii, : Tokyo 

ELithuania: IBID Projects, London & Vilnius Luxembourg: 
SNosbaum & Reding - Art Contemporain, Luxembourg 
0 New Zealand: Michael Lett, Auckland Norway: Standard

Opening reception:
Monday, June 12, 5 p.m. to 10 p.m.

Burgweg 15, CH-4058 Basel
T +41/61/692 20 21, info@liste.ch, www.liste.ch
A project in the workshop community Warteck pp
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10 Years Main Sponsor
E. GUTZWILLER & CIE, BANQUIERS, Basel
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(Oslol, Oslo Poland: Raster, Warsaw South Africa: Joâo 
t Ferreira, Cape Town Spain: NoguerasBlanchard", Barce- 
L Iona Switzerland: Evergreene, Geneva. Freymond-Guth

& Co./Les Complices*, Zurich. Groeflin Maag*, Basel 
: Sweden: ALP/Peter Bergman, Stockholm. Natalia Goldin,

Stockholm USA: Broadway 1602*, New York. Cohan and 
Leslie, New York. Zach Feuer (LFLJ*. New York. Foxy 
Production*, New York. Anna Helwing". Los Angeles. 
Daniel Hug, Los Angeles. Daniel Reich, New York. Taxter 
& Spengemann*, New York.
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01-05 TM 09-06-06
GASTATELIERS j
WIELWIJK 3/3 A

TENTOONSTELLING T.G.V OPLEVERING 
GLAS-IN-LOOD RAMEN GROTE KERK 
DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

19-05 TM 08-07-06
TEUN HOCKS 
FOTOWERKEN A

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

OPENINGSTIJDEN
WOENSDAG TM ZATERDAG 12-17 UUR
EERSTE ZONDAG VD MAAND 12-17 UUR

ZOMERSLUITING 
09-07 TM 15-08-06

VOOR MEER INFORMATIE: 
ZIE WEBSITE

HAMID ED-DAKHISSI & NICO PARLEVLIET
BEELDEND KUNSTENAARS WERKEN 6 WEKEN 
IN GASTATELIERS AAN HET 
ADMIRAALSPLEIN 256 DORDRECHT

CBK
DORDRECHT

Zonder Titel (Eva) / Daan Samson® Zonder Titel (Edith) ! Daan Samson® Zonder Titel (Moritz) / Daan Samson®

1. Gegoten stoel 'Rhino' 
van Richard Hutten

2. Tien CD's uit de catalogus van 
Klara's eigen muzieklabel

3. Outfit vervaardigd in de 
beruchte studio van 
TruusTrendy [Anti_Mass_ 
Consumption_Warriorism]

4. Handgemaakte schoudertas 
van Mariëlle Wichards

Hoogwaardige gebruiksartikelen 
/ bestemd voor EvaWittockx 
(1976, curator beeldende kunst 
& performance; kunstcentrum 
STUK te Leuven) 
/ beschikbaar gesteld door 
zes Nederlandse en Belgische 
ontwerpers & bedrijven

Hoogwaardige gebruiksartikelen 
/ bestemd voor Edith Doove 
(1963, onafhankelijk 
kunstcriticus en 
curator te Brussel) 
/ beschikbaar gesteld door 
zes Nederlandse en Belgische 
ontwerpers & bedrijven

Hoogwaardige gebruiksartikelen 
/ bestemd voor Moritz Küng 
(1961, curator tentoonstellingen, 
kunstcentrum DE SINGEL 
te Antwerpen) 
/ beschikbaar gesteld door 
zes Nederlandse en Belgische 
ontwerpers & bedrijven

5. 'Metropolitan World Atlas' 
uitgegeven door
OIO Publishers te Rotterdam

6. Jaarabonnement op het 
kritische weekblad
Vrij Nederland

Daan Samson // 2006 Installatie t.b.v. expositie Anspach Center te Brussel // www.daansamson.nl // info@daansamson.nl // Rotterdam (NL)

Oproep
De hiernaast geschetste 
installatie is onderdeel 

van de expositie Anspach 
Center, van 13 mei t/m 

10juni 2006 in de 
voormalige shoppingmall 

aan de Anspach 
Boulevard te Brussel.

Alle in dit kunstwerk 
genoemde producten zijn 

speciaal geselecteerd voor de 
drie vermelde curatoren.

Het drietal is hierbij 
uitgenodigd om de 

artikelen gedurende de 
expositie in ontvangst te 
komen nemen. Hiervoor 

dienen zij contact op 
te nemen met 

de kunstenaar.

Ha ik u
DON QUIJOTE 
EXHIBITION 
30 Apr - 6 Aug 2006

Filmprogramma
25 mei en 1 jun, 19:30 uur 
(a Lantaren / Venster 
Gouvernestraat 133,., 
Rotterdam) .

Ha iga

MATHIAS 
POLEDNA
EXHIBITION
30 Apr - 11 Jun 2006

Filmprogramma georganiseerd 
door Mathias Poledna.
18 mei 19:30 uur 
(a Lantaren / Venster )

TUE 
GREENFORT 
EXHIBITION 
24 Jun -6 Aug 2006 .

Opening
Vrij,23 jun2006,18.00 uur

Moments in

Word and Image

Four Centuries of Japanese Scroll
Paintings from the
Jon de Jong Collection

Witte de With
Center, for Contemporary Art
Witte de Withstraat 
3012 Rotterdam, NL 
T+3110110 4110144 - 
8 info0wdw.nl www.wdw.nl 
open: Tué - Suh 11- 6p.m..

ni—„.. .....----- . ‘ '■-------.

The best kept secret in Flanders.

www.kunstuitleendijkstra.com

30 April - 3 September 2006

Museum Schloss Moyland
Arn Schloss 4

D - Bedburg-Hau I Kreis Kleve 

Tel. +49 2824 / 95 10-60 
www.moyland.de

Pixels Of 
Reality
What do you Know, 
What do you See?
Exibltion Opening at
Public Space With A Roof
Thursday May 18th, 7pm 
Lectures and discussion 
May 20th and 21st

WWW.
pswar.org
Exibition Opening at 
Public Space With A Roof 
Thursday May 18th, 7pm 
Lectures and discussion 
May 20th and 21st
What do you Know, 
What do you See?

mailto:CBK@DORDRECHT.NL
http://WWW.CBKDORDRECHT.NL
http://www.daansamson.nl
mailto:info@daansamson.nl
info0wdw.nl
http://www.wdw.nl
http://www.kunstuitleendijkstra.com
http://www.moyland.de
swar.org
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schilderingen in de Sixtijnse kapel. De tentoonstelling pre
senteert naast de tekeningen dan ook telkens reproducties 
van het uiteindelijke werk. Het is precies in het bijeenbren
gen van deze twee fasen van hetzelfde werk dat de voorop
gestelde hegemonie van de tekeningen niet helemaal meer 
opgaat. Bij de overstap van tekeningen naar andere discipli
nes wordt bijvoorbeeld duidelijk dat die overweldigende 
spiermassa’s, die al in de vroegste tekeningen opduiken, 
opvallend trager evolueren in Michelangelo’s beeldhouw
kunst. De Pietà, het werk in de Sint-Pietersbasiliek waarmee 
hij in 1499 zijn naam vestigt, toont een Christusfiguur die 
nagenoeg van elke spier ontdaan is. Dat heeft uiteraard ten 
dele te maken met het thema van het werk, dat schijnbaar 
elke overdreven dramatiek uitsluit. Maar dit tegenargu
ment wordt op zijn beurt weerlegd door de dramatiek in het 
kleed van Maria. De methode om het dramatische motief in 
de kledij te stoppen in plaats van in de spiermassa’s blijkt 
een rode draad door Michelangelo’s vroege sculpturen (zie 
ook de Madonna met Kind in Brugge). Het is pas met de figu
ren voor Dag en Nacht in de Florentijnse Medicikapel dat 
daar definitief verandering in komt. Deze sculpturen laadt 
Michelangelo op met dezelfde lichamelijke spanning die 
van in het begin in de tekeningen aanwezig is. Het naar 
voor geschoven thema van de theatrale lichamelijkheid 
blijkt in de verschillende disciplines dus niet gelijk op te 
lopen. De lichamelijk dramatiek in de tekeningen wordt wel 
aangekaart (en krijgt zelfs seksuele connotaties mee), maar 
nergens wordt gesproken over de verschuivingen en wijzi
gingen in de overgang van de getekende voorstudies naar 
het definitieve werk.

Deze ietwat krampachtige houding ten opzichte van 
Michelangelo’s omgang met verschillende kunstdisciplines, 
blijkt nog meer uit de behandeling van het tiental architec- 
tuurtekeningen in de tentoonstelling. Toevallig of niet 
tonen deze uitsluitend ramen of kroonlijsten; er is geen 
enkel grondplan van een ruimte op zich, laat staan van een 
volledig gebouw. De concentratie van de kunstenaar op 
deze architecturale kaders is op het eerste gezicht hoogst 
opmerkelijk, te meer omdat ze opvallende gelijkenissen ver
toont met de methodiek in Michelangelo’s lichaamsteke- 
ningen. Ten eerste concentreren de tekeningen zich in beide 
gevallen op een heel specifiek onderdeel (musculatuur - 
kaders) in plaats van op het geheel (het lichaam - het plan). 
Daarnaast wordt dit onderdeel bestudeerd en herwerkt tot 
het een zware dramatische geladenheid krijgt. En ten slotte 
hanteert Michelangelo deze gedramatiseerde elementen 
om zijn uiteindelijke kunstwerk zelf (het gebeeldhouwde 
lichaam, de architecturale ruimte) te structureren. Terwijl 
de tentoonstelling deze methode wel herkent in het geval 
van de sculpturen, blijven de tekeningen voor een werk als 
de trappenhal van de Biblioteca Laurenziana in Firenze, 
waar deze benadering net zo goed herkenbaar is, verstoken 
van enige duiding.

Het centrale verhaal van de Londense tentoonstelling 
- de tekeningen als levensdraad - blijkt dus maar een zeer 
beperkt deel van de lading te dekken. Veeleer dan die opge
roepen intimiteit rond de persoon van Michelangelo, zijn 
het de bekrabbelde documenten zelf die de tentoonstelling 
zo uniek maken. In dat opzicht biedt de fysieke nabijheid 
van het werk alle mogelijkheden om zelf dieperliggende 
verbanden en tegenstellingen te ontdekken. En precies deze 
fenomenale ontdekkingstocht verantwoordt op zichzelf al 
een oversteek naar Londen. Dries Vande Velde

> Michelangelo Drawings, Closer to the Master loopt nog tot 
25 juni in The British Museum, Great Russell Street, 
London WC1B 3DG. Reservatie van tickets is aan te bevelen 
(020/7 3.23.81.81; www.thebritishmuseum.ac.uk/miche 
langelo).

Michelangelo Buonarotti

Studie voor Adam, ca. 15 10-1511. Studie voor het plafond van de Sixtijnse kapel. © British Museum

Architectuur en Vormgeving
Dynamicity. Tactieken voor een veranderende metro
pool. Steden veranderen sneller dan gebouwen. Steeds meer 
architecten beseffen dat de traditionele werkwijze niet lan
ger vanzelfsprekend leidt tot een betekenisvolle toevoeging 
aan een stedelijke omgeving. Maar wat is een goede metho
de om de moderne metropool te begrijpen? Het Nederlands 
Architectuur Instituut (NAi) selecteerde wereldwijd vier 
bureaus die nieuwe concepten bedenken om grip te krijgen 
op het stedelijke leven. Actar Arquitectura (Spanje), Chora 
(Nederland), Atelier Bow-Wow (Japan) en Stalker/On 
(Italië) kijken, verzamelen, analyseren, onderzoeken, com
bineren, en doen tot slot een ingreep die aansluit bij wat er 
was, maar die ook iets nieuws toevoegt in relatie tot de stad 
als geheel. Hun onderzoeksgebied is altijd groter dan 
slechts een locatie in een stad. Ze zoeken aanknopings
punten op het niveau van de stad en de regio, en niet alleen 
met betrekking tot vorm en functie, maar ook tot netwer
ken en stedelijke processen. Hun oplossingen zijn meestal 
geen klassieke gebouwen. Het gaat om interventies in de 
bestaande stad, om bewegende gebruiksvoorwerpen, om 
nieuwe verbanden of om tijdelijke constructies. In de ten
toonstelling Dynamicity hopen de bureaus met actiepunten 
en stappenplannen een praktische doe-het-zelfhandleiding 
te bieden. Zo kunnen architecten zelf aan de slag met de 
hedendaagse metropool.

Atelier Bow-Wow laat zien dat het heel eenvoudig kan 
zijn. De meeste gebouwen in Tokio zijn lelijk, stelt Bow- 
Wow, maar juist die gebouwen zeggen meer over de essen

tie van een stad, dan welk mooi ontworpen gebouw ook. 
Onderzoek dus de lelijkheid, achterhaal welke condities heb
ben geleid tot de vorm en het gebruik (in Tokio is vaak de 
regelgeving debet aan ogenschijnlijk omslachtige construc
ties). Verzamel voorbeelden en leidt er principes uit af. Maak 
gebruik van deze principes, maak nieuwe combinaties en 
genereer zo nieuwe condities. Dat gaat bijvoorbeeld als 
vólgt. Waarneming 1: Wie in Tokio over straat loopt, ziet 
overal fietsen. Niet alleen als vervoermiddel, maar ook als 
meubelstuk, of als drager van handelswaar. Waarneming 2: 
In de stad zijn weinig vaste plekken voor ontmoeting. Geen 
pleinen, bankjes, dat soort dingen. Waarneming 3: 
Tijdelijke, collectieve ruimten ontstaan wanneer groepjes 
Japanners op/bij/naast hun fietsen pauzeren, eten, uitrus
ten. Die drie observaties leiden tot het idee van de 
Furnicycle, waarin de functies vervoermiddel, handel en 
meubelstuk zijn gecombineerd tot een nieuw object. En 
inderdaad vormen een aantal van die Furnicycles een tijde
lijke, collectieve ruimte, die zowel esthetisch als functioneel 
is. Een soortgelijke gedachte is uitgewerkt in Origami Art, 
een vouwtentje van papier dat gebruikt kan worden om pri
vacy te creëren in een overvolle gymzaal na een aard
beving.

Een ander voorbeeld geeft Stalker/On, dat de opdracht 
had Corviale te renoveren. Corviale is een woongebouw 
van bijna een kilometer (!) lang aan de rand van Rome. 
Sinds de oplevering in 1983 wonen daar bijna 16.000 
mensen. Sommige bewoners betalen huur, andere niet. 
Sommige appartementen zijn legaal bewoond, andere 
gekraakt of onderverhuurd. De architectonische opzet is 
gebaseerd op de ideeën van Le Corbusier: op de vierde ver-

13 May-17 June 2006: 1 July - 13 August 2006: www.cascoprojects.org

Swop nika
Network undgren
Story Space on Gift Economies Power and Illumination Project

■Ml

Galerie de Expeditie
Harmen Brethouwer ‘Delft waves’

13 april t/m 20 mei

kunstenaars
I juni t/m 30 juni

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

t 020 620 47 58
f 020 624 62 20

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

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

http://www.thebritishmuseum.ac.uk/miche
http://www.cascoprojects.org
mailto:galerie@de-expeditie.com
http://www.de-expeditie.com
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„GclerieDest.nk

Mollot fin de Mollat Mollat fin de Mollot
Alexander Korsmit
Sattva Leevhi Small Artprojects
Stenen Kamerpark 12, 5046 PP Tilburg tel. +31(013)5362787
open vr 19 za 20 zo 21 do 25 vr 26 za 27 zo 28 mei van 13.00 - 17.00 uur
www.smallartprojects.com

L€GO

KUNST
henri jacobs _ essays de bruxelles
2 april t/m 28 mei 2006

Wilhelminapark 21 _Tilburg (NL)_t. 013 582 07 70_www.legiokunst.nl geopend woensdag t/m zaterdag 13.00-17.30u, eerste zondag van de maand 13.00-17.00u

I..

De Overslag

Interfacing Space
Wouter Osterholt 
Elke Ultentuls
Een Zaalvullend doolhof van 
ruimtelijke ervaringen

Opening
zondag 14 mei om 15 uur/3 pm

Te bezichtigen t/m zondag 4 juni van woensdag tim zondag 
van 12 - 22 uur e.o. afspraak. LET OP ! De kunstenaars zijn tijdens 
deze eenmalige, verruimde openingstijden zelf aanwezig

Generaal Botha straat 7D T 040 2815503 EINDHOVEN overslag@iae.nl Voor info ROUTE en programma: www.iae.nl/users/overslag

FEEDBACK 
Een geluidsinstallatie van 
Petra Dubach en Mario van Horrik 
> 18 juni om 15 uur / 3 pm

In de week van 19 - 23 juni 
vindt onder leiding van Petra 
Dubach en Mario van Horrik een 
MASTERCLASS 
plaats. Presentatie van deze 
eerste in een reeks van master- 
classes >24 juni om 15 uur 
Meer informatie over deze mas
terclass, deelnamevoorwaarden 
en inschrijving is te vinden op 
www.iae.nl/users/overslag

Bluestone
accentagts& 

belast-gactfseurs

lkantoor

In8

F

Gerard Koek

‘Forever Now’
21 mei t/m 2 juli / opening Zo. 21 mei, 15.00 uur

P R P L
KUNSTENAARSINITIATIEF

Open: donderdag t/m zondag 13.00 -17.00 uur / Kunstenaarsinitiatief Paraplufabriek / Van Oldenbarneveltstraat 63a Nijmegen / tel: 0031(0)24-3601746 / www.expoplu.nl / info@expoplu.nl FBRK

15 apr - 20 mei 2006

Marjaana Kella
27 mei -1 juli 2006

Sara Blokland
Van Zoetendaal Keizersgracht 488 1017 eh Amsterdam

willem@vanzoetendaal.nl +31 20 6249802 www.vanzoetendaal.nl 

wo tm za van 13 -18 uur en eerste zondag van de maand

DFOTO/San Sebastian 

www.coff.es/en/dfotoo6 

4-7 mei 2006

Art Amsterdam/KunstRai 3-7 mei

031 
Ruth van Beek 
Tudor Bratu 
Koen Hauser 

Betty Ras 
Diana Scherer

http://www.smallartprojects.com
70_www.legiokunst.nl
mailto:overslag@iae.nl
http://www.iae.nl/users/overslag
http://www.iae.nl/users/overslag
http://www.expoplu.nl
mailto:info@expoplu.nl
mailto:willem@vanzoetendaal.nl
http://www.vanzoetendaal.nl
http://www.coff.es/en/dfotoo6
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dieping waren winkels gepland en veel woningen zijn vrij 
indeelbaar. De mensen die er wonen hebben er geen 
mening over, maar in de rest van Rome overheerst een 
negatief oordeel. Stalker/On verzamelde zoveel mogelijk fei
ten over de bewoners om vervolgens te proberen het imago 
van het woongebouw te veranderen. In de eerste plaats bij 
de bewoners zelf door bijvoorbeeld hun bewustzijn van de 
geschiedenis en context van het gebouw te verhogen en 
door speciale projecten (onder andere voor kinderen) met 
kunstenaars op te zetten. Door critici in het gebouw te huis
vesten en verslag te laten uitbrengen, en door een tv-pro- 
gramma waarin de stereotiepe ideeën over het gebouw en 
zijn bewoners worden genuanceerd, moest ook de rest van 
Rome bereikt worden. Was de zender aanvankelijk vooral 
bedoeld voor de bewoners zelf, al snelde groeide het aantal 
kijkers in heel Italië. Tot slot werden, met wisselend succes, 
nieuwe appartementen ontwikkeld en nieuwe functies 
bedacht voor delen van het gebouw.

Actar Arquitectura gaat abstracter te werk. Dit ontwer
perscollectief richt zich vooral op het aanbrengen van nieu
we verbanden in bestaande situaties. Na analyse van de 
bestaande processen en netwerken in een stedenbouwkun
dige structuur volgt een reeks interventies. Het doel is niet 
het ontwerpen van gebouwen, maar het creëren van een 
samenhangend geheel van verschillende landschappen 
door geleidelijke verweving van verschillende functies 
(stad/land, kunstmatig/natuurlijk, wonen/groen). Heel 
concreet wordt dat in een studie over de corridor tussen de 
steden Graz en Maribor. Het ontwerp voor verzonken 
woningen met grasdaken die middenin de wijngaarden en 
het boerenland staan, oogt idyllisch, maar dat komt toch 
vooral doordat de ontsluiting van die woningen niet is uit
gewerkt. Dat de bewoners hun prachtige woningen berei
ken over wegen die hoogstwaarschijnlijk dwars door het 
groen moeten lopen, blijft buiten beschouwing. In Brussel 
ontwerpt Actar een hoogbouwstructuur, waarin gestapel
de landschappen en woningen in hoge dichtheid een living 
landscape vormen.

Ook Chora heeft een tamelijk theoretische werkwijze. 
Architecten begrijpen de hedendaagse stad niet meer 
omdat ze uitgaan van een statisch gegeven (gebouw) in 
plaats van een levend mechanisme (stad). Om de stad te 
begrijpen is een ‘couveuse’ nodig, een testgebied waar op 
kleine schaal onderzoek en proeven kunnen worden 
gedaan. Binnen een afgebakend onderzoeksgebied wordt 
een aantal locaties willekeurig gekozen en vervolgens diep
gravend geanalyseerd. Chora neemt dat heel letterlijk: over 
een kaart wordt een zak gedroogde bonen uitgestrooid en 
de plekken waar de bonen blijven liggen, bepalen de te 
onderzoeken locaties. Wat gebeurt er op die plekken? Wat 
voor een landschap is het? Welke krachten spelen er? Die 
vragen leiden tot databases met een enorme hoeveelheid 
gegevens waarmee prototypes kunnen worden ontwikkeld. 
Zo ontstaat een Urban Gallery, een middel om de stad en het 
landschap te interpreteren en te implementeren.

Actar en Chora zijn inmiddels beroemd vanwege hun 
ontwerpstrategie voor stedelijke netwerken, maar in deze 
tentoonstelling dwingen vooral Atelier Bow-Wow en 
Stalker/On respect af, omdat zij laten zien hoe de grootscha
lige aanpak van Actar en Chora (die een groot team van 
onderzoekers vereist) óók kan worden ingezet op kleine 
schaal. Wanneer het wezen van de immense metropool 
(of een aspect hiervan) in kaart is gébracht (observeren, 
analyseren, onderzoeken), kan de ingreep heel concreet en 
bescheiden zijn. En dat ligt binnen het vermogen van elke 
architect. Indira van ’t Klooster

Dynamicity. Tactieken voor een veranderende metropool 
loopt tot 11 juni in Zaal 3 van het NAi, Museumpark 25, 
3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl).

chair cycle

7

bedcycle

Atelier Bow-Wow

'furnicycles', combinatie van fiets en meubelstuk

Aanwinsten
Aanwinsten FotoMuseum Antwerpen. Sinds de her
opening van het FotoMuseum in maart 2004 werd de 
geringe zichtbaarheid van de vaste collectie als een gemis 
ervaren. Nu het museum na het voltooien van een tweede 
grote zaal op de bovenste verdieping over zijn volle capaci
teit kan beschikken, komt er in de oude museumvleugel ein
delijk ruimte vrij voor die collectie. Als openingszet is geko
zen voor een presentatie van de meest recente aanwinsten, 
foto’s die tijdens het afgelopen decennium zijn aangekocht, 
maar die door de jarenlange sluiting nog nooit getoond wer
den. Meteen een goede gelegenheid om inzicht te krijgen in 
het aankoop- en collectiebeleid van het museum.

De presentatie valt uiteen in twee grote delen: een eerste 
deel toont de evolutie van de architectuur- en landschaps- 
fotografie vanaf het begin van de fotografie tot op heden, 
terwijl het tweede deel scherp stelt op de evolutie van de 
portretfotografie. De chronologische rangschikking van de 
beelden die mooi de opeenvolging van scholen, stijlen en 
stromingen volgt, suggereert een aankoopbeleid dat voor
namelijk door een kunsthistorische blik op de geschiedenis 
van de fotografie wordt gestuurd. Zo begint het eerste deel 
met enkele spectaculaire stadsgezichten uit de 19de eeuw 
en eindigt het met een intiem interieurbeeld van Dirk 
Braeckman uit 2001. In dit perspectief hebben de aanwin
sten uit het afgelopen decennium twee functies te vervul
len: ze moeten enerzijds bepaalde lacunes dichten (belang
rijke fotografen die ontbraken), en anderzijds de Belgische 
productie in een internationale context plaatsen. Deze laat
ste vereiste verklaart meteen het overwicht aan buitenland
se fotografen in de presentatie, een bewijs dat het 
FotoMuseum niet wil verzanden in het louter vergaren van 
regionaal talent.

table cycle

//
chair cycle

Maar veel wijst er ook op dat het FotoMuseum afscheid 
neemt van éen bepaalde opvatting over de geschiedschrij
ving van de fotografie en van het daarbij passende aan
koopbeleid. De herziening van het aankoopbeleid sinds het 
aantreden van de nieuwe directie heeft niet alleen met bud
gettaire problemen te maken — de ontspoorde prijzen op de 
fotografiemarkt maken het vroegere beleid vandaag nau
welijks nog haalbaar - maar ook met een nieuwe visie op 
wat fotografie is en hoe deze cultureel en maatschappelijk 
functioneert. In plaats van zich te concentreren op de 
belangrijkste figuren uit de fotografische canon (wat dat 
ook moge betekenen) kiest men er nu eerder voor de brede 
diversiteit aan fotografische praktijken centraal te stellen in 
de aankooppolitiek. Of zoals directeur Christoph Ruys het 
tijdens zijn inaugurale rede in 2004 zelf verwoordde: “Het 
verwerven van een archief van een plaatselijke sportclub 
kan belangrijker zijn dan het aankopen van één beeld van 
Andreas Gursky." Déze beleidskeuze is een rechtstreeks 
gevolg van de opvatting dat fotografie naast een beeldende 
kunstvorm ook (en misschien vooral) een sociale praktijk is. 
Al zijn de effecten van deze ‘koerswijziging’ niet dadelijk 
terug te vinden in deze collectiepresentatie, ze hebben hun 
sporen reeds nagelaten in een aantal recente tentoonstel
lingen van het FotoMuseum (zoals de tentoonstelling over 
de fotocollectie van Sabena of over 25 jaar persfotografie in 
De Standaard).

De collectie van het FotoMuseum bestaat niet alleen uit 
een verzameling beelden, maar ook uit een indrukwekkend 
aantal fotocamera’s (een deelverzameling die binnenkort 
nog aangevuld zal worden door een schenking van een 
groot aantal camera’s uit de Duitse Agfacollectie). In tegen
stelling tot het vroegere Museum van de Fotografie kiest 
men er nu voor om camera’s en beelden niet langer samen 
te presenteren. In die oude, didactische presentatie werd de 
geschiedenis van de fotografie beschreven als een vaak hec-

GALERIE MEERT RIHOUX
Peter Joseph

20 mei -12 juli

OUVERT DU MAR AU SAM 14.30 - 18.00 / RUE DU CANAL 13 - 1000 BRUXELLES / OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00 / VAARTSTRAAT 13 - 1000 BRUSSEL / F 02 219 37 21 - T 02 219 14 22

% I I • e
II I • — I L •C3 •% I Ld (Israël) ‘The Guardian of The Pearl's Shadow’ Ruimtelijke installatie met sculpturen en tekeningen

11.05.06 tot 02.07.06
27072

open: dinsdag tot vrijdag van I Ou tot 17u / zaterdag van 13u tot 17u 
uitzonderlijk open op zaterdag I juli en zondag 2 juli: I 4u tot I8u

Paleizenstraat 74 - B - 1030 Brussel - tel (32)2/250 11 66 - galerie@sintlukas.be

http://www.nai.nl
mailto:galerie@sintlukas.be
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In het midden van de tentoonstellingsruimte, duidelijk 
afgescheiden van de wanden waarop de foto’s hangen, 
staat een aantal zogenaamde ‘zigeunercamera’s’. Het zijn 
toestellen die rond de vorige eeuwwisseling gebruikt wer
den door ambulante portretfotografen in Zuid- en Centraal- 
Europa. Deze camera’s illustreren op een prachtige manier 
hoezeer het fotografische beeld bepaald wordt door een 
complex samengaan van technologische, culturele en 
maatschappelijke processen. Niet de techniek an sich is hier 
allesbepalend, maar de manier waarop deze ingebed wordt 
in bepaalde sociale praktijken, praktijken die dan op hun 
beurt de technologische ontwikkeling in een bepaalde rich
ting duwen. Dit blijkt uit een zeldzame panoramacamera 
die in Lourdes werd gebruikt om grote groepen pelgrims in 
één ruk te kunnen fotograferen. De keuze om precies nu 
met deze camera’s uit te pakken, past dan ook naadloos in 
het verhaal dat het vernieuwde FotoMuseum wil brengen. 
Wat in de historische presentatie van de beelden nog niet 
ten volle lukt, wordt hier wel gerealiseerd: de bezoeker een 
‘alternatieve’ lectuur van de fotogeschiedenis aanbieden, 
ver verwijderd van de tot voor kort gebruikelijke kunsthis
torische benadering.

Het vrijmaken van tentoonstellingsruimte is voorlopig het 
meest zichtbare aspect van de hernieuwde aandacht voor de 
collectie. Achter de schermen wordt er heel wat energie (en 
geld) geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek naar de 
verzameling. Het in 2002 verschenen boek Het archief van de 
verbeelding was daarvan een eerste resultaat en zou vandaag 
een vervolg moeten krijgen in een reeks publicaties onder de 
noemer Bibliotheek van de Fotografie. Tezamen met de gestage 
uitbreiding van de collectie (of moeten we eerder spreken van 
een explosieve groei?) zal het FotoMuseum uitgebreid worden 
met een nieuwe ruimte waar onderzoekers zich in optimale 
omstandigheden over die collectie zullen kunnen buigen. 
Wat ondanks al deze inspanningen nog ontbreekt, is de ver
taling van deze noeste denkarbeid in een tentoonstellings- 
concept dat de complexe gelaagdheid van het fotografische 
beeld op een degelijke manier zichtbaar kan maken. Nog 
steeds kiest men al te snel voor een contextloze presentatie 
van de beelden, een werkwijze die er uiteindelijk voor zorgt 
dat de bezoeker ‘blind’ naar beelden kijkt. Is het brede publiek 
dan werkelijk zo ongeïnteresseerd dat het alleen maar naar 
mooie prentjes wenst te kijken? Is dat geen gigantische 
onderschatting van wat het publiek wenst - of van wat de 
publieke taak van een museum is? Steven Humblet

- Collectiepresentatie 01 [2006], Aanwinsten 1995-2005 is 
tot 7 januari 2007 te bezoeken op de tweede verdieping van 
het FotoMuseum, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen 
(03/242.9 3.00; www.fotomuseum.be).

Publicaties

William H. Jackson

24. Cheyenne Falls, ca. 1880-1885

tische opeenvolging van steeds nieuwere beeldtechnieken. 
Zo’n benadering legt een al te zware klemtoon op de tech
nische inbedding van de fotografie en veronachtzaamt de 
maatschappelijke, commerciële, sociale context waarin 
fotografie nu eenmaal functioneert (en die aan het fotogra
fische beeld zijn uiterst gelaagde betekenis schenkt).

Vandaag kiest men dan ook voor een presentatievorm 
waarbij camera en beeld relatief autonoom ten opzichte 
van elkaar blijven: de functie van het beeld wordt niet vol
ledig verklaard vanuit het technische dispositief dat het 
voortbracht en ook omgekeerd wordt de camera niet gere
duceerd tot een machine om beelden te produceren.

De architectuur van het geluk. De populaire filosoof 
Alain de Botton lijkt in zijn nieuwe boek gerégeld op instor
ten te staan, en voor een publicatie over architectuur is dat 
een interessant gegeven. De Botton toont zich een fanatiek 
melancholicus die zich, zoals de dichter Rilke naar wie hij 
verwijst, moeilijk kan neerleggen bij de vergankelijkheid 
van de schoonheid van architectuur, of bij de relatieve 
invloed die de gebouwde omgeving heeft op het menselijk 
leven. Zoals hij voordien verschillende westerse filosofen, of 
auteurs als Marcel Proust, heeft beschreven in de hoop uit 
die lectuur ‘iets te kunnen leren’, er ‘beter’ of zelfs ‘geluk
kiger’ door te worden, zo gaat De Botton dit keer op een niet 
zelden wanhopige manier op zoek naar de hoogst indivi
duele ‘voordelen’ van architectuur. “Zij die van architecto
nische schoonheid hun levenswerk hebben gemaakt”, 
schrijft hij, “weten maar al te goed hoe vruchteloos hun 
inspanningen kunnen blijken. Fraaie architectuur heeft 
geen van de onmiskenbare voordelen van een vaccin of een 
kom rijst.”

BENOOT GALLERY knokke BENOOT GALLERY Oostende

25 mei - 30 juni 2006

Sam Rousseau
video & objects

open zaterdag t/m maandag en feestdagen (buiten dinsdag) 10u30 - 18u30 open zaterdag & zondag 10u30-12u30 & 13u00-18u30
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute • TEL 050-61 12 37 Kursaal, Oosthelling 11 • 8400 Oostende • TEL 059-70 18 70

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

KORAALBERG
Pourbusstraat 2000 Antwerpen t+32 3 226 06 30 f+32 3 248 66 26 mobile+32 486 41 51 31 www.koraalberg.be info@koraalberg.be

APRIL 27 - JUNE 3, 2006 JORIS GHEKIERE

JUNE 11 - JULY 8, 2006 GROUP EXHIBITION : CARLA AROCHA - KRIS FIERENS - JORIS GHEKIERE
GAUTHIER HUBERT - PERRY ROBERTS - PIETER VERMEERSCH

ROBIN VERMEERSCH : DRAWINGS (-1)

http://www.fotomuseum.be
mailto:benoot.gallery@skynet.be
http://www.benootgallery.be
http://www.koraalberg.be
mailto:info@koraalberg.be
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Albert Speer

Berlijn, Grosse Halle 
foto:Krier, 1939

Dat neemt niet weg dat De Botton het toch probeert. Hij 
moet er wel zijn verwachtingen voor bijstellen - architec
tuur maakt niet gelukkig, want “we krijgen bij de aanblik 
van schoonheid een brok in de keel door het impliciete 
inzicht dat het geluk waarop die schoonheid zinspeelt de 
uitzondering is”. ‘De architectuur tegen het ongeluk’ was 
dan ook een betere titel geweest: vanuit een sterk roman- 
tisch-idealistisch discours browst De Botton door de archi
tectuurgeschiedenis, op zoek naar realisaties die een afspie
geling vormen van een perfect, harmonisch, ‘mooi’ en 
gecontroleerd leven, dat helaas altijd net buiten het bereik 
van de beschouwer blijft. Als een einzelgânger stelt hij zich
zelf buiten de geschiedenis (Palladio staat naast Nollet & 
Huyghe, Albert Speer naast het Dogenpaleis van Urbino) in 
de hoop om op een pragmatische manier de altijd op de loer 
liggende depressie de baas te blijven.

Het boek probeert toegankelijk te zijn - De Bottons boe
ken zijn stuk voor stuk bestsellers - op een persoonlijke, 
impressionistische en gedetailleerde manier: elk hoofdstuk 
wordt ingeleid door een dagboekfragment dat getuigenis 
aflegt van een - vaak treurige - ontmoeting met architec
tuur. Voor een ingewijde komt zo’n essentialistische of uto
pische benadering al snel vervelend, want achterhaald 
over: wie enigszins vertrouwd is met de 20ste-eeuwse 
architectuurtheorie, verwacht van architectuur niet langer 
een ‘afspiegeling van een ideale wereld’, of baseert zich 
toch op een leesmethode die er niet van uitgaat dat een har
monieus gebouw de belofte van een harmonieus leven in 
zich draagt. Veel van de laat 20ste-eeuwse architectuur 
probeert dergelijke pretenties net te ontmaskeren, door op 
een literaire manier illusieloosheid aan affirmatie te koppe
len — het is dan ook niet verwonderlijk dat een architect als 
Koolhaas geen enkele vermelding krijgt in De architectuur 
van het geluk. Dat neemt niet weg dat het boek van De 
Botton ook getoetst moet worden op zijn ‘populaire’ dimen
sies. Het wil bovenal een introductie zijn op de mogelijk
heden van architectuur. Dat is geen overbodige taak: archi
tectuur blijft toch het ‘kneusje’ onder de kunsten, een soort 
republiek met gesloten grenzen, die zelfs voor veel ‘ontwik
kelde’ lezers een onbekend, onbegrepen en onbemind ter
rein blijft. Het spreekt voor De Botton dat hij niet vervalt in 
een ‘lifestylediscours’ dat uiting geeft aan de zuiver vorme
lijke, materiële, beeldende of ‘ruimtelijke’ eigenschappen 
van architectuur - iets waaraan het merendeel van de ‘vul
gariserende’ architectuurpublicaties zich wel bezondigt. De

-1

Urbino, Palazzo Ducale

Botton gaat uitdrukkelijk op zoek naar de (filosofische) 
betekenissen van architectuur; maar helaas zijn de redene
ringen die hij daarbij ontvouwt vaak even labiel als de emo
ties die architectuur in dit boek teweegbrengt.

Bewustzijn is zelden een welgekome gast, en voor 
bewustzijn over de gebouwde omgeving geldt dat nog meer 
dan elders. De omwegen die De Botton inlast om deze 
semantische bestaansgrond van architectuur zowel duide
lijk als draaglijk te maken, zijn echter vaak zo laag-bij-de- 
gronds dat ook de leek waarschijnlijk de wenkbrauwen 
fronst. Het theoretisch dieptepunt van het boek zijn de pas
sages waarin De Botton een beroep doet op de fysiognomie, 
de pseudo-wetenschap die in de 18de eeuw in zwang was 
en die ervan uitging dat menselijke eigenschappen zijn af te 
lezen uit gelaatstrekken. Wie een puntige neus heeft, die is 
“geslepen maar vulgair”; wie dikke lippen heeft is “dom en 
zeer seksueel”. Van hieruit is het een kleine sprong naar 
gebruiksvoorwerpen, want “de voorwerpen die we als mooi 
omschrijven weerspiegelen de mensen van wie we hou
den”. “Met wie zouden we bevriend willen zijn?” staat er 
geschreven onder een drietal afbeeldingen van badkranen, 
want “ook als voorwerpen helemaal niets weg hebben van 
een mens, kunnen we ons vaak gemakkelijk voorstellen 
welk soort menselijk karakter erbij past”. Dergelijke onzin 
bewijst nogmaals hoe het kind door De Botton uiteindelijk 
met het badwater wordt weggespoeld: wie het ‘nut’ van (de 
betekenis van) architectuur voor de 21ste-eeuwse, ‘ver
dwaalde’ of ronduit ‘ongelukkige’ mens wil aantonen, kan 
niet zomaar elk historisch of cultureel besef achterwege 
laten ten voordele van een antropomorf of pseudo-psycho- 
logisch en pragmatisch discours. Het is uiteindelijk binnen 
het opzet van De Botton een gemiste kans. De - ondanks 
alles - ‘ondersteunende’ eigenschappen van architectuur 
komen nu net voort uit de kansen die we krijgen om via 
gebouwen aansluiting te vinden bij overkoepelende beteke
nisvelden geworteld in de geschiedenis, de maatschappij en 
de cultuur. Dat een gebouw ‘ons’ daarentegen toelacht als 
een “mooi bruinharig meisje dat verdwijnt in de menigte”, 
is eerder een reden om er voor op de vlucht te slaan.

In een aantal passages slaagt De Botton erin dit theoreti
sche gemodder te overstijgen. Het laatste hoofdstuk (De belof
te van een veld) vormt bijvoorbeeld een ‘mooi’ pleidooi voor 
meer verantwoordelijkheidsbesef bij het verkavelen van wat 
voorheen natuurgebied was - zij het opnieuw op een zeer 
esthetische of zelfs pathetische manier. Zo hengelt De archi-

Nieuwe publicaties
• Gabriele Basilico, Scattered City. Cherbourg, Le Point du 

Jour Editeur, 2005. ISBN 2-912132-42-8
• Bernd & Hilla Becher, Cooling Towers. Cambridge 

(Mass.), MIT Press, 2006. ISBN 0-262-02598-1
• Lynne Cohen, Camouflage. Cherbourg, Le Point du Jour 

Editeur, 2005. ISBN 2-912132-44-4
• Wouter Davidts, Bouwen voor de kunst? 

Museumarchitectuur van Centre Pompidou tot Tate 
Modem. Gent, AlS/books, 2006.
ISBN 90-76714-282

• Hal Foster, Prosthetic Gods. Cambridge (Mass.), MIT 
Press, 2006. ISBN 0-262-56281-2

• John Heartfield. Photomontage politique 1930-1938. 
Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2006.
ISBN 2-35125-032-x

• Eva Hesse Drawing, red. Catherine de Zegher. New 
Haven, Yale University Press, 2006.
ISBN 0300116187

• Bruce Nauman, Elusive Signs. Works with Light, red. 
Joseph Ketner II. Cambridge (Mass.), MIT Press, 2006. 
ISBN 0-944110-83-5

• Mark Rothko, Writings on Art, red. Miguel Lopez- 
Remiro. New Haven, Yale University Press, 2006. 
ISBN 0300114400

• Mark Rothko, The Artist’s Reality. Philosophies of Art, 
red. Christopher Rothko. New Haven, Yale University 
Press, 2006. ISBN 0300115857

tectuur van het geluk toch weer naar het ‘vals geluk’ dat archi
tectuur kan bieden, als een ‘technisch reproduceerbaar 
kunstwerk’ dat op een onbewuste manier wordt ‘geconsu
meerd’. Openingen naar een kritische en waarachtige archi- 
tectuurlectuur - en naar een ‘wreed geluk’ - biedt het werk 
van De Botton zelden. Christophe Van Gerrewey

9 Alain De Botton, De architectuur van het geluk verscheen in 
2006 bij Uitgeverij Atlas, Herengracht 481, 1017 BT 
Amsterdam (020/524.98.00; www.boekenwereld.com). 
ISBN 90 450 1276 6. Het Engelstalige origineel verschijnt 
later dit jaar.

Medewerkers: Daniëlle Hofmans, Steven Humblet, Kees Keijer, 
Maaike Lauwaert, Dirk Mertens, Jeroen Peeters, Lieven Van 
Den Abeele, Dries Vande Velde, Christophe van Gerrewey, 
Dorine van Hoogstraten, Indira van ‘t Klooster

rigo schmidt 
stefaan vermuyten

- 
.m.l

A 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

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

PLAY IT AGAIN SAM
een project van Ph. Baran, Ch. Fonteyn & Y. Lecomte

vernissage op zaterdag 08/04/2006 van 15u tot 18u 
tentoonstelling van 08/04/2006 tot 25/06/2006

http://www.boekenwereld.com
mailto:art@transit.be
http://www.transit.be
utopia.be/www
utopia.be
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kunnen 
worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda 
bestaat uit een Belgisch, een 
Nederlands en een Europees 
gedeelte. Per land is de informa
tie alfabetisch naar plaatsnaam, 
en per plaatsnaam alfabetisch 
naar de naam van de tentoon
stellingsruimte gerangschikt. 
De agenda bevat informatie van 
musea, kunststichtingen, culture
le centra, galeries en alternatie
ve ruimten... Initiatieven van 
openbare instellingen en adver
teerders in De Witte Raaf wor
den gratis in de agenda opgeno
men, zelfs als slechts eenmaal 
per jaar geadverteerd wordt. 
Andere initiatieven worden ver
meld indien overgegaan wordt 
tot een steunabonnement voor 
zes vermeldingen (50,00 EUR) 
of een abonnement voor eenma
lige vermeldingen (20,00 EUR). 
Stortingen van Belgische ten
toonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening
nummer 422-2181611-46.
Stortingen van Nederlandse op 
het rekeningnummer
63 31 38 452. De opname in de 
agenda betreft de naam van de 
instelling, het adres, het tele
foonnummer en de openings
uren. De gegevens (de titel van 
de tentoonstelling(en), de naam 
van de kunstenaar(s) en het 
genre van het werk) hebben 
enkel betrekking op de periode 
die de aflevering van De Witte 
Raaf beslaat en bestaan uit 
maximaal 100 tekens.

België______________
Aalst_____________________________  
Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300 Aalst 
053/71.06.46 do-za 14-19u
□ 'Make-up/Camouflage/ - Eric 
Angenot, David Kowalkowski/ Martijn 
Schuppers [tot 1/71
Netwerk - centrum voor hedendaagse 
kunst
Houtkaai z/n - 9300 Aalst 053/78.89.81 
wo-za 14-18u
□ 'Fordham' - bke, Bernd Behr, Ben 
Cain, Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
David Goldenberg, Patrick Guns, Conor 
Kelly, Maia Naveriani, Sophie Nys, Jozef 
Somerlinck... [tot 10/61

Antwerpen_________________________
Annie Gentils
Peter Benoitstraat 40 - 2018 
Antwerpen 03/216.30.28 wo-za 14-18u
□ 'Happy Famous Artists' [tot 11/63
□ Andrew Webb, Dialogist Kantor 
[15/6 tot 15/87]
Dagmar De Pooter Gallery
Graaf Van Hoornestraat 6 - 2000 
Antwerpen 03/290.85.74 wo-za 14-18u
□ Julien Collieux [tot 24/6]
De Branderij
Bleekhofstraat 24 - 2018 Antwerpen 
03/226.79.53 zo 14-18u
□ 'Gewoon' - Jan Henderikse, 
Hans Eijkelboom, Peter Spaans, 
Eva Davidova, Valenthin Rothmaler, 
Femke Van Gulck... [tot 21/5]
De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000 Antwerpen 
03/233.13.45 do-zo 13u30-18u
□ Pjeroo Roobjee [tot 18/6]
deSingel
Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018 
Antwerpen 03/248.28.28 di-zo 14-18u
□ '35m' - Jo Tai 11 ieu [tot 11/6]
□ Serôdio, Furtado & Associados [tot 
18/6]
Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000 Antwerpen 
03/220.86.00 di-zo 10-17u 
□ 'Marokko. Levend erfgoed' [tót 1/10]
Extra City
Mexicostraat 20A - 2030 Antwerpen 
03/272.28.80 do+zo 11-18 vr-za ll-23u 
□ 'Kûba' - Kutlug Ataman - video
in stal I at ie [tot 28/5] 
□ 'Ars Viva 05/06. Identity' - Jason 
Dodge, Robin Rhode, Michaela Meise, 
Takehito Koganezawa [tot 11/6] 
□ 'Wolstraat 29: E-flux Video Rental' 
[tot 24/9]
FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
03/242.93.00 di-zo 10-18u 
□ 'Leve ik! Ed van der Elsken'/'Shadow 
Chamber' - Roger Ballen [tot 28/5]

Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000 
Antwerpen 03/231.90.56 wo-za 14-18u 
□ 'A Million Moons' - Mariëlle Soons 
[tot 24/6]
Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000 Antwerpen 
03/234.21.60 ma-vr 10-16u30 
□ Jorg Van Daele, Didi Van der Velde 
[tot 23/6]
Galerie Kusseneers
De Burburestraat 11 - 2000 Antwerpen 
03/257.24.00 wo-za 13-18u zo 14-18u 
□ 'Mind's Matter #2'- Laura Letinsky, 
Andrew Graves, Martin Scholten, 
Wladimir Moszowski, Jason Salavon [tot 
24/6]
Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 - 2000 Antwerpen 
03/257.25.52 ma-za 14-18u 
□ 'Belgische moderne kunst' - Van 
Leemputten, de Braekeleer, Vermeersch, 
Stevo, Cantré, Delvaux...
Galerie Micheline Szwajcer 
Verlatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
03/237.11.27 di-vr 10-18u za 12-18u 
□ 'All the Above' - Lawrence Weiner 
[tot 24/6]
In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 2000 Antwerpen 
03/232.22.29 wo-za ll-18u 
□ Jurgen Gregoir - installatie [tot 1/6] 
□ Erki De Vries - installatie, video [8/6 
tot 27/7]
Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen 
03/240.64.30 di-zo 10-17u
□ 'sPring 2006. Jong beeldend talent in 
Antwerpen' [tot 31/5] •
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000 
Antwerpen 03/238.78.09 di-zo 10-17u
□ 'De tulp' [tot 31/5] □ 'Terracotta's 
van Jakob Johan van der Neer (1757- 
1838)' [tot 11/6] □ 'Que reste-t-il d'un 
slow en andere tekeningen van na 1945' 
[tot 13/81 □ Jan Fabre [tot 3/9]
□ 'Schilderkunst in Antwerpen na 
Rubens 1650-1700' [tot 3/9] 
□ ‘Rijksmuseum aan de Schelde. 
Meesterwerken uit de schatkamer van 
Nederland' [tot 31/12]
Koraalberg Art Gallery
Pourbusstraat 5 - 2000 Antwerpen 
03/226.06.30 wo-za 13-18u
□ Joris Ghekiere [tot 3/6]
□ Robin Vermeersch - tekeningen [11/6 
tot 8/7]
Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2060 Antwerpen 
03/238.81.66 do-za 13-17u
□ Thomas Olbrechts, Jean Philippe 
Convert - performances [24/6 en 1-8-9- 
15/7]
Maes & Matthys Gallery
Pourbusstraat 3 - 2000 Antwerpen 
0478/48.50.31 wo-za 14-18u
□ Werner Mannaers [tot 25/6]
MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 
03/238.59.60 di-zo 10-17u
□ ‘De-Regulation. Kutlug Ataman in 
Context' [tot 28/5]
□ Jan Fabre [13/5 tot 20/8]
Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
03/288.49.77 do-za 14-18u
□ 'Pattern Recognition'-Tommy 
Simoens [tot 27/5]
Openluchtmuseum voor beeldhouw
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
03/827.13.50 di-zo 10-17u
□ 'Lang Leve Beeldhouwkunst!' [28/5 
tot 3/9]
Persona-WK 16
Waalse Kaai 16 - 2000 Antwerpen 
03/238.70.41 za-zo 14u30-18u
□ 'Persona' - Roland Van den Berghe 
[tot 4/6]
Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22 - 2000 Antwerpen 
03/248.08.45 do-za 14-18u
□ 'Mass Observation #2' - Frederick 
Bell [tot 24/6]
Sint-Lucaspassage
St.-Jozefstraat 35 - 2018 Antwerpen 
03/223.69.70 ma-vr 9-16u
□ 'Afstudeerprojecten Masters 
Beeldende Kunsten' [23 tot 25/6]
Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
03/248.08.71 wo-za 14-18u
□ 'Groepstentoonstelling' - Bjarne 
Melgaard, Joëlle Tuerlinckx, Sven 
T'Jolle, Erik van Lieshout, Angel 
Vergara [tot 26/6]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen 
03/257.14.17 di-za 14-18u
□ 'SponTan' - Franz West, Reinhard 
Bernsteiner, Heiri Haefliger, Tamuna 
Sirbiladze [tot 24/6]

Asse______________________________
Galerij De Ziener
Stationsstraat 55 -1730 Asse 
02/452.77.86 do 18u30-21u 
vr-zo 15-18u
□ Etienne Van Doorslaer [tot 21/5]

Brugge____________________________ 
Hallen
Grote Markt - 8000 Brugge 
050/44.30.40 vr-zo 10-12u 14-17u
□ 'New Territories' - Lida Abdul, Taysir 
Batniji, Donna Conlon, Joseph Dadoune, 
Avraham Eilat, Tsibi Geva... [tot 29/5]

Brussel___________________________  
Aliceday
Dageraadstraat 62 -1000 Brussel 
02/646.31.53 wo-vr 13-19u za 14-19u
□ 'Preoccupation'-The Royal Art 
Lodge [tot 3/61

argos
Werfstraat 13 -1000 Brussel 
02/229.00.03 wo-za 14-19u 
□ Markus Schinwald [tot 24/6]
Bortier Galerij
Magdalenasteenweg 55 -1000 Brussel 
02/279.64.34 di-za ll-18u
□ Léopoldine Roux [19/5 tot 10/6]
□ Liesbeth Marit [16/6 tot 8/7]
B0ZAR Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 
02/507.82.00 di-zo 10-18u do 10-21u 
□ 'Théo Van Rysselberghe (1862-1926)' 
[tot 21/5] □ 'Her verlangen naar 
schoonheid. De Wiener Werkstâtte en 
het Stoclet huis' [tot 28/5]
□ ’Art’itudes. Selectie uit de verzame
ling van het Centre de la gravure et de 
l'image imprimée' [tot 11/6]
□ Freespace 'Grande Casino' - Joseph 
Jessen I 'The Cosmic Sensor' - Pieter 
Dobbelsteen [tot 11/6] □ 'From Here to 
There' - Jana Sterbak [3/6 tot 2/7] 
'Zomer van de fotografie. Click Double 
Click. Het documentaire moment' [21/6 
tot 10/9] □ 'Family Affairs. Broers en 
zusters in de kunst' [14/6 tot 10/9]
Center for Contemporary Non
Objective Art
Barthélémylaan 5 -1000 Brussel 
02/502.69.02 vr-zo 14-18u
□ '(Places) Revisited' - Herman Van 
Ingelgem [tot 21/5]
Charlier Museum
Kunstlaan 16 -1210 Brussel 
02/220.26.90 di-zo 12-17u
□ 'Edward Munch (1863-1944) - 
Félicien Rops (1833-1898): Man and 
Woman' [tot 22/6]
CIVA, Fondation pour l’Architecture 
Kluisstraat 55 -1050 Brussel 
02/642.24.80 di-zo 10u30-18u30
□ 'MirallesTagliabue EMBT Arquitectes 
Associats' [tot 24/9]
De Electriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 -1000 Brussel 
02/279.64.44 wo-zo ll-18u
□ 'Zoo' - Jane Alexander, Stephan 
Balkenhol, Berlinde De Bruyckere, 
Bogna Burska, Jan Fabre, Rober Racine, 
Alain Séchas, William Wegman... [23/6 
tot 8/10]
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
058/51.47.57 di-vr 14-18u za 10-17u
□ Alsican [tot 27/5]
Erna Hécey Gallery
Fabrieksstraat 1 -1000 Brussel 
02/502.00.24 di-za 14-19u
□ 'Most Wanted Men' - Pierre Bismuth 
[tot 20/5] □ 'Onestar Press' - John 
Armleder, Pierre Bismuth, Kendell 
Geers, Beat Streuli... [tot 30/5]
□ 'About Winter' - Jana Sterbak [1/6 
tot 1/7]
Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060 Brussel 
02/538.42.20 di-zo 13-18u
□ 'Projet: Bruxelles'-Luca Etter, 
Sarah Morissens, Armand Quetsch [tot 
21/5] □ 'La limite pluie-neige' - 
Sébastien Camboulive/'Mar Mater 
Materia' [24/5 tot 10/9]
Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
02/219.14.22 di-za 14u30-18u
□ Peter Joseph [20/5 tot 12/71
Galerie Paolo Boselli
Spoormakersstraat 59 -1000 Brussel 
0477/20.50.52 za-zo 14-18u
□ Paolo Piscitelli [tot 10/91
Galerie Rodolphe Janssen
Livornostraat 35 -1050 Brussel 
02/538.08.18 di-za 14-19u 
□ 'Collection 2005/2006' - Adam 
Helms, John J. O'Connor, Jim Drain, 
Benjamin Degen, Anna Conway, Gil 
Blank, Bozidar Brazda... [tot 27/51

Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050
Brussel102/515.64.22 di-vr 13-18u30 
za-zo 10-17u
□ 'La conjuration des couleurs' - 
Bernard Villers/'Georges Baines. 
De wereld Van een architect' [tot 17/91

Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000 
Brussel 02/514.10.10 do-za 14-18u30 
□ 'Most Wanted Men' - Pierre Bismuth/ 
'David Lamelas Part 2' [tot 20/51 
□ Mario Garcia Torres [8/6 tot 8/71
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubëlpark 10 -1000 Brussel 
02/741.73.00 di-zo 10-17u 
□ 'Kunst uit Tibet. De collectie Léon 
Verbert' [tot 27/8]
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 
02/508.32.11 di-zo 10-17u 
□ 'L'art nouveau. Het Huis
Bing'/'Meunier en Bing' [tot 23/71
La Verrière - Hermès
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
02/511.20.62 ma-za ll-18u
□ 'Les grands et les petits' - Jean- 
Michel Alberola [tot 1/71
Le blac
Vergniesstraat 25 -1050 Brussel 
02/502.38.30 di-za 14-18u
□ 'The Straatman's Contract' [tot 20/51
Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 -1060 Brussel 
02/537.65.40 di-vr 14-18u30 
za 9u30-12u 14-18u30
□ Jean-Pierre Maury [22/5 tot 15/71
Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
02/227.34.04 ma-za 10-18u
□ "Imageries fines' - Kitty Crowther, 
Anne Kellens [tot 24/61
Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat 32 -1000 Brussel 
02/512.27.26 wo-za 14-18u
□ 'Encounters' - Harry Holland [tot 
27/51
Sint-Lukasgalerie Brussel 
Paleizenstraat 74 -1030 Brussel 
02/250.11.66 ma-vr 10-17u za 13-17u
□ 'The Guardian of the Pearl's Shadow7 
- Yehudit Sasportas [tot 2/71
Stadhuis Brussel
Grote Markt -1000 Brussel 
02/279.45.10 di-zo ll-18u
□ 'De obsessie. Verwante visies rond 
Alfred Kubin' [tôt 18/61
Vlaams Parlement
Ijzerenkruisstraat 99 -1000 Brussel 
02/552.11.11 ma-za 10-17u 
□ 'Jan Fabre in het Vlaams Parlement. 
Kijkdozen en denkmodellen 1977-2004' 
[tot 24/61
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 
02/639.67.30 di-za 12-18u
□ John Chamberlain / 'Electric Blue' - 
Chris Brodahl [tôt 27/51
□ 'Art Basel' - kunstbeurs [14 tot 18/61 
Adam Füss [1/6 tot 8/71

Charleroi__________________________  
BPS 22 espace de création contempo
raine
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
071/27.29.71 do-zo 12-18u
□ 'The Quest' - Honoré d'O [tot 28/51
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne 
071/43.58.10 di-zo 10-18u
□ 'The World Next Door' - Paolo 
Pellizzari I 'Palestine, Carnet de notes' - 
Véronique Vercheval / 'En attendant son 
tour' - Alain Breyer [tot 4/61

Couillet___________________________
Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 346 - 6010 
Couillet 071/36.00.65 wo-vr 14-19u 
za ll-18u
□ 'Voir noir' - Marc Angeli, Lieve 
Blancquaert, Jean-Marie Mahieu, 
Pol Pierart, Thierry Tillier... [tot 27/51
□ Gérald Dederen [3/6 tot 8/71

Damme___________________________
Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340 Damme- 
Sijsele 0498/75.43.37 
za-zo 10-12u 15-18u
• 'Play It Again Sam' - Ph. Baran, 
Ch. Fonteyn, Y. Lecomte [tot 25/61

Deinze____________________ ________
Museum van Deinze en Leiestreek
Lucien Matthyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
09/381.96.70 di-vr 14-17u30 
za-zo 10-12U 14-17u
□ 'Remixes' - Stief Desmet [tot 5/61

Dendermonde______________________
Cultuurcentrum Belgica
Kerkstraat 24 - 9200 Dendermonde 
052/20.26.26 vr-zo 14-18u
□ 'Sculpturaal verlangen' - Philip 
Aguirre, Caroline Coolen, Anton 
Cotteleer, Nadia Naveau, Sven ‘t Jolie, 
Peter Rogiers, Bart Van Dijck [tot 18/61

Deurle_____________________________ 
MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
09/282.51.23 di-vr 13-17u za-zo ll-17u 
□ Jean-Jacques Gailliard [4/6 tot 16/71 
□ Arnulf Rainer [4/6 tot 27/81

Dilbeek _____ _
Cultuurcentrum Dilbeek
Kamerijklaan z/n -1700 Dilbeek 
02/466.20.30 ma-za 14-21u zo 9-20u
□ 'Nieuwelingen' - Isabel Demeyer, 
Matthieu Lobel Ie, Jean-Michel Tack, 
Dimitri Magnin, NikolajVan Sande 
[tot 28/51

Eupen_______________ _____ :
Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien
In den Loten 3 - 4700 Eupen 
087/56.01.10 di-vr 13-18u za-zo 14-18u
□ ‘Österreichische Kunst am oberen 
Tassenrand' - Elke Krystufek, Franz 
West, Arnulf Rainer, Hermann Nitsch, 
ManfreDu Schu, Erwin Wurm... 
[tot 18/61

Genk______________ ...
FLACC
André Dumontlaan 2 - 3600 Genk 
089/84.52.23 vr 9-17u za-zo 14-18u
□ 'A Wallpapered Life' - Stefan 
Serneels [ tot 31/51

Gent______________________________  
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 
Gent 09/269.29.10 di-zo 10-17u
□ 'Gentse Kanaalzone. Fotoproject 
Hogeschool Gent' [25/5 tot 18/61
□ 'Billboards, New York' - Wouter 
Deruytter - fotografie [tot 18/6]
Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82 - 9000 Gent 
0479/45.37.79 do-vr 15-19u 
za-zo 14-18u
□ Johan De Wilde, Lucia Penninckx, 
Aida Snopek, Mario De Brabandere. 
[20/5 tot 11/61
□ Carianacarianne, Debra Tolchinsky, 
Dianna Frid, Sarah Westphal, Jamez 
Dàbramski Dean [17/6 tot 9/71

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
09/267.99.99 di-zo 9u30-17u
□ ‘Enthoven Associates. Design en mobi
liteit'/'Maréchal, Perignem en 
Amphora. Pioniers vna de moderne 
keramiek in Vlaanderen' I 'Toyo Ito.
Made in Italy' [tot 25/6J
□ 'Borek Sipek' [8/7 tot 15/91
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B - 9000 Gent 
0477/43.77.94 wo-za 14-18u
□ Pavel Braila - fotografie, video [20/5 
tot 1/7]
Galerie S. & H. De Buck 
Zuidstationstraat 25 - 9000 Gent 
09/225.10.81 wo-za 15-18u
□ 'Huminale kunst' - Jan De Wachter 
[tot 27/51
Galerij Kunst-Zicht 
Studentenrestaurant Overpoort 
Overpoortstraat z/n - 9000 Gent 
09/264.82.75 di-do ll-15u
□ 'Unplugged' - Paul Casaer [tot 2/61
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
09/216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
□ Arnulf Rainer I 'Wijze dwazen en 
dwaze wijzen' [-/5 tot -/91
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
Citadelpark - 9000 Gent 09/221.17.03 
di-zo 10-18u
□ 'Recollecting Landscapes 1904 - 
1980 - 2004. Jean Massart, Georges 
Charlier, Jan Kempenaers, Richard 
Venlet' [tot 21/51 □ 'Dieter Roth' - boe
ken [tot 28/5J □ 'The Greenery Line' - 
Ives Maes I Benoit Platéus I Jennifer 
Allora & Guillermo Calzadilla [tot 4/61
□ 'Bigger, Higher, Leader!'-Willem 
Oorebeek [tot 9/71 □ 'René Heyvaert' 
[tot 17/91
Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent 
0477/78.90.98 wo-vr 13-17u 
za-zo 13-18u
□ 'Update. De oorsprong. 2 decennia 
digitale en interactieve kunst' - Koen 
Theys, Anouk De Clercq, Peter Beyls, 
Sol LeWitt, Koen De Decker, Peter 
Kogler, Matt Mullican... [tot 8/61

Harelbeke_________________________  
Plaatselijke Openbare Bibliotheek 
Eilandstraat 2 - 8530 Harelbeke 
056/71.96.42 ma 15-18u 
di+do-vr 13u30-20u wo 13-30-18u 
za 10-12u 13u30-16u
□ Chris Vercaemer - schilderijen 
[tot 3/6J

Hasselt____________________________
CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
011/22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u 
□ 'Fiction' - Luc Dondeyne [tot 27/51

de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500 Hasselt 
011/22.99.31 di-zo 10-17u 
□ 'Episode 1' - Vincen Beeckman I 
'Pieces of Paradise Chapter I-V'~ Wim 
Wauman / 'Verschijningen' [tot 25/61
Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
011/29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u 
□ 'Excess. Beelden en lichamen in bui
tensporige tijden' - Els Opsomer, 
Alexander Sokurov, Dierk Schmidt, 
Kendell Geers, Lieven de Boeck, Harun 
Farocki & Andrei Ujica, Felix Gonzalez- 
Torres, Renzo Martens... [tot 21/51 
□ 'After Cage' [24/6 tot 24/91 
□ 'Power Plays. Interior Desires, 
Exterior Spaces. Kunst op locatie in 
Limburg' [tot 31/101

Heusden-Zolder_________________ __
Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 3550 Heusden-Zolder 
011/43.52.02 vr-zo 14-18u
□ 'Athanor' - Koenraad Tinei [tot 18/61

Hingene__________ _____________ ___
Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880 Hingene 03/889.57.05 
ma za-zo 14-19u
• Magda Luttikhuizen, Fred Bellefroid 
[tot 28/51 □ Dré Peeters, Lieve 
Ulburghs [4/6 tot 8/71

leper___________ _________ .
Cultuurcentrum leper
St.-Niklaasstraat 4 - 8900 leper 
057/22.69.22 di-zo 13u30-17u
□ 'Stil_de_grain'-Werner Cuvelier, 
Carlo Eggermont, Gilbert Degryse, Johan 
Joos, Trees Le Roy, Marc Leyman, Christ 
Michiels, Nicoli ne Van Stapele [tot 21/51
Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 8900 leper 
057/22.85.84 dagelijks 10-18u
□ 'De laatste getuige. Het oorlogsland- 
schap van de Ieperboog' [tot 19/11]

Knokke_____________ ______________
Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
050/61.12.37 za-ma 10u30-18u30
□ Dario Pérez-Flores, Hilde Van 
Sumere - schilderijen, sculpturen 
[tot 22/51 □ Sam Rousseau - video, 
objecten [25/5 tot 30/61
Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
050/38.86.31
□ 'Contemporary Art, Collector Art & 
Masterpieces 20th Century’
White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 8300 Knokke- 
Heist 050/62.93.63 za-zo 14-18u
□ Peter Downsbrough [tot 11/61

La Louvière__________
Centre de la Gravure et de l’Image 
imprimée
Rue des Amours 10 - 7100 La Louvière 
064/27.87.27 di-vr 12-18u za-zo ll-18u
□ 'Hout' - Luc Etienne, Peter Lang, 
Marijke Verhoef, Hans Wap / 'Prix de la 
Gravure et de l'Image imprimée' [tôt 13/81

Leuven_________________ __________
Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 3000 Leuven 
016/23.03.20 ma-vr 10-18u zo 14-18u
□ Vincent Meessen [tot 24/51

Liège_____________________________
Espace 251 Nord
Rue Vivegnis 41 - 4000 Liège 
04/227.10.95
□ 'Images publiques' - Isabelle Arthuis, 
Marin Kasimir, Michel François, Jacques 
Lizène, Kendell Geers, Dan Perjovschi, 
Pascale MarthineTayou, Qingsong Wang, 
Johan Muyle... [tôt 17/91
□ 'After Cage' [24/6 tôt 24/91
Galerie Nadja Vilenne
Rue du Commandant Marchand 5 - 
4000 Liège 04/227.19.91 do-za 14-18u 
zo ll-18u
• 'Redites et ratures (vieux vin nouvelle 
bouteille)' - Olivier Foulon / Eran 
Schaerf [tôt 4/61
Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain
Parc de la Boverie 3 - 4020 Liège 
04/343.04.03 di-za 13-18u zo ll-16u30 
□ 'Dis-moi (+)' - Damien Hustinx, Bouli 
Lanners, Sandra Ancelot, Jérôme Mayer,. 
Pol Pierart, Capitaine Lonchamps, Yann 
Toma, Alain De Clerck, Peter De Cupere, 
Marc Guillaume, Frans Daels... [tôt 4/61

Lier _______________________ ____
De Voorkamer
H. Geeststraat 7 - 2500 Lier 
0499/38.25.31 vr-za 18-21u30 
□ 'Heilige Geest 2'- Michael Ballou, 
Karin Borghouts, Thomas Broadbent, 
Harald Busch, Wim Cuyvers & Marc De 
Blieck, Frederic Geurts, David Kramer, 
Karel Wouters, Gabriel Lester, Herman 
Van Ingelgem... [27/5 tot 8/7]

Mexteno
FRAMES

museum Dhondt-Dhaenens

Museumlaan 14 / B 9831 Deurle / België
T +32 (0)9-282 51 23 / F +32 (0)9-281 08 53
@ info@museumdd.be / http:// www.museumdd.be

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

188 3a

ANTOINE DANSAERTSTRAAT 
1000 BRUSSEL 

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

VREDENHOFWEG
1051 LM AMSTERDAM
+31 (0)20 68 80 871

AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM

04. 06 - 27. 08. 2006
i.s.m. Dr. Guislainmuseum

Arnulf Rainer

* www.mertensframes.com *

04. 06-16. 07. 2006

02.05 - 21. 05. Picture This! - 4/ Peter De Graaff
04.06 - 30.06. Picture This! - 5/ Mira Sanders

Jean-Jacques Gailliard

TUIN - voorjaar / Thomas Lerooy / Kris Martin

mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be
mailto:BRUSSELS@MERTENSFRAMES.COM
mailto:AMSTERDAM@MERTENSFRAMES.COM
http://www.mertensframes.com
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Loppem___________________________
Kunsthalle Lophem
Torhoutsesteenweg 52 A - 8210 
Loppem-Zedelgem 0477/83.23.70 
do-zo 15-18u
□ ’Tekenlust’ - Honoré d’O, Lauri 
Astala, Anthony Braxton, Jef Geys, 
Pierre Malphettes, Lucie Renneboog, 
Simon Faithfull, Fabrice Hybert, Anke 
Schfer... [tot -/81

Machelen__________________________
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte 
09/381.60.00 wo-zo ll-17u
□ 'Mystiek van kleur' - Josef Albers, 
Marc Angeli, Clark Clarysse, Amédée 
Cortier, Raoul De Keyser, Noël Drieghe, 
Jef Geys, Philippe Van Snick, René 
Heyvaert, Guy Mees, Pieter Vermeersch, 
James Welling... [tot 4/61

Mechelen__________________________
Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
015/29.40.14 do-zo ll-18u
□ Maarten VandenAbeele [tot 25/61

Mejse ______ • •___________
Nationale Plantentuin van België
N ieuwelaan 38 -1860 Meise
dagelijks 10-17u
□ 'Bruegel Revisited' - Herman 
Asselberghs, Building Transmissions & 
Douglas Park, Anne Daems, Vincent 
Meessen, Hans Op de Beeck, Arno 
Roncada, Katrien Vermei re, Angelo 
Vermeulen, Dirk Zoete [tot 3/91

Menen__________________________ .
Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1 - 8930 Menen 056/51.58.91 
ma-zo 10-12u 14-18u
□ Jean De Gryse [tot 28/51

Morlanwelz______________ - .
Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz 064/21.21.93 di-zo 10-18u
□ Vincent Beague [tot 11/61
□ 'Couleurs poétiques' - Jean-Luc 
Herman [tot 25/61 □ 'Celtes, Belges, 
Boïens, Rèmes, Volques...' [3/6 tot 3/121

Oostduinkerke________________ '
Art Gallery De Muelenaere & Lefevere 
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
058/51.47.57 vr-zo 14-18u
□ Mieke Everaet, Antoon De Clerck 
[tot 28/51

Oostende__________________________
Benoot Gallery
Kursaal, Oosthelling 11 - 8400 Oostende 
059/70.18.70 za-zo 10u30-18u30
□ Francis Dusépulchre - reliëfs [20/5 
tot 25/61
Freestate
Militair Hospitaal, Kustbaan N34 - 8400 
Oostende 0473/50.68.43 di-zo 14-18u
□ 'Freestate' - Sven Augustijnen, 
Virginie Bailly, Vaast Colson, 
Louis De Cordier, Koen De Decker, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Stefaan Dheedene, HAP, Gert Robijns, 
Heidi Voet, Pieter Vermeersch, 
Katleen Vermeir, Helmut Stallaerts... 
[24/6 tot 10/91
Galerie R53
Romestraat 53 - 8400 Oostende 
059/51.94.44 za-zo 14-18u
□ Alex Michels, Nicotine van Stapele 
[tot 11/61
Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
059/50.81.18 di-zo 10-18u
□ '2006 Beaufort, triënnale voor heden
daagse kunst aan zee' [tot 3/91

Otegem___________________________
Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 8553 Otegem 
056/64.48.93 wo-do za-zo 14-18u 
vr 9-12u 13-18u
□ 'Dream Rooms' - Sergey Bratkov / 
'Happy Together & mourir ensemble'- 
Benjamin Moravec [tot 18/61

Roeselare__________________________
Cultuurcentrum De Spil
H. Spilleboutdreef 1 - 8800 Roeselare 
051/26.57.00 ma-za ll-18u
□ 'Pulp de Luxe'/ Geert Van 
Allemeersch [tot 28/51

Sint-Amands_______________________
Provinciaal Museum Emile Verhaeren
Emile Verhaerenstraat 71 - 2890 Sint- 
Amands 052/33.08.05 za-zo 12-19u
□ 'Retrospectieve Emile Verhaeren 
(1855-1916)' [tot 29/101

Sint-Niklaas_______________________
Vierkante Zaal & Annex, Academie 
voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas 
03/780.36.77 ma-wo 19-21U 
za-zo 10-12u 14-17u
□ 'Ik van de academie' [tot 28/51

Sint-Truiden_______________________
Begijnhofkerk
Begijnhof - 3800 Sint-Truiden 
011/29.59.60 di- vr 10-12u30 13-17u 
za-zo 14-17u
□ 'Athanor' - Koenraad Tinei [tot 18/61

Stavelot________________ " _____
Le Triangle Bleu
Cour de l'Abbaye - 4970 Stavelot 
080/86.42.94 wo-zo 14-18u30
□ Nic Joosen, Markus Baldegger - schil
derijen, sculpturen [31/5 tot 16/71

Strombeek-Bever___________________
Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek- 
Bever 02/263.03.43 dagelijks 10-22u 
□ 'Bronzen uit de renaissance - el calle- 
jero' - Angel Vergara, Damien
Delepeleire [tot 23/51 □ 'De ateliers 
van het cultuurcentrum' [10 tot 20/61

Turnhout__________________________
Cultuurcentrum De Warande
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 
014/41.94.94 di-za 14-18u 
zo 10-12u 14-18u

□ 'Les mouchoirs de Kabila' - Sarah 
Vanagt / 'Nie meer. Kunstenaars van 
Zuid-Afrika' - Bridget Baker, Candice 
Breitz,Pieter Hugo, Mustafa Maluka, 
Zen Marie, Robin Rhode, Gregg Smith, 
Billie Zangewa... [tot 28/51 
□ 'Photo Event' [1/7 tot 237/81

Waregem_________________________  
BE-PART Platform voor actuele kunst 
Westerlaan 17 - 8790 Waregem 
056/62.94.10
□ 'Happy When It Rains' - Mekhitar 
Garabedian [tot 2/71

Duitsland
Aachen____________________________ 
Ludwig Forum fur Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109 - 52058 Aachén 
0241/180.71.04 di+do 10-17 
wo+vr 10-20u za-zo ll-17u
□ ‘Retrospektive Franz Gertsch' [tot 25/61
Neuer Aachener Kunstverein
Passstrasse 29, Stadtgarten - 52070 
Aachen 0241/50.32.55 di-zo 14-18u 
wo 14-20u
□ 'Judgement Day' - Sophie von 
Hellermann [tot 21/51
□ 'After Cage' [24/6 tot 24/91
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 - 52070 Aachen 
0241/432.44.20 di-zo 12-18u 
wo 12-21U
□ ‘Brennweiten der Begegnung’-Yvon 
Lambert [tot 23/71

Baden-Baden -_______ _____ ______
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden 07221/232.50 di-zo ll-18u 
□ 'Tiefenschârfe. Bilder vom Menschen 
aus den Fotosammlungen des Institut 
d'art contemporain Frac Rhône-Alpes 
und des Musée d'art moderne de Saint- 
Etienne' [tot 2/71

Berlin ________
Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
030/202.093-0 ma-zo ll-20u 
do-vr ll-22u
□ 'Art of Tomorrow: Hilla Rebay and 
Solomon R. Guggenheim' [tot 13/81
Kunst-Werke Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
030/281.73.25 di-zo 12-18u
□ '4. Berlin Biennale für zeitgenössische 
Kunst. Of Mice and Men' - Matthew 
Monahan, Michaël Borremans,Jan 
Kiaer,Tino Sehgal, Erik van Lieshout, 
Marcel van Eeden, Cathy Wilkes, Tacita 
Dean, Jeremy Deller, Roger Ballen, 
Pawel Althammer, Tomma Abts... [tot 
28/51 □ 'General Idea Editions 1967- 
1995' / 'Ars Viva 05/06: Identity' - 
Jason Dodge [24/6 tot 20/81
Bauhaus-Archiv

KlingelhöferstraBe 13 -10785 Berlin 
030/254.00.20 wo-ma 10-17u 
□ 'Gunter Kupetz. Industrial Designer' 
[tot 5/61

Bonn______________________________ 
Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
0228/91.71.202 di-wo 10-21u 
do-zo 10-19u
□ 'Xi'an. Keizerlijke macht in het hier
namaals' [tot 23/71

Duisburg__________________________  

Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Düsseldorfer Strasse 51 - 47049 
Duisburg 0203/283.26.30 di-za ll-17u 
zo 10-18u
□ 'Designing Truth' - Daniele Buetti, 
Jimmie Durham, Jochen Gerz, Kris 
Martin, Rita McBride, Grayson Perry, 
Hinrich Sachs... [3tot 25/61
□ 'From Kirchner to Baumeister. 50 
Masterworks of Germain Painting 1900 
to 1950’ [tot 23/71 □ 'Wilhelm 
Lehmbruck. Religiose Themen' [tot 
30/71 □ Yukako Ando, Ultich Genth, 
Christina Griebel, Martin Pfeifle [9/7 tot 
20/81 □ '100 Years, One Hundred 
Talents. Pictures of Mankind Today and 
Tomorrow' [24/6 tot 17/91

Düsseldorf _____________________
K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Dusseldorf 
0211/83.81.130 di-zo 10-18u vr ll-18u 
□ 'Museums in the 21st Century: 
Concepts, Projects, Buildings' [tot 25/61 
□ '20 Years of K20 at Grabbeplatz: 
Extended Presentation of the Collection' 
[14/7 tot 27/81
Stâdtische Kunsthalle Düsseldorf 
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
0211/899.62.43 di-za 12-19u zo ll-18u 
□ 'Das letzte Wort der Kunst. Heinrich 
Heine und Robert Schumann zum 150. 
Todesjahr'- Rita McBride, Hubert Kiecol, 
Laurids Ortner, Karl Kneidl... [tot 11/61 
□ 'Klasse Kamp. 1974-2006 Kunst- 
akademie Dusseldorf' [24/6 tot 27/81
K21 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Stândehausstrasse 1 - 40217 Dusseldorf 
0211/83.81.600 di-vr 10-18u 
za-zo ll-18u
□ '40 Jahre Videokunst.de Digitale 
Erbe. Videokunst in Deutschland von 
1963 bis heute. Die 80er Jahre' [tot 
21/51 □ ‘Lichtzwang’ - Miroslaw Balka 
[tot 20/81 □ 'Martin Kippenberger 
(1953-1997)' [10/6 tot 10/91
Künstlerstipendium Just Düsseldorf 
Cecilienstrasse 42 - 40474 Düsseldorf 
0211/418.42.77 di-vr 14-18u 
□ 'Redites et ratures' - Olivier Foulon 
[tot 26/51
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 - 40479 Düsseldorf 
0211/89.962.60 di-zo ll-18u 
□ 'Giovanni Lanfranco (1582-1647). 
Zeichnungen in Düsseldorf' [tot 5/61 
□ 'Zero. Internationale Künstler- 
Avantgarde der 50er/60er Jahre' [9tot 
9/71 □ 'Glas des Mittelalters und der 
Renaissance. Sammlung Karl Amendt' 
[tot 19/71 □ 'Schweizer Druckgraphik der 
Gegenwart 1980-2005' [24/6 tot 27/81

Essen_____________________________  
Museum Folkwang Essen und
Stâdtische Galerie
Goethestrae 41 - 45128 Essen 
0201/884.51.03 di-zo 10-18u vr 10-24u 
□ 'Caspar David Friedrich (1774-1840). 
Die Erfindung der Romantik' [tot 20/81

Frankfurt__________________________ 
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
069/29.98.82.20 wo-za ll-22u 
di+zo ll-19u
□ 'Max Beckmann. The Watercolors and 
Pastels' [tot 28/51 □ 'The Youth of 
Today' - Rita Ackermann, Abetz & 
Drescher, Joe Andoe, Marc Bijl, Daniele 
Buetti, Ian Cooper, Iris van Dongen, 
L.A. Raeven, Julika Rudelius, Gavin Turk, 
Kiki Seror, Banks Violette, Martin 
Maloney... [tot 25/61 □ 'Die Eroberung 
der Strasse' [tot 3/91 □ 'Conquering the 
Streets' [15/6 tot 3/91
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 60311 Frankfurt am Main. 
069/219.314.0 di-vr 12-20u za-zo ll-18u 
□ Esra Ersen [5tot 5/61
□ Wilhelm Sasnal [21/6 tot 3/91
Portikus
Alte Brücke 2 / Maininsel - 60311 
Frankfurt am Main 069/2199.8760 
di-zo ll-18u wo ll-20u
□ 'Personal States/Infinite Actives' - 
Marjetica Potrc, Tomas Saraceno 
[tot 18/61

Freiburg_____________ _____________
Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
0761/349.44 di-zo ll-17u 
□ 'Unsichtbare Welten’ - Peter 
Aerschmann, Annie Cattrell, Didier 
Courbot, Joachim Koester, Oswaldo 
Macia [16/6 tot 20/81

Hamburg__________________________  
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
040/32.10.30 di-zo ll-18u
□ 'Pierre Bourdieu: Der Algerienkrieg 
und die Fotografie' [23/6 tot 3/91

Hannover______________ . ______
Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover 
0511/32.45.94 di-zo ll-17u wo 11-21U 
□ 'Tableaus und Skizzen' - Jörg Sasse - 
fotografie [tot 18/61 □ Corinne Wasmuht / 
Marcel van Eeden [1/7 tot 20/81

Herford ________________________  
Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 - 32052 Herford 
05221/99.44.30.0 di-zo ll-18u 
□ 'Kunst als Möbel im Widerstand' [tot 
25/61 □ 'Fotografie als Bild' [tot 30/61

Karlsruhe__________________________ 
Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe 
0721/28.226 di-vr ll-19u za-zo ll-17u 
□ 'Wetterleuchten' - Victor Alimpiev I 
Hanna Mohn [tot 2/71
Kleve
Museum Kurhaus Ewald Mataré 
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
02821/75.010 di-zo 10-18u
□ Denise Green [28/5 tot 3/91

Köln______________________________  
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 50667 
Köln 0221/21.70.21 di-zo 13-19u 
Jutta Koether [26/5 tot 13/81
Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 - 50667 Köln 
0221/221.223.79 di 10-20u 
wo-vr 10-18u za-zo ll-18u
□ Cristina Iglesias / 'Salvador Dali. La 
Gare de Perpignan' [tot 25/61
□ 'Tatsachen sind so wunderbar an die 
Stelle von Vermutungen getreten. 
Fotografien des 19. und 20. Jahr- 
hunderts' [20/5 tot 13/81 □ 'Das 8. Feld' 
[17/6 tot 1/101
Museum Schnütgen
Câcilienstrasse 29 - 50667 Köln 
0221/221.236.20 di-vr 10u-16u 
za-zo llu-16u
□ 'Um Himmels Wilen. Rheinische 
Glasmalerei zur Zeit der Reformation' 
[tot 8/71 □ '100 Jahre Schenkung 
Schnütgen' [tot 30/71
Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz 4 - 50667 Köln 
0221/221.244.38 di-zo 10-17u 
□ 'Das Colosseum. Bilder und Modelie 
aus fünf Jahrhunderten' [1/6 tot 3/91
Rautenstrauch-Joest-Museum
Ubierring 45 - 50678 Köln 
0221/336.94.13 di-vr 10-16u 
za-zo ll-16u
□ 'Buddhisten - Jainas - Hindus. Auf 
der Suche nach dem Gottesbild. Die 
Sammlung Marianne und Viktor Langen' 
[tot 11/61 □ 'Lebende Gottheiten auf 
Erden. Indische Volks- und 
Stammestraditionen' [2/7 tot 16/11

Krefeld ______ _______________ _
Haus Esters & Haus Lange
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
02151/77.00.44 di-zo ll-17u
□ 'The Mies van der Rohe Insert 
Project' - Shiro Matsui/'Leben mit 
Kunst' - Caro Niederer [11/6 tot 1/101

Leverkusen________________________
Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen 0214/855.56-0 di ll-21u 
wo-zo ll-17u
□ Isca & Timothy Greenfield-Sanders- 
fotografie [tot 18/61

Mönchengladbach__________________
Stâdtisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27 - 41061
Mönchengladbach 02161/25.26.31 
di-zo 10-18u
□ 'Strange I've Seen That Face Before. 
Objekt, Gestalt, Phantom' - Carl Andre, 
Ron Arad, Martin Boyce, Daniel Buren, 
Piotr Uklanski, Mark Leckey, Richard 
Wright, Rebecca Warren, Isa Genzken, 
Simon Starling... [tot 17/91

München ______________________  
Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München 
089/23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17u 
□ 'Ellen Auerbach (1906-2004): Tribute 
to Pit' - fotografie [tot 28/51
□ 'Ort und Erinnerung. Sites of National 
Socialist Past in Munich' [tot 30/51 
□ 'Monika Baer. Paintings and Drawings 
1992-2005' / Al Taylor - tekeningen / 
'Wolfgang Tillmans: Munich Installation 
1991-2004,2005' / 'Nobuyoshi Araki: 
Tokyo / Sexteen 1969-1973,1973' [tot 
11/61 □ William Forsythe [tot 30/71 
□ 'Hans Bellmer' [29/6 tot 27/81 
□ 'Architecture + Sport: From Antique 
Stadiums to Modern Arenas' [tot 1/91 
□ 'Opera Posters' - Pierre Mendell 
[30/6 tot 15/91 □ 'One, Two, Three, Four. 
The Architecture of Auerbruch Hutton' 
[15/6 tot 30/101
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 
München 089/211.27.115
□ 'Konstantin Grcic Industrial Design' 
[tot 9/71 □ 'Herzog & de Meuron. No. 
250. An Exhibition' [tot 30/71
□ 'Ein Bliek für das Volk. Die Kunst für 
Alle' [14/6 tot 3/91 □ 'Frans Post 
(1612-1680). Painter of Paradise Lost' 
[2/6 tot 17/91
Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 80799 München 
089/23.80.52.16 di-zo 10-17u 
do 10-20u
□ Cy Twombly - sculpturen [tot 30/71
Villa Stuck
PrinzregentenstraBe 60 - 81675 
München 089/45.55.51.25 
wo-zo ll-18u
□ 'Liebe. Simeon Solomon und die 
Prâraffaeliten' [tot 18/61

Münster__________________________
Westfalisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster 
0251/59.07.01 di-zo 10-18u 
□ 'Ernst Ludwig Korchner: Erstes 
Sehen ' [tot 9/71 □ ‘Sammerlust und 
Augenweide. Die Münzsammlung der 
Lüffe-Stiftung’ [tot 6/81 □ 'Siegfried 
Cremer, der Künstler' [3/6 tot 13/81

Nordhorn___________ ______________
Stâdtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 - 48529 
Nordhorn 05921/97.11.00
□ 'Auf die Bühne' - Hermann Maier 
Neustadt [tot 11/61

Stuttgart__________________________
Württembergischer Kunstverein 
Kunstgebâude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart 0711/22.33.70 di-zo ll-18u 
wo ll-20u
□ Dan Perjovschi, Fernando Bryce, 
Michaël Borremans - tekeningen [tot 
4/61 □ 'Global Player' [1 tot 7/61 
□ Antoni Muntadas [17/6 tot 10/91

Ulm __________________________
Stadthaus Ulm
MOnsterplatz 50 - 89073 Ulm 
0731/161.77.40 ma-vr 9-18u 
za-zo ll-18u
□ 'Gedankenhonig' - Jeanette Zippel 
[tot 5/61

Weil am Rhein_____________________
Vitra Design Museum
Charles EamesstraBe 1 - 79576 Weil am 
Rhein 07621/70.22.00 di-vr 14-18u 
za-zo ll-17u
□ 'Joe Colombo. Die Erfindung der 
Zukunft’ [tot 10/91

Wolfsburg ___________________  
Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
05361/266.90 wo-za ll-18u 
di+zo ll-20u
□ ‘Archiskulptur. Dialoge zwischen 
Architektur und Plasitk vom 18. 
Jahrhundert bis heute' [tot 2/71

Frankrijk____________
Altkirch___________________________  
Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130 Altkirch 
03.89.08.82.59 di-vr 10-18u 
za-zo 14-19u
□ 'Victime de la mode' - Inez van 
Lamsweerde, Frank Perrin, Timur 
Celikdag, Hussein Chalayan, Zhang Da, 
Alicia Framis, Liza May Post, Roy 
Villevoye [tot 21/51 □ 'Saudades. 
Collection Museum Het Domein Sittard’ 
- Ed Templeton, Kim Gordon, Bjarne 
Melgaard, Doug Aitken, Fiona Tan, 
Lidwien van de Ven, Rineke Dijkstra, 
Rita Ackermann, Jimmie Durham... 
[14/6 tot 20/81

Bourges___________________________  
La Box
Rue Edouard Branly 9 - Bourges 
02.48.24.78.70
□ 'Préfixes' - Keren Amiran, David 
Jourdan, Wolf von Kries, Caroline 
Molusson, Pascal Poulain [tot 3/61 
□ 'La photo-souvenir' - Daniel Buren 
[13/6 tot 13/71

Carquefou_________________________
Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
02.28.01.50.00 wo-vr 12-18u 
za-zo 15-19u
□ Mathieu Mercier [tot 18/61

Delme_____________________________
Centre d’art contemporain 
La Synagogue de Delme
Rue Poincaré 33 - 57590 Delme 
03.87.01.43.42 wo-za 14-18u zo ll-18u 
□ 'Deinde Philosophari’- Paul Cox [tot 4/61

Dijon_____________________________
Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 
03.80.67.18.18 ma-za 14-18u 
□ Knut Asdam [tot 20/51

Grenoble -________________________  
CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
04.76.21.95.84 di-zo 12-19u
□ 'Climate Change' - Michael Craig- 
Martin / 'Oeuvres vidéo de la collection 
Pierre Huber’ - Candice Breitz, David 
Claerbout, Rineke Dijkstra, Rodney 
Graham, Fischli & Weiss, Roman Signer.../ 
'Esthétique des scènes musicales et artis
tiques: la sphère punk' [tôt 3/91

Lyon_________________________  
Musée des Beaux-Arts
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u 
□ 'Les fous de Géricault' [tot -/71

Marseille__________________________  
Ateliers d’Artistes de la Ville de 
Marseille
Boulevard Boisson 11-19 -13004 
Marseille 04.91.85.42.78 di-za 14-19u 
□ 'Ca s'ouvre? Ca s'ouvre pas?' - 
Francis Alÿs, Christophe Berdaguer, & 
Marie Péjus, Wang Bing, Olivier Cadiot, 
Jimmie Durham, Jordi Colomer, Peter 
Friedl, On Kawara, Jen-Luc Moulène, 
Walid Raad, Marc Quer... [tôt 11/71

Mouans-Sartoux___________________
Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux 04.93.75.71.50 
wo-ma ll-18u
□ 'Art multiple' [tôt 11/61 
□ 'Art au quotidien' [3/7 tôt 7/11

Nice _________________________  
Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 
06105 Nice cedex 2 04.92.07.73.80 
di-zo 14-19u
□ 'Transmission'/Jeremy Deller [tot 4/61

Orléans_____________
Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 45000 
Orléans 02.38.62.52.00 
ma-vr 10-12u 14-18u
□ 'Ettore Sottsass Jr. Radical 1966- 
1976' [19/5 tôt 30/71

Paris_____________________________  
Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
01.47.03.12.50 di 12-21u30 
wo-vr 12-19u za-zo 10-19u 
□ 'Cindy Sherman rétrospective 
1975-2005' [tôt 3/91
Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
75003 Paris 01.42.71.38.38 
wo-zo 14-19u
□ 'Aller/Retour 2'- Fischli/Weiss 
[tôt 16/71
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
01.44.78.12.33 wo-ma ll-21u 
□ 'Hans Bellmer (1902-1975).
Anatomie du désir' [tôt 22/51
□ 'Los Angeles 1955-1985. Naissance 
d'une capitale artistique' [tôt 17/71 
□ Morphosis - architectuur [tot 17/71 
□ 'Prix Marcel Duchamp; Claude 
Closky' [17/5 tôt 31/71 □ 'Voyages en 
utopies, Jean-Luc Godard 1946-2006' 
[tôt 14/81 □ David Smith [14/6 tôt 
21/81 □ 'Dation Alfred Manessier'/ 
'Dation Bazaine' [21/6 tôt 11/91 
□ 'Alta' - James Turrell [tot 25/91 
□ 'Le mouvement des images' [tôt 29/11
Galerie Philippe Nelson
Rue Quincampoix 59 - 75004 Paris 
01.42.71.74.56 di-za 14-19u
□ 'Travelling Donkeys' - Stephen Wilks / 
Joseph Bartscherer [tôt 26/51
Jeu de Paume, site Hôtel de Sully 
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris 
01.47.03.12.50
□ Yto Barrada [tôt 4/61 □ 'Viva, une 
agence photographique 1972-1982' 
[20/6 tôt 10/91
Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy 5-7 - 75004 Paris 
01.44.78.75.00 wo-zo ll-20u 
□ 'Magritte et la photographie'/ 
'Netherlands Now: l'école du Nord' / 
'Johan van der Keuken, photographie et 
cinéma' [tôt 11/61
Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008 Paris 01.44.13.17.17 
wo 10-22u do-ma 10-20u
□ 'Jungles à Paris: la peinture du 
Douanier Rousseau' [tôt 19/61
□ 'La force de l'art. Grand Palais 2006' 
[tôt 25/61
Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
01.48.74.95.38 di-zo 10-17u40 
□ 'Pablo Picasso - Piero Crommelynck. 
Dialogues à l'atelier de gravures' [tot 11/61
La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10 - 75012 
Paris 01.40.01.08.81 wo-zo ll-19u 
do 11-21U
□ Henry Darger, Michaël Borremans, 
Nicolat Darrot [8/6 tôt 24/91
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac - 75013 Paris 
di-za 10-19u zo 12-19u
□ Roger Ballen - fotografie [tot 21/51 
□ 'Les Lumières. Un héritage pour 
demain' [tôt 28/51 □ 'Madame Du 
Châtelet' [tôt 3/61 □ 'Collection des frè
res Séeberger 1909-1939. L'invention 
de la photographie de mode et du repor
tage mondain' [20/6 tôt 27/81
□ 'Les Séeberger photographes de mode 
1909-1939' [27/6 tôt 3/91
□ 'Michel Butor. Voyages' [20/6 tôt 3/91
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 75014 Paris 
01.42.18.56.50 di-zo 12-20u
□ 'Do You Know What I Mean' - Juergen 
Teller /Tadanori Yokoo [tot 28/51
□ Zaha Hadid / 'L'île et elle' - Agnès 
Varda [20/6 tot 1/101
Le Plateau - Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris 
01.53.19.88.10 wo-vr 14-19u 
za-zo ll-19u
□ 'Archi/Peinture' - Franz Ackermann, 
Phillip Allen, Hurvin Anderson, Yves 
Bélorgey, Christophe Berdaguer, René 
Daniëls, Thomas Huber, Andro Wekua... 
[tot 21/51 □ 'En voyage' - Rui Calçada 
Bastos, Carlos Bunga, Nuno Cera, Ana 
Jotta, Jorge Queiros... [14/6 tot 20/81

Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris 01.53.67.40.00 di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
□ Karen Kilimnik, Cerith Wyn Evans 
[9/6 tot -/91 □ Dan Flavin [9/6 tot 8/101
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
01.40.20.50.50 do-zo 9-18u 
ma+wo 9-21 u45
□ 'De Cordoue à Samarcande. Chefs- 
d'oeuvre du nouveau Musée d'Art 
Islamique de Doha' [tot 26/61
□ 'Joyaux indiens au temps des grands 
Moghöls. Collection Al-Sabah, musée 
national du Koweït' [5/7 tot 4/91
□ 'Les artistes américains et le Louvre'/ 
Mike Kelley [15/6 tot 18/91
□ 'Hubert Robert (1733-1808). Dessins 
du Louvre' [1/6 tot 16/101
Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 75343 
Paris cedex 07 01.40.49.48.84 
di-zo 10-18u
□ 'Cézanne et Pissarro 1865-1885' [tot 
28/51 □ 'Saint-Gobain (1665-1937): 
une entreprise et l'Histoire' [tot 4/61 
□ 'Figures et portraits' [tot 4/61 
□ 'Dessins de de Jean-François Millet' 
[30/5 tôt 3/91 □ 'L'oeuvre d'art et sa 
reproduction photographique' [6/6 tôt 
10/91 □ 'Du symbolisme à l'expressio- 
nisme, Willumsen (1863-1958), un artis
te danois' [27/6 tôt 17/91 □ 'Auguste 
Rodih / Eugène Carrière' [11/7 tôt 1/10]

Pougues-les-Eaux ___________
Centre d’Art Contemporain, Parc Saint 
Léger
Avenue Conti - 58320 Pougues-les-Eaux 
03.86.90.96.60 wo-zo 14-18u
□ Frédéric Diart [tôt 18/61

Guimper _______________________ 
Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107 Quimper 
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u 
□ 'Corps étranger' - Christine Borland, 
Berlinde De Bruyckere, Muriel 
Toulemonde, Jana Sterbak, Lars 
Siltberg, Artur Zmijewski [tôt 11/61 
□ Jacques Villeglé [1/7 tôt 15/101

Rennes___________________________  
Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
02.99.22.27.27 ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u 
□ 'Calme plat. Avis de Tempête' - 
Marcel Dinahet - video [17/5 tôt 30/61

Sète______________________________
Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 - 34200 Sète 
04.67.74.94.37 wo-ma 12u30-19u 
□ 'Toucher l'indicible' - Monique 
Deregibus, Juan-Manuel Echavarria, 
Boris Mikhailov, Valérie Jouve [tôt 14/61

Sotteville-lès-Rouen________________
Trafic Frac Haute-Normandie
Place des Martyrs-de-la-Résistance 3 - 
76300 Sotteville-lès-Rouen 
wo-zo 13u30-18u30
□ Marthe Wéry [tôt 21/51

Thiers____________________________  
Le Creux de l’Enfer Centre d’art con
temporain
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
04.73.80.26.56 ma wo-vr 10-12u 
14-18u za-zo 14-19u
□ Elmar & Elisabeth Trenkwalder [tôt 
11/61 □ Thomas Hirschhorn [2/7 tôt 
24/91

Tourcoing_________________________
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u 
□ 'Oeuvres d'une collection privée' 
[tot -/61
Le Fresnoy, Studio National des Arts 
Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 
03.20.28.38.00 wo-ma 14-19u 
za-zo 15-19u
□ 'Panorama 7' [3/6 tôt 9/71

Valenciennes______________________
L’H du Siège
Rue de l'Hôpital de Siège 15 - 59300 
Valenciennes 03.27.36.06.61 
do-zo 15-19u
□ Maïder Fortuné [6/5 tôt 17/61

Groot-Brittannië
Cornwall__________________________
Tate Gallery St Ives
St Ives -TR26 1TG Cornwall 
01736/79.65.43 di-zo 10u30-17u30 
□ John Hoyland, Tony O'Malley [20/5 
tot 24/91

Leeds_____________________________
Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
0113/234.31.58 dagelijks 10-17u30 
wo 10-21u
□ 'From Navels to Nippels. Henry 
Moore' [tot 4/61 □ 'Antinous: The Face 
of the Antique' [25/5 tot 26/81
□ 'Paper, Stone, Flesh and Blood. 
Transforming Views of Sculpture in French 
Revolutionary Prints' [25/5 tot 26/81

Liverpool__________________________
Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
0151/709.32.23 di-zo 10-18u 
Marie-Louise von Motesiczky [tot 10/81 
□ 'Make Me Think Me' - Bruce Nauman 
[19/5 tot 28/81

London___________________________
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London 020/75.22.78.88 di-zo ll-17u 
wo ll-20u
□ 'Inner Worlds Outside' [tot 25/61
□ 'The Whitechapel Files' [tot 25/61
□ Albert Oehlen tin tot 3/91
Barbican Art Gallery
Level 8 Barbican Centre - EC2Y 8DS 
London 020/7638.41.41 di 10-17-45 
ma, wo-za 10-18u45
□ 'The Curve' - Tomas Saraceno [tot 16/71
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Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
020/74.72.55.00 di-do 11-19u 
vr-zoll-17u30
□ 'Tropicalia. A Revolution in Brazilian 
Culture 1967-1972’- Hélio Oiticica, 
Gilbert Gil, Torquato Neto, Lygia Clark, 
Lygia Pape [tot 21/5] □ 'Bas Jan Ader 
(1942-1975). All Is Falling* [tot 2/71
Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London 
020/78.87.86.87 vr-za 10-22u 
zo-do 10-18u
□ 'Josef Albers and Laszlo Moholy- 
Nagy: From the Bauhaus to the New 
World' [tot 4/6] □ Pierre Huyghe [5/7 
tot 24/9] □ 'Wassily Kandinsky (1866- 
1944). The Path to Abstraction 1908- 
1922' [22/6 tot 1/10]
Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
020/78.87.80.08 dagelijks 10-17u50 
□ 'John Constable (1776-1837): the 
Great Landscapes' [1/6 tot 28/8] 
□ Howard Hodgkin [14/6 tot 10/9]
Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V ODS London 
0171/439.74.38 ma-zo 10-18u 
□ 'The Rise of the Picturesque. English 
Landscape Prints' [tot 28/5] □ 'Jacob 
van Ruisdael: Master of Landscapes' [tot 
4/6] □ 'Summer Exhibition' [12/6 tot 
20/81 □ 'Modigliani and his Models' 
[8/7 tot 15/10] □ 'Landscape Paintings 
from the Royal Academy Collection' [tot 
17/121

Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
020/72.98.15.15 dagelijks 10-18u 
□ Elsworth Kelly [tot 21/51 
□ Thomas Demand [6/6 tot 20/81
British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG 
London 020/7323.8000
□ 'Les dessins de Michel-Ange: Au plus 
près du maître' [tot 25/61

Groot-Hertogdom 
Luxemburg__________
Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 
Luxembourg +352/22.50.45 
wo-ma 10-18u
□ Su-Mei Tse, Sophie MacCorquodale 
[tot 5/6J

Nederland
Almere__________ ' ___________
Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325 AL Almere 
036/537.82.82 wo za-zo 12-17u 
do-vr 12-21u
□ 'De stedelijke conditie' - Sabine 
Bitter, Helmut Weber, Lonnie van 
Brummelen, Manuel Graf, Gabriel Lester, 
Niels Schrader, Rebecca Sakoun, Joes 
Koppers, Jakob Kolding... [tot 22/101

Amersfoort_____________
Armando Museum
Langegracht 36 - 3811 Amersfoort 
033/461.40.88 di-vr ll-17u 
za-zo 12-17u
□ 'Ooggetuigen' - Armando [tot 28/51
De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
033/463.30.34 di-za 10-17u zo 12-17u 
□ 'Credo' - Douwe Dijkstra, Fedde de 
Jong, Yvonne Grootenboer, Oscar Lourens, 
Linda Molenaar, Martijn Olie, Derk Thijs, 
Daniel van der Leer... [tot 11761

Amstelveen________________________  
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
020/547.50.50 di-zo ll-17u 
□ 'Carl-Henning Pedersen. Werken op 
papier 1939-19517'Retrospectieve 
Armando 1952-2005' [tot 5/61

Amsterdam________________________  
66 East Centre for Urban Culture
Sumatrastraat 66 -1094 NH 
Amsterdam vr 14-20u za 12-18u 
□ 'Non-Places (Everywhere/Nowhere)' 
- Delphine Bedel, Arnout Killian, Ilya 
Rabinovich, Ayako Yoshimura [tot 28/51
AdK Actuele Kunst
Prinsengracht 534 -1017 KJ 
Amsterdam 020/320.92.42 
do-za 13-17u30
□ Chris de Bueger [tot 4/61

Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
020/523.18.22 ma-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
□ 'Rembrandt puur' [tot 13/81 □ 'Anne 
Frank. Een leven in brieven' [tot 3/91
Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011VX 
Amsterdam 020/620.48.78 di-za 13-17u 
□ 'Op andere gronden' [tot 20/51 
□ 'Prix de Rome 2006' [2/6 tot 19/81
Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
020/422.04.71 di-zo ll-17u 
□ 'Militant Bourgeois'- Chris Evans 
[26/5 tot 2/71
De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam 020/625.56.51 di-wo+zo 
ll-18u do-za ll-23u
□ 'Mercury in Retrograde' - Michael 
Blum, Mariana Castillo Deball, Johan 
Cornelissen, Stephan Dillemuth, Omer 
Fast, Aurélien Froment, Sven Johne, 
Missingbooks... [tot 4/61

De Ateliers
Stadhouderskade 86 -1073 AT 
Amsterdam 020/673.93.59 
dagelijks 12-18u
□ 'Off Spring 06' - Wiliam Monk, Shana 
Moulton, Francisca Sanchez, Johanna De 
Schipper, Lucy Stein, Aram Tanis [tot 21/51
De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
020/622.90.14 di-za 10-20u30 
zo 13-17u
□ 'Superfans' - Michele Matyn - foto
grafie [17/6 tot 16/71

De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
020/422.17.27 di-za 13-18u
□ 'Women Love Small Things' - Kinke 
Kooi / 'I Hope I Won't Die Poor’ - Nick 
Goulis [tot 24/51 □ 'Video Palace - 
Electric Showroom' - Joep van Liefland 
[27/5 tot 1/71
Fotografie Museum Amsterdam
Keizersgracht 609 -1017 DS 
Amsterdam 020/551.65.00 
dagelijks 10-17u
□ 'Het zwarte gat' - Jaap Scheeren, 
Anouk Kruithof [tot 28/51 □ 'No Man's 
Land' - Larry Towell [tot 18/61
□ 'Lucky 13 & Hustlers' - Philip Lorca 
diCorcia [tot 21/61
Galerie Clement
Prinsengracht 845 -1017 KB 
Amsterdam 020/625.16.56 
□ Ysbrant - schilderijen [tot 20/51
Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
020/620.47.58 wo-vr llu-18u 
za 14-18u
□ 'Delft Waves' - Harmen Brethouwer 
[tot 20/51 □ 'Kunstenaars van de gale
rie' [1 tot 30/61
Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 
020/423.30.46 di-za 13-18u

. □ Rob Birza I 'Playstation' - Magali 
Reus [27/5 tot 8/71
Galerie Jos Art
KNSM-laan 291 -1019 LE Amsterdam 
020/418.70.03 di-zo ll-17u30 
□ 'Fotografie' / Yvan Theys - schilderij
en [tot 7/61 □ Ron Ekkelenkamp, 
Herbert Nouwens, Armando - schilderij
en, sculpturen [9/6 tot 26/71
Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116 -1015 EA 
Amsterdam 020/623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18u 
□ ‘Immaterials’ [tot 30/51 
□ 'Art Basel' - kunstbeurs [14 tot 18/61
Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK 
Amsterdam 020/531.89.89 di-zo ll-18u 
□ 'Whisper Not! A Different Dimension 
of Seeing. Huis Marseille IH+F 
Collection' [tot 28/51
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 -1017 PH 
Amsterdam 020/624.17.77 
wo-zo 14-20u
□ 'Beijng' - Yee Ling Tang [tot 28/51
Motive Gallery
Elandsgracht 10 -1016 TV Amsterdam 
020/330.36.68 do-za 13-17u zö 14-17u 
□ Maarjte Fliervoet, Emmeline de 
Mooij [tot 3/61
Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 -1017 Amsterdam 
020/523.18.22 ma-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
□ 'Palet Willet. Een keuze uit de kunst
collectie van Abraham Willet' [tot 5/111
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071 ZD 
Amsterdam 020/674.70.00 
dageljks 9-18u
□ 'Really Rembrandt?' [tot 24/51
□ 'Rembrandt - Caravaggio' [tot 18/61 
□ 'Nightwatching' - Peter Greenaway 
[2/6 tot 6/81
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
020/625.72.14 di-za 13-18u
□ Alan Johnston [tot 10/61
Stedelijk Museum
Oosterdokskade 5 - Amsterdam 
020/573.29.11 dagelijks 10-18u 
do 1Ó-21U
□ 'Gespot. Aanwinsten vormgeving'[tot 
21/51 □ 'Harmony 2. Schilderijen 1997- 
2005' - Eberhard Havekost [tot 28/51 
□ 'Next Level. Art, Games & Reality' - 
Persijn Broersen, Margit Lukacs, Brody 
Condon, Joes Koppers, Geert Jan 
Mulder... [tot 18/61 □ 'Mapping the 
Studio' - Atelier van Lieshout, Bruce 
Nauman, John Bock, Gregor Schneider... 
[tot 20/81 □ 'The Falling Eye' - Saskia 
Oide Wolbers [24/6 tot 17/91
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam 
020/568.82.00 ma-vr 10-17u 
za-zo 12-17u
□ 'Wereld van weefels. Topstukken uit 
vier textielcollecties’ [tot 2/71
□ 'De Goden Verzoeken. Rituelen in hét 
hindoeïsme' [tot 10/91
Upstream Gallery
Kromme Waal 11 -1011 BS Amsterdam 
020/428.42.84 wo-za 12-18u
David Haines [tot 30/61
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX 
Amsterdam 020/570.52.52 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
□ 'Aspecten van arbeid 1885-1925. Een 
keuze uit de collectie van het Stedelijk 
Museum' [tot 11/61 □ 'Van Gogh eh 
Rembrandt' / 'Rembrandt-Caravaggio' 
[tot 18/61 □ 'Pronkstukken uit keizerlijk 
Japan. Meiji-kunst uit de Khalili collec
tie'/ 'De Tokaido Gaande Weg’l Vrouwen 
van Tokio en Parijs' [7/7 tot 5/111
W139
Oosterdokskade 5 -1011 AD 
Amsterdam 020/622.94.34 di-zo 13-19u 
□ 'Shared History / Decolonising the 
Image' [tot 4/61
□ Constant Dullaart [9/6 tot 9/71

Arnhem___________________________

Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
026/442.69.00 di-za 10-17U zo ll-17u 
□ 'Emmy Andriesse, Arnhem, september 
1945. Onbekende foto's van een ver
woeste stad' [tot 29/101
Museum voor Moderne Kunst
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem 
026/351.24.31 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Petition for Another World' - Lida 
Abdul - films, fotografie [tot 21/51 
□ 'Bliek nach Holland' - Franz Radziwill 
[tot 5/61 □ 'World Unlimited' - Ursula 
Biemann, Lonnie van Brummelen, 
Siebren de Haan, Joost Conijn, Wineke 
Gartz, Saskia Janssen, Oliver Ressler, 
Jeanne van Heeswijk [2/6 tot 17/91

Berg en Dal______________ ._________
Afrika Museum
Postweg 6 - 6571 CS Berg en Dal 
024/684.12.11 ma-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
□ 'Hedendaagse kunst uit Afrika en de 
Afrikaanse diaspora. Collectie Valk en 
verder' - Chéri Samba, Willie Bester, 
Twins Seven Seven, Bodys Isek 
Kingelez... [tot -/121

Bladel
Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 Bladel 
0497/38.69.14 vr-zo 13-17u 
□ Huub de Kort [tot 21/51 
□ Elvira Wersche [26/5 tot 25/61

Breda_____ ______________ ________
Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 
076/514.19.28 do-zo 13-17u 
□ 'Termite One' - Koen Wastijn [16/6 
tot 9/71

Den Haag__________________________
Artotheek Den Haag
Denneweg 14a - 2514 CG Den Haag 
070/346.53.37 di-wo vr-za 10-17u 
do 10-17u 19-21U 
□ 'De meeloper' - Melia Jaarsma - 
schilderijen, tekeningen, installatie [31/5 
tot 2/71
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517 Den Haag 
070/338.11.40 di-zo 14-22u 
□ Loretta Lux [tot 28/51
Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den 
Haag 070/338.11.11 di-zo ll-17u 
□ 'Fashion NL: The Next Generation' 
[tot 5/61 □ 'K.P.C. de Bazel (1869- 
1923), ontwerper vóór de elite' [25tot 
11/61 □ Juul Kraijer [tot 18/61 
□ 'Vogels kijken' [tot 2/71 □ 'Bernard 
Buffet (1928-1999). Een omstreden 
oeuvre' [1/7 tot 10/910 'Theo Van 
Rysselberghe (1862-1926)' [10/6 tot 
24/91 □ 'Lucide domeinen' - B.C. Epker 
[24/6 tot 8/101
Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag 
070/364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u 
□ 'Theo Boons 80 jaar' [tot 6/61 
□ 'Diepe gedachten. De Haagse 
Kunstkring in de periode 1891-1902' 
[9/6 tot 11/71
Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 2513 AB Den Haag 
070/302.34.56 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Droom van Italië' [tot 25/61
Museum Mesdag
Laan van Meerdervoort 7 - 2517 AB 
Den Haag 070/363.54.50 di-zo 12-17u 
□ 'De levenskunst van de dandy' 
[tot 6/81
Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 
070/365.89.85 ma-za 12-17u 
□ 'Moderncité' - Jordi Colomer, Pedra 
Cabrita Reis, Francis Alys, Marcelo 
Cidade, Anita Molinero [tot 11/61 
□ 'OMA' [24/6 tot 20/81

Domburg___________________________
CBK Zeeland
Kasteel Westhove - Domburg 
0118/61.14.43 ma-vr 9-17u 
□ ‘Luctor et emergo' - Jan Melis [tot 
26/51

Eindhoven _____________ ' '
Centrum Kunstlicht in de Kunst
Emmasingel 31 - Eindhoven 
040/275.51.83 di-zo 12-16u 
□ François Morellet [tot 28/51 
□ 'Licht en klank' [10/6 tot 30/91
De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 5642 NJ 
Eindhoven 040/281.55.03 do-zo 13-17u 
□ 'Interfacing Space'-Wouter 
Osterholt, Elke Uitentuis [tot 4/61
Galerie Willy Schoots
Willemstraat 27 - 5611 HB Eindhoven 
040/244.97.05 wo-vr ll-18u za ll-17u 
zo 13-17u
□ Yvan Theys [tot 21/51 
□ 'Robert Combas en het ritme van de 
rock' [11/6 tot 27/81
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
040/238.10.00 di-zo ll-17u do ll-21u 
□ ToosNijssen - video [20/5 tot 3/91 
□ 'Stijn Peeters. Lino's 2003-2005' 
[tot 3/91 □ 'De subversieve charme van 
de bourgeoisie. Burgerlijke elementen in 
hedendaagse kunst' - Richard Wright, 
Silke Otto-Knapp, Iris van Dongen, 
Cerith Wyn Evans, Dorota Jurczak, 
Nicole Wermers, Marc Camille 
Chaimówicz, Paulina Olowska, Gillian 
Carnegie... [tot 3/91 □ 'What Happened 
to Art. Een keuze uit de collectie 1955- 
2000' [20/5 tot 17/91

Groningen_____.
Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
050/366.65.55 di-zo 10-17u 
□ Marc Quinn [tot 27/81 
□ 'Jan Jordens en tijdgenoten. Lyrische 
abstracte kunst 1948-1962' [tot 18/91 
□ Anuschka Blommers, Niels Schumm 
[tot 1/101

Haarlem___________________________
ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 - 2011 EP Haarlem 
023/534.05.84 di-za 12-17U zo 13-17u 
• ‘Lost & Found. Ontwerpers en herge
bruik' [tót 11/61
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - Haarlem 
023/511.57.75 di-za ll-17u zo 12-17u 
□ ‘Tulpengoud. De tulpenmanie van 
2003' / 'Stil leven' - Guido Geelen [tot 
28/51 □ 'Vanitas' - Sarah Lucas / 
'De zachte vacht van het sterven' - Mare 
Mulders - schilderijen, aquarellen / 
Miroslav Tichy - fotografie / Ronald 
Cornelissen [tot 5/61 □ 'Au plaisir de se 
revoir. Hollandse meesters uit 
Luxemburg' [tot 25/61 □ 'Het ware 
schoone. Kijken naar kunst met Lodewijk 
van Deyssel' [17/6 tót 3/91
De Vishal
Grote Markt 20 - 2011 RD Haarlem 
023/532.68.56 di-za 11-17u zo 13-17u 
□ 'Changing Horizons. Kunstenaars & 
publicaties' [tot 28/51

Hilversum_________________________  
Museum Hilversum
Kerkbrink 6 -1211 BX Hilversum 
035/629.28.26 di-za ll-17u zo 12-17u 
'Dromen van Amerika. Frank Lloyd 
Wright en de Nederlandse architecten' 
[tot 28/51 □ 'Het paradijs op aarde. 
Tuinen van alle tijden' [24/6 tot 5/111

Laren_________ ____________________
Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
035/539.39.39 di-za ll-17u zo 12-17u 
□ 'Singer Laren Live!' [tot 27/81

Leeuwarden_______________________  
Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
058/255.55.00 di-zo ll-17u
□ 'Eeuwig kind vernedert dood' - Jonas 
Ohlsson [tot 21/51 □ 'James Ensor 
(1860-1949)' [21/5 tot 27/81
□ 'Tsjoch! Een verrassende kijk op 125 
jaar Fries Museum' [tot 7/11

Leiden____________________________  
Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
071/516.53.60 di-vr 10-17u 
za-zo 12-17u 
□ 'Rembrandt & Picasso' [tot 12/71 
□ 'Rembrandt de verteller. Etsen uit de 
verzameling Frist Lugt' [tot 3/91 
□ 'Absorption of Light' - Mike & Doug 
Stam [tot 8/101

Maastricht_________________________
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht 
043/329.01.90 di-zo ll-17u 
□ 'Birbir' - Birgitta van Drie [tot 30/7] 
□ 'Sonofagod Pictures; Was Jesus Hetero
sexual?' - Gilbert & George [tot 30/71 
□ 'Cupola; Sol LeWitt en Mario Merz' 
[tót -/91 □ 'Travelin' Light. Collectie- 
presentatie met nieuw werk van Michael 
Krebber’ [tot 24/91
Galerie Wansink
Kapoenstraat 20 - 6211 KW Maastricht 
0475/33.17.04 wo-za ll-17u zo 14-17u 
□ 'Highlights' [tot 5/61
Hedah
Brusselsestraat 114 - Maastricht 
043/351.01.75 do-zo 13-17u 
□ 'Secret Agenda' [tot 10/61 
□ 'After Cage' [24/6 tot 24/91

Middelburg________________________
Zeeuws Museum
Abdij 3 - 4331 BK Middelburg 
0118/62.66.55 ma-za ll-17u zo 12-17u 
□ ‘Wonderkamer’ [tot 2/71

Nijmegen__________________________
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - Nijmegen 
024/360.88.05 di-vr 10-17u 
za-zo 12-17 u
□ 'De Italiaanse verlokking.
Hedendaagse kunstenaars geïnspireerd 
door Italië' - Erwin Olaf, Micha Klein, 
Arno Arts, Mary Waters, Elisabet 
Stienstra, Swip Stolk... [20/5 tot 27/81
Paraplufabriek
Van Oldebarneveltstraat 63A - 6512 AT 
Nijmegen 024/360.17.46 do-zo 13-17u 
□ 'Forever Now' - Gerard Koek [21/5 
tot 2/71

Roermond_________________________
Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
0475/33.34.96 di-vr ll-17u 
za-zo 14-17u
□ 'Dé depots' [tot 3/91

Rotterdam_________________________  
Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
010/436.37.13 di-vr ll-16u30 
za ll-17u zo 12-17u
□ 'Live & Die' - Dré Wapenaar [tot 2/71
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam 
010/440.03.01 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Henri de Toulouse-Lautrec (1864- 
1901)' [tot 5/61 □ 'Chinese sieraden. 
Collectie Van der Star' [tot 18/61
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX 
Rotterdam 010/441.94.00 di-za 10-17u 
□ 'Paris 1919' - Urs Fischer [tot 21/51 
□ 'The Univited' - Sylvie Zijlmans / 
'Bless n 00-n 29' [tot 9/71 □ 'Project 
Shanghai. New Urban Realities' [3/6 tot 
13/81 □ 'Wall Painting no. 155 (Staff), 
2006'- Jaïi van der Ploeg [tot -/Il
Nederlands Architectuurinstituut
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
010/440.12.00 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Ontwerp het onmogelijke. De wereld 
van architect Hendrik Wijdeveld (1885- 
1987)' / 'Wiel Arets' [tot 21/51 
□ 'DynamiCity: Taktieken voor de veran
derende stad' [tot 11/61 □ 'Gispen in 
Rotterdam. Nieuwe verbeelding van het 
moderne' [tot 18/61
Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN 
Rotterdam 010/213.20.11 di-zo ll-17u 
□ 'Retrospectief Hannes Wallrafen.
Verhalen vertellen' [tot 4/61 □ 'De oor
logen' - Oscar van Alphen [tot 6/61 
□ 'Hedendaagse fotografie uit China' 
[10/6 tot 27/81
Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR 
Rotterdam 010/411.01.44 di-zo ll-18u 
□ Mathias Poledna [tot 11/61
□ 'Unraveling Rotterdam' [27/6 tot 1/71 
□ 'Don Quijote'- Michael Beutler, 
Johanna Billing, Manon de Boer, Gerard 
Byrne, Ryan Gander, Tue Greenfort, 
William Hunt, Jesper Just, Annette 
Keim, Anj Smith... tot 6/81 
□ Tue Greenfort [24/6 tot 6/81

Scheveningen______________________  
Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL 
Scheveningen 070/358.58.57 
di-zo ll-17u
□ 'Votiv & Totem' - Peter Otto - sculp
turen [26/5 tot 24/91 □ 'Onze man in 
Caracas' - Cornelis Zitman [tot 5/111

Schiedam_________________________
Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
010/426.15.57 do-zo 13-18u 
□ 'Van dik hout' - Gerard van Soest 
[28/5 tot 2/71 □ 'Zomertentoonstelling' 
[9/7 tot 27/81
Stedelijk Museum Schiedam
Lange Haven 145 - 3111 CD Schiedam 
010/246.36.66 di-za ll-17u 
zo 12u30-17u
□ 'Maria's, Maria's' - Maria Roosen 
[tot 25/61 □ Tomas Schats - tekeningen 
[tot 2/71 □ 'Picasso, Klee, Miro en de 
moderne kunst in Nederland 1946-1958' 
[tot 20/81 □ Martijn Schuppers I 'Anton 
Rooskens 1906-1976' / Anne van Eck 
[8/7 tot 8/101

’s-Hertogenbosch___________________
Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT 
's-Hertogenbosch 073/687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ 'De Nederlandse spreekwoorden' Ltot 
3/91 □ 'Bemind maar verguisd7 [3/6 tot 3/91

Sittard_____________‘ _
Museum Het Domein Sittard
Kapittel straat 6 - 6131 ER Sittard 
046/451.34.60 di-zo ll-17u 
□ 'Geloof je ogen niet! Van tover
lantaarn tot virtuele realiteit' [tot 4/61 
□ 'GuestRoom #4: Atelier
Rijksbouwmeester’l ‘ Fijne VleesWaarden' 
- Bas de Wit / 'Fritschy-prijs 2006' - 
Hadassah Emmerich [tot 11/61

Tilburg__________ _________________
De Pont museum voor hedendaagse kunst
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 
013/543.83.00 di-zo ll-17u 
□ 'Thomas Schütte. Werken op papier' 
[20/5 tot 19/91
LegioKunst
Wilhelminapark 21 - 5041 EB Tilburg 
013/582.07.70 wo-za 13-17u30 
□ 'Essays dé Bruxelles' - Henri Jacobs / 
Yvon Trossèl, Floor Max [tot 28/51

Utrecht____________ ______________
BAK, basis voor actuele kunst 
Lange Nieuwstraat 4 - 3512 PH 
Utrecht 030/231.61.25 wo-vr 12-17u 
za-zo 13-17u 
□ 'Unevenly7 - Haegue Yang [tot 18/61
Casco
Oudegracht 366 - 3511 PP Utrecht 
030/231.99.95 di-vr 10-18u 
□ 'Swop Network. Story Space on Gift 
Eonomies7 [tot 17/61 □ 'Power and 
Illumination Project7 - Annika Lundgren 
[1/7 tot 13/81
Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
030/236.23.62 di-za 10-17u zo 12-17u 
□ 'Loving Your Pictures7 - Erik Kessels 
[tot 28/51 □ 'Expecting7 - Pipilotti Rist 
- video-installatie [tot 15/61 □ 'This is 
America! Amerikaans fotorealisme en 
hedendaagse kunst77This Is America7 - 
Paul Chan, Martin le Chevallier, Donna 
Conlon, Candice Breitz, Guerilla Girls, 
Jens Haaning, Aernout Mik, Sarah 
Morris, Olaf Nicolai, Lucy Orta, Tom 
Sachs, Peter Sloterdijk, Zoe Strauss... 
[24/6 tot 7/101
Beyond - Leidsche Rijn
Hogeweide 3b - 3541 BC Utrecht 
Leidsche Rijn 030/286.71.00 
wo-zo ll-18u
□ 'Ikke, ikke, ikke. Villa Zebra op 
bezoek in Leidsche Rijn7 [tot 5/61

Venlo________ ______________ -
Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo 077/351.34.57 di-zo ll-17u 
□ 'Schuilplaats7 - Marjan Teeuwen / 
'Works 1996-2006' - Seamus Nicolson / 
Hans van Hoek [tot 28/51

Vijfhuizen_________________________  
Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 - 2141 EB Vijfhuizen 
023/564.04.26 vr-zo 13-17u 
□ 'Here and There' - Evelien Krijl [tot 
20/51 □ ‘Work' - Ronald de Ceuster, 
Koizumi Meiro, Shuo Liang [tot 10/61

Vlissingen_________________________
Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 - Vlissingen 
0118/41.55.05 do-zo 12-17u 
□ Wido Blokland, Marcel Berlanger, 
Roeland Fossen [tot 2/71 
□ Michel Boeckhoudt, Agnieszka 
Czjajkowska, Harry Vandevliet [9/7 tot 
27/81

Oostenrijk__________
Graz______________________________
Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 0316/80.55.500 
di-zo 10-18u do 10-20u
□ 'Inventur. Werke aus der Sammlung 
Herbert' [10/6 tot 3/91

Wien ________________ _________
Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
01/587.53.07 di-za 10-18u
□ Stefan Sandner, Dave Hullfish Bailey, 
Kristina Leko [tot 25/61 □ Isa Genzken, 
David Lamelas [6/7 tot 10/91
Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
01/504.98.80 di-vr ll-18u do 11-20u 
za-zo ll-16u
□ 'Edward Krasinski. Les mises en scè
nes' [tot 27/81
MUM0K, Museum Moderner Kunst 
MuseumsQuartier - Museumsplatz 1, 
A-1070 Wien 01/525.00 
di-zo 10-18u do 10-21U
□ 'Viennese Actionism. The Hummel 
Collection' [tot 16/71 □ 'Why Pictures 
Now. Photography, Film, Video 1970- 
2000’ [9/6 tot 1/101

Spanje______________
Barcelona________ ________ - ; .
MACBA, Museu d’Art Contemporani 
de Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
093/412.08.10 wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
□ George Brecht [26/5 tot 3/91
• Peter Friedl [24/5 tot 24/91
□ 'Vinyl. Records and Covers by Artists' 
[17/5 tot 1/101

Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona 
03/487.03.15 di-zo ll-20u
□ 'Contemporary Arab Representations;
The Iraqi Equation' [tot 25/61
Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
0934/439.470
□ Laura Henno Sebastian Diaz-Morales 
[tot 28/51 □ 'What You Want Me to 
Say... I'm Already Dead' - Douglas 
Gordon [tot 4/61

Zwitserland
Aarau_____________________________
Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
062/835.23.30 di-zo 10-17u do 10-20u 
□ 'Das noch Mögliche'- Albrecht 
Schnider [20/5 tot 30/71

Basel_________ . _______-,
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
061/206.62.62 di-zo 10-17u 
□ 'Das frOhe Portrat'/'Hans Holbein Jr.' 
[tot 2/71
Museum fur Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 4010 Basel 
061/272.81.83 di-zo 10-17u 
□ 'Emmanuel Hoffmann-Stlftung.
Werkgruppen und Installationen' 
[11/6 tot 3/91 □ Daniel Richter [11/6 
tot 3/91

Basel Art Fair
Messeplatz 1 - 4021 Basel 
061/686.20.20 wo-zo ll-19u 
ma 11-lSu 
□ 'Art Basel 2006' - kunstbeurs [14 tot 
18/61
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
061/645.97.00 dagelijks 10-18u 
□ 'Henri Matisse (1869-1954). Figure 
Coulour Space' [tot 9/71 □ 'Eros' [6/6 
tot 18/21
Kunsthalle Basel

Steinenberg 7 - 4051 Basel 
061/206.99.00 di-vr ll-18u 
do ll-20u30 za-zo 11-17U 
□ 'Non est hic' - Honey-Suckle 
Company / 'Es ist auusser Haus' - Nairy 
Baghramian [tot 28/51
Liste,The Young Art Fair
Wartek brewery, Burgweg 15 - 4058 
Basel 061/692.20.21 wo-zo 13-21u30 
□ 'Liste 06' - kunstbeurs [13 tot 18/61

Bern______________________________  
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bern 
031/350.00.40 di 10-21U wo-zo 10-17u 
□ 'Dirt' - Carla Arocha [tot 21/51 
□ Yutaka Sone [11/6 tot 6/81

Fribourg__________________________  
Fri-Art Centre d’Art Contemporain 
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
037/23.23.51 di-vr 14-18u za-zo 14-17u 
□ Michel François, Xavier Noiret-Thomé 
[20/5 tot 30/71

Luzern_______________________ ____
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
041/226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u 
□ 'Have a Nice Day' - Werner Meier 
[tot 21/51 □ 'Kunst überfordern. 
Aldo Walker (1938-2000)' [tot 28/51 
□ 'Der Lesesaal. Werke aus der 
Sammlung' [tot 27/81 • ‘Bilder vom 
Vierwaldstâttersee. Von William Turner 
bis Kurt Felix' [10/6 tot 1/101

Winterthur________________________  
Kunstmuseum Winterthur
MuseumstraBe 52 - 8402 Winterthur 
052/267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u 
□ Heiner Kielholz [tot 23/61 
□ 'Von Richter bis Scheibitz. Deutsche 
Arbeiten auf Papier seit 1960 aus der 
Sammlung' [tot 30/71 
□ 'Manor-Kunstpreis Kanton Zürich: 
Andro Wekua' [9/6 tot 13/81

Zürich _________________________
Kunsthalle Zurich
LimmatstraBe 270 - 8005 Zürich 
01/272.15.15 di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
□ Wade Guyton, Seth Price, Josh Smith, 
Kelley Walker [tot 28/51
Migros Museum für Gegenwartskunst 
Limmatstrasse 270 - 8005 Zürich 
01/277.20.50 di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
□ 'Zürich Suite' - Marc Camille 
Chaimowicz [tot 18/61 
□ Gabriela Fridriksdottir [1/7 tot 13/81
Museum für Gestaltung 

Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 
01/446.21.11 di-vr 10-18u za-zo 10-17u 
□ 'Gay Chic. From Subculture to 
Mainstream' [tot 16/71 □ 'Typo China' 
[tot 4/81 □ 'Hans Finsler and Swiss 
Photographic Culture 1932-1960' [10/6 
tot 17/91

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 juli 2006. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 juni 2006 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on 15 July 2006. Please send 
your information before 15 June 2006 
to: Postbus 1428, B-1000 Brussel 1.
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Colofon
Inhoudsopgave

nummer 117 september - oktober 2005

I Lucio Fontana Manifest van de spatiale beweging via tele
visie I Marja Bloem Fontana en het Manifesto del 
Movimento Spaziale per la televisione I Moet televisie echt zo 
troosteloos zijn? Adolf Theobald in gesprek met Alexander 
Kluge I Koen Brams & Dirk Pültau “Televisie doet dingen 
verdwijnen. Het gaat uit het geheugen.” Interview met Jef 
Cornelis over de eerste televisiefilms I Dirk Pültau Landschap 
van kerken + muziek I Bert Bultinck Een gesprek met Ward 
Weis en George De Decker over sonorisatie 11972: De straat 
(archiefdocument Jef Cornelis) I Geert Bekaert Koolhaas 
presenteren Maastricht, 29 november 20041 Jack Post De 
Ijsbreker: live-televisie als video-installatie 11976: Ge ként 
de weg en de taal (archiefdocument Jef Cornelis) I 
Filmografie Jef Cornelis I As you like it (by Rem Koolhaas). 
Een scenario van Jef Cornells en Bart Verschaffel I 1995: 
Brussel, scherven van geluk (archiefdocument Jef Cornelis) 
I Stefan Germer Documenta 5 van Jef Cornelis I Koen Brams 
& Dirk Pültau “Le spectacle, mon dieu”. Interview met Jef 
Cornelis over de terugkeer naar de beeldende kunst en de film 
Little Sparta, et in arcadia ego I Jan Blommaert Vlaamse Choc 
I Theo de Wit De boerse mensheid. Naar aanleiding van 
Vreemd gaan en vreemd blijven. Filosofie van de multicul- 
turaliteit

nummer 118 november - december 2005

I Rudi Visker De winter staat voor de deur I Bart Meuleman 
Blokwatch. Een gesprek met Marc Spruyt I Niklas Luhmann 
in een televisiegesprek met Alexander Kluge Opgepast voor 
het al te snelle begrijpen I Dirk Lauwaert Audrey Hepburn 
- fashion star I Hubert van den Berg 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 I Bart Verschaffel De lokroep van het beeld: 
René Magritte en de s/Irène I Koen Brams & Dirk Pültau 
Le double secret - het tweevoudige geheim. Interview met Jef 
Cornelis over The Music Box, Les Vacances de Monsieur Mag, 
Een weekend met Meneer Magritte (Zaterdag & Zondag) I Ernst 
van Alphen Peter Forgacs en de persoonlijke tijd. Naar een 
nieuwe historiografie I Raimundas Malasauskas CAC TV

nummer 119 januari - februari 2006___________

I Mare De Kesel Ze komen zonder noodlot, zonder motief, 
zonder ratio. ‘Nomadisme’ in Deleuze en in het deleuzisme I 
Dominiek Hoens “I am not particular”. Deleuze leest 
Bartleby I Aaron Schuster Over het nut en nadeel van 
Deleuze voor de kunstwereld I Toni Negri in gesprek met 
Gilles Deleuze. Wording en controle I Gilles Deleuze Na
schrift over de controlemaatschappijen I Dirk Lauwaert 
Film als organisme. Het botanisch materialisme van Gilles 
Deleuze I Marc De Kesel Ter inleiding bij L’immanence: une 
vie... I Gilles Deleuze De immanentie: een leven... I Marc 
Spruyt Het Vlaams Belang vrijt de ondernemers op. Oude 
wijn in nieuwe zakken

nummer 120 maart - april 2006_______________

I Hans Blokland Een poel van maatschappelijk onbehagen 
I Guido Fonteyn PS-piramide versus uiterst-rechts I Koen 
Brams en Dirk Pültau Het ‘falen’ van extreem-rechts in 
Wallonië. Een gesprek met Guido Fonteyn I Patrick De Vos 
Het politieke denken van Chantal Mouffe I Bart Verschaffel 
De tentoonstelling als kennisvorm. Over Mélancolie. Génie 
et folie en Occident van Jean Clair I Steven Jacobs The Tourist 
Who Knew Too Much. Monumenten en musea in het werk van 
Alfred Hitchcock I Sven Lütticken L’Image-chat. Over Chris 
Markers Chats perchés

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting — 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

' BAUSSELS WOOFDSTEDELIJI GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

Auteurs
Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. In 2002 ver
scheen van hem (samen met Ronny De Meyer) Een reis naar Japan, met het 
toeval als norm (Ghent University Architectural and Engineering Press). 
Eddy Bettens Publicist. Werkt regelmatig mee aan de boekenbijlage 
van De Standaard en aan De Witte Raaf..
Mariana Castillo Deball Kunstenaar afkomstig uit Mexico en geves
tigd in Amsterdam en Berlijn. Recente projecten: Interlude: the reader's 
traces (een interventie in de Bibliothèque Nationale van Parijs, de 
Public Library van New York en de Staatsbibliothek te Berlijn); Institüte 
of Chance (in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam) en Never Odd or Even. In 2004 ontving zij de Prix de Rome 
voor Nederland.
Wouter Davidts Ingenieur-architeCt, verbonden aan de Vakgroep 
Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent. Doceert 
Architectuurtheorie aan de Vakgroep Architectuur van de Vrije. 
Universiteit Brussel (VUB). Publiceert over het museum, hedendaagse 
kunst en architectuur, (wouter.davidts@ugent.be) :
Maarten Delbeke Verbonden aan de Vakgroep Architectuur en 
Stedenbouw van de Universiteit Gent en de opleiding kunstgeschiedenis 
van de Universiteit Leiden. Hij verricht onderzoek naar vroegmoderne 
architectuur- en kunsttheorie en is actief als architectuurcriticus.
Martina Droth Is onderzoekscoördinator aan het Henry Moore 
Institute waar ze recentelijk de tentoonstelling Bronze: The power of life 
and death cureerde. Haar onderzoek gaat onder andere over 19de- 
eeuwse sculptuur, sierkunst en materiële cultuur, in het bijzonder in 
Frankrijk en Groot-Brittanië.
Reesa Greenberg Is onafhankelijk onderzoeker en museumconsu
lent. Zij verricht onderzoek naar tentoonstellingen en kunstpresenta- 
tie. Ze was redacteur (samen met Bruce Ferguson en Sandy Nairne) 
van het boek Thinking about Exhibitions (London, Routledge, 1996) en 
van talrijke bijdragen over musea en presentatie.
Steven Jacobs Kunsthistoricus. Publiceerde monografieën over 
Henry Van de Velde (inmiddels verscheen een herwerkte editie) en over 
Paul Robbrecht & Hilde Daem. Hij promoveerde enige tijd geleden met 
een proefschrift over de stadsfotografie van 1840 tot heden.
Mare Kregting Werkt als redacteur en schreef acht boeken op het 
grensgebied van poëzie, proza en essay. Recentste publicatie: Dood 
vogeltje. Vluchtstroken (uitgeverij Wereldbibliotheek, 2006).
Rudi Laermans Als gewoon hoogleraar verbonden aan de Faculteit 
Sociale Wetenschappen van de KULeuven, waar hij deel uitmaakt van 
het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor 
Cultuursociologie leidt. Tevens gastdocent Theorie aan P.A.R.T.S 
(Brussel) en binnen de opleiding Critical Studies van Lund University & 
Malmö Art Academy. Samen met Pascal Gielen publiceerde hij Eén 
omgeving voor actuele kunst (2004) en Cultureel Goed. Over het (nieuwe) 
erfgoedregiem (2005).
Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over fotografie aan 
Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Onlangs verscheen zijn bundel Dromen 
van een expeditie. Geschriften over film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt. 
Koen Lenunens Doceert het vak Rechtsvergelijking aan de vakgroep 
Metajuridica van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zijn belangstel
ling gaat uit naar het constitutionalisme en de fundamentele vrijhe
den. Hij is auteur van het boek La presse et la protection juridique de l'in- 
vidu. Attention aux chiens de garde! (Brussel, Larcier, 2004) en publi
ceerde verscheidene bijdragen omtrent mediarecht.
Charlotte Lybeer Studeerde fotografie aan de Hogeschool Gent, 
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst ën aan The Arts 
Institute Bournemouth. Laureaat van het Hoger Instituut (HISK) te 
Antwerpen. Belangrijke reeksen: The fountains, where living is a pleasu
re! (2003), Loges in Belgische Theaters (2004) en WoodhiE, gated lifesty
le community (2005). (lybeerchar@hotmail.com)
Willem Jan Neutelings Architect, woont in Antwerpen ën is partner in 
het bureau Neutelings Riedijk Architecten te Rotterdam. Het bureau 
ontwierp onder meer het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen 
en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.
Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst. Hoofdredacteur 
van De Witte Raaf.
Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie aan de 
Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent. 
(bart.verschaffel@ugent.be)

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Etienne Wynants
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern), Bart Meuleman (pp. 6-7; p. 23)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Etienne Wynants
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ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
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nummer 122 
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15 juli 2006

15 september 2006
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Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan 
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf 
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten 
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de 
plaats van waaruit u geld overmaakt!

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46

63 31 38 452KBC Rotterdam
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland
Abonnement 20,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 5,00 EUR

Tarieven Buitenland
Abonnement 25,00 EUR
Steunabonnement 50,00 EUR
Losse nummers 7,00 EUR

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

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50-Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Bart Meuleman
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