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Tijdsbeelden
Een terugkerend thema in de recente 
gesprekken die De Witte Raaf met 
Belgische kunstenaars voerde, is de 
internationaliteit van hun carrière. 
The 80s: A Topology, een tentoonstel
ling die momenteel in Porto loopt, 
vormde de aanleiding om dat onder
werp op een andere manier aan te 
snijden: niet door Belgische kunste
naars te ondervragen over hun relatie 
tot de internationale kunst(wereld), 
maar door met een buitenlandse 
hoofdrolspeler - in casu de Duitse 
curator Ulrich Loock - in gesprek te 
gaan over diens contacten met 
Belgische kunstenaars en collega’s - 
over zijn kijk en beleving van België.

Loock is momenteel adjunct-direc- 
teur van het Museu Serralves in Porto 
en zijn tentoonstelling The 80s: 
A Topology maakt de staat op van het 
werk van een generatie kunstenaars 
met wie hij (naast een aantal Europese 
collega’s) sinds de jaren ’80 nauw 
heeft samengewerkt. The 80s is geen 
panoramisch overzicht, biedt geen 
integraal tijdsbeeld, maar geeft vorm 
aan een fragmentaire en ‘intersubjec
tieve’ kijk op ‘de jaren ’80’. In het 
gesprek dat Koen Brams en Dirk 
Pültau met Ulrich Loock voerden, 
wordt onder meer aandacht besteed 
aan de relatie tussen geografische 
plaats en ‘de plaats van de kunst’, en 
aan al datgene wat er sinds de jaren 
’80 is veranderd.

The 80s: A Topology is volgens een 
geografisch - of ‘topologisch’ - stra
mien opgebouwd. Maar aan deze ten
toonstelling ligt nog een ander uit
gangspunt ten grondslag: het decen
nium. In het Haags Gemeentemuseum 
loopt ook een tentoonstelling, die vol
gens een ‘chronohistorisch’ principe is 
opgebouwd: Sixties! Kunst, mode, 
design, film en fotografie. Hubert van 
den Berg bespreekt deze decennium- 
expositie. Wat betekent het eigenlijk 
om de geschiedenis in decennia op te 
delen? In een derde tekst neemt de 
Amerikaanse socioloog Eviatar 
Zerubavel precies dergelijke mnemoni
sche operaties (zoals het ‘verknippen’ 
van geschiedenis in decennia) onder de 
loep. Historische discontinïteit vormt 
het vierde hoofdstuk uit Time Maps, 
een boek waarin Zerubavel de geschie
denis niet op feiten en inhoudelijke 
verbanden onderzoekt, maar op de zui
ver formele en abstracte principes 
waarmee wij haar structuur geven.

Een van de kunstenaars in The 80s is 
Lili Dujourie. In dit nummer zetten we 
het gesprek van twee nummers gele
den verder, deze keer met aandacht 
voor het vroegste werk en de video’s 
van de jaren ’70. Een volgende keer 
willen we dit complex gestructureerde 
oeuvre via nóg een andere ingang bin
nenstappen.

Verder bevat dit nummer een tekst 
van Dirk Lauwaert, waarin de kledij uit 
de film Rocco van Luchino Visconti aan 
een ‘naadloos’ precieze lectuur wordt 
onderworpen. En ten slotte brengen we 
ook een tentoonstelling - dat wil zeg
gen, een tekstuele voorstelling van een 
niet gerealiseerde expositie. Met het 
project Dritte Romantik zou Duitsland, 
de huidige voorzitter van de Europese 
Unie, zichzelf in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten aan de Europese 
partners presenteren. Maar na diplo
matieke schermutselingen werd het 
project afgevoerd. Met Kijk op Europa!, 
de tentoonstelling die in de plaats 
kwam van Dritte Romantik, conti
nueert Duitsland een imagopolitiek, 
waarin de Duitser gepresenteerd 
wordt als een vrij identiteitsloze, maar 
desalniettemin uiterst gastvrije burger 
met een internationale spirit: kortom, 
een voorbeeldige Europeaan.

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Het eerste wat wij 
ons af vroegen, is waarom je een tentoonstelling 
over de jaren '80 wilde maken.
Ulrich Loock: Ik wilde een tentoonstelling 
maken over mijn generatie, over de kunste
naars die in de jaren ’80 zijn doorgebroken. 
Het is nooit mijn bedoeling geweest om een 
getrouwe situatieschets van de periode te 
geven. Wie een overzicht verwacht van 
Anselm Kiefer of Georg Baselitz tot Jeff 
Koons, komt bedrogen uit. Ik wilde vooral 
die kunstenaars tonen die ik in de jaren ’80 
zelf heb leren kennen en waarderen. 
Tegelijkertijd heb ik van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om met kunstenaars te 
werken die mij toen om een of andere reden 
zijn ontglipt, zoals Miroslaw Balka, Thierry 
De Cordier, Cindy Sherman, Louise Lawler, 
Richard Prince, Stan Douglas en Jimmie 
Durham - fantastisch om ze allemaal in 
deze tentoonstelling te zien. Los van mijn 
persoonlijke voorkeur voor bepaalde kun
stenaars, vind ik dat er in de jaren ’80 erg 
belangrijk werk is gemaakt. Vaak beli
chaamt het heel specifieke ideeën die enkele 
jaren later al nauwelijks meer aan bod 
komen. Ik vind het bovendien een trieste 
zaak dat de periode dikwijls vertekend 
wordt voorgesteld. In 2003 had je bijvoor
beeld twee ambitieuze nummers van 
Artforum die de jaren ’80 allebei een erg 
Amerikaanse invulling gaven. Als je hen 
moest geloven, dan was er weinig meer aan 
de hand dan een tegenstelling tussen ener
zijds de neoconceptualistische aanpak van 
de New York Pictures group, die weliswaar 
sympathie koesterden voor wat Martin 
Kippenberger uitrichtte in Keulen, en 
anderzijds de heruitvinding van ‘de schil
derkunst’, wat gepaard ging met een her
nieuwde mystificatie van de figuur van de 
kunstenaar. Dat laatste zie je duidelijk bij 
Julian Schnabel, maar ook bij de Transavan-

The 80s: A Topology
Gesprek met Ulrich Loock

Niek Kemps

Zonder titel, 1982

guardia, de Heftige Malerei en La Nouvelle 
Figuration. Het is een erg dominante tegen
stelling die andere, individuele en meer 
individualistische projecten naar de achter
grond verdringt. Vooral - maar niet uitslui
tend - Europese kunstenaars hebben onder 
die beeldvorming te lijden. Met de tentoon
stelling in Serralves pak ik het dus bewust 
anders aan. Ik schuif werk uit de jaren ’80 
naar voren om te kijken of het nog relevant 
is, alhoewel het die erkenning als dusdanig 
niet geniet. Ik heb de stellige indruk dat 
sommige jonge kunstenaars aan werk uit 
de jaren ’80 refereren; maar men lijkt zich 
daarvan niet bewust te zijn.
K.B./D.P.: De tentoonstelling biedt een bijzon
der specifieke kijk op de periode, maar de titel is 
erg algemeen. The 80s: A Topology zou net zo 
goed over de kunstenaars kunnen gaan die je er 
bewust hebt uitgelaten. Waarom geen specifie
kere titel?
U.L.: Specifieke titels worden al te vaak ver
keerd geïnterpreteerd: ofwel te eng ofwel te 
breed. Dat wilde ik vermijden. De tentoon
stelling vertrekt bovendien van eenzelvige 
figuren en solitaire projecten. Ik wil ‘een’ 
topologie laten zien, niet ‘de’ topologie. Ik 
wil er de nadruk op leggen dat de tentoon
stelling meer is dan een subjectief project. 
De tentoonstelling biedt ook een professio
neel perspectief, dat wordt gedeeld door een 
aantal mensen die erg begaan waren en zijn 
met kunst uit de jaren ’80. Enkelen onder 
hen, zoals Julian Heynen, Alain Cueff, Pier 
Luigi Tazzi en Denys Zacharopoulos, heb
ben meegewerkt aan de catalogus. Onze 
kijk verschilt beslist van die van de October- 
groep, ook al heb ik heel wat van hen 
geleerd. Evenmin delen we Hal Fosters per
spectief of dat van Benjamin Buchloh. Ik 
betwijfel of zij eigenlijk wel op de hoogte zijn 
van kunstenaars als Reinhard Mucha, 
Thomas Schütte, Jan Vercruysse, ja zelfs 
van Matt Mullican of Jimmie Durham.
K.B./D.P.: De tentoonstelling gaat over de 
plaats van kunst en de plaats van het kunst

werk. Waarom wordt die idee niet in de titel uit- 
gedrukt?
U.L.: In 1992 had ik al een essay van Alain 
Cueff uitgegeven dat Le lieu de l’oeuvre heet 
en het leek me niet opportuun om die titel 
opnieuw te gebruiken. De plaats van de 
kunst is weliswaar het centrale thema, 
maar ik hoop dat de tentoonstelling duide
lijk maakt dat het veeleer om een niet- 
plaats gaat, zoals je die vindt in Jan 
Vercruysses ‘atopieën’ of in de circulaire 
structuur van Reinhard Mucha’s werk. Het 
gaat niet om een plaats in positieve zin, 
noch om een plaats van pure negativiteit. 
De werken kennen geen plaats en toch 
bevinden ze zich ergens, op een plaats waar 
van alles lijkt te ontbreken, waar steeds 
onzekerheid heerst. Noem het een plaatslo- 
ze plaats. Bij het uitwerken van die idee heb 
ik veel gehad aan Saskia Bos’ essay Topics on 
Atopy.
K.B./D.P.: De eerste werken die de toeschou
wers te zien krijgen als ze het museum binnen
wandelen zijn die van Jenny Holzer en Niek 
Kemps.
U.L.: Ik was uit op de confrontatie, het 
tegenover elkaar stellen van een Europese 
sensibiliteit, een Europese situatie en een 
Amerikaanse situatie.
K.B./D.P.: Kemps’ werk is erg gesloten en hoort 
als het ware thuis in de afgesloten ruimte van 
een museum, terwijl de posters van Holzer hun 
plaats bevechten in de publieke ruimte. Dat ver
schil zou je kunnen interpreteren als een tegen
stelling tussen Europa en Amerika.
U.L.: Misschien. Voor mij gaat het niet 
zozeer over een tegenstelling tussen loca
ties, tussen het museum en de publieke 
ruimte, maar over de abstractere tegenstel
ling tussen de weigering om iets prijs te 
geven en een expliciete boodschap.
K.B./D.P.: Vercruysses werk bevindt zich hele
maal aan het begin van de tentoonstelling. Een 
symbolische beslissing?
U.L.: Ja, maar het was ook een pragmati
sche keuze. De stilte en betekenisreductie
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Jenny Holzer

Inflammatory Essays, 1979-1982

Reinhard Mucha

Ohne Titel (Ausstellung im Karmeliterkloster, Frankfurt am Main, 1980), 1991 
vooraan: O.T. (Obérer Totpunkt), 1982

die uit zijn werken spreekt, maakt ze fragiel 
en zorgt ervoor dat ze moeilijker tot hun 
recht zouden komen te midden van andere 
werken. Ik wilde ze dus apart houden. Maar 
het isolement dat ze oproepen, hun weerga
ve van een plaats waar niets gebeurt, geeft 
hen zeker een symbolische, zelfs bijna meta
fysische betekenis. Het zou interessant zijn 
de Atopies of de Tombeaux te vergelijken met 
het werk Robert Gober. Ook zijn werk 
ondergraaft de mogelijkheid om je een 
bepaalde plaats eigen te maken. Bij Gober is 
er echter altijd een element van maatschap
pijkritiek. In zijn werk reflecteert hij op wat 
er in de kindertijd gebeurt, hoe je als indivi
du vorm krijgt, en op de Amerikaanse 
samenleving in het algemeen.
K.B./D.P.: Waren de kunstenaars betrokken bij 
het tot stand komen van de tentoonstelling? 
U.L.: Niet echt.
K.B./D.P.: Heb je de werken zelf uitgekozen? 
U.L.: In de meeste gevallen wel.
K.B./D.P.: Zijn er uitzonderingen?
U.L.: Reinhard Mucha was erg gebrand op 
een bepaald werk - het werk met de grote 
glazen vitrine (Ohne Titel [Ausstellung im 
Karmeliterkloster, Frankfurt am Main, 1980]) 
uit 1991. En Ernst Caramelle moest wel iets 
nieuws maken omdat dat nu eenmaal in de 
aard van zijn werk ligt. In bepaalde gevallen 
en om verschillende redenen waren er dus 
kunstenaars bij betrokken, maar doorgaans 
werd er met mijn ideeën ingestemd.
K.B./D.P.: Caramelle en Mucha overschrijden 
beide letterlijk de jaren ’80. Caramelles werk is 
gemaakt in 2006; Mucha’s werken zijn 
gemaakt in 1991 en 2000, maar bevatten 
allerlei elementen uit tentoonstellingen of hap
penings van de jaren ’80. Nodigen deze werken 
hierdoor uit tot reflectie op de jaren ’80?
U.L.: Zeer zeker, het reflexieve moment van 
de tentoonstelling zit in deze werken. In een 
notendop tonen zij wat de tentoonstelling 
probeert te doen. Mucha’s vitrines, bijvoor
beeld, reactiveren werk uit de jaren ’80 in 
plaats van het te 'musealiseren'. In een van 
zijn werken worden de beelden, de foto’s uit 
die tijd, letterlijk tot leven gebracht. In dit 
opzicht verzinnebeelden de werken van 
Mucha en Caramelle de tentoonstelling.
K.B./D.P.: Zijn er andere gelijkaardige werken? 
U.L.: Thierry De Cordiers werk is in dit 
opzicht interessant. Zijn The Last Thing 
(Vertical Melancholy) is een recent werk dat 
hij duidelijk in verband brengt met de zwar
te figuren die hij in de jaren '80 maakte: hij 
beschouwt dat werk als laatste in de lijn. 
Naar eigen zeggen zit er geen evolutie in zijn 
oeuvre. Dat verlangen om buiten de 
geschiedenis te staan, is de kern van zijn 
artistiek project: “Ik ben niet van de 21ste 
eeuw.” De verhouding van zijn werk tot de 
jaren ’80 is dus weer anders dan bij Mucha 
of Caramelle.
K.B./D.P.: Het is ons opgevallen dat je bij 
bepaalde kunstenaars voor heel verschillende 
werken hebt gekozen, alsof je de diversiteit bin
nen een oeuvre wilde toelichten, terwijl je bij 
anderen slechts een aspect van hun werk laat 
zien. Van Luc Tuymans, bijvoorbeeld, hangen er 
drie heel specifieke werken. Waarop is de selec
tie gebaseerd?
U.L.: Daar kan ik geen eenduidig antwoord 
op geven. Er zijn verschillende redenen voor 
verschillende beslissingen. Tuymans stelde 
hier in Serralves nog maar pas tentoon en 
zijn werk vind je bovendien in heel wat boe
ken. Ik wilde niet zomaar tonen wat iedereen 
al kent. De drie schilderijen van Tuymans, 
die trouwens bijna uniek zijn in zijn oeuvre, 

heeft hij gemaakt toen hij gestopt was met 
schilderen en was begonnen met het maken 
van films. Toen hij het schilderen toch weer 
opnam, besloot hij de tekeningen te schilde
ren die hij voor die films had gemaakt. Hoe 
hij zich op dat moment steeds weer lijkt te 
heroriënteren en uit verschillende media 
put, vind ik bijzonder interessant. Zeker als je 
het vergelijkt met de eendimensionale beel
den die de Transavanguardia toen produceer
de. Tuymans is een schilder die de idee van 
de ‘verwijzing’ problematiseert.
K.B./D.P.: Heb je je beziggehouden met de 
kwestie van het opdelen van de (kunst)geschie
denis in decennia?
U.L.: Niet echt; ik besef dat een decennia- 
model problematisch is maar ik vond het in 
de eerste plaats handig. In mijn gesprek met 
Julian Heynen dat je in de catalogus kan 
nalezen, proberen we onze aanpak te legiti
meren. Heynen legt er de nadruk op dat de 
jaren ’80 de incubatieperiode vormen voor 
iets dat later, in de jaren ’90, staat te gebeu
ren. Op het einde van de jaren ’80 valt de 
Berlijnse Muur, raakt het oost-westconflict 
uit het slop en worden er pogingen gedaan 
om de relatie tussen het noorden en het zui
den uit het stramien van centrum en perife
rie te lichten, iets wat de tentoonstelling 
Magiciens de la Terre (1989) bijvoorbeeld 
heel bewust probeerde. Wij doen een poging 
om de jaren ’80 af te bakenen, en voor ons 
beginnen ze in ’78 en eindigen ze in ’89. In 
1978 werd er een Pool tot Paus verkozen en 
kwam de eerste proefbuisbaby ter wereld. 
Een jaar later brak in Iran de Islamitische 
revolutie uit en publiceerde Jean-François 
Lyotard La Condition postmoderne. Voor mij 
wérkt onze indeling, maar ik wil er ook 
weer niet te veel nadruk op leggen. De val 
van de Muur is een erg symbolisch moment 
en het is een goed ijkpunt, maar ik geef toe 
dat het moeilijker is om de jaren ’80 van de 
jaren ’70 of zelfs ’60 te onderscheiden. 
K.B./D.P.: Hoe beschouw je de jaren ’90?
U.L.: De jaren ’90 staan voor globalisering. 
Er is de komst van pc’s, van gedigitaliseerde 
informatie en van het internet. Het is geen 
toeval dat vanaf dan de ideologie van het 
netwerk zo dominant wordt. Die nieuwe 
virtuele realiteit wordt weerspiegeld in het 
gedrag van mensen. Ze krijgen beurzen in 
New York of Berlijn en begeven zich schijn
baar moeiteloos van de ene plaats naar de 
andere. Een groot verschil met de situatie in 
de jaren ’80. Pier Luigi Tazzi heeft het bij 
het juiste eind wanneer hij opmerkt dat de 
dingen nooit meer zullen zijn als voorheen. 
Het fenomeen van projectmatige kunst en 
van kunst die aan issues wordt opgehangen, 
onderscheidt de jaren ’90 van de jaren ’80. 
Kijk maar naar de recente biënnales, die wel 
inwisselbaar lijken geworden. Curatoren 
voelen zich verplicht steeds weer met nieu
we namen te komen aandraven die echter 
even snel verdwijnen als ze verschenen zijn. 
Het grenst aan anonieme productie. Ik zou 
graag aan iemand kunnen vragen waar het 
allemaal om draait, wie de beslissingen 
neemt - maar er is gewoon niemand. Met 
deze tentoonstelling wilde ik dus de aan
dacht vestigen op het paradigma van de 
auteur, van de kunstenaar, en op de vragen 
en problemen die hiermee gepaard gaan. 
Pier Luigi Tazzi doet dat ook in zijn essay in 
de catalogus. Het is mij ook te doen om het 
paradigma van het kunstwerk, waar Alain 
Cueff een bijdrage aan wijdt. Ik vond het 
een heuse uitdaging om werk uit de jaren 
’80 te belichten vanuit een hedendaagse 

situatie waarin het concept van het kunst
werk vervangen lijkt door dat van het pro
ject. Voor mij draait het allemaal om een 
esthetische taal die het mogelijk maakt din
gen te zeggen zonder terug te vallen op de 
taal van de journalistiek. In tegenstelling 
tot anderen vind ik helemaal niet dat een 
taal die ons in staat stelt dingen te zeggen, 
die op geen enkele andere manier kunnen 
worden gezegd of getoond, tot het verleden 
zou moeten behoren.
K.B./D.P.: Heb je het gevoel dat je de kunst uit 
de jaren ’90 minder goed aanvoelt?
U L.: Ik heb er nog wel voeling mee maar ik 
blijf een beetje op mijn honger zitten. Ik heb 
nooit goed begrepen waarom musea plots de 
plaatsen bij uitstek zijn voor allerlei evene
menten, gaande van diners tot modeshows. 
K.B./D.P.: Werk je soms samen met kunste
naars uit de jaren ’90?
U.L.: Ja, maar ik heb het er steeds moeilijker 
mee. Ik werk met mensen als Johannes 
Kahrs, Eberhard HaverkoSt, Wilhelm Sasnal, 
Magnus Plessen, Bethan Huws, Katharina 
Grosse, Silvia Bâchli... Ik kan goed omgaan 
met individuele kunstenaars die bestaande 
paradigma’s een eigen invulling geven, 
maar ik heb het moeilijk met de nieuwe 
paradigma’s, gaande van etnografische stu
dies, informatie, documentatie en allerlei 
cross-overs. Veel van wat Peter Weibel ‘con- 
textkunst’ noemt, gaat aan mij voorbij.

Geografie

K.B./D.P.: De tentoonstelling bestaat uit een 
aantal geografische clusters. Is het niet para
doxaal datje enerzijdsde niet-plaats van kunst 
beklemtoont en anderzijds dé tentoonstelling 
een geografische opzét geeft?
U.L.: Ja, maar het is een betekenisvolle para
dox. Ik denk dat het feit dat ik de notie 
‘plaats’ op verschillende manieren interpre
teer verwarring kan zaaien. Ik heb de ten
toonstelling a topology genoemd en daar
mee wil ik de aandacht vestigen op wat ‘een 
plaats’ kan betekenen. De geografische 
structuur van de tentoonstelling wijst er 
echter tegelijkertijd op dat de plaats waar 
een kunstenaar vandaan komt een rol 
speelt in zijn of haar werk. De ‘atopie’ is nog 
steeds een plaats, zij het een waar er dingen 
ontbreken. Dat is een substantieel verschil 
met de virtuele plaats van informatie op het 
internet, die zo belangrijk zal blijken voor 
kunst uit de jaren ’90. Zelfs als het in 
bepaalde werken gaat om geïnverteerde of 
ontbrekende plaatsen, loont het de moeite 
om rekening te houden met de geografische 
clustering van kunstenaars.
K.B./D.P.: Als je de positie van de kunstenaar 
en de plaats van de kunst wil thematiseren, is 
het werken met geografische verbanden dan niet 
eerder een hindernis?
U.L.: Neen, dat denk ik niet. In de jaren ’80 
had de geografie - de cohesie van een groep 
mensen op een bepaalde plaats en op een 
bepaald moment - nog een zekere beteke
nis. Neem bijvoorbeeld de scene in 
Düsseldorf. Thomas Schütte, Harald 
Klingelhöller en Helmut Dorner kwamen 
elke vrijdag bijeen in dezelfde bar. Die groep, 
waar ook Katharina Fritsch, Thomas 
Struth en Thomas Ruff deel van uitmaak
ten, was tot op zekere hoogte bepalend voor 
hun individuele productie. In Keulen had je 
een ander milieu dat zich rond de belangrij
ke galeries situeerde. Hier is Martin 
Kippenberger de grote naam. Alhoewel de 

afstand tussen beide steden per trein hoog
uit een halfuurtje bedraagt, hadden ze toch 
relatief weinig met elkaar te maken. In de 
jaren ’80 kon je je niet zomaar ergens 
bevinden. Waar je was en in welk gezel
schap je verkeerde, was erg belangrijk.
K.B./D.P.: Het voordeel van het geografische 
model is inderdaad dat de gemeenschappelijke 
projecten van verschillende kunstenaars goed 
naar voren komen. In de ruimte gewijd aan 
Duitsland kan je bijvoorbeeld erg goed zien dat 
enkele kunstenaars een bepaalde kijk op beeld
houwkunst en architectuur delen. De sectie van 
de Portugese en Spaanse kunstenaars is evenwel 
op een problematische - want anekdotische - 
manier homogeen. De esthetische atmosfeer 
wordt er bepaald door nogal oppervlakkige ken
merken als zwarematerialen en donkere kleuren. 
Ü.L.: Daar ga ik mee akkoord. Cristina 
Iglesias en Juan Munoz waren beter tot hun 
recht gekomen bij Lili Dujourie, Jan 
Vercruysse, Jean-Marc Bustamante of 
Harald Klingelhöller. Hier schiet het geo
grafische model tekort. Maar ook in de 
Duitse sectie zijn er tegenstellingen. Het 
idee van de plaats-zonder-plaats heeft bij
voorbeeld weinig te maken met het werk 
van Katharina Fritsch. Bij haar draait het 
allemaal om het object en niet zozeer om de 
plaats. Ze is erbij omdat ze daar en op dat 
moment actief was; maar wat echt belang
rijk is in haar werk, komt in de geografische 
opstelling niet volledig tot zijn recht.
K.B./D.P.: Waarom is Katharina Fritsch er 
überhaupt bij? In de tentoonstellingsbrochure 
stel je datje geen werk hebt opgenomen dat met 
een cynische afstandelijkheid reageert op de 
hedendaagse situatie. Je noemt Jeff Koons als 
voorbeeld, maar je had toch evengoed 
Katharina Fritsch kunnen vernoemen?
Ü.L.: Er is een groot verschil tussen het werk 
van Katharina Fritsch en Jeff Koons. Dat 
van Koons is cynisch omdat het van de sta
tus van het kunstwerk als handelswaar een 
spektakel maakt. Fritsch’ werk daarentegen 
stelt de status van het kunstwerk in vraag. 
Zij gaat na hoe het werk zich verhoudt tot 
verschillende soorten fetisjen, en dat kun
nen net zo goed commodities als magische 
objecten zijn. Ik vond het belangrijk om niet 
alles op een noemer terug te brengen. De 
doodse stilte of de ingehouden expressie 
relateert haar werk wel degelijk aan dat van 
de rest van de Düsseldorfse scene, maar ik 
wilde een vluchtroute, een dissonante stem. 
Bovendien is Fritsch ook erg interessant 
met betrekking tot het Keulse milieu. Als 
Keulen een dada-erfenis heeft en Düsseldorf 
teruggaat op het constructivisme, dan is 
Katharina Fritsch een dadaïst in Düsseldorf. 
K.B./D.P.: Je persoonlijke en professionele kijk 
is in een contextloze presentatie uitgemond. Je 
reikt nauwelijks elementen aan die kunnen hel
pen om de kunstenaars te plaatsen.
U.L.: Jullie bedoelen dat bijvoorbeeld Joseph 
Beuys nergens te bespeuren is?
K.B./D.P.: Inderdaad - of Daniel Buren. 
Beiden hebben toch veel betekend voor de kunst 
uit de jaren ’80?
U.L.: Ik snap waar jullie naartoe willen, 
maar deze tentoonstelling zit anders in 
elkaar. Het enige kader dat ik de kunste
naars wilde geven was dat van hun eigen 
generatie. Ik wilde de aanwezigheid van de 
afwezigheid zo sterk mogelijk maken en dus 
mochten de werken alleen voor elkaar refe
rentiepunten vormen.
K.B/D.P.: Dat is goed gelukt. Misschien zelfs zo 
goed dat de tentoonstelling eerder in de jaren 
'80 dan in 2006 lijkt te zijn gemaakt.
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Jan Vercruysse

Tombeaux, 1987 (II)
Jan Vercruysse

Atopies VU!, 1986

Ü.L.: Een interessante opmerking. Het is een 
gedachte die me dierbaar is, maar ik ben het 
er niet mee eens. Er wordt vaak gedacht dat 
een afstandelijke terugblik op een bepaalde 
historische periode meer kennis oplevert 
dan het perspectief van diegenen die 
betrokken waren bij die historische periode, 
maar zo zie ik het niet. Ik heb de kunstwer
ken niet benaderd als historische documen
ten en ik wilde de geschiedenis ook niet 
‘documenteren’. Ik vond het boeiender om 
het hedendaagse van deze historische wer
ken naar boven te halen. Zonder historise
rend te werk te gaan, ben ik erin geslaagd 
om vorm te geven aan een historische ten
toonstelling. Ik kan dat toelichten aan de 
hand van een anekdote. In de jaren ’80 
werd er veel energie gestoken in het opstel
len van kunstwerken. Veelal werd het 
kunstwerk zo opgesteld dat er nogal wat 
lege ruimte omheen zat. Dat dit niet het 
geval is in mijn tentoonstelling heb ik eigen
lijk te danken aan een professionele fout. 
Tijdens de Voorbereiding van de tentoon
stelling maakte ik allerlei schetsen, zonder 
er stil bij te staan dat tweedimensionale 
plannen nooit een driedimensionale werke
lijkheid kunnen weergeven. Toen de werken 
arriveerden, raakte ik in paniek. Wat waren 
ze groot en hoe vol stonden de zalen plots! 
Achteraf bekeken denk ik dat dit de ten
toonstelling juist heeft gered. Het feit dat 
bepaalde ruimtes zo vol staan, geeft het 
geheel een historische toets. Net doordat ik 
de werken niet heb opgesteld zoals men dat

in de jaren ’80 zou hebben gedaan, komen 
ze tot leven. Ik vraag de bezoekers niet om 
stil te staan bij het voorbije heden van de 
werken. Integendeel, ze worden uitgeno
digd in het magazijn van de geschiedenis. Ze 
moeten zelf hun weg zoeken. Aan hen de 
keuze om stil te staan bij die werken waar
mee ze iets kunnen of waar ze behoefte aan 
hebben.
K.B./D.P.: Opvallend is dat je ook in de catalo
gus hebt gekozen voor auteurs die in de jaren 
’80 óver de jaren ’80 hebben geschreven. 
Waarom heb je geen jongere auteurs gevraagd 
om hun visie op de jaren ’80 te geven?
U.L.: Ik had een jongere auteur gevraagd 
iets te schrijven maar dat is uiteindelijk niet 
doorgegaan. Het was mij voornamelijk te 
doen om die auteurs die de periode zelf had
den meegemaakt. Net zoals het mij niet 
interesseert om de tentoonstelling van con
text te voorzien, door een Dan Graham of 
een Michelangelo Pistoletto op te nemen, 
wilde ik ook in de catalogus geen achter
grondinformatie geven. Ik vond het boeiend 
genoeg om die auteurs twintig jaar later 
nog eens aan het woord te laten.
K.B./D.P.: Komt het door de idee van een maga
zijn dat de tentoonstelling zo verschilt van Het 
Sublieme Gemis? In die tentoonstelling, die 
plaatsvond in de context van Antwerpen 1993, 
nodigde Bart Cassiman heel wat kunstenaars 
uit die ook in Serralves te zien zijn.
U.L.: Ik begrijp nog steeds niet waarom Het 
Sublieme Gemis geen succes was. De misluk
king was een grote schok. Alle kunstenaars

Mona Hatoum

Performance ‘Look No Body’, 20 maart 1981 (documentatiepaneel 2, 2004)

kregen een eigen ruimte waar ze hun ding 
mochten doen, de werken werden zorgvul
dig opgesteld, alles leek perfect en toch liep 
het fout. Ik snap nog steeds niet goed waar
om. Een van de redenen waarom de ten
toonstelling flopte, is misschien dat er kun
stenaars bij waren die er niet hoorden te 
zijn, zoals Jannis Kounellis. Hij gold als een 
autoriteit maar had eigenlijk weinig te 
maken met het thema.
K.B./D.P.: Misschien liep het inderdaad mis 
doordat de kunstenaar te veel gecelebreerd 
werd, en de werken te weinig met elkaar in ver
band werden gebracht. Dat is toch de taak van 
een curator, betekenis geven aan werken door ze 
met elkaar in verband te brengen?
U.L.: Daar ben ik het niet mee eens. Er scheel
de waarschijnlijk wel het een en ander met 
de individualistische opzet van Het Sublieme 
Gemis, maar het andere uiterste lijkt me 
evenmin ideaal. Hier is het in elk geval niet 
mijn bedoeling geweest om werken betekenis 
te geven door ze met elkaar in verband te 
brengen. Aan de geografische invalshoek 
had ik genoeg. Ik heb eerst kunstenaars 
geselecteerd die ik belangrijk vond, en dan 
belangrijke werken gekozen. Toegegeven, in 
sommige gevallen vind ik het jammer dat ik 
geen moeite heb gedaan om werken aan 
elkaar te relateren die er als het ware om 
vragen. Het was bijvoorbeeld interessant 
geweest om Tunga’s werk naast dat van de 
Britse beeldhouwers te zien, Tony Cragg, 
Richard Deacon en Richard Wentworth. 
Maar meestal vind ik dergelijke opstellingen 
behoorlijk autoritair. Verbanden leggen kan 
mooi zijn, maar je zal altijd met weerbarstige 
werken te maken hebben die nergens pas
sen, en dan begin je allerlei dwaze regels uit 
te vinden om het plaatje toch maar te doen 
kloppen.
K.B./D.P.: Wellicht luidde Het Sublieme 
Gemis het einde in van een appreciatie voor de 
jaren ’80 zoals jij die vandaag presenteert... 
Maar wanneer is het dan begonnen? Wanneer 
heb je voor het eerst een relatie gezien tussen 
het werk van Vercruysse, Schütte, Bustamante, 
Klingelhöller...?
U.L.: Inzicht verwerf je geleidelijk aan. Je 
bouwt ervaring op, je krijgt voeling met de 
werken en dan zie je dingen. Jean-Marc 
Bustamante had mijn aandacht getrokken 
met zijn eerste tentoonstelling na de breuk 
met Bazile. Dat moet 1987 geweest zijn. Wat 
ik zag waren objecten: stapelbedden, een 
wieg, een tweepersoonsbed en een foto van 
een vakantiehuis... Alhoewel hij steviger 
vasthoudt aan objecten dan iemand als 
Vercruysse zijn die voorwerpen tevens plaat
sen waar niemand thuishoort. Niemand 
werd verondersteld te liggen in die bedden.

Het belang van de vorm

K.B./D.P.: De werken in The 80s: A Topology 
zijn allemaal behoorlijk abstract. De klemtoon 
op vorm, op de idee dat inhoud en vorm onlos
makelijk met elkaar verbonden zijn, is iets dat 
tegenwoordig niet zo vaak meer op die manier 
aan bod komt.
U.L.: Dat heeft te maken met wat ik eerder al 
zei. De jaren ’80 zijn volgens mij het laatste 
moment waar er een besef heerst van de 
uitdagingen en kansen die een esthetische 
taal met zich meebrengt. Vorm is belang
rijk. Betekenis komt tot stand door middel 
van vormelijke beslissingen.
K.B./D.P.: Een opvallende uitzondering is het 
werk van Zbigniew Libera, dat erg hedendaags 

overkomt. De video toont een oude vrouw die 
onafgebroken een nachtemmer hanteert. De 
kunstenaar koos ervoor om dit tafereel te ver
binden met ‘de context’, en dus heeft hij de 
monitor op een tafeltje geplaatst, en er medi- 
cijndoosjes bij gezet. Dat ziet er erg hedendaags 
en herkenbaar uit.
U.L.: Voor mij zit het verschil tussen Libera’s 
werk en recentere kunst in de notie van het 
‘naakte leven’, zoals je die vindt in het werk 
van Primo Levi en uiteraard ook bij Giorgio 
Agamben. Een ‘naakt leven’ duidt op 
iemand die de wil om te leven heeft opgege
ven, iemand die nog ademt maar niks méér. 
Het is zo’n ‘naakt leven’ dat ik in de oude 
vrouw van Libera’s video zie.
K.B./D.P.: Hoe verhoudt die idee zich tot de ten
toonstelling in het algemeen? De idee van het 
‘naakte leven’ wordt weliswaar ook door andere 
kunstenaars aan de orde gesteld, maar steeds op 
een abstract niveau. Nergens is het zo duidelijk 
politiek correct als in Libera’s werk, dat oproept 
tot medeleven.
Ü.L.: Wel, het idee van iemand die terugge
bracht is tot louter ‘zijn’, tot een moment en 
een plaats zonder toekomstperspectieven, 
dat is toch een reactie tegen het modernis
me? Bij mij roept die oude vrouw geen 
medeleven op. Ik begrijp wel wat jullie 
bedoelen maar ik ben enkel gefascineerd 
door haar aanwezigheid. Trouwens, de cir
kelbewegingen van de nachtemmer doen 
mij denken aan structuren uit Mucha’s 
werk.
K.B./D.P.: In Mucha’s werk is er geen subject. 
Dat niveau van abstractie maakt de tentoonstel
ling juist zo bijzonder. In hedendaags werk ont
breekt dat doorgaans.
U.L.: Ik durf te stellen dat we ons vandaag 
op een kruispunt bevinden. Ik heb bewust 
geen werk opgenomen dat andere beelden 
presenteert, recycleert of projecteert - de 
werken van Cindy Sherman, Louise Lawler 
en Richard Prince spreken dat alleen 
schijnbaar tegen - maar dan nog moet je 
toegeven dat de getoonde werken blijk 
geven van de groeiende interesse in beelden 
en beeldspraak die volgde op de conceptuele 
kunst en het verdwijnen van beeld en object 
in taal. Schüttes werk mag dan al erg 
abstract zijn, de methodologie van het beeld 
zit er niettemin in vervat of wordt er in elk 
geval door geïmpliceerd. In een tentoonstel
ling mogen er gerust een aantal buiten
beentjes zijn, maar ik denk niet dat Libera’s 
werk er een is.
K.B./D.P.: Nog een buitenbeentje is het werk 
van Mona Hatoum. Terwijl Libera’s werk erg 
hedendaags lijkt, verwijst dat van Hatoum naar 
een periode vóór de jaren '80, met name door
dat performance er centraal staat. Wanneer ze 
in haar werk een tijdsverschil inbouwt tussen 
live performance en performance op video, doet 
ons dat aan het werk van Dan Graham denken. 
Je kent Hatoum evenwel een marginale positie 
toe, want haar werk bevindt zich in een uithoek 
van het museum.
U.L.: Door Mona Hatoum op te nemen in de 
tentoonstelling wilde ik een raam openen 
naar situaties die buiten het concept van 
deze tentoonstelling vallen. Ik wilde een 
influx van verschillende momenten - van 
momenten van verschil. Hiervoor had ik 
iemand nodig wiens werk de afwezigheid 
van plaats of de precaire situatie van een 
plaats in een bepaalde politieke en histori
sche context aan bod laat komen. Mona 
Hatoum is opgegroeid in een Palestijnse 
familie in Libanon en bevond zich in 
Londen op het moment van de eerste
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Libanese oorlog. Ze besloot kunstenaar te 
worden en beelden te creëren die het ver
haal zouden kunnen vertellen van dit soort 
fysiek, mentaal en cultureel gemis aan 
plaats.
K.B./D.P.: VervuRen andere kunstenaars die 
zich in de uithoeken van het museum bevinden 
een gelijkaardige functie? We vinden er Ilya 
Kabakov en de Turkse kunstenaar Güslün 
Karamustafa terug.
U.L.: Absoluut. Het feit dat ik vier aaneen
gesloten ruimtes had die architecturaal 
afgesneden zijn van het tentoonstellings- 
parcours, heeft me geïnspireerd om ze aan 
kunstenaars te wijden die een beetje uit de 
Noord-Amerikaanse/Europese boot vallen. 
K.B./D.P.: Er zijn maar twee Italianen in de 
tentoonstelling, Mariella Simoni en Ettore 
Spalletti.
U.L.: Dat klopt. Ik weet niet goed hoe het 
komt, maar ik vind het moeilijk om voeling 
te krijgen met de doorgedreven esthetise
ring die je bij veel Italiaanse kunstenaars 
terugvindt. Ik weet dat Pier Luigi Tazzi, die 
ik erg bewonder, kunstenaars als Remo 
Salvatore en Marco Bagnioli enorm appre
cieert, maar ik kan er niet goed bij.

K.B./D.P.: En wat met de Portugezen? 7ijn zij 
erbij omdat je voor een Portugees museum werkt? 
U.L.: Niet zozeer omdat de tentoonstelling 
in dit specifieke museum plaatsvindt, is van 
invloed geweest. Het lijkt me wel logisch dat 
een tentoonstelling die in Portugal plaats
vindt, aandacht besteedt aan haar thuisba
sis. Portugees werk staat dus wel degelijk 
centraal. In een ander land, op een andere 
plaats, zou de Portugese selectie er anders 
hebben uitgezien. Van de Portugese kunste
naars heeft vooral Ana Jotta’s werk me blij 
verrast. Haar zin voor geïmplodeerde taal, 
dode taal, vind ik erg ontroerend. 
‘Aujourd’hui, c’est lundi: hier, c’était 
dimanche et avant-hier, c’était samedi.” 
Heel krachtig. Met veel woorden zegt ze 
eigenlijk bijzonder, weinig. Dit werk van 
haar creëert een zwart gat.
K.B./D.P.: Het viel ons op dat de kunstenaars 
die vaak gerelateerd worden aan het postmoder
ne discours, dat alomtegenwoordig was in de 
jaren '80, bijna allen ontbreken of maar zijde
lings aan bod komen. Naast dat van Jean-Marc 
Bustamante is er maar één werk van BAZILE- 
BUSTAMANTE, en bijvoorbeeld Portuyn 
O’Brien is helemaal afwezig.

ILL.: Hetzelfde geldt voor Peter Halley. Dit 
gaat terug op wat ik al zei over kunst en een 
bepaald discours, over het verdwijnen van 
kunst in dat discours. Ik vind dat werkelijk 
problematisch, Deze tentoonstelling belicht 
de andere kant van de jaren ‘80. Bij de ope
ning van de tentoonstelling stelde Harald 
Klingelhöller, tijdens een rondetafelgesprek, 
dat het belangrijk was dat we wilden gelo
ven in de kunst zelf en ons niet wilden 
beperken tot wat eromheen gebeurt. Een 
kritische stellingname tegen de institutio
nele kritiek! Institutionele kritiek, discours 
en discoursanalyse zijn zeer sterk aanwezig, 
maar anders gearticuleerd, in een andere 
vorm, vervormd, namelijk in functie van 
het paradigma van het kunstwerk.
K.B./D.P.: Zou je zeggen dat kunstenaars als 
Klingelhöller de plaats van de künst willen vrij
waren tegen het postmoderne discours in?
U.L.: Ja, maar dan van binnenuit. Ze bevin
den zich middenin het discours maar ze zijn 
niet discursief. Ze worden er niet volledig 
door geassimileerd.
K.B./D.P.: De plaats van de kunst als een vorm 
van Weerstand
U.L.: Weerstand klinkt me te heroïsch.

Waar het allemaal om draait is de kracht 
van de twijfel. Twijfel staat centraal. De 
kunstenaars in mijn tentoonstelling zijn 
niet zo berekend als Peter Halley, Bertrand 
Lavier, Ange Leccia of Jan Van Oost. Wat 
Van Oost maakte in de jaren ‘80 benadert 
weliswaar de vreemde taal die uit mijn ten
toonstelling spreekt, maar bij hem is er 
steeds een duidelijk referentiekader. Zijn 
discursieve gebruik van spiegels is bijvoor
beeld iets heel anders dan de spiegels bij 
Vercruysse of Bustamante. Hun spiegels 
onttrekken het beeld aan de plaats.

Transcriptie: Pamela Uyttendaele 
Redactie in het Engels en Nederlandse 
vertaling: Sarah Posman

The 80s: A Topology loopt tot 25 maart 2007 
in Museu de Arte Contemporanea de Serralves, 
Rua D. Joâo de Castro 210, 4150-417 Porto, 
Portugal (0351/22.615.65.00; www.serralves.pt).

België

Koen Brams/Dirk Pültau: In 1986 maakte je 
als jonge directeur van de Kunsthalle Bern een 
tentoonstelling met vier Belgische kunste
naars: Guillaume Bijl, Lili Dujourie, Jan 
Vercruysse en Baoul De Keyser. Wat was de 
aanleiding voor deze tentoonstelling? Hoe heb je 
de Belgische kunstwereld leren kennen en 
waarop baseerde je je keuzes?
Ulrich Loock: Daar is een heel simpele verkla
ring voor. In 1985 deden de Vlamingen een 
slimme zet. Blijkbaar maakten de Vlaamse 
artiesten zich zorgen om hun internationale 
uitstraling. Iedereen kende Broodthaers 
maar dat was het zowat. Om hier iets aan te 
doen werd Initiatief 86 georganiseerd. Dat 
was een tentoonstelling over Belgische kunst 
geselecteerd door internationale curatoren. 
Kasper König was er een van. Ik kende hem 
niet goed maar tot mijn verbazing nodigde hij 
me uit en zo heb ik de mensen die jullie net 
vernoemden leren kennen. Zij waren diege
nen die de meeste indruk op mij hebben 
gemaakt en hun werk sloot aan bij wat er in 
Düsseldorf aan de gang was.
K.B./D.P.: Vergezelde je König bij al zijn afspra
ken in België? Waar ben je allemaal geweest en 
wie heb je ontmoet?
U.L.: Ik kende Kasper König van de acade
mie van Düsseldorf, waar ik studeerde. Ik 
geloof dat het bij die ene uitstap is gebleven. 
König heeft het talent om steeds de onwaar
schijnlijke figuren uit te pikken. Hij heeft 
Raoul De Keyser ontdekt, die op dat 
moment weinig meer was dan een plaatse
lijke beroemdheid. Via König leerde ik ook 
Chantal Akerman kennen en ik weet nog 
dat ik het bijzonder merkaardig vond dat 
werk van een cinéaste werd tentoongesteld. 
We hebben toen ook Guillaume Bijl ont
moet en het werk van René Heyvaert leren 
kennen - soms waren het erg individuele, 
zelfs solitaire figuren. Ik denk dat die indivi
dualiteit op dat moment een internationale 
doorbraak in de weg stond.

K.B./D.P.: Hoe heb je de Belgische scène inder
tijd zelf ervaren? Kunstenaars als Vercruysse of 
Dujourie waren erop gebrand hun werk in een 
internationaal perspectief te plaatsen. Ze 
mochten dan wel Belg zijn, ze wilden bewust 
Weg uit België.
U.L.: Iedereen heeft een thuisbasis en draagt 
bepaalde ervaringen met zich mee. 
Vercruysse heeft ooit gezegd dat hij zich ver
bonden voelde met de Vlaamse Primitieven. 
Zelfs als hij zich met die uitspraak in de eer
ste plaats wilde afzetten tegen de erfenis van 
Magritte en Broodthaers die hem werd toe
gedicht, dan nog is het iets dat geen enkele 
Duitse artiest zou zeggen. Ik denk dat er een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen 
een cultuur die sowieso de jouwe is omdat je 
erin bent opgegroeid, en het verlangen om 
aan te sluiten bij andere artistieke milieus. 
Ik denk niet dat we het belang van een cul- 
turele erfenis kunnen onderschatten, toch 
niet voor de jaren ’80. Mucha draagt Beuys 
mee, en Munoz had het vroeger vaak over 
Iberische prehistorische sculpturen.
K.B./D.P.: In hetzelfde jaar als Initiatief 86 
maakte je in Bem dus een tentoonstelling met 
vier kunstenaars met dezelfde nationaliteit, 
maar een totaal verschiRende visie op kunst.
U.L.: Inderdaad. Op dat moment was ik me 
daar echter niet zo van bewust. Bewas nog 
onervaren en richtte mij voornamelijk op 
individuele werken. Mijn belangstelling 
voor ‘plaats’ was er al, maar ik had geen 
grote ideeën over conceptuele verbanden. 
K.B./D.P.: We hadden het reeds over de brochu
re bij The 80s waarin je je negatief uitlaat over 
het cynisme en wat je de verleiding van het 
object noemt. Heeft die uitspraak ook betrek
king op het werkvan Guillaume Bijl?
U.L.: Toen zag ik dat anders. Zijn werk in de 
tentoonstelling in Bern, De Wachtkamer, was 
bijzonder pertinent. Niet alleen verwees dat 
werk voor mij naar Mucha’s Wachtkamer 
maar het trad ook mooi in dialoog met de 

Chambre van Vercruysse in de inkomhal van 
de Kunsthalle. Het plaatje klopte.
K.B./D.P.: Zou het kunnen dat Bijis keuze voor 
een wachtkamer te maken had met de context 
van de tentoonsteRing?
U.L.: Dat kan. Ik heb het hem nooit 
gevraagd.
K.B./D.P.: Raoul De Keyser is er niet bij in 
Serralves. Is het thema van de ruimte niet van 
belang in zijn werk?
U.L.: Het gaat meer om plaats dan om ruim
te. In zijn werk is afbakenen, het afbakenen 
van een plaats in het schilderij, erg belang
rijk. Dat kwam in de tentoonstelling in Bern 
goed aan bod. Er hingen van die saaie schil
derijen met een horizontaal teken, een soort 
witte grensmarkering. Iets anders waar ik 
erg van onder de indruk was, en nog steeds 
ben, is zijn schilderij Clochard (1978), een 
doek dat op een te groot spieraam is opge
spannen. Ja, ik denk dat Raoul De Keyser in 
zijn werk reflecteert op de plaats van het 
schilderen en de plaats van het schilderij. Uit 
zijn werk spreekt een onzekerheid over de 
plaats van het schilderij die mij altijd heeft 
geïntrigeerd. De relatie tussen schilderij en 
object, tussen schilderij en kader staat op 
losse schroeven. Hij plooit het schilderij op 
zichzelf terug. Soms lijkt het wel alsof hij het 
schilderij ‘schildert’. Niet toevallig doen zijn 
vlaktes je aan een kamer denken. Hierin lijkt 
zijn werk esthetisch en misschien zelfs con
ceptueel op dat van Ernst Caramelle, en zelfs 
nog meer op dat van René Daniëls.
K.B./D.P.: Was je al eens eerder in België 
geweest of heb je je interesse in Belgische kunst 
volledig aan König te danken?
U.L.: Ik heb het allemaal aan König te dan
ken. Het was 1985 en ik was in Düsseldorf 
druk bezig met mijn carrière. België leek ver 
weg.
K.B./D.P.: Je had dus niet te maken met de 
Düsseldorf-België-connectie, met Bernd Lohaus 
en de Wide White Space Gallery in Antwerpen? 

U.L.: Nee, Bernd Lohaus heeft niet zoveel 
betekend voor mijn generatie. Hij behoort 
tot de generatie van Reiner Ruthenbeck en 
Blinky Palermo. Maar Belgische verzame
laars wisten hun weg naar Düsseldorf wel 
te vinden - drie auto’s, twaalf mannen, de 
Belgische maffia.
K.B./D.P.: Kende je hen?
U.L.: Ik leerde er enkele kennen: André 
Goeminne, Anton Herbert en de Szwajcers. 

Ze waren geïnteresseerd in Klingelhöller en 
Mucha. Klingelhöller heeft ooit gezegd dat 
hij wereldberoemd was - in België.
K.B./D.P.: Ben je de Belgische kunstscène blij
ven volgen?
U.L.: Ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd 
in geografische paradigma’s.
K.B./D.P.: Hoezo? Je hebt net een tentoonstel- 
ling rond geografische clusters opgebouwd!
U.L.: De opzet is geografisch, dat klopt, en 
toch blijf ik erbij dat geografie mij niet 
zoveel interesseert. Ik heb het meer voor 
individuele kunstenaars en hun werk. 
Waar ik van hou in België, is dat men er ver
slaafd is aan kunst. Afgezien daarvan inte
resseren Belgische kunstenaars mij net 
zoveel als kunstenaars van om het even 
welke plaats op deze planeet.
K.B./D.P.: In de tentoonsteRing zijn niet enkel 
de Belgische kunstenaars maar ook de 
Belgische verzamelaars en de Belgische musea 
goed vertegenwoordigd.
U.L.: Fantastisch, niet? De Belgische mid
denklasse bestaat uit kunstverzamelaars. Ik 
durf er bijna om wedden dat je bij om het 
even wie—dokters, advokaten... - kunst zal 
aantreffen. Dat gold zeker voor de jaren ’80 
en ik denk dat het ook nu nog waar is. Het 
zit allemaal in Belgische verzamelingen.

http://www.serralves.pt


5De Witte Raaf - 126 / maart-april 2007

International Modem Art
galerie ADRIAN DAVID

Collector Art 
Contemporary Art 

Masterpieces 20th Century

Original works
"Quality, the naked truth of art"®

Keith Haring
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Historische discontinuïteit
EVIATAR ZERUBAVEL

Wij trachten op verschillende manieren de 
mnemonische ervaring van historische 
continuïteit te genereren.* Zulke pogingen 
worden dikwijls echter gecompenseerd 
door de diametraal tegengestelde inspan
ning om de ervaring van historische discon- 
tinuïteit te creëren. Terwijl in het eerste 
geval een soort mnemonische redactie erop 
voorzien is om de feitelijke tijdshiaten tus
sen uit elkaar liggende punten in de 
geschiedenis te negeren, is ze er in het twee
de geval op gericht om feitelijke historische 
continuïteit te transformeren in reeksen 
van schijnbaar onverbonden, vrijstaande 
tijdsblokken. In de plaats van mnemonisch 
‘plakken’ is er bij historische discontinuïteit 
sprake van mnemonisch ‘knippen’, vermits 
het hierbij de bedoeling is om in plaats van 
de schijn van een ononderbroken verloop, 
een beeld van werkelijke historische hiaten 
te wekken.

In plaats van de geschiedenis voor te stel
len als een ononderbroken ketting van in 
essentie op elkaar aansluitende gebeurte
nissen, die in elkaar overvloeien zoals de 
opeenvolgende muzieknoten in legatofra- 
sen, hebben we nu te maken met een mne
monische visie die effectieve breuken ver
toont tussen het ene blok geschiedenis en 
het volgende, gelijkend op de muzikale rus
ten tussen de opeenvolgende noten van 
staccatofrasen [figuur 1]. Het contrast tus
sen deze volkomen tegengestelde sociomne- 
monische visies van het verleden is redelijk 
duidelijk in de paleontologie en de geologie. 
Daar staan 'gradualistische' narratieven, 
gekenmerkt door de trapsgewijze aaneen
schakeling van intermediaire organische 
vormen die bijna onmerkbaar evolueren 
van de ene naar de volgende, tegenover ‘epi
sodische’ narratieven, gekenmerkt door 
afzonderlijke historische tijdperken (epo- 
ches, periodes) die van elkaar gescheiden 
zijn door uitgesproken scherpe grenzen.

‘Legatonarratieven’ zijn essentieel om 
een gevoel van historische continuïteit op te 
wekken. Zoals we nu zullen zien, zijn ‘stac- 
catonarratieven’ op vergelijkbare wijze 
noodzakelijk in elke poging om een gevoel 
van historische discontinuïteit te creëren.

De sociale interpunctie van het 
verleden

Om een discontinu beeld van het verleden te 
construeren, moet logischerwijze het mne
monische equivalent van orthografische 
spatiëring of muzikale frasering worden 
geproduceerd. We moeten, om dit proces vol- 
ledig te begrijpen, de structurele en functio
nele mnemonische equivalenten identifice
ren van komma’s, spaties, pauzes en rust
tijden. Zulke interpunctietechnieken vormen 
de kern van het sociomnemonische proces 
dat algemeen bekendstaat als periodisering.

De ogenschijnlijk aparte ‘periodes’ die bij 
dat proces duidelijk worden gearticuleerd, 
worden typisch afgebakend door histo
rische gebeurtenissen die collectief herin
nerd worden als belangrijke keerpunten in 
de levens van specifieke mnemonische 
gemeenschappen. Zoals afstuderen of trou
wen voor het individu, leggen die gebeurte
nissen betekenisvolle ‘hoofdstukken’ vast in 
het leven van die gemeenschappen, en ze 
doen dat in feite door hun begin- en eind- 
punt te markeren. Voor veel Hutu's in de 
jaren ’80 was de massamoord op tiendui
zenden van hun mensen in 1972 een cata
strofale gebeurtenis, die de jaren ‘voor het 
bloedbad’ scherp onderscheidde van alles 
wat er sindsdien gebeurd is.1 Op analoge 
wijze markeert de dood van koningin 
Victoria in 1901 voor veel Britten het begin 
van de moderne tijd.2 Veel naties nemen 
dergelijke gebeurtenissen zelfs officieel op in 
hun collectieve geheugen, door ze met spe
ciale feestdagen te herdenken. De Franse 
evacuatie van de marinebasis van Bizerte 
op 15 oktober 1963, jaarlijks herdacht op 
de Tunesische ‘Dag van de Evacuatie’, en de 
nationalisatie van de Iraanse olie-industrie 
op 20 maart 1951, jaarlijks herdacht op 
‘Dag van de Olienationalisatie', zijn klassie
ke voorbeelden van dergelijke historische 
‘keerpunten’.

Maar het gebeurt dat zo’n ‘historisch’ 
moment pas achteraf als een belangrijk 
keerpunt wordt gezien. Wat wij vandaag 
beschouwen als ‘beslissende momenten’, 
genoot niet noodzakelijk veel aandacht toen 
het plaatsvond. Neem bijvoorbeeld het 
vuurgevecht dat op 26 augustus 1966 in 

Ongulumbashe uitbrak tussen Zuid- 
Afrikaanse troepen en een groep rebellen 
uit Zuidwest-Afrika (jaarlijks herdacht op 
de ‘Dag van de Helden van Namibië’); of 
neem de simpele studentenbetoging die op 
21 februari 1952 werd gehouden tegen de 
instelling van het Urdu als de officiële taal 
van de - voor het merendeel Bengaals spre
kende - provincie Oost-Pakistan (jaarlijks 
herdacht op de ‘Dag van de nationale rouw 
van Bangladesh’). Pas nadien begon men 
deze feiten als cruciale keerpunten voor te 
stellen. Ook de mislukte guerilla-aanval van 
2 6 juli 19 5 3 kan slechts via een historische 
terugblik omgesmeed worden tot het begin 
van wat jaren later bekend werd als de 
Cubaanse Revolutie!

Gewoonlijk worden dergelijke gebeurte
nissen als ‘referentie-episodes’3 opgevat; in 
de geschiedenis van een mnemonische 
gemeenschap markeren zij de overgang van 
het ene ‘aparte’ hoofdstuk naar het volgen
de. Immers, net als de dagen waarop we ons 
rijbewijs haalden of onze maagdelijkheid 
verloren, gaan zij gepaard met een substan
tiële transformatie van de collectieve identi
teit. De officiële naamswijziging van het 
koloniale ‘Dahomey’ naar ‘Benin’ op 30 
november 1975 - jaarlijks herdacht op de 
nationale feestdag - is een klassiek voor
beeld van zo’n transformerende gebeurte
nis. Ook de proclamatie van Polens eerste 
grondwet op 3 mei 1791, en het omverwer
pen van de monarchie in Libië op 1 septem
ber 1969, jaarlijks herdacht op respectieve
lijk de ‘Dag van de Grondwet’ en de ‘Dag van 
de Revolutie’, zijn daar voorbeelden van.

Een fundamentele gebeurtenis, die vaak 
collectief wordt herinnerd als een belangrijk 
historisch keerpunt, is de politieke ‘geboorte’ 
van een natie, volgend op de samensmelting 
van verschillende kleinere entiteiten (zoals 
bij Zwitserland in 1291 of bij de Verenigde 
Arabische Emiraten in 1971) of, wat nog 
vaker voorkomt, op een nationale onafhanke
lijkheidsstrijd. Van de 191 landen waarvan ik 
de nationale kalenders onderzocht, zijn er 
inderdaad 139 die een nationale ‘verjaardag’ 
vieren, om aldus het historische moment te 
herdenken waarop ze officieel onafhankelijk 
werden. Sommige landen (Algerije, Uruguay, 
Mozambique, Eritrea) gedenken ook de dag 
waarop him nationale bevrijdingsstrijd effec
tief losbarstte. Angola heeft zeven nationale 
feestdagen waarop belangrijke historische 
gebeurtenissen worden herdacht, en maar 
liefst zes daarvan (‘Gewapende strijd-dag’, 
‘Pioniersdag’, ‘Gewapende troependag’, 
‘Dag van de Onafhankelijkheid’, ‘Dag van 
de Overwinning’ en ‘Dag van de Helden’) 
houden verband met de strijd voor de onaf
hankelijkheid van Portugal (1961-1975). 
Ook de meervoudige herdenking van de 
‘geboortes’ van Panama (zes keer per jaar), 
Ecuador (vijf keer per jaar) en Haïti (vijf 
keer per jaar) onder strepen dat de politieke 
geboortes van naties een belangrijke rol 
spelen als historisch keerpunt.

Precies als een indelingsprincipe, helpt 
periodisering bij het definiëren van afzon
derlijke identiteiten. Als mensen bijvoor
beeld hun carrièrezetten en de geboortes 
van hun kinderen als autobiografische refe
rentiemomenten gebruiken4, dan bena
drukken zij duidelijk de fundamenteel ver
schillende manieren waarop zij gewoonlijk 
een identiteit in het leven roepen. 
Temporele discontinuïteit is een vorm van 
mentale discontinuïteit3; wanneer wij het 
verleden in stukken knippen, is dat een 
uiting van het feit dat wij onze mentale 
ruimte verkavelen. Zoals ‘heilige dagen’ 
ertoe bijdragen om het morele onderscheid 
tussen het sacrale en het profane6 concreet 
te maken, en zoals het weekend substantie 
geeft aan de culturele tegenstelling tussen 
het publieke en het private domein, zo arti
culeren wij mentale discontinuïteiten tus
sen ‘verschillende’ culturele, politieke en 
morele identiteiten door temporele ‘breu
ken’ aan te brengen tussen ‘verschillende’ 
historische ‘periodes’. Het conventionele 
zionistische onderscheid tussen de Joden die 
voor 1882 in Palestina leefden (‘de oude 
yishuv’) en zij die sindsdien naar Palestina 
zijn geëmigreerd (‘de nieuwe yishuv’), is 
zeker niet louter chronologisch van aard. 
Het helpt om het culturele en politieke con
trast te articuleren tussen de traditioneel- 
religieuze en seculier-nationale wereld. En 
zoals de Exodus de fundamentele morele 
discontinuïteit tussen afgoderij en mono
theïsme aanduidt7, zo geeft de temporele 
breuk die wij ons tussen ‘pre-Columbiaans’ 
en ‘post-1492’ Amerika voorstellen meer 
inhoud aan het belangrijke culturele con
trast tussen ‘inheems’ en ‘Europees’.8
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Figuur 1: historische frasering

Assimilatie en differentiatie

Als wij dingen ordenen, en dus samenvoe
gen tot mentale clusters die los van elkaar 
lijken te staan, dan zorgen wij er meestal 
voor dat de overeenkomsten die we bemer
ken tussen de verschillende elementen van 
elke cluster, domineren op eender welk ver
schil. Gevolg is dat wij deze elementen gaan 
beschouwen als min of meer verwisselbare 
varianten van een homogene mentale enti
teit. Om de perceptie van het onderscheid 
tussen de verschillende clusters te verster
ken, zijn wij terzelfdertijd geneigd om de 
mentale afstand tussen deze clusters te 
overdrijven.9

Net als om het even welke andere vorm 
van classificatie, veronderstelt periodisering 
dus een uitgesproken niet-metrische, topolo
gische aanpak die de relaties tussen de enti
teiten in de verf zet, terwijl ze hun interne 
opbouw negeert. Dat brengt een nogal 
kneedbare ervaring van temporele afstan
den met zich mee; de afstanden in een 
bepaalde traditionele ‘periode’ worden 
mnemonisch samengedrukt, de afstanden 
tussen periodes worden opgeblazen. We zul
len zien dat het verschil tussen intra- en 
inter-, hoewel metrisch totaal irrelevant, 
van cruciaal belang is wanneer de werke
lijkheid op een topologische manier wordt 
benaderd.

Het gaat om een tweevoudig mnemo
nisch proces; aan de ene kant is er een pro
ces van historische assimilatie, wat inhoudt 
dat elk traditioneel blok geschiedenis één 
enkel gemeenschappelijk etiket krijgt opge
drukt: landbouw wordt gekoppeld aan ‘neo- 
lithisch', literatuur aan ‘achttiende eeuw’ 
of kunst aan 'Ming'. Een ander gevolg van 
de sociomnemonische gewoonte om intra-
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Figuur 2: historische assimilatie
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periodische variatie af te zwakken - tot elke 
‘periode’ als quasi homogeen verschijnt - is 
dat aan elke ‘periode’ één enkele, wezenlijk 
uniforme identiteit wordt toegekend. 
Vandaar dat het hele 1800-jarige 'balling- 
schap’-hoofdstuk uit de joodse geschiedenis 
traditioneel met vervolging wordt geasso
cieerd10, en dat meer dan vijf eeuwen 
Europese geschiedenis collectief als ‘duis
ter’ worden herinnerd.

Verder resulteert dit soort schematische 
visies op de geschiedenis ook in een mnemo
nische comprimering van temporele afstan
den binnen elke traditionele ‘periode’ 
[figuur 2]. Dat kan ertoe leiden dat wij kun
stenaars uit de ‘renaissance’ zoals Donatello 
(van wie het vroege werk uit ongeveer 
1410 dateert) en Titiaan (die nog steeds 
schilderde in 1560) als tijdgenoten begin
nen te zien, of dat we vergeten dat ‘middel
eeuwse’ sterren als Sint-Benedictus (480- 
547) en Chaucer (1340-1400) eigenlijk 
meer dan acht eeuwen van elkaar geschei
den leefden. Zo zijn we ook geneigd om de 
beschavingen van de Olmeken en de 
Azteken van Midden-Amerika (of die van 
de Chavin en de Inca’s, hun tegenhangers 
in de Andes) te doen samenvallen, hoewel 
hun bloeiperiodes 2000 jaar uit elkaar 
lagen - immers, alles op de westelijke 
hemisfeer wat bestond voor de komst van de 
Europeanen is toch ‘pre-Columbiaans’?11 
We vergeten intussen dat zij historisch even 
ver uit elkaar liggen als de huidige Italianen 
en de oude Romeinen. Verder gooien we 
bijna 3000 jaar preptolemaeïsche Noord- 
oost-Afrikaanse geschiedenis op één hoop, 
om die aparte entiteit dan als ‘het oude 
Egypte’ te herinneren; en we vergeten dat, 
zoals trouwens ook geldt voor Chaucer en 
de Azteken, de laatste farao’s van de

middeleeuwen

Sint-Benedictus Chaucer

pre-Columbiaans

Azteken

L
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Dertigste Dynastie een aantal eeuwen dich
ter bij ons stonden dan bij de stichters van 
Egyptes Eerste Dynastie!

Echter, zoals elke andere vorm van classi- 
ficatie, houdt het periodiseren van het ver
leden niet alleen een samenklontering bin
nen periodes, maar ook een splitsing tussen 
periodes in. Niet alleen kennen we aan een 
volledige historische ‘periode’ één enkele, 
uniforme identiteit toe, we wijzen ook 
afzonderlijke identiteiten toe aan wat we als 
‘afzonderlijke’ periodes beschouwen; een 
voorbeeld is de zionistische beschrijving 
van de ballingschap in de joodse geschiede
nis als wezenlijk tegengesteld aan de perio
de er vlak voor en er vlak na.12 Historische 
assimilatie wordt dus op een typische 
manier aangevuld met het volledig tegenge
stelde proces van historische differentiatie.

In wezen houdt het ‘periodiseren’ van het 
verleden een mnemonische transformatie in 
van feitelijke historische continua in schijn
baar afzonderlijke mentale stukken, zoals de 
‘renaissance’ of de ‘verlichting’. Wij slagen 
er dus in om ons een historisch equivalent 
voor te stellen van de witte ruimtes die we 
gewoonlijk uitsparen tussen de verschillen
de hoofdstukken van een boek, of de witre
gels aan het begin van een. nieuwe para
graaf 13; en dat versterkt onze waarneming 
dat het om aparte ‘periodes’ gaat, wat de 
reeds vermelde keerpuntmetafoor zo'n grote 
weerklank geeft. Zoals de rivier die in de car
toons van Saul Stemberg letterlijk maart 
van april scheidt!4, zo zijn het de imaginaire 
historische witregels tussen 1979 en 1980 
die onze herinnering van de ‘jaren ’ 70’ en de 
‘jaren 80’ als aparte historische entiteiten 
ondersteunen. Het mentale beeld van de 
quasi-geologische verschuiving die 1491 
scheidt van 1493 [figuur 3] helpt ons ook 
om de ‘pre-Columbiaanse’ en Amerikaanse’ 
hoofdstukken van de geschiedenis van het 
westelijke halfrond als aparte ‘tijdperken’ te 
herinneren. 15

Dat wij dergelijke breuken waarnemen, 
beïnvloedt onze voorstelling van de tijdsaf- 
■standen tussen verschillende historische 
‘periodes’. Om het sociomnemonisch beeld 
van een reëel onderscheid te versterken tus
sen twee aan elkaar grenzende, maar vol
gens de conventies ‘verschillende’ brokken 
geschiedenis, zijn we geneigd om de denk
beeldige breuken ertussen te vergroten. 16 
Dat betekent dat, bij het oversteken van een 
dergelijke ‘historische Rubicon’, meetkun
dig kleine stappen in de fysieke tijd worden 
getransformeerd in topologische zeven- 
mijlssprongen in de sociale tijd. In dezelfde 
zin veranderen wij ook ogenblikkelijk van 
‘minderjarigen’ in ‘volwassenen’ wanneer 
we achttien worden; en iemand die slechts 
één seksuele ervaring heeft gehad vinden 
we doorgaans meer verwant met iemand 
die er 37 achter de rug heeft, dan met een 
maagd. 17 Om de illusie van een reële schei
ding, van brede historische kloven tussen 
‘verschillende’ periodes in stand te houden, 
maken we dus een mnemonische uitvergro
ting van de afstand tussen alles wat er 
gebeurde vóór de betreffende ‘keerpunten’, 
die als grensmarkering dienen, en alles wat 
er sindsdien is gebeurd. Als gevolg daarvan 
zal de afstand tussen 1491 en 1493 in onze 
ogen aanzienlijk groter worden dan de 
meetkundig identieke afstand die 1491 van 
1489 scheidt. Want uiteindelijk behoren 
1489 en 1491 tot eenzelfde ‘tijdperk’, ter
wijl de jaren 1491 en 1493, volgens de tra
ditionele'voorstelling van zaken, een spreid- 
stand vormen over een brede historische 
Rubicon die het ene ‘tijdperk’ scheidt van 
het volgende. 18

Alsof we die historische afstanden ook 
echt willen materialiseren, brengen we ver
schillende historische ‘periodes’ letterlijk in 
verschillende hoofdstukken (of zelfs in ver
schillende delen) van geschiedenisboeken 
onder, en in verschillende vleugels van 
musea. Daarmee helpen we substantie te 
geven aan de imaginaire scheidslijnen die 
hen van elkaar losmaken. Een dergelijke 
ruimtelijke segregatie versterkt ongetwij
feld de waarneming van deze louter con
ventionele hersenspinsels als aparte, com
pleet gescheiden ‘tijdperken’.

Historisch en prehistorisch

Dat wij aparte identiteiten toekennen aan 
historische periodes die in werkelijkheid op 
elkaar aansluiten, maar volgens de regels 
los van elkaar staan, blijkt vaak uit de 
tegenstellingen die wij tussen die periodes 
menen te zien. Eén voorbeeld is de manier 
waarop Amerikanen het verleden en het 
heden als twee brokken geschiedenis bekij
ken, waarvan er een eindigde en een ande
re begon op 11 september 2001. Nergens is 
de perceptie van dergelijke contrasten ster
ker dan wanneer we, redelijk zelfbewust, 

iets proberen te vestigen wat — naar wij 
hopen - als het begin van een nieuw ‘tijd
perk’ zal worden herinnerd. Het gaat om 

. een hóógst ambitieuze sociomnemonische 
daad die het hele proces van historische 
periodisering belichaamt.

Enerzijds is ér de expliciete tot overdreven 
nadruk op het contrast tussen twee perio
des die aan elkaar grenzen, maar volgens de 
regels verschillend zijn; daarnaast veron
derstelt het stichten van een nieuw begin 
meestal ook de dood van een voorafgaande 
entiteit. Toen George W. Bush op de 
Republikeinse Conventie van 2000 aan- 
kondigde “dat het tijd was voor een nieuw 
begin”!9, doelde hij tevens op het verhoopte 
afsterven van het Clinton-Gore-‘tijdperk’. 
Toen President Gamal Abdul Nasser zijn 
Egyptische landgenoten vertelde dat ze op 
de dag van de Britse evacuatie van het 
Suezkanaal zouden wakker worden in “een 
stralend nieuw tijdperk”, kondigde hij op 
zijn beurt de nakende dood van het impe
rialisme aan.2O

Dit gezegd zijnde, betekent het stichten 
van een ‘nieuw begin’ meer dan eens dat 
elke band met het voorafgaande wordt ver
woest. De werkelijke draagwijdte van de 
Franse en Russische Revoluties illustreert 
inderdaad dat de grondleggers, van een 
maatschappelijke revolutie vaak bijna tabu
la rasa maken met de bestaande sociale 
orde, alvorens ter vervanging een nieuwe 
sociale orde te installeren. Zijn duidelijke 
wens om de imaginaire kloof tussen de 
jonge Turkse maatschappij en haar recente 
(en dus nog potentieel gevaarlijke, ‘besmet
telijke’) Ottomaanse verleden te dramatise
ren, zette Attatürk er in de jaren '20 toe aan 
om de officiële bestuurszetel van Istanbul 
naar Ankara te verhuizen, om de moham
medaanse kalender en het traditionele 
Arabische schrift formeel uit te bannen, om 
het dragen van een fez en een-sluier te ver
bieden en om haast elke invloed van de 

-Perzische op de Turkse taal uit te drijven.2i
Denk hierbij ook aan het rituele knippen 

van het haar, dat de overgang markeert van 
het burgerlijke naar het militaire leven, of 
aan het plechtige herdopen van religieuze 
bekeerlingen, slaven en nonnen. Zulke 
scheidihgsrites?2 zijn specifiek bedacht om 
de symbolische identiteitstransformatie te 
benadrukken die gepaard gaat met het 
stichten van een nieuw begin. Ze suggere
ren eigenlijk dat het best mogelijk is om ‘een 
bladzijde om te slaan’ en op de een of ande
re manier ‘herboren’ te worden. Dit blijkt 
vaak uit expliciete allusies op een ‘nieuw 
leven’ en ‘verjonging‛23, om nog te zwijgen 
van de daadwerkelijke pogingen tot de so
ciale constructie van een nieuw menstype 
dat de dramatische historische breuk zou 
belichamen tussen het oude en het nieuwe 
‘tijdperk’ - we denken hier aan de hoogst 
ambitieuze poging van de zionisten om dé 
oudé ‘ballingschapsjood’ te vervangen door 
de jonge Israëlische sabra.24

Wil men op doeltreffende wijze een besef 
van historische discontinuïteit overbren
gen, dan moet men ook alle mentale ‘brug
gen’ opblazen. Voor het stichten van een 
nieuw begin zijn verschillende sociomne
monische praktijken nodig die haaks staan 
op de praktijken waarmee een gevoel van 
continuïteit wordt gestimuleerd. De 
Assyriërs bijvoorbeeld, werden door de spe
ciale mnemonische betekenis van plaats 
ertoe gebracht om overwonnen volkeren 
systematisch aan hun land te ontrukken. 
De evocatieve rol van ruines zette de 
Spanjaarden ertoe aan om - zoals de 
Romeinen dat deden na de Derde Punische 
Oorlog met Carthago - Tenochtitlan, de 
stad van de Azteken, bijna met de grond 
gelijk te maken, om vervolgens op dezelfde 
plaats met de bouw van Mexico City te 
beginnen.

Voorts is er de mnemonische betekenis 
van overblijfselen en verjaardagen. Zij 
spoort zegevierende legers en nieuwe 
regimes ertoe aan om historische monu
menten te vernietigen en welbepaalde feest
dagen van de kalender te halen. Vandaar 
dat de Hongaren niet langer hun bevrijding 
in 1945 door het Sovjetleger vieren, van
daar dat Zuid-Afrika niet meer geneigd is 
om jaarlijks hulde te brengen aan Paul 
Kruger. Dezelfde sociomnemonische over
wegingen inspireerden ook de Roemenen 
toen ze in 1989 het socialistische embleem 
uit hun nationale vlag scheurden. Nieuwe 
regimes werden er ook toe gebracht om, 
zeer zelfbewust, de nationale hymnes van 
hun land te veranderen2 5, straten en steden 
anders te noemen26 (van ‘Petrograd’ naar 
‘Leningrad’ en terug naar ‘Sint-Petersburg’) 
en zelfs complete landen te herdopen (van 
‘Brits Honduras’ naar ‘Belize’).

Doordat ‘keerpunten’ belangrijke histo
rische breuken aanduiden, fungeren ze 
vaak als uiterst doeltreffende chronologische
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Figuur 3: Een topologische geschiedenis van de westerse hemisfeer

ankerpunten. Dat verklaart waarom sommi
ge Amerikaanse televisiestations hun 
avondjournaal in de loop van 1980 puntig 
afsloten met het tellen van de dagen die ver
lopen waren sinds de overname van de 
Amerikaanse ambassade in Teheran. Mark 
Twain omschreef de sociomnemonische rol 
van de Amerikaanse Burgeroorlog in het 
Zuiden als volgt,

De oorlog is wat n.C. elders betekent:, ze 
gebruiken het om te dateren. De hele dag 
door hoor je zo de dingen ‘geplaatst’ worden: 
iets is gebeiird sinds de oorlog; of tijdens de oor
log; of voor de oorlog; of vlak na de oorlog; of 
ongeveer tweejaarof tien jaar voor de oorlog of 
na de oorlog.27

Nog spectaculairder is in dat opzicht de 
sociomnemonische rol van de geboorte van 
Jezus rond 4 v.C. en de vlucht van 
Mohammed van Mekka naar Medina (de 
hegira) in 622 n.C.: zij vormen de ‘centrale’ 
grondslagen van traditionele chronologi
sche dateringstructuren - ze zijn de ‘schar
nieren waarop de deur van de geschiedenis 
draait'.28 De dramatische breuk tussen 
periodes dié met de letters ‛v.C.‛ en periodes 
die met de letters ‘n.C.’ worden aangeduid, 
illustreert dit vrij treffend: het is alsof de 
geschiedenis begint in het eerste jaar van 
onze tijdrekening! .

Dat deze gebeurtenissen algemeen als his
torische startpunten worden gezien, blijkt uit 
hun verbondenheid met één bij uitstek pom
peus sociomnemonisch gebruik: het op nul 
zetten van de ‘historische chronometer’ van een 
mnemonische gemeenschap. Neem bijvoor
beeld de megalomane beslissing van de 
Cambodjaanse dictator PolPot om 1975, het 
jaar waarin hij aan .de macht kwam, te 
bestempelen als ‘jaar nul’; of neem het con
cept ‘uur nul’ (Stunde Null) dat sommige 
Duitsers in 1945 gebruikten om een volledig 
nieuwe politieke identiteit uit te stippelen, 
gebaseerd op een duidelijke breuk met hét 
onherroepelijk besmeurde naziverleden van 
hun natie.29 Op dezelfde manier wordt 1916, 
het jaar van de Paasopstand tegen Groot- 
Brittannië, door sommigen beschouwd als 
‘het jaar één van de Ierse geschiedenis‛.30 
Nog spectaculairder was de poging van 
Frankrijk in de jaren 1790 om de traditio
nele christelijke tijdrekening officieel te ver
vangen door een uitdrukkelijk Franse 
‘Republikeinse tijdrekening’, die begon met 
de stichting van de Eerste Franse Republiek 
op 22 september 1792.31 Dit opmerkelijke 
sociomnemonische experiment werd in de 
jaren ’20 van de vorige eeuw herhaald door 
de fascisten: zij voerden in Italië een nieuwe 
tijdrekening in die aanving met hun histo
rische Mars op Rome in oktober 1922.32

Het op nul zetten van ‘historische chrono
meters’ gaat gewoonlijk gepaard met het 
benadrukken van primaatschap. Zo werd de 
eerste weekdag die volgde op het historische 
referendum van 1979 — waarmee de stich
ting van de Islamitische Republiek Iran werd 
bekrachtigd - doör de hoogste leider van het 
land, Ayatollah Ruholla Khomeini, uitge
roepentot 'dé eerste dag van de regering van 
God’.33 Denk in dit verband ook aan de zio
nistische beschrijving van de Oost-Europese 
joden die in 1882 naar Palestina kwamen; 
zij worden traditioneel voorgesteld als ‘eer
ste’ immigranten van Israël (ha-aliyah 
ha-rishenah), een beeld dat nog kracht 
wordt bijgezet doordat ze gewoonlijk als de 
‘Stichters’ of ‘Pioniers’ van het land wor
den geportretteerd. Zijzelf waren zich ook al 
bewust van hun toekomstig historisch 
imago. Zo noemden zij hun eerste twee 
nederzettingen Rishon Le-tziyyon (‘eerste 
naar Zion’) en Rosh Pinnah (‘hoeksteen’).

Onnodig te zeggen dat de herdenking van 
de joodse immigratie in 1882 -toen de ‘eer
ste’ kolonisten naar Palestina kwamen - 
ook een mnemonische uitroeiing meebracht 
van elke jood die reeds voordien geëmi
greerd was. En dan zwijgen we nog van al
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diegenen die het land zelfs nooit hebben 
verlaten, tijdens de 18 eeuwen die door de 
zionistische historiografie gewoonlijk als de 
tijd van de ‘ballingschap’ worden omschre
ven - een periode waarin zogezegd alle 
joden buiten de grenzen van hun thuisland 
leefden. Deze voorstelling van zaken impli
ceert meteen ook dat de herinnering aan 
alle niet-joden wordt onderdrukt die in 
Palestina leefden toen de joodse immigran
ten aankwamen. Ze draagt dus bij aan het 
projecteren van een onmiskenbaar euro
centrische visie op het Palestina van voor 
1882: een bijna lege, desolate plaats34 die 
gewoon smeekte om door deze ‘pioniers’ 
gekoloniseerd te worden.

Een dergelijke mnemonische myopie is dan 
ook zeer gewoon in het koloniale discours 
over ‘nederzettingen’. De oude saga’s ver
melden expliciet dat de eerste Noren die in 
de 9de eeuw in Ijsland aankwamen, moes
ten constateren dat Ierse monniken hun 
waren voorgegaan. Maar hun toewijding 
aan de uitgesproken Scandinavische identi
teit van het eiland was niettemin zo groot, 
dat ze die pre-Scandinavische Keltische 
aanwezigheid gewoon negeerden, en de 
Noormannen meteen als de ‘eerste’ kolonis
ten van het eiland presenteerden! Een ana
loog voorbeeld: de nationale Australische 
feestdag die de oprichting van de eerste 
Britse nederzetting in Australië viert, wordt 
‘Stichtingsdag’ genoemd, ook al was het 
eiland al minstens 40.000 jaar eerder door 
Aboriginals gekoloniseerd.

Ook mnemonische uitroeiing van com
plete bevolkingsgroepen is heel gewoon in 
ontdekkingsverhalen. Zo biedt de New York 
Times haar lezers een korte historische 
schets van Mozambique, te beginnen met 
de komst van de Portugezen in 1500. De 
krant doet dus alsof het land leeg was toen 
het werd ‘ontdekt’, waarmee zij het comple
te pre-Europese verleden van Mozambique 
uitbant. Precies hetzelfde doet zich voor 
wanneer wij zeggen dat Columbus Amerika 
‘ontdekte’; in feite suggereren wij dat er nie
mand was vóór hem. Dit impliceert dat we 
de herinnering onderdrukken aan miljoe
nen Native Americans die er wel degelijk 
woonden op het moment van zijn komst.

Onze gewoonte om alles ‘pre-Colum
biaans’ te noemen wat in Amerika aan de 
komst van Columbus voorafging, toont dat 
1492 een fundamentele breuk markeert 
tussen de eigenlijke ‘geschiedenis’ van 
Amerika en wat wij kennelijk als haar pre
historie beschouwen. (Op analoge wijze klas
seert de - onmiskenbaar christocentrische - 
volkshistoriografie van Ierland alles wat 
gebeurde voor de heuglijke komst van Sint- 
Patrick rond 432 als ‘heidense voorgeschie
denis’.)33 De titel van Noam Chomsky’s ver
nietigende kritiek op het Europese imperia
lisme - het boek Year 501 uit 199336 - sug
gereert op een provocerende manier dat 12 
oktober 1492 voor de ‘geboortedag’ door
gaat van de culturele entiteit die wij 
Amerika’ noemen. Alles wat op het weste
lijke halfrond vóór die datum gebeurde, kan 
dus slechts behoren tot een of ander ‘pre- 
Amerika’.

De ‘prehistorie’ van Amerika geldt hoog
uit als een proloog op haar eigenlijke 
geschiedenis, en wordt als dusdanig groten
deels vergeten. De reizen die de Noren in de 
late 10de en vroege 11de eeuw naar 
Groenland, Newfoundland en wellicht ook 
naar Labrador en Nova Scotia onderna
men, worden derhalve niet als een onder
deel van het gebruikelijke ‘ontdekkingsver- 
haal’ gezien.32 Ook al zijn wij doorgaans 
goed op de hoogte van die vroege tochten 
over de Atlantische oceaan, vijf eeuwen 
voor Columbus, toch blijven we Columbus’ 
fameuze landing op de Bahamas als het offi
ciële begin zien van de Amerikaanse 
geschiedenis. Amerika is pas ‘geboren’ op 
12 oktober 1492; niets van wat voorafging 
kan dus beschouwd worden als deel van 
van de Amerikaanse geschiedenis’.
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‘prehistorisch’

Figuur 4: mnemonische onthoofding

Veelzeggend is het traditionele beeld van 
de schepping van de wereld ex nihilo: dat 
beeld illustreert hoezeer wij geneigd zijn te 
geloven dat beginpunten door een heuse 
leegte worden voorafgegaan. Zo worden 
inheemse sabras in de vroege Israëlische 
literatuur vaak als wezen gekarakteri
seerd38, dit om de historische breuk tussen 
het leven van de joden in ballingschap en 
het ‘nieuwe begin’ in hun thuisland te 
benadrukken. Het zionistische verhaal pre
senteert het leven van immigranten vaak 
alsof het begint met hun aankomst in 
Palestina, ook al betekent dat de misken
ning van hun vroegere jaren in balling
schap! Dergelijke prehistorische leemtes hel
pen ons eraan te herinneren dat elk stich
ten van een historisch ‘begin’ een aspect 
van geheugenverlies veronderstelt. Voor de 
Amerikanen bijvoorbeeld, vormt de vesti
ging van New England in 1620 het begin 
van de Europese kolonisatie van de 
Verenigde Staten; meteen vergeten ze de 
vestiging van Virginia in 1607, om nog te 
zwijgen van de Spaanse kolonisatie van 
Florida in de jaren 1560 en New Mexico in 
de jaren 1590. Of zoals een van de visionai
re leiders van het zionisme botweg stelde:

Wij cultiveren vergetelheid en zijn trots op ons 
korte geheugen... En de diepte van onze rebellie 
meten we af aan ons talent om te vergeten... 
Hoe meer we onszelf als ontworteld beschou
wen, des te meer geloven we dat we vrijer, ede
ler zijn... Het zijn de wortels die onze opwaart
se groei vertragen.^9

Het stichten van een nieuw begin veronder
stelt de impliciete afspraak dat alles wat aan 
dat begin voorafgaat als ‘irrelevant’ en dus 
niet memorabel wordt geklasseerd [figuur 4]. 
Het lijkt onschuldig, maar het gaat onmis
kenbaar om een brutale mnemonische ont
hoofding40, bedoeld om de fundamentele 
discontinuïteit in de verf te zetten tussen 
wat als geschiedenis en als voorgeschiede
nis wordt gezien - waarbij we dat laatste 
dreigen te vergeten omdat de traditie het als 
irrelevant ziet.

Dat wij verwachten alles te kunnen ver
onachtzamen wat zich vóór een bepaald 
punt in de tijd situeert, valt duidelijk op te 
maken uit de wetten die handelszaken vrij
stellen van alle schulden gemaakt voor hun 
faillissement. Al even duidelijk blijkt dit uit 
verjaringstermijnen: zij vormen de ultieme 
uitdrukking van de gedachte dat we bepaal
de delen van het verleden formeel ‘achter 
ons kunnen laten’.41

Wanneer we dingen ‘achter ons’ probe
ren te laten, betekent dat niet noodzakelijk 
dat we alles ontkennen wat vóór een 
bepaald historisch beginpunt effectief is 
gebeurd. En toch, door ‘fenomenologische 
haakjes’ aan te brengen, verbannen we die 
zaken naar het domein van het maatschap
pelijk irrelevante. Het onuitgesproken ver
schil tussen geschiedenis en ‘prehistorie’ 
houdt eigenlijk in dat het laatstgenoemde 
buiten de grenzen van het officiële histo
rische verhaal valt, en dus buiten datgene 
wat we moeten onthouden - vergelijk die 
prehistorie met het voorwoord van een 
boek of de ‘inleidende’ opmerkingen bij 
lezingen. Verjaringstermijnen houden in 
dat ook zaken waarvan iedereen erkent dat 
ze gebeurd zijn, verbannen kunnen worden 
naar een of ander ‘prehistorisch’ verleden; 
om pragmatische redenen zijn ze irrelevant 
en dus kunnen ze officieel vergeten worden. 
Vandaar dat studenten erop mogen betrou
wen dat, wanneer zij van de ene naar de 
andere universiteit over stappen, de nieuwe 
school hun oude punten formeel ‘vergeet’ 
bij het berekenen van hun gemiddelde sco
res.

Denk ook aan de queeste van veel 
Duitsers heden ten dage voor een “normali
teit vrij van de last van het verleden”42, of 
aan de oproep van de Montenegrijnse presi
dent Milo Djukanovic aan de Kroaten om de 
oorlog van Joegoslavië tegen Kroatië in 
1991 “achter zich te laten”.43

‘historisch’

De ex-Rode Khmerleider Khieu Samphan 
gaf blijk van een soortgelijk enthousiasme 
om in het verleden te ‘snoeien’ en aldus een 
mnemonisch ‘nieuw begin' te faciliteren, 
toen hij de Cambodjanen in 1998 vroeg om 
het “verleden achter zich te laten” en te 
“vergeven en vergeten”.44 (Zijn poging om 
het bloedbad uit het geheugen te wissen 
waarin nauwelijks 20 jaar eerder meer dan 
een miljoen Cambodjanen de dood vonden, 
werd officieel ondersteund door premier 
Hun Sen, die zijn landgenoten aanmoedig- 
de om een “gat te graven en het verleden te 
begraven en met een schone lei vooruit te 
kijken naar de 21ste eeuw”.45) Ook advoca
ten van ex-gedetineerden doen dat soort 
oproepen om ‘een blad om te slaan’ en 
bepaalde dingen ‘te ruste te leggen’, door ze 
uit het geheugen te bannen, waarbij ze plei
ten voor het recht van hun cliënt op een 
‘nieuw leven’ onbezwaard door hun crimi
neel verleden. Veel mensen die tegen de exe
cutie van Karla Faye Tucker protesteerden, 
pasten dezelfde logica toe die ook aan de 
basis ligt van de normen voor het verklaren 
van een faillissement: ze beweerden dat 
Tucker als herboren ‘christen’ niet verant
woordelijk kon worden gesteld voor de 
daden die ze beging vóór haar geestelijke 
‘wedergeboorte’.

De sociale constructie van historische 
discontinuïteit

Maar er zijn boeken en gedichten die uitda
gend in het midden van een zin beginnen, 
en zij herinneren ons eraan dat historische 
discontinuïteit geen vaststaand gegeven is. 
Het wegsnijden van conventionele ‘perio
des’ uit hun historische context is net als 
het versnijden van foto’s een artificiële en 
dus verre van onvermijdelijke operatie. Zo 
mag de oprichting van de Israëlische staat 
in 1948 voor veel Israëli’s een onmisbaar 
keerpunt zijn - er bestaat zelfs een populair 
feitenrelaas over dat jaar met de ondertitel 
Tussen de tijdperken4^ - voor de grotendeels 
apolitieke ultraorthodoxe gemeenschap is 
dit zo goed als een non-event. (Er zijn 
Israëlische geschiedkundigen die ook het
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traditionele onderscheid tussen de ‘oude’ 
(voor 1882) en ‘nieuwe’ joodse gemeen
schappen in Palestina in twijfel trekken. Zo 
ondermijnen zij de zionistische wens om de 
moderne geschiedenis van Israël los te kop
pelen van haar onmiddellijke verleden.47) 
De Native Americans van hun kant zien 
1492 evenmin als een beginpunt - toen 
Europa het continent ‘ontdekte’ woonden 
him voorouders immers al duizenden jaren 
in Amerika.48 Een sarcastische bemerking 
brengt dat in herinnering: “men zou zich 
bijna afvragen hoe de Nez Percé en dë 
Navajos hun verveling de baas konden, al 
die eeuwen dat ze moesten wachten op de 
komst van de veroveraars uit het oosten. "49

De geobserveerde werkelijkheid van 
schijnbaar onderscheiden segmenten 
waarin het verleden gewoonlijk wordt opge
deeld, ontstaat dus doordat wij ons tussen 
die stukken historische leegtes voorstellen. 
Maar hoe evident die leemtes ook zijn voor 
iedereen die ‘mnemonisch gesocialiseerd’ is 
binnen een bepaalde traditie om het verle
den te periodiseren, voor alle anderen zijn 
ze zo goed als onzichtbaar! In de echte 
wereld zijn er immers geen gaten tussen het 
‘impressionisme’ en het ‘kubisme’ in de 
westerse kunst (ze overlapten elkaar zelfs)50 
of tussen de ‘Vierde’ en ‘Vijfde Republiek’ in 
Frankrijk (die respectievelijk eindigden en 
begonnen op dezelfde dag). Het verknippen 
van het verleden is een mentale daad die 
een sociale schaar vereist.

Het is de taal die ongemerkt voor een 
groot deel van de constructie van histo
rische discontinuïteit instaat. Het plakken 
van één etiket (‘middeleeuwen’) op tien 
eeuwen Europese geschiedenis zorgt er mee 
voor dat wij die tijdspanne als één homo
geen tijdsblok waarnemen: dat elke conven
tionele ‘periode’ een verschillend etiket 
krijgt, helpt ons om ze mentaal op te split
sen in aparte brokken geschiedenis. De taal 
versterkt dus onze waarneming van echte 
historische gaten tussen ’mesolithisch’ en 
‘neolithisch’ gereedschap, en tussen 
‘renaissance’- en ‘barok’-muziek, zoals ze 
ook zorgt voor een mentale scheiding tus
sen ‘kindertijd’ en ‘adolescentie’, tussen 
‘winter’ en ‘lente’.54 Het onderscheid tus
sen ‘archaïsche’ en ‘vroegmoderne’ volke
ren onderstreept dan weer de historische 
scheiding tussen laagpaleolithische en mid- 
denpaleolithische mensachtigen van Oost- 
Azië, waarmee het multiregionale beeld in 
twijfel wordt getrokken als zouden de laat- 
sten afstammen van de eersten.52

In wezen zijn historische periodes een pro
duct van onze geest. Het is dan ook van 
groot belang dat we ons - duidelijk conven
tionele - periodiseringssysteem niet essenti- 
aliseren. Uiteindelijk werden zelfs de middel
eeuwen en de renaissance pas vanaf 1688 
respectievelijk 1855 als aparte periodes 
gezien.53 Trouwens, vóór 1600 was het 
ongewoon om een eeuw als een afzonderlij
ke historische eenheid te beschouwen. Ons 
beeld van een decennium als een blok 
geschiedenis dat op zich staat, dateert eigen
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Figuur 5: de mnemonische visie van Israël op het Arabisch-Israëlische conflict

lijk pas van 1931.54 Als we per negen en 
niet per tien zouden tellen (en de tijd dus zó 
zouden meten), dan hadden de jaren 1944 
(einde van de 24ste ‘eeuw’ die 81 jaar duur
de) en 1458 (einde van het tweede 729-jari- 
ge millennium) voor een fin-de-sièclegevoel 
en een millenniumgekte gezorgd.

Er zijn verschillende manieren - en geen 
enkele is beter of natuurlijker dan een 
andere - om het verleden te verknippen. Elk 
systeem van periodisering is onvermijdelijk 
sociaal bepaald; immers, ons vermogen om 
de historische ‘keerpunten’ waar te nemen 
die de ene periode van de andere scheiden, 
is het resultaat van onze socialisatie binnen 
een specifieke traditie om het verleden te 
versnijden. Met andere woorden, we moe
ten mnemonisch gesocialiseerd worden om 
bepaalde historische gebeurtenissen als 
gewichtige ‘keerpunten’ te kunnen zien. We 
leren bijvoorbeeld om de ‘reformatie’ te 
beschouwen als een proces dat begon met 
Maarten Luther in 1517, in plaats van met 
John Wyclif in de jaren 1370. Bovendien 
leren we, vanuit een uitgesproken westerse 
kijk op de dingen, ons het jaar 476 in te 
prenten als het eindpunt van het Romeinse 
Rijk, terwijl dat Rijk in Byzantium nog 977 
jaar standhield! Als jazzfans leren we te ont
houden dat Joo Gilberto en Antonio Carlos 
Jobim de ‘pioniers’ waren van de Bossa 
Novarevoltutie in 1958. De klassieke maar 
onderschatte opname van Laurindo 
Almeida en Bud Shank uit 1953 degrade
ren we daarmee impliciet tot de dubieuze 
status van ‘voorloper’.

Het is nooit vanzelf duidelijk op welk 
punt een historische episode van start gaat 
- behalve misschien bij de oerknal. Er komt 
ook altijd meer dan dat ene enkele punt in 
aanmerking, om het begin van een bepaald 
historisch verhaal te vormen. Ook twee 
mensen die een gebeurtenis navertellen 
waarvan ze samen getuige waren, zijn het 
tenslotte zelden eens over het punt waar 
hun verhaal begint (wat ook de geschiede
nis mag zijn van hun relatie). Zelfs de 
geboorte als ‘voor de hand liggend’ begin
punt van een biografie, is betwistbaar - zo 
houdt de antiabortusbeweging ons nog 
steeds voor.

Trouwens, waar precies het verhaal van 
de ‘menselijke’ evolutie zou moeten begin
nen is al evenmin zonneklaar. Per slot van 
rekening “hebben mensen verjaardagen, 
maar de mens niet”.55 Het schijnt nu dat 
zelfs de — ogenschijnlijk dramatische - evo
lutionaire breukmomenten tussen weekdie
ren en gewervelde dieren, of tussen reptie- 
len en zoogdieren, vermoedelijk minder 
memorabel zijn dan we zouden denken56 
- en als dat zo is, kunnen we de overgang 
tussen mensachtige aap en aapachtige 
mens dan wel bepalen? En moeten we dan 
bijvoorbeeld het precieze historische 
moment trachten te achterhalen waarop de 
familie van de mensachtigen aftakte van de 
stam van de mensapen? Of moeten we eer
der trachten de eerste mensensoort te iden
tificeren die werktuigen maakte? Zijn voed-
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sel kookte? Rechtop stond? Taal ontwikkel
de? Kunst produceerde?

Denk ook aan de manier waarop we mili
taire conflicten uit het verleden in traditio
nele ‘oorlogseenheden’ opdelen. De zogehe
ten Peloponnesische Oorlog bestond allicht 
eerder uit een reeks verschillende, compleet 
afzonderlijke conflicten, die achteraf wér
den samengegooid. Eigenlijk zou men ter- 
zelfdertijd ook kunnen stellen dat die oorlog 
maar een conventionele opsplitsing is van 
een veel langer conflict tussen Sparta en 
Athene. De periode zonder wapengekletter, 
voorafgaand aan wat traditioneel geldt als 
de uitbarsting van het conflict - in 431 voor 
Christus - was dan ook maar een korte, 
voorlopige wapenstilstand binnen datzelfde 
conflict.5 7 Net als het verschil tussen 
vakantie en een dagje vrijaf, of tussen 
‘menstruatie’ en ‘vlekken’ 58, ligt het ver
schil tussen een ‘tijdelijke’ wapenstilstand 
en een volwaardige ‘blijvende’ vrede enkel 
en alleen in de verschillende blokken tijd 
waarbinnen zij hun sociomentale plaats 
innemen.

De huidige weigering van sommige 
Israëli’s om de officiële nationale herinnering 
aan het Arabisch-Israëlische conflict te 
erkennen, ligt in dezelfde lijn. In de officiële 
herinnering, die zich bijvoorbeeld uitdrukt in 
de officiële decoratie van oorlogsveteranen 
door de staat, bestaat het conflict uit vijf 
afzonderlijke ‘oorlogen’, de onafhankelijk
heidsoorlog (1948-1949), de Sinai-campag- 
ne (1956), de zesdaagse oorlog (1967), de 
Jom Kippoer-oorlog (1973) en de Libanese 
oorlog (1982) [figuur 5]. Historische splitsers 
voegen daar nog het Arabische oproer 
(1929) aan toe, de Arabische opstand 
(1936-1939), de lange reeks grensinciden
ten en de Israëlische represailles die daarop 
volgden (1953-1956), de zogeheten uitput- 
tingsoorlog, waarin het totale aantal 
gesneuvelde Israëli’s bijna de dodentol van 
de zesdaagse oorlog overtrof (1967-1970), 
de eerste Intifada (1987-1993) en de huidi
ge al-Aqsa-Intifada. Historische klonteraars 
zien het hele Arabisch-Israëlische hoofd
stuk daarentegen als één enkel doorlopend 
conflict dat al aan de gang is sinds de Eerste 
Wereldoorlog. Premier Ariel Sharon drukte 
het in 2001 nog als volgt uit: “De onafhan
kelijkheidsstrijd is nog niet voorbij. 1948 
was maar een hoofdstuk. ”59

Veelzeggend is het epistemologische 
dilemma' van Winston Churchill: is — zó 
vroeg hij zich af — de overwinning van het 
Britse leger op het Duitse, in Noord-Afrika 
in 1942, nu het “einde van het begin” of 
“hét begin van het einde” van W.O.II? 
Dergelijke taxonomische meningsverschil
len tussen splitsers en klonteraars worden, 
net als in de zoölogie, nooit beslist. En toch 
is de keuze tussen deze concurrerende mne
monische visies nooit een triviale. Het 
doden van burgers heeft bijvoorbeeld zeer 
verschillende morele implicaties wanneer 
het ‘tijdens’ en niet ‘na’ een oorlog gebeurt.

Veel hangt natuurlijk af van waar we de 
‘uitbarsting’ van een oorlog situeren. Voor 
de meeste mensen begon de Vietnamoorlog 
pas in de jaren ’60; maar de titel van een 
boek als De oorlog van tienduizend dagen: 
Vietnam, 1945-1975^° geeft aan dat je die 
oorlog ook als een veel langer conflict kan 
zien, dat begint met de onafhankelijkheids
verklaring van Vietnam in 1945. In dat 
geval wordt er geen opsplitsing gemaakt 
tussen de Franse en Amerikaanse fases van 
het conflict, wat normaal wél gebeurt. In 
een analoge zin begint de Tweede Wereld
oorlog voor veel Amerikanen pas met de 
aanval op Pearl Harbor, terwijl hij voor de 
meeste Europeanen al twee jaar eerder 
begon, met de Duitse invasie van Polen in 
1939. Voor Japanners is er sprake van een 
‘vijftienjarige oorlog’ die begon met de 
Japanse bezetting van Mantsjoerije in 
1931.61 We zouden Wereldoorlog I en 
Wereldoorlog II in onze herinnering zelfs 
kunnen samenpakken, als twee fases van 
eenzelfde conflict dat plaatshad van 1914 
tot 1945. Zoals de Duitse officier schreef na 
de Franse overgave in 1940: “de grote strijd 
in Frankrijk is nu ten einde. Hij heeft zesen
twintig jaar geduurd!”62

Het staat vast dat die mnemonische keu
zes een impact hebben op het toekennen 
van verantwoordelijkheid voor conflicten. 
Als we de Vietnamoorlog niet in 1961 maar 
in 1965 laten beginnen, dan verschuift de 
verantwoordelijkheid voor het conflict van 
de Kennedy-administratie naar die van 
Johnson. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de 
tweede Intifada: begon deze met het provo
cerende bezoek van Sharon aan de 
Tempelberg, op 28 september 2000, of 
begon ze ’s anderendaags, met de geweldda
dige protestrellen van de Palestijnen?63

Hoe triviaal die historiografische dispu
ten ook lijken, ze leiden vaak tot verhitte 
mnemonische gevechten die veel weg heb

ben van het bitsige gekibbel tussen kinde
ren (“zij is begonnen, mama”) over het 
begin van een ruzie; Amerikanen raken bij
voorbeeld uiterst geïrriteerd door het feit 
dat Japanners de bombardementen van 
Hiroshima en Nagasaki als onuitgelókte aan
vallen voorstellen. Maar van hun kant 
laten zij het verhaal van de Golfoorlog 
beginnen met de zogezegd onuitgëlokte 
Irakese invasie van Koeweit in 1990. Een 
versie die scherp contrasteert met het 
Irakese verhaal, dat bijna een eeuw terug
gaat, tot de tijd waarin Koeweit nog een 
integraal onderdeel van Irak Was!

Ook het conflict tussen al-Qaeda en de 
Verenigde Staten heeft verschillende begin- 
punten. Voor de leiders van al-Qaeda begint 
alles met het afvuren van Amerikaanse 
kruisraketten op hun kampen in 
Afghanistan in augustus 199864 (voor de 
gelegenheid ‘vergeten’ ze hun aanval van 
twee weken voordien op twee Amerikaanse 
ambassades in Afrika). Voor de Verenigde 
Staten begint het verhaal doorgaans drie 
jaar later, met de beruchte aanval op het 
World Trade Center en het Pentagon van 11 
september 2001. Dat is ook de exacte reden 
waarom het land haar campagne in 
Afghanistan van 2001 - door Amerikaanse 
televisiezenders “Amerika slaat terug” 
genoemd - voortdurend en met nadruk als 
een ‘vergelding’ voorstelde. De Palestijnen 
en de Israëli’s hebben het al zo vaak gede
monstreerd tijdens de Tweede Intifada: wie 
de eigen daden als een antwoord voorstelt 
(‘wraak’, ‘represaille’), legt de schuld voor 
de cyclus van geweld in feite aan de andere 
kant.

Men kan ook denken aan het huidige 
conflict tussen Serviërs en Albanezen in 
Kosovo. Elke serieuze poging om van dit 
conflict een accuraat historisch relaas te 
geven, botst op een fataal en onoplosbaar 
dilemma. Moet zo’n relaas beginnen met de 
Servische wreedheden tegen de Kosovaarse 
Albanezen in 1999? Of moet men die 
wreedheden trachten te kaderen in een 
‘bredere’ historische context? En als men 
het laatste verkiest, moet hét verhaal dan 
beginnen met de beslissing van de 
Joegoslavische president Tito in 19 74 om de 
provincie autonomie te verlenen? Met de 
Servische overname van Kosovo in 1912? 
Moeten we misschien teruggaan tot de oor
log tussen Turkije en Oostenrijk (1683- 
1699), dié in 1690 tot de ‘grote migratie' 
leidde van honderdduizenden Serviërs uit 
de provincie, waardoor de Albanezen uit
eindelijk tot de grootste etnische gemeen
schap uitgroeiden?

Zoals te verwachten, beginnen de 
Albanezen hun verhaal ergens tussen 
1690 en 1912. Ze vermelden ook steevast 
én uitdrukkelijk dat Kosovo, toen het in 
1912 veroverd werd door de Serviërs, 
eigenlijk een Albanese provincie was. De 
Serviërs daarentegen, geven de voorkeur 
aan een ouder historisch ‘vertrekpunt’ (en 
ze zeggen er expliciet bij dat de provincie 
vóór de ‘grote migratie’ een hoofdzakelijk 
Servische populatie had) óf een veel recen
ter punt, na de herovering van de provincie 
in 1912! Het is duidelijk dat elke partij in 
het conflict zijn eigen verhaal als het juiste 
beschouwt; maar een accurate historische 
weergave vereist toch enige bereidheid om 
meerdere verhalen en meerdere beginpunten 
te overwegen.

Vertaling uit het Engels: Lise Gosseye 
Redactie: Dirk Pültau
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Sixties? Bij een tentoonstelling in het 
Haags Gemeentemuseum

HUBERT VAN DEN BERG

Het zevende decennium van de 20ste eeuw 
heeft de reputatie roerig en wild te zijn 
geweest. Een tiental jaren vol grootscheepse 
veranderingen en omwentelingen, vol ver
nieuwingen, doorbraken, revoluties en 
revoltes, vol afbraak ook, afbraak van het 
oude. De jaren ’60 als het decennium van 
de democratisering, dekolonisatie, bevrij- 
ding van versteende conventies, van morele 
dwangbuizen, van de Beatles, de Rolling 
Stones, Jimi Hendrix, Janis Joplin en The 
Doors, van hippies en provo, van de aches 
van de antirookmagiër Robert Jasper 
Grootveld, van witte fietsen, van flower 
power, van Castro en Che Guevara, van de 
Vietcong en de Tupamaros en andere natio- 
nale bevrijdingsbewegingen in Latijns- 
Amerika, in Azië, in Afrika, van de zwarte 
burgerrechtenbeweging, van Martin 
Luther King en de Zwarte Panters, van 
Chroetsjov en een voorzichtige destalinisa
tie, van de Kennedy’s, van de Praagse lente, 
van de culturele revolutie en het Rode 
Boekje van de Grote Roerganger, maar ook 
van het Rode Boekje voor Scholieren, van 
Dolle Mina en het begin van een tweede 
feministische golf, van de studentenbewe
ging, van actiegroepen voor en vooral tegen 
van alles en nog wat, van de PSP, de PPR, 
D’66 (en de Boerenpartij), van de 
Maagdenhuisbezetting, van een met een 
rookbom verstoorde koninklijke trouwpar- 
fij, van Mei (met hóófdletter!) 1968 in Parijs 
en de grote stakingen die samen De Gaulle 
en de Franse staat deden wankelen, van het 
bouwvakkersoproer tegen De Telegraaf, van 
de ausserparlamentarische Opposition en de 
SDS in Duitsland, van Rudolf Dutschke en 
Daniël Cohn-Bendit, de SDS en de Yippies in 
Amerika, van ban-de-bom en de antioor- 
logsbeweging, van een grote omslag in de 
seksuele moraal, van communes, van de 
(r)entree van oude nieuwe drugs als 
hasjiesj, LSD en heroïne in het subculturele 
leven, van een radicale breuk in de uiterlij- 
ke verschijning van de jonge generatie, met 
lang haar, bonte kleuren, kunststoffen, 
minirokken, van het opstaan van een nieu
we avant-garde in de kunsten, van het 
minimalisme, van conceptuele kunst, van 
fluxus, van op art en pop art, van concrete 
poëzie, van de Situationistische Interna- 
tionale, van kunstenaars die het tegen het 
establishment opnamen, van Aktie Tomaat 
die de toneelwereld opschudde, van de 
experimentele film, van het straattheater. 
Living Theatre en Guerrilla Theatre, van de 
eerste aanzetten tot Body Art en Land Art, 
van happenings en performances, van het 
opdiepen van goede oude tradities van 
avant-gardistisch radicalisme à la dada, 
van... de lijst kan nog in veel opzichten wor
den uitgebreid.

Wanneer in Nederland in discussies over 
politiek, over de toestand van de maat
schappij en de stand van het culturele leven 
in de afgelopen tijd bij herhaling opgemerkt 
wordt dat “de jaren ’60 nu eindelijk voorbij 
zijn” of dat “het nu eindelijk maar eens 
afgelopen moet zijn met de jaren ’60” of 
ook dat bepaalde toestanden “onderdeel 
uitmaken van de erfenis van de jaren ’60”, 
waar we nu maar eens vanaf moeten zien 
te komen, omdat die ‘erfenis’ tegenwoordig 
vooral toch ellende zou brengen (bijvoor
beeld door een vermeende doorgeslagen 
tolerantie, door individualisering en door de 
wormen en maden in de normen en waar
den die een deugd van de jaren '50 zouden 
zijn geweest) - dan gaat het over het alge
meen om een voorstelling van ‘de jaren zes
tig’ die gedomineerd wordt door elementen 
uit de voorafgaande opsomming.

Op deze voorstelling wordt ook voortge
borduurd door een tentoonstelling in het 
Haagse Gemeentemuseum getiteld Sixties!. 
De tentoonstelling pretendeert over de jaren 
’60 te gaan, bekeken vanuit de beeldende 
kunst, mode, design, film, fotografie en 
muziek. Navenant is er in de zalen veel 
ruimte vrijgemaakt voor beeldende kunst 
en vormgeving, in de vorm van schilderijen 
aan de wanden, opstellingen van sculptu
ren en artistieke objecten, poppen met 
modeontwerpen, meubelstukken, vitrines 
met allerlei drukwerk, foto’s en bijvoorbeeld 
ook ontwerpen voor kunststoffen vliegtuig- 
serviesgoed, vormgeving en voorbeelden 
van toenmalige modeontwerpen - vrijwel 
zonder uitzondering afkomstig uit de eigen 
collectie van het museum. De Sixties!-expo- 

sitie wil echter noch een collectiepresenta- 
tie noch een kunst- en designtentoonstel- 
ling zijn. In ieder geval suggereren de 
samenstellers dat ze een tijdsbeeld schetsen, 
en dan niet door wat willekeurige impres
sies te bieden, maar door een allesomvat
tend beeld te leveren waarin alle aspecten 
van de wilde, rebelse jaren ’60 terug te vin
den zijn. Reeds de naam van de tentoonstel
ling duidt op deze pretentie, waarbij het uit
roepteken nog eens de vermeende dyna
miek van het decennium beklemtoont. Ook 
de foto van Ed van der Elsken die op de affi
che van de tentoonstelling prijkt, wijst erop 
dat een tijdperk belicht wordt: ze toont drie 
jonge vrouwen die op hoge hakken, in mini
rok en met zwaar getoupeerde en geverfde 
kapsels in het gelid de Amsterdamse 
Beethovenstraat oversteken, terwijl ze de 
fotograaf toelachen. Niets geen kunst en 
hartelijk weinig design, afgezien van de 
fotograaf en zijn compositie, die op zich 
amper tijdsbepaald is, hoewel het beeld een 
verre verwantschap vertoont met de Beatles 
die Abbey Lane oversteken - dat deden ze 
echter gevieren, achter elkaar, braaf op een 
zebrapad en twee jaar later.

De door het museum verzorgde adverten
tiebijlage van De Volkskrant, die de tentoon
stelling begeleidt, wijst weliswaar op de cen
trale rol die de beeldende kunst op de ten
toonstelling zou spelen, maar poogt meteen 
ook een totaalbeeld van de periode te leve
ren met op de voorpagina nogmaals Van 
der Elskens kortgerokte vrouwen, pantyver- 
pakkingen en Warhols Campbell’s Soup Can 
(quasi als reclame), een foto van de maan
landing, John F. Kennedy, de VARA-televi- 
siepresentator Marcel van Dam en de con- 
servatief-liberale VVD-coryfee Hans 
Wiegel... En ook de overige publiciteit rond 
de tentoonstelling benadrukt dat het om de 
inventarisatie van een tijdperk gaat, welis
waar met bijzondere aandacht voor de 
kunst, maar globaal resulterend in een nos
talgische of - zoals het op de website van 
het museum heet - “verfrissende kijk” op de 
jaren ’60 als geheel. Ten slotte maakt ook de 
inrichting van de tentoonstelling duidelijk 
dat het om een omvattend tijdsbeeld gaat. 
Bij de ingang van het Gemeentemuseum is 
een brommer met hoog stuur van het merk 
Puch opgesteld, vergezeld van een modepop 
met een knalgele kunststoffen jurkje. De 
tentoonstelling wordt betreden door een 
enorm opgeblazen foto van rondhangende 
en dansende langharigen op het popfestival 
dat in juni 1970 in het Kralingse Bos in 
Rotterdam werd gehouden (inderdaad: een 
foto uit het begin van de jaren ’70!). Op de 
tentoonstelling volgen meer wanden met 
groot opgeblazen foto’s, van onder meer de 
lachende D’66-oprichter Van Mierlo, John 
Lennon en Yoko Ono in Krasnapolsky in 
bed, Amerikaanse helikopters in en boven 
een Vietnamees rijstveld, een blijmoedig 
naar een televisie starend gezin, de eerste 
files, covers van en pagina’s uit kranten en 
tijdschriften, op allerlei schermen bewegen
de beelden om de ambiance te vervolledigen 
en, in aparte kleine ruimtes, films en film
pjes, samengesteld uit polygoon- en televi
siejournaals en ander beeldmateriaal uit de 
bewuste periode. Enkele filmpjes zijn ook 
aan de kunst, c.q. kunstenaars gewijd 
- Karei Appel die laat zien dat hij maar wat 
aankliedert, Wim T. Schippers die een flesje 
frisdrank in de zee leegt en, als dat onder de 
kunst valt, Phil Bloom die haar krant weg
legt voor de televisiecamera. Maar de beel
den die de kunst omgeven vestigen de aan
dacht vooral op het tijdsgewricht, en leiden 
vaak af van de kunst.

Dat de minimal art en de getypte velletjes 
van conceptuele kunstwerken soms wat in 
het niet vallen bij de fotowanden en de 
bewegende polygoonbeelden, is niet het 
grootste probleem van deze tentoonstelling. 
Veel problematischer is de claim dat zij een 
totaaloverzicht van de (wilde, woeste, rebel
se, roerige en explosieve) ‘sixties’ biedt. Dat 
overzicht biedt zij namelijk geenszins, noch 
voor wat het tijdvak, noch voor wat ‘de’ 
beeldende kunst betreft. Bij ‘de’ beeldende 
kunst gaat het slechts om een selectie uit 
het aankoopbeleid van het Haags 
Gemeentemuseum, in het bijzonder in het 
kielzog van twee tentoonstellingen, de 
Nieuwe Realisten en Minimal Art, die in 
1964 en 1968 in het museum plaatsvon
den. De verzameling van eigentijdse coutu
re van de modeafdeling van het museum, 
en de verzameling van vormgeving - meu
bels, bestek en servies — vormen dan weer

Twee papieren jurken, in originele verpakking: ‘Flower Fantasy’, ‘The Revolutionary Paper Fashion’ / Partydress 
Etiket: Hallmark, Amerika / Nederland, ca. 1966

de basis voor de mode en het design in 
Sixties!. Gelet op de kleine lettertjes, zijn er 
her en der objecten uit particuliere collec
ties of uit een ander museum opgenomen 
(de drie vrouwen van Van der Elsken komen 
uit het Rotterdams Fotomuseum). Wat ech
ter aan het aankoopbeleid van het museum 
is ontsnapt, ontbreekt ook op de tentoon
stelling.

Dat resulteert in een scheef beeld van de 
jaren ’60, met merkwaardige omissies en 
vreemde accenten. Zo is de Situationisti
sche Internationale feitelijk afwezig, en ook 
de diverse initiatieven die eromheen beston
den en die kunst en maatschappij dichter bij 
elkaar wilden brengen. Wel vertegenwoor
digd is A.R. Penck, de kritische kunstenaar 
uit de DDR, niet echter de West-Duitse 
Gruppe Spur en de via Dieter Kunzelmann 
daaraan verwante Kommune 1. Radicale 
tegenstemmen uit het Nederlandse kunste
naarscircuit als die van de Aktie Tomaat en 
de BBK zijn onhoorbaar. Kunstenaars die 
politieke affiches ontwierpen, of anderszins 
bijdroegen aan een tegencultuur die niet 
alleen formeel tegen de gevestigde orde 
inging (en vaak niet meer was dan een bloe
deloze herhaling van de historische avant- 
garde) maar zich ook met lijf en leden tegen 
de gevestigde orde keerde, zijn op deze ten
toonstelling amper te vinden. Maar er zijn 
wel ontwerpen voor kunststofserviesgoed 
voor Alitalia, er is de Curver prullenbak, 
met los opzetbaar deksel voorzien van dub
bele klep - een door IKEA lichtelijk verdron
gen, maar nog steeds alomtegenwoordig 
kleinburgerlijk middenklassetopstuk - en er 
is het welhaast onovertrefbaar functionele, 
maar genadeloos saaie witte serviesgoed 
dat nog steeds tot de standaarduitrusting 
van institutionele kantines behoort. Ook dit 
serviesgoed is blijkbaar een product van het 
decennium dat door de samenstellers met 
een uitroepteken en met predicaten als 
‘woelig’, ‘sprankelend’, ‘kleurrijk’ en ‘explo
sief’ wordt aangeprezen. Zeker: er is veel 
kleurrijks te zien en er zijn ook de nodige 
explosies hoorbaar, in ieder geval voor die
genen die weten hoe die explosies klonken.

Sixties! is hooguit ‘verfrissend’ omdat er 
nog andere jaren ’60 worden getoond, six
ties die allesbehalve rebels, revolutionair, 
explosief en sprankelend waren, die soms 
nog erg jaren ’50 waren, en waarin een 
deel, misschien wel het merendeel van de 
samenleving doortrokken was van braaf
heid, middelmatigheid en grauwheid. Het 
zijn de jaren ’60 van keurig gekamde kap
sels, van jasjes en dasjes en scheidingen die 
netjes recht zaten, van Pipo de Clown, de 
Fabeltjeskrant en Swiebertje, en van Jip en 
Janneke als de opperste vorm van ondeugd 
die suburbia kon verdragen. Dat het vlees
geworden burgermansfatsoen in de vorm 
van corpsbal Hans Wiegel op de voorkant 
van de begeleidende krant prijkt en provo 
Roel van Duijn pas op de tweede bladzijde 
volgt, is even typerend als het feit dat de ten
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toonstelling wel een modieus hippieachtige 
poster van de Bijenkorf toont, met het veel
zeggende opschrift “Upperground” (ont
werp Swip Stolk), maar er verder nauwe
lijks sporen zijn van een tegencultuur die 
verder gaat dan een fleurige jurk, een 
opblaaspoef of bonte stropdas. Ed van der 
Elsken wordt aangeprezen als de fotograaf 
van wat hijzelf “adorabele rotzakken” 
noemde: nozems, provo’s, hippies, krakers, 
punks of ronduit freaks. Van der Elsken 
fotografeerde deze ‘rotzakken’ ook veelvul
dig (alhoewel: krakers én punks in de jaren 
zestig?), maar de foto’s die van hem te zien 
zijn, tonen eerder de grappige uitwassen 
van het brave burgerleven, naast een jeugd
cultuur die in het teken stond van commer
cie, van de laatste modegrillen, eerder dan 
van non-conformisme en afkeer van het 
‘klootjesvolk’. Van nozems, provo’s en hip
pies zijn er weinig foto’s te zien, hoewel Van 
der Elsken ze zeker gemaakt heeft. De 
smaak van de samenstellers was overduide
lijk een andere.

De tegencultuur waarvoor de jaren ’60 
bekendstaan en waarmee deze expositie 
koketteert, is niet meer dan een decorstuk 
- net als de foto’s van Nixon en de bombar
derende B-52’s, de artikelen over de jurk van 
kroonprinses Beatrix tijdens haar laatste 
openbare optreden en ander societynieuws 
uit de dag- en weekbladpers. De tegencul
tuur die getoond wordt, is er een van brave, 
buitengewoon burgerlijk ogende tieners en 
twens die hun rebelse outfit in 1967 inkoch
ten op de Hippy Happy-beurs in Ahoy in 
Rotterdam, een beurs georganiseerd door 
Wim van Krimpen - inderdaad de huidige 
directeur van het Haags Gemeentemuseum.

In de tentoonstellingskrant staat een foto 
die niet zozeer de botsing als wel het raak
punt van de woeste en de brave jaren ’60 
toont. Van Krimpen figureert er met een 
zuinige blik, netjes geknipt en met een 
strakke scheiding, in pak, wit overhemd en 
stropdas, terwijl hij de hand schudt van de 
minstens zo zuinig terugkijkende maar 
warhoofdige Jimi Hendrix, die als lokkertje 
was ingehuurd om bezoekers naar de beurs 
te trekken - overigens zonder veel succes. 
Hendrix was klaarblijkelijk nog niet besteed 
aan de gemiddelde bezoeker; de gehoopte 
bezoekersaantallen werden in ieder geval 
niet gehaald. In zekere zin kan de foto als 
een samenvatting van de tentoonstelling 
gelden, die een al met al brave sixties onder 
de vlag van de wilde sixties presenteert. 
Want als lokkertje is de mythe van de wilde 
jaren zestig blijkbaar onontbeerlijk.

Sixties! Kunst, mode, design, film en fotografie 
loopt tot 30 april in het Haags Gemeentemuseum, 
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag 
(070/338.11.11; info@gemeentemuseum.nl; 
www.gemeentemuseum.nl).

mailto:info@gemeentemuseum.nl
http://www.gemeentemuseum.nl
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MISSION STATEMENT Platform Limburg Beeldende Kunsten wenst, in 
samenspraak met haar huidige zeven structurele partners Z33, CIAP, 
FLACC, NICC, PHL, Artisit en KHLim, een voedingsbodem te creëren 
waarbinnen de beeldende Kunsten in Limburg kunnen floreren.

PLBK heeft een heel eigen dynamiek. De platformfunctie is uitgespro
ken ondersteunend, medieert tussen verschillende actoren - organisa
ties, kunstenaars en publiek. PLBK voert ondermeer een uitgebreide en 
gediversifieerde communicatiestrategie, werkt faciliterend (door zowel 
reële als virtuele ruimtes beschikbaar te stellen), gaat coproducties aan, 
ontwikkelt en ondersteunt kunstenaars en hun werken én stimuleert 
bovenal de dialoog rond beeldende kunsten.

Meer weten? www.platfonnlimburg.be/beeldende_kunsten

Juliaan Lampens
03.03 - 14.04

Hugo Duchateau
21.04 - 02.06
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Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt
TEL 00 32 (0)11 29 59 77

FAX 0032 (0)11 29 59 85
e-mail beeldende_kunsten@platformlimburg.be
www.platfonnlimburg/beeldende_kunsten
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Gesprek met Lili Dujourie (II)
Het vroegste werk (1967-1972); videowerken (1972-1981)

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Hoe ben je tot de 
beeldende kunst gekomen? Je hebt een academie- 
opleiding genoten?
Lili Dujourie: Ik heb een traditionele oplei
ding gekregen aan de Academie voor 
Schone Kunsten in Brussel - de Académie 
Royale des Beaux Arts in de Rue du Midi. Ik 
volgde twee richtingen: zowel schilder- als 
beeldhouwkunst — de schilderkunst over
dag en de beeldhouwkunst ‘s avonds.
K.B./D.P.: Omdat je niet kon kiezen.
L.D.: Omdat ik niet kon kiezen.
K.B./D.P.: Was het niet vrij uitzonderlijk dat 
iemand tegelijk schilder- en beeldhouwkunst 
deed?
L.D.: Dat begreep men inderdaad niet zo goed. 
K.B./D.P.: Wat voor werken maakte je toen?
L.D.: Daar valt weinig over te vertellen. In 
het begin ga je braaf zitten, en begin je te 
schilderen of in steen te werken. Maar als 
stad was Brussel een enorme verrijking. In 
het Paleis voor Schone Kunsten zag ik voor 
het eerst Mark Rothko en Clyfford Still. Het 
ligt niet voor de hand om dan weer naar je 
zolderkamer terug te keren, en met een 
verfborsteltje aan de slag te gaan.
K.B./D.P.: De keuze voor kunst was echter 
gemaakt?
L.D.: Van toen ik kind was! Ik ruilde de 
beeldjes die in repen chocolade zaten stee
vast om, want ik had liever prentjes van 
schilderijen, Rubens of Van Dyck, dan van 
filmsterren. De prentjes van schilderijen 
waren zeldzaam.
K.B./D.P.: Heb je die belangstelling van thuis 
meegekregen?
L.D.: Een beetje. Mijn vader bezat schilderij
en van lokale kunstenaars, maar de familie 
had geen belangstelling voor kunst. Voor 
mij is de Expo 58, de wereldtentoonstelling 
in Brussel, heel belangrijk geweest; ik zag er 
de Amerikanen - de verleiding die daarvan 
uitging! Zo makkelijk raakte je niet aan 
informatie in die tijd, en plots kreeg je het 
allemaal in een keer.
K.B./D.P.: In 1958 was jij 17.
L.D.: Ik zat in mijn laatste jaar op de kunst- 
humaniora in Brugge. Ik kreeg er les van 
Dan Van Severen, die mij enorm veel heeft 
bij gebracht. Hij sprak over literatuur en 
over kunstenaars die ik niet kende. De 
kunsthumaniora leidde kunstdocenten op 
- mijn ouders waren ongerust omdat ik met 
kunst bezig was, en ze wilden dat ik er het 
beste van maakte; ze wilden dat ik tenmin
ste les kon geven. Maar regentes plastische 
kunsten, dat was niets voor mij. Een regen
tes is niet genoeg met kunst bezig.
K.B./D.P.: Na de kunsthumaniora trok je naar 
Brussel. Waarom niet naar Gent?
L.D.: Brussel is een grotere stad en biedt 
meer mogelijkheden.
K.B./D.P.: Je koos ook voor de Académie 
Royale. Was je Franstalig?
L.D.: Helemaal niet, dat was de uitdaging! 
Maar aan de kunstopleiding van de 
Académie Royale heb ik niet veel gehad. Ik 
heb het laatste jaar niet eens uitgedaan. Je 
kan niet braaf zitten schilderen en tekenen 
als je vol bent van Mark Rothko.
K.B./D.P.: Je noemt consequent Amerikaanse 
kunstenaars. De Amerikaanse kunst heeft voor 
jou een heel grote rol gespeeld- eerst met Mark 
Rothko, Clyfford Still, Barnett Newman, daar
na met minimal en concept.
L.D.: Dat is zo.
K.B./D.P.: Wat deed je toen je de school verliet? 
Huurde jij een atelier?
L.D.: Daar had ik het geld niet voor. Ik ben 
begin jaren '60 getrouwd met Fernand 
Spillemaeckers, we kregen kinderen en toen 
is het even gestopt. De rest is mijn verhaal.
K.B./D.P.: Heb je in de jaren '60 geen kunst 
gemaakt?
L.D.: Jawel - maar als je op een school als de 
Académie Royale hebt gezeten, dan weet je 
van niets, dan moet je alles nog ontdekken. 
Mijn kunst was een rommeltje van invloe
den - beginnerswerk van het soort dat je 
later in de vuilbak gooit.
K.B./D.P.: Wat waren jouw eerste échte werken? 
L.D.: De werken met metalen stangen en 
platen die ik vanaf 1967 maakte. Toen 
begon het ernstig te worden.
K.B./D.P.: Wat hield jou daarin bezig?
L.D.: Evenwicht en zwaartekracht. Twee 
stalen platen leunen tegen elkaar, vormen 
een driehoek, een soort puntdak. Of ik liet 
twee ijzeren staven langs twee kanten op 
een stalen plaat leunen, die door hun 
gewicht in balans blijft. Een stang steunt

Lili Dujourie

Zonder titel, 1967

tegen een plaat; een staaf leunt in een pre
cair evenwicht tegen de muur; drie staven 
vormen een F die met de dwarse stukken 
tegen de muur leunt - waarbij het kleine 
dwarsbeentje van de F door het gewicht van 
de staande plaat tegen de wand wordt aan
gedrukt. Meestal waren de onderdelen niet 
gelast; al leunend en steunend houden ze 
elkaar in evenwicht.
K.B./D.P.: Verwijst dat leunen en steunen ook 
naar de verhouding tussen sculptuur en sokkel? 
L.D.: Nee, het gaat om twee objecten die 
elkaar op hun plaats houden. Mijn vroegste 
werken zijn evenwichtsoefeningen: de 
onderdelen houden elkaar in evenwicht en 
ontsnappen aan de zwaartekracht.
K.B./D.P.: Waar heb je dit werk getoond?
L.D.: Bij mijn debuut in X-one in 
Antwerpen in 1970. Bij de ingang was er 
een vloerwerk met ijzeren staven die wél op 
elkaar waren gelast. Ze blokkeerden de 
ingang, ze lagen in de weg. Voor de rest was 
er werk te zien met platen, liggend op de 
grond, leunend tegen de muur; afwisselend 
liggend en leunend, of liggend en staand.
K.B./D.P.: Weet je nog wat de aanzet tot die 
werken was?
L.D.: Moeilijk om dat te verwoorden. Dat 
zijn stappen die je ondergaat. In elk geval 
sloot mijn werk aan bij het minimalisme, 
want in die lijn dacht ik indertijd. Verder 
ging het om sculpturen die niet echt sculp
turen zijn. Een sculptuur zet je in principe 
mooi in het midden en ik wilde iets anders, 
dus bracht ik de stalen elementen bijvoor
beeld in contact met de muur. Op een gege
ven moment heb ik een snede in een plaat 
gemaakt, en ze op de grond gelegd. Door de 
sneden kwam de plaat lichtjes uit het vlak, 
waardoor je geneigd was om onder de plaat 
te kijken.
K.B./D.P.: Je wilde iets verbergen?
L.D.: Er wordt iets aan het zicht onttrokken, 
inderdaad, de plaat wordt een gelaagde 
huid. Ik begon met platen te werken waar 
iets onder of iets tussen zit. Die spanning 
tussen tonen en verbergen zit natuurlijk 
ook in het leunen van de platen, tegen 
elkaar of tegen de muur.
K.B./D.P.: En als de plaat tegen een muur 
leunt...
L.D.: ...dan wordt de omgeving erbij betrok
ken. Omdat de muur meespeelt.
K.B./D.P.: Na een tijdje begon je de platen te 
beschilderen.
L.D.: Rond 1970 was dat. Ik liet twee platen 
tegen de muur leunen, de ene was vooraan, 
de andere achteraan beschilderd. Dat laat
ste zag je niet onmiddellijk, maar verfsporen 
aan de rand van de plaat suggereerden dat 
er iets gebeurd was aan de achterkant. Ik 
schilderde ook platen in één kleur - bijvoor
beeld blauw - om ze dan in het zwart te 
overschilderen. Zo werd de indruk gewekt 
dat er iets achter zat. Een streepje geel of 
blauw schemerde door in het zwart.
K.B./D.P.: De plaat krijgt dus iets van een 
abstract schilderij.
LD.: Maar ook weer niet. De kleur is over- 
schilderd!
K.B./D.P.: Volgens Mieke Bal — in haar boek bij 
jouw tentoonstelling in München in 1998 - 
heb jij ook werk in papier gemaakt dat op het
zelfde principe berust. Tij beschrijft een werk
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bestaande uit twee loshangende bladen papier 
die tegen een witte muur zijn geprikt en onder
aan sporen van rood vertonen. Bij nader inzien 
blijkt het muurvlak eronder rood geschilderd.
L.D.: Ik heb ook soortgelijk werk in staal 
gemaakt. Ik zette twee platen op een kleine 
afstand tegen de muur, en schilderde het 
muurgedeelte achter én tussen de platen in 
een bepaalde kleur - rood, blauw of groen. 
De afstand tussen de twee platen varieert 
naargelang de kleur; in het rode werk is ze 
klein, bij het blauwe en het groene wordt ze 
groter. De idee was dat de opening wordt

bepaald door de intensiteit van de kleur. 
Hoe breed moet de opening zijn om de kleur 
aanwezig te maken? Die vraag lag aan de 
basis van dat werk.
K.B./D.P.: Het lijkt op een sculpturale verwer
king van Barnett Newman.
L.D.: Met Newman wil ik niet concurreren, 
nee. Mijn werk is droger en minimalisti- 
scher. De platen hebben een menselijke 
schaal, hun aanwezigheid is terloopser, 
alsof ze toevallig tegen de muur staan. Ze 
dringen zich niet op; je kan er achteloos aan 
voorbijlopen.
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X-one, Celbeton, 1970

K.B./D.P.: Het verrast dat jouw solodebuut in 
Antwerpen plaatsvond. Kwam je daar vaak?
L.D.: Dat is toevallig. Ik ben waarschijnlijk 
via Guy Mees met Marc Poirier dit Caulier 
in contact gekomen. Poirier was nogal soe
pel. Doe maar iets, zei hij.
K.B./D.P.: Begin 1970 neem je ook deel aan 
Referentie voor een marxistisch formalisme 
in café Het Zaaltje te Dendermonde, de pleister
plaats van de Vereniging Celbeton, gesticht door 
Wemer Verstraeten en Adolf Merckx. De ten
toonstelling kaderde in de activiteiten van 
Celbeton, maar werd samengesteld door jouw 
man Fernand Spillemaeckers, die ook Guy 
Mees, Yves De Smet en Daniel Buren uitnodig
de. Wat heb jij getoond?
L.D.: Een muursculptuur met vijf identieke 
platen in de vorm van een parallellogram. 
Je kon de vijf stukken uit elkaar zetten, of 
laten aansluiten tot een homogeen vlak. 
Wat mij aantrok, was het grote potentieel 
dat in zeer elementaire gegevens besloten 
ligt. In Het Zaaltje heb ik wellicht voor de 
compacte opstelling gekozen, want er was 
weinig plaats. Het werk stond op een klein 
podium in het lokaal waar de activiteiten 
van Celbeton doorgingen.
K.B./D.P.: Wie was er op de opening van 
Referentie voor een marxistisch formalisme? 
L.D.: Dat weet ik niet meer.
K.B./D.P.: Was er veel volk?
LD.: Neen! Een stuk of vier mensen.
K.B./D.P.: Op de opening werd een vijf uur 
durende bandopname met teksten van Franse 
linkse intellectuelen ten gehore gebracht. 
Eigenlijk was Referentie voor een marxis
tisch formalisme een knettergek initiatief.
LD.: Totaal absurd, inderdaad! Zo’n manifes
tatie... in een café dat plompverloren langs 
een rijksweg stond. Maar Adolf Merckx, de 
uitbater, was geïnteresseerd in hedendaag
se kunst.
K.B./D.P.: Daniel Buren had de tekst Mise en 
garde ingezonden.
LD.: Die tekst lag op de biljarttafel!
K.B./D.P.: Celbeton had geen tentoonstellings
ruimte?
LD.: Nee, het was gewoon een café. Het 
podium met mijn werk stond in een achter- 
zaaltje, maar dat was óók een caféruimte, 
naast de aanpalende ruimte waar de toog 
stond.
K.B./D.P.: Wat presenteerden Guy Mees en 
Yves De Smet?
LD.: Het werk van Mees hing aan de muur, 
en Yves De Smet had iets gedaan met één of 
twee kubussen. Dat is alles wat ik mij herin
ner.
K.B./D.P.: Jouw werk voor Celbeton doet erg 
aan Amerikaans Imperialisme denken; bij dat 
werk leunt een plaat tegen de muur.
LD.: Maar bij Amerikaans Imperialisme is de 
hele muur beschilderd, behalve het muur
vlak achter de plaat.
K.B./D.P.: Amerikaans Imperialisme bestaat 
in verschillende versies. In het Museum van 
Hedendaagse Kunst (Actuele Kunst in België. 
Inzicht/Overzicht - Overzicht/Inzicht, 1979) 
stond een onbeschilderde plaat tegen een groene 
muur; in Amsterdam (De Appel, 1988) was 
dat een zwartgeschilderde plaat tegen een rode 
muur, en in Barcelona (Trapped Reality, 
1997) een onbeschilderde stalen plaat tegen 
een bordeauxrood vlak. Voor de verzamelaar 
Christian Mys realiseerde je nog een kleine ver
sie met een rode plaat tegen een groene muur. 
Had je in principe nóg versies kunnen maken?
LD.: Natuurlijk! Ik voorzag bijvoorbeeld 
nog een versie met een gele muur en een 
zwarte plaat, met een blauwe muur en een 
zwarte plaat... Amerikaans Imperialisme is 
geconcipieerd als een serie met verschillen
de kleurcombinaties. Hoogstens 20 procent 
van de mogelijkheden zijn gerealiseerd.
K.B./D.P.: En alle kleurcombinaties zijn moge
lijk?
L.D.: Nee. Ik zou de stalen plaat nooit blauw 
of geel schilderen - enkel rood, groen, 
zwart. Of onbeschilderd.
K.B./D.P.: Waarom?
LD.: Omwille van het materiaal. Het ijzer 
moet hard zijn, genoeg présence en body 
hebben. Ik wil dat de kleur kan concurreren 
met het staal en dat het staal een geheel 
vormt met de muur. Bij Christian Mys staat 
een rode plaat tegen een groen vlak - dat 
groen maakt de muur tastbaar.
K.B./D.P.: Op foto's van Amerikaans Impe
rialisme in 1979 - de eerste opstelling in het 
Museum van Hedendaagse Kunst - valt op dat 
het werk tegen de lange zijde van een rechthoe
kige ruimte staat. De twee ingangen zijn aan de 
korte zijde. De toeschouwer kreeg het werk dus 
eerst zijdelings te zien - en niet frontaal. Is dat 
een keuze?
LD.: Absoluut! Zoals ik zei: deze werken 
dringen zich niet op. Ze zijn slechts zijde
lings aanwezig.
K.B./D.P.: Je zou nooit voor een — schilderkun
stige en overweldigende - frontale blik opteren.

LD.: Ik verkies de schuine blik. In Barcelona 
(1997) kon je van verschillende kanten 
komen, maar de versie van Christian Mys 
staat niet toevallig in de gang van het huis. 
K.B./D.P.: Thierry De Duve merkt in de catalo
gus van een groepstentoonstelling in Doornik 
(Ancienne Imprimerie de l’avenir, 1979) op 
dat het sculpturale in Amerikaans Imperia
lisme sterker wordt naarmate je dichterbij 
komt. Vanop een grotere afstand werkt het 
geheel, met de ijzeren plaat in het groene muur
vlak, als een abstract schilderij.
L.D.: Als je er recht voorstaat, oogt 
Amerikaans Imperialisme als een schilderij, 
maar als je beweegt begint het anders te 
functioneren. Dat is de bedoeling. Van zodra 
je positie ten opzichte van het werk veran
dert, wordt het sculpturale versterkt en 
komt het geheel op losse schroeven te staan. 
K.B./D.P.: Stel dat iemand jou vraagt om nog 
een versie te realiseren...
LD.: Dat kan. Waarom niet.
K.B./D.P.: Zou je meerdere versies in één ruim
te tonen?
LD.: Dat heb ik mij nog niet afgevraagd... 
maar het zou wel plezierig zijn. Blauw en 
ijzer, geel en ijzer, rood en zwart, groen en 
ijzer, groen en zwart, wit en zwart... alle
maal naast elkaar. Die visuele overdaad lijkt 
me best prikkelend.
K.B./D.P.: Je hebt ook tekeningen van 
Amerikaans Imperialisme gemaakt.
LD.: Het gaat om pastels - de idee was om 
pasteltekeningen van ijzeren platen te 
maken, om ijzer weer te geven in pastel. 
Wat een ongelofelijke diepte! Het is vreemd 
wat pastel met je ogen doet. De tekeningen 
zijn uiterst zacht, terwijl de sculptuur con
fronterend hard is.
K.B./D.P.: Beschouw je de pastels als voorstu
dies?
LD.: Neen. Ik heb functionele voorstudies 
gemaakt - ze staan in een apart boekje - 
maar de pastels zijn autonome werken die 
tussen de sculpturale werken door zijn ont
staan; al is het gebeurd dat ik reeds een pas- 
telversie had voor het corresponderende 
werk in staal gerealiseerd was.
K.B./D.P.: Terugblikkend op jouw vroege werk 
- de vijf jaar van 1967 tot 1972 - dan blijkt 
dat jij er een bijzonder intense artistieke prak
tijk op nahield.
LD.: Ik vatte dat zeer serieus op, natuurlijk. 
Ik werkte aan een oeuvre.
K.B./D.P.: Je hebt ook een verrassend brede 
waaier van combinaties en mogelijkheden afge
tast.
LD.: Zeker.
K.B./D.P.: En toch is jouw vroege werk com
pleet ondergesneeuwd.
L.D.: Neen, het is simpelweg verloren 
gegaan. In 19 78 had ik een tentoonstelling 
in het ICC, waar ik video’s en werken met 
stalen platen toonde. Op een dag wilde ik de 
platen ophalen. Bleek dat ze bij het huisvuil 
waren gezet!
K.B./D.P.: Recent was een ijzeren plaatwerk 
opgenomen in de tentoonstelling Dear ICC 
(2004-2005) van Johan Pas in het MuHKA. 
Er stonden drie vierkanten platen tegen de 
muur.
LD.: Dat werk is een reconstructie op mijn 
aanwijzingen. Ik geloof dat alleen Jan 
Vercruysse en ikzelf nog elk één dergelijk 
werk bezitten. Mijn debuuttentoonstelling 
in X-one is compleet verdwenen - want ver
kocht is er niets. Natuurlijk zou ik alles 
opnieuw kunnen laten uitvoeren.

Video

K.B./D.P.: In 1972 begin je met video te wer
ken. Dat was nog volop in de pionierstijd.
LD.: Ik vond de directheid van video gewel
dig. Als je foto’s maakt, is het altijd afwach
ten of ze goed zijn. Het licht kan fout zitten, 
het beeld kan in zijn geheel tegenvallen... 
Bij video heb je onmiddellijk beeld op de 
monitor. Die mogelijkheid tot controle was 
fantastisch. Je wist op elk moment wat je 
deed.
K.B./D.P.: Had je kunstvideo’s gezien?
LD.: Voor zover ik mij herinner niet. Video 
was natuurlijk de laatste grote nieuwigheid 
en dat had ik allicht opgevangen. Ik herin
ner mij dat ik eerst foto’s van naakten had 
gemaaid:, met afstandsbediening; maar dat 
werd een flop - precies omdat ik de controle 
miste.
K.B./D.P.: Hoe is de overgang van jouw mini
male werk naar de video’s verlopen? Vanwaar 
plots die stap?
L.D.: Amerikaans Imperialisme was een eind
punt - ik zou mij anders herhaald hebben - 
maar ik ben ook altijd op zoek geweest naar 
openingen in een bepaald tijdsgewricht. Het 
begin van de jaren ’70 was een krachtige 
maar ook een enge tijd.
K.B./D.P.: Wat vond je eng?
LD.: De conceptuele kunst. Ik bedoel: de 
dominantie van een bepaalde vorm van
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conceptuele kunst. Met genres, met naak
ten of stillevens, kon je niet uitpakken in die 
tijd - dus wilde ik uitgerekend dat wel doen, 
om uit het gareel van de tijd te stappen.
K.B./D.P.: Je maakt in 1972 vijf tapes getiteld 
Hommage à... waarvoor je zelf naakt poseert, 
traag bewegend op een bed in een voor het ove
rige vrijwel lege kamer. De camera is statisch, 
er is geen montage noch geluid. Met de video- 
werken sla je duidelijk een radicaal andere rich
ting in.

LD.: Ik zie dat anders. Het materiaal is 
totaal verschillend, maar ik vond het gewel
dig iets te kunnen maken dat tegelijk de 
kwaliteit van beeldhouwen en van schilde
ren bezat - net als Amerikaans Imperialisme, 
maar dit keer in één en dezelfde beweging. 
De grisailles en het lichtspel zijn schilder
kunst; het sculpturale zit in de ruimte en de 
beweging van het lichaam - en het geheel is 
schilderen en boetseren met het lichaam, de 
beide tegelijk.
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K.B./D.P.: Je gebruikt jezelf als model. Na een 
paar golven van feministische kunst is dat evi
dent geworden, maar in die tijd allicht minder.
L.D.: Ik was feministe in die tijd. De vrouw 
was altijd het model geweest en ik wilde 
daar komaf mee maken; als vrouw kon ik 
toch geen andere vrouw manipuleren! 
Trouwens, technisch gesproken zou dat 
niet eens mogelijk zijn geweest. Als je de 
intimiteit van vrouwelijk naakt wil oproe
pen, dan moet je dat zelf doen, zoiets kan je 
niet opleggen aan een model. Hetzelfde 
geldt voor het specifieke ritme, en voor het 
gevoel van het verstrijken van de tijd... je 
kan niemand dirigeren om zoiets delicaats 
uit te drukken - je kan het niet eens ver
woorden!
K.B./D.P.: Had je weet van feministische posi
ties in de kunst?
L.D.: Nee, ik herinner mij hooguit de Dolle 
Mina’s, dat soort feministisch activisme. 
K.B./D.P.: Je noemt de reeks Hommage à... 
Het voorwerp van de hommage blijft evenwel in 
het midden.
L.D.: Het gaat om een hommage aan de 
kunstgeschiedenis, de héle kunstgeschiede
nis - ik had geen welbepaald beeld of schil
derij in gedachten. Voor mij vormt de 
kunstgeschiedenis één geheel, ze bestaat uit 
alles wat ik gezien heb, alles wat indruk op 
mij heeft gemaakt.
K.B./D.P.: Jouw kunstgeschiedenis begint toch 
ergens... Bij het geïdealiseerd naakt uit de 
renaissance? Bij de Vlaamse Primitieven?
L.D.: De Primitieven werden voor mij pas 
belangrijk in de jaren ’80, toen ik begon 
aan de fluweelwerken.
K.B./D.P.: Denk jij enkel aan vrouwelijk naakt? 
L.D.: Er is in de kunstgeschiedenis natuur
lijk meer vrouwelijk dan mannelijk naakt te 
vinden - maar de David van Donatello, de 
Christus van Mantegna of Adam van Jan 
van Eyck zaten evengoed in mijn hoofd. 

Voor mij liep dat allemaal door elkaar; ik 
dacht in de eerste plaats aan poses.
K.B./D.P.: En verwijzen deze poses allemaal 
naar artistieke beelden? Zonder uitzondering?
L.D.: Ze verwijzen naar beelden op schilde
rijen, maar nooit naar een concreet schilde
rij. Ik draag de schilderkunst mee, ze zit in 
mijn hoofd. Terwijl ik op het bed lag, voelde 
ik welke kant ik op wou. Ik had geen speci
fieke beelden voor ogen toen ik de video’s 
maakte.
K.B./D.P.: Tussen al de artistieke poses zit ech
ter een heel provocatief moment: als jouw 
benen uit elkaar gaan.
L.D.: In de westerse schilderkunst heb je dat 
óók. Er zijn genoeg voorbeelden van porno
grafische poses in de kunst.
K.B./D.P.: Je bestrijkt dus de hele geschiedenis 
van de representatie van het naakt, inclusief de 
beelden die tegen de traditie van het geïdeali
seerde naakt ingaan, zoals Gustave Courbet, 
Egon Schiele, Hans Bellmer. In de Hommages 
komen inderdaad ook houdingen voor die jouw 
lichaam tot een verbrokkeld amalgaam herlei
den, tot een montage van romp, armen en 
benen...
L.D.: Dat klopt.
K.B./D.P.: Sommige poses komen evenwel zeer 
gechoreografeerd over.
L.D.: Vinden jullie dat?
K.B./D.P.: In Hommage à... IV bijvoorbeeld 
duw jij jezelf het bed op, een tamelijk acrobati
sche en wilskrachtige geste na het ennui en de 
traagheid van Hommage à... I.
L.D.: Het klopt dat ik in de Hommages steeds 
actiever word, maar met dans ben ik nooit 
beziggeweest. Natuurlijk, de video’s gaan 
over een abstract aanvoelen van ritme en tijd, 
ik kan dus begrijpen dat bepaalde elementen 
lijken op hedendaagse choreografieën.
K.B./D.P.: Anderzijds valt op dat jij jezelf nau
welijks aanraakt. Jouw bewegingen gaan weg 
van de romp.

L.D.: Zeker, want anders krijg je een heel 
ander verhaal. Dat was niet de bedoeling... 
K.B./D.P.: Hoe begon je ^eigenlijk aan een 
Hommage?
L.D.: Ik stelde de camera op, en controleer
de of het beeld goed was. Het verdere ver
loop was eigenlijk de lichamelijke verwer
king van alles wat ik in mijn leven gezien 
had.
K.B./D.P.: Bij Hommage à... I lig jij aan het 
begin roerloos onder het laken; bij Hommage 
à... II lig je zichtbaar op het bed en ben je vanaf 
het eerste moment in beweging.
L.D.: Hommmage à... I is het eerste werk. Het 
was nog aftasten, vandaar een still als aan
vangsbeeld. Bij het tweede werk had ik er 
meer vat op. Elk van de Hommages heeft een 
ander ritme. Het bleef altijd een uitdaging. 
Zelfs al heb je volledige controle, via de 
monitor, dan nog kan het op een flop uit
draaien. Eén foute beweging volstaat, want 
de video’s zijn allemaal gefilmd in één onon
derbroken take. Het lukt of mislukt altijd 
helemaal.
K.B./D.P.: Zijn er dan try-outs die je hebt weg
gegooid?
L.D.: Ongetwijfeld.
K.B./D.P.: Je ziet in de Hommages dat jij 
gebruind bent. Ook zijn jouw voeten niet 
bepaald proper.
L.D.: Omdat het lichaam ook een realiteit is: 
je ziet een naakt lichaam op een bed bij een 
chauffage, niet het bijgewerkte lichaam van 
de schilderkunst.
K.B./D.P.: Dat lichaam ligt trouwens op een 
tweepersoonsbed met twee hoofdkussens.
L.D.: Op een klein bed is er te weinig ruim
te... maar inderdaad: de twee hoofdkussens 
doen iets vermoeden.
K.B./D.P.: Net als het alledaagse feit dat er kle
ren voor het bed liggen. Het is geen hooggesti- 
leerd gebeuren.
L.D.: Inderdaad.
K.B./D.P.: Dat dubbele bed is een vreemde con
structie met twee lagen van telkens twee 
matrassen, met een kleine opening ertussen, 
een zwarte spleet.
L.D.: Dat is bewust. Het bed krijgt iets van 
een sokkel. De donkere spleet is geheimzin
nig, zoals de opening tussen de stalen pla
ten.
K.B./D.P.: Alle vijf Hommages spelen in real 
time, zonder montage, wat het idee van het 
begin en het einde problematisch maakt. Het 
kan eindeloos doorgaan... Hoe beslisje wanneer 
het sjopt?
L.D.: Wanneer stop je met een schilderij? 
Wanneer is een schilderij af? Voor mij gold 
hetzelfde voor de video’s. Op een bepaald 
moment voelde ik: nu is het genoeg. Zoals 
bij een schilderij voel je wanneer je moet 
stoppen.
K.B./D.P.: Een puur abstract, muzikaal aan
voelen.
L.D.:Ja.
K.B./D.P.: ■ Vanaf een bepaald moment in de 
reeks Hommages neemt de snelheid toe. Lagen 
die elementen op voorhand vast? Improviseerde 
jij of had je een script?
L.D.: Een script had ik niet, wel een zekere 
lijn - dat is zonder meer noodzakelijk. Ik 
had een vaag idee welke richting het zou 
uitgaan en op welk punt het zou stoppen. Ik 
wist ook dat ik bijvoorbeeld ergens halver
wege van het bed zou rollen - maar de tota
le duur had ik niet op voorhand vastgelegd. 
K.B./D.P.: Ook de relatie met de blik van de toe
schouwer verschuift. In Hommages à... I en II 
lig jij van bij het begin op bed; de kijker voelt 
zich een toevallige getuige. In Hommage à... 
III kom jij links vooraan het beeld binnenlopen 
en ga je op het bedliggen-je begint te ‘acteren’. 
De aanvang van Hommage à... III is veel 
nadrukkelijker, alsof je duidelijk maakt dat het 
om een opvoering gaat.
L.D.: Voor mij is het een ander aspect, een 
andere ontwikkeling van de basisidee.
K.B./D.P.: De camera komt ook dichterbij. Bij 
Hommage à... V staat het bed meer vooraan in 
beeld; het lichaam raakt en breekt steeds vaker 
uit het beeldkader.
L.D.: Het uitgangspunt van de Hommages is 
identiek, maar de uitwerking verschilt 
grondig. Vandaar dat ik ze eigenlijk niet als 
een reeks beschouw. Het zijn vijf afzonder
lijke werken.
K.B./D.P.: De Hommages gaan over schilder
kunst, maar ook over het verstrijken van de tijd: 
over verveling.
L.D.: Dat spreekt elkaar niet tegen; je vindt 
die ennui ook in schilderijen van naakten 
terug. Je leest de verveling af van hun gezich
ten, maar het spannende is dat je nooit weet 
wat ze vanbinnen voelen: er is altijd de sug
gestie van een innerlijke dynamiek.
K.B./D.P.: De camera is statisch. Er is ook geen 
geluid. Heb je dat meteen beslist?
L.D.: Ja, want met klank en beweging krijg 
je een compleet ander verhaal. Dan schuif 
je op naar film.
K.B./D.P.: Door dat statische camerastandpunt 
krijgt het beeld een schilderkunstig karakter. 

Het spant zich als een bewegend schilderij op in 
het vlak van het monitorscherm.
L.D.: Niet enkel door het statische kader, 
ook door de lijnen die door het lichaam wor
den uitgezet. Lichaam en kader werken mét 
én tegen elkaar.

Madrigaal / Enjambement

K.B./D.P.: In Hommage à... V is het lichaam 
nabij en draag je voor het eerst een kledingstuk. 
L.D.: Er zijn verschillende expressiemoge
lijkheden — net zoals in Amerikaans Imperia
lisme, waar ik de ene keer groen en ijzer, en 
dan weer zwart en rood gebruik.
K.B./D.P.: Madrigaal borduurt verder op 
Hommage à... V. Het bed is verdwenen, je ligt 
nu vlakbij de camera, op een plankenvloer, dit 
keer helemaal aangekleed. Zou je Madrigaal 
sculpturaal kunnen noemen?
L.D.: Ja, door de nabijheid wordt het 
lichaam plastischer, terwijl je bij de eerste 
Hommages meer een schilderkunstig totaal
beeld krijgt. Ook de kledij speelt een rol. De 
plooien van kleding werken anders dan de 
plooien van lakens rond een naakt lichaam. 
Bij het geklede lichaam vormen stof en huid 
meer een geheel; ook dat maakt Madrigaal 
sculpturaler.
K.B./D.P.: Madrigaal staat dichter bij de flu
weelwerken van de jaren '80.
L.D.: Dat kan je zeggen.
K.B./D.P.: Er gebeurt iets heel ongewoons in 
dat werk: op een gegeven ogenblik draai jij 
vanop de rug en... staart jouw gezicht met een 
glazige blik in de camera. Bijna schokkend.
L.D.: Dat komt omdat het beeld plots een 
focus krijgt, terwijl je in de andere werken 
altijd een geheel ziet.
K.B./D.P.: Dat is interessant. Het gezicht is in 
de Hommages het meest afwezige lichaams
deel.
L.D.: Als je met gezichten werkt, krijg je iets 
anders.
K.B./D.P.: Je hebt later een gelijkaardige video 
gemaakt met een mannelijk model: Enjambe
ment (1976).
L.D.: Ik wilde testen wat het zou opleveren 
om de basisidee van Madrigaal uit te werken 
met een man. Er bleek nauwelijks verschil! 
De man maakt rollende bewegingen over de 
grond, net als ikzelf in Madrigaal - maar het 
duurt een tijdje voor je merkt dat het om 
een man gaat.
K.B./D.P.: Hoe heb je hem geregisseerd, wat 
heb je tegen hem gezegd?
L.D.: Ik heb uitgelegd wat ik wilde maken en 
waarom: dat ik de man in zijn fragiliteit 
wilde benaderen, niet in zijn stoerheid of 
kracht, dat ik uit het mannelijk naakt iets 
wilde halen dat naar de vrouwelijke kant 
van de man neigt. En dan heb ik een aantal 
bewegingen doorgesproken.
K.B./D.P.: Hoe heb je hem geselecteerd?
L.D.: Ik heb hem via kennissen ontmoet. 
Het is niet evident om iemand te vinden die 
zoiets wil doen. Ik heb ook foto’s gemaakt 
van hem. Mannen hebben serieuze proble
men met die foto’s.
K.B./D.P.: Hoezo?
L.D.: Omdat ze de fragiliteit tonen die man
nen óók eigen is. De meeste mannen heb
ben er problemen mee dat dat getoond 
wordt.
K.B./D.P.: Hoe zie jij de relatie tussen die foto’s 
en de video Enjambement?
L.D.: Er is een groot verschil. De video’s vor
men een aaneenschakeling van bewegin
gen binnen één sequentie. De foto’s bestaan 
uit vaste poses en vormen een serie, wat een 
compleet ander ritme oplevert.
K.B./D.P.: Als je de videowerken na de 
Hommages overschouwt, dan lijkt het alsof jij 
verschillende aspecten van de Hommages hebt 
uitgèsplitst, om ze in afzonderlijke video’s te ont
ginnen. Sonnet (1974) draait helemaal rond 
het ennui dat ook al in de Hommages zat. Een 
vrouw staat in een erker, ze rookt, ze wacht...
L.D.: Ja, prachtig, de luxe van de verveling, 
het feit dat je je dat kan permitteren vind ik 
geweldig.
K.B./D.P.: Sanguine (1975) thematiseert 
dan weer de blik van de toeschouwer — een 
ander facet van de Hommages. Je zit in een 
lichtjes provocerende pose voor een openstaande 
deur, alsof de klant elk moment kan arriveren.
L.D.: Dat werk is heel expliciet en provoce
rend, maar tegelijk ook streng en minimaal. 
Sanguine is uitdagend met minimale midde
len.
K.B./D.P.: In Sonnet verdwijn jij op het einde 
uit het beeldkader... je vage spiegelbeeld is nog 
zichtbaar in het glas. Ook daarvóór ben je als 
kijker voortdurend met de vage weerspiegelin
gen van de ruimte in het glas bezig - met het 
ontcijferen van de ruimte waar de camera staat. 
Er staat een staanklok; of is het een man?
L.D.: Ik werk altijd met de ruimte en met de 
weerspiegelingen ervan. Het aftasten van 
de ruimte is een belangrijk element, precies 
omwille van de ontdubbeling van aan- en
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Lili Dujourie

Sonnet, 1974(07'18")

Lili Dujourie

Enjambement, 1976 (20'51")

Lili Dujourie

Koraal, 1978 (06'23")

afwezigheid. Je ziet niet echt wat het is, het 
blijft vaag. Soms zie je het, en dan gaat het 
weer weg. Het is aanwezig en afwezig tege
lijk.
K.B./D.P.: De spiegel wordt een motief in de 
latere videowerken, zoals Spiegel (1976) en 
Effen spiegel van een stille stroom (1976).
L.D.: Maar het wordt nooit ondubbelzinnig 
en didactisch; het gaat over misleiding, om 
aanwezigheid en afwezigheid tegelijk, in 
relatie tot de blik.
K.B./D.P.: In Spiegel verschijn jij enkel in een 
smalle spiegelstrook op een witte muur. Het 
moment waarop jijzelf in beeld komt, schuift je 
lichaam voor jouw spiegelbeeld. Beeld en spie
gelbeeld zitten in elkaar verstrikt, er is geen soe
vereine kijkpositie.
LD.: Je hebt nooit zicht op het geheel. Je 
weet niet meer waar je bent.
K.B./D.P.: Eigenlijk gebruik jij de spiegel als 
een montagemiddel.
L.D.: Dat klopt. Alles is real time, maar de 
spiegel laat toe om te monteren, en ruimtes 
in elkaar te monteren. In Effen spiegel met 
een stille stroom creëert de spiegel een extra 
ruimte, rechts achteraan naast de haard. 
De idee was om in een kleine, beperkte 
ruimte plots nog een grotere ruimte te 
maken, die toch binnen de compactheid 
van het beeld blijft.
K.B./D.P.: Ook hier zijn er twee verschijningen. 
L.D.: Er zijn altijd twee verschijningen.
K.B./D.P.: Je verschijnt rechtstreeks voor de 
camera óf voor de spiegel. Opnieuw komen de 
beide nooit samen.
L.D.: Inderdaad.
K.B./D.P.: De ruimtelijke complexiteit is het 
verst doorgedreven in Une tache de silence 
(1978) dat zich in een gang afspeelt. Er blijken 
almaar meer uitgangen te zijn voor de vrouw.
LD.: Ik wilde de ruimte helemaal openbre
ken, maar tegelijk wordt de engte van de hal 
versterkt - een nauwe ruimte die helemaal 
dichtzit.
K.B./D.P.: Hoe meer uitgangen er zijn, hoe 
minder de vrouw er voor ons lijkt te zijn. De 
aanwezigheid van de kijker krijgt iets toevalligs; 
nog zoveel andere blikken lijken de vrouw van
uit alle hoeken op te wachten.
LD.: Voor mij gaat Une tache de silence over 
de enge ruimte van die gang. Ik maak ze 
helemaal open, ik open overal deuren in het 
beeld, om weg te kunnen.
K.B./D.P.: Kan je een dergelijke video dan ook 
als een ruimtelijk werk definiëren?

Lili Dujourie

Madrigaal, 1975 (06'05”)

Lili Dujourie

Effen spiegel van een stille stroom, 1976 (13'43")

Lili Dujourie

Passion de l’été pour l’hiver, 1981 (15'31")

L.D.: Jazeker. De video’s gaan over ruimte. 
K.B./D.P.: Kan je ze ook als een ruimtelijk werk 
interpreteren of beschrijven?
L.D.: Ja, maar er zijn altijd twee elementen: 
het gaat om een ruimte die zich ontvouwt 
in de tijd, én om een personage dat in de 
ruimte vastzit, zich verveelt, wacht, niet 
goed weet welke kant het op moet...
K.B./D.P.: Aan het einde van Effen spiegel van 
een stille stroom ga je voor de spiegel zitten en 
steekje een sigaret op. In Une tache de silence 
leun je dan weer tegen de muur en eet je een 
appel. Die momenten van ‘reflexieve verveling’ 
vormen een verrassende epiloog in werken 
waarin haast alle aandacht naar de complexe 
verhouding met de ruimte gaat.
L.D.: Ik denk dat ik behoefte heb aan zo’n 
storend element... iets miniems dat met 
klopt met het scenario, en dat de link legt 
met verveling, met alledaagsheid - en voor
al met poëzie.
K.B./D.P.: In een andere video, Koraal (1978), 
zoom je in op zo’n alledaagse handeling die 
daardoor een ritueel karakter krijgt. Koraal 
toont jouw handen die een sinaasappel schillen. 
Hoe kwam je bij dat motief?
L.D.: Er zijn verschillende redenen. Het pel
len van de sinaasappel heeft een sensueel 
karakter; maar de sinaasappel wordt ook 
opgegeten: Koraal gaat over het kapotmaken 
van dingen uit liefde.
K.B./D.P.: Het werk demonstreert ook hoe 
bepalend het ‘zwart-wit’ is voor de video’s. Het 
is wezenlijk voor de expressieve kracht van het 
werk dat de sinaasappel onmiddellijk met kleur 
is geconnoteerd. De kleur schemert dóór - het 
zwart-wit verschijnt als genegeerde kleur.
L.D.: Het klopt dat je anders naar het werk 
kijkt doordat het in zwart-wit is gemaakt. 
Moest Koraal een kleurenvideo zijn, dan zou 
de klemtoon op de vorm en uiteraard ook op 
de kleur liggen, en minder op de handeling. 
K.B./D.P.: Het zwart-wit staat ook in een span
ningsverhouding met jouw thematiek: de wes
terse schilderkunst. Jouw eerste vijf werken 
zijn hommages aan de schilderkunst in... 
zwart-wit.
L.D.: Er zijn toch ook grisailles geschilderd! 
En sculpturen zijn ook grijs of hebben de 
kleur van marmer - wat niet echt een kleur 
kan worden genoemd.
K.B./D.P.: Waarom heb je de titel Koraal geko
zen? Een koraal is een protestantse samenzang. 
LD.: Omwille van het rituele karakter van 
de beweging die een bepaald ritme oproept 

en een verstilling creëert. Een koraal is ook 
een mooi gezang.
K.B./D.P.: De titel roept een bepaald ritme op? 
LD.: Niet letterlijk, bij mij is niets letterlijk. 
K.B./D.P.: Ook andere werken hebben uiterst 
retorische en zwaar beladen titels - een madri
gaal is een wereldlijke polyfone compositie met 
een aristocratisch karakter; een sonnet is dan 
weer een dichtvorm die je vooral met de renais
sance associeert.
L.D.: Het werk heet Madrigaal omdat het 
een ander ritme oproept. Het heeft ook te 
maken met de poëtische kwaliteit van het 
werk. Eigenlijk gaat het erom wat dat woord 
in mijn verbeelding oproept - om wat het 
voor mij betekent, zo simpel is dat.
K.B./D.P.: De tegenhanger van Madrigaal, 
met het mannelijke model, heet Enjambe
ment.
LD.: Omdat deze video gestructureerder 
overkomt, strikter is in zijn poëzie...
K.B./D.P.: In het boek Video’s 1972-1981 
verbindt Dirk Lauwaert titels als Effen spiegel 
van een stille stroom en Passion de l'été 
pour l’hiver (1981) met respectievelijk Louis 
Couperus en Marguerite Duras.
L.D.: Couperus is een van mijn lievelings
schrijvers, aan Duras zou ik nooit gedacht 
hebben, alhoewel ik haar graag heb gele
zen.

Late jaren ’70

K.B./D.P.: Je bleef video’s maken tot 1981: 
Herinneringen met de ontmoeting (1977), 
Schaduw van een idee (1978), Contrapunt 
(1981)...
L.D.: Dat zijn de werken die aan de zee zijn 
gemaakt; maar de tapes zijn opgegaan in 
stof. De werken zijn verdwenen.
K.B./D.P.: Mieke Bal beschrijft ze nochtans alle 
drie in haar tekst voor het boek bij jouw ten
toonstelling in München (1998). Blijkbaar 
waren deze video’s veel narratiever, bevatten ze 
meer anekdotiek.
L.D.: Mieke heeft ze maar half gezien! Er 
waren stukken weg. Het klopt dat er meer 
verhaal in zat, dat er meer details waren, 
een roman, een inktpotje op de vloer... Maar 
er blijft niets meer van over, dus vind ik niet 
dat we het er nog over moeten hebben.
K.B./D.P.: Wanneer heb je de videowerken 
getoond?
L.D.: In 1975 heb ik een Hommage getoond 
op de 3th International Open Encounter & 
Video in Ferrara.
K.B./D.P.: Is het toevallig dat je in Italië ten
toonstelde - ver van huis?
L.D.: Dat is toevallig, al lag het buitenland 
inderdaad makkelijker. Ik ben in Ferrara 
beland via Flor Bex, die gevraagd had om 
werk te mogen meenemen. Bex wist dat ik 
met video bezig was omdat ik af en toe de 
videoapparatuur van het ICC uitleende. Het 
werk is trouwens gecensureerd in Italië. 
K.B./D.P.: Uit een puriteins-katholieke reflex? 
LD.: Ja.
K.B./D.P.: Waar heb je de video’s nog getoond? 
L.D.: Ik heb ze nog in Den Haag getoond, in 
de Orez-Mobiel Galerie, en in 1978 heb ik 
geëxposeerd in de Düsseldorfse galerie Kiki 
Mayer-Hahn.
K.B./D.P.: In 1978 toon je werk met stalen 
platen, video’s en tekeningen in het ICC. 
Eigenlijk is dat jouw eerste overzichtstentoon
stelling; je presenteert werk uit de eerste tien 
jaar van jouw carrière.
LD.: Het was een overzicht op kleine schaal 
- de tentoonstelling vond plaats in de paar
denstallen, achter de binnenkoer, ze kon dus 
niet groot zijn. Maar voor mij was het al meer 
dan genoeg. Het was goed dat ik de werken 
eens van mij af kon zetten. Ik had zolang bin
nen mijn eigen territorium gewerkt. Al die 
tijd heb ik de video’s enkel in intieme kring 
getoond. Ik wilde niet exposeren zolang mijn 
man, Fernand Spillemaeckers, galerist was. 
K.B./D.P.: Hoe waren de reacties op de ICC- 
tentoonstelling?
L.D.: Ik herinner mij niets.
K.B./D.P.: De tentoonstelling moet redelijk 
spectaculair zijn geweest - er waren niet zoveel 
mensen die een video-oeuvre hadden opge
bouwd, zeker niet in België.
L.D.: Ik heb geen reacties opgevangen; bij 
mij hoef je trouwens niet naar reacties te 
informeren, want mensen zeggen nooit iets 
tegen mij. Volgens mij was de weerklank 
uiterst gering.
K.B./D.P.: Heb je de late video's later nog 
getoond?
LJD.: Ik geloof dat ze te zien waren in het 
ICC - maar voor de rest zijn ze nauwelijks 
gepresenteerd.
K.B./D.P.: Ook na de sluiting van Galerie MTL 
blijft dus veel van jouw werk achter gesloten 
deuren?
L.D.: Omdat ik de kans niet kreeg. Er kwam 
geen uitnodiging.
K.B./D.P.: In 1979 neem je deel aan Aktuele 
Kunst in België. Inzicht/Overzicht - Overzicht/ 

Inzicht in Gent, en toon je Amerikaans 
Imperialisme. Heb je niet overwogen om een 
videowerk te tonen?
L.D.: Ik vermoed van niet. Volgens mij is het 
niet ter sprake gekomen. Niemand vroeg 
ernaar. Een ander punt was dat ik de kans 
kreeg om Amerikaans Imperialisme op te stel
len. Het jaar voordien, op mijn tentoonstel
ling in het ICC, was er geen plaats voor. In 
Gent kreeg ik eindelijk de kans.
K.B./D.P.: Na Aktuele Kunst in België neem 
je deel aan groepstentoonstellingen in het 
Museum Dhondt-Dhaenens te Deurle en in het 
Palazzo Real te Milaan, telkens in 1979; in 
1981 stel je tweemaal tentoon in het Gewad te 
Gent - solo en in groep - en in ’82 volgt een 
tentoonstelling met zeven Belgische kunste
naars in Abdij Maagdendale te Oudenaarde. 
Dat waren telkens gelegenheden om recent 
videowerk te tonen, maar zover komt het pas in 
1983 in Art Vidéo - Rétrospectives et 
Perspectives in Charleroi. Waarom heb je 
zolang gewacht?
L.D.: Ik ben niet de enige die daarover 
beslist. De keuze van het werk wordt in 
samenspraak met de tentoonstelingsmaker 
bepaald. En zoals ik zei, men vroeg er niet 
naar.
K.B./D.P.: Heb je in Abdij Maagdendale 
(1982) niet overwogen om naast jouw eerste 

fluweelwerk een video te tonen?
L.D.: Het heeft geen zin om één video te 
tonen in een open ruimte tussen andere 
werken. Dat gaat niet. Je kan de intimiteit 
van dat werk alleen ervaren als de video’s in 
een aparte kamer staan. Groepstentoonstel
lingen bieden dus zelden een mogelijkheid.
K.B./D.P.: Recent, bij argos en in het Paleis 
voor Schone Kunsten, heb je alle video’s samen 
in één ruimte gepresenteerd. In het Paleis ston
den alle monitoren in het gelid - niet bepaald 
intiem.
L.D.: Ofwel toon ik ze apart, ofwel toon ik 
alles.
K.B./D.P.: Er is geen tussenweg?
L.D.: Er is geen tussenweg.
K.B./D.P.: Enerzijds was de opstelling in het 
Paleis haast onverteerbaar, anderzijds was het 
betekenisvol om de herhaling van dat lichaam te 
zien, om hetzelfde lichaam in verschillende situ
aties te zien terugkeren. Het zegt iets over het 
mechanische aspect van jouw werk, over de 
instrumentalisering van het lichaam in de 
video’s.
L.D.: Zeker.
K.B./D.P.: Dat mechanische overvalt ook de 
toeschouwer. Hoe langer hij kijkt, hoe meer zijn 
blik samenvalt met de statische camera. De blik 
wordt gemechaniseerd.
L.D.: Absoluut.
K.B./D.P.: Hoe zou jij het protocol karakterise
ren waaraan de toeschouwer onderworpen 
wordt? Je beseft toch datje de toeschouwer iets 
oplegt?
L.D.: Natuurlijk. Want de toeschouwer 
heeft bepaalde verwachtingen en er gebeurt 
niets in het werk! De toeschouwer kijkt en 
blijft kijken... tot hij het opgeeft. Dat vind ik 
een uitdaging. De video’s moeten lang zijn 
en ik zoek de limiet, ik test hoe zwaar je het 
uithoudingsvermogen van de kijker op de 
proef kan stellen.
K.B./D.P.: De video’s zijn uiteindelijk ‘heront
dekt’. Hoe heb jij dat beleefd?
L.D.: Op een bepaald moment was video 
weer helemaal in, iedereen wilde plots 
video’s maken, en men heeft getracht om 
mij daar in te duwen. Ik wilde er niets mee 
te maken hebben.
K.B./D.P.: Maar hoe is de‘herontdekking’ con
creet gelopen?
L.D.: Ik wilde mijn video’s op een dag nog 
eens bekijken, en merkte dat er een serieus 
behoudstechnisch probleem was. Er moest 
worden ingegrepen om ze te bewaren. Toen 
is dat hele procédé van overzetting begon
nen, van open naar gewone cassettes en 
vervolgens naar dvd.
K.B./D.P.: En toen hebben mensen gezegd: wij 
willen dat ook tonen?
L.D.: Inderdaad, maar het is dus begonnen 
met een noodkreet, omdat de videowerken 
verloren dreigden te gaan.

Transcriptie: Iris Paschalidis 
Redactie: Dirk Pültau

Voor illustraties in kleur zie ook:
www.dewitteraaf.be

http://www.dewitteraaf.be
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San Keller <clever and smart>

PALAIS
DES BEAUX ARTS,
BRUXELLES
PALEIS VOOR
SCHONE KUNSTEN,
BRUSSEL
CENTRE
FOR FINE ARTS,
BRUSSELS
WWW.BOZAR.be t + 32 (0)2 507 82 00
www.maesmatthys.be/keller

I DeMorgen
I een open geest beleeft meer Knack Vrije toegang (dinsdag > zondag 10:00 > 18:00)

Tentoonstelling

KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / 
SANAA & WALTER NIEDERMAYR 
15.02-06.05.2007

wo-zo 14-18 uur 
en bij voorstellingen 19-23 uur 
toegang gratis

Tentoonstellingsreeks 
35m3 jonge architectuur

D'HAESELEER & KIMPE & POELAERT
ANTWERPEN / GENT
19.04-26.05.2007

wo-zo 14-18 uur
en bij voorstellingen 19-23 uur 
toegang gratis

Lezingenreeks
Curating the Library

ORLA BARRY (IE)
Beeldend kunstenares
SPASM (B)
Anarchistisch noise combo van Diederik
Peeters (acteur), Dieter Roelstraete 
(curator) en Pieter Vermeersch 
(kunstenaar)
do 26.04.2007. 20 uur . € 5

REM KOOLHAAS (NL) (ov.)
Architect, medeoprichter van OMA
HEIMO ZOBERNIG (A)
Beeldend kunstenaar
+ Bonus:
PETRA BLAISSE (NL)
Architect
IRMA BOOM (NL)
Grafisch ontwerper 
do 10.05.07. 20 uur. € 5
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Permanent beeldenpark
Curating the Campus

JAN FABRE
PIERRE BISMUTH
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Visconti, Rocco, Simone, Nadia
La Robe de l’Histoire

DIRK LAUWAERT

Oh, amore misterioso, altero, : 
Croce e delizia al cor.

Giuseppe Verdi, La Traviata

Visconti? Dat zijn enkele scènes van onge
naakbaar geweld. Alida Valli die Farley 
Granger met een jonge hoer betrapt (Senso); 
de verkrachting van en later de moord op 
Annie Girardot (Rocco); de eindeloze dans
avond waarop Burt Lancaster als prins 
Salina in vele vormen de wreedheid van het 
leven te zien krijgt (II Gattopardo). Het is die
zelfde Burt Lancaster die een bewusteloze 
Helmut Berger (een homo-erotische piëta) 
op de trappen omhoogdraagt (Gruppo di 
Famiglia).

Visconti, of le mal aimé. Velen bewonderen 
hem, maar dan toch in de marge van de 
filmkunst. Prachtige en vooral authentieke 
kostuums, maar is de film een kostuummu
seum? Schitterende locaties en een uniek, 
Europees besef van klassen en geschiedenis, 
maar waar is dan de democratie der popu
laire cultuur? En waarom over geschiedenis 
spreken als film toch dé perfecte formule 
heeft voor zijn wereldvisie: het ‘hij en zij’ der 
filmische liefde, zoals we die ook kennen 
van het chanson en de song? Waarom 
zoveel risico’s nemen door het liefdesver
haal in termen van geschiedenis en klassen 
te verstaan? Liefde is toch universeel?

En waarom de geschiedenis zelf ophangen 
aan kledij? Hetis een misplaatste investering 
in de precieze economie van de film. Niet ver
wonderlijk dat men ook Minnelli nooit tot 
het pantheon van de werkelijk groten heeft 
toegelaten. Een regisseur is geen couturier! 
Terwijl Visconti films maakt van overdonde
rende materiële luxe, zitten ‘echte’ regisseurs 
niet in het naaiatelier, maar op de set met 
weinig .geld.zodat ze tot de kern vanthet 
metier kunnen doordringen.

De bewonderde nonchalance van 
Rossellini is alleen maar de omkering van 
het perfectionisme van Visconti: beiden zijn 
even beledigend. De, bescheiden verwach
tingen van het publiek kunnen met geen 
van beiden uit de weg. Alleen: het mania
kaal precies ontworpen kostuum wekt ver
warring - het is té feminien. De branie van 
Rossellini tot Godard is masculien.

Zodra mensen in beeld verschijnen - op 
doek, in het fotoportret, op filmscherm en 
op scène - neemt de kledij een groot deel 
van het betekenisproces over. Ze is belang- 
rijker dan woorden omdat kledij naïever is: 
je draagt wat je draagt, je zegt nooit alleen 
maar wat je zegt. Uit het kostuum kan men 
zich niet uitpraten. De naïviteit van de kle
dij maakt tegelijk haar fataliteit uit. Kledij 
valt niet te pareren.

Visconti investeert in kledij (in dit essay 
onderzocht bij de minst geklede van zijn 
films), omdat kledij tot de kern van het acte
ren behoort. Omdat kledij ons essentieel 
inzicht verschaft in film. Hoe vertellen op 
het scherm? Visconti leert dat we film steeds 
zien langs de belichting van de kledij. Zijn 
primair uitgangspunt daarbij is dat de kledij 
moet hinderen. Hij dwingt de acteurs er 
overheen te stappen als over een lijk in een 
glibberige bloedplas. De kledij staat in de 
weg, moet in de weg staan: ze draagt niet 
gemakkelijk en verwart dus het spel. De 
acteur moet tegen de kledij in spelen (bij 
Jean Renoir heb je dat onopgemerkte effect 
voortdurend). De kostuums dragen het 
drama niet meteen, maar pas doorheen de 
knik van het ongemak.

Clark Gable en Vivian Leigh worden door 
hun kostuums gedragen. Visconti daaren
tegen dwingt zijn acteurs zich aan de histo
risch voldragen kostuums te onderwerpen 
om er zich aan te onttrekken. De acteurs 
worden hun personage, precies door zich 
over de weerstand en het ongemak heen te 
tillen. Niet verwonderlijk dat ze zo goed zijn. 
Wie de test van de weerstand tot op de huid 
niet doorstaat, haalt het hier niet. Jonge 
actrices als Romy? Schneider en Claudia 
Cardinale, een gepokt en gemazeld 
Hollywoodacteur als Burt Lancaster, een 
jeune premier als Alain Delon: hij doet ze 
allemaal stralen via de circusoefening op de 
bal. Zie, ik sta, ook al hoor ik te vallen.

Kledij laat op de meest expliciete manier de 
kleverigheid zien waarmee personages in 
hun tijd zijn ingebakken. In de kledij leest 
men de geschiedenis als huid. Wat geschie
denis is, kan je zien aan de kostuums. Kledij 
is niet het decor van het vertelde verhaal, 
geen document over een verre of nabije 
geschiedenis, maar de meest tastbare inti
miteit ervan. Een fatale intimiteit. Het kos
tuum maakt de maatschappelijke inbed
ding concreet, geeft aan klassen en ideolo
gie een lichaam, hét lichaam. Waar zijn 
geschiedenis, maatschappij, klasse nadruk
kelijker aanwezig dan in de kledij?

Zelfs de meest verfijnde filmcultuur heeft 
deze strategische positie van het kostuum
atelier niet erkend. Integendeel, ze heeft de 
grote kostuumcineasten op het tweede plan 
gezet en anderen, zoals Renoir, verkeerd 
ingeschat omdat ze diens hilarische passie 
voor het aankleden niet heeft waargenomen.

Over kostuums als revelerende hindernis 
het volgende contrast. Neem de jurk van 
Rita Hayworth (The Big Sleep), ontworpen 
door Jean Louis: kostuumtechnisch een 
meesterstuk, visueel een wonder van 
schoonheid. Je ziet de jurk zonder schouder- 
bandjes zo van haar lijf vallen. Hoe kan ze 
daarin zingen, zo bruusk over het podium 
stappen? Maar: de jurk blijft zitten en 
bedreigt de actrice geen enkel ogenblik (die 
dreiging wordt alleen maar gesuggereerd). 
Meer nog, deze gegoten jurk (en daar gaat 
het hier over) ondersteunt haar van het eer
ste tot het laatste moment: hij is haar op het 
lijf gesneden, niet tegen haar lijf in. Deze 
onwaarschijnlijke jurk past haar als het 
meest comfortabele badpak. Wat er onkuis 
uitziet, is in feite zonder risico. Het persona
ge staat er helemaal en Hayworth loopt 
geen gevaar. De naad tussen lichaam en 
jurk is onzichtbaar.

Hoe anders de strategie van Visconti. Zijn 
jurken en kostuums passen nooit naadloos. 
De jurk is er nooit een tweede huid, maar 
steeds een risico waarmee men moet oefe
nen. Visconti beschermt zijn acteurs niet, 
maar brengt met zijn wrede, destabiliseren- 
de kledijstrategie de acteurs subtiel op hun 
ongemak en openbaart zo de paradoxen 
van geschiedenis, seksen en klassen. Niet 
het historisch authentieke kostuum is hier 
werkelijk, maar de gêne van het geklede 
lichaam. Gêne die men vreest, gêne waar
van men geniet (de entree van Claudia 
Cardinale in het salon def Salinas). Het fail
lissement is steeds haarscherp dichtbij.

Rocco Parondi (Alain Delon), de jongen in 
wit onderhemd. Simone Parondi (Renato 
Salvatore), de man met de landlopersjas, 
stijf van verzuurd zweet. Nadia (Annie 
Girardot), de vrouw in zwarte negligé. Dit 
zijn de vestimentaire thema’s die Luchino 
Visconti voor zijn proletarisch familiemelo- 
drama uitzet. 1

De eerste kleerkast staat in de woonst van 
de moeder. Hier kleden de jongens zich uit. 
Het zijn ontblote lichamen zonder erotiek, 
broederlichamen zonder passie in dienst 
van de moederlijke blik en van de daarbij 
horende regressie. Bij de moeder zien we 
steeds wikkels. Hoe de zonen zich daaruit 
ont-wikkelen, is eigenlijk de hele geschiede
nis van de vijf broers. Alle nieuwe pakken 
vervreemden van het huis, zijn een verraad 
aan het huis, maar tegelijk ook een hulde 
aan het huis, want daar keert iedereen naar 
terug. Om er de waarheid over de kledij te 
laten onderzoeken, om de moeder er een 
moreel oordeel over te laten vellen. De 
mateloos juichende frisheid van Simone 
verrukt haar, het sombere inzicht van 
Rocco boezemt haar angst in. Wat weet hij 
dat haar blinde verwachtingen nooit zullen 
kunnen vermoeden?

Kostuumontwerper Piero Tosi constru
eerde eigentijdse silhouetten voor de vijf 
zonen en de prostituee. Voor moeder en 
weduwe Rosaria Parondi de zwarte archaï
sche sjaal en voor haar jurk brede lagen 
zwarte stof: immigrant van de eerste gene
ratie, ze zal nooit wennen. De zonen daar
entegen: vandaag, veertig jaar na datum, 
toont de film de prêt-à-porter waarin wij 
nog steeds gekleed zijn. Geen enkel exotisch 
effect dus, geen enkele stilering. De kledij 
geeft informatie over het sociale milieu en 
de beweging daarbinnen. Ze kleeft zo aan 
die banale functie dat ze buiten het domein

Luchino Visconti

Rocco e i Suoi Fratelli, 1960

van de regie lijkt te vallen. De knulligste ver
koopster van de Italiaanse grootwarenhuis
keten Standa levert moeiteloos de hele gar
derobe voor de film. Het kostuum is met 
andere woorden geen zelfstandige factor. De 
tijd koos, niet de auteur. De basics van de 
kledingindustrie bieden binnen de film nuk
kig weerstand aan de filmische vorm en 
stijl. De personages zijn gekleed, niet de film. 
Ook voor de acteurs komen hun ensembles 
nooit binnen het aandachtsveld. In hun 
loge hangt de kledij van hun personage 
naast die van de acteur: zo lopen ze straks 
naar hun hotel, verdwijnen ze onopge
merkt via de stoep. Ze spelen niet tegen 
maar gewoon in hun kostuum. Rocco, een 
documentaire?

De eerste trui van Rocco: een donkere, met 
rolkraag, “Lombardia” erop (de scène in het 
wassalon). Geen aantrekkelijke open kraag 
dus, maar een rolkraag die de jongensach
tig onschuldige Delon uit het spel der vrou
wen houdt. Zo’n trui koop je niet zelf (in 
functie van vrouwen), maar laat je kiezen 
door je moeder (die er andere vrouwen mee 
weg wil houden). Nog erger is de tweede 
donkere trui, met ter hoogte van de oksels 
een lichte strook geometrische driehoekjes 
rond het hele torso. Geen rolkraag meer, 
maar nog geen halsuitsnijding. Ook deze 
trui haal je met twee vingers uit een kor- 
tingsbak. Hij blijft wel erg onwetend. Zoals 
de film verteld, een schuldige onschuld.

Tegenover die trui, het onderhemd zon
der mouwen (een marcel) waarin je zijn 
mooie hals, zijn sterke schouders des te 
beter ziet. Dat onderhemd draagt hij alleen 
thuis, onder de blik van de moeder, in de 
schoot van de familie. Ook hier geen verlei
ding dus (zoals wel bij Brando). Het hemdje 
is er nooit voor Nadia, het is er voor nie
mand, enfin, uitsluitend voor ons. Het 
onderhemd zegt: thuis, warm, een dons
nest. Uitgekleed, maar niet ontkleed.

Met trui en onderhemd moet Rocco het 
doen. Dit zijn de tegengestelde instrumen
ten. Daartussen het uniform: van leger en 
boksen, maar ook later de chique overjas 
van het succes. Rocco draagt in tegenstel
ling tot Simone zijn kledij als een last. In 
geen enkel kledingstuk zit hij echt goed. In 
de trui is hij bedeesd (het woord klinkt 
juist), als hij het stralend wit hemdje draagt, 
is hij bezorgd en meditatief, de bedachtzame 
buitenstaander, de commentator. In het 
sensuele onderhemd neemt hij juist niet 
deel aan het (sensuele) leven, maar reflec
teert hij erover. Vooral: hij droomt, over 
ginds (la giü), Lucania, een dorp, de rijke 
armoede, het voltooide leven. In Milaan is 
het leven verminkt. Precies zijn overwin- 
ningstoespraak houdt hij in zijn onder
hemd. Eenzelfde allesoverheersende hunke
ring als bij il principe Salina. Het sensuele 
hemdje of de melancholie.

Simone. Een zwierige, lichte blazer in ruit- 
jesstof, een wit hemd met open kraag, ver
schillende hoeden. Het pak is overrompe
lend uitbundig. Simone of het dranklied. Hij 
is op zich een koor dat het glas heft. Blazer 
en hoed zijn schuimwijn, een frizzante die 
klaterend over je tong gaat. Onstuimig jaagt 
Simone door de stedelijkheid waarvan hij 

de mogelijkheden meteen heeft begrepen en 
waarnaar hij lust (lust als werkwoord).

Daartegen zet Visconti het andere uiter
ste: een zware, naar ranzig zweet stinkende 
donkere mantel. (Het verhaal gaat dat 
Roberto Tosi hem rechtstreeks van het lijf 
van een clochard kocht;) Een lompenjas als 
een kazuifel van brokaat voor het ritueel 
van het verval. De straat is zijn thuis, de ver
nedering zijn taal, de machteloosheid zijn 
macht. Extremen voor hetzelfde personage: 
zwierig en stram, belofte en eindstation.

Nadia met het pelsen kraagje aan een don
kere en later een lichte mantel. Het schaam
haar van haar prostitutie? Ze nestelt zich 
erin als een knuffeldiertje. Code van chic, 
signaal van de koopbare liefde, code van 
bruikbaarheid (niet eens van vernedering, 
Nadia wordt niet vernederd).

Aan de andere kant voor Nadia: een 
zwarte onderjurk, met kant bovenaan, een 
zwierige zoom, twee dunne schouderband- 
jes. Ze draagt het na, nooit voor de liefde. Ze 
ontkleedt er zich niet in, ze kleedt er zich 
mee aan. De onderjurk zegt: ik neem terug 
bezit van mezelf, ik behoor je niet langer 
toe. In haar mantel daarentegen, die haar 
toch zou moeten beschutten en minder 
kwetsbaar maken, is ze er juist meer voor 
anderen. In die mantel belooft ze naakt te 
zullen zijn, is ze al naakt. Mantel en onder
jurk: ze worden tegen hun normale functie 
ingezet. Aan de . onderjurk wordt afstand 
toegekend, aan de mantel de naaktheid. 
Tussen beide in een kamerjas en een zomer
jurk met witte sjaal. In deze laatste ensem
bles worden twee van de drie meditatieve 
monologen van Nadia gespeeld (de derde in 
een regenjas, aan een bartafeltje met 
Rocco). Ze mijmert er over wat ze nog wil en 
wat ze niet meer wil.

Rocco en Simone dragen niet alleen tegen
gestelde kostuums, maar in de loop van de 
film ook eenzelfde trenchcoat (en Nadia in 
enkele cruciale scènes een zeer verwante 
imper). Het minst persoonlijke, meest sterie
le silhouet. Sekseloos, zonder sociale of 
karakteriële kenmerken. Of toch. Niet toe
vallig werpt Gene Kelly hem in de titelsong 
van Singin’ in the Rain in een regenplas mid
den op de straat om hem springend en spet
terend te vertrappelen. Weg de steriele 
trenchcoat, op naar de liefde! De trenchcoat 
is de regenjas van de film noir. Humphrey 
Bogart loopt zo in nachtelijke, glimmend 
natte straten zijn volgende ongeluk tege
moet. Conventie van het genre: anonimi
teit, ingehouden kracht, elegant reactiever
mogen kenmerken, de overjas. Dat soort 
trenchcoat is het bij Visconti niet geworden. 
Visconti is geen Melville die in Le Samourai 
trenchcoat en borsalino een film lang de 
eerste rol geeft. Visconti gebruikt het 
trenclcoat-lichaam, niet de trenchcoat- 
mythe.

Pas met de gordel is de jas af. De horizon
tale streep is bepalend voor het silhouet. 
Boven de gordel is hij een complex borstdeel 
(brede schouders, rugklep, opzichtig grote 
kraag, rij knopen), onder de gordel die de 
taille onderstreept is hij bijna een rokje: de 
prijs voor zoveel viriliteit. Niet verwonder
lijk dat er jaszakken nodig zijn waarin beide
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handen dreigend weggestopt worden. 
Boven de gordel geldt het nauwsluitende 
borststuk als een harnas, onderaan is er de 
neerhangende stof die een verbreed sil
houet geeft, met vaag op de achtergrond de 
cape als ideaal. De gordel is het essentiële, 
maar weinig sympathieke deel van de jas. 
Het insnoeren sluit het genereuze mannelij
ke volume af. In de plaats daarvan de verbe
ten, narcistische cool.

Toch is de gordel nog complexer. Hij moet 
namelijk geknoopt worden, er moet iets mee 
gebeuren. De gordel impliceert, toont han
delen. De gordel is hoe dan ook het ‘gedoe’ 
van ieder knopen. De trenchcoat slaat men 
niet om, de drager moet hem maken. 
Vrouwelijke complexiteit (dat gedoe) en 
mannelijke assertiviteit (het resultaat is 
geen strikje, maar een aangespannen lijn).

De borsalino kan bij de trenchcoat niet ont
breken. De horizontale lijn van de gordel 
wordt op het hoofd afgewerkt. Maar ook 
hier speelt Visconti deze gestroomlijnde, 
herkenbare figuur niet uit. Geen borsalino 
dus, hij maakt tenslotte geen genrefilm. De 
mantel staat er niet voor de associatie met 
een mythe, maar om het lichaam zelf van 
de acteurs vorm te geven. Door de naden en 
structuur van de trenchcoat wordt het 
lichaam van Delon hard en afstandelijk. De 
trenchcoat is in de eerste plaats geen visu
eel, maar een fysiek gegeven.

Overigens is het niet zo dat de hoed geen 
rol speelt in de film, integendeel. De film 
opent spectaculair met Simone als een 
19de-eeuwse Aristide Bruant: diens hoed, 
cape en sjerp. Hiermee is hij meteen als een 
exuberant personage neergezet met zwier 
en panache. En Rocco? Zonder hoofddeksel 
in de aankomstscène, heeft Visconti hem 
met een wel zeer nederige ‘klak’ uitgerust in 
de tweede scène, in de tram. Wat een con
trast met Simone! Rocco’s hoofd heeft geen 
enkele allure, het voorhoofd wordt vernede
rend verkleind. In de derde scène (het fami
liebezoek tijdens het verlovingsfeest van 
Vincenzo) neemt hij die klak af en houdt ze 
bedremmeld voor zijn geslacht, één en al 
gecastreerde onderdanigheid. Rocco als 
achterlijke boerenzoon. Van in het begin 
wordt hij als onaangepast, als achterblijver 
getoond. Het hoofddeksel zegt wat er in je 
hoofd omgaat. De klak is ‘ginds’. Ze is niet 
de triomfantelijke pet van de jonge Gabin 
uit de jaren '30, waar ze het proletarisch 
vaandel is, vol trots gedragen, met zwier 
omlaag geknipt om protest, verantwoordin
gen, afwijzen te onderstrepen: ‘niet met 
mij!’ Delon is geen Gabin.

Gordel en hoed dus, maar ook nog kraag. 
Daarmee zijn alle attributen van de trench
coat in kaart gebracht. De kraag hoort zo 
opgezet dat er een kuipje van de nek langs 
de wangen naar voor wordt uitgetekend. 
Parade van nonchalance, van een wonder
lijk mooie cool. De kraag wordt er tegen zijn 
wezen in gebruikt: niet netjes neergelegd 
als een goedzittend kader voor nek en 
hoofd, maar zwierig opgezet, uitdagend de 
nek rechtop steunend, de rug opduwend en 
door de twee kraagpunten vinnig assertief 
makend. Rocco en Simone doen het de hele 
tijd door. In deze signatuur laat Visconti 
meer dan waar ook zijn idee van jonge, 
autonome mannelijkheid spelen. De andere 
broers, Vincenzo en Ciro, hebben de kraag 
conformistisch neergelegd: zo saai dat deze 
aangepaste jongens zijn. Visconti toont de 
manier om deze kledij te gebruiken.

Toegegeven, Rocco zelf grijpt laat naar 
deze mantel met zoveel facetten. We zien er 
hem voor het eerst mee op het dak van de 
kathedraal van Milaan. Daarvoor zijn er 
enkel trui, onderhemd en uniform. Hier 
schuift hij omhoog: viriel en duidelijk hoger 
op de ladder. Nergens anders wordt ons in 
deze film over sociaal-economische ver
schuivingen en tegenstellingen zo expliciet 
gezegd dat Rocco erop vooruit is gegaan, 
een nieuwe baan heeft. Integendeel, we zien 
hem als verliefde en als vernederde nog 
steeds in zijn trui. En plots is er deze jas die 
heel zijn uiterlijke verschijning herijkt. Een 
eerste slip in een scène die er meerdere 
bevat (daarover straks meer).

Simone is van alle personages vestimentair 
het meest gelaagd, het meest in ontwikke
ling. Hij is expliciet kledijbewust vanaf de 
openingsscène. Hij weet dat kledij hem 
hogerop kan helpen, sociaal én in de liefde. 
Rocco van zijn kant heeft nauwelijks een 
vestimentaire biografie: trui, militair uni
form, bokskledij en onderhemd laten geen 
eigen keuze zien. Zijn garderobe zit in een 
ladekast per type geschikt. Maar Simone! 
Hij rijgt veranderingen in een duidelijke lijn 
aan elkaar. Voor hem geen ladekast, maar 

een traject. Bovendien legt hij in één ensem
ble verschillende elementen bovenop 
elkaar. Delon krijgt daar met zijn trui of 
trenchcoat geen kans toe. In het wassalon 
waar Rocco in trui werkt, komt Simone bin
nen. Kijk hoe hij dat wassalon binnenwer
velt: blazer, colbert, wit hemd met openlig
gende kraag. Hoeveel variaties tegenover 
dat ene gebreide truitje van Rocco! Hij laat 
de kostuumbroek persen (gratis dan nog 
wel). Een in cellofaan verpakt wit hemd 
steekt hem de ogen uit: hij steelt het. Later - 
verleidt hij er de eigenares van het wassalon 
mee om haar broche (haar tepel?) te stelen.

We zagen hem trouwens al eerder in dat 
ensemble: na zijn eerste overwinning in de 
ring. Toen hing er al een trenchcoat over 
zijn arm en (nog eens) de sjerp van de ope
ningsscène. Hoe zelfzeker loopt hij in deze 
parade van het succes. Hij laat het werve
lend breed hangen.

Hetzelfde ensemble zien we later weer in 
de stralende uitstap met Nadia naar het 
Comomeer. Hier in de zon geen mantel, 
geen sjerp - had hij ze maar meegenomen! 
Een gevlochten zomerhoed die hij overmoe
dig naar achteren heeft geduwd. Hij heeft 
zich hier overtild. De hoed is overmoed.

De bokswereld verbindt Rocco en Simone: 
vier wedstrijden in totaal, voor ieder twee, 
vijf trainingen, drie scènes in de loge. Het 
boksen ritmeert het verhaal. Naakte torso, 
boxershort, hemdje. Het uniform van deze 
sport.

Een aandoénlijk moment: als de broers 
Parondi zich voor het eerst in de boksschool 
melden, wekt hun verschijning honende 
hilariteit. Ze staan in wit ondergoed: onder
hemd met lange mouwen, onderbroek met 
broekspijpen. Vestimentair misverstand: in 
plaats van afgestroopte lichamen nog 
steeds moeders windels.

Later wordt getoond wat het lichaam is 
dat uit de moederhanden werd gerukt: een 
muil opgeduwd door de impresario, een 
insisterende blik op de naakte broers onder 
de douche, de boksershort die in de kleedka
mer als een trofee omhoog wordt gehouden 
(later het slipje van Nadia in Rocco’s gezicht 
geworpen).

Eén prachtig detail uit de bokswereld 
geeft reliëf aan hun kledij: de gekwetste lin
kerwenkbrauw waar een klevertje op plakt,- 
verticaal. Viriel lichaam, maar kwetsbaar 
en dus extra sterk: een klevertje als trofee. 
Maar het klevertje doet de wenkbrauw wat 
zakken en vertroebelt letterlijk hun blik. 
Beiden zijn cyclopen: Simone tijdens de ver
krachting, Rocco tijdens zijn afwijzing van 
Nadia bovenop de kathedraal. Ten slotte 
ook nog tijdens het feestmaal na het kampi
oenschap dat Rocco won, tijdens zijn feest
rede en dronk over ‘ginds’ en ‘toen’. Het kle
vertje begeleidt de meest dramatische scè
nes. Het schuift het lichaam beter dan 
welke andere regievoridst naar voor.

De inventaris van de stukken in de gardero
be is één. Hoe worden ze gecombineerd met 
de stukken van hun tegenspelers? Hoe evo
lueert him ensemble in een scène, tussen 
scènes? Een schaakspel: ik zet dit tegenover 
dat van jou: vest tegenover trui, mantel 
tegenover trenchcoat, zwart tegenover wit, 
pelskraag tegenover vestkraag, hoed tegen
over pet enzovoort. Enkele voorbeelden.

Neem de bijzonder korte, misschien ook 
daardoor zeer aandoenlijke en daaren
boven narratief heel belangrijke scène 
waarin Rocco en Nadia verliefd en onschul
dig samenzijn. We zien ze niet in bed, maar 
achteraan staand in een tram. Visconti 
gooit deze scène slordig weg, tussen de 
plooien van het verhaal. Deze fase van de 
verliefdheid interesseert hem niet. Niet ver
wonderlijk dat je er als kijker nauwelijks in 
gelooft. Dat is ook de bedoeling. Ik moet het 
wel vertellen, maar wil het eigenlijk niet 
laten zien.

Toch is het een passage waarin de kledij 
schitterend wordt ingezet. Het is een mee
dogenloze analyse van een ongeloofwaar
dige verhouding. Vestimentaire luciditeit 
van eerste orde: hij koppelt Rocco’s trui aan 
Nadia's mantel. Zij: de mantel toegeknoopt, 
kuis afgesloten, maar onkuis is de implicie
te vraag van alle vrouwelijke gordels: ont
knoop hem, open de jas, open mij. Hoe 
anders is de trenchcoat bij mannen: onge
naakbaar, een onwrikbaar nee, eendimen
sionaal, imponerend en impotent. Nadia's 
regenmantel is een gefluisterde liefdes
verklaring, uitsluitend voor hem bestemd. 
Weet hij het? Dat is lang niet zeker: er is nog 
steeds dat truitje, het flatteert zijn torso, des
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te meer met zijn werkzak op de schouder, 
des te meer omdat zij zich tegen zijn torso 
aanvleit. Het is die trui met de brede band 
van geometrische figuren. Met die trui zet 
Visconti Rocco in een grammaticaal dimi
nutief: mannetje, jonkske. Mooier dan 
welke dialoog laat hij het misverstand zien; 
Snel, maar zo aandachtig in elkaar gezet. 
Snel omdat het niet om aan te zien is?

Milaan, de kathedraal, het dak. Een meedo
genloos afscheidsduet: we zien elkaar nooit 
meer terug. Een hoogtepunt van de film. 
Visconti maakt dit scharnierpunt des te 
krachtiger omdat hij het op onwaarschijn
lijke leest schoeit. Hoe komt Rocco in truit
jes plots aan zijn viriele trenchcoat? Maar 
ook: waarom op het dak van dit historisch 
monument (daarover zo meteen)?

Eerst het duet: niet alleen gesproken in 
dialoogvorm, maar nog fataler in kledij 
zichtbaar gemaakt. Waar begin je, bij hem, 
bij haar? Bij hem.

Rocco’s heel nieuwe profiel: kraag achter
aan omhoog, vooraan neergelegd - afwij
zend en stoer in de nek, neutraal en voor
zichtig langs de sleutelbeenderen. Donker 
hemd en klevertje op de linkerwenkbrauw.

Nadia’s mantel in zacht pluizende stof. In 
die stof kan je de gordel nooit stevig aan
trekken. Verder: handschoenen en knoopjes 
op de mantel. Een dame. Om de hals een 
pelsje. Houdt ze de prostituee nog even ach
ter de hand?

Alles wordt gezegd in hoe de gordel wordt 
aangetrokken, welke kraag ze hebben. De 
ene gordel is duidelijk de andere niet. De ene 
kraag is al evenmin de andere. In Shanghai 
Express (Vbn Sternberg) is er een gelijkaar
dige scène, met een gelijkaardige strate
gische oppositie van de kraag: pels tegen
over uniformkraag. Kraag die niet spreekt, 
pels die wuift. In de Hollywoodfilm is alles 
echter uitvergroot, vereenvoudigd, wordt 
het zonder reserve geponeerd en geëxploi
teerd. Subliem - maar Visconti doet hetzelf
de zonder uitvergroting. Nadia’s pelsje is 
kleiner en er is geen windmachine. Rocco’s 
kraag is complexer: vooraan neergelegd, 
achteraan opgezet. In beide: dons tegenover 
snavel, charme tegenover strengheid, haar 
hoofd in dons opgetild, zijn hoofd door de 
kraag onthoofd.

Of neem nu de opgestroopte mouwen van 
Simones witte hemd. Dat zien we in drie 
scènes: in een kamer na de seks, in een 
speelhol, in de abstract witte kamer in het 
appartement van Rosaria, de moeder. 
Opgestroopt: ontspannen, informeel, onbe
schermd, maar mogelijk ook agressief. 
Slonzig, slordig, zonder structuur, ook al 
kan je ‘je mouwen opstropen’ en de wereld 
verzetten. Simone daarentegen verliest met 
zijn lichaam ook zijn moraal: het opge

stroopte is hier het vormloze. Zwakheid en 
aangekondigd verval. Straks - weg van het 
gestolen witte hemd - aan de doorhangen
de nacht.

De opgestroopte mouwen van Simone, de 
slonzige onderjurk van Nadia. Onder het 
oog van de moeder, in haar appartement. 
Het decor steekt af tegen alle andere inte
rieurs- het is een theaterdoos, eenoogver- 
blindend witte wand, een bed, een wasdraad 
met nylonkousen erover. Simone: wit hemd, 
opgestroopte hemdsmouwen, ellebogenop 
de dijen, slordig op de rand van het bed. 
Alles gefilmd als grafisch zwart tegen een 
witte achtergrond. Een duet dat slonzigheid 
laat zien in een luxueus minimalisme,

Nog even de nylonkousen van Nadia. Ze sig
neert er haar entree in de film, in het nest 
van de moeder mee. De kousen zetten luxe 
en schaamteloze verleiding in één close-up 
neer. Heftig contrast tussen antieke moeder 
en moderne jonge vrouw, tussen archaï
sche familieband (kuis ondergoed van de 
zonen, het strenge familieportret) en indivi
duele levenskeuzes. Zij als stad die in een 
licht stofje de kamer binnenwaait, als par
fum in een stal.

Later in twee scènes (de eerste liefdes
nacht, het slonzig kraken van Rosaria’s 
appartement) hangen de nylonkousen op 
een draad te drogen. Een snelle wasbeurt 
voor de kunststof: een van de wonderen van 
het moderne textiel. In één beweging gaat 
de nylon aan en uit, als een condoom.

Dan de moord. Nadia en Simone. Tussen 
beiden haar witte mantel: aan en weer uit, 
aan en weer om. Hij trekt de jas los, zij rukt 
er zich uit, hij raapt de jas op, hij wikkelt 
haar erin. De witte jas wervelt van haar 
schouders op de grond en weer omhoog, om 
haar rug en schouders. Haar witte jas 
schreeuwt het contrast uit met zijn zwart 
harnas van zweet en stank. Onder de witte 
jas verschijnt haar donkere onderjurk: 
schouderbandjes, kant, doorschijnend. 
Haar kreet is de klankversie van het wit 
tegen het zwart. Alles is hier omkeerbaar 
geworden, zoals in Le Viol van Magritte. 
Boven haar schreeuw zijn jankend, blaffend 
“copriti” (bedek je), want: je krijgt kou, 
want: ik kan je naaktheid niet meer zien, 
want: bescherm me, want: word weer mijn 
godin, want: word weer mijn hoer, want: ik 
lust grenzeloos naar je blote lijf. Dezelfde 
twee woorden die in de boksring, maar nu 
in het oor van Rocco gefluisterd worden, als 
was zij hem. De al te nadrukkelijke parallel
montage van moord en wedstrijd, van mes 
en vuist is minder belangrijk dan de conti
nuïteit van het ene ‘bedek je, dek je’.

Daarna weer wit: Rocco, het onderhemd 
dat we al eerder zagen, Simone in de jas van 
het verval. Opnieuw het contrast van zwart
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en wit. Nu op het bed (zoals daarnet op de 
oever van het water). Het "copriti" dat alles 
nog net zou kunnen omkeren, is vervangen 
door een langgerekt gejank: “no” en “tutto 
è finito", variant op maar ook omkering van 
het ‘alles is volbracht’. Simone ruggelings 
op het bed; Rocco bóvenop hem. Fÿsieke 
verstrengeling, een homo-erotische omhel* 
zing, een lang aangehouden en herhaald 
"noooo": liefdeskreet, doodskreet. Kn Rocco 
dekt, bedekt Simone. Zwart tegen wit, 
gekleed tegen ontkleed, huid tegen huid- 
loos. Extremer, excessiever kan haast niet.

Onwaarschijnlijke heftigheid, uitvergroting 
die niet op het scherm, maar slechts binnen 
de conventies van theater en opera te dra
gen zijn. In extreme kostuums zou het op 
afstand gehouden kunnen worden, niet als 
lyriek verpakt in krantenpapier. De acteurs 
willen zo snel mogelijk uit deze vieze, 
semantisch knullige kledij. Na iedere scène 
wil de acteur zo snel mogelijk naar de kleed
kamer. Niet eens omdat de kostuums vies 
zouden zijn, maar omdat ze bodemloos 
nietszeggend zijn. Pas dan is iets lelijk. 
Walging maakt zich van hen meester. 
Visconti exploiteert die gêne. Hij schuift van 
de ene dissonant naar de andere, laat iedere 
gêne volgen door een nieuwe, ergere, meer 
verwoestende.

Dit is de kledij van de sprakelozen. De kle
dij van de naakten. De kledij van de maat
schappelijke schaamte. De kledij van dege
nen die geen geschiedenis kunnen grijpen, 
die naast de geschiedenis grijpen, die door 
de geschiedenis gegrepen worden.

De locatie als tweede kostuum

Kostuums tonen, ze doen ons kijken; loca
ties vertellen, het zijn in de eerste plaats 
narratieve instrumenten (tussen kijken en 
vertellen bestaat niet alleen een verschil, 
maar ook een tegenstelling). De informatie 
die kostuums binnen het verhaal kunnen 
geven, blijft ondergeschikt aan andere rela
ties tot het lichaam, zijn anatomie, zijn sek
sualiteit, zijn specifieke motoriek.

Locaties bewegen niet, kostuums daaren
tegen volgen in perfecte synchronie iedere 
beweging van de acteurs. De locatie structu
reert, het kostuum dynamiseert. Kostuums 
zijn niet alleen rond het lichaam, maar in 
de eerste plaats rond bewegingen gedra
peerd. Kostuums vertellen niet, maar zin
gen. Kledij is een muzikale partituur. 
Locaties behoren tot de longue durée van de 
film, kledij zet de kleinste tijdseenheid, de 
oogopslag neer in het hart van de film.

Locaties verankeren de film in de ruimte, of 
het nu die van de toekomst, van de fantasie, 
van de pornografie of van het neorealis

tische drama is. Locaties zetten de grenzen 
uit waarbinnen het verhaal verteld wordt: 
van hier tot daar. In Rocco is het Milaan, een 
stad die bestaat - uiteraard als een verzame
ling trajecten. De personages verlaten ruim
tes, komen bij andere aan, houden er halt. 
Het doorkruisen weegt minder dan het 
kruispunt. Het kruispunt is een ruimtelijk 
exces: er zijnmeerdere richtingen mogelijk. 
Kruispunten zijn melodramatisch.

RoCco speelt zich af in de periferie van de 
grootstad. Niet de suburb, maar de woonka
zernes die als een korst rond het centrum 
zitten. En daar weer rond: braakland, klaar 
en wachtend om deel te worden van de peri
ferie. Ruimte die te koop staat: waar de 
eigenaar vanaf wil, waar de bouwheer nog 
een lagere prijs voor wil bedingen. Alles is 
dus en attendant.

In de film is er nog een ruimte door een 
traject aan Milaan verbonden: Lucania. 
Verbonden in gesproken woorden, als een 
geneuried liedje. Niet alleen ‘ginds’, maar 
ook ‘toen’. De terugkeer (in ruimte en tijd) 
is de beweging van Rocco; het hier en nu 
van Milaan is de beweging (het ter plaatse) 
van Simone.

De periferie lust naar het centrum, het cen
trum stoot de periferie af. De eerste sequen
ties van de film: aankomst in Stazione 
Centrale, meteen de tram naar de buiten
wijk tot aan de terminus - de capo linea. En 
dan nog verder, veel verder. Dat onmetelijk 
verder is de plaats van de periferie en in die 
periferie speelt het verhaal zich af. Daar ligt 
het centrum van de film. De film staat zo 
haaks op het centrum van de stad. Vanuit 
het centrum van de film is het centrum van 
de stad nu periferie geworden. Een periferie 
die niet te bereiken is. Ook het centrum is 
geen plek, maar een verhouding.

De scène net daarvoor: nacht, braakland, 
het talud van een trein, houten tuinhuisjes, 
ruimte die wacht op investeerders. Een 
decor voor Carné. Men verwacht Gabin, 
men verwacht een gestileerde idylle, een 
gestileerd afscheid. Maar het is Delon in die 
vermaledijde trui. Een lief, onschuldig truit
je voor het immorele braakland. Hier is het 
altijd nacht: de nacht van het bezit, de 
nacht van de betekenis. Rechteloze ruimte; 
pathologische ruimte. De verkrachting van 
Nadia onder de ogen van Rocco had niet 
eens gefilmd moeten worden. De locatie vat 
het allemaal samen.

Opnieuw de kathedraal van Milaan, de 
steeds meer intrigerende afscheidsscène. 
Waarom hier, in het historisch centrum, de 
toeristische attractie, overgevisualiseerd en 
uitgehold? Rocco komt er nooit, en nu plots 
wel. Visconti koos voor deze dramatische 
kantelscène de plek van de postkaart. 
Melodramatische confrontatie op een histo

risch monument dat geen geschiedenis 
meer produceert. Het monument is plots 
veel schrijnender dan de periferie, dan het 
braakland. Wat Rocco daarboven doet, is 
hetzelfde als wat Simone in het donker 
deed. Braakland en kathedraal: ze zijn ver
wisselbaar.

Twee regimes der kledij

De Amerikaanse film is functioneel: econo
misch, duidelijk leesbaar, een zeer precieze 
inzet van betekenis. Alles is ér teken. De 
Amerikaanse film is een eindeloze variatie 
op een klein aantal schema’s. Men presen
teert er een zelfgecreëerd, gesloten univer
sum. Herhaling geeft aan deze cinema een 
kracht die ze geenszins nog uit de werkelijk
heid hoeft te halen. Vandaar haar vermo
gen om spiegelend afstand te nemen, van
daar haar fundamentele speelsheid. Voor de 
Amerikaanse film is de regel belangrijker 
dan de materie (acteurs, kledij, locaties, 
licht, klank). Daarom is de Amerikaanse 
film abstract. Zijn duidelijke, abstracte 
regels (genres, glamour) maken dat men er 
niet in moet geloven. Deze filmcultuur 
begint na het ongeloof. Ze exploiteert wat 
na het ongeloof allemaal mogelijk wordt. In 
die zin is de Amerikaanse film radicaal 
atheïstisch.

De Europese film is dat niet. In plaats van 
economische gladheid, het luxueuze sur
plus van weerstand. Weerstand van mate
rie en geschiedenis, van zwaarte en het 
gewicht der dingen is de kern van de 
Europese filmesthetiek. De betekenisecono- 
mie van de Europese film vertrekt niet van 
het gladde, gesloten oppervlak, maar van
uit de spanning van al wat zich niet meteen 
schikt: gras, water, licht, stroeve kledij, het 
onregelmatige gezicht, de weerbarstige 
motoriek.

In de Europese film is de regel niet over
heersend, vandaar de indruk dat de 
Europese filmtraditie een realistische is. 
Maar realisme betekent hier niet kopie. Juist 
de weerstand maakt die onmogelijk. Wie 
weerstand moet overwinnen, is zich bewust 
van de te investeren energie, ontwikkelt 
middelen om die weerstand te leren ken
nen, te gebruiken, te omzeilen. In plaats 
van de regel, de arbeid. Beide induceren 
zelfbewustzijn. Tegenover de kritiek van de 
regel, de kritiek Van de arbeid. In hét onder
zoek van de regel ontdekt men het classicis
me van de Amerikaanse film - steeds op de 
drempel van steriliteit. In hét onderzoek 
van de arbeid ontdekt men het gevaar van 
het documentaire - steeds op de drempel 
van naïviteit, öf erger nog, demagogie.

De lucide omgang met regel én arbeid laat 
speelsheid toe: afstand tot de regel, afstand 

tot de arbeid. Zo slaat in de Europese tradi
tie de realistische (documentaire) verhou
ding tot de wereld om in een realisme van 
de set, de tournage (Bresson; Rossellini, 
Renoir, Pasolini, Fassbinder, Godard). 
Renoir - leermeester van Visconti - laat dat 
duidelijk zien: zijn realisme is nooit kleverig 
letterlijk, maar steeds grappig, afstandelijk 
ten aanzien van de opgeroepen werkelijk- 
heidswaarde. Nee, zie je in zijn films, werke
lijk is nooit werkelijkheid. Zo keert het rea
lisme om zijn eigen as, zoals op een heel 
ander vlak de kunst van de regel in de 
Amerikaanse film.

Visconti exalteert eruditie, vult als een 
maniakale materialist objecten, ideeën, 
locaties, emoties, motoriek met het volste 
en traagste gewicht van het theater. De 
gevaarlijke inzet van een voorstelling 
neemt hij mee op de filmset. Niet verwon
derlijk dat zijn films onfunctioneel zijn en 
juist daarom zo aangrijpend; dat de kos
tuums Overvol zijn en juist daarom 
ondraagbaar en juist daarom het podium 
van een mogelijke triomf. Visconti is niet de 
speelsheid van het realisme, maar de melo- 
dramatiek ervan. Ieder element weegt als 
een ding, is een ding met volume, gewicht, 
kleur. Visconti of het excessieve gewicht. 
Dat gewicht genereert gêne: bij hem geen 
ontklede personages, maar ontblote 
acteurs. Visconti’s esthetiek is die van het 
onontkoombare. Het is de inversie van de 
speelsheid, maar evenzeer een kritiek van 
de kopie, van het document.

Is de Amerikaanse film atheïstisch, de 
Europese is materialistisch. Men kan van 
film moeilijk iets anders verwachten. 
Onvermijdelijk wórdt het “ah gioia” van 
Violetta (La Traviata, Verdi) het “tutto è fini
te” van Rocco (Luchino Visconti),

Met steun van het departement Rits van de 
Erasinus Hogeschool, Brussel.
Met dank aan Frieda Sorber, conservator van de 
historische collectie van het MoMu, Antwerpen.

Noot

1 Rocco e i suoi fratelli (Rocco en zijn broers) van 
1960. Regie van Luchino Visconti. Met Alain 
Delon (Rocco), Renato Salvatori (Simone), 
Spiros Focas (Vincenzo), Max Cartier (Ciro), 
Rocco Vidolazzi (Luca), Annie Girardot 
(Nadia), Katina Paxinou (Rosaria Parondi, de 
móéder). Hier worden uitsluitend de kostuums 
van dé hoofdpersonages bekeken.
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In memoriam Dritte Romantik
Een imaginaire rondleiding in het tentoonstellingsproject Dritte Romantik, 

gesneuveld als gevolg van de worsteling van de Duitse natie met haar identiteit

HANS DE WOLF

Op 7 maart 2007 opende in het zopas volle
dig vernieuwde grote parcours van het 
Paleis voor Schone Kunsten van Brussel een 
indrukwekkende tentoonstelling. Blicke auf 
Europa. Europa und die Deutsche Malerei des 
19. Jahrhunderts vormt vermoedelijk de 
meest ambitieuze selectiè meesterwerken 
uit de Duitse 19de-eeuwse schilderkunst die 
ooit buiten Duitsland bij elkaar werd 
gebracht. Het project werd, rekening hou
dend met de omvang en de kwaliteit van de 
stukken, in een onwaarschijnlijk korte tijd 
bedacht, ontwikkeld en gerealiseerd. Een 
team met de grootste specialisten van de 
Duitse 19 de eeuw, onder leiding van 
Generaldirektor Martin Roth uit Dresden en 

Bernard Maaz, Directeur van de Alte 
Nationalgalerie in Berlijn, kan nu opge
lucht terugblikken op het hele avontuur. De 
lading is onder dak. Het spektakel kan 
beginnen.

Blicke auf Europa is geconcipieerd als een 
traditioneel cultureel vlaggenschip dat het 
Duitse voorzitterschap van de Europese 
Unie een bijzondere glans moet verlenen. 
De Duitse kanselier Angela Merkel in eigen 
persoon, geflankeerd door de Belgische eer
ste minister Guy Verhofstadt, heeft de ten
toonstelling inmiddels geopend. In hun zog 
kunnen duizenden bezoekers zich een vrij 
volledig beeld vormen van een hoogst inte
ressante schilderkunstige traditie waarmee 
weinigen buiten de Duitse grenzen ver
trouwd zijn. Bij de Kloosterruïne van Caspar 
David Friedrich, de Kleine morgen van 
Phillip Otto Runge, een interieur van 
Adolph Menzel of een gekwelde compositie 
van Arnold Böcklin, zal de bezoeker besef
fen dat het om kunst gaat die ingebed is in 
een complexe culturele traditie waarin het 
geografische begrip ‘Duitsland’ centraal 
staat. Alhoewel, dat wil de tentoonstelling 
nu net niet laten zien. Zoals de titel sugge
reert, staat niet de Duitse schilderkunst op 
zich centraal, maar haar ‘verbondenheid’ 
met Europa. Dat uitgangspunt werd ver
taald in een parcours van twaalf zalen, 
waarin telkens een andere Europese cultu
rele en landschappelijke omgeving zich als 
inspiratiebron aandient voor de Duitse, 
rondreizende kunstenaar: het Griekenland 
van Winckelmann natuurlijk, het Italië van 
de Nazareners, maar ook het Noorden en 
Scandinavië, Bohemen, Polen, Rusland, de 
Lage Landen, Frankrijk en Spanje worden 
voorgesteld als aparte, door Duitse schilders 
geobserveerde biotopen.

We hoeven er niet aan te twijfelen dat 
deze tentoonstelling een degelijk werkstuk 
is dat kan bogen op een lange museale en 
kunsthistorische traditie. Ook de selectie 
van de werken kan moeilijk overtroffen 
worden. En toch kunnen we er niet omheen 
dat Blicke auf Europa in wezen een ‘hofpro- 
ject’ is, een project gewenst en gefinancierd 
door het ‘Hof’ in Berlijn, met het oog op een 
eenmalig optreden in de hoofdstad van de 
Europese Unie.

Dat geldt wellicht voor veel projecten die 
uit een Europese agenda zijn geboren 
- maar in het geval van Blicke auf Europa 
liggen de zaken anders. Duitsland is een van 
de meest invloedrijke partners in het 
Europese project, en het feit dat de tentoon
stelling in een recordtijd in elkaar werd 
gezet, heeft minder met de gekende Duitse 
Sachlichkeit te maken, dan met het feit dat 
een ander project aan het oog van Europa 
moest worden onttrokken.

Dat andere project werd bijna twee jaar eer
der op de rails gezet door het Paleis voor 
Schone Kunsten, in samenwerking met de 
Staatliche Museen zu Berlin. Het vertrok 
eveneens vanuit de Duitse romantische tra
ditie en het zou, eveneens in twaalf zalen, 
de ontwikkeling van die erfenis doorheen 
twee eeuwen Duitse kunstproductie tonen. 
Daar houden alle gelijkenissen op.

Dritte Romantik, zoals het aanvankelijke 
project heette, richtte zich niet op de percep
tie van Europa door de Duitse 19de-eeuwse 
kunstenaar, maar op Duitsland zelf, op de 
identiteit van het land en de verwevenheid 
van die identiteit met de Duitse cultuur. 
Dritte Romantik wilde de mentale omgeving 
oproepen waarbinnen de vroege romantiek 
als radicaal Phânomen des Geistes tot ont
wikkeling kwam, en aantonen hoe artistie

ke projecten als die van Joseph Beuys met 
deze traditie verbonden zijn. Dritte 
Romantik had de, achteraf beschouwd, mis
schien wat overmoedige ambitie om een 
aantal door historische omstandigheden uit 
elkaar geslagen stukken verleden weer met 
elkaar te verbinden, om van daaruit nieuwe 
inzichten te winnen.

Deze evaluatie van een belaste culturele 
identiteit werd helaas niet geschikt bevon
den om de Duitse natie in Brussel te verte
genwoordigen. Kort na de voorstelling van 
het tentoonstellingsconcept keerde de diplo
matieke vertegenwoordiging van Duitsland 
in België zich tegen het project. Voor alle 
duidelijkheid: de tentoonstelling werd in 
wezen niets ten laste gelegd. Er kwam geen 
inhoudelijke discussie over de relevantie 
van het project. Men was enkel van mening 
dat de denkrichting die in Dritte Romantik 
wordt ontwikkeld, niet geschikt is voor een 
optreden binnen de specifieke Europese con
text in Brussel. Een merkwaardige stelling. 
Alsof de presentatie van enkele aspecten 
van de culturele identiteit van Duitsland 
aan de Europese partners in de hoofdstad, 
in tegenstrijd zou zijn met de Europese 
geest. Alsof de brede consensus over de 
vroege Duitse romantiek als belangrijkste 
bijdrage van de Duitstalige wereld tot de 
Europese cultuur, in Brussel plots haar rele
vantie zou verliezen. Maar met deze inter
ventie van de Duitse diplomatie was de toon 
gezet. In de coulissen van de Berlijnse amb
tenarij nam de zenuwachtigheid ten opzich
te van Dritte Romantik systematisch toe, wat 
uiteindelijk zou culmineren in een drasti
sche ingreep. In december 2005 besloot de 
raad van de Bundeskulturstiftung een eerder 
in het vooruitzicht gestelde financiering van 
het project niet na te komen. Dat betekende 
de doodsteek voor het project en leidde tot 
een open confrontatie tussen het politieke 
establishment in Berlijn en enkele hoofdrol
spelers in de culturele en museale wereld. 
Maar wat was nu precies de aanleiding voor 
zoveel commotie?

Dritte Romantik

Het oorspronkelijke concept van de ten
toonstelling werd bedacht door Eugen 
Blume, hoofd van Hamburger Bahnhof — 
Museum für Gegenwartskunst Berlin, en in 
een later stadium ontwikkeld en verfijnd in 
samenwerking met de auteur. De titel Dritte 
Romantik is ontleend aan een hersenspinsel 
van een fysicus uit Leipzig, Gustav Theodor 
Fechner (1801-1887), een soort Duitse 
Fourier die, na een diepe existentiële crisis 
uitgelokt door het verlies van zijn geloof in 
een positivistische benadering van de reali
teit, op zoek ging naar een algehele bezie
ling van de dingen, steunend op een zinge
vende symbiose tussen kunst en weten
schap. Een verzoening die volgens hem 
slechts kon uitmonden in een andere, derde 
vorm van romantiek. Het verhaal van 
Fechner laat toe om de kerngedachten van 
de historische periode die met de romantiek 
wordt geassocieerd, te extrapoleren naar 
andere periodes, en ze op hun Nachleben te 
onderzoeken.

In een volgende beweging ontstond een 
directe verbinding met het denkkader van 
een andere uitgetreden wetenschapper: 
Joseph Beuys. De parallellen tussen de crisis 
van Fechner en de daardoor uitgelokte visi
oenen, en de artistieke ontwikkeling van de 
jonge Beuys in de richting van een Soziale 
Plastik — zijn ‘verbrede kunstbegrip’ - lagen 
plots voor het grijpen. Het ene liet zich 
begrijpen als een echo van het andere.

Daarmee hadden we twee ankerpunten 
uitgezet en de nieuwsgierigheid was groot 
om de ruimte daartussen op verdere echo’s 
te onderzoeken. Het leidde tot een doorlich
ting van de Duitse identiteit, die de vroege 
uren van de romantiek, toen het begrip nog 
niet in gebruik was, verbindt met de tweede 
helft van de 20ste eeuw. Twaalf variaties op 
een onderwerp, elk met een eigen karakter. 
Binnen dit denkkader was het volkomen 
vanzelfsprekend geworden om de achtste 
zaal te wijden aan de recuperatie van de 
vroege romantiek door het nationaal-socia- 
lisme. Daarbij is het van belang dat deze 
mise-en-scène niet, zoals gewoonlijk 
gebeurt, als een morele aanklacht werd 
opgevat, maar als een noodzakelijk schar

nier, onmisbaar voor een goed begrip van 
de volgende zalen en in het bijzonder van 
het oeuvre van Beuys.

We kunnen ons nu wagen aan een korte 
rondleiding in de ongewenste tentoonstel
ling.

I. De eerste ruimte is een tekstruimte. Ze 
herinnert er ons aan dat het dichters en 
denkers zijn geweest - Novalis, Hölderlin, 

. Schlegel, Tieck... - die als eersten het gebied 
van de romantiek hebben verkend. Centraal 
staat ook de onmogelijkheid om te komen 
tot een Sluitende definitie van het fenomeen. 
De Duitse romantiek kan omschreven wor
den als het ontluiken van bepaalde geestes
stemmingen die dichters, schilders, musici 
met elkaar verbinden en die ze bij elkaar 
herkennen. Stijl is volkomen secundair. De 
verschillende stromingen die door deze 
romantische ader worden gevoed, zijn met 
elkaar verbonden via zichtbare en onzicht
bare kanalen die men nooit precies in kaart 
kan brengen en nooit volledig kan overzien. 
Dat is de moeilijkheid. De Duitse romanti
sche erfenis, die intiem vervlochten is met 
de Duitse identiteit, kan onmogelijk tot een 
aantal causale verbanden of stilistische cri
teria worden herleid. Ze omvat tegelijk, en 
op complementaire wijze, een diepgaande 
herbronning van de westerse beschaving en 
een radicaal maatschappijprogramma. 
Deze gedachte zet het verdere verloop van 
de tentoonstelling in perspectief.

II. In contrast met de eerste 'woordruimte' 
staat de eerste 'beeldruimte', waarin ten 
hoogste twee werken (misschien zelfs 
slechts één) van Caspar David Friedrich te 
zien zouden zijn. Die keuze was ingegeven 
door een aantal vragen: ten eerste, waarom 
functioneren de werken van Friedrich, zon
der twijfel de bekendste schilder geasso
cieerd met de romantiek, niet optimaal in 
musea; en vervolgens, voor welke ruimtes 
werden ze meestal gerealiseerd? De museale 
logica die onvermijdelijk verbonden is met 
de idee van de verzameling en de confronta
tie van kunstwerken, staat haaks op de 
artistieke intenties van de schilder uit 
Greifswald. Das Kreuz im Gebirge is bijvoor
beeld een altaarstuk. Gepresenteerd in een 
museum, zoals onlangs nog in Essen en 
Hamburg, gaat een belangrijke dimensie 
verloren: de sacrale ruimte ontbreekt. De 
diepe, intense ruimtelijkheid die Friedrich 
ons aanbiedt, vraagt een tegenruimte, een 
soort mentale klankkast die de kijker toe
laat om in communicatie te treden met het 
werk. Het was de bedoeling die tegenruim- 
te(s) te laten ontwerpen door architecten.

III. Ook voor de derde ruimte hadden we 
beroep moeten doen op de expertise van een 
architect, maar deze keer niet om een ruim
te te bedenken, wel om een rond 1800 
geconcipieerde ruimte te reconstrueren. De 
jong gestorven schilder, tekenaar en botani
cus Phillip Otto Runge had aan het prille 
begin van de 19de eeuw het plan opgevat 
om de wereld te duiden aan de hand van 
een volkomen nieuw systeem, gebaseerd op 
wetenschappelijke analyses van kleur en op 
morfologieën die teruggaan op de observa
tie van vormen in de natuur. Deze allesom
vattende herdichting van de wereld leidde 
onder andere tot het ontwerp van de cyclus 
De tijden, een programmatische reeks doe
ken die hun plaats hadden moeten vinden 
in een speciaal ontworpen kamer, die 
bovendien van een zachte muzikale omlijs
ting zou worden voorzien. Met dit voortijdig 
onderbroken project bedacht Runge voor 
het eerst, een halve eeuw voor Richard 
Wagner, een gesamtkunstwerk. Slechts 
enkele fragmenten van de cyclus werden 
uitgevoerd en zouden voor het eerst de 
Hamburger Kunsthalle hebben verlaten. 
Aan de hand van de tekeningen van de 
kunstenaar zou in Brussel voor het eerst 
een poging zijn ondernomen om Die Zeiten 
als gesamtkunstwerk te facsimileren.

IV. Hoewel Carl Friedrich Schinkel vooral 
naam maakte als classicistisch architect, 
droeg hij in zijn jonge jaren als schilder van 
imaginaire landschappen bij aan de ont
wikkeling van een originele beeldtaal in het 
theater en de architectuur. Zijn imaginaire 
gotische kathedralen combineren een 
romantische Entfernung met een nostal
gisch verlangen naar een geïdealiseerde 

middeleeuwse Bauhütte. Als basis voor de 
Schinkelruimte zouden we een facsimile 
naar Brussel hebben gehaald van het thea
terdecor dat hij ontwierp voor Mozarts 
Zauberflöte, en dat een keer per jaar wordt 
gebruikt bij een opvoering van het stuk in 
de Staatsoper Unter den Linden. Het decor 
is een buitengewoon voorbeeld van een 
autonome romantische ruimte.

V. Ook de vijfde ruimte wordt gedomineerd 
door een theaterdecor, dat echter een heel 
andere visie op de werkelijkheid uitstraalt. 
Rond het midden van de 19de eeuw is de 
relatie van de kunstenaar met zijn omge
ving ontregeld. De figuur van Richard 
Wagner is een emblematisch voorbeeld. 
Wagner koesterde een pessimistische visie 
op het leven, ontleend aan Schopenhauers 
filosofie, maar belichaamde tegelijk de 'zelf- 
verheffing’ van de kunstenaar die alle zwak
tes in de mens zou uitbannen - een houding 
die de vroege Nietzsche inspireerde.

In de tentoonstelling zou dit wagneriaan
se beeld van de werkelijkheid worden voor
gesteld door een decor ontworpen voor de 
opera Parsifal en bewaard in Bayreuth. 
Geen ruimte is geschikter om de magistrale 
dimensie van het wagneriaanse gesamt
kunstwerk te illustreren. Het tegelijk 
extreem theatrale en technologisch com
plexe decor roept een radicaal geromanti
seerde voorstelling van de werkelijkheid op. 
De gekwelde ziel kan er zich volkomen in 
verliezen — in de woorden van Mallarmé: 
“l’artiste que nul n’est”. Aansluitend op de 
Wagnerzaal, en als koppelteken naar de vol
gende zaal, was een tekstcoulisse voorzien 
over het denken van Nietzsche dat in deze 
context van belang is.

VI. In het laatste kwart van de 19de eeuw 
manifesteren zich enkele kunstenaars 
waarvan het werk onmiskenbaar wordt 
gevoed door een romantische ader. Zij staan 
echter volkomen los van de poëtische en 
sociale bespiegelingen van de vroege 
romantici. Hun werk is eerder gestoeld op 
een hermetische symbolentaal. Het atelier 
wordt een oord van isolatie en bezinning. 
Aan dit complexe tijdssegment hadden we 
vorm willen geven door het nabouwen van 
de filosofenkamer van de Thieska Galleriet in 
Stockholm. De Zweedse ondernemer en 
Nietzschevorser Thies, die onder andere ook 
een manuscript van Nietzsche bezat, liet 
deze zaal ontwerpen voor uren van filoso
fische bezinning. Ze bestaat uit een monu
mentaal laatnegentiende-eeuws meubel, 
met ingewerkte vetplanten en afgerond met 
een originele cyclus van de hand van 
Edvard Munch, speciaal gemaakt voor de 
ruimte. In het midden van de cyclus en cor
responderend met het centrale deel van het 
meubel, bevindt zich een monumentaal 
portret van de Duitse filosoof. Het was de 
bedoeling dit uitzonderlijke ensemble aan te 
vullen met enkele passende attributen en 
werken van kunstenaars als Arnold Böcklin 
en Max Klinger.

VIL Van bij de aanvang van het project was 
het duidelijk dat de avant-gardebewegingen 
van het begin van de 20ste eeuw (Dada, Der 
Blaue Reiter, Die Brücke, Bauhaus enzo
voort) niet thuishoorden binnen de gevolg
de denkrichting. Dat betekent niet dat je 
daar geen sporen van een romantische 
ingesteldheid aantreft, maar in essentie 
waren deze bewegingen gericht tegen de 
bestendiging van het romantische erfgoed 
en bovendien zeer internationaal van opzet. 
Als enige krachtige uitzondering en tegelijk 
vrij geïsoleerde poging om de moderniteit te 
romantiseren, kennen we het theaterwerk 
van Oskar Schlemmer. Zijn Triadisches 
Ballett, dat gedeeltelijk in de creatieve oase 
van het Bauhaus in Dessau ontstond, kan 
zonder moeite worden begrepen als een 
romantisering van de vooruitgangsidee, 
gekoppeld aan een vrij sentimenteel geloof 
in de inherente schoonheid van de tech
niek. In de tentoonstelling wilden we de 
beroemde kostuums presenteren in een met 
zwart vilt beklede ruimte. Bovendien was er 
een speciaal budget voorzien om een recon
structie van het originele ballet op te voeren 
in een Brussels theater.

VIII. Dit is de eerste ruimte die als proble
matisch werd ervaren. Enerzijds is het dui
delijk dat het nationaal-socialisme, in reac-
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Caspar David Friedrich 

Friedhof im Mondschein, ca. 1834

tie op de ‘ontaarde’ avant-gardekunst, aan
sluiting zocht bij de romantische traditie, 
die als zeer Duits werd voorgesteld. 
Anderzijds ging het om een recuperatie die 
niet op esthetische en inhoudelijke criteria 
berustte, en die leidde tot een valse isolatie 
van de romantische erfenis. Van die scha
duw heeft de romantiek zich nog niet volle
dig kunnen bevrijden.

Het was onmiddellijk duidelijk dat het 
niet de bedoeling kon zijn die ontvreemding 
voor te stellen aan de hand van de relatief 
banale en oninteressante nationaal-socia- 
listische kunst. Veel duidelijker en boven
dien ontluisterend is het vijf uur durende, 
grandioze meesterwerk van Hans Jürgen 
Syberberg, Hitler-Ein Film aus Deutschland. 
De kunstenaar had zich bereid verklaard 
dat project voor Dritte Romantik in een nieu
we vorm te presenteren.

De Syberbergruimte werd opgevat als een 
mentale overgang, een noodzakelijk schar
nier dat de vier laatste ruimtes verbindt met 
de voorgaande en er een extra dimensie aan 
geeft. Misschien was het daarvoor nog te 
vroeg. Ook de figuur van Syberberg is niet 
geheel onbesproken. En toch kunnen we er 
niet omheen dat hij vermoedelijk de enige is 
die in het naoorlogse Duitsland een bepaald 
taboe doorprikt. Net zoals Thomas Mann, 
schrijft Susan Sontag, ziet ook Syberberg in 
het nazisme een groteske opoffering van en 
een verraad aan de dromen van de Duitse 
romantiek.

IX. In de vier laatste ruimtes worden erg 
uiteenlopende posities onderzocht die, na 
het Allemania anno zero, ontstaan zijn uit de 
drang naar nieuwe culturele waarden. Het 
oeuvre van Joseph Beuys - die als piloot en 
marconist deel uitmaakte van het instru
ment van het kwaad - getuigt massief van 
die drang. De monumentale installatie 
Plight (Centre Pompidou) wijst op de 
behoefte om na de terreur van nazi- 
Duitsland een radicaal nieuwe maatschap
pij op te bouwen. Aan de basis van Beuys’ 
engagement ligt de overtuiging dat de kunst 
volledig op eigen kracht nieuwe sociale ver
houdingen kan scheppen. We vinden hier 
een hedendaagse echo van een roman

tische idee die teruggaat tot Novalis en 
diens voorstelling van een werkelijkheid die 
volledig bepaald wordt door de poëzie. 
Beuys’ ‘sociale sculptuur’ en zijn ‘bureau 
voor directe democratie’ zijn enkele voor
beelden van een maatschappelijk model 
gedacht vanuit de kunst, en met de bevrij- 
ding van de menselijke creativiteit als eind
doel. De originaliteit van het door Beuys 
voorgestelde model berust niet in het minst 
hierin dat hij behalve de wortels van het 
onheil ook de balsem van de genezing in de 
kern van de Duitse identiteit opzoekt.

X. De tiende ruimte van het parcours bleek 
het grootste struikelblok. Achteraf gezien is 
dat interessant, want het toont hoezeer de 
perceptie en erkenning van kunstwerken 
verschilt naargelang de maatschappelijke 
context. De beroemde Oktober-cyclus van 
Gerhard Richter, die in een 15-tal schilderij
en de laatste uren evoceert van enkele Rote 
Armee Fraktionterroristen in de gevange
nis van Stammheim, wordt door specialis
ten algemeen beschouwd als een hoogte
punt in het oeuvre van de schilder. Het 
merkwaardige aan Richters benadering ligt 
in het feit dat hij de vinger op een wonde 
legt die het iconografische gegeven van de 
cyclus ver overstijgt, maar tegelijk op geen 
enkel moment stelling neemt. Bijna als een 
optisch effect, in het harde oppervlak van 
een spiegel, toont Richter dat in de radicali
sering en gewelddadige ontsporing van een 
groep jongeren, die voor het merendeel in 
domineehuizen zijn opgegroeid, het onop
losbare probleem van de vrijheid wordt her
haald dat ook aan de basis ligt van Die 
Râuber van Friedrich Schiller. Een niet meer 
te stuiten logica van geweld, aangewakkerd 
door de onmogelijkheid tot communicatie, 
leidt tot de noodlottige zelfvernietiging van 
een romantische droom. Maar tegelijk 
werpt dit een ontluisterend licht op de zich 
in een burgerlijke coulisse verschuilende 
generatie van met schuld beladen vaders en 
moeders in het naoorlogse West-Duitsland.

XI. Anselm Kiefer neemt een ambivalente 
positie in ten aanzien van deze beladen his
torische context, wat vooral tot uiting komt 

in de verdeelde reacties op zijn werk. Door 
de enen geprezen voor zijn eenzame zoek
tocht naar de scherven van een Duitse iden
titeit, wordt hij door anderen precies ver
guisd omdat hij met een zweem naar sensa
tie gebruik maakt van historisch belast 
beeldmateriaal.

Zeker is dat Kiefer bewust de grijze zone 
opzoekt tussen de geestelijke erfenis uit het 
verleden, drager van een specifieke culture
le identiteit, en de geïnstitutionaliseerde 
vorm van barbarij die er zich in het Derde 
Rijk uit ontwikkeld heeft.

In tegenstelling tot de tragische zelfover
schatting van de politieke activisten van de 
RAF, toont de elfde ruimte, aan de hand van 
Kiefers bijna sentimenteel-romantische 
bespiegeling 25 Jahre Einsamkeit, een ande
re mogelijke positie: een radicale, hamleti- 
aanse terugtrekking uit de wereld, in het 
besef van de onmogelijkheid tot authentie
ke artistieke communicatie.

Xn. De twaalfde en laatste ruimte spant zich 
als een boog over de vier voorgaande. Ze toont 
hoe de kunst in de van verlossingsmodellen 
en socialistische ideeën verzadigde Duitse 
Democratische Republiek (DDR) in essentie 
naar romantische modellen teruggrijpt, en 
haar pseudoromantische kopieën met offi
ciële retoriek invult. Als emblematisch voor
beeld fungeert het gigantische panorama- 
schilderij Frühbürgerliche Revolution van 
Werner Tübke, dat in een model op schaal 
1/10 voor het eerst in Brussel te zien zou 
zijn, inclusief de bijhorende muzikale 
omlijsting. Niet alleen de sacrale ruimte 
waarin het werk in Bad Frankenhausen 
werd gerealiseerd, maar ook de rol van de 
schilder als heroïsche illustrator van een als 
onafwendbaar voorgestelde dialectische 
oplossing van historische contradicties, zijn 
aspecten die verwant zijn aan een roman
tische traditie.

Daarmee is de cirkel voorlopig gesloten. 
Zonder twijfel hebben allen die zich in dit 
project hebben geëngageerd een aantal ver
keerde inschattingen gemaakt. De schijn 
van normaliteit bij onze oosterburen blijkt 
snel doorbroken van zodra het verleden ter 

sprake komt. Met Dritte Romantik zou de 
Duitse natie zich in Brussel voor het eerst 
hebben voorgesteld met een project geba
seerd op een onderzoek naar de essentie van 
haar culturele identiteit. Maar wie bepaalt 
of de tijd daarvoor rijp is? En wie bepaalt 
wat de doorslaggevende criteria zijn? Als 
organisatoren konden we voorzien dat niet 
iedereen gelukkig zou zijn met de keuze van 
Syberberg en de scharnierfunctie van zijn 
werk in de tentoonstelling. Dat de cyclus 
van Gerhard Richter op zoveel tegenstand 
zou stoten, heeft ons echter volkomen ver
rast. Bij sommigen leek het zelfs niet door te 
dringen dat het ging om een kunstwerk uit 
de collectie van het Museum of Modern Art 
te New York, en niet om een apologie van 
het terrorisme.

Met dit relaas is een deel van de aangerich
te schade goedgemaakt. Dritte Romantik 
bestaat nu ten minste onder de vorm van 
een virtueel plan. Misschien zullen we er ooit 
nog toe komen de geplande catalogus te rea
liseren, als getuige van en herinnering aan 
een project dat nooit heeft plaatsgevonden.

Kijk op Europa. Europa en de Duitse schil
derkunst in de 19de eeuw loopt tot 20 mei in 
het Paleis voor Schone Kunsten, Ravenstein- 
straat 23, 1000 Brussel (02/507.82.00; 
www.bozar.be).

http://www.bozar.be
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■

ART GALLERIES : Aeroplastics Brussels | Albion London | Analix Forever Geneva | Andersen Copenhagen | Andersson Sandstrom Umea | Andréhn- 
Schiptjenko Stockholm | Anhava Helsinki | Baronian-Francey Brussels | Bartschi Geneva | Bernier/Eliades Athens | Bjerggaard Copenhagen | 
Blancpain Geneva | BND Milan | Bodhi New Delhi | Box Brussels | Brolly Paris | Buchmann Berlin, Lugano | Cent8 Paris | Cerami Couillet | Chelouche 
Tel Aviv I Chinese Contemporary Beijing | Colletpark Paris | Conrads Düsseldorf | Crown Brussels | D&A Lab Brussels | De Broek Knokke | De Zwarte 
Panter Antwerp | Dels Angels Barcelona | Deweer Otegem | Di Marino Naples' | Dvir Tel Aviv | Dupont Paris | Edlin New York j Elbaz Paris | Estrella 
Madrid | Fiat Paris | Flatland Utrecht | Forsblom Helsinki | Galerist Istanbul | Gering & Lopez New York | Geukens & De Vil Knokke, Antwerp | Giroux 
Paris I Godin Paris | Golden New York I Grimm Amsterdam | Grusenmeyer Deurle | Gutharc Paris | Heino Helsinki | Hoet Bekaert Ghent | Hohenlohe 
Vienna | Hufkens Brussels | Hussenot Paris | 18 Reykjavik | In Situ Aalst | Insam Vienna | Invernizzi Milan I Jacobson London | Jamar Antwerp | Janssen 
Brussels I Karpio San José de Costa Rica | Koraalberg Antwerp | Krinzinger Vienna | Kudlek Van Der Grinten Cologne | La Lettre Volée Brussels | 
Lanzenberg Brussels | Lee London | Les Filles Du Calvaire Paris, Brussels | Loevenbruck Paris | Maruani & Noirhomme Knokke | Mauroner Salzburg | 
Meert Rihoux Brussels IMennour Paris I Minini Brescia | Moriarty Madrid | Moser Geneva | Mulier Mulier Knokke My Name's Lolita Valencia, 

Madrid | Obadia Paris Oniris Rennes | Papillon Paris | Paviot Paris | Photo & Contemporary Turin | Polaris - Utudjian Paris | Rech Brussels, Paris | 
Regina Moscow | Rein Paris|Retelet Brussels | Röpke Cologne | Rumpff Haarlem | Russo Torre Pel lice | Ruzicska Salzburg | S65 Aalst | Sels Düsseldorf 

I Senda Barcelona | Simoens Knokke | Soskine New York, Madrid | Sparta Chagny | Sturm Stuttgart | Svetska Prague | Szwajcer Antwerp Taché- 
Lévy Brussels | Tanit Munich | Tarasieve Paris | Tempion Paris | The Approach London | Thoman Innsbruck | Toluca Paris | Transit Mechelen | Traversée 
Munich I Triangle Bleu Stavelot | Vallois Paris | Van Der Mieden Antwerp^Vanhoegaerden Knokke | Vidal Paris | Vidal Saint Phalle Paris | Vilenne 

Liège | Voss Düsseldorf | Wallner Copenhagen | Walter Zürich I Xin Dong Cheng Beijing | Zander Cologne | Zürcher Paris

FIRST CALL: Amerika Berlin | Chung King Project Los Angeles | De Multiples Paris | Figge Von Rosen Cologne | Fonti Naples | Fred London | Goff + 
Rosenthal New York, Berlin | Gold London | Kirkhoff Copenhagen I Levy Brussels | Newman Popiashvili New York | NyborgValby | Pinksummer Genoa 

I Podnar Ljubljana

YOUNG TALENT: AD Athens | ADN Barcelona | Alice Brussels | Art Agents Hamburg | Asbaek Projects Copenhagen | Bastide Brussels | Bienvenu New 
York I Cardenas Bellanger Paris I Cutts Toronto | De Bruijne Amsterdam | De Voldere New York | Dependance Brussels | Desimpel Brussels I 
Grimm/Rosenfeld Munich | Groeflin Maag Basel | Herrmann & Wagner Berlin | Kimmerich Düsseldorf | Kleindienst Leipzig | La Blanchisserie 
Boulogne | Maes & Matthys Antwerp | Monitor Rome | Murata & Friends Berlin | One Twenty Ghent | Prometeo Milan | Raucci/Santamaria Naples 
I Rokeby London | Ronmandos Amsterdam, Rotterdam | Rudolph Berlin | S.A.L.E.S. Rome | Schmidt Maczollek Cologne Skuc Ljubljana | Sommer Tel 
Aviv I The Agency London | The Apartment Athens | V.M. 21 Rome I Vacio 9 Madrid Van Wijngaarden Hakkens Amsterdam | Wentrup Berlin

Preview & Vernissage I 19 April (invitation only)

Opening hours I 20, 21, 22 April I 11am - 7pm

Finissage I 23 April I 11am - 10pm

Venue I Brussels Expo I Halls 11 & 12
Knack DeMorgen

een open geest beleeft meer

dD
Hilton
Brussels ING eECBcE.
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Tweede katern
Nieuws
Gerhard Richter Archiv. Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden. “Ein lebendiger Atlas”, zo omschrijft Dietmar Eiger 
het onlangs geopende Gerhard Richter Archiv in Dresden, 
met een verwijzing naar Richters lopend beeldarchief Atlas. 
Deze typering geeft treffend de bijzondere positie van dit 
nieuwe archief weer. Het houdt het midden tussen een idio
syncratisch kunstwerk van Richter en een normaal kunst
historisch archief. Het drukt Richters paradoxale opstelling 
uit tegenover de kunstgeschiedenis: met het verschaffen 
van informatie problematiseert de schilder zijn werk.

Het archief onder leiding van Elger richt zich in eerste 
instantie op gebruikelijke kunsthistorische projecten. Het 
opende met een serie lezingen naar aanleiding van Richters 
75ste verjaardag, waarvan de teksten later dit jaar worden 
uitgegeven. Er staan nog meer publicaties op het program
ma, zoals de heruitgave van Richters veel geciteerde bundel 
met interviews en dagboeknotities. Vanaf 2009 verschijnt 
een uitgebreide catalogue raisonné in meerdere volumes. Het 
archief inventariseert en catalogiseert publicaties over 
Richter, maar ook tijdschriften en kranten die als voorbeeld 
dienden voor de fotoschilderijen en het documentatiemate- 
riaal dat Richter tijdens het werkproces zelf maakte, zoals 
foto’s van zijn werk in verschillende stadia. Dat materiaal 
zal kunsthistorisch onderzoek nieuwe impulsen geven.

De oprichting van het archief is een laatste zet in een 
haast volledige omwenteling in de houding van Richter ten 
opzichte van de kunstgeschiedenis. Na zijn vlucht uit de 
DDR in 1961, raakte Richter in eerste instantie beïnvloed 
door kunstenaars als Andy Warhol en Marcel Duchamp, 
die op dat moment de klassieke eenheid van het artistieke 
subject in ironische en machinale gestes uiteen lieten spat
ten. Richters fotoschilderijen komen voort uit een drang 
om te breken met de psychologische eenheid van de 
abstract-expressionisten. Verscheidene malen geeft Richter 
in interviews aan dat de amateurfoto voor hem het best 
voorstelbare beeld is, omdat ze alle traditionele artistieke 
middelen ontbeert: geen compositie, geen stijl, geen 
inhoud. Uit Richters eerste surrealistische catalogustekst, 
waarin hij terloops amateurfoto's hoger prijst dan de beste 
Cézannes, spreekt een sterke neiging naar een onpersoon

lijke, objectiverende houding, die haaks staat op het traditi
onele begrip van het kunstenaarschap.

Richters afwijzende opstelling tegenover de traditionele 
kunstgeschiedenis krijgt in deze periode een kritische uit
werking in Benjamin Buchlohs teksten. Buchloh, sterk 
beïnvloed door de theoretici van de Frankfurter Schule, 
herkent in Richters schilderkunst een ondermijnende 
kracht, in staat om het bourgeois discours van de schilder
kunst te laten imploderen. Richter, die in deze tijd bevriend 
raakt met Buchloh, stimuleert deze kritische en conceptue
le receptie van zijn werk en nodigt hem verscheidene malen 
uit om catalogusteksten te schrijven. Richter draagt 
zodoende zelf bij aan een uitgesproken politieke, kritische 
en antikunsthistorische interpretatie van zijn werk.

In 1993 valt Richter in een lang interview met Buchloh 
diens kritische lezing echter openlijk af. Dit interview, gepu
bliceerd in de catalogus van Richters eerste grote over
zichtstentoonstelling in Bonn, markeert het begin van een 
grondige heroriëntering op de kunstgeschiedenis. In de 
daaropvolgende jaren maakt Richter een keur aan traditio
nele kunsthistorische bronnen openbaar. Zo bevat de cata
logus bij de overzichtstentoonstelling schaalafbeeldingen 
van zijn gehele oeuvre, dat hij minutieus blijkt te hebben 
gedocumenteerd en genummerd. Later dat jaar publiceert 
hij zijn dagboeknotities en in 1998 exposeert en publiceert 
hij zijn eigen beeldarchief Atlas. Richters schijnbaar reacti
onaire wending naar de traditie is in essentie een geraffi
neerde ontwikkeling van zijn eerdere houding. Als geen 
ander lijkt Richter te beseffen dat het verdwijnen van het 
artistieke subject enkel kan geschieden in een meervoud 
van interpretaties en duidingen. Hij speelt zodoende met 
zijn kunsthistorisch materiaal de kunstgeschiedenis tegen 
haarzelf uit, door haar te verleiden tot een eindeloos spel 
van herinterpretatie.

1 Tisch
2 Bslurerin
3 Hitler
4 îrocknez
5 Sargtróger
6 Pasganger
7 Hirsch
8 ScUoB Neuschvanstein
9 Tote

10 Alster
11 Base
12 Hinde
li Bozber
1* Sekretrin
15 Kuh
16 Oswald
17 Scharzler
18 Stukas
19 Rustanga
20 XL 515
21 Vogel
22 Ferrari
23 Terese Indeaska
24 Christa and Hoir 1
25 Zelen
26 Yanlie n.a.M.
27 Philipp Wilhelm
28 Frau Marlow
29 Frau oit Sehin
50 Vanille
31 Renate und Marianne
32 Prinz Sturdza
33 mold Bode
34 C. Dereal
35 Paailie X. as Heer
36 Hiegestuhl I
37 Sehnela 1-5
38 Rokokotisch
39 Verwaltungsgebaude
40 ?acilie Schaidt
41 Forerait Dr. Knobloch
42 Portrait Schnievind
43 Turaspringerin I
44 Turaspringerin II
45 Seger (Kuba)
46 Ox. Sphinx «on Oise
4? Sphinx von Giteh
4a 6 Oelakizzen
49 Mailand: Doz
50 Phanton Adtangjager
51 Botes Collier
52 Korridor
53 Agrptische landschaft
54 Verhang I
55 Verhang II (welch)
56 Verhang UX (hall)
57 Yorhang IV
58 Torbang (Morandi)
59 12 Hohren
60 Portrait Klinker
61 Reger II
62 2eletonierender
63 Made hank opf (m».)
64 Miagararall
65 Forerait sa
66 Meldstück
67 zvei Hat
68 alze Boeeo (ait Text)
69 Kahntanrt
70 Ungeschlagene Papiers
71 Portrait Muller
72 Portrait Stroher
73 Frau ait Kind (Strand)
74 Kinnen
75 Mlorolle X - III
76 Weaenfela
77 Plaslâche Krone
78 Tiger
79 Motorboot
ao 10 Oelskizzen
81 Portrait Fror. Zander

1962
1962
1962
1962
1962
1965
1965
1965
1963
1963
1963
1965
1965
1964
1964
1964
1964
1964
196»
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
196»
196»
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1964
1965
196$
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965 
1965/88
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965 ca.
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965 
1965/66
1965

90 x 113 
135 as 110 
no x 130
105 X 70 
135 x mo 
140 x 176 
150 x 200 
190 x 150 
100 X 150
60x80 
78 x 60
30 x 45 

ISO x 180 
150 x 100
150 X 150 
130 x no
100 X 130
60 x 80 
88 x 130

IIO x 130 
150 x 190 
14$ x 200 
ITO x ISO 
150 x 130 
110 x 75 
150 x 180 
ISO x ISO
77 x 96 

160 x 95
150 x 180 
135 x 170
Igo x 110 
170 x no
90 x 90 

150 x 200
60 x 95 

ICO x 125
90 x 70 
98 x 150
125*130 
100 x 90
210 x 56 
190 x 110
80 x 60 

145 * 200 
150 x 170
120 x
50x 50 

130 x 130 
140 X 190 
100*120 
150 x 135 
150 x 165 
200 x 180 
200 x 190 
200 x 195 
200 x 190
90 x 65 

170 ca
100 X 80 
15O x 180
70 x ISO 
75 x 100
68 x 77

105 x 90 
150 x 155
130 x 200 
150 x 155 
150 x 190
25 x 30 
80 x 50
80 x 60 

ISO x 110 
100 X 108
65 x 70 

ISO X 180
90 x 110 

140 x 156 
170 x 170
45 X *5 

150 x 140

Bi

85

88

90
91

95

100

102 
103 
104 
105
106 
10?
108
109

112

116 
11?

120

122

125

12b
129
130

132

155

157
138
139
140

142

146
147

150
151

Orel Geschwister
GroBe Fersonengruppe
Hutter und Tochter (E)

Frau Hiepenberg

Kuh II
Liegestunl XI
Schutmmzerinnen

Kind auf einen Kael
Frau, die Treppe herabgeh.
Krank ennchvent err.
Horst ait Hund

Btuhl

Roter akt
KI. Londsehart
Portrait Dwinger
Portrait Laszlo
Fanilie Hotzel
MHdchen alt Sonnenbrille
Portrait Lia Kertelge I 
Portrait Lis Kertelge I]

Zero - Rakete 
adchen in Seseel (1114)

Gertenarbeit I 
Cart enarbeit IX 
zypernandolgras 
Seazler zit Hund 
Fezilie Lechti 
Gruppe unter Ealaen

Reiaebûro
Jagd

Tenterinnen
Helga Matora

Natrosen
Scheich ait Frau
Zwei Liedespeare 
Hirsch II
Acht Lernschuestern
GroBe Pyraide

157
158
199
160
161
162

Volker Bradke
sna (Aktaut einer Treppe)
Zehn Ferben
192 Ferben
Zwolr Parben
Punftehn Parben
6 kleine Farbtafeln

Sechs gelb
Sachs Parton
3 Grautareln
10 gross Farbtareln 
Lachnann

Martin Maloney, 
Robert Mapplethorpe, 
Jack Pierson

15 maart - 14 april 2007

1965 
1965
1965 
1965
1965 
1965
1965
1965 
1965 
1965
1965 
1965
1965 
1965
1965 
1965 
1965
1965 
1965 
1965
1965 
1965
1965

1966

1966

1966
1966

1966

1966
1966
1966
1966

1966
1966
1966
1966

1966 it

1966
1966
1966

1966

130 x 130

180 X 110
8? x 50

140 x 100
120 X ISO

200 x 160
65 x 60

200 X ISO

80 x no
100 x

88 x
55 x

90 x

105 x
105 x
65 x

60

65

90 x 110

150 X 150

68 x 85
120 x 130

150 x 130
160 x 180

160 x 200
180 x 110
200 x 100
150 x 200
140 X 145

130 x 150

190 x 240
65 x 70

200 x ISO

163

165

167
163
169
170
171
172
173

178
179
180
181
18?
185
184
185
186
187
188
189
190
191
192
195

195
196
197
198
199

201
202

204
205

210

213
214

Grolea wellblech
Portrait Wunderlich

Konigin Elisabeth
Dozplatz, Mailand
stadtbild 
Stadtbild 
Stadtbild 
Stadtbild 
Stadtbild 
Btadteid 
Stadtbild 
Stadtbild 
Stadtbild 
Gebirge 
wolken
Gebirge 
Gebirge 
Gebirge 
Gebirge

Gebirge
Gebirge

Ha

196?

1967
1967
1967
1967

200 x 200

150 x 150

(Hinalaja)

(Schweizer Alpen) 
(Zeichnung) 
(Zeichnung) 
(Pyrenen) Z. 
(Engadin) Z.

Nondlundochatt I
Mondlandechart II
Schlieren
Wellblech
10 abstrakte Bilder 
Weinernte

Frau W. ait Kind 
weihnachtsnerat

Kors Iks 
Korsika 
Brucke 
Lurchgang

il- (Sonne)
HI (Schiff)

SB 1 4-teilis

Arkade 88 5 4-teilis

Lampe
Zwei Frauen (Jalousiedild)
Osterakte
Studentin

Pieldchen 
ikt (bunt)'
Schwestern 
Badende (braun)

clyapia

5 Türen IX
4 Glasecheiben (Objekt) 
wellblech (8-teilis) 
wellblech (2-teilis)

1966
1966 je
1966 ea.
1966
1966

200 x 130

250 X 450
200 x 170
200 x 170

216
217
218
219
220

222
223

1966
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967

140 X ISO
105 X 95
160 x 200
90 x 100

105 x 95
65x75

160 X 200
200 X 190
110 X 80
200 X ISO

je 230 x UO 
je 190 x 100

Gerhard Richter

Bilderverzeichnis, 1969, © Collectie Herbert

Het archief in Dresden lijkt voorlopig een laatste stap in 
Richters paradoxale spel van aantrekken en afstoten. In de 
lezingen tijdens de opening van het archief werd Richter aan 
de ene kant consequent gepositioneerd in relatie tot de 
fameuze ‘dood van de auteur’, maar aan de andere kant 
hadden al deze lezingen maar één onderwerp: de kunstenaar 
Gerhard Richter. Het is het archief dat tussen deze twee 
polen bemiddelt. Het archief is een strategische uitdrukking 
van Richters ongrijpbare positie, doordat het tegenstrijdige 
uitspraken op dialectische wijze verzoent in de praktijk van 
het verzamelen. In het archief verdwijnt de specificiteit van 
één theorie. Het archief is als de door Richter uitgegeven 
fotoboeken met honderden detailfoto’s van één schilderij. 
Elke foto is hierin zowel de uitdrukking van een fragment als 
van een eenheid. De foto’s oscilleren continu tussen deze 
twee uitersten en vinden hun ordening in de open eenheid 
van het boek. Het archief weerspiegelt deze dynamiek door
dat ze de finaliteit van een sluitende kunsthistorische dui
ding pareert met de levendige bezigheid van het archiveren. 
Een dynamiek die verdacht veel doet denken aan een kunst
werk van Gerhard Richter. Steven ten Thije

-> Gerhard Richter Archiv. Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Residenzschloss, Taschenberg 2, 01067 Dresden 
(0351/49.14.7-770; www.Gerhard-Richter-Archiv.de).

Pierre Marie Giraud &
Xavier Hufkens present:

Mattia Bonetti

15 maart - 14 april 2007

230

234
235
236
257
238

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968
1968 
I960 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968

1968
1968
1968

Fenstersitter SB » 3-teilig I960
Sulen SB 3 7-te 
8 kl. achat tenbiIder
2 kl. Turen
Korsika 1
Koraike v

IV (Haus)
V (Feuer)

277 x 292
160 x 150
180 x 160

je 102 x 92

102 x 92

200 x 160 
200x160
200 x 160
200 x 160
200 x 160
130 x 180

200 x 150

200 X 130

200 x 200

95 x 115

6? x 8?

•aldstuck 
Waldstuok 
staetbild 
Stadtbild 
Stadtdild

(Stinnung)
(Okinawa) 
(Chile) X

Landschaft bel Hubdelrath
Mlhelnshaven
Griinen Fold
15 Skizzen
Königgallee (grau)
Viorvaldetatter See X - 1
Lanaschaft ait kl. Brücke
Ruhrtalbrucke 
rirellandechert (Strada) 
gr. sirellandachert 
Wolken 1-2 
Zeichnungen 1-6

Seestuck 
Seestuck

(Gegenlicht)
(Melle)

Wattiend schaft 
landschaft

Seestuck 1
Seestück 1
Molke
Abendstincung

I960
1968 je
1968 je 
1969
1969 
1968/69
1969
1969
1969 Ji
1969 je 
1969 3e 
1969 je 
1969
1969 
1969
1969 
1969 3 
1969

200 x 4Q0
200 x 400
200 x 400
200 X 300
205 X 700

60 x 85
200 X 450
200 X 200
17» x 124

71,5 x 105
100 x 140

1969 je 120 x 150
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969 
1969
1969
1969 
1969
1969
1969
1969

120 x 150
120 x 150
120 x 150
150 * 200

ja 150 x 200

67 x 87

je 170 x 170

100 x 80
120 x 150

Tuymans schenkt verzameling polaroids, Panamarenko 
zijn ouderlijk huis. Luc Tuymans schenkt een belangrijk 
onderdeel van zijn oeuvre aan het MuHKA en daarmee aan 
de Vlaamse Gemeenschap. Zijn polaroids, zo’n 1060 in 
totaal, zullen niet op de markt komen, maar worden 
publiek bezit; het Antwerpse Museum van Hedendaagse 
Kunst zal instaan voor het beheer ervan. Tuymans gebruikt 
polaroids in zijn beeldonderzoek. Ze vormen een essentieel 
onderdeel in het ontstaansproces van zijn schilderijen. Het 
MuHKA beschikt reeds over vijf belangrijke werken van Luc 
Tuymans, waaronder het sleutelwerk La Correspondance en 
het bekende IJzertoren en Vlaams Dorp. Daarnaast verwierf 
het MuHKA recent de video Feu d’Artifice (1982) en verza
melde het de voorbije jaren alle edities van Tuymans. Deze 
minder bekende kant van zijn kunstenaarschap omvat 
zowel een aantal bijzondere drukken als gelegenheidswer
ken die bestaande beelden hernemen. Het MuHKA zal de 
honderden polaroids digitaliseren en ze als zodanig ontslui
ten. In samenwerking met Zeno X Gallery, de Antwerpse 
galerie van Luc Tuymans, zal het verband met de schilderij
en worden onderzocht. Vanaf eind mei toont het museum 
voor het eerst een selectie van de polaroids in de tentoon
stelling Luc Tuymans: I don't get it.

Panamarenko van zijn kant schenkt zijn ouderlijk huis, 
een pand in de Antwerpse Biekoristraat, aan de Vlaamse

Richard Artschwager, 
Louise Bourgeois, 
Roni Horn, 
Raymond Pettibon

20 april - 26 mei 2007

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

Padraig Timoney

20 april - 26 mei 2007

http://www.Gerhard-Richter-Archiv.de
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com
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3 maart - 7 april 2007

Sven 
Kroner 
Witterung
•1ANSTAT9S•

Ryan 
Parteka 
Castigatio
30 maart - 2 april 2007
MiArt, Milaan
Job Koelewijn
Gabriel Les ter

Steven
“Steven

Shearer
Shearer’’

(CA)

t/m 15 april:
Solotentoonstellingen

Erik Parker
“Liner Notes"

(US)

28 & 29 april: 
“Situations":

j performance 
programma i. s. m.

fl Springdance 
/festival

> Nicole Beutler 
"Enter Ghost"
“(DE/NL)

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 

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

mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

de Appel arts centre
Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam, www.deappel.nl
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SPRING BLOSSOM 2007
“eeepergmeegy 1 ' mamag • 8 A.NE9ENE ■ 2780888 5 - 2088 MA

lARTISTS' lectures
ATDEATELEBSsus

[GERMAINE KRUIP Tuesday March 13 | 

I PADRAIG TIMONEY Tuesday March 20 I
ANDRO WEKUA Tuesday March 27

S S MARKO LEHANKA Tuesday April 3

° 9.d 9

$.3 X08 ‘8,
8.8

63

Warmoesstraat 139
1012JB amsterdam/tel: +31 (0)20 6229434/mail to: info@w139.nl

www.139.nl

SERGEJ JENSEN Tuesday April 10

IAN KIAER Tuesday April 17

I You are welcome to join these talks at
I De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam
■ Lectures start at 5 pm sharp Entrance4 euro. RSVP office@de-ateliers.nl

F
De Ateliers offers young artists the opportunity to develop their work in a private studio 
with the support of a stipend and critical feedback from artists and critics.
Next deadline for applications: 1st of August, 2007. See www.de-ateliers.nl

I
 TUTORS 2007: Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Marlene Dumas, Ceal Floyer, 

Marien Schouten, Willem de Rooij, Didier Vermeiren, Marijke van Warmerdam. 
GUEST TUTORS 2007: Enrico David, Chris Evans, Ellen Gallagher, Germaine Kruip, 
Caoimhin Mac Giolla Leith, Sergej Jensen, Ian Kiaer, Harald Klingelhöller, Maxine Kopsa, 

I Marko Lehanka, Erik van Lieshout, Victor Man, Tom Morton, Melvin Moti, Avery Preesman, 
I Daniel Roth, Julika Rudelius, Bojan Sarcevic. Fiona Tan, Padraig Timoney, Toon Verhoef.
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Gemeenschap. Hij heeft er vanaf 1970 tot eind 2002 
gewoond en gewerkt. Sinds hij het pand verliet, bleef de ach
tergelaten inboedel onaangeroerd. Niet alleen meubilair, 
huisraad en planten, maar ook alle materialen, gereedschap
pen en onderdelen die ooit tot een kunstwerk hebben geleid 
of hadden kunnen leiden. Het MuHKA wordt eigenaar van 
het gebouw en neemt de renovatie op zich. Het zal de artistie
ke inboedel integreren in zijn collectie. De vzw Panamarenko 
Collectief neemt na de restauratie haar intrek in het pand om 
er in samenspraak met het MuHKA Panamarenko- en/of 
andere kunstgebonden evenementen te organiseren.

Raoul De Keyser bekroond met Prijs voor Algemene 
Culturele Verdienste. Op 5 februari werden de Cultuur
prijzen Vlaanderen 2006 uitgereikt. De jaarlijkse Prijs voor 
Algemene Culturele Verdienste ging naar Raoul De Keyser 
(01930). De schilder volgt daarmee schrijver Hugo Claus op. 
De jury stelde dat het oeuvre van Raoul De Keyser in volle 
ontwikkeling blijft en intens gewild is, zoals bleek tijdens zijn 
tentoonstelling vorig jaar in New York. De jury waardeert in 
Raoul De Keyser zijn bijzondere bijdrage aan “de wereldge
schiedenis van de schilderkunst”. In de integriteit van zijn 
houding heet De Keyser een voorbeeld voor jonge kunste
naars. Hij heeft het nooit nodig gevonden de massamedia op 
te zoeken, hij is een ultiem voorbeeld van wat men als een 
stille kracht zou kunnen omschrijven, aldus nog het jury
rapport. De jaarlijkse Prijs voor Beeldende Kunst ging naar 
Honoré d’O voor zijn grootschalige 'her-installatie' van zijn 
bijdrage aan de Biënnale van Venetië (2005) in het kunst
centrum B.P.S. 22 in Charleroi. Het Museum Dr. Guislain 
(Gent) ontving de Prijs vöor Cultureel Erfgoed voor zijn vol
gehouden creativiteit in zijn aanpak van het ‘andere’ erf
goed, namelijk dat wat in de samenleving wordt uitgesloten. 
Modeontwerper Raf Simons mocht de tweejaarlijkse Prijs 
voor Vormgeving in ontvangst nemen.

Lukasweb krijgt Special Award op de Be Commerce 
Awards. BeCommerce wil met de Be Commerce Awards 
een extra stimulans geven aan de ontwikkeling van de elek
tronische handel in België. Voor het eerst werd er een 
Special Award uitgereikt en deze prijs ging naar 
www.Iukasweb.be, een site die Vlaamse kunst internatio
naal aan de man brengt. De jury motiveerde haar keuze 
voor Lukasweb met de sterke internationale uitstraling die 
deze site verleent aan het Vlaamse erfgoed. Lukasweb is een 
online kunstplatform van digitale beeldbestanden van top
werken uit diverse collecties van musea en erfgoedorgani- 
saties. Het is een cultureel bedrijf opgericht door de 
Vlaamse overheid. Particulieren en professionelen kunnen 
via de site de digitale foto’s raadplegen of hoogwaardige 
digitale reproducties kopen. In samenwerking met musea, 
kerken en private collecties wordt de beeldenbank perma
nent aangevuld. Op dit moment bevat Lukasweb ruim 
2000 beelden. In de loop van 2007 zullen werken van 

hedendaagse kunstenaars worden toegevoegd, onder meer 
uit de collecties van het SMAK en het MuHKA.

Een avond met installaties, performances en muziek 
in de verborgen hoeken van een kunstencentrum. 
Op 15 maart kan u het STUKgebouw ontdekken op een 
totaal nieuwe en verrassende manier. Vele mogelijkheden 
binnen het architecturaal ontwerp van Willem Jan 
Neutelings worden voor het eerst ten volle benut (zoals bal
kons, binnen-buitenverhoudingen). De kunstenaars laten 
de bezoekers backstage, ze openen doorgaans gesloten 
ruimtes en leggen de structuur van het gebouw bloot, maar 
ook die van de voorstellingen en de verhouding tussen kun
stenaar en publiek. Onder de deelnemende kunstenaars 
bevinden zich onder meer een aantal net afgestudeerde stu
denten van het H.I.S.K. en Emilio López-Menchero.

Erfgoeddag 2007. Op zondag 22 april gaat de zesde editie 
door van de Erfgoeddag, “de feestdag voor het (culturele) 
erfgoed in Vlaanderen en Brussel”. Erfgoedorganisaties als 
musea, archiefinstellingen, heemkringen en cultuurdien- 
sten zetten hun deuren open. Er worden tentoonstellingen, 
wandelingen en rondleidingen georganiseerd. Deze editie 
staat niet in het teken van een overkoepelend thema, maar 
wil focussen op de concrete waarde van erfgoed. En daarbij 
kan het dan zowel over historische, economische of emoti
onele waarde gaan, over het belang van erfgoed voor toeris
me enzovoort. Meer info op www.erfgoeddag.be.

Kunstveiling ten voordele van gehandicapte kinderen 
in Zuid-Afrika. dREAMCATCHER is een Belgische v.z.w. die 
zich inzet voor een betere toekomst voor kinderen in Zuid- 
Afrika. Om een dagcentrum voor kinderen met een handicap 
in de sloppenwijken van Plettenberg Bay te financieren, orga
niseert ze op 18 maart een kunstveiling in het Antwerpse 
Zuiderpershuis. Belgische kinderen en jongvolwassenen met 
een handicap maakten daarvoor werkjes in klei die vervol
gens werden doorgegeven aan bekende en minder bekende 
kunstenaars. Zij gebruikten deze op hun beurt als uitgangs
punt voor een werk dat uiteindelijk op de veiling terechtkomt. 
Onder de deelnemende kunstenaars zijn onder meer Rudy 
Trouvé, Herr Seele, Piet Stockmans en Fred Bervoets te ver
melden. Meer info op www.vzwdreamcatcher.be.

artbrussels - Art Amsterdam. Van 20 tot 23 april loopt 
de 25 ste editie van artbrussels in het beurscomplex van 
Brussels Expo. Toonaangevende galeries uit 20 landen bie
den meer dan 2.000 kunstwerken aan. De vorige editie 
werd bezocht door meer dan 30.000 bezoekers, artbrussels 
kiest radicaal voor hedendaagse kunst met gevestigde 
namen en onbekend talent onder de noemers First Call en 
Young Talent. Ter gelegenheid van de jubileumeditie zijn er 
interventies van vijf bekende kunstenaars: Hans Op de 
Beeck, Jan De Cock, Kris Martin, Ann Veronica Janssens en 

Eric Duyckaerts. Meer info op www.artbrussels.be. Art 
Amsterdam (voorheen KunstRAI) is aan zijn 23ste editie 
toe en ook hier tonen galeries uit binnen- en buitenland de 
actuele ontwikkelingen in de hedendaagse internationale 
kunst. Naast Europese en Amerikaanse kunst zal er een 
aanbod zijn uit India, China, Japan en Korea. De 
Amsterdamse Rijksakademie verzorgt de centrale tentoon
stelling Berlin-Amsterdam, samengesteld en vormgegeven 
door de Duitse topverzamelaarster Erika Hoffmann. De pre
sentatie van nieuw werk van Jeroen Henneman wordt, ter 
ere van zijn 65ste verjaardag, ingericht door Rudi Fuchs. 
Een veelbelovende jonge kunstenaar zal op de beurs de 
Thieme Art Award toegewezen worden door een vakjury 
onder leiding van De Appeldirectrice Aim Demeester. En 
naast de dagelijkse talkshows en drie rondleidingen is er 
nog een Dag voor de beginnende verzamelaar. Meer info op 
www.artamsterdam.nl.

Dreigende opheffing en sloop Museum De Paviljoens. 
De Gemeente Almere overweegt, onder aanvoering van 
WD-wethouder van Cultuur Henk Smeeman, om het bud
get van Museum De Paviljoens met ingang van 2009 met 
45% te korten en de internationaal bekende huisvesting 
van het museum - naar een ontwerp van de Belgische 
architecten Paul Robbrecht en Hilde Daem - te slopen. Dit 
betekent dat Almere vanaf eind 2008 geen museum meer 
heeft. In 2005 werd het museum nog onderscheiden door 
de Nederlandse afdeling van de Association Internationale 
des Critique d’Art (AICA) voor de “uitzonderlijke kwaliteit”. 
Op 15 januari 2007 verzochten alle oud-wethouders Kunst 
en Cultuur van Almere per brief de gemeente het voorne
men ongedaan te maken. Het museum organiseerde begin 
maart zelf een actieweekend met een debat rond de specifie
ke situatie van een museum in een nieuwe stad als Almere 
en schreef een ontwerpprijsvraag voor jongeren uit voor 
een poster Museum De Paviljoens moet blijven! Info 
www.depaviljoens.nl.

Opening vernieuwd Joods Historisch Museum in 
Amsterdam. Het vernieuwd Joods Historisch Museum 
(JHM) is op 23 februari opengegaan, precies 75 jaar na de 
officiële opening ervan. De vaste collectie is vernieuwd met 
een volledig overzicht van de geschiedenis van de joden in 
Nederland in de 20ste eeuw. KOSSMANN.DEJONG exhibi
tion architects stond in voor de vormgeving. Het JHM is ver
der ook uitgebreid met een Prentenkabinet en een 
Auditorium, ontworpen door UNStudio. In het Prenten
kabinet kunnen kwetsbare werken worden geëxposeerd. 
Het Auditorium zal worden gebruikt voor filmvertoningen. 
Er staan twee openingstentoonstellingen op het program
ma, namelijk Robert Capa. Retrospectief en Eva Besnyö. 
Onbekende foto’s. Meer info op www.jhm.nl. Het Joods 
Historisch Museum bevindt zich aan de Nieuwe Amstel- 
straat 1,1011 PL Amsterdam.
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MEMORY ON/OFF - This is a Moment
Johan Opstaele
16 februari tot en met 1 april 2007
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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.Iukasweb.be
http://www.erfgoeddag.be
http://www.vzwdreamcatcher.be
http://www.artbrussels.be
http://www.artamsterdam.nl
http://www.depaviljoens.nl
http://www.jhm.nl
http://www.urbanexplorersfestival.nl
CBKSDORDRECHT.NL
http://WWW.CBKDORDRECHT.nl
mailto:caermersklooster@oost-vlaanderen.be
http://www.caermersklooster.be


De Witte Raaf -126 / maart-april 2007 28

27.03.07 - 26.05.07
OPENING 24.03.07, 18.00 - 21.00

ANACHRONISM
BORIS BELAY, GUILLAUME BIJL, TOBIAS BUCHE, DAVID CLAERBOUT, BABAK GHAZI, 
FELIX GMELIN, ANETA GRZESZYKOWSKA, CARL MICHAEL VON HAUSSWOLFF, ERWAN 
MAHEO, CHRIS MARKER, DEIMANTAS NARKEVIIUS, SOPHIE NYS, PAULINA OLOWSKA, 

ROMAN ONDÂK, TOBIAS PUTRIH, PIA RÖNICKE, MARTHA ROSLER, BOJAN AREVI

THE OTOLITH GROUP
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Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent 
(departement van de Hogeschool voorwetenschap & Kunst) 

presenteert een volledige dag rond grafisch ontwerp 
met lezingen en presentaties door:

9
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Londen Daniel Eatock www.danieleatock.com

Londen James Goggin www.practise.co.uk

Londen Will HolderAN ATTEMPT TO EVOLVE part 6

Londen www.zak.to

New York David Reinfurt www.dextersinister.orgwww.o-rg.com

Amsterdam Daniël van der Vélden & 
Maureen Mooren
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ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER, B-1000 BRUSSELS, BELGIUM 
TEL +32 2 229 0003 FAX +32 2 223 7331 INFO@ARGOSARTS.ORG
WWW.ARGOSARTS.ORG
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Donderdag 24 Mei 2007 
10:00 -17:00, Gratis 

Kunstencentrum Vooruit,Theaterzaal
Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent 

www.voorurt.be/bolditalic
Reservaties I! Sabine Demeester: 

E-mail: sabine.demeester@kunst.sintlucas.wenk.be 
Tel: 09 267 96 65

Met de steun van: Kunstencentrum Vooruit, 
Drukkerij Sintjoris

9

SYMPOSIUM

Het oeuvre van de kunstenaar:
van kunsthistorisch begrip tot artistiek project

Eric De Bruyn, Hans de Wolf, Franz Kaiser, Dirk Piiltau, Hans Theys,

Marc Verminck, Bart Verschaffel
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tentoonstelling 10mrt.>14apr. Netwerk/centrum voor 
hedendaagse kunst

Galerie Virginie Bailly (be)
Dak Nicolas Guiot (fr) 

pakhuis Kristin Posehn (us) 
Pakhuis Isabelle Hayeur (qc) &

Eric Raymond (qc)

Opening
za. 10/03/07 -20:30

Tentoonstelling
van 10/03/07 t/m 14/04/07
van woe. t/m za. -14:00 >18:00

Event#07
vr. 23/03/07 - 20:00

Met medewerking van de Algemene Afvaardiging 
van Québec te Brussel

19 april 2007 -10uOO-17u30
Academieraadzaal, Aula Universiteit Gent, Volderstraat, Gent 
Organisatie: Vakgroep Architectuur & Stedenbouw UGent i.s.m. cera 
Informatie: architectuur@ugent.be

1l IS cera

Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst x Houtkaai z/n. B-9300 Aalst x T +32 (0)53 70 97 73 x 
F +32 (0)53 70 97 72 x www.netwerk-art.be x info@netwerk-art.be x Tentoonstelling open van woe. 
t/mza. 14:00-18:00

Klere as= gr I" Québec SS

http://www.danieleatock.com
http://www.practise.co.uk
http://www.zak.to
http://www.dextersinister.orgwww.o-rg.com
mailto:INFO@ARGOSARTS.ORG
http://WWW.ARGOSARTS.ORG
http://www.voorurt.be/bolditalic
mailto:sabine.demeester@kunst.sintlucas.wenk.be
mailto:architectuur@ugent.be
http://www.netwerk-art.be
mailto:info@netwerk-art.be


De Witte Raaf - 126 / maart-april 2007 29

Officiële opening van het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam. Op woensdag 18 april opent het Nederlands 
Fotomuseum de deuren in het geheel vernieuwde gebouw 
Las Palmas aan de Wilhelminapier in Rotterdam. In het 
ontwerp van Benthem Crouwel Architecten is het indus
triële karakter van het gebouw behouden. Het zal ook 
onderdak bieden aan SKVR Beeldfabriek en LP II. Na de ver
huizing vanuit de Witte de Withstraat beschikt het 
Nederlands Fotomuseum nu over dubbel zoveel tentoonstel
lingsruimte en over het modernste fotodepot van 
Nederland. Het museum beheert een collectie van vier mil
joen negatieven, dia’s, afdrukken en een steeds groeiende 
digitale beeldcollectie. Bedoeling is om ook de educatieve 
activiteiten, de bibliotheek en het kenniscentrum verder te 
ontplooien. Het tentoonstellingsprogramma beslaat zowel 
historische als hedendaagse fotografie, zowel Nederlandse 
als internationale. Daarnaast besteedt het museum uitge
breid aandacht aan de rol van fotografie in de samenleving. 
Toegepaste vormen van fotografie, verbanden met film, 
video, internet en interactieve media, fotografie in kranten 
en tijdschriften, fotografie van amateurs en privéfotografie 
komen daarbij aan bod. Het museum opent met twee ten
toonstellingen. Dutch Eyes biedt een overzicht van de 
geschiedenis van de fotografie in Nederland. Onder dezelfde 
titel verschijnt overigens tegelijkertijd een publicatie met 
eenzelfde ambitie. Panorama Las Palmas toont, vertrekkende 
van de Wilhelminapier, 150 jaar fotografie in en rond de 
stad Rotterdam. Bij NAi Uitgevers verschijnt ter gelegenheid 
van de herbestemming een boek over de geschiedenis van 
het gebouw. Zie www.nederlandsfotomuseum.nl.

BankGiro Loterij steunt NAi met 1,5 miljoen euro. 
Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) mag de 
komende vijf jaar rekenen op de financiële steun van de 
BankGiro Loterij. Het instituut wil de bijdrage van 300.000 
euro per jaar inzetten voor zijn collectie- en presentatieta- 
ken en daarmee zijn collectie voor een breed publiek toe
gankelijk maken. De overzichtstentoonstelling over P.J.H. 
Cuypers, architect van het Rijksmuseum en het 
Amsterdamse Centraal Station, die in het najaar gepro
grammeerd staat, moet daarvan een voorbeeld worden. Het 
Nederlands Architectuurinstituut is het grootste architec
tuurmuseum ter wereld. Het instituut beheert Huis 
Sonneveld, de museumwoning ingericht met Gispen meu
bilair en het Open Maquettedepot in de Schielandhal van de 
Van Nellefabriek. Sinds 2006 heeft het NAi ook een vesti
ging in Maastricht. De BankGiro Loterij steunde vorig jaar 
39 culturele instellingen met een totale som van 51,2 mil
joen euro. Deze instellingen kunnen het geld besteden aan 
de aankoop, restauratie en presentatie van de vaste collec
ties en voor de aankoop en restauratie van monumenten. 
Onder de nieuwe toetreders zijn onder meer Museum 
Boijmans Van Beuningen, Nederlands Instituut voor Beeld 
en Geluid, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, 
Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam en het 
Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement.

De Week van de Populaire Cultuur | The Promising 
Past of Television. Tijdens de Week van de Populaire Cultuur 
(23 tot 29 maart) opent in De Balie een expositie over tele
visie als het belangrijkste populaire medium van de afgelo
pen eeuw. The Promising Past of Television is een interactieve 
video-installatie over verleden, heden en toekomst van de 
Nederlandse televisie. Vanuit de geschiedenis van de televi
sie wordt naar haar toekomst gepeild, en vanuit de kunst 
wordt haar populair potentieel getoetst. De rode draad is een 
zoektocht naar de rol en mogelijkheden van televisie als 
sociaal medium, zoals verkondigd en bepleit door de 
Nederlandse televisiepionier Erik de Vries (1912-2004) die 
zijn hele leven in het ideële potentieel van het medium bleef 
geloven. Prachtige toestellen uit de hele televisiegeschiede
nis vertellen samen het verhaal van de uitvinding en het 
opgroeien van het ultieme massamedium, van de toekomst

verwachtingen en ideeën die eraan ten grondslag lagen; 
ideeën die voor een groot deel onrealiseerbaar zijn gebleken, 
maar die onverminderd kunnen inspireren.

Wissels
Rolf Quaghebeur nieuwe artistiek adviseur bij de 
Vlaamse Bouwmeester. Begin februari 2007 werd voor 
de derde maal een artistiek adviseur geselecteerd voor het 
team van de Vlaamse Bouwmeester. Na Ulrike Lindmayr 
(september 2001-januari 2005) en Piet Coessens (februa
ri 2004 - februari 2007), begon Rolf Quaghebeur op 16 
februari 2007 aan een vierjarig mandaat als artistiek advi
seur. Rolf Quaghebeur is licentiaat in de Kunstweten
schappen en was als wetenschappelijk medewerker werk
zaam bij het SMAK en het Stedelijk Museum voor Schone 
Kunsten te Gent. Naast freelance tentoonstellingsmaker en 
publicist is hij momenteel deeltijds actief als curator en pro- 
jectbegeleider van de Witte Zaal te Gent. Huidig Vlaams 
Bouwmeester Marcel Smets wil de aanstelling van een 
nieuwe artistiek adviseur aangrijpen om de aandacht voor 
kunst in de publieke ruimte verder uit te diepen en te kop
pelen aan een aantal aandachtspunten uit zijn beleidsnota.

Liane van der Linden wordt directeur Kosmopolis 
Rotterdam. Liane van der Linden (Tandjong Pinang, 
1957) werd op 1 maart directeur van Kosmopolis 
Rotterdam, Huis voor de Culturele Dialoog. Zij was direc
teur van Imagine Identity and Culture, een cultureel cen
trum in Amsterdam Zuidoost dat migratiegeschiedenis en 
culturele diversiteit presenteert in foto’s, films en nieuwe 
media. Verder zit zij in de Begeleidingscommissie Actieplan 
Cultuurbereik Rotterdam en is zij bestuurslid van de 
Mondriaan Stichting. Kosmopolis Rotterdam, Huis voor de 
Culturele Dialoog, wil verbanden leggen tussen mensen in 
de wijken én culturele instellingen, tussen ouderen en jon
geren van uiteenlopende achtergrond, tussen doeners en 
denkers, lage en hoge cultuur.

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht stelt lector 
Artistiek Onderzoek aan. Op 1 december 2006 is dr. 
Henk Slager aangesteld als lector Artistiek Onderzoek aan 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Het lecto
raat vertrekt van een aantal prangende vragen omtrent de 
verschillen en overeenkomsten met andere vormen van 
(gevestigd) onderzoek. Is er bijvoorbeeld een dominant 
paradigma of telkens sprake van een individueel vertrek
punt en dus een diversiteit aan methodische perspectieven? 
Het thema blijkt internationaal de zielen te beroeren. Henk 
Slager werd in januari door de Samsung Foundation of Art 
(Seoul, Zuid-Korea) uitgenodigd om de komende zomer een 
op artistiek onderzoek gerichte tentoonstelling te realiseren. 
Locatie voor de tentoonstelling is het recentelijk door Rem 
Koolhaas ontwikkelde museumcomplex Leeum, gelegen in 
een woonwijk nabij het centrum van Seoul. Slager wil met 
de tentoonstelling de vraag stellen naar de wijze waarop 
mediumspecifieke condities van de fotografie zich manifes
teren in de hedendaagse kunst. Begin mei moet het tentoon- 
stellingsconcept afgerond zijn en een lijst van 20 internatio
nale kunstenaars bekendgemaakt. Sinds december 2006 
werkt Slager ook al aan de manifestatie Shelter 07, in 
opdracht van de gemeente Harderwijk. Uitgangspunt voor 
dit onderzoeksproject is Miwon Kwons publicatie One Place 
After Another. De manifestatie zal deze zomer op diverse 
plaatsen in het historisch centrum van Harderwijk plaats
vinden en wordt begeleid door een tentoonstelling met een 
overzicht van de artistieke onderzoeksprocessen van de 
acht participerende kunstenaars: Lara Almarcegui, Tiong 
Ang, Ginette Blom, Gijs Frieling, Jeanne van Heeswijk, Job 
Koelewijn, Irene Kopelman en Mieke van der Voort.

Lezingen _________________
Namiddagen van de topografie, vr 16 maart Musealisering van 
het dagelijks leven. Over openluchtdorpen, museale interieurs en 
modelwoningen met Fredie Floré, Ad De Jong, Andrea 
Stultiens; vr 2 3 maart Remapping Los Angeles. Stad, filmbeeld 
en nieuwe, vaak digitale beelden met Maarten Vanden Eynde, 
Marjolijn Dijkman en Martijn Hendriks; vr 30 maart 
Sacrale topografie. Ritueel, geschiedenis en topografie in het reli
gieuze wereldbeeld van de vroeg-modeme periode met Simon 
Ditchfield en Luc Duerloo; vr 6 april Rephotography reconsi
dered. Rephotography als het naadloos herfotograferen van reeds 
bestaande opnames is een strenge techniek met poëtische moge
lijkheden met Peter Delpeut, Mare Deblieck en David Harris 
(o.v.). De Namiddagen vinden plaats in de Beursschouwburg, 
August Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel (02/550.03.50). 
Info www.beursschouwburg.be en www.citygraphy.com.

KASK-lezingen. Op de KASK-lezingen wordt de sprekers 
gevraagd te vertrekken van een aantal beelden die hen om 
welke reden dan ook aanspreken of raken. Volgende spre
kers komen dit voorjaar nog aan bod: Pascal Leroy op 20 
maart, Gerard Unger op 17 april, Koen Van den Broek op 
24 april, Anouk De Clercq op 8 mei. Telkens om 20u in de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Jozef 
Kluyskensstraat 2, 9000 Gent (www.kask.be).

Cultuur, do 22 maart met Rudi Laermans en Lieven De Cauter, 
do 12 april met Adrian Rifkin en Sudeep Dasgupta, telkens 
om 20u in MuHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(www.mukha.be). Het derde en vierde gesprek in de lezingen
reeks die het MuHKA organiseert rond het begrip ‘cultuur’. 
Inkom 3 euro, reserveren via ontvangt@muhka.be.

Walter Swennen, zo 2 5 maart om 15u30 in NICC, Museum
straat 35/37, 2000 Antwerpen (www.nicc.be). NICC 
Antwerpen nodigde Hans Theys uit om een debatreeks uit 
te werken rond de vraag of het NICC een artistieke activiteit 
moet ontwikkelen. De reeks ging in februari van start met 
een bijdrage van Philip Catherine. Na Walter Swennen vol
gen in de komende maanden nog vier andere genodigden. 
Centraal in het debat staat de sculptuur Oak Rumble van 
Leon Vranken.

Curating the Library. In de lezingenreeks van de Singel spre
ken op do 26 april de Ierse kunstenares Orla Barry en de 
leden van het anarchistisch noise combo Spam, Diederik 
Peeters (acteur), Dieter Roelstraete (curator) en Pieter 
Vermeersch (kunstenaar), over de belangrijke boeken in 
hun leven. Op do 10 mei is het de beurt aan architect Rem 
Koolhaas en Oostenrijks kunstenaar Heimo Zobernig. 
Telkens om 20u in de Singel, Desguinlei 25, 2018 
Antwerpen (www.desingel.be).

De Avonden in de Greenwich, Joe Scanlan op nog nader te 
bepalen dag in april, vr 11 mei Falke Pisano (“on abstrac
tion and humanity"), telkens om 20u30 in Café Greenwich 
— Behind Green Curtains, Kartuizerstraat 7, 1000 Brussel. 
Info Etablissement d’en face projects vzw, 02/219.44.51; 
ets_den_face@skynet.be.

Archistenforum. In de lezingenreeks van de studentenraad 
architectuur Hogeschool Antwerpen is het Brusselse archi
tectenbureau Lab [au] (www.lab-au.com) te gast op wo 25 
april om 2 Ou in aula dieperik, Hoger Instituut voor 
Architectuurwetenschappen Henry van de Velde, 
Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen (http://student.ha.be/ 
aria/archistenforum.html).

The user is the content - De ruimte tussen boodschap en bood
schapper, do 26 april om 20u in deBuren, Leopoldstraat 6, 
1000 Brussel (www.deburen.eu). John Buckman (bestuur-

MUSEUM 
LUDWIG

What does the jellyfish 
want?
Photographs from 
Man Ray to James Coleman 
31.03. - 15.07.2007

o

MUSEUM LUDWIG, COLOGNE
INFO +49-221-221 26165, WWW.MUSEUM-LUDWIG.DE
Christopher Williams, Pacific Sea Nettle, Chrysaora Melanaster, Long Beach Aquarium 
of Pacific, 100 Aquarium Way, Long Beach, California, August 9, 2005, 2005, c C. Williams

Ein Museum der
Kulturpartner:

LUDWIG • STIFTUNG
Stadt Köln AA

http://www.nederlandsfotomuseum.nl
http://www.beursschouwburg.be
http://www.citygraphy.com
http://www.kask.be
http://www.mukha.be
mailto:ontvangt@muhka.be
http://www.nicc.be
http://www.desingel.be
mailto:ets_den_face@skynet.be
http://www.lab-au.com
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MUSEUM HET DOMEIN SITTARD
Jacques Dieteren

Retrospectief

Wouter van Riessen
Double

Clare Rojas
Double

vanaf 12.05.07

Jasper de Beyer
(projectRoom)

Le Sacre Du Printemps

24.03.07 t/m 29.04.07

2H.03.07/10:00—20:00
RRIO RU, JRmES DER DERIRR, KRTHRLIJRE RUITER UIER 
RIEP. BHVID CRIRPRELL, BRIAn HOLMES, nICHOLR5 
miRZOEFF. TREVOR PARLER, JORDRnCRRnDRLL,nREEm 
mOHRIEmEn, IRETR HRVER ROD OTHERS

TOURRDSRIEU
VIGURLIZRTIOn 
OFSECRECH?
REPREGEITRTIOn5 
OFGECRECHUITHIn 
COnTEMPORRRH 
TERRORIGmAnD 
COUnTERTERRORIfim

- - - - - - - COnFEREnCE InITI RTED DR Tin A CLRUSMESER
STEDELIJK HlUSEUm CD, Rm5TERDRm, DL

< 13.0.07
CRLLFORHPPLICRTIOnS 
ARTIST5, DESI ARERS HDD THEORETICI ARS RRE 
IRVITED TO 5UBmIT In DEPEnDEITLS FORmULRTED 
RESEARCH PROPOSALS DR TO RPPLD TO R 
COLLECTIVE RESERRCH PROJECT: LOGO PRRC, 
TOmORROU BOOK STUDIO, TRACES OF RUTISIR, 
RFTER1SBB. Ul H RT IS THE P0LITICRL7, CIRCLE FOR 
LRCRDIRR IDELOGS CRITIQUE, THE PETSIVEIR1 AB E.

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

Gemeente Sittard-Geleen

" Gemeente

SittardrGeleen provincie limburg 6ö ONDER 
n o s f M 
L T U il R 
N 3 1 3 M 
SCHAP

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

ALLAN KAPROW
KUNST ALS LEVEN I ARTAS LIFE 

a 11/02-22/04/2007
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vanabbemuseum
Cultuur 2000

Deze tentoonstelling is een samenwerking met het Haus der Kunst in München en wordt mede mogelijk gemaakt door 
de Andy Warhol Foundation for the Visual Arts. Het project is uitgevoerd in het raamwerk van TRANSFORM en met 
de steun van het Cultuur 2000 programma van de Europese Unie. Tentoonstellingsconcept Eva Meyer-Hermann & 
Stephanie Rosenthal, conservator Van Abbemuseum Eva Meyer-Hermann.

0H.0H.07/02.05.07
HRDREKEBROOTEnSOER

THEPEnSIVEIMRGE
DIRLECTICSOFSEEInG

- - - - - - - SEmiRRR

Jan van Eyck Academie 
Postacademic institute 

for research and production 
Fine art, design, theory
Academieplein r 
6211 km Maastricht
The Netherlands
T +31 (0)43 35° 37 37

Events & Productions
For more information: 
www.janvaneyck.nl 
Subscription mailing list: 
brief@janvaneyck.nl

Bonnefantenmuseum
Maastricht
From Vulcan’s Forge 
Bronssculptuuruit 
het Rijksmuseum
Amsterdam, 1450-1800 
0 9.0 3.0 7 > 16.09.0 7
Fons Haagmans
Lost Highway 
06.02.07 > 06.05.07

Verwacht:. Laura Owens 
29.0 5.07 > 19.08.07 
www.bonnefanten.nl

mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl
http://www.janvaneyck.nl
mailto:brief@janvaneyck.nl
http://www.bonnefanten.nl
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der Creative Commons, stichter Magnatune en bezieler van 
Bookmooch) en Dan Gillmor (auteur van We the Media) 
staan samen met journalisten, publicisten en nieuwe 
media-experten uit Europa en de Verenigde Staten stil bij de 
huidige mogelijkheden van informatie en kennisover
dracht. Inkom gratis, reserveren verplicht.

L’art dans Ie métro is een cyclus van zes lezingen georgani
seerd door het Centre culturel de Woluwe-Saint-Lambert. 
Vertrekkend van (de kunst in) een metrostation in Sint- 
Lambrechts-Woluwe behandelt kunsthistoricus Jean- 
Philippe Theyskens de uitdagingen en thema’s van de 
Belgische hedendaagse kunst. De laatste twee lezingen vin
den plaats op ma 26 maart onder de titel La grande taupe et 
le petit peintre en op 16 april onder de titel Alma! Telkens om 
14u in Wolu-Culture (Centre culturel de Woluwe-Saint- 
Lambert, site Wolubilis, Paul Hymanslaan 251, 1200 
Brussel) (www.centreculturel.be).

De ontgrenzing. Een andere kijk op volkscultuur. De lezingen
reeks van Het Huis van Alijn is aan haar tiende editie toe en 
omvat tevens excursies. Sprekers uit verschillende weten
schappelijke disciplines (antropologen, historici, geografen, 
archeologen, taalkundigen, etnologen) brengen een speci
fiek aspect van volkscultuur aan bod. De lezingen vinden 
plaats op donderdagavond om 19u30. Het museum 
bevindt zich aan de Kraanlei 65, 9000 Gent. Meer info 
www.huisvanalijn.be.

Keramieklezingen, Rik Delrue, vr 16 maart om 19u30 in 
CCStrombeek-Bever, Gemeenteplein, 1853 Grimbergen 
(www.ccstrombeek.be). Inkom 3 euro, reserveren via web
site of 02/263.03.43.

Studium Generale, wo 21 maart Dirk Buyens, wo 28 maart 
Mare De Kesel, telkens om 19u in de grote zaal Karel Miry 
van het Conservatorium, Hoogpoort 64, 9000 Gent 
(www.hogent.be/studiumgenerale). Deze lezingenreeks 
georganiseerd door Hogeschool Gent loopt dit seizoen 
onder de titel Ratio in een emotionele samenleving. Hoe gaan 
we om met objectiviteit en gevoel?

Joop van Stigt. Bouwmeester met draagvlak, do 29 maart om 
20u in het NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(www.nai.nl). In de reeks architect@NAi spreekt Joop van 
Stigt onder meer over zijn strijd tegen ondoordachte sloop, 
zijn angst voor de groeiende invloed van adviseurs bij het 
bouwproces en houdt hij een pleidooi voor een grondige 
kennis van techniek.

Duitse stadsbouwkunst rond 1900, 1 april om 15u in het 
NAi, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (www.nai.nl). 
In de serie schatten@NAi halen architectuurhistorici en 
onderzoekers op zondagnamiddag archiefstukken uit het 
NAi naar boven die voor hun onderzoek belangrijk zijn 
geweest. Aan de hand van deze stukken construeren ze ver
halen over illustere bouwmeesters en fraaie bouwstijlen. 
Na de lezing zijn de archiefstukken te bezichtigen.

Lezingen in De Burcht. Historicus Pepijn Brandon spreekt op 1 
april om 14u over Rosa Luxemburg en haar boek Hervorming 
of revolutie? dat hij vertaalde en inleidde. Rondleidingen door 
Amsterdam zijn er op 15 april; in “Project West: Bos en 
Lommer” komt de jongste buurt in de gordel ’20-’40 aan 
bod; op 29 april ("Herdenkingscultuur in Nederland”) wor
denherdenkingsmonumenten kritisch bekeken. Meer info en 
volledige agenda op www.deburcht.org.

Vrijdag, zaterdag, zondag. De rentree van religie in de Lage 
Landen, op di 3 april om 20u in het Vlaams Nederlands Huis 
deBuren, Leopoldstraat 6,1000 Brussel (www.deburen.eu). 
Debat over de verhouding tussen kerk en staat in de 21ste 
eeuw met de Nederlandse ex-minister van Justitie Piet-Hein 

Donner, schrijver Fouad Laroui, oud-premier Mark Eyskens 
en sp.a-politicus Aaron Malinksy. Rik Torfs modereert. 
Inkom gratis, reserveren verplicht.

Marlies Rohmer, 3 april om 20ul 5 inDe Brakke Grond, Nes 
45, Amsterdam. Architecte Marlies Rohmer (1957) heeft 
in Amsterdam heel wat projecten gerealiseerd. In haar 
werk staat de vraag centraal hoe ontwerpopgaven en soci- 
aal-maatschappelijke gegevens te verbinden zijn. Inkom 10 
euro, voorverkoop tijdens kantooruren bij ARCAM 
(www.arcam.nl en www.rohmer.nl).

Cultuur en de openbare omroep-deel H, do 12 april om 20u op 
een nog nader te bepalen locatie in Nederland. Na een beslo
ten dagprogramma gaan Vlaamse en Nederlandse program
mamakers, politici en omroepbestuurders in discussie over 
de mogelijkheden van programma’s over kunst en cultuur 
in de Lage Landen. Inkom gratis, reserveren verplicht.

Plastische kunsten
Vertaalde werken/Translated Works. Barbara Visser 
1990-2006. De tentoonstelling Vertaalde werken/Translated 
Works in Museum de Paviljoens in Almere brengt een groot' 
aantal werken van Barbara Visser bijeen, al is ‘bijeenbrengen H
van werken’ misschien niet de juiste manier om de opstelling 
te beschrijven. De werken zijn in samenwerking met ontwer
per Laurenz Brunner vertaald naar de situatie in de 
Paviljoens. Veel van Vissers werk is gemaakt voor een speci
fieke situatie en verhoudt zich nadrukkelijk tot deze context. 
Hilton Piece (1994) bijvoorbeeld is een video opgenomen in 
de John & Yoko Honeymoonsuite in het Amsterdamse Hilton 
Hotel. De video is gemaakt om vertoond te worden via het
interne televisiekanaal van het hotel. In de Paviljoens staat 
een zitmeubel in de vorm van een tweepersoonsbed'met 
daarachter een opgeblazen foto van de situatie in de suite.

Het principe van verdubbeling past Visser in haar werken 
herhaaldelijk toe. De performance Lecture on Lecture with 
Actress (1997/2004) is een geënsceneerd commentaar op 
de opnames van een eerdere performance (Lecture with 
Actress). Opnames van deze tweede gebeurtenis vormen het 
videowerk Lecture on Lecture with Actress. In Galerie Ars 
Futura in Zürich bestond de installatie Ars Futura (1994) 
uit een opgeblazen kleurenfoto van een expressionistische 
wandschildering die Visser daar eerder maakte, gecombi
neerd met een video-opname van Visser die zonder verf het 
maken van een muurschildering uitbeeldt. De wandschil
dering zelf was bij de opening van de tentoonstelling alweer 
wit overschilderd. Er restten slechts enkele verfsporen op de 
stopcontacten. In de Paviljoens toont een wandvullende 
zwart-witprint een opname van de enscenering zoals die te 
zien was in de galerie. De fotoserie A Day in Holland/Holland 
in a Day (2001) bestaat uit opnames van twee Nederlandse 
acteurs die als Japans stel verkleed zijn. Op het eerste 
gezicht lijken ze zich in Nederland te bevinden, maar bij 
nader inzien is het de omgeving van het themapark Huis 
ten Bosch in Japan. Behalve perfect geënsceneerde opna
mes van het stel bevat de serie ook beelden die het enscene
ren van deze beelden laten zien, beelden die er al evenzeer 
geënsceneerd uitzien. Visser paste dit principe opnieuw toe 
in de serie Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt/The 
world belongs to early risers (2002). Naast een close-up van 
een man en een vrouw liggend op de rug op een kiezel
strand, zien we uitgezoomde beelden waarop ook een 
groepje mensen zichtbaar wordt dat deze personen 
omringt. Twee mannen in semimilitaire outfit en een man 
met een wit laken in de handen staan rond de op het strand 
uitgestrekte figuren. Een fotograaf maakt een close-up ter
wijl een vrouw hem bijlicht met een reflectiescherm.

In de Paviljoens hangen deze beelden in dezelfde ruimte 
waar ook de installatie Actor and Liar (2003) is opgesteld.

Y

Barbara Visser

Detitled; 2000

Een acteur speelt twee met elkaar versneden monologen die 
elk op één kant van hetzelfde scherm geprojecteerd worden. 
De ene monoloog is die van een acteur die vertelt over zijn 
fascinatie voor een man die stukken grond op de maan ver
kocht en voor zijn leugens in de gevangenis belandde. In de 
andere monoloog is deze man aan het woord. Wanneer de 
acteur aan de ene kant van het scherm zwijgt, spreekt de 
man aan de andere kant. De teksten sluiten naadloos op 
elkaar aan. De tekst die aan de andere kant wordt uitge
sproken, laat zich door de kijker moeiteloos verbinden met 
het ‘zwijgende’ beeld, alsof het uitgesproken gedachten 
zijn. De identificatie van acteur en personage raakt ver
stoord en des te meer wanneer we de acteur de man horen 
verzoeken om het woord ‘ik’ te vervangen door ‘hij’. Wie de 
‘actor’ en wie de ‘liar’ is, valt uiteindelijk nog moeilijk uit te 
maken.

“In the book The Psychology of the Liar, I read that the 
intention of lying is to convince another person of some
thing that the liar believes is false", zo luidt (de vertaling 
van) een van de teksten in de video. De uitspraak gaat op 
intrigerende wijze een verbintenis aan met de in dezelfde 
ruimte getoonde beelden uit de serie Le monde appartient à 
ceux qui se lèvent tôt. De aangespoelde drenkelingen die 
dadelijk met een wit laken bedekt en afgevoerd zullen wor
den, zijn een leugen in zoverre het werk een documentair 
karakter suggereert. Van zodra de enscenering duidelijk is, 
verandert ook dé status. Het betreft enerzijds geen ‘echte’ 
drenkelingen, anderzijds zijn ‘aangespoelde drenkelingen’ 
geen verzinsel. Visser past de esthetiek van reclame en film 
(met in de oorspronkelijke opstelling ook de abri als recla- 
metopos) toe op een oneigenlijk onderwerp en confronteert 
de kijker met de emoties die deze esthetiek oproept.

Vissers werk doet geen uitspraken maar zet aan het den
ken. Zij vertaalt beelden op een manier die de toeschouwer 
uitnodigt zich steeds weer te herpositioneren. Goed gekozen 
in dit opzicht is het hierboven beschreven motief van het bed

Gianni Caravaggio, 'Already 38 years on this planet1 
nieuwe sculpturen, 10 maart - 21 april

Natasja Kensmil 
nieuwe schilderijen en tekeningen, 28 april - 9 juni

NIEUW ADRES / NEW ADDRESS
Gebouw Detroit Withoedenveem 8 NL-1019 HE Amsterdam T+31 20 6236237 F+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

SMBA

Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 / NL -1016 NN Amsterdam / Tel 31(0)204220471
Fax 31(0)206261730 / www.smba.nl / mail@smba.hl
Open: dinsdag t/m zondag 11 -17 uur

http://www.centreculturel.be
http://www.huisvanalijn.be
http://www.ccstrombeek.be
http://www.hogent.be/studiumgenerale
http://www.nai.nl
http://www.nai.nl
http://www.deburcht.org
http://www.deburen.eu
http://www.arcam.nl
http://www.rohmer.nl
mailto:info@paulandriesse.nl
http://www.galeries.nl/andriesse
http://www.smba.nl
mailto:mail@smba.hl
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(/)
DE ATELIERS 
Amsterdam

19 03 - 30 04 2007
De Bond
Buiten Smedenvest I 
8000 Brugge 

va 111.00 tot 18.00 uur (dinsdag gesloten)

Artificially
Deconstruct

(/)

organisatie: Cultuurcentrum Brugge 
www.cultuurcentrumbrugge.be

Q

Opening Tuesday May 8 
17.00-19.00
Open May 9 - May 20 
(Tuesday - Sunday) 
12.00-17.00
Stadhouderskade 86 
www.de-ateliers.nl

ADAM AVIKAINEN 
DINEO BOPAPE 
NATHAN DILWORTH 
PAUL HAWORTH 
SIMON HEMMER 
ZILVINAS LANDZBERGAS 
ERICA VAN LOON

JONATHAN PLANTE
JANIRUSCICA
ROBIN VANBESIEN
SEBASTIAAN VERHEES 
Curated by Maxine Kopsa

Supported by OCÉ NV

Opening 
zaterdag 
14 april- 

17.00 uur

De Ontdekking 
van de

grensgebi
•r- I • I tussenTraagheid
13 april t/m 20 mei 2007 

Waterstraat 16, ’s-Hertogenbosch j 

om de hoek bij het Noordbrabants Museum

19 juli t/m 15 augustus 2007 (selectie) St. Petersburg
i.s.m. The National Centre of Photography of the Russian Federation 

o

Met Jeroen Kooijmans, Eelco Brand, Oliver Boberg, Job Koelewijn, 
Raymond Taudin Chabot, Gabriel Lester, Sylvie Zijlmans, 
Persijn Broersen en Margit Lukacs, Anouk De Clercq, 
Barbara Visser, Hans Op de Beeck, Martijn Veldhoen, 
Philippine Hoegen, Lon Robbé, Ine Larners, MattCalder Wood, 
Dan Geesin, Arno Nollen, Paul Kooiker, Dorcas Müller, 
Marjan Teeuwen, Paulien Oltheten, Meiro Koizumi, Idan Hayosh, 
Michal Butink, One Minute Sandberg Instituut

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met DVD 
Info: www.kwi4.nl

Hoofdsponsor Epson Nederland

Pol Pierart
Peinture - Photographie - Vidéo

tentoonstelling
3/03 >7/04/07

• GALERIE JACQUES CERAMI
Route de Philippeville,346 • 6010 Charleroi/Couillet
Phone 0032/071 36 00 65 • 0032/0477 78 44 34

o
info@galeriecerami.be - www.galeriecerami.be

http://www.cultuurcentrumbrugge.be
http://www.de-ateliers.nl
http://www.kwi4.nl
mailto:info@galeriecerami.be
http://www.galeriecerami.be
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waarop de toeschouwer plaats kan nemen, een motief dat 
terugkeert op verschillende plekken in de tentoonstellings
ruimte. De kijker wordt als het ware uitgenodigd zich van 
bed tot bed te verplaatsen. Het bed vormt de verbindende 
schakel in een reeks ruimtes die steeds weer andere verbeel
dingswerelden openen. De opstelling in de Paviljoens bena
drukt het ruimtelijk karakter van Vissers visuele denken. 
Wat dat betreft zou je Transformatiehuis II (2006) als het sleu
telwerk van de tentoonstelling kunnen zien. Deze computer
animatie van een woning die steeds nieuwe vormen aan
neemt in relatie tot het leven van de bewoners, is (mede) 
geïnspireerd op het Rietveld-Schröderhuis. “One of the qua
lities of Transformation House is that it would never work as 
a museum. It only has meaning when its form is not fixed in 
time”, lezen we in de bij de tentoonstelling verschenen publi
catie Barbara Visser is er niet (JRP Ringier, Zurich 2006). Het 
Transformatiehuis als een toegang tot zich alsmaar ontvou
wende nieuwe verbeeldingsruimtes leest als een metafoor 
voor Vissers werk. Gepresenteerd in deze tentoonstelling valt 
ook de gelijkenis op met het modulaire systeem van de 
Paviljoens. Als hoogspanningshuisje dat door zijn unieke 
vorm en programmering energie levert tot ver voorbij de 
naaste omgeving, is het tegelijk een mooi beeld voor de 
Paviljoens zelf. Het zou goed zijn als beleidsmakers zich daar 
meer rekenschap van zouden geven. Maaike Bleeker

- Vertaalde werken/Translated Works. Barbara Visser 1990-2006 
tot 15 april in Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3-5,1325 
AL Almere (036/54.50.400; www.depaviljoens.nl).

Fons Haagman». Lost Highway. Onder de illustere titel 
Lost Highway brengt het Bonnefantenmuseum Maastricht 
een retrospectieve tentoonstelling van de Nederlandse 
schilder Fons Haagmans (1948, Schinnen). In een zevental 
zalen hangen grote en kleine doeken van wat het persbe
richt omschrijft als “één van de belangrijkste kunstenaars 
in Nederland van dit moment”. De overzichtstentoonstel
ling toont werk vanaf de jaren ’80, toen Haagmans over
stapte van een eerder expressionistische naar een minima
listische en decoratieve stijl. Wat zijn werken door de jaren 
heen met elkaar verbindt is een zeer eenvoudige, iconische 
en soms abstracte doekvulling, vaak met slechts twee kleu
ren en één centrale figuur.

De tentoonstelling plaatst de werken van Haagmans niet 
in chronologische volgorde, maar organiseert ze volgens 
thema of motief. De gekleurde strepen hangen samen, de 
bloemmotieven, de met parels versierde schilderijen. 
Hierdoor komen terugkerende thema’s in het werk van 
Haagmans beter naar voren. Deze thema’s zijn vaak ver
bonden aan de streek, aan Limburg: de Maastrichtse ster, 
de nar en andere carnavaleske symbolen (ezel, speelkaar
ten, grote nepedelstenen) komen in verschillende gedaan
tes en combinaties voor. Veruit de meest terugkerende 
figuur is de ezel, in woord (L’Amour fait danser les Ânes uit 
1994) en beeld. In L’Âne Travesti (2002) staat een droevige 
ezel half in beeld met vrouwenschoenen aan en make-up 
op. Boris (1997) is een ietwat vrolijkere ezel met een klein, 
rood capeje om, die de kijker al dansend de rug toekeert. 
La Sérénade de l’Âne (2002) toont een man-ezel die een bal
lade zingt. L’Âne dans l’Embarras (2002) toont een gelijk
soortige man-ezelfiguur die hard op zijn achterste valt en in 
Heavy Load (2006), een van de recente werken van 
Haagmans op de tentoonstelling, loopt de zwarte silhouet 
van een ezel met een zware, logge last op zijn rug tegen een 
lichtgrijze achtergrond.

De vier grote, vierkante doeken met de titel Lost Highway 
(2003) zijn duidelijk niet regionaal geïnspireerd. We zien 
een cowboy met gitaar tegen een gele achtergrond, stoere 
westernletters ‘GJ’, een koppel dat de twist danst en een 
cowboy ‘in ruste’.

De overwegend vrolijke kleuren en motieven kunnen de 
kijker echter op het verkeerde been zetten. Het universum 
van Haagmans is niet alleen maar carnavalesk plezier met 
bier, clownerie en dansen. Tussen twee zalen in staat bij
voorbeeld het enige niet geschilderde werk van Haagmans. 
Het is een video uit 199 7 met de titel Weiter nur zu. We zien 
een man - vermoedelijk Haagmans zelf - in een rommelig 
kamertje staan. Hij heeft een ezelshoofd op en wiegt zacht
jes heen en weer op de muziek van een jammerend Duits 
liedje Weiter nur zu (een liedje over een zigeunerkind dat 
maar geen rust kan vinden). De man-ezel staat een beetje in

Fons Haagmans

Heavy Load, 2006. Foto: Tom Haartsen, Ouderkerk a/d Amstel

de schaduw, wat het beeld nog onheilspellender maakt 
— lyncheaanser dan het vierluik Lost Highway. Er zitten nog 
meer sinistere elementen in de tentoonstelling, zoals het 
schilderij Levensvreugde (2002) dat bestaat uit verschillende 
tinten zwart, De Gehangene (1992) dat een man toont die 
aan één voet ondersteboven in een boom hangt of Alphons 
(1994), de nar die van pure waanzin aan zijn gezicht trekt 
tot het een lelijke grimas wordt.

Haagmans vertelt in een gesprek met Alexander van 
Grevenstein dat hij de kunstacademie een bijzonder teleur
stellende ervaring vond. De stijl die hij vervolgens ontwik
kelde was een manier om zich tegen de academische con
venties af te zetten. Hij wilde zijn beelden er laten uitzien 
alsof ze door een amateur gemaakt waren, hij schilderde 
opzettelijk primitief én groot. Deze stijl is Haagmans verder 
gaan ontwikkelen en perfectioneren. Haagmans werkt 
vaak met sjablonen die het inschilderen een stuk makkelij
ker maken en die hem in staat stellen om zijn verfgebruik 
los te maken van de penseelstreek. Het doet een beetje den
ken aan de paradox van het 19de-eeuwse realisme. Stijlloos 
en onbevooroordeeld de realiteit willen weergeven resul
teerde onvermijdelijk toch ook in een zeer eigen stijl. 
Haagmans’ verlangen om 'methodeloos' te werken, los van 
de kunstacademische conventies, resulteert onvermijdelijk 
in een zeer eigen iconische en geabstraheerde stijl, met spe
cifieke methode en conventies. De producten van die 
methode zijn in hun verstilde iconiciteit vaak eenzaam en 
aandoénlijk. Een witte vogel zit alleen en onbereikbaar op 
een takje tegen een blauwe achtergrond, het oog een zwar
te nepparel. Zelfs de kleuren zijn eenzaam, net als de ezels, 
ook als die dansen. Maaike Lauwaert

- Lost Highway tot 6 mei in het Bonnefantenmuseum 
Maastricht, Avenue Céramique 250, 6201 BS Maastricht 
(043/328.01.90; www.bonnefanten.nl).

Mapping the City. Met een reeks van vier grote thematen
toonstellingen wil het Stedelijk Museum Amsterdam de 
relatie tussen het museum en zijn omgeving bevragen. 
Waar Mapping the Studio vorige zomer een overzicht gaf van 
de diverse houdingen van kunstenaars ten opzichte van het 
atelier, brengt Mapping the City de verschillende manieren 
in kaart waarop kunstenaars een blik op de stad werpen. 
Naast hoofdzakelijk canoniek werk uit de jaren ’60 en ’70 
- de decennia waarin kunstenaars de stad als werkterrein 
begonnen te kiezen - verzamelt de tentoonstelling ook werk 
van vooraanstaande hedendaagse figuren.

Hoewel veel kunstenaars in Mapping the City de drukte,, 
de infrastructuur en de veelkleurige bevolking enerzijds en 
de schaduwkanten, buitenwijken en rafelranden van de 
metropool anderzijds in kaart brengen, hangt de tentoon
stelling geenszins een beeld op van de kunstenaar als de 
‘ziener’ die de ‘andere kant’ van de stad blootlegt. De ten
toonstelling biedt bovenal een boeiend panorama van artis
tieke mappings- en portretteringsprocessen van de stad, 

vervat in zowel straatfotografie, films, tekeningen, publica
ties als installaties. Al moet gesteld dat dit niet als een uitge
werkt curatorieel opzet verschijnt. Aan de basis van de ten
toonstelling ligt een dun theoretisch vertoog, gecentreerd 
op Benjamins begrip van flâneur en Debords dérive. Beide 
begrippen worden echter zo breed gehanteerd, dat ze funge
ren als een ronkende noemer waaronder zowat alle werken 
van rondlopende en ijverig registrerende kunstenaars val
len. In de concrete uitwerking en opbouw van de tentoon
stelling uit zich dat in een loutere nevenschikking van wer
ken, zonder chronologische, thematische of medium- 
gebonden ordening. (Uitzondering daarop is de reeks wer
ken over het Amerikaans suburbia van Dan Graham, Bill 
Owens en Ed Ruscha.) Pas nadat men een eind door de ten
toonstelling is gelopen, beginnen er zich verbanden en 
gemeenschappelijke strategieën tussen verschillende wer
ken af te tekenen.

Een aantal werken tracht bijvoorbeeld de ruimtelijkheid 
van een afgelegd traject te vatten en te representeren. Voor 
This Way Brouwn (1960-1964) vroeg Stanley Brouwn aan 
Amsterdammers om hem de weg van een gegeven plek in 
de stad naar een andere te tekenen. De resulterende lijn
tekeningen visualiseren het ruimtelijk geheugen dat stede
lingen opbouwen tijdens hun dagelijks gebruik van de stad. 
Met Every Building on the Sunset Strip (1966) reconstrueer
de Ed Ruscha een Californische straat door frontale foto’s 
van de gebouwen aan beide zijden van de straat aaneen te 
voegen tot een meterslang lint. Francis Alÿs’ potloodteke
ning Framed Map (Ten Blocks around My Studio) (2004) 
geeft niet één bepaald traject weer, maar een heel gebied in 
het historisch centrum van Mexico City. Jarenlang hanteer
de de kunstenaar dit stuk stad als werkterrein voor licht
voetige observaties en interventies, waarvan de neerslag te 
vinden is in de diaserie Ambulantes II (1992-2003) en de 
installatie Collection of Ephemera (Ten Blocks around My 
Studio) (1992-1999), eveneens gepresenteerd in de ten
toonstelling.

Een ander verband dat zich doorheen de tentoonstelling 
aftekent, is dat van de concrete ontmoeting tussen kunste
naar, stad en stedeling. In de diareeks Early Colour (1958) 
fotografeert Saul Leiter de buurt van de New Yorkse Tenth 
Street. In deze dromerige composities vervloeien de stede
lingen met de stad, door reflecties in hun omgeving en een 
fragmenterende kadrering. In de portretten van typisch 
grootstedelijke situaties van William Klein spelen de figu
ranten wel een prominente rol. In Life is good & good for you 
in New York (1954-1955) kijken ze vaak recht in de lens en 
getuigen ze door hun poses van de aanwezigheid van de 
kunstenaar. De artistieke observatie houdt zich niet langer 
op de achtergrond, maar verschijnt plots als een interven
tie in de stedelijke ruimte. Dit staat dan weer in schril con
trast met de afstandelijke kijk van Beat Streuli en Philip 
Lorca diCorcia. Om precies elke pose te vermijden, fotogra
feren ze met een telelens nietsvermoedende voorbijgangers 
op straat. Het billboardformaat van Streuli's Sydney '98 
(1999) keert dat voyeuristische standpunt weer om en 
creëert een extreme nabijheid tussen de toeschouwer en de 
geportretteerden. De tentoonstelling versterkt dit effect met 
een doordachte ruimtelijke plaatsing.

Willem de Ridder en Wim T. Schippers

Mars door Amsterdam, december 1963, Signalement, Vara televisie, 3 min.

CROXHAPOX "e"
maart-april
DAVID KRAMER/CARLA GANNIS/JIM TOROK/WILLIAM POWHIDA/ 
EDWARD MONOVICH/NATE LARSON/
NEW AMERICAN STORY ART.
LARRY WALCZACK(NY)curator 01/04/07>22/04/07/
crox2 & corridor/

INSTALRAAM (Onderstraat 26, B-9000 Gent) 
Ann Cannoot /maart 

Kelly Schacht /april 
lan Kesteleyn /mei

O
KUBUSRUIMTE (L.Munichstraat 76, B-9000 Gent) 

Wim De Waegeneer /maart 
Merlyn Paridaen /april 
Gregory Decock(F) /mei 
Johan Gelper /mei-juni

Opening zaterdag 31 maart vanaf 18u

PETER MORRENS 29/04/07>20/05/07
DIRK ZOETE 29/04/07>20/05/07
Opening zaterdag 28 april vanaf 18u

CROXHAPOX vzw, Lucas Munichstraat 76/82 ingang via beluik,

ANDERE (L.Munichstraat 76, B-9000 Gent) 
Els Mondelaers /concert/ 31/03/07 

Noe Kidder & Brian Getnick /video/ 
31/03/07> 15/04/07

Pony Attack /mode-special /09/04/07>15/04/07

9000 Gent donderdag t.e.m. zondag van 14.00 tot 18.00 u.

http://www.depaviljoens.nl
http://www.bonnefanten.nl
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ELS VANDEN MEERSCH

Fotografie: Els Vanden Meersch
Teksten: Dieter Roelstraete en Ernst van Alphen 
136 p. ( 120 quadri), integraal binding, 30 Euro

GAGARIN 14 
out now
with original texts by :

CARLA ZACCAGNINI 
OLIVIER FOULON 
ELINA SALORANTA 
MATT MULLIGAN 
AGNÈS GEOFFRAY
JOHN BALDESSARI 
PHILIPPE VAN SNICK 
PAOLA PM

GAGARIN
The artists in their own words

Entirely dedicated to the publication 
of original texts of artists 
who are now working, anywhere 
in the world.

KASK|LEZING

voorjaar 2007

20 03 2007

PASCAL LEROY

17 04 2007

GERARD UNGER

24 04 2007

KOEN VAN DEN BROEK

08 05 2007

ANOUK DE CLERCQ

Uitgegeven bij MER. Paper Kunsthalle 
Met steun van Netwerk-art.be 
en de Vlaamse Gemeenschap

info:
http://elsvandenmeersch.be

Published twice a year by GAGA”"

Oosterweelsteenweg 3, Royersbrug, 2030 Antwerp, Belgium

T +32(0)3 213 00 13, F+ 32(0)3 213 0014

gagarin@skynet.be

telkens op dinsdagavond 20u, gratis toegang 
Auditorium Victor Horta op de Bijloke-campus 
Jozef Kluyskensstraat 2,9000 Gent 
www.kask.be

Initiatief van de vakgroep theoretische omkadering van de 

kunsten, Departement KASK

KASK a
!■■■■■■■■■ HOGESCHOOL GENT
== uid van dE associatie UNIVERSITEIT GENT 
HOGESCHOOL CENT

AFTER
NEURATH:

Lokaal 01

CD

LIKE SAILORS ONTHE 
OPEN SEA 
GERD ARNTZ, BUREAU D'ÉTUDES, ALICE CREISCHER 
& ANDREAS SIEKMANN, STEPHAN DILLEMUTH,CHAD 
MCCAIL, OLIVER RESSLER, THOMSON & CRAIGHEAD 
25 FEBRUARI T/M 8 APRIL 2007

U

3

3 (/

01_Breda - t/m 31 maart

Alles Nahe werde fern
Stephen Walter 
Elout de Kok 
Diederik Klomberg 
Frank Havermans

SVEN 
'TJOLLE

01_Breda - 11 mei t/m 1 juli
Presentatie: 11.05.2007 om 20 uur

"Variety" - Ian Breakwell

Yoann Van Parys
Jos Broeders
Marije Langelaar
Wolfgang Plöger
Frederick Bell
Albert van Westing
Benoît Van Tanis
Teun Hocks
Koen Theys

TEA TIME TEGEN DE VERHOGING
VAN DE UITBUITINGSGRAAD
10 MAART T/M 8 APRIL 2007

01_Antwerpen

Lode Geens 01/02/03 maart
Presentatie: 01.03.2007 om 20 uur

Clarina Bezzola 17/23/29 maart
Performances telkens om 20 uur

STROOM DEN HAAG 
070-3658985

INFO@STROOM.NL OPEN: WO T/M ZO, 12-17 U

www.stroom.nl

Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl
öï

_Breda - Kloosterlaan 138

Antwerpen - Provinciestraat 287

t: +31 (0)76 514 19 28
e: info@lokaal01.org
w: www.lokaal01.org

http://elsvandenmeersch.be
mailto:gagarin@skynet.be
http://www.kask.be
mailto:INFO@STROOM.NL
http://www.stroom.nl
http://www.depont.nl
mailto:info@lokaal01.org
http://www.lokaal01.org
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Een wat vreemde aanwezigheid in de tentoonstelling is de 
reportage over VALIE EXPORTS actie Tapp und Tastkino 
(1969) in München. Getooid met een poppenkastachtige 
doos om haar bovenlichaam, nodigde VALIE EXPORT om- 
staanders uit haar te betasten. Hier stelt zich de vraag in 
welke mate de Oostenrijkse kunstenares met deze feminis- 
tisch-politieke actie een beeld of lezing van de stad naar 
voren schuift. In deze performance vormt de stad immers 
geen thema of onderwerp an sich, maar veeleer een plat
form om genderpolitiek en sexuele taboes op een verscherp
te manier in vraag te stellen.

Mapping the City mag dan nauwelijks een concreet betoog of 
nieuwe inzichten naar voren schuiven, dat belet niet dat de ten
toonstelling een selectie van sterke werken bevat. En die treden 
onvermijdelijk met elkaar in dialoog. Maarten Liefooghe

Mapping the City tot 20 mei in Stedelijk Museum CS, 
Oosterdokskade 5,1011 AD Amsterdam (020/573.29.22; 
www.stedelijk.nl).

Allan Kaprow. Kunst als leven - Art as life. In het Van 
Abbemuseum gebeurt het en de vader van ‘het gebeuren’, 
Allan Kaprow (192 7-2006), wordt in Eindhoven geëerd met 
een retrospectief. Kunst als leven - Art as life fundeert de nieu
we koers die het museum wil varen. Eind januari ging de 
tweede fase in van het tweejarige project Be[com]ing Dutch in 
the Age of Global Democracy, waarmee het Van Abbemuseum 
de prijs voor culturele diversiteit van de Mondriaan 
Stichting won. Het thema van dit project is gelijkluidend met 
het thema van de Kaprowtentoonstelling: “de paradoxale 
vraag hoe een museum vandaag de dag krmst op passende 
wijze kan presenteren en tegelijkertijd met die kunst het 
leven zo dicht mogelijk kan benaderen” (persbericht). 
Kaprow die met zijn happenings de grenzen van kunst en 
leven opzocht en het institutionele raamwerk van kunst 
bevocht, reikt hiervoor de nodige antwoorden aan.

De tentoonstelling volgt de carrière van de kunstenaar. 
De abstract-expressionistische beginperiode als schilders
leerling van Hans Hofmann vinden we terug in de collages, 
die de overgang markeren van het vroege schilderwerk 
naar de ruimtevullende environments. Zo is Words (1961) 
tegelijk een “spontane taalcollage" en een "beloopbaar 
environment”. Bezoekers beklimmen een klein podium om 
in een microfoon woorden uit te spreken. Er zijn ook twee 
muren om woorden op te schrijven of op te plakken. Zo 
moet communicatie met het publiek tot stand komen. Het 
gaat niet zozeer om wat er wordt gezegd, maar dat er wat 
wordt gezegd. In de tentoonstelling is Words in een aange
paste versie te zien. Van 18 Happenings in 6 Parts, dat de 
weerslag is van Kaprows korte studieperiode bij John Cage, 
is zowel de originele versie uit 1959 als een remake uit 
2006 te beluisteren.

De Allan Kaprow Papers, verzameld door het Getty 
Research Institute in Los Angeles, vormen het hart van de 
tentoonstelling.Drie zalen met telkens vijf lange tafels vol 
handgeschreven, getypte en uitgetekende happenings/activi
ties, brieven en notities: de zogenaamde ‘scores’ (‘partitu
ren’). In totaal zo’n driehonderd bladen tekst. Daaromheen 
is documentatiemateriaal gegroepeerd in de vorm van film, 
foto’s, dia’s en geluidsopnamen. Verder zijn ook publicaties 
als posters, advertenties en brochures opgenomen. Dit 
archief wil geen stoffige verzameling zijn of louter een 
afspiegeling van wat is geweest. Het genereert integendeel 
de twee benaderingswijzen die ten grondslag liggen aan de 
tentoonstelling en aan de overkoepelende ideologie van het 
museum: het museum als bemiddeling (“Museum as 
Mediation”) en als plaats van handeling (“Agency of/for 
action”). In het zenuwcentrum, aangeduid door de zaal- 
tekst als “Bureau voor actie. Doe mee!”, wordt het handelen 
georkestreerd. Op een muur in groene schoolbordverf en 
opgedeeld in een raster van Kaprow-afplaktape, is de agen
da te vinden voor de happenings die het museum in het 
kader van de tentoonstelling laat heruitvoeren. Uiteraard 
kan je je daarvoor aanmelden. In de boekenkasten liggen 
handouts, kopieën van de scores uit de middenzalen. Deze 
kunnen worden meegenomen voor heropvoering thuis. 
Aan een bureau kan je je ideeën opschrijven en zelf activi
teiten uitvinden. Mogelijk rollen er vanuit de aanpalende 
zaal gekleurde ballen binnen. De betreffende Push & Pull- 
environment bestaat uit twee monitoren waarop vrienden 
van Kaprow vragen van de kunstenaar beantwoorden. Het 
publiek, niet in de vorm van ‘toeschouwers’, maar in de 
vorm van ‘deelnemers’* neemt plaats op de ballen. De acti
viteit ondermijnt de aandacht voor de video’s en daarmee 
de betekenis van wat er gezegd wordt. De aandacht richt 
zich daarentegen op de handeling die het kijken begeleidt.

In de laatste zaal (“die ook de eerste zou kunnen zijn”) 
kan je interactief helemaal uit de bol gaan. Het is de herin
terpretatie van Kaprows environment Do It Yourself uit 
1961. Bezoekers worden weerom uitgenodigd om met 
behulp van kartonnen dozen, kranten, verf en plakband 
“zelf actief te worden”. Dit primeert op het “artistieke eind
resultaat”, zoals blijkt uit de pseudo-filosofische bespiege
lingen, 'tegelwijsheden', terloopse mededelingen en teke
ningen die zijn aangebracht op de muren - het is moeilijk 
niet te denken aan een uitvergrote, bekladde wc-deur. De 
zelfexpressie kan worden afgewisseld met de zelfbediening 
van video’s en videoprojecties van gedocumenteerde hap
penings en lezingen.

Deze speelruimte lijkt de apotheose te zijn van de flux, de 
vaart en het proces waarin kunst zich volgens het Van Abbe 
- in het verlengde van Kaprow — moet bevinden. Kunst 
omkadert niet het leven, het leven omkadert de kunst. Het 
Van Abbemuseum voert daarmee een reinvention op van 
het zestiger jaren protest tegen het autonoom functioneren 
van kunst en museum. Beide moeten de wijk in, want het 
echte leven reikt echte vraagstukken aan die de kunst en 
haar instituties weer een rol van maatschappelijke beteke
nis kunnen geven. De vraag is of Kaprows kunst zich 
zomaar laat actualiseren. Zijn choreografie van alledaagse 
handelingen die nog niet tot het domein van de kunst wer-
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Commisioned by The Junior Council of The Museum of Modern Art, New York, 1970

Allan Kaprow

Days Off: A Calendar of Happenings, 1968

den gerekend, had zeker effect in een tijd dat de grenzen 
tussen kunst en leven scherper waren getrokken. Maar de 
overzichtstentoonstelling maakt vooral duidelijk dat zijn 
voorstellen thans gedateerd aandoen. Zijn geregisseerde 
playfulness is te letterlijk en vaak humorloos. De effecten die 
het geheel oproept — het beluisteren van de indrukken van 
deelnemers aan de happenings, het gekrabbel op de muren, 
de schoolmeesterhouding van Kaprow tijdens een lezing - 
werken meer dan eens op de lachspieren. De meditatieve, 
zelfs therapeutische werking die Kaprow uiteindelijk voor
zag voor zijn kunst, getuigt nog enigszins van een bewust
zijn over de beperkte mogelijkheden van ‘kunst als leven’. 
Dat een museum dit besef niet thematiseert, maar integen
deel ‘kunst als leven’ opvoert als actueel model, is op zijn 
minst naïef te noemen. Daniëlle Hofmans

> Allan Kaprow. Kunst als leven - Art as life tot 22 april in het 
Van Abbemuseum (i.s.m. Haus der Kunst, München), 
Bilderdijklaan 10, 5600 AE Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl).

L’Evènement. De tentoonstelling L’événement in het 
Parijse Jeu de Paume vertrekt van de vaststelling dat het 
evenement tegelijkertijd een feitelijk gebeuren is én een 
mediatieke representatie. Vandaar de wat vreemde onder
titel van de tentoonstelling: les images comme acteurs de l’his
toire. Hier worden beelden met andere woorden niet langer 
geanalyseerd als een louter passieve registratie van een his
torische gebeurtenis, maar als actieve krachten die de zin 
en betekenis van dat historisch feit mee helpen sturen en 
bepalen. De vraag naar de manier waarop beelden ons his
torisch bewustzijn vormen staat centraal in de tentoonstel
ling. Het is een vraag waar de curatoren een rijk en ge
nuanceerd antwoord op geven.

De kracht van deze tentoonstelling bestaat erin dat ze 
deze brede thematiek aankaart via een analyse van vijf 
concrete historische gebeurtenissen: de Krimoorlog, de ver
overing van het luchtruim rond 1910, de aanval op het 
World Trade Center op 11 september 2001, de eerste 
betaalde vakanties en de val van de Berlijnse Muur in 
1989. De keuze van de onderwerpen is ruim genoeg om een 
genuanceerd verhaal te vertellen, met aandacht voor de 
historische evolutie van de media zelf (van schilderkunst 
over tekenkunst en fotografie naar film en televisie) en voor 
de steeds wijzigende verhoudingen tussen deze verschillen
de media. Het eerste evenement dat in zijn mediatieke 
representatie wordt geanalyseerd, is wat dat betreft veelzeg
gend. De Krimoorlog, die Frankrijk en Engeland tussen 
1854 en 1856 tegenover Rusland plaatste, was het eerste 
mondiale conflict waarbij de fotocamera aanwezig was. 
Wegens een aantal technische beperkingen, zoals de rela
tief lange opnametijd, kon deze weliswaar nog niet ingezet 
worden in het heetst van de strijd en moest men zich tevre
den stellen met het decor van de oorlog. Maar de belangrij
ke stap om met de fotocamera een gebeurtenis vast te leg
gen bleek eens en voorgoed gezet.

Toch is het opduiken van de fotocamera op het front niet 
de belangrijkste reden waarom de Krimoorlog in deze ten
toonstelling figureert. Wat dit conflict zo interessant maakt, 
is de opkomst en uiterst snelle doorbraak van de getekende 
reportage in de gedrukte media. Dankzij de ruime versprei
ding die de lithografie mogelijk maakte, kon het ‘thuispu
bliek’ voor het eerst (relatief) nauwgezet de vorderingen op 
het slagveld volgen. Deze ‘democratisering’ van het evene
ment betekende meteen ook dat de aard van het evenement 
zelf veranderde. De snelle schets, nog nazinderend van het 
oorlogsgeweld, verving immers het historiestuk, dat meest
al pas na afloop van de strijd (wanneer de uitkomst bekend 
was) het licht zag en dus beladen was met een zekere sym
bolische dichtheid. De getekende reportage laat de geschie
denis in wording zien (met alle onzekerheid vandien), ter
wijl het historische schilderij de gecanoniseerde geschiede
nis toont. Voor het eerst werd de kijker midden in de maal
stroom van gebeurtenissen geworpen. Het is precies deze 
omslag in de ervaring van het historische evenement die 
aan de basis ligt van de honger naar beelden die onze hui
dige cultuur kenmerkt.

Voor een hedendaags publiek heeft de confrontatie met 
deze tekeningen uit de Krimoorlog nog een bijkomende ver
dienste: ze maakt op een hallucinante manier duidelijk hoe

Roger Fenton

Guerre de Crimée: Incidents of Camp Life: the Pipe of Peace Costume of the Camp, 1855

http://www.stedelijk.nl
http://www.vanabbemuseum.nl
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leeg en stompzinnig de fotografische registratie wel is. 
Eerder dan een euvel te wijten aan een gebrekkige techniek, 
lijkt deze leegte essentieel verbonden met het medium foto
grafie. In vergelijking met het drama en de narratieve ver
beelding die in de tekeningen zichtbaar worden, is er op een 
foto bijna ‘niets’ te zien. Elk fotografisch beeld zit natuurlijk 
overvol, maar toont niet meer dan de brutale feitelijkheid 
van wat er zich voor de camera bevond. Het kan in het beste 
geval hopen op dezelfde symbolische stroefheid als het his
toriestuk. Het enige wat fotografie toevoegt, is een ervaring 
van echtheid, maar wat een pover substituut is dat voor de 
inhoudelijke weelde die de tekening de kijker/lezer biedt! 
Het is pas vanaf het moment dat beeldredacteurs foto’s in 
een dynamische lay-out beginnen te plaatsen dat men erin 
slaagt de narratieve potentie van het fotografische beeld 
aan te boren. Hoe dat gebeurt, wordt duidelijk gemaakt in 
het segment gewijd aan de verovering van het luchtruim: 
een plastische reorganisatie van de bladspiegel, gekoppeld 
aan een nieuwe beeldtaal (vooral gekenmerkt door een dui
zelingwekkend vogelperspectief), moest dit wetenschappe
lijk en technologische bravourestuk visueel ondersteunen.

Diezelfde leegte van de foto maakt dat het beeld ook ver
rassend makkelijk te manipuleren is. Wat in de context van 
deze tentoonstelling meteen betekent dat ook het evene
ment zelf gemanipuleerd wordt. De visuele representatie 
van de eerste betaalde vakantie in 1936 is daar een schitte
rend voorbeeld van. De beelden die de tijdschriften toen 
massaal verspreidden, bekrachtigden vooral een mythisch 
beeld van de vakantie als een massale volksverplaatsing 
richting gezonde natuur, een ‘beeld’ dat echter niet spoorde 
met de feiten: de meeste mensen namen vakantie thuis en 
slechts voor een beperkte periode.

Vandaag wordt het fotografische beeld nog extra uitge
hold door een extreem gestandaardiseerde en geglobaliseer- 
de beeldenmarkt. Het onderzoek van Clément Chéroux naar 
de fotografische representatie van de aanslagen van 11 sep
tember 2001 - gebaseerd op een vergelijking van alle covers 
van Amerikaanse en Europese kranten de dag na de aanslag 
- maakt duidelijk hoe weinig variatie er bestond in de keuze 
van de getoonde beelden (alsof er al een consensus bestond 
over hoe we deze aanslagen moesten begrijpen). Hoe stereo
tiep de verbeelding van het evenement door de pers wel was, 
werd pijnlijk zichtbaar door het burgerinitiatief Here is New 
York: A Democracy of Photographs dat een levend archief aan
legde van fotografische beelden over de aanslag. Pas daar 
werd de complexiteit van het evenement ook navoelbaar in 
de visuele representatie ervan. Steven Humblet

> L’Evènement. Les images comme acteurs de l’histoire tot 1 
april in het Jeu de Paume, 1 Place de la Concorde, 75008 
Parijs (01/47.03.12.50 of 01/47.03.12.52; 

).
www.jeude

paume.org

Regarder VU. Het gigantische succes van het geïllustreer
de tijdschrift tijdens de jaren ’20 en ’ 30 van de vorige eeuw 
vormde ongetwijfeld een cruciale fase in de ontwikkeling 
van wat wij vandaag verstaan onder beeldcultuur. Daar 
kan iedereen het ongeveer wel eens over zijn. Maar welke 
bijdrage deze geïllustreerde tijdschriften nu precies lever
den aan de prille beeldcultuur is nog maar zelden onder
zocht. Een indrukwekkende tentoonstelling gewijd aan het 
Franse magazine VU in het Musée Nicéphore Niepce pro
beert nu voor het eerst dat hiaat te dichten.

Het tijdschrift, dat van 1928 tot 1940 verscheen, dankt 
zijn legendarisch statuut voor een groot deel aan het cha
risma van zijn stichter, Lucien Vogel, en aan de radicale 
politieke koers die het onder zijn leiding tot 1936 zou voe
ren. Toch besteedt de tentoonstelling daar maar weinig 
aandacht aan. Haar ambities liggen duidelijk elders, zoals 
al meteen blijkt uit haar openingszet. Het zaaltje dat de 
bezoeker uitleg verschaft over enkele technische aspecten 
toont het moderne geïllustreerde tijdschrift als een medium 
waar twee technologieën elkaar treffen. Aan de ene kant 
een stelselmatige verbetering van het drukproces, aan de 
andere kant een steeds verdergaande miniaturisering van 
de fotocamera. De ene technologie maakte het mogelijk om 
fotografische beelden zonder noemenswaardig kwaliteits
verlies op massale schaal te reproduceren, de andere zorg
de voor een constante toestroom van alsmaar nieuwe beel
den. Beide samen zorgden voor een kwantitatieve explosie 
van beelden. Het geïllustreerde tijdschrift opereert daarbij 
als een van de belangrijkste instrumenten om die vloedgolf 
te kanaliseren.

Met behulp van een reeks vernieuwende strategieën pro
beert het geïllustreerde tijdschrift de beelden onder te bren
gen in een coherent verhaal. Het fotografische beeld verliest 
daarbij het statuut van illustratie en wordt een bouwsteen in 
de opbouw van een (vooral visueel) argument. Opnieuw ligt 
een technologische evolutie aan de basis van deze vrije 
omgang met het fotografische beeld en de daarbij horende 
statuutwijziging. De rotogravure creëerde een ongeziene vrij-
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Cover VU nr. 107 (op foto: beurs van Amsterdam)

heid in de plastische organisatie van tekst en beeld, een vrij
heid waarvan de beeldredacteuren van VU gretig zouden 
gebruikmaken. Een louter lineaire opeenvolging wordt ver
vangen door complexere configuraties die de lezende blik 
activeren: de foto’s worden zo gestructureerd dat ze de lezer 
op een tocht doorheen de dubbele pagina meenemen. Deze 
‘levendige’ lectuur leek meer in overeenstemming met de ver
snelling van het dagelijkse leven en dus een adequatere weer
gave van de wijze waarop de ‘moderne lezer’ zijn verbrokkel
de leefwereld ervoer. In plaats van een verstilde en aandach
tige lectuur van het fotografische beeld, zoals in de 19de 
eeuw, komt nu een snel scannen van het beeldoppervlak.

Handelt het eerste deel van de tentoonstelling vooral over 
de verschillende methodes die het geïllustreerde tijdschrift 
gebruikt om beelden te organiseren, in het tweede deel 
wordt er dieper ingegaan op de beelden zelf. VU kiest stee
vast voor evidente beelden die snel en zonder enige ambiguï
teit gelezen kunnen worden. Het blad maakt de lezer tot een 
intieme getuige van de gebeurtenis die zich in het beeld 
afspeelt. De foto’s moeten zijn waarneming prikkelen en zich 
affectief in hem vasthaken. Dit principe veronderstelt beel
den waarvan de esthetische kwaliteit primeert op de descrip
tieve: ook vandaag winnen spectaculaire beelden het door
gaans van minder rumoerige, meer gelaagde beelden.

Het geïllustreerde tijdschrift heeft ook veel aandacht voor 
de specifieke manier waarop de wereld verschijnt in het 
fotografische beeld. In de laatste zaal zijn een aantal curio
sa verzameld die getuigen van die fascinatie. Het gaat dan 
meestal om beelden die dankzij een technische krachttoer 
van de fotocamera een voorheen ongezien aspect van de 
werkelijkheid blootleggen (de wonderlijke wereld van het 
microscopisch kleine en het macroscopisch grote). Het zijn 
belangrijke beelden omdat ze ons veel Ieren over het verlan
gen naar fotografische beelden en de manier waarop foto
grafie werd geacht aan dat verlangen tegemoet te komen. 
De fotocamera verschijnt hier als een instrument dat tege
lijkertijd een ‘objectief’ verslag geeft van de wereld, en de 
werkelijkheid een fascinerende glans geeft. Fotografie is niet 
alleen een descriptief instrument, het is (blijkbaar) ook een 
magisch apparaat. Het is de verdienste van deze uitmun
tende tentoonstelling dat ze de cruciale ambiguïteit van het 
fotografische project, en hoe het werd ingezet door de prille 
beeldindustrie van de 20ste eeuw, prikkelend concreet 
maakt. Steven Humblet

> Regarder VU, un magazine photographique 1928-1940 tot 
27 mei in het Musée Nicéphore Niépce, 28 quai des 
Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône (03/85.48.41.98; 

).www.museeniepce.com

Les collections du Musée. Nouvel accrochage des col
lections modernes (1906-1960). Ter gelegenheid van de 
dertigste verjaardag van het Centre Pompidou kreeg de ver
zameling van het Musée national d’art moderne een nieuwe 
opstelling. Het Musée national d’art moderne bevindt zich
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op de vierde en vijfde verdieping van het vandaag nog altijd 
revolutionaire gebouw van de architecten Renzo Piano en 
Richard Rogers. Momenteel is enkel de eerste helft van de 
20ste eeuw toegankelijk. De afdeling kunst vanaf de jaren 
’60 zal pas vanaf 4 april voor het publiek opengaan. Voor de 
eigenlijke viering van het dertigjarig bestaan concipieerde 
het Centre Pompidou de tentoonstelling Airs de Paris (vanaf 
25 april), waarbij kunstenaars, landschapsarchitecten, 
architecten en ontwerpers met werk van de laatste dertig 
jaar hun visie geven over de stad Parijs.

Voor het Centre Pompidou hadden Piano en Rogers oor
spronkelijk gedacht aan een dynamisch gebouw, zeven pla
teaus zonder vaste binnenmuren, dat volgens de noden van 
het moment kon worden aangepast. Een potentieel dat 
nooit echt gebruikt is. Ook de nieuwe opstelling gebeurt in 
de bestaande zalen, langs een centrale as waarachter zich 
een doolhof van kleinere zaaltjes bevindt. Ze is niet bedacht 
in functie van de beschikbare werken, maar van de beschik
bare ruimte.

Het parcours opent met werk van Kandinsky. Deze 
Russische kunstenaar bracht de laatste jaren van zijn leven 
in Parijs door en overleed er in 1944. Zijn weduwe Nina 
schonk bijna veertig jaar later zijn nalatenschap aan het 
Centre Pompidou. Daarmee bezit het museum een van de 
belangrijkste verzamelingen van deze kunstenaar, niet 
alleen kunstwerken, maar ook talrijke documenten en zijn 
bibliotheek. Zijn werk wordt hier omgeven door tijdgenoten 
als Larionov en Gontcharova en andere werk uit zijn eigen 
verzameling, zoals Japanse prenten, Russische volkskunst 
en twee schilderijtjes van de Douanier Rousseau.

In tegenstelling tot vroegere presentaties lig de nadruk 
echter niet meer op de coryfeeën Kandinsky, Matisse, Braque 
en Picasso, maar werd er gezocht naar een grotere diversiteit. 
Dit resulteerde in een opeenvolgende reeks monografische 
zalen van onder anderen Brancusi, Malevitsj, Léger, Pevsner, 
Miro, Arp, Picabia, Moholy-Nagy, Rouault, Delaunay, 
Dubuffet en interessante confrontaties Laurens/Gris, 
Calder/Miro, Giacometti/Man Ray en Dubuffet/Brassaï.

Verder zijn er thematische ensembles rond een beweging 
als de geometrische abstractie, het surrealisme, het 
Bauhaus, het abstract-expressionisme of de kinetische 
kimst, rond een galerie als der Sturm, rond Galerie Maeght 
met Bonnard, Braque, Giacometti en Bram Van Velde of 
rond Galerie Jean Fournier met Hantaï, Degottex en Joan 
Mitchell; rond schrijvers als André Breton, Jean Paulhan 
(met Balthus, Braque, Chaissac, Dubuffet, Fautrier en Wols) 
of Michel Tapié (met Fontana, Hartung, Mathieu en 
Pollock), rond een tijdschrift als Documents of Art d’au
jourd’hui (Domela, Herbin, Magnelli, Poliakoff, Vasarely) of 
een gebeurtenis als L’Exposition internationale des arts et 
des techniques dans la vie moderne van 1937.

In tegenstelling tot vorige opstellingen, zijn de toegepaste 
kunsten spaarzaam vertegenwoordigd. Met uitzondering 
van het Bauhaus, dat voornamelijk met schilderijen van 
Klee en Kandinsky aanwezig is, is de keuze zeer Frans: 
Pierre Chareau met La maison de verre (1928-31) en Jean

GRUSENMEYER ART GALLERY I

4 March -15 April 2007 • .

DRAWINGS and PAPERS - part II L
Helen CHO
Christophe FLORÉ
Manor GRUNEWALD
Frauke PLAETEVOET
Mathias SCHMIED Museumlaan 16, 9831 Deurie

t +32 (0)9 282 77 93

www.grusenmeyerart.be
Art Brussels 20 - 23 April
Janice McNab 29 April -17 June

http://www.jeudepaume.org
http://www.museeniepce.com
http://www.grusenmeyerart.be


De Witte Raaf - 126 / maart-april 2007 38

La fille au billard russe. Parijs, ca. 1932-1933

Prouvé met zijn Maison tropicale uit 1949. Verder is er ook 
opvallend weinig fotografie (Brassaï, Man Ray, Moholy- 
Nagy en de fotografen rond het tijdschrift Documents) en 
slechts één film, EinLichtspiel Schwarz- Weiss- Grau (1930) 
van Moholy-Nagy.

Het parcours is ook te zien op de website van het Centre 
Pompidou met een beschrijving van de zalen en een geïllus
treerde lijst van de meeste werken. Wat niet te zien is op de 
website zijn de vijfhonderd kunsttijdschriften die de ver
schillende ensembles op een thematische manier vergezel
len. Tevens geven ze een goed idee van de rijkdom van de 
Bibliothèque Kandinsky.

De verzameling van een museum toont ook de geschiede
nis van de instelling. Dat Franse kunstenaars of kunste
naars die lang in Frankrijk gewerkt hebben goed vertegen
woordigd zijn, is evident. Het opvullen van de gaten, in casu 
het Duits expressionisme, gebeurt nogal krampachtig. Het 
portret van Sylvia von Harden van Otto Dix en de twee 
Beckmanns, waaronder een recente aanwinst, Bildnis einer 
Franzose uit 1933, die waarschijnlijk gekocht werd om de 
anekdote van het onderwerp eerder dan om de kwaliteit 
van het portret, zijn onder de titel Rappel à l’ordre samenge
bracht met Balthus, De Chirico, Derain en Lipchitz; Het 
expressionistische Erinnerung an die Spiegelsâle von Brussel 
(1920) van Dix werd in de nieuwe presentatie niet opgeno
men. Dat het Duits expressionisme in de verzameling slecht 
vertegenwoordigd is, kan voor een Parijs museum vergoe
lijkt worden. Het stemt echter tot nadenken dat het van 
Mondriaan, die het grootste deel van zijn artistieke loop
baan in Parijs heeft doorgebracht, slechts twee late werken 
bezit. Dergelijke lacunes hebben te maken met het feit dat 
het Musée national d’art moderne tot in de jaren '70 zijn 
aankoopbudget moest delen met het Louvre, waar een con
servatieve commissie aankopen van moderne kunst dik
wijls wegstemde.

Ook de Amerikaanse schilderkunst is slecht vertegen
woordigd. Vorig jaar kwam er dankzij de toepassing van de 
wet op de successierechten een tweede Rothko bij, Untitled 

(Black, Red over Black on the Red) uit 1964. Hij hangt er wat 
gedrongen tussen een Motherwell, een Pollock, een 
Newman en een vroegere Rothko, Dark over Brown N° 14 
uit 1963.

In navolging van de Tate en het Guggenheim wil ook het 
Centre Pompidou haar collectie buiten Parijs en Frankrijk 
exploiteren. Dit gebeurt de volgende jaren in Metz, Shangai 
en samen met het Louvre ook in Abou Dhabi. Vreemd is wel 
dat het Centre Pompidou ook in Parijs zelf zijn invloed wil 
vergroten. Zo organiseert het mede de tentoonstelling over 
het Nouveaux Réalisme in het Grand Palais, die op 28 
maart opengaat, en heeft het zijn oog laten vallen op een 
deel van het Palais de Tokyo. Waar vroeger het Musée 
national d’art moderne gevestigd was, wil het museum 
opnieuw een deel van de verzameling onderbrengen en ten
toonstellingen maken. Een voorstel dat niet bij iedereen in 
goede aarde valt.

De grote afwezige is het urinoir van Marcel Duchamp. 
Het oorspronkelijke objet trouvé uit 1917 is verloren 
gegaan en een repliek uit 1964 werd een jaar geleden door 
de 77-jarige kunstenaar Pierre Pinoncelli met een hamer 
bewerkt, tijdens een op eigen initiatief georganiseerde per
formance. De kunstenaar was hierbij niet aan zijn proef
stuk toe. In 1998 werd hij veroordeeld tot het betalen van 
45.122 euro schadevergoeding aan de Franse staat wegens 
het vandaliseren van hetzelfde kunstwerk. Door erin te 
plassen had hij het urinoir in zijn oorspronkelijk functie 
hersteld. In het nieuwe proces vroeg het Centre Pompidou 
427.000 euro schadevergoeding. Het werk zou zo’n 2,8 
miljoen euro waard zijn. De kamer van eerste aanleg ver
oordeelde Pinoncelli tot 200.000 euro. In beroep vraagt de 
advocaat van het Centre Pompidou drie jaar gevangenis
straf en een serieuze schadevergoeding.

Pinoncelli, die van geen schadevergoeding wil weten, 
beschouwt zich sinds zijn interventie als medeauteur, of 
beter auteur, van het ‘nieuwe’ kunstwerk. Door het werk 
van Duchamp te restaureren, zou het Centre Pompidou het 
werk van Pinoncelli beschadigen. Hierdoor zou ook 
Pinoncelli een morele schadevergoeding kunnen eisen.

Lieven Van Den Abeele

- Les collections du Musée. Nouvel accrochage des collections 
modernes (1906-1960) tôt 2 april in Centre Pompidou, 
Place Georges Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr).

Architectuur
De Ronde van het Groene Hart. Is het mogelijk om via 
een sportevenement een culturele boodschap over te bren
gen? De Stichting Ronde van het Groene Hart stelt zich dat 
tot doel. Meer nog, ze streeft de verankering na van een cul
tureel gegeven in het nationale bewustzijn. Het Groene 
Hart is een groengebied dat zich uitstrekt tussen de steden Î 
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, en als zoda
nig onderdeel uitmaakt van de Randstad. Aan de definië
ring van de grenzen en de gewenste functie ervan zijn tallo
ze nota’s, beleidsvisies en ontwerpen gewijd, maar het blijft 
problematisch om de grenzen ervan te beschermen, alsook 
om uitholling van binnenuit door woningbouw, bedrijven
terreinen en andersoortige ontwikkelingen tegen te gaan. 
Enerzijds is dat een gevolg van de economische krachten die 
van de Randstad uitgaan, maar - is de gedachte - het komt 
ook doordat velen niet precies weten waar het Groene Hart 
ligt en wat er speelt. Voor het Groene Hart geldt niet, zoals 
bijvoorbeeld voor uitgestrekte landschappen in Engeland of 
Schotland, dat er een collectief bewustzijn bestaat met 
betrekking tot de waarde en de betekenis ervan. Een recen
te peiling van DS Landschapsarchitecten onder winkel
publiek in Amsterdam maakte dat pijnlijk duidelijk. De 
ondervraagden situeerden het Groene Hart in de Veluwe, in 

de Peel, in Friesland, maar zelden op de juiste plek, zelfs niet 
bij benadering.

Al in 2000 kwam Maarten Kloos, directeur van ARCAM, 
tot soortgelijke conclusies. Hij stelde voor om, geïnspireerd 
door de Tour de France, een wielerronde te organiseren, 
dwars door het Groene Hart. Door liveverslaggeving vanuit 
helikopters en volgwagens zou het aanzien van het Groene 
Hart dan in één keer duidelijk zijn voor gans het 
Nederlandse volk. Destijds was het niet meer dan een 
gedachte, maar de animo voor een dergelijk evenement 
bleek groot. Op 25 maart 2007 zal de Ronde daadwerkelijk 
worden gereden, niet als een amateurparcours, maar als 
een officiële ronde in de internationale wielerkalender. 
Profwielrenners uit de hele wereld zullen aan de start ver
schijnen, een vijf uur durende televisieregistratie zal de 
koers in beeld brengen. Ziedaar, het Groene Hart.

Om de culturele waarde van het Groene Hart te bena
drukken, wordt een week voor de start een culturele agen
da uitgebracht als bijlage van een landelijk dagblad. Deze 
agenda is in de eerste plaats bedoeld om te laten zien wat op 
cultureel gebied al gebeurt in het Groene Hart. Alle 
bestaande initiatieven en instellingen zijn door de sectie 
Cultuur van de Stichting in kaart gebracht. Daarnaast 
benadert de Stichting actief gemeentebestuurders en cultu
rele instellingen om evenementen te organiseren binnen 
hun aandachtsgebied, of om hun voorgenomen activitei
ten in te passen onder het motto: “Nu wordt het Groene 
Hart nationaal onder de aandacht gebracht. Dit is het 
moment om aan te haken.” Het heeft geleid tot een bonte 
verzameling van symposia, openstellingen van historische 
molens en boerderijen, rondleidingen door recent opgele
verde gemeentehuizen, tentoonstellingen, debatten en 
fietsroutes. Gemeenten, oudheidkundige genootschappen, 
WV’s en lokale architectuurcentra dragen zo bij aan een 
rijk beeld van wat het Groene Hart eigenlijk is.

Eén voorbeeld daarvan is de tentoonstelling Groene 
Vingers in ARCAM. De stadsvorm van Amsterdam is vastge
legd in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Cornelis 
van Eesteren. De structuur van het AUP toont bebouwde 
oppervlakte die wordt doorsneden door groene lobben, ook 
wel ‘vingers’ genoemd. In het oorspronkelijke AUP zijn de 
groene scheggen niet meer dan testgebieden, maar gaande
weg zijn het belangrijke groengebieden geworden met een 
recreatieve en ecologische functie. De groene vingers ste
ken ver de stad in, wat ze tegelijk goed bereikbaar en zeer 
kwetsbaar maakt. De gemeente Amsterdam heeft dat 
onderkend in de studie Amsterdam Groene Metropool. Deze 
studie dient als inspiratiebron voor de investering van 12 
miljoen euro in het groen in en om Amsterdam. De ten
toonstelling analyseert de 7 scheggen. Twee daarvan liggen 
in het Groene Hart. De Amstelscheg is een klassieke scheg, 
die letterlijk als een taartpunt de stad in steekt. De Amstel 
stroomt er door een veenweidelandschap dat als open ruim
te fel contrasteert met de dichtbebouwde stadslobben van 
onder andere de Zuidas en het nieuwe kantoorgebied langs 
de rondweg van Amsterdam. Het gebied met pittoreske 
molens betekende in het verleden voor tal van kunstenaars 
een inspiratiebron. Mondriaan, Rembrandt en Van Goyen 
liepen daar ooit met schildersezel door het polderland
schap. Nu de landbouw als dragende functie voor het 
gebied verdwijnt, dreigt de Amstelscheg zijn ‘beheerder’ te 
verliezen. De expositie gaat nader in op de vraag wie nu ver
antwoordelijk zouden kunnen zijn voor het gebied. 
Oplossingen worden gezocht in de vorm van zorgboerderij
en, horeca, het stimuleren van de verkoop van streekpro
ducten en het versterken van de recreatieve functies.

De andere scheg die onderdeel uitmaakt van het Groene 
Hart is de Diemerscheg. Natuurgebieden en bossen worden 
doorsneden door infrastructuur, maar in het landschap 
huizen ringslangen, roofvogels, salamanders en ijsvogels. 
Ook bevinden zich hier belangrijke 19de eeuwse verdedi
gingswerken, zoals de Stelling van Amsterdam en de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op dit moment zijn er tame-

Volg wat reilt en zeilt in
cultuurland, met Thalys. Brussel-Pam-

Informatie en reserveringen in de gebruikelijke verkooppunten en op wwW.thalys.com
tot 25 treinen pet da9

Gwenn-Aël Lynn en Antony Maubert Ronald de Ceuster

Interactive Sound and Odeur installation Werkperiode en presentatie

De Amerikaans-Franse beeldend kunstenaar Gwenn Aêl Lynn 
en de Franse geluidskunstenaar Antony Maubert realiseren 
gezamenlijk een interactieve Geluids- en Geur installatie.
Deze installatie is een voortzetting van hun project wat startte 
in 2006 in Villa de Bank in Enschede.

OPENING > Zondag 22 april om 15.00 uur
Te zien t/m zondag 6 mei

Bluestone

Provincie Noord-Brobant

OPENING > Zondag 11 maart om 15.00 uur Ëe.1 kant oor

Te zien t/m zondag 1 april

De Overslag
www.ronalddeceuster.nl

Generaal Botha straat 7D T 040 2815503 EINDHOVEN overslag@iae.nl Voor info ROUTE en programma: www.iae.nl/users/overslag Open: Dó. en vrij, van 11 -15 uur, zondag van 13-17 oir .

zaal 7 D M

http://www.centrepompidou.fr
http://wwW.thalys.com
http://www.ronalddeceuster.nl
mailto:overslag@iae.nl
http://www.iae.nl/users/overslag
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Luchtfoto van de Zaanse scheg

lijk concrete plannen voor de bouw van 4500 woningen in 
de Bloemendalerpolder, Het Rijk haalde daartoe de polder 
uit het Groene Hart, op voorwaarde dat elders in het gebied 
natuurcompensatieplannen worden gerealiseerd. Daarvoor 
komt het sterk vervuilde PEN-eiland (van het Provinciale 
Energiebedrijf Noord-Holland) in aanmerking. Na sanering 
is het geschikt als recreatiegebied voor de toekomstige 
bewoners van de Bloemendalerpolder.

Deze twee scheggen zijn exemplarisch voor de problema
tiek van het Groene Hart in zijn geheel. Enerzijds is er de rea
liteit van de afnemende agrarische activiteit in het Groene 
Hart, waardoor het beheer, behoud en de functie van het 
landschap minder vanzelfsprekend worden. Anderzijds is er 
de toenemende economische en maatschappelijke druk, 
onder de vorm van woningnood en het gebrek aan uitbrei
dingsgebieden voor gemeenten in het Groene Hart, die het 
rijk noopt tot toegevingen met betrekking tot het Groene 
Hart als entiteit. Als de Ronde van het Groene Hart kan bij
dragen aan breed maatschappelijk begrip voor deze proble
matiek, dan is de eerste stap gezet tot structureel en construc
tief beleid voor dit groengebied. Indira van ‘t Klooster

- De Ronde van het Groene Hart wordt verreden op 25 
maart, meer informatie over de route en het cultureel pro
gramma dat loopt tot 15 juni is te vinden op www.ronde
vanhetgroenehart.nl.
- Groene Vingers tot en met 31 maart in ARCAM, Prins 
Hendrikkade 600,1011 VX Amsterdam (020/620.48.78; 
www.arcam.nl).

Medewerkers: Maaike Bleeker, Mare Goethals, Daniëlle 
Hofmans, Steven Humblet, Maaike Lauwaert, Maarten 
Liefooghe, Steven ten Thije, Lieven Van Den Abeele, Indira 
van ‘t Klooster

Nieuwe publicaties
• Doug Aitken. Sleepwalkers. New York, Museum of 

Modern Art, 2007.176 pp. 280 ill.
ISBN 978-0-87070-045-6.
Sleepwalkers is een site-specific filmproject van Doug Aitken voor 
het MOMA, New York. Van 16 januari tot 12 februari 2007 wer
den op en rond het museumgebouw acht films geprojecteerd op 
groot formaat. Het publiek moest ’s nachts rond het museumge
bouw wandelen om het werk te kunnen bekijken. De films tonen 
hoe vijf stadsbewoners (een fietscourier, een elektricien, een post
bediende, een zakenman en een ambtenaar) zich ’s nachts in de 
stad begeven. Het boek is een grondige documentatie van dit cine
matografisch pionierswerk.

• Jennifer Allen / Aaron Betsky / Rudi Laermans / 
Wouter Vanstiphout. Atelier Van Lieshout. Rotterdam, 
NAi Uitgevers, 2007. 340 pp.
Engelse editie ISBN 978-90-5662-482-8.
Geïllustreerd overzicht. Atelier Van Lieshout (AVL) werd in 1995 
opgericht door kunstenaar Joep Van Lieshout (01963). Dit 
Rotterdams collectief maakt zéér gevarieerd werk waaronder 
meubelobjecten, mobiele architectuur, zelfvoorzienende survival 
campers, autonome leefgemeenschappen, surrealistische kunst
projecten...

• Cornelia Butler / Lisa Gabrielle Mark. Wack! Art and the 
Feminist Revolution. Cambridge, MIT Press, 2007. 
512 pp. met 475 ill.
ISBN 978-0-914-35799-5.
Wack! documenteert en illustreert de impact die de feministische 
revolutie op de kunstwereld had tussen 1965 en 1980. Meer dan 
120 kunstenaressen die actief waren in de meest diverse discipli
nes zoals schilderkunst, fotografie, installatiekunst worden 
besproken, onder anderen Magdalena Abakanowicz, Chantal 
Akerman, Lyda Benglis, Lygia Clark, Valie Export, Annette 
Messager...

• Eric de Chassey. Platitudes, une histoire de la photographie 
plate. Paris, Gallimard, 2006. 246 pp.
ISBN 2-07-077136-9.
Het uitgangspunt van Eric de Chassey is dat de fotografie geen 
geïsoleerde categorie is maar wel degelijk tot de kunstgeschiedenis 
behoort. Fotografie is artificieel en niet bij machte de wereld te 
vatten. Zodoende is de fotografie van bij haar oorsprong een 
kunstvorm. Van Nicéphore Niépce en William Henry Fox Talbot 
tot Andreas Gursky en Thomas Ruff.

• Georges Didi-Huberman. L’image ouverte, motifs de 
l’incarnation dans les arts visuels. Paris, Gallimard 
(Collection Le Temps des Images), 2007. 416 pp. met 
101 ill.
ISBN 978-2-07-077949-9.
Dit boek onderzoekt de relaties tussen het beeld en het lichaam 
van vlees en bloed. Zodoende gaat het voorbij aan de gebruikelij
ke, antropomorfe beschrijvingen van de figuratieve kunst.
Geanalyseerd worden de verschillende manieren waarop kunst- .. 
werken het ‘vleselijke’ als onderwerp nemen.

• Harald Gründl. The Death of Fashion. The Passage Rite of 
Fashion in the Show Window. Wien, EOOS Design GmbH, 
2007. 299 pp. met 44 ill.
ISBN 978-3-211-49854-5.
De auteur vergelijkt de eindejaarskoopjes in de kledingwinkels 
van de grote wereldsteden met een ritueel uit de Griekse oudheid 
waarbij de god van de vruchtbaarheid moest gedood worden 
vooraleer te kunnen heropstaan. Een gedeelte van de winkelvoor
raad wordt opgeofferd om de etalages opnieuw te kunnen vullen 
met de allerlaatste mode-artikelen. De kopende massa’s die op de 
been worden gebracht tijdens de koopjesperiode zouden zodoende 
archaïsche rituelen oproepen. De auteur is ook ontwerper van 
'modetempels' vopr Armani en Adidas.

• Gitta Luiten / Lex ter Braak / Taco de Neef / Steven van 
Teeseling (red,). Second Opinion. Over beeldende kunst
subsidies in Nederland. Rotterdam, NAi Uitgevers, 2007. 
128 pp.
ISBN 978-90-5662-525-2.
Second Opinion beoogt een debat op gang te brengen. Hebben de 
critici van het Nederlandse subsidiesysteem gelijk? Zijn de subsi
dies contraproductief? Moet het anders en zo ja hoe?

• Jean-Louis Missika. La fin de la télévision. Paris, Seuil, 
2006.108 pp.
ISBN 2020860872.
Televisie verdwijnt onder onze ogen. Er is een explosie van pro
gramma’s en een fragmentatie van supergespecialiseerde kana
len. Digitalisering versplintert de programma’s over gsm, internet 
en i-pods. Televisie is overal en nergens. We gaan een samenle
ving tegemoet zonder TV. Jean-Louis Missika is ook co-auteur van 
La folle des logis: la télévision dans les sociétés démocratiques (Paris, 
Gallimard, 1983) dat nog steeds een referentiewerk is over het 
medium televisie.

• Gilles Mora. Bernard Plossu. Rétrospective 1963-2006. 
Strasbourg, Editions des Deux terres, 2007. 302 pp. 
ISBN 2-84893-037-3.
Fotoboek verschenen naar aanleiding van een tentoonstelling in 
het Musée d’Art Moderne et Contemporain in Straatsburg van 16 
februari tot 28 mei 2007. Bernard Plossu groeide op met de cine
matografische esthetiek van de Nouvelle Vague maar was eigenzin
nig genoeg om zelf een photographie pauvre te ontwikkelen. Eerste 
monografie over deze Franse fotograaf.

• John Murphy. ...the stench of shit.... Brussel, Erna Hécey 
Gallery, 2006. 32 pp.
Kunstenaarsboek gepubliceerd naar aanleiding van een tentoon
stelling bij Erna Hécey van 16 december 2006 tot 17 januari 2007.

• Erik Pil / Lut Pil. Amédée Cortier. Het merg van de kleur. 
Abstracte werken 1961-1976. Gent, Ludion (CERA-reeks), 
april 2007. 244 pp. 800 ill.
ISBN 978-90-5544-518-9.
In dit boek wordt voor het eerst het volledige werk van Amédée 
Cortier (1921-1976) samengebracht. Hij is vooral bekend voor 
zijn schilderijen met eenvoudige, naast elkaar liggende kleur- 
velden die al dan niet de illusie van een ruimte creëren.

• Ana Torfs. Anatomy, Eine Tragödie in zwei Akten. Berlin, 
Friedrich Meschede, Berliner Künstlerprogramm, 
DAAD, 2006. 64 pp.
ISBN 3-89357-115-9.
Catalogus verschenen bij de tentoonstelling Anatomy in de 
Daadgalerie in Berlijn van 23 september tot 4 november 2006. 
De tentoonstelling is momenteel te zien in Brussel, Argos van 3 
februari tot 18 maart 2007. Catalogus bevat teksten en stills van 
de video-installatie.

• Erik van Lieshout. This can’t go on (stay with me). 
Zürich, JPP/Ringier, 2007. 304 pp. 3 taalversies 
ISBN 978-3-905770-29-2.
Catalogus verschenen bij een tentoonstelling in het Museum 
Boijmans Van Beuningen te Rotterdam van 25 november 2006 
tot 4 februari 2007. In een eigenzinnige enscenering werden hier 
alle films getoond van Erik van Lieshout (01968) samen met een 
selectie uit de tekeningen en een reeks nieuwe schilderijen. De 
tentoonstelling reist vervolgens naar het Kunsthaus in Zurich en 
de Stadtische Galerie im Lenbachhaus in München.

Samenstelling: Mare Goethals

GALERIE MEERT RIHOUX
Jean-Luc Moulène : Oeuvres

01.03-21.04.2007

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

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 tôt T8u 
en dagelijks op afspraak

Patrick Guaffi
“Anatomie d’un fantasme
Mémoires 1 : membres”

Vernissage zal doorgaan op 31.03.2007 van 15u tot 18u 
De tentoonstelling loopt van 31.03.2007 tot 03.06.2007

http://www.rondevanhetgroenehart.nl
http://www.arcam.nl
http://www.galerie-utopia.be
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de 
agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat uit een Belgisch, een Nederlands en 
een Europees gedeelte. Per land is de informatie alfabetisch naar plaats
naam, en per plaatsnaam alfabetisch naar de naam van de tentoonstel
lingsruimte gerangschikt.

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen
tra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instellin
gen en adverteerders In De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno
men, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initia
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement 
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige 
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 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 
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten- 
toonstelling(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________________________________
Netwerk - centrum voor hedendaagse 
kunst
Houtkaai z/n - 9300 Aalst 
053.78.89.81 wo-za 14-18u 
□ Virginie Bailly, Nicolas Guiot, Kristin 
Posehn, Isabelle Hayeur (tot 14/41

Antwerpen__________________________  

deSingel Internationaal kunstcentrum
Desguinlaan 25 - 2018 Antwerpen 
03.248.28.28 wo-zo 14-18u 
□ '35m3: Noumenon' - Cari Desmet & 
Pierre de Gelder Etot 25/31 
□ Kazuyo Sejima & Nishizawa 
(SANAA) /Walter Niedermayr [tot 6/51 
□ '35m3' - Kris Kimpe & Bruno 
Poelaert [19/4 tot 26/51

Foto Museum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
03.242.93.00 di-zo 10-18u 
□ 'The State of the World' - Reuters / 
'Frozen' - Albert Watson / 'Outlandish' / 
'Leopold III Fotograaf [tot 13/51

Galerie Art Forum
Nassaustraat 15 - 2000 Antwerpen 
03.234.21.60 wo-vr 9-17u
□ Rudy Lanjouw (schilderijen) & Monique 
Jennes (objecten, sculpturen) [tot 24/31 
□ Suus Kooijman (wandobjecten) & 
Peter Van Impe (sculpturen) [22/4 tot 
22/61

Galerie / Kunstuitleen Dijkstra 
Turnhoutsebaan 277 - 2100 Antwerpen 
03326.41.77 wo-zo 13-18u
□ 'Lentekriebels' - Roland Minnaert, 
Theo van der Horst, Theo Niermeijer, 
Maarten Beks [tot 8/41

Galerie Ludwig Trossaert
Museumstraat 29 - 2000 Antwerpen 
03.257.25.52 wo-zo 14-18u 
□ 'Moving into Chapters' - Dimitri 
Casters & Eddie Symkens [tot 18/31 
□ Paul Grusenmeyer [21/3 tot 22/41 
□ Corrie Riedstra [4/5 tot 3/61

In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 2000 Antwerpen 
03.232.22.29 wo-za ll-18u 
□ Els Vanden Meersch [tot 22/31 
□ Wouter Feyaerts & Allart Lakke 
[29/3 tot 26/41

Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen (KMSKA) 
Leopold de Waelplaats - 2000 Antwerpen 
03.238.78.09 di-za 10-17u zo 10-18u 
□ 'De Mooiste Tweeluiken - Vlaamse 
Primitieven' [tot 27/51

ModeMuseum Antwerpen (MoMu) 
Nationalestraat 28 - 2000 Antwerpen 
03.470.27.70 di-zo 10-18u 
□ 'De Momu Collectie: Selectie II' [tot 
17/61 □ ‘6+. Antwerpse mode in het 
Vlaams Parlement' [tot 23/61

Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MuHKA)
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 
03.260.99.99 di-zo 10-17u 
□ 'Collectiepresentatie XVIII - 
Ontmoeting' [tot 13/51 
□ 'Zonder Titel - Moussem Festival 
Lente 2007' [tot 20/51

Objectif Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
0496.504.206 do-za 14-18u 
□ 'The Castle'- Pavel Büchler/'Tipos 
Moviles’ [tot 14/4]

Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
03.248.08.71 wo-za 14-18u 
□ 'Zu Gast bei Freunden' [tot 21/41 
□ Corey McCorckle [26/4 tot 9/51

Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 2000 Antwerpen 
03.257.14.17 di-za 14-18u 
□ Faris Mc Reynolds [tot 21/41 
□ Nicolas Provost [26/4 tot 9/61

Zeno X Gallery
Leopold De Waelplaats 16 - 2000 
Antwerpen 
03.216.16.26 wo-za 14-18u 
• Kees Goudzwaard [tot 14/41 
□ 'Les Revenants' - Luc Tuymans [25/4 
tot 2/61

Bornem_____________________________
Monumental
Luipegem 77 - 2880 Bornem 
03.889.01.69 wo-vr 10-16u zo 14-18u 
□ 'Just do it' - Stief Desmet, Kristof Van 
Gestel, Niko Van Stichel, Robin 
Vermeersch & Ellen Visschers [tot 15/41

Brugge_______ ______________________
Concertgebouw
't Zand - 8000 Brugge 
070.22.33.02 di-zo 9u30-17u 
□ Pablo Atchugarry / Tn de naam van 
Mozart' - Malou Swinnen [tot 20/51

Cultuurcentrum Brugge
Buiten Smedenvest 1 - 8000 Brugge 
050.4430.40 ma-za 15-19u 
□ Wesley Meuris [19/3 tot 30/41

Brussel______________________________
Art en Marge
Hoogstraat 312 -1000 Brussel 
02.511.04.11 wo-vr 12-18u za ll-16u 
□ Josef Hofer & Karel Laenen [tot 21/41 
□ 'Abstractions' [11/5 tot 28/71

Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
02.735.52.12 di-vr 14-18u 
□ # Lights On' [tot 24/31 
□ Mauro Staccioli [18/4 tot 30/71

Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 -1050 Brussel 
02.512.92.95 di-za 12-18u 
□ Marie José Burki [tot 17/31 
□ Eric Poitevin [18/4 tot 31/51

B0ZAR
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 

02.507.83.91 di-zo 10-18u do 10-21U 
□ 'Het gezicht van de Massa' [tot 25/31 
□ 'Faire un Effort' - San Keller [tot 15/41 
□ 'Het Verboden Rijk' [tot 6/51 
□ 'Kijk op Europa - Europa en de Duitse 
schilderkunst in de 19de eeuw' [tot 20/51 
• TK0B Verzameling' - Jacques Charlier, 
Ronny Delrue, Denmark, Lili Dujourie... 
[28/3 tot 27/51

CIVA
Flageyplein 19 -1050 Brussel 
02.642.24.50 di-zo 10-18u 
• 'AE2005 - Ville Biënnale van de 
Spaanse Architectuur' [tot 8/41
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
0475.38.66.02 wo-vr 14-18u za 10-17u 
□ Léopold Plomteux & Alsican [tot 16/31

Galerie Catherine Bastide
Vorstsesteenweg 62 -1060 Brussel 
02.646.29.71 do-za 10u30-18u 
□ 'A Tragic Comedy in Two Acts: Peptic 
Ulcers to Cranial Injuries' - David Colosi 
[tot 31/31
Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000 Brussel 
02.514.10.10 do-za 14-18u30 
□ 'Programma (2006-2007) 
See www.Janmot.com'

Galerie Meert Rihoux
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
02.219.14.22 di-za 14u30-18u 
□ Jean-Luc Moulène [tot 21/41

Heizel - Paleis 11 & 12
Belgiëplein 1 -1020 Brussel 
02.740.10.53 vr-zo ll-19u ma ll-22u 
□ ‘ArtBrussels 2007' - Kunstbeurs 
[20/4 tot 23/41

ISELP
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
02.504.80.70 ma-za 9u30-19u 
□ 'Vues' - Marthe Wéry [tot 14/41

Joods Museum van België 
Stalingradlaan 74 -1000 Brussel 
02.512.19.63 ma-do 12-17u zo 10-13u 
□ 'Joodse Levensroutes en Ankerplaatsén.., 
De Sjoel in Molenbeek: facetten van een 
hedendaags jodendom' [tot 22/31

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
02.741.73.00 di-zo 10-17u 
□ 'Meesters van de pre-Columbiaanse 
kunst. De verzameling Dora en Paul 
Janssen' [tot 29/41 □ 'Volksrepubliek 
van Verlangen'/'Een prinselijke hobby. 
De ateliers van Karei van Lotharingen' 
[tot 2/91 □ 'In de voetsporen van de 
Indianen' [tot 31/101 □ 'België op 
Opticaprenten’ [tot 30/121

Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 
02.508.32.11 di-zo 10-17u 
□ 'Before Art Brussels' [tot 29/41 
□ 'Eurovisions' [tot 1/71

Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210 Brussel 
02.226.12.11 di-zo ll-18u vr 11-21U 
□ 'Art en Marge' - Hervé Dirosa [tot 18/31

Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
02.227.34.04 ma-za 10-18u 
□ 'A voir sur place' [tot 28/4]

Musée d’Architecture - La Loge 
Kluisstraat 86 -1050 Brussel 
02.649.86.65 di-zo 12-18u wo 12-21U 
□ 'De keuken, een levenswijze. Een 
eeuw ontwikkeling' [tot 25/31

Office d'Art Contemporain 
Lakensestraat 105 -1000 Brussel 
0499.268.001 do-za 14 -18u 
□ 'Epaississements' - Maren Dubnick 
[tot 14/41

Recyclait
Ursulinenstraat 25 -1000 Brussel 
02.502.57.34 di-za ll-17u 
□ 'Plin'tub' [tot 24/31

Vlaams-Nederlands Huis deBuren 
Leopoldstraat 6 -1000 Brussel 
02.212.19.30 di-vr ll-18u 
□ Charif Benhelima [23/3 tot 11/51 
□ Tlah' [11/5 tot 22/61

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 
02.639.6730 di-za 12-18u 
□ Mattia Bonetti [tot 14/41 
□ Padraig Timoney / Richard Artschwager, 
Louise Bourgeois, Roni Horn, Raymond 
Pettibon [20/4 tot 26/51

Charleroi_________________________ __

BPS 22
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
071.27.29.71 do-zo 12-18u 
□ 'Auto-da-fe' - Kendell Geers [17/3 tot 
3/61 □ 'Hospitalité(s)' [1/4 tot 15/61

Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 
Charleroi/Mont-sur-Marchienne 
071.43.58.10 di-zo 10-18u 
□ 'Cinquante ans du Chimigramma' - 
Pierre Cordier / 'Les Belles Images de 
Monsieur Stanley, exploiteur'/ 1 
Balif - Viviane Joakim [tot 8/41

Damme-Sijsele_______________________

Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 8340 Damme-Sijsele 
0498.75.43.37 za-zo 10-12u 15-18u 
□ 'Anatomie d'un fantasme, mémoires 1: 
membres' - Patrick Guaffi [31/3 tôt 3/61

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 
□ 'Devotieprenten' [tôt 4/4]

Deurle_______________________________

Grusenmeyer Art Gallery 
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
09.282.77.93 wo-za 13-18u zo ll-14u 
□ 'Drawings and Papers - Part II' 
[tôt 15/41
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
09.282.51.23 di-zo ll-17u
□ Marcel Maeyer / Monika Sosnowska / 
Birgit Brenner [tôt 8/4]
□ Martin Kippenberger / Edward Lipski / 
Sophie Nys [22/4 tôt 10/61

Drongen_____________________________

Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 - 9031 Drongen 
09.227.28.55 do-vr 14-18u & op afspraak 
□ 'Books, Works & Ephemera' - Robert 
Barry [tot 31/31 □ 'Books, Works & 
Ephemera' - Stanley Brouwn [1/4 tot 30/41 
□ 'Books, Works & Posters' - Carl Andre 
[1/5 tot 31/51

Eupen ___________________ '

Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien (IK0B)
In den Loten 3 - 4700 Eupen 
087.56.01.10 di-vr 13-18u za-zo 14-18u 
□ 'Portrait' - Johan Tahon & Ronny . 
Delrue [tot 8/41

Gent________________________________  

Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent 
09.269.29.10 di-zo 10-17U
□ 'Memory ON/OFF - This is a Moment' 
- Johan Opstaele [tot 1/41 
□ ‘Goetic' - Octave Landuyt/'Lymfoom' 
- Lieven Herreman [4/5 tot 24/61

Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82 - 9000 Gent 
0479.4537.79 do-vr 15-19u za-zo 14-18u
• 'Crox2' - Marc Coene / 'Crox3' - 
Wouter Decorte [tot 18/31 
□ 'New American Story Art' [1/4 tot 22/4]

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
09.267.99.99 di-zo 10-18u 
□ 'Ajour. Juweel uit beeld' - Siegfried 
De Buck, Luc Derycke & Bart Janssen' / 
'Meesters in Zilver' - Louis, Philippe & 
Marcel Wolfers / 'Don't we all love the 
DARK' / 'Marimekko - stoffen, mode, 
architectuur' [tot 9/4] □ 'Kitch, Camp of 
Design?'[28/4 tot 24/61.
• 'De Collectie Alonso: van Art Nouveau 
tot Studio Glass Movement' [tot 31/12]

Galerie Jan Dhaese
Lieven De Winnestraat 57 - 9000 Gent 
0477.43.77.94 wo-za 14-18u
• 'Alledaagse metafysica, Zetobject, My 
Bucket's got a hole in if - Kristof Van 
Gestel [24/3 tot 5/5]
Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 - 9000 Gent 
09.269.23.50 di-zo ll-17u 
□ 'Het dagelijks leven in bewegend 
beeld'[tot 17/6]

Kiosk
Louis Pasteurlaan 2 - 9000 Gent 
09.267.01.68 ma-zo 9-18u 
□ 'World Wide Winter' - Pieterjan 
Ginckels [tot 25/3] 
□ Honoré d' 0 [20/4 tot 27/5]

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
09.216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
• 'Voorbij goed en kwaad' [tot 29/41 
□ 'Schets of Schim' [21/4 tot 30/9] 
□ '200 jaar Broeders van Liefde' [tot 28/101

Museum voor Industriële Archeologie 
en Textiel (MIAT)
Minnemeers 9 - 9000 Gent 
09.269.42.00 di-zo 10-18u 
□ ‘Caussemille, een luciferfabriek in 
Gent' 116/6 tot 16/91
OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 - 9000 Gent 
09.324.45.29 wo-vr+zo 14-18u 
□ Heidi Voet [tot 8/4] 
□ Anneke Eussen & Veronica Brovall 
[15/4 tot 20/51

SMAK
Citadelpark - 9000 Gent 
09.221.17.03 di-zo 10-18u 
□ 'Lost & Found'-Tellervo Kalleinen, 
Oliver Kochta Kalleinen, MikaTaanila 
[tot 18/31 □ Bart Lodewijks [tot 25/31 
□ François Morellet [tot 1/41 
□ Marine Hugonnier [tot 15/41 
□ Anton Henning [tot 28/41 
□ 'Bien faite, Mal faite, Pas faite' - ran 
Agnès Thurnauer [tôt 20/51 
□ Jesper Just / Clemens Krauss / 'Time 
Festival' [tot 24/61 
□ Kendell Geers [20/4 tot 26/81

Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent 
0477.78.90.98 
wo-vr 13-17u za-zo 13-18u 
□ '40 jaar animatiefilm KASK Gent' [tot 
28/31 □ Cecilia Jaime [1/4 tot 29/41

Hasselt______________________________  

CIAP (Culturele Informatie en Actueel 
Prentenkabinet)
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
011.22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u 
□ Juliaan Lampens [tot 14/41 
□ Hugo Duchateau [21/4 tot 2/61

Z33
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
011.29.59.60 di-za 10-17u zo 14-17u 
□ 'Suspended Moment' [tot 22/41

Heist-op-den-Berg___________________  

Cultuurcentrum Zwaneberg 
Bergstraat z/n - Heist-op-den-Berg 
015.25.07.70 
ma-zo 9-17u wo 9-20u do 13-17u 
□ 'Vleugelvlug' [24/4 tot 8/51 
□ 32-33 A Test Object Yard Exhibition' 
[28/4 tot 20/51

Hingene_________________________  

Galerie den Heeck
Louis De Baerdemaekerstraat 54 - 
2880 Hingene 
03.889.57.05 ma za-zo 14-19u 
• Huguetté Janssens [tot 25/31

Hornu __________________________ _
MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
065.65.21.21 di-zo 10-18u 
□ 'Portraits'- Marianne Berenhaut & 
Angel Vergara [tot 6/51

Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82-7301 Hornu 
065.65.21.21 di-zo 10-18u 
□ TNOUT - Ici et Maintenant' [18/3 tot 
13/6J

leper________________________________  
Cultuurcentrum leper
St.-Niklaasstraat 4 - 8900 leper 
057.22.69.22 di-zo 13u30-17u 
□ Debby Huysmans / 'leper in Stukken: 
tussen Sport en Pint' [tot 25/31

Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 8900 leper 
057.22.85.84 dagelijks 10-18u 
□ 'Puinentroost' [tot 15/41

Stedelijk Museum
Ieperleestraat 31 - 8900 leper 
057.21.83.00
di-zo 9u30-12u 13u30-17u30
□ François Böhm (1801-1873) [tot 18/111

Knokke______________________________
White-Out Studio
Van Bunnenlaan 58 A- 8300 Knokke- 
Heist
050.62.93.63 za-zo 14-18u
□ 'The White-out Studio invites: Harry 
Ruhé - Galerie A' [tot 18/31

Kortrijk_____________________________  

Broelmuseum
Broelkaai 6 - 8500 Kortrijk 
056.27.77 di-zo 10-12u 14-17u 
□ 'De Gustibus' [tot 29/41

KULAK
Etienne Sabbelaan 53 - 8500 Kortrijk 
051.688.411 ma-vr 10-18u
□ 'A Monument of post-political Oblivion' 
- Els Vanden Meersch [tot 30/31

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 
□ 'Affiches: ART?' - Alain Buyse / Kikie 
Crèvecoeur (1986-2006)' [tôt 15/4] 
□ 'Retrospectieve' - Joost Swarte / 
'De bewoonde droom' [5/5 tot 19/8]

Leuven____________ ____________ _____

Fotogalerie Corso
Dieststraat 263 - 3000 Leuven 
0494.24.97.92 ma-vr 9-18u 
□ 'Stories - Photolimits' - Isabelle 
Pateer [19/3 tot 26/5]

Liège__________________ _____________
Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 - 4000 Liège 
04.223.19.60 di-za 13-18u
□ 'Faits divers' - Eva Leitolf [tot 30/31 
□ 'Des bouts de rien, des bouts de tout 
...' - Anne Crahay [4/4 tôt 13/4]
□ 'De guerre en guerre' - Luc Mary- 
Rabine [18/4 tôt 18/51

Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6 - 4000 Liège 
04.221.41.91 wo-za 15-18u
□ 'Dissidence' [tôt 30/41

Louvain-la-Neuve____________________
Musée de Louvain-la-Neuve
Place Biaise Pascal 1 -1348 Louvain- 
la-Neuve 
010.47.48.41 ma-vr 10-18u zo 14-18u 
□ 'Estampes Espagnoles'- Goya, Miró, 
Picasso [tôt 17/61

Marcinelle___________________________  

Musée du Verre
Rue du Cazier 80 - 6001 Marcinelle 
071.86.22.65 di-zo 9-17u
□ '60 Années de Verre Passion' - Louis 
Leloup [tôt 8/41

Mechelen________________________ __
De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 2800 Mechelen 
015.29.40.14 do-zo ll-18u 
□ 'Commitment' - Jimmie Durham, 
Ives Maes, Geert De Mot, Sisley Xhafa, 
Adrian Paci, Anri Sala, Ricardo Brey, 
Atelier Van Lieshout, John Knight, 
Jef Geys, Francis Als, Pascal Marthine 
Tayou, Hans Haacke, Martin 
Kippenberger... [tot 1/41 
□ 'La Ricarda' [20/4 tot 17/61

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800 Mechelen 
015.33.63.36 vr-zo 14-18u 
□ 'Fingerlicking for Plato' - Luc 
Dondeyne [tot 1/41
□ David Hockney [15/4 tot 27/51

Morlanwelz_________-—____________
Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
064.21.21.93 di-zo 10-18u
□ 'Livres d' artistes: collection cdla - 
Saint-Yrieix-la-Perche' [tot 18/31 
• 'Chef-d' oeuvre de la porcelaine de 
Tournai' [tot 15/41
□ 'Les Pharaons noirs. Sur la piste des 
quarantes jours' [tot 31/81

Oostende____________________ _______
The Land of Nod - Art & Books 
Ooststraat 32a - 8400 Oostende 
do-za 14-18u
□ 'Van de Stroate! - Oostends graffiti 
Collectief' [tot 19/51

PMMK
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
059.50.81.18 di-zo 10-18u 
□ 'The Light-exercises Series' - 
Bernardi Roig [25/3 tot 3/61

Otegem_______________________ _____
Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 8553 Otegem 
056.64.48.93 
wo-do+za-zo 14-18u vr 10-18u 
□ Thomas Lange & Johan Tahon [tot 
18/31

Strombeek-Bever____________________

Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 -1853 Strombeek- 
Bever
02.263.03.43 dagelijks 10-22u 
□ 'Commitment' - Jimmie Durham, 
Ives Maes, Geert De Mot, Sisley Xhafa, 
Adrian Paci, Anri Sala, Ricardo Brey, 
Atelier Van Lieshout, John Knight, 
Jef Geys, Francis Alÿs, Pascal Marthine 
Tayou, Hans Haacke, Martin 
Kippenberger... [tot 1/41 
□ Guy Van Bossche, Patrick Vanden 
Eynde [13/4 tot 15/51

Turnhout____________________________  

Cultuurcentrum De Warande 
Warandestraat 42 - 2300 Turnhout 
014.41.94.94 di-za 14-18u zo 10-12u 
14-18u
□ 'It is eye' - Janna Beck [tot 26/31

Waregem____________________________

BE-PART Platform voor actuele kunst 
Westerlaan 17 - 8790 Waregem 
056.62.94.10 wo-zo ll-17u 
□ 'Lost # Format' [tot 3/61

Welle_______________________________

Galerie EL
Drieselken 38 - 9473 Welle 
053.66.43.82 vr-zo 14-18u 
Eric De Smet [tot 1/41 
Johan De Wildé [15/4 tot 20/51

Duitsland
Aachen______________________________
Ludwig Forum fur Internationale Kunst 
Jülicherstrasse 97-109 - 52058 Aachen 
0241.180.71.04 
di+do 10-17 wo+vr 10-20u za-zo ll-17u 
□ 'Das Ursula-Projekt Orte: Wandlungen, 
Zimmer, Sphàren, Arbeitsplâtze' - Ingrid 
Roscheck [27/4 tot 1/71 □ 'Double Wall 
Projects 03 - Hendrik Schratttot 30/91 
□ 'Neue Schatze. Erwerbungen der 
Sammlung Ludwig' [tot 4/111

Berlin_________________________ ______
Bauhaus-Archiv
KlingelhöferstraBe 13 -10785 Berlin 
030.254.00.20 wo-ma 10-17u 
□ 'Bauhaus-Schûler (1932-1933)' - 
Rudolf Ortner [tot 16/41
Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
030.202.093-0 
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
□ 'Divisionismus/Neoimpressionismus: 
Arkadien und Anarchie' [tot 15/41 
□ 'Affinities - Deutsche Guggenheim 
(1997-2007)' [28/4 tot 24/61

KW Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
030.24.34.590 di-zo 12-19u do 12-21U 
□ 'Berlin Alexanderplatz: an exhibition' 
- Rainer-Werner Fassbinder [18/3 tot 
13/51
Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 -10557 Berlin- 
Tiergarten
030.39.07.6-0 di-zo 13-18u
□ 'RAUM. Orte der Kunst' [tot 22/41 
□ 'Archiv-Schau-Fenster' - Rainer 
Maria Gerhardt [tot 26/41
□ 'Archiv-Kabinett' - Heinrich Kilger 
[tot 30/41
□ 'Kino wie noch nie' [13/5 tot 8/71

Bonn________________________________  

Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53113 Bonn 
0228.69.39.36 di-zo ll-17u do ll-19u 
□ Alex Müller & Yesim Akdeniz Graf 
[tot 22/41 □ 'Müsic'-John Baldessari 
[12/5 tot 29/71
Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
0228.91.71.202
di-wo 10-21U do-zo 10-19u
□ 'Angkor. Goddelijk Cambodjaans erf
goed' [tot 9/41 • 'De verzonken schatten 
van Egypte' [5/4/2007 tot 27/1/20081

Bremen______________________________ 
Gesellschaft fur Aktuelle Kunst
Teerhof 21 - 28199 Bremen 
0421.50.08.97 di-zo ll-18u 
□ Simon Lewis [tot 9/41 
□ '[open! spaces: Ausstellung von gesell- 
schaftlichen und medialen Raum- 
zustnden’ [27/4 tot 10/61

Galerie Gabriel Van De Weghe - Wortegem

Pierre Alechinsky
lithografiën, etsen en schilderijen

van zaterdag 17 maart tot zondag 15 april 2007

Open op zaterdag & zondag van 11 tot 18 uur (gesloten op Pasen) - 0478 25 80 44 - Anzegemseweg 11 - 9790 WORTEGEM - galerie.vandeweghe@skynet.be
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Brühl____________________  
Marx Ernst Museum Brühl
Comesstrasse 42 - 50321 Brühl 
02232.792.711 di-zo ll-18u 
□ 'At Eye Level’ - Paul Klee [tot 3/93

Duisburg_____________ _____________
Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 
Duisburg 
0203.283.26.30 di-za ll-17u zo 10-18u 
□ 'Das Potential der Dinge’-Tony 
Cragg [tot 15/41 □ 'Wilhelm Lehmbruck: 
Linie und Körper’ [tot 17/63 
□ 'Familienbande - Mutter und Kind 
und andere enge Beziehungen’ [tot 24/63

Düsseldorf_________________________  
K20 Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
0211.83.81.130 di-zo 10-18u vr ll-18u 
□ 'Painting Against Time7 - Picasso [tot 
28/53
K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Stândehausstrasse 1 - 40217 Düsseldorf 
0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Weisse Folter' - Gregor Schneider 
[18/3 tot 15/73
□ Joe Scanlan [12/5 tot 5/103
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
0211.899.62.43 di-za 12-19u zo ll-18u 
□ 'Between 1969-73: The Chronicle of a 
non-exhibition’ [tot 9/43
□ 'Compilation III’ [21/4 tot 8/73
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 - 40479 Düsseldorf 
0211.89.962.60 di-zo ll-18u 
□ 'Glas der Wiesenthalhütte. Design 
1958-1980'[tot 18/33 
□ Robert Hartmann [tot 20/53 
□ 'Die Kunst zu Sammeln' - Beckmann, 
Nolde, Delaunay, Grosz... [21/4 tot 22/73

Essen_____________________________  
Museum Folkwang Essen
GoethestraBe 41 - 45128 Essen 
0201.88.45.301 di-zo 10-18u vr 10-24u 
□ ‘Zeitzeiger. Plakate aus zwei 
Jahrhunderten’ I 'Portraits 1995-2006' - 
Hellen van Meene [tot 25/33 
□ 'Der Kuss, Die Paare' - Auguste Rodin 
[tot 8/43 □ ‘Amerika-Bilder der 70er 
Jahre' - Jacob Holdt [tot 3/63 
□ Simon Starling / Oskar Dawicki [20/4 
tot 1/73 □ 'Rocker's Island' [5/5 tot 1/73

Esslingen__________________________
Galerie der Stadt Esslingen 
Pulverwiesen 25 - 73728 Esslingen 
0711.35.12.24.61 
di ll-20u wo-zo ll-18u 
□ 'Brave Lonesome Heroes. Topoi des 
Westerns in der Gegenwartskunst' [15/4 
tot 17/63 
□ 'Das alles auf Papier!' [tot 25/33

Frankfurt__________________________  
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u 
□ 'Op Art'[tot 20/53
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 60311 Frankfurt am Main 
069.219.31.40 
di-vr 12-20u za-zo ll-18u 
□ 'When It Starts It Is The Right Time: 
Some proposals on how to housewife the 
future' [23/3 tot 6/53

Freiburg___________________________
Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
0761.349.44 di-zo ll-17u
□ 'Poet's Day' - George Shaw [tot 18/33

Hannover__________________________  
Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30169 Hannover 
0511.32.45.94 di-zo ll-17u wo ll-21u 
□ Julie Mehretu [tot 1/43 
□ Stefan Jeep & Ho-Yeol Ryu [14/4 tot 
13/53
Sprengel Museum Hannover 
Kurt-Schwitters-platz - 30160 Hannover 
0511.168.438.75 
di 10-20u wo-zo 10-18u 
□ Thomas Ruff [tot 1/43

Kleve_____________________________  
Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
02821.75.010 di-zo ll-17u 
□ Ewald Mataré [18/3 tot 3/63 
□ 'Das Rijksmuseum in Deutschland - 
Meisterwerke mittelalterlicher Skulptur' 
[18/3 tot 15/123

Köln_____________________ _
Museum für Ostasiatische Kunst
Universitâtsstrasse 100 - 50664 Köln 
0221.940.518-0 di-zo 11-17u do 11-20u 
□ 'Schâtze der Liao (907-1125): Chinas 
vergessene Nomadendynastie' [tot 22/43
Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 - 50667 Köln 
0221.221.223.79 di-zo 10-18u 
elke 1ste vr/maand 10-22u 
□ 'Gesprâche ohne Worte' - Pierre 
Klossowski [tot 18/33 □ 'Autos und

Portrâts' - Bernhard Fuchs [tot 13/53 
□ 'Können Menschen denken?' - Tomas 
Schmit [21/4 tot 24/63 □ 'What does 
the jellyfish want? Fotografien von Man 
Ray bis James Coleman' [31/3 tot 15/73 
□ Manfred Pernice [21/4 tot 9/83
Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Der Meister und der Mangaka' [17/4 
tot 20/53 □ 'Tierschau - Wie unser Bild 
vom Tier entstand' / 'Tauromachie' - 
Goya und Picasso [tot 5/81

Krefeld____________________________
Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
02151.975.58-0 di-zo ll-17u 
□ 'Einsame Meister-Teil II'/ 
’Strassenlaterne’ - Georg Polke [tot 9/43 
□ 'Cut Out: 100 Jahre Deutscher 
Werkbund'[tot 31/123
Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 47798 Krefeld 
02151.77.00.44 di-zo ll-17u
□ 'Möbel und Rume für Hermann Lange' 
- Mies van der Rohe & Lilly Reich / 
'Shadowtime' - Stefan Kürten [tot 13/53

. München__________________________
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 
München
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u 
□ 'Freie MOnchner und Deutsche 
Künstlerschaft’ [23/3 tot 22/43 
□ 'Dots obsession - Love transformed 
into dots' - Yayoi Kusama [tot 6/53 
□ Andreas Gursky /'Euward, 4.
Europâischer Kunstpreis Malerei und 
Grafik von Künstlern mit geistiger 
Behinderung' [22/3 tot 13/53
□ ‘Bildhauer im DreiBigjâhrigen Krieg' 
- Georg Petel [10/5 tot 26/83
Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80333 München 
089.23.80.50 di 10-20u wo-zo 10-17u 
□ 'Der Kosmos Driade: Eine moderne 
Familiensaga des italienischen Design' 
[tot 8/43 □ 'Picasso's Africa' [tot 13/53

Münster___________________________
Westfâlisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 - 48143 Münster 
0251.59.07.01 di-zo 10-18u 
□ Reiner Ruthenbeck [tot 15/43 
□ 'Kluge Köpfe. Portraits by Adolf 
Clemens' [tot 29/43

Nürnberg__________________________
Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer StraBe 32 - 90402 Nürnberg 
0911.231.24.03 di-zo 10-17u wo 10-20u 
□ 'Von Bauhaus zu Real Ober Lidl und 
Minimal' - Ina Weber [tot 15/43
□ 'Romantischer Konzeptionalismus’ 
[10/5 tot 15/73
Wfirttembergischer Kunstverein 
Kunstgebude am Schlossplatz - 70173 
Stuttgart 
0711.22.33.70 di-zo ll-18u wo ll-20u 
□ 'Son Arc: project' [tot 29/43
□ 'Landschaft (Entfernung)' [31/3 tot 
10/63

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 
□ 'The Destruction of Gemütlichkeit?’ 
[tot 28/53

Frankrijk____________
Altkirch___________________________
Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130 Altkirch 
03.89.08.82.59 
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
□ 'Si près/si loin' [tot 20/53

Carquefou_________________________
Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u
□ 'Radicale Buissonnance’ - Bruno 
Peinado [tot 29/43

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 
□ Peter Downsbrough [tot 3/63

Dijon_____________________________
Le Consortium, 
centre d’art contemporain 
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon 
03.80.68.45.55 di-za 14-18u
□ Karen Kilimnik [tot 20/63

Grenoble __________________
CNAC Magasin
Cours Bérriat 155 - 38000 Grenoble 
04.76.21.95.84 di-zo 12-19u
□ 'What is Public Sculpture?' - Frank 
Scurti / 'Alphabet City' - Lothar Hempel 
[tot 6/53

Lyon______________________________
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u 
□ 'Les dessins orientalistes' [tot 2/43 
□ 'La médaille au temps de Jacques 
Stella' [tôt 28/53 □ 'Le Temps de la 
peinture, Lyon 1800-1914' [20/4 tôt 30/73

Marseille_________________________  

Frac Provence-Alpes-Cftte d’Azur
Place Francis Chirat 1 -13004 
Marseille
04.91.91.27.55 ma-za 10-12u30 14-18u
□ 'Véhicules' [16/4 tôt 22/43
□ Joachim Mogarra [4/5 tôt 25/83

Montpellier________________________
Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud 4 - 34000 Montpellier 
04.99.74.20.35 di-za 14-16u30 
□ 'Androïde contre Humain' [14/4 tôt 
26/53 □ 'Voyage Intérieur' [tôt 31/33

Paris_____________________________  
Bibliothèque Nationale de France
Quai François Mauriac - 75706 Paris 
01.53 79 59 59 di-za 10-19u zo 12-19u 
□ 'Une Rétrospective' - Eugène Atget 
[27/3 tot 1/73 □ 'Livres d'Arménie : 
cinq siècles de trésors à la BnF' [tôt 
25/33 □ 'Trésors carolingiens: Livres 
manuscrits de Charlemagne à Charles le 
Chauve' [20/3 tôt 1/73
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
01.44.78.12.33 wo-ma ll-21u 
□ 'Le Nuage Magellan' [tôt 9/43 
□ 'BD Reporters' [tôt 23/43 
□ Samuel Beckett [tot 25/63
Galeries Nationales du Grand Palais
Avenue du Général Eisenhower 3 - 
75008 Paris 
01.44.13.17.17 
wo 10-22u do-ma 10-20u 
□ 'Le nouveau réalisme' [28/3 tôt 2/73 
□ 'L'Empire des Gupta: L'Age d'or de la 
civilisation de l'Inde' [4/4 tôt 25/63
Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
01.47.03.12.50 di 10-13u wo 10-13u 
14u30-18u30 do 14u30-18u30 
□ 'L'Événement: les images comme 
acteurs de l'histoire' [tôt 1/43
□ 'VIVA - Une Agence photographique 
(1972-1982)' [tôt 9/43
Le Plateau - Frac Ile de France
Rue des Alouettes 33 - 75019 Paris 
01.53.19.84.10 
wo-vr 14-19u za-zo 12-20u 
□ 'Société Anonyme' [tôt 13/53
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
□ 'Fleurs & Questions: Une rétrospecti
ve' - Peter Fischli & David Weiss [tôt 
13/53 □ 'Expodrome' - Dominique 
Gonzalez-Foerster [tot 6/53
Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
01.55.31.95.67 di-zo 10-18u 
□ 'Sang d'encre'-Théophile Bra (1793- 
1863) [tôt 10/63

Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21u45 
□ Joseph Parrocel (1646-1704) [tôt 7/53 
□ 'Armenia Sacra' / 'Sarkis - 
Rencontres avec Uccello, Grünewald, 
Munch, Beuys' [tot 21/53
□ 'Philippe de Chennevières (1820-1899) 
- Collectionneur de dessins français' [tôt 
7/63 □ 'Praxitèle' [tôt 18/63
□ 'Contrepoint III' [5/4 tôt 25/63

Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u 
□ 'Post Patman' - Michel Blazy / 
'ÉTATS (faites-le vous-même)' - Peter 
Coffin / Daniel Dewar & Grégory Gicquel / 
David Noonan [tot 6/53

Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 75343 
Paris cedex 07 
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u 
□ Rip Hopkins [tôt 1/43
□ Richard Dumas et Juan Manuel 
Castro Prieto [17/4 tot 27/53 
□ 'VU' [tot 29/73

Quimper__________________________
Le Quartier
Place du 137è R.I. - 29107 Quimper 
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u 
□ 'D'Arménie' [tôt 1/43
□ Sophie Ristelhueber & Kees Visser 
[21/4 tôt 10/63

Reims________________ ____________
Le Collège
Place Museux 1 - 51100 Reims 
03.26.05.7832 di-zo 14-18u 
□ 'Le Temps qui Reste' - Nicolas 
Boulard [tôt 1/43
□ 'Tables Amplifiées (bestiairé)' - 
Francisco Ruiz de Infante & Christian 
Sébille [tôt 1/43

Rennes___________________________
Triangle
Boulevard de Yougoslavie - 35000 Rennes 
02.99.22.27.27 wo-ma 9-20u za 10-17u 
□ Didier Courbot [tot 30/63
□ 'La rue, le jardin, la rivière' - Martine 
Locatelli [tot 24/43

Saint-Etienne______________________
Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 80241 Saint-Etienne 
04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u 
□ Txomin Badiola / Georg Baselitz [tot 
22/43 □ 'Année de l'Arménie:
Paradjanov' [25/4 tôt 20/53

Groot-Brittannië
Cornwall__________________________  
Tate Gallery St Ives
St Ives -TR26 1TG Cornwall 
01736.79.65.43 di-zo 10u30-17u30 
□ Francis Bacon / 'Art Now Cornwall'/ 
Bryan Pearce [tot 13/53

Leeds_____________________________
Henry Moore Institute
The Headrow 74 - LSI 3AH Leeds 
0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
□ 'Figuring Space: Sculpture/Furniture 
from Mies to Moore' [tot 1/43 
□ 'Modelling Charlotte Perriand' - 
Sadie Murdoch [tot 27/53

Liverpool__________________________
Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
0151.709.32.23 di-zo 10-18u 
□ 'The Real Thing: Contemporary Art 
from China' [30/3 tot 10/63 
□ 'Centre of the Creative Universe: 
Liverpool and the Avant-Garde' [tot 9/93

London__________________ _________
British Museum
Great Russell Street - WC1B 3DG 
London 020.7323.8000 
za-wo 10-17u30 do-vr 10-20u30 
□ 'La Bouche du Roi: an artwork by 
Romuald Hazoumé' [22/3 tot 13/53 
□ 'Italian Prints 1875-1975' [tot 3/63 
□ 'A New World: England's first view of 
America' [tot 17/63
Camden Arts Centre
Arkwright Road - NW3 6DG London 
020.74.72.55.00 
di-do ll-19u vr-zo ll-17u30
□ 'Get the Message - Artists & Schools' 
[22/3 tot 8/43
□ Aernout Mik [tot 15/43
□ Matthew Buckingham / David Thorpe 
[27/4 tot 1/73
Institute of International Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London 
020.77.29.96.16 ma-vr 9u30 tot 17u30 
□ 'The Ghosts of Songs - Black Audio 
Film Collective' [tot 18/33
National Portrait Gallery
2 St. Martin's Place -WC2H ONE 
London 020.7306.0055 
ma-zo 10-18u do-vr 10-21u
□ 'Face of Fashion' [tot 28/53
Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V ODS London 
0171.439.74.38 ma-zo 10-18u 
□ 'Citizens and Kings - Portraits in the 
Age of Revolution, 1760-1830' [tot 20/43 
□ 'Jericho by Anselm Kiefer Hon RA' 
[tot 30/43 □ 'The Unknown Monet: 
Pastels & Drawings' [tot 10/63 
□ 'At Home: Potraits of Artists from the 
Royal Academy Collection' [tot 25/113
Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
020.72.98.15.15 dagelijks 10-18u 
□ Paul Chan [14/5 tot 1/73 
□ Karen Kilimnik [tot 9/43
Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
020.78.87.80.08 dagelijks 10-17u50 
□ 'Art Now' - Kate Davis / The Blue 
Rigi' - JMW Turner [tot 25/33 
□ William Hogarth [tot 29/43 
□ Basil Beattie [tot 3/63 
□ 'When Humans Walked the Earth'- 
Jake and Dinos Chapman [tot 10/63 
□ 'State Britain' - Mark Wallinger 
[tot 27/83
Tate Modern ee
Bankside - SEI 9TG London 
020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
□ 'Unilever Series' - Carsten Holler / 
'Level 2 Gallery: The Artist's Dining 
Room ' [tot 15/43 .
□ Amrita Sher-Gil [tot 22/41 
□ Gilbert & George [tot 7/53
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
LondojkQ2O;75.22.78.88 
di-zo11-17u wo ll-20u
□ "Whitechapel Laboratory' - Jennifer 

“Alora & Guillermo Calzadilla [tot 25/33

Groot-Hertogdom
Luxemburg__________
Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 
052.22.50.45 wo-ma 10-18u
□ 'L'Oeil-écran ou la Nouvelle Image: 
100 vidéos pour repenser le monde' 
[24/3 tôt 17/63

Nederland
Almere___________________________
Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325 AL Almere 
036.537.82.82 
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u 
□ 'Vertaalde werken' - Barbara Visser 
(1990-2006) [tôt 15/43

Amersfoort________________________  
Armando Museum
Langegracht 36 - 3800 AR Amersfoort 
033.461.40.88 
di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
□ 'Wie waren zij' [1/5 tot 16/93
De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
033.463.30.34 
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
□ Albert Fiks (1908-1945) [tot 13/53

Amstelveen________________________ 
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 -1181ZX Amstelveen 
020.547.50.38 di-zo ll-17u 
□ 'Tekeningen' - Lucebert [tot 3/63

Amsterdam________________________
Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 -1012 GC Amsterdam 
020.525.25.56 di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
□ 'Objecten voor de Eeuwigheid - 
Egyptische schatten uit de Oudheid' [tot 
25/33
Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1001 AC Amsterdam 
020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Geef mij maar Amsterdam. 100 jaar 
levensliederen' [tot 18/33 □ 'De Engelse 
kerk op het Begijnhof [tot 17/63
□ 'Modepaleizen 1880-1960' [26/4 tot 
26/83
Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011VX 
Amsterdam 
020.620.48.78 di-za 13-17u 
□ 'Groene Vingers' [tot 31/33 
□ 'Hertzberger's Amsterdam' [13/4 tot 
2/63
Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
020.625.77.64 wo-za 13-17u30 
1ste zo/maand 14-17u
□ ‘Olieverfschilderijen en beelden' - 
Liesbeth Rahder [tot 15/43
□ 'Gemengde techniek schilderijen' - 
Maayke Schuitema [21/4 tot 13/53
Bijbels Museum
Herengracht 366 -1016 CH Amsterdam 
020.624.24.36 ma-za 10-17u zo 13-17u 
□ 'Een Hommage aan 40 jaar kunste
naarschap' - Kees de Kort [tot 18/33 
□ 'De Apocalyps van Max Beckmann' 
[6/4 tot 19/83
Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
020.422.04.71 di-zo ll-17u 
□ Nina Fischer & Maroan El Sani [tot 
13/53
De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam 020.625.56.51 
di-wo+zo ll-18u do-za ll-23u 
□ 'The Ghost of James Lee Byars 
Calling' - Erik Smith [tot 18/33 
□ Erik Parker / Steven Shearer [tot 15/43
De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
020.622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17U 
□ ‘Outlandisch’ [tot 25/33
De Nieuwe Kerk
Gravenstraat 17 -1012 AE Amsterdam 
020.626.81.68 ma-zo 10-18u 
□ 'Istanbul - De Stad en de Sultan' [tot 
15/43
Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht 609 -1017 DS Amsterdam 
020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
□ 'Mensen van de 20ste Eeuw' - August 
Sander [tot 21/33
□ '00G - EYE: Foto's uit de collectie 
Dancing Bear van W.M. Hunt' [tot 15/43
Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
020.620.47.58 wo-vr llu-18u za 14-18u 
□ Hiryczuk & Van Oevelen [tot 17/33

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 LJ Amsterdam 
020.423.30.46 di-za 13-18u 
□ 'Witterung' - Sven Kroner / 
'Castigatio' - Ryan Parteka [tot 7/43

Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 -1016 HA Amsterdam 
020.623.65.98 di-za 13-18u 
□ 'Schilderijen en grafiek' - Hans 
Landsaat [tot 17/43
□ Jochen Pankrath [22/4 tot 29/53
□ ‘Kunstrai / Art Rotterdam' - Stijn 
Peeters B/5 tot 13/53
Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 -1015 HE Amsterdam 
020.623.62.37 di-vr ll-18u za 14-18u 
□ Gianni Caravaggio [tot 3/43 
□ Natasja Kensmil [28/4 tot 9/63
Galerie Van Zoetendaal
Keizersgracht 488 -1017 KT Amsterdam 
020.624.98.02 do-za 13-18u
□ 'Polaroids' - Hellen van Meene [tot 31/33
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 -1001 PL 
Amsterdam
0205.310.310 dagelijks ll-17u 
□ 'Retrospectieve' - Robert Capa / 
'Onbekende foto's' - Eva Besnyö [tot 
20/53 □ 'Geschiedenis van de Joden in 
Nederland 1900 - heden' [tot 31/123
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 -1017 PH Amsterdam 
020.624.17.77 wo-zo 14-20u 
□ 'Women in a Wartime' - Patrizia 
Casamirra [tot 8/43
Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht 605 -1017 AC Amsterdam 
020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ ‘Grootzilver’ - Bennewitz en 
Bonebakker (1800-1850) [tot 9/43
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam 
020.674.70.00 dagelijks 9-18u 
□ 'Portret van Catrina Hooghsaet' - 
Rembrandt [tot 29/43 □ 'Brand!' - Jan 
van der Heyden [tot 30/43
□ 'Low Life in the Golden Age' [tot 5/63 
□ 'Rembrandt and the Golden Age' [tot 
16/93
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u 
□ Joris Geurts [tot 7/43 
□ 'Art Cologne' [18/4 tot 22/43
Stedelijk Museum
Postbus 75082 -1011AB Amsterdam 
020.573.29.11 dagelijks 10-18u do 10-21u 
□ 'Mapping the City’ [tot 20/53
Torch
Lauriergracht 94 -1016 RN Amsterdam 
020.626.02.84 do-za 14-18u
□ Peter Hutchinson & Gary Carsley [tot 
2/43
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1017 CK Amsterdam 
020.568.82.00 
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ 'Pracht en Praal in het Tropen
museum' [ tot 13/53
□ 'Een man met twee levens' - 
Johannes ten Klooster [tot 20/53
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX 
Amsterdam 
020.570.52.00
dagelijks 10-18u vr 10-22u
□ 'Stedelijk Museum te gast' [tot 15/43
□ 'In dialoog III' [tot 10/63
□ 'Max Beckmann in Amsterdam (1937- 
1947)'[6/4 tot 19/83

Arnhem______ ____________________
Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
026.442.69.00 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Honderd jaar bouwen aan Arnhem' 
[tot 31/33

Assen_____ _______________________
Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 - 9401 GM Assen • 
0592.31.53.16 do-za 13-17u 
□ 'De Ironische Wending' [tot 24/33 
□ 'BeeldTaal Beeld' [1/4 tot 21/43

Bergen____________________________
Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 
072.589.89.27 di-zo 13-17u 
□ 'De bewijzen van het Reizen: de 
Bergense School op reis in de jaren 
twintig' [tot 17/63

Bladel ________ - ____________
Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 5531 HZ Bladel 
0497.38.69.14za-zo 13-17u 
□ Marion Le Blanc [24/3 tot 22/43

Delft_________ ___________________
Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 - 2611 EE Delft 
015.214.59.13 do-za 12-17u zo 14-17u 
□ 'Ein Jahr Lang Lange' - Lorenzo 
Pompa [tot 8/43 _
□ 'kijk 6 uit Delft' - Jaap van den Ende, 
Willem van den Hoed, Theo Jansen, 
Christina Linaris-Coridou, Frank van der 
Salm, Bram Zwartjens [22/4 tot 27/53

Den Haag________________
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 2517 HV Den Haag 
070.338.11.44 di-zo 14-22u
□ ‘Fotoprijs Verbond van Verzekeraars7 [tot 
1/43 □ 'De Zilveren Camera' [tot 20/53
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Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 - 2517 H V Den Haag 
070.338.11.11 di-zo ll-17u 
□ 'Glas uit de Oriënt’ [tot 18/33 
□ 'Studio Ton Boelhouwer'/'i.p.v.
Mashkov - recente aankopen' [tot 25/31 
□ 'Ontwerp & Uitvoering' [tot 22/41 
□ 'Sixties! Kunst, mode, design, film en 
fotografie' [tot 29/41 
□ 'Plein Air - de School van Barbieon & 
de Haagse School' [tot 3/61 
□ 'Vazen met tuiten - 300 jaar pronk
stukken' [31/3 tot 29/71

Dordrecht_________________________  
CBK Dordrecht
Voorstraat 180 - 3311 ES Dordrecht 
078.631.46.89 wo-za 12-17u 
□ 'Lof der Traagheid' - Gerhard Lentink 
[tot 24/31 □ 'Solar Initiative' [7/4 tot 13/51

Dordrechts Museum
Museumstraat 40 - 3311 XP Dordrecht 
078.648.21.48 di-zo ll-17u 
□ 'De Sint Elisabethsvloed - De eeuwi
ge strijd tegen het water' [tot 28/51

Eindhoven_________________________  
De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 5642 NJ 
Eindhoven 
040.281.55.03 do-zo 13-17u 
□ 'Interactive odour & sound installati
on' [tot 1/41 
□ Ronald De Ceuster [5/4 tot 6/51 
□ Marissa Evers [10/5 tot 27/51
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 NJ Eindhoven 
040.238.10.00 di-zo ll-17u do ll-21u 
□ 'The Complaints Club' - Lily van der 
Stokker [tot 1/41 □ 'Kunst als Leven' - 
Allan Kaprow / Dan Perjovschi [tot 22/41
□ Pavel Büchler, Frances Starck, Avi 
Mograbi [12/5 tot 2/91

Groningen_________________________
Groninger Museum
Museumeiland 1-9711 ME Groningen 
050.366.65.55 di-zo 10-17u
□ 'De magie van Finland' - Akseli 
Gallen-Kallela [tot 15/41 □ 'De zilveren 
eeuw in Groningen' [tot 6/51
□ 'Werkman - On line!' [tot 29/51
□ 'Voordat de horizon werd doorbroken' 
- Osmo Rauhala [tot 3/61
□ Mariko Mori [29/4 tot 2/91
□ 'Oosterse Kunstnijverheid' - Studio 
Job [tot 30/121

Haarlem___________________________ 
ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland 47 -2011 Haarlem 
023.534.05.84 di-za 12-17u zo 13-17u
□ 'Standplaats NL - woonwagencentra 
in NL' [tot 24/31
De Hallen Haarlem - Vleeshal en 
Verweyhal
Grote Markt 16 - 2011 RD Haarlem 
023.511.57.75 di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'Imperium Schlemihlium schilderijen 
en sculpturen van Uwe Henneke' [tot 28/51
Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - 2011 DJ Haarlem 
023.511.57.75 di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'In het licht van het Zuiden' - Nicolaes 
Bercham (1621-1683) [tot 15/41

Heerlen _______ •
Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - 6400 AA Heerlen 
045.577.22.10 
di-wo-vr ll-17u do ll-20u za-zo 13-17u 
□ Jan Roeland [tot 27/51

Hilversum____________ •_____________ 
Museum Hilversum
Kerkbrink 6 -1211 BX Hilversum 
035.629.28.26 di-za ll-17u zo 12-17u 
□ 'Over Beeld en Geluid' - Jaap Drupsteen 
& Neutelings Riedijk Architecten [tot 6/51

Hoorn_____________________________
Westfries Museum
Rode Steen 1 -1621 CV Hoorn 
0229.28.00.28 
ma-vr ll-17u za-zo 14-17u
□ 'Een passie voor twee werelden' - 
Hetty Ansing [tot 25/31

Leiden____________________________
Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
071.516.53.60 di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ Johan C reten [tot 6/51

Maastricht________________________  
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - 6201 BV 
Maastricht 
043.329.01.90 di-zo ll-17u 
□ 'Lost Highway - Fons Haagmans' [tot 
6/51 □ 'Cupola: Sol LeWitt & Roman 
Signer' [tot 15/81
□ 'From Vulcan's Forge: Bronssculptuur 
uit het Rijksmuseum Amsterdam, 1450- 
1800' [tot 16/91
NAi Maastricht
Avenue Céramique 226 - 6211 KX 
Maastricht
043.350.30.20 di-zo ll-17u
□ 'New Faces in European Architecture' 
[tot 22/41

Nijmegen__________________________ 
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - 6512 TB Nijmegen 
024.360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
□ 'De laatste uren van Herculaneum' 
[tot 18/31 □ 'Stadsgezichten, portret
foto's & landschappen in de Belle 
Epoque' - Wilhelm Ivens [21/3 tot 18/61 
□ 'Fotowerken (1996-2006)' - Ruud 
van Empel [24/3 tot 3/61
□ 'De laatste decadente schilder7 - Antoon 
Van Welie (1866-1956) [14/4 tot 12/81

Roermond_________________________
Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
04753334.% di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
□ 'Schrijvers in Beeld' [tot 15/41

Rotterdam _____________________  
Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011 GK 
Rotterdam 
010.217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
□ 'Bekende Nederlanders' [tot 13/61

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam 
010.440.03.01 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Land in Zicht! - Vingboons tekent de 
wereld van de 17e eeuw' [tot 15/41 
□ 'Leve de Schilderkunst! -Terug naar 
de figuur' [tot 6/51
□ 'De adem der natuur' - Willem 
Roelofs [tot 13/51
'Kollywood Billboards /Tamil-cinema uit 
India' [tot 28/51 □ 'De eindeloze oorlog' 
- Martin Roemers [tot 3/61
□ 'Opium - Het zwarte parfum' [28/4 
tot 8/71
Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 
010.441.94.00 di-za 10-17u
□ 'Woody's Wonder' - Woody van Amen 
[tot 15/41
□ 'Kurt Schwitters en de avant-garde' / 
Joost Conijn [tot 28/51
□ 'Beelden van de ouderdom in 
Nederlandse prenten uit de 16e en 17e 
eeuw' [28/4 tot 29/71
Nederlands Architectuurinstituut 
(NAi)
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
010.440.12.00 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Architectuur van de nacht' [tot 6/51 
□ 'Gebouwgezichten' [23/3 tot 13/51 
□ 'Moderniteit in de Tropen' [tot 3/61

Nederlands Fotomuseum
Witte de Withstraat 63 - 3012 BN 
Rotterdam 
010.213.20.11 di-zo ll-17u 
□ 'Dutch Eyes - Een nieuwe geschiede
nis van de fotografie in Nederland' [19/4 
tot 26/81
Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR 
Rotterdam 
010.411.01.44 di-zo ll-18u
□ Chloe Piene / Jesper Just [tot 6/51

Schiedam_________________________  
Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 BH Schiedam 
06.221.586.622 vr-zo 13-17u
□ 'De Ondergang' - Damy van der Waal 
[tot 25/31
□ 'Galerie 93: SAGE' [1/4 tot 13/51
Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111AE Schiedam 
010.246.36 57 
di-za ll-17u zo 12u30-17u
□ 'Schilder - Dichter - Fotograaf' - 
Lucebert [tot 3/61 □ 'Droomoord' - 
Pavel Braila, Quirine Racké en Helena 
Muskens, Dré Wapenaar [tot 1/71

's-Hertogenbosch___________________  

KW14
Waterstraat 16 - 5221 NR 
's-Hertogenbosch 
073.614.34.11 vr-zo 13-17u
□ 'De Ontdekking van de Traagheid' 
[13/4 tot 20/51

Sittard____________________________
Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 - 6131 ER Sittard 
046.451.34.60 di-zo ll-17u
□ Jasper de Beijer / Wouter van Riessen / 
'Retrospectief'-Jacques Dieteren 
(1957-2002) [24/3 tot 29/41
□ 'Ode aan Professor Timmers (1907- 
1996)' [tot 28/51

Tilburg____________________________
De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 
013.543.83.00 di-zo ll-17u 
□ Linda Arts [tot 9/41
□ Carl Blotkamp [14/4 tot 10/61
□ 'Large Field Array' - Keith Tyson [tot 
17/61 □ 'Schilderijen en Tekeningen 
1977-1987'- René Daniels [12/5 tot 2/91

Utrecht___________________________
Casco
Nieuwekade 213-215 - 3512 RW Utrecht 
030.231.99.95 di-zo 12-18u
□ 'To Live Outside The Law You Must be 
Honest' [tot 1/41

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 - 3512 XA Utrecht 
030.236.23.62 di-zo 12-17u vr 12-21u
□ Pyke Koch en Joop Moesman [tot 9/41

Veldhoven_________________________
Toonzaal De Kunstpraktijk
Dorpstraat 6a - 5504 HH Veldhoven 
040.290.47.82 zo-di 10-17u
□ 'Beelden en Beeldjes' - Marco van Zon 
[tot 19/41

Venlo_____________________________
Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 
077.351.34.57 di-zo ll-17u
□ 'Out there hiding everywhere' [tot 18/31
□ 'Tune the Light - Industriële lichtont
werpen uit Limburg' [31/3 tot 10/61
□ 'De Wachters van Shinkichi Tajiri' 
[1/5 tot 10/61

Venray___________ _________________
Geschied- en Oudheidkundig Museum
Eindstraat 8 -5801 CR Venray 
0478.58.38.80 wo+za-zo 14-17u
□ 'Kijken naar Venrayse wijken: 100 
jaar ruimtelijke ontwikkeling in Venray' 
[tot 20/51

Vijfhuizen_________________________
Kunstfort Vijfhuizen
Spieringweg 613 - 2141 EB Vijfhuizen 
023.564.04.26 vr-zo 13-17u
□ 'Sound of Haarlemmermeer' - Saskia 
Janssen [24/3 tot 6/51 □ 'Het Licht' - 
Paul Baartmans [13/4 tot 6/51
□ Andre Pielage & Maura Biava [12/5 
tot 8/61

Vlissingen_________________________
Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 - 4537 BB Vlissingen 
0118.41.55.05 do-zo 16-21u

□ 'MOTEL insomnia' - Fransje Killaars, 
Loek Grootjans, David Neirings... [tot 
24/31 □ Joanneke Meester / Lidy Jacobs / 
Martine Mougin / Isis Hoos [tot 6/51 
□ Jeltje Ratsma /'(On)rendabele 
Zeeuwse lijn' - Marcel de Jong & 
Willem Hoedervanger [13/5 tot 10/61 
□ Karin van Pinxteren / 'Bunny Power' 
[13/5 tot 9/71

Weert_____________________________  
Gemeentemuseum De Tiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
0495.52.56.10 di-zo 14-17u
□ 'Met oog voor de Camera' - Fons 
Stribos [tot 1/41

Zeist______________________________  

Het Slot Zeist
Zinzendorflaan 1 - 3703 CE Zeist 
030.692.17.04 di-vr 11-17 za-zo 13-17
□ 'Uit de Collectie van Centraal 
Museum Utrecht' - Pyke Koch & Joop 
Moesman [tot 9/41

Oostenrijk__________
Graz______________________________
Kunsthaus Graz
Lendkai 1 - 8020 Graz 
0316.80.17.92.11 di-zo 10-18u
□ 'Bubble Peddler' - Cerith Wyn Evans 
[tot 13/51

Essi______________________________
Sammiung Essi
An der Donau Au 1 - 3400
Klosterneuburg 
02243370.50.150 
di-zo 10-19u wo 10-21u 
□ 'Passion for Art' / 'The Stations of the
Cross' - Damien Hirst [tot 28/51

Wien______________________________
Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1010 Wien 
01.504.98.80 di-vr ll-18u do ll-20u 
za-zo ll-16u
□ 'Exile of the Imaginary: politics, aes
thetics, love' [tot 29/41
Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1070 Wien 
01.521.8933 dagelijks 10-18u do 10-20u
□ 'The Dead' - Hans-Peter Feldmann 
[tot 9/41
□ 'Elastic Taboos within the Korean 
World of Contemporary Art' [tot 10/61
Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
01.587.53.07 di-za 10-18u
□ 'The Weight of Relevance' - Andrea 
Bowers /'Shandyismus. Autorschaft als 
Genre'/'Perforation Kal. 10 mm’- 
Leopold Kessler [tot 15/41

SM‘s
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch

zoekt een

CURATOR 
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Portugal____________
Porto_____________________________  
Museu Serra Ives
Rua de Serralves 911-999 - 4150 Porto 
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
□ 'The 80's: A Topology of Sense' [tot 
25/31 □ 'Photocopy7 [tot 1/41
□ Jorge Queiroz I Katharina Grosse 
[13/4 tot 1/71 □ Silvia Bâchli [13/4 tot 
13/71 □ Massimo Bartolini I Maria 
Nordman [6/5 tot 15/71 □ 'Ephemeral 
Transfigurations: The Creation of the 
World7 [tot 31/121

Spanje___________ __
Barcelona_________________________
Fundacio Antoni Tapies
Arago 255 - 08007 Barcelona 
03.487.03.15 di-zo ll-20u
□ 'Zone B: on the margins of Europe7 
[tot 1/51 □ 'Urban Imaginaries in Latin 
America7 [5/5 tot 13/51
Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
□ 'Sculpture by the Way7 - Claes 
Oldenburg & Coosje van Bruggen [23/3 
tot 27/51
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
093.412.08.10 wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
□ 'The Killing Machine and other sto
ries7 - Janet Cardiff & George Bures 
Miller [tot 1/51 □ Manolo Laguillo I 
Carlos Pazos [tot 6/51

Bilbao_____________________________
Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 - 48001 Bilbao 
094.43.59.000 di-zo 10-20u
□ 'Work in Process7 - Pablo Palazuelo 
[tot 3/61 □ Anselm Kiefer [28/3 tot 3/91

Madrid_____ ___________ '
Museo del Prado
Paseo del Prado s/n - 28014 Madrid 
091.330.28.00 ma-zo 9-20u
□ 'MakingTime7-Thomas Struth [tot 
25/31 □ Tintoretto [tot 13/51
Museo Nac. Centro de Arte Reina
Sofia
Calle Santa Isabel 52 - 28012 Madrid 
091.774.10.00 
wo-ma 10-21u zo 10-14u30
□ 'First Generation: Art and the Moving 
Image, 1963-19867 [tot 9/41
□ Chuck Close [tot 7/51
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 - 28014 Madrid 
091.369.01.51 di-zo 10-19u
□ 'The Mirror and the Mask.The
Portrait in the Age of Picasso7 [tot 20/51
□ Richard Estes [14/6 tot 2/91

Zwitserland
Basel_________________ ____________
Fondation Beyeler
Baselstrasse 101 - 4125 Riehen Basel 
061.645.97.00 dagelijks 10-18u
□ 'Signs of Modern Art7 - Edvard 
Munch [18/3 tot 15/71

Winterthur________________________
Kunstmuseum Winterthur
MuseumstraBe 52 - 8402 Winterthur 
052.267.51.62 di 10-20u wo-zo 10-17u 
□ 'Disegni7 - Mario Merz [tot 9/41 
□ 'Hommage à James Bishop7 [8/5 tot 
10/61 □ 'Impressions de Paris7 - Karl 
Geiser [tot 15/61 □ 'Malerei 1991- 
20067 - Pia Fries [21/4 tot 29/61

Zfirich___________ _________________
Galerie Andrea Caratsch
Limmatstrasse 291 - 8005 Zürich 
044.272.50.00 ma-vr 10-18u 
□ Pierre et Gilles [tot 30/31
Kunsthalle Zurich
LimmatstraBe 270 - 8031 Zürich 
01.272.15.15 di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
□ Valentin Carron [tot 18/31 
□ Nicole Eisenman Dl/3 tot 20/51
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8005 Zürich 
01.251.67.65 di-do 10-21u vr-zo 10-17u 
□ Auguste Rodin [tot 13/51
□ 'Graphit - Die grossen Zeichnungen7 - 
Thomas Müllenbach [tot 17/61

Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8031 Zürich 
01.383.43.76 di-zo 10-17u 
□ ‘Gestalterin, Architektin,Tânzerin7 - 
Sophie Taeuber-Arp [tot 20/51
Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 
043.446.67.67 
di-do 10-20u vr-zo 10-17u
□ 'Stuhl Haus Stadt7 - Haefeli Moser 
Steiger [30/3 tot 1/71
□ 'This side up - Konstantin Grcic 
Industrial Design7 [tot 22/41

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2007. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2007 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on May 15,2007.
Please send your information before 
April 15,2007 to: Postbus 1428, 
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be

Sm 's
) T| stedelijk museum 
/ 's-hertogenbosch

Rond eten in de hedendaagse kunst

- 14.02.2007 Broelmuseum - Broelkaai 6, Kortrijk
‛P 29.04.2007 I ING - Grote Markt 50, Kortrijk
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Wesley Meuris, 
Tom Woestenborghs, 
Komeet Devillé,
Jan Verbruggen, 
HUH,
Gunther Moriau.
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Vlaamse overheid | www.actloniflelds.be opening : 29/03
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De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting — 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest

Redactie

nummer 121 mei - juni 2006

I Bart Verschaffel Privaat Kunstbezit I Maarten Delbeke Het 
kunstige interieur I Mariana Castillo Deball Het is klimmen 
of dalen, naargelang je komt of gaat. Als je vertrekt, gaat het 
naar beneden; maar als je aankomt, gaat het omhoog I 
Dirk Lauwaert Kunst in een glijdend Huis. Vaststellingen 
door hij en men I Eddy Bettens Kort zelfportret als 
(thuis)lezer I Wouter Davidts. Home improvement. Over het 
(Totes) Haus ur van Gregor Schneider I Martina Droth 
Sculptuur in het laatvictoriaanse interieur I Willem Jan 
Neutelings Een Ijskast in Knokke I Rudi Laermans Kunst 
als primaire relatie I Reesa Greenberg Kasten en collectio
neurs I Marc Kregting Al dat zwart. Over muziek in huis I 
Steven Jacobs Hitchcock over twee interieurs in The Birds I 
Dirk Pültau Stylemeister I Geert Bekaert Onherbergzame 
kunst I Koen Lemmens Het Vlaams Belang en de vrijheid 
van meningsuiting I Charlotte Lybeer foto’s ‘kunst in huis’ 
I Mariana Castillo Deball 6 x 1.500 postkaarten

BAUSSELS MOOFOSTEDELIJK (twin
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Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)
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Koen Brams Directeur van de Jan van Eyck Academie. 
Samensteller van de Encyclopedie van fictieve kunstenaars 
(Amsterdam/Antwerpen, Nijgh & Van Ditmar, 2000).

Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Mieke Mels 
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern), 
Dirk Pültau (eerste katern)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers 
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Planning 
nummer 127 
nummer 128 
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nummer 122 juli - augustus 2006

I Camiel van Winkel Flexibele multipliciteiten. Het discours 
over onderzoek in de kunst I Dirk Lauwaert Moi, j’aime les 
Professeurs! (op een melodie van Offenbach) I Koen Brams 
& Dirk Pültau Kunst en onderzoek: een gesprek met Joëlle 
Tuerlinckx I Hermann Pitz Kunst en research I 
Bart Verschaffel De toekomst van het hoger kunstonderwijs 
in Vlaanderen: een ‘doctoraat in de kunsten’? I 
Paul De Vylder Soft Art I Jouke Kleerebezem Onderzoek 
worden I Knen Rrams Gij zult communiceren! Over Artistic 
Research - Theories, Methods and Practices van Mika 
Hannula, Juha Suoranta & Tere Vadén

nummer 123 september - oktober 2006

I Koen Brams & Dirk Pültau Een keuze is altijd een beper
king. Gesprek met Guy Rombouts I Theodor W. Adorno 
Leestekens I Dirk Van Huile Full stop I Walter Nikkeis 
Marges worden kaders. Over het boek van morgen I 
Dirk Pültau Gesprek met typograaf en vormgever Filiep Tacq 
I Rudi Visker Zum-Buch-sein. Heidegger, het boek en de let
ter I Rudi Laermans. Kunstkritiek als politiek schaduwbok
sen. Over Geheime publiciteit van Sven Lütticken

nummer 124 november — december 2006

I Koen Brams & Dirk Pültau Gesprek met Daniel Buren over 
de tentoonstelling Kunst in Europa na '68 I Margarethe 
Jochimsen WENDE ‘80’ van Hanne Darboven. De structuur 
van het werk I Hans Ulrich Gumbrecht Zes vuistregels voor 
de periode na ‘de lessen uit de geschiedenis’ I Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Dan Van Severen I Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Lili Dujourie I Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Ann Veronica Janssens I 
Bart Meuleman Interview met Marianne Van Kerkhoven I 
Fieke Konijn De Appel 1975-1983 I Koen Brams & Dirk 
Pültau Interview met Jef Cornelis over de literatuurfilms I 
Daniël Robberechts Dagboek 19801 Guy Poppe Solidarnosc, 
de Grote Scheur in het Ijzeren Gordijn

nummer 125 januari - februari 2007____________

I Jan Blommaert Verliezingen. Over de Belgische gemeente
raadsverkiezingen van 8 oktober 2006 I Hans Blokland 
De Langeleegte: verkiezingen in Nederland I Bart Verschaffel 
Omzien naar ‘choses plus apparentes que les paroles’: T.J. 
Clark over Nicolas Poussin I Ernst van Alphen Pijnlijke 
Schilderijen I Dirk Pültau Learning from the Museum/ 
Learning from Art I Eric De Bruyn Een schouwspel van 
handen: Richard Serra’s films

Hans De Wolf Doceert moderne en hedendaagse beelden
de kunsten en esthetica aan de Vrije Universiteit Brussel. 
Legt zich in zijn onderzoek toe op het oeuvre van Marcel 
Duchamp, op de avant-gardebewegingen van de jaren ’60 
en ’70, en op hedendaagse kunst.

Lili Dujourie Kunstenaar. Debuteerde in 1970 bij X-one 
Gallery, Antwerpen. In de zomer van 2005 vond een over
zichtstentoonstelling van haar werk plaats in het Paleis 
voor Schone Kunsten (Bozar), Brussel. Tot 25 maart 2007 
is werk van haar te zien op de tentoonstelling The 80s — A 
Topology in Museu Serralves - Museu de Arte Contem- 
porânea. Porto. Zij wordt in België vertegenwoordigd door 
de galerie Erna Hécey (Brussel).

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks 
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). Onlangs ver
scheen zijn bundel Dromen van een expeditie. Geschriften over 
film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt.

Ulrich Loock Was van 1985 tot 1997 directeur van de 
Kunsthalle Bern (Zwitserland); van 1997 tot 2001 leidde 
hij het Kunstmuseum Luzern/ Momenteel is hij directeur 
van het Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Porto, 
Portugal.

Dirk Pültau Kunsthistoricus. Publiceert over kunst. 
Hoofdredacteur van De Witte Raaf.

Hubert van den Berg Als onderzoeker verbonden aan het 
Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen 
(ICOG) en de afdeling Nederlands van de Rijksuniversiteit 
Groningen. Hij publiceerde onder meer The Import of Nothing. 
How Dada Came, Saw, and Vanished in the Low Countries (New 
York, G.K. Hall, 2003) en redigeerde samen met Gillis 
Dorleijn Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in 
Noord en Zuid opnieuw beschouwd (Nijmegen, Vantilt, 2002). 
Bij Vantilt verschijnt binnenkort Dada. Een geschiedenis.

E viatar Zerubavel Socioloog gespecialiseerd in cognitieve 
sociologie en sociologie van de tijd. Verbonden aan de facul
teit sociologie van Rutgers University (New Jersey). 
Publiceerde onder meer The Seven-Day Circle: The History 
and Meaning of the Week, (New York, Free Press, 1985); The 
Fine Line: Making Distinctions in Everyday Life (New York, 
Free Press, 1981) en Time Maps: Collective Memory and the 
Social Shape of the Past (Chicago, University of Chicago 
Press, 2003). In 2006 verscheen The Elephant in the Room: 
Silence and Denial in Everyday Life (Oxford University Press);

Oplage: 17.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken, bibliotheken, 
culturele cafés, culturele centra, galeries, instellingen voor 
hoger en deeltijds kunstonderwijs, kunstboekhandels, 
musea en stichtingen voor beeldende kunst
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