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De formattering van het 
museum
De musea, vooral die van actuele 
kunst, serveren vandaag steeds vaker 
een even eclectisch als copieus menu. 
De kwantiteit is overdonderend, het 
aanbod divers, de formats steeds weer 
anders. Er lópen vier, vijf monogra
fische tentoonstellingen tegelijk, en de 
collectie wordt in stukjes en brokjes 
gehakt en met zogenaamde ‘interven
ties’ doorspekt die zelden boven een 
anekdotische gimmick uitstijgen. Van 
een discursieve link tussen de onder
delen is amper sprake, en de - gesug
gereerde - dynamiek is op geen enkele 
artistieke visie gestoeld. Camiel van 
Winkel argumenteert in dit nummer 
dat de idee van het ‘einde van de 
kunstgeschiedenis’ een vrijbrief lijkt 
om het museumaanbod te verruimen 
en te diversifiëren: de teloorgang van 
een dwingend kunsthistorisch verhaal 
zet de deur open voor een eindeloze 
combineerkunst. Het effect van deze 
op het eerste zicht veelgelaagde, meer
zinnige, alleszins overdadige program
matic is desoriëntatie, het gevoel er als 
toeschouwer voor spek en bonen bij te 
lopen. Niet zelden - zo geeft Gijs van 
Oenen aan - zijn het ook juist interac
tieve kunstwerken die ons met dat 
sentiment opzadelen.

Vaak lijkt het evenwel om een vorm 
van klantenbinding te gaan. Zo voert 
Fieke Konijn aan dat de presentatie in 
het Boijmans vooral keurig kunsthis
torisch is en dat de ‘interventies’ al 
even braafjes ogen, maar de numme
ring van beide onderdelen (De collectie 
één; Interventie #1, #2...) wekt de 
indruk dat de bezoeker een vervolg 
mag verwachten. De klant wordt 
vriendelijk verzocht tevreden terug te 
keren, om een slogan van een 
Belgische supermarkt te parafraseren.

Shoppen dus: niet voor niets lijken 
de musea steeds vaker op winkelcen
tra, zelfs in hun architectuur, zo blijkt 
onder meer uit Wouter Davidts’ analy
se van het nieuwe Stedelijk door 
Benthem Crouwel Architecten. Wim 
Cuyvers betoogt dat deze tendens ten 
koste gaat van het publieke karakter 
waar musea juist de mond vol van heb
ben: volgens hem zijn de musea juist 
nooit privater geweest. Ook Marjolijn 
Dijkman stelt vast dat musea steeds 
minder op... musea lijken. Dijkman 
illustreert dat aan de hand van een 
dubbele beeldtekst, met op de linker
pagina beelden van musea, en daarte
genover beelden van plekken die aan 
de musea van vandaag doen denken. 
Julie Peeters gaf vorm aan deze beeld
tekst die zoals elke tekst van links 
naar rechts en van boven naar onder 
kan worden gelezen.

Beginnen doen we echter met een 
stimulerend perspectief: in Genève 
bevindt zich het Mamco waar verande
ring eveneens de regel is, met dat ver
schil dat ze geen doel op zich is, maar 
deel uitmaakt van een reflexieve 
methode. Het Mamco ‘verzamelt ten
toonstellingen’; het werkt met een 
serie ensembles, vooral monogra
fische, maar ook zeer heterogene, die 
tot wisselende configuraties herschikt 
en permanent heropgevoerd kunnen 
worden. Veranderen staat hier dus 
gelijk met nadenken - in zekere zin is 
het geheugen van die discursieve 
praktijk zelfs het meest waardevolle 
bezit van het museum.

Tot slot bevat dit nummer een tekst 
van Dirk Lauwaert over de actrice 
Asta Nielsen.

Een verzameling tentoonstellingen
Gesprek met Christian Bernard (Mamco, Genève)
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KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Het Mamco, 
Musée d’art moderne et contemporain, is een 
particuliere instelling en jij bent de eerste direc
teur... Hoe is het Mamco tot stand gekomen?
Christian Bernard: In 1973 werd een ver
eniging opgericht die zich sterk wilde 
maken voor een museum, dat toen nog 
Musée d’art moderne zou gaan heten. Deze 
vereniging overtuigde de stad Genève het 
gebouw aan te kopen waarin het museum 
nu is gevestigd. Het gebouw, een voormali
ge fabriek, werd in 1989 aangekocht naar 
het voorbeeld van de Hallen für neue Kunst 
in Schaffhausen. Daarna, in de periode van 
1989 tot 1991, had Genève met financiële 
tegenslagen te kampen, en droeg het 
gebouw toen simpelweg over aan die parti
culiere vereniging zonder daarnaast meer 
dan marginale materiële ondersteuning te. 
bieden. Op dat moment, in 1991, werd ik 
aangesteld om het concept van het mu
seum te ontwikkelen en de algemene lei
ding van het project op te nemen. In 1994 
is het museum opengegaan. Sinds een klei
ne drie jaar bestaat er een nieuwe, publieke 
stichting, waarin de stad, het kanton en de 
oorspronkelijke stichting zich hebben ver
enigd om het voortbestaan van het mu
seum te waarborgen. Maar de particuliere 
stichting brengt nog steeds meer financiële 
middelen in dan de stad en het kanton en 
stuurt aldus de publieke stichting aan.
K.B./D.P.: Wat heb je gedaan voordat je direc
teur werd van het Mamco?
C.B.: Van 1986 tot 1994 heb ik de leiding 
gehad over de Villa Arson in Nice. Van 
1982 tot eind 1985 was ik bij het Franse
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John M Armleder

Everything, 2006
© Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

Ministerie van Cultuur verantwoordelijk 
voor de beeldende kunsten in de regio 
Rhône-Alpes. En daarvoor was ik docent 
filosofie in de Elzas, in Straatsburg.
K.B./D.P.: Hoe zou je het museale concept van 
het Mamco omschrijven?
C.B.: Het Mamco beschikt over meer dan 
vijfentwintig monografische ensembles die 
allemaal steeds opnieuw kunnen worden 
opgesteld en getransformeerd. De nadruk 
ligt immers op het proces. De collectie is 
voor ons altijd ondergeschikt aan de invul
ling van het museum - aan het maken van 
tentoonstellingen. De tentoonstellingen 
betreffen zowel presentaties van de vaste 
collectie als tijdelijke exposities. Beide heb
ben overigens geen eigen vaste plek. Ik heb 
veel nagedacht over de denkbeeldige, gefan
taseerde of mythologische structuur van 
het museum, over het museum als een dis
cursief proces in de ruimte en de tijd, en 
over bestaande mnemotechnische model
len: de theaters van het geheugen. Dit con
cept, dat in de jaren ’70 actueel was, heeft 
een belangrijke rol gespeeld in de literatuur, 
de filosofie en de beeldende kunst, maar is 
- denk ik - nooit toegepast op de schaal van 
het museum. Elke zaal heeft een eigen 
naam. De meeste namen zijn door mij 
bedacht, sommige zijn aangedragen door 
kunstenaars, zoals bijvoorbeeld Martin 
Kippenberger, die Passage des problèmes solu
bles en Galerie des problèmes résolus heeft 
voorgesteld. Bij de ingang van elke zaal 
hangt een display waarop de staat is aange
geven, bijvoorbeeld 21ste, 3de of 12de 
Staat. Als je een zaal binnengaat, weet je hoe 
vaak deze sinds de opening van het museum 
is gewijzigd. Elke zaal heeft haar eigen naam 
en identiteit, en is verbonden aan een kun
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stenaar en een bepaalde thematiek: Kabinet 
van de abstracten, Afdeling van de pilaarheili
gen... De zalen zijn niet gebonden aan een 
vaste plek, maar behouden hun kenmerken
de naam en geheugen. De naamgeving 
brengt structuur aan in de waarneming en 
het geheugen van het museum.
K.B./D.P.: De zalen vallen niet per se samen 
met fysieke ruimten in het museum? Het is dus 
mogelijk dat er meer ‘denkbeeldige’ zalen 
bestaan dan er in werkelijkheid in het gebouw 
van het Mamco zijn?
C.B.: Uiteraard bestaan er meer zalen dan er 
in werkelijkheid zijn, want er zijn zalen die 
worden afgebroken en die we weer kunnen 
opbouwen. We hebben bijvoorbeeld een 
zaal van Stanley Brouwn, met door Stanley 
Brouwn bepaalde afmetingen, die we 
opbouwen of afbreken, die we steeds weer 
ergens kunnen invoegen.
K.B;/D.P.: Hoeveel zalen zijn er dan?
C.B.: Er zijn wel zeventig verschillende 
ruimten geweest; op dit moment zijn het er 
wat minder, zo’n zestig denk ik. Elke zaal, 
elke tentoonstelling, elke reeks tentoonstel
lingen, elke cyclus krijgt een titel - waar
door de benamingen over elkaar schuiven 
en dwarsverbanden ontstaan. Het gebruik 
van taal is heel belangrijk voor ons trouwe 
publiek, dat meer dan een derde uitmaakt 
van de 35.000 bezoekers die het Mamco 
jaarlijks verwelkomt, dat wil zeggen 10.000 
mensen die minstens driemaal per jaar het 
museum bezoeken. Deze mensen zijn ver
trouwd met het museum en de namen van 
de zalen en dat helpt ze weer om structuur 
aan te brengen in hun herinneringen aan 
de werken.
K.B./D.P.: Het aankopen is niet het belangrijk
ste, wel het tentoonstellen van de kunstwerken.

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


De Witte Raaf -1281 juli-augustus 2007

Siah Armajani

Dictionnary for Building, 1974-75 (details) 
© Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

Siah Armajani

Le salon, 2007, nieuwe permanente zaal van het Mamco, met een presentatie van de serie Models for Street, 
50 niet gedateerde maquettes. © Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

C.B.: Precies, We hebben uiteraard werken 
aangekocht, zo’n 1350. Maar de bedoeling is 
niet om een schatkamer aan te leggen, maar 
om zoveel mogelijk sporen te bewaren van 
wat we hebben gedaan. Het komt zelden voor 
dat we iets aankopen dat we niet exposeren. 
K.B./D.P.: Zijn er ook zalen die verdwijnen? 
Bijvoorbeeld als werken die door een verzame
laar in bruikleen zijn gegeven, worden terug
genomen?
C.B.: Ja, natuurlijk. Het gebeurt ook dat 
zalen zeer lange tijd in depot worden 
bewaard. Alle zalen kunnen evenwel 
opnieuw worden opgebouwd. Fabrice Gygi 
kwam bijvoorbeeld met een voorstel voor 
een expositie waarbij hij de hele oppervlak
te van de eerste verdieping nodig had, dus 
hebben we de twintig zalen op die verdie
ping heel zorgvuldig afgebroken met het 
idee dat we ze weer gingen opbouwen. Maar 
daarna maakte Mike Nelson op die verdie
ping een installatie, een betonnen eiland 
waarop je kon rondlopen, en vervolgens 
maakte Vincent Lamouroux, een jonge 
Franse kunstenaar, een heel mooi werk dat 
134 meter lang was en de hele omtrek van 
de ruimte omspande.
K.B./D.P.: De kunstenaar roept een nieuwe 
type ruimte in het leven?
C.B.: Ja, maar in dit geval dreigde het een 
gimmick te worden. Iedereen wilde plots 
een groot werk maken voor die grote zaal, 
zoals in de hal van de Tate Modern. Het oor
spronkelijk idee was inderdaad om de zalen 
weg te halen omdat er een specifiek project 
was, maar als we projecten gaan opzetten 
omdat er een heel grote zaal is, dan worden 
de dingen op hun kop gezet. Dan wordt de 
kunst te veel bepaald door de ruimte en dat 
is gevaarlijk. We hebben de zalen weer 
opgebouwd, maar nu totaal anders.
K.B./D.P.: Je sprak daarnet over monografische 
ensembles; het museum kiest voor een heel 
sterk monografische invalshoek...
C.B.: Inderdaad, een van de oorspronkelijke 
uitgangspunten was om de nadruk te leg
gen op het monografische. Dit principe gaat 
terug op een interpretatie van de geschiede
nis van het museum vanaf de 19de eeuw, 
van de tegenstellingen tussen kunstenaars 
en het museum, en op de geschiedenis van 
wat je de ‘monografische utopie’ zou kun
nen noemen, zoals deze bijvoorbeeld geïn
carneerd wordt door Gustave Moreau en in 
de loop van de 20ste eeuw telkens weer 
opleeft, om ten slotte getheoretiseerd te 
worden door Donald Judd.
K.B./D.P.: En jij beslist over de invulling van 
deze monografische zalen? Hoe gaat dat in zijn 
werk?
C.B.: Ik vond het heel belangrijk het mu
seum te stoelen op monografische verzame
lingen van sterk uiteenlopende aard. 
Sommige monografische verzamelingen of 
ruimten zijn in opdracht door de kunste
naar gemaakt en in onderling overleg 
vormgegeven, soms naar aanleiding van 
een heel specifieke vraag. Zo heb ik bijvoor
beeld aan verschillende kunstenaars 
gevraagd wat voor hen de ideale laatste zaal 
zou zijn: welk beeld zouden ze van hun oeu
vre willen geven als ze wisten dat hun dood 
nabij was? Op deze vraag - ‘Welke keuze 
maak ik met de dood voor ogen?’ - zijn ver

schillende antwoorden gegeven. De ‘laatste 
zaal’ van Franz Erhard Walther is heel inte
ressant, want er zijn hoofdzakelijk werken 
uit de periode van 1961 tot 1972-73 in bij
eengebracht. Eigenlijk komt het er dus op 
neer dat de kern van zijn geschiedenis als 
kunstenaar in de eerste twaalf jaren ligt en 
dat alles wat daarna komt daar alleen nog 
maar een afgeleide van is. Bij Philippe 
Thomas ging het letterlijk om de laatste 
zaal: hij leed aan aids en had niet lang meer 
te leven. Philippe Thomas heeft de zaal inge
richt als zijn laatste werk. Het is zijn laatste 
gebaar als kunstenaar. Ondertussen dach
ten wij er samen over na hoe we deze plek 
na zijn dood konden laten voortbestaan. Ik 
heb dus een aantal aanwijzingen gekregen 
waarmee ik ervoor kan zorgen dat de ruim
te zich blijft ontwikkelen en niet op fetisjisti
sche wijze hoeft te verstarren. Het ant
woord van Claude Rutault was daarentegen 
om een werk te presenteren, een ‘inventa
ris’ die al zijn werk bijeenbrengt. Hier heb
ben we het echt over de ideale zaal, want ze 
bevat zijn hele oeuvre, in een potentiële en 
symbolische vorm, en ze zou zich over het 
hele museum kunnen uitbreiden. Een 
ander antwoord op de vraag naar de laatste 
zaal was de grafkelder van Claudio 
Parmiggiani, een werk dat in het museum 
een beetje weggestopt is en volstrekt niet 
binnen zijn oeuvre past.
K.B./D.P.: Draag jij steeds het scenario aan, 
zoals bij ‘de laatste zaal’?
C.B.: Er rijn nog andere soorten monogra
fische ruimten. Allereerst is er het. Büro 
Kippenberger. Hier was het uitgangspunt 
dat Martin Kippenberger de programme
ring van rijn zaal verzorgde. Een paar jaar 
lang hebben er dus alleen kunstenaars 
geëxposeerd die Martin Kippenberger tij
dens rijn leven onder onze aandacht heeft 
gebracht, een hele reeks jonge kunstenaars 
en geestverwanten... Zo’n zes à zeven ten
toonstellingen hebben we samen gemaakt, 
onder andere van Michael Krebber, Michel 
Würthle, Chéri Samba of diens broer Cheik 
Ledy, die aan aids is overleden. Daarna 
exposeerden we een aantal hedendaagse 
Afrikaanse kunstenaars van wie hij sommi
gen kende. Na rijn dood zijn we nog twee 
jaar lang exposities blijven maken die hij 
had voorgesteld.
K.B./D.P.: Hebben nog andere kunstenaars bij
gedragen aan de programmering van de zalen? 
C.B.: Het uitbesteden van de programme
ring, dat was met Martin Kippenberger. Met 
John M Armleder was het een ander ver
haal. Hij stelde allereerst drie aansluitende 
exposities voor waarin werken van hemzelf, 
Olivier Mosset en Sylvie Fleury werden 
samengebracht. In de eerste hebben we 
toen drie tentoonstellingen gerecon
strueerd die rij samen hadden gemaakt, per 
zaal een tentoonstelling. De tweede exposi
tie verenigde opnieuw deze drie kunste
naars, waarbij het uitgangspunt was om 
een statement te maken. Er waren alleen 
maar werken van een meter bij een meter: 
de zwarte cirkel op wit vierkant van Mosset, 
de druipdoeken van John Armleder en doe
ken bedekt met pluche van Sylvie Fleury. 
Aan de wanden van de drie zalen werd 
steeds hetzelfde drieluik getoond. De twaalf

Siah Armajani

Dining room, 2005
© Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

wanden toonden twaalf keer hetzelfde werk 
getiteld AMF3. Een ander voorstel voor een 
expositie, dat overigens al vaak door John 
Armleder is gedaan, is om zoveel mogelijk 
voorwerpen bijeen te brengen die naar kun
stenaars verwijzen, bijvoorbeeld een berg 
vet naar Beuys of een berg mosselen naar 
Broodthaers... In een andere zaal waren 
monitoren opgesteld waarop telkens een 
ander werk werd getoond dat op hetzelfde 
moment elders in het museum te zien was. 
Hij stelde ook voor een zaal helemaal roze te 
schilderen met groene stippen erop, op 
regelmatige afstand van elkaar. Vervolgens 
dienden zoveel mogelijk doeken te worden 
opgehangen waarop een punt, ronde vlek of 
cirkel was afgebeeld. Ik heb toen tussen de 
twintig en vijfentwintig doeken bijeenge
bracht die als ‘dubbelbeeld’ op de wand

werden gehangen. Die expositie heette 
Don’t do it en de daaropvolgende, nog steeds 
in het kader van de volmacht die ik aan 
John had gegeven, heette Ne dites pas non, 
waarbij werken uit de collectie aan hem 
wérden voorgesteld. In alle zalen hing hij 
zijn keuze uit de zeer gevarieerde museum
collectie. De accrochage was haast geome
trisch, het was een soort geometrisch wol
kenpatroon. Vervolgens vroeg hij om nieu
we meubels van het type middle-class design. 
Hij maakte composities met deze meubels 
die leken op de accrochages van de werken 
die aan de wand hingen. Je kon de zalen 
nauwelijks betreden want de vloer was vol
ledig gevuld met het samengebrachte en 
opeengehoopte meubilair, samen met hier 
en daar nog enkele sculpturen. Het was heel 
geslaagd, echt heel sterk. Op die manier
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Zicht op de tentoonstelling Bâtimental, 21 februari tot 6 mei 2007 
© Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

Bujar Marika

Le panier d’amitié, 2007
© Mamco, Genève. Foto I. Kalkkinen, Genève

hebben we met John samengewerkt. Maar 
op een zeker moment was hij de druk een 
beetje beu. We zijn met hem blijven werken, 
zij het op een minder regelmatige basis.
K.B./D.P.: Het museum huisvest ook ateliers... 
C.B.: Ja, die ateliers zijn voor ons belangrijk. 
De zaal van Sarkis is echt een atelier, een 
plek waar hij regelmatig komt werken. Het 
is ook altijd een gelegenheid om het publiek 
te ontmoeten. Het atelier van Gérard Collin- 
Thiébaut is gelijkaardig: het is voortdurend 
in ontwikkeling. We hebben een overeen
komst dat het zich zo lang als mogelijk en 
wenselijk blijft ontwikkelen.
K.B./D.P.: Gebeurt het wel eens dat een samen
werking met een kunstenaar abrupt wordt be
ëindigd?
C.B.: Wanneer we met een kunstenaar wer
ken, nemen we per definitie aan dat de 
samenwerking wordt voortgezet, tenzij we 
ruzie krijgen - wat maar zelden voorkomt. 
Dat relativeert de inzet van de expositie ook. 
Ik hecht daar veel waarde aan, want ik 
geloof dat het ruimte laat voor een minder 
calculerend, soepeler, ontvankelijker per
spectief. Natuurlijk zijn er kunstenaars met 
wie ik niet meer wil werken. Ik herinner me 
dat ik me had voorgenomen nooit meer met 
Hubert Duprat samen te werken, zo’n onple
zierige ervaring was dat geweest. Maar op 
een zeker moment dacht ik dat de tijd rijp 
was om de samenwerking te hervatten en de 
tweede keer is alles heel goed verlopen. 
Exposities die me niet bevallen, vergeet ik 
simpelweg. Ik vind dat ik moet staan voor 
wat ik doe en voor de kunstenaars die ik uit
nodig, ook als ik niet voor de volle honderd 
procent overtuigd ben van wat ze hebben 
gemaakt. Wanneer je helemaal opgaat in het 
werkproces, maak je je niet druk over die hië
rarchische ordening van successen en mis
lukkingen, omdat de empathie je noodzake
lijkerwijs tot een liefhebber maakt. Overigens 
zet ik me ook af tegen het idee van de kunste
naar als winnaar. Op het ogenblik presente
ren we het werk van Bujar Marika, een 
Albanese kunstenaar van drieënzestig jaar 
die binnen het huidige systeem een loser is. 
Wie interesseert zich nog voor-hem? Toch 
heb ik een grote genegenheid en een diep res
pect voor de man en zijn werk. Veel mensen 
vragen zich af waarom ik zijn tentoonstel
ling programmeer, maar dat laat me koud. 
Als een museum zoals het Mamco, dat zeker 
niet als toonaangevend wordt beschouwd, 
zijn werk niet exposeert, dan doet niemand 
het. Sommige werken van deze kunstenaar 
vind ik zeer geslaagd, ook al komen ze niet op 
het goede moment, zijn ze modernistisch en 
postconceptueel. Uiteraard onttrekken ze 
zich aan het raderwerk van de geschiedenis 
maar ik vind het de moeite waard om kun
stenaars te tonen van wie je niet weet of ze 
enige toekomst hebben. Soms hebben ze het 
wel en soms ook niet.
K.B./D.P.: Gebeurt het ook dat een samenwer
king met een kunstenaar mislukt als gevolg van 
de manier waarop het museum te werk gaat?
C.B.: Ja, maar soms hebben we dat niet met
een door. De manier waarop de kunstenaar 
kunstenaar is, zijn praktijk en zijn werk 
opvat, moeten wij respecteren. Maar tegelij
kertijd moeten we iemand gaandeweg bij
brengen hoe wij hier werken. Voor sommi

gen is dat heel snel duidelijk en voor ande
ren minder snel, omdat ze zich anders ont
wikkelen, met andere probleemstellingen 
bezig zijn. Niet alle kunstenaars verhouden 
zich ook op dezelfde manier tot het idee van 
het instituut. Daarnaast wil ik niet werken 
met een kunstenaar voor wie een galerie als 
bemiddelaar optreedt. Galeries moeten 
geen onderhandelaar maar een partner 
zijn. Je hebt kunstenaars bij wie de druk 
vanuit de media en de professionele wereld 
zo groot is dat ze alleen maar via een galerie 
te bereiken zijn. In dat geval werken wij niet 
met hen samen.
K.B./D.P.: Het komt regelmatig voor dat jullie 
dezelfde expositie opnieuw programmeren. Met 
welk doel?
C.B.: Het is van belang onze tentoonstel- 
lingsscenario's te herhalen. In de podium
kunsten worden voortdurend dezelfde stuk
ken heropgevoerd, in een andere mise-en- 
scène enzovoort. De tragedie van de ten
toonstelling is dat ze praktisch nooit 
opnieuw wordt gepresenteerd. Om te begin
nen is het een geschiedenis die niet is onder
zocht, of heel slecht, en waarover we weinig 
weten. Het zal zo’n vijfentwintig jaar gele
den zijn dat men zich werkelijk voor de 
geschiedenis van de expositie begon te inte
resseren, het is echt een zwart gat in de 
kunstgeschiedenis. Het idee van de ‘herop
voering’ zoals wij dat regelmatig in de prak
tijk proberen te brengen - niet louter in his
toriografische, maar ook in artistieke zin - 
is voor zover ik weet uniek. Wanneer Mike 
Kelley The Uncanny opnieuw inricht, is dat 
eenmalig; bij ons gebeurt het veelvuldig 
- niet systematisch maar wel veelvuldig. 
We borduren ook verder op het idee dat je in 
een museum altijd met fantomen te maken 
hebt. Wanneer aan een wand een werk 
wordt opgehangen, komt dat bovenop alle 
andere die het zijn voorgegaan. Deze fanto
men zijn niet alleen de mijne, ze zijn het ook 
voor ons publiek, de mensen die het mu
seum driemaal per jaar bezoeken. Die weten 
dat op die plek een bepaald werk heeft 
gehangen, van die en die kunstenaar, en 
wanneer ze een zaal betreden, willen ze zien 
wat dat met het nieuwe werk doet... We zijn 
steeds in staat in ons geheugen een vergelij
king te maken. Vandaar de rol die de taal, de 
benoeming van de zalen speelt, vandaar 
ook de kunstenaars die terugkeren.
K.B./D.P.: Wat ons ook opvalt, is dat er veel 
‘dense’ zalen zijn. In de zaal met de multipels 
van Armleder kan je makkelijk een uur vertoe
ven!
C.B.: Ja, verzadiging is een andere, veel door 
ons toegepaste methode, die ook samen
hangt met de wens om de kunst te onttove
ren, te desacraliseren. Verzadiging verveel
voudigt de meerduidige verbanden. Het 
kunstwerk wordt niet als meesterwerk te 
kijk gezet. Het gebeurt maar heel zelden dat 
we zalen als een white cube inrichten. Ik heb 
de ruimten trouwens zo ontworpen dat het 
lichaam van de bezoeker heel dichtbij het 
werk is. Dit is geen museum voor de massa, 
het is eerder te vergelijken met een huiselij
ke dan met een publieke ruimte. Ik hecht 
veel belang aan deze zeer intieme verhou
ding tot de kunstwerken en de grote nabij
heid tussen de werken onderling. Ik heb

Bujar Marika
Zicht op de tentoonstelling Bâtimental, 21 februari tot 6 mei 2007 
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trouwens herhaaldelijk exposities en accro
chages van een grote dichtheid gemaakt. 
Bijvoorbeeld hebben we voor het platform 
van sculpturen een serie uitgewerkt met als 
titel Hellzapoppin, naar de gelijknamige 
knotsgekke film. Het plan was om sculptu
ren of ruimtelijke voorwerpen uit de perio
de 1963-2000 bij elkaar te zetten, gerang
schikt zoals een conservator het volgens 
ons over vijftig jaar zou doen. Dat wil zeg
gen, zoals iemand die veel meer oog heeft 
voor de verwantschappen dan voor de ver
schillen. In het heden breng je verschil aan 
om te begrijpen, probeer je te onderschei
den en te ontdekken wat specifiek is. De tijd
geest is een vernislaag die de dingen lang
zaam bedekt en op een gegeven moment 
iets over een bepaalde tijd zegt. Wanneer we 
kijken naar de schilderkunst uit 1760 ver

toont deze een grote eenheid, ook al zijn er 
dan schakeringen: je zou nooit denken dat 
ze bijvoorbeeld uit 1790 dateert. Die wer
ken bezitten dus een sterke innerlijke ver
bondenheid die op het moment dat ze wer
den vervaardigd niet als zodanig werd 
waargenomen. Vandaar het voornemen om 
dingen bij elkaar te zetten waarvan het nu 
ondenkbaar is om ze bij elkaar te zetten, 
maar die door de geschiedenis onvermijde
lijk zullen worden verenigd. En dat leverde 
een geweldige kakofonie en chaos op, die we 
driemaal per jaar lieten evolueren door din
gen weg te halen en andere toe te voegen. 
Als je een werk van Philippe Parreno naast 
een werk van Reiner Ruthenbeck of een 
Fischli & Weiss naast een Hans Haacke zet, 
dan kijken die werken opeens anders tegen 
elkaar aan. Ze zijn afkomstig uit zulke ver
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uiteenliggende werelden, maar op een gege
ven moment landen ze op hetzelfde vlieg
veld. Dat was de gedachte achter het plat
form.
K.B./D.P.: De klemtoon ligt dus op het mono
grafische, maar tegelijk zoek jij het tegenoverge
stelde extreem op, een uiterste diversiteit en 
incoherentie?
C.B.: Absoluut. Voor mij zit de samenhang 
nooit in het moment, het moment is altijd 
het theater van de contradicties. Je krijgt pas 
samenhang als het museum zich een tijd 
heeft ontwikkeld. Joëlle Tuerlinckx sluit bij
voorbeeld aan bij een aantal dingen die we 
eerder op dezelfde plek hebben gedaan, in 
het bijzonder met Silvia Bâchli, in een com
pleet ander scenario dat toch ook vergelijk
baar is. En daarmee knopen die twee vrou
welijke kunstenaars dan weer aan bij de ten
toonstellingen die we hebben gemaakt van 
Valie Export, Gina Pane, Hannah Villiger 
enzovoort. Na Joëlle Tuerlinckx zal Peter 
Kogler tentoonstellen op de vierde verdie
ping, hij zal eerst haar tentoonstelling heb
ben gezien en dan zijn eigen marner ont
wikkelen om de ruimte te bezetten. En ver
volgens geeft hij de fakkel door aan Alain 
Bublex, volgens hetzelfde scenario... Het is 
een permanente estafetteloop, het stokje 
wordt telkens doorgegeven...
K.B./D.P.: Puur formeel gesproken lijkt jouw 
werkwijze erg op die van andere musea. Veel 
musea voor hedendaagse kunst presenteren bij
voorbeeld niet langer één, maar tien kunste
naars, er zijn veel tijdelijke opstellingen, maar je 
krijgt de indruk dat het verandering is omwille 
van de verandering. Want ze moeten constant in 
beweging blijven, de musea voor hedendaagse 
kunst, toch? Het verschil is dat jij van een geheel 
eigen opvatting van het museum vertrekt...
C.B.: Ik probeer een andere manier te vin
den om een museum vorm te geven, ik zie 
dat als een werk van de lange termijn, een 
traject dat ik samen met mijn medewerkers 
afleg. Om een voorbeeld te geven, de retro
spectieve van Siah Armajani die jullie heb
ben gezien, is al de tweede die we hebben 
geprogrammeerd. Maar deze is volkomen 
anders, zowel door de keuze van de werken 
als door het gevolgde tentoonstellingsproto- 
col; de nieuwe retrospectieve biedt een 
andere, volledig herziene kijk op het werk 
van deze kunstenaar.
K.B./D.P.: Er is dus nog een retrospectieve van 
Armajani geweest in het Mamco?
C.B.: Jazeker, in 1995 was dat. Maar de 
expositie van 2007 is nog retrospectiever 
van aard, er is veel werk in opgenomen dat 
nooit eerder getoond werd. Natuurlijk zijn 
daar de werken van na 1995 bij, maar er is 
ook werk van voor de jaren ’60 te zien, 
naast enkele series, zoals bijvoorbeeld 
Dictionary for Building dat ik in 1995 ach
terwege liet omdat ik toen niet inzag hoe 
belangrijk het was - het gaat om een verza
meling van 132 piepkleine maquettes, drie
dimensionale ‘schetsen’. Voor mij is 
Dictionary for Building een echt hoofdwerk 
en een sleutel om Armajani’s ontwikkeling 
te begrijpen. Tegelijkertijd is deze retrospec
tieve er gekomen omdat we het monogra
fische ensemble dat we van hem bezitten 

- in totaal 54 maquettes - op een andere 
manier wilden installeren. In dat verband 
heb ik afgelopen zomer aan Armajani 
gevraagd om ha te denken over het meubi
lair van zijn zaal, het Scheerbart Salon - het 
bed, de tafel, het raam - om zo tot een ander 
voorstel te komen voor het presenteren van 
zijn maquettes, die we twaalf jaar onafge
broken hadden tentoongesteld op dezelfde 
rekken die ik destijds al in zijn atelier had 
aangetroffen. We hebben vervolgens die 
Scheerbart Parlor gemaakt, die eveneens ver
der zal evolueren. Naar aanleiding van deze 
nieuwe presentatiewijze van de maquette- 
verzameling wilde ik opnieuw een retro
spectieve maken, om te kunnen tonen wat 
ik nog niet had getoond. Ik denk dat ik 
Armajani in de loop der tijd beter ben gaan 
begrijpen, en dat deze expositie een stuk 
beter is dan de vorige. Maar ze is ook heel 
anders. Bovendien hebben we in de loop 
van al die jaren ook onderzoek gedaan naar 
architectuur, utopische bouwwerken, 
sculptuur als architectuur, architectuur als 
sculptuur, de maquette... En er zijn min- 
stens twaalf verschillende tentoonstellin
gen geweest waarin die dingen weer aan 
bod kwamen, zodat we nu op een veel ade
quatere wijze op Armajani terug kunnen 
komen... Kortom, het loont vaak de moeite 
om naar kunstenaars te kijken wanneer ze 
niet in de schijnwerpers staan. In het duis
ter kan je makkelijker nadenken.
K.B./D.P.: Wat vind je van die zogenaamde 
obsessie voor beweging in andere musea?
C.B.: Een van de grootste problemen van de 
musea in Europa is dat ze elke vijf jaar van 
conservator wisselen. Dat heeft nogal wat 
schadelijke gevolgen gehad. Ik probeer een 
langzaam denkproces te ontplooien dat met 
name wordt gevoed door wat ik van kunste
naars leer. Ik probeer mezelf vragen te stel
len die ik in de loop der tijd uitdiep, zonder 
daarover het laatste woord te hoeven zeg
gen. Het gaat om ideeën in wording en poë
tische lijnen. Het heeft dus niets te maken 
met de werkwijze van sommige van mijn 
collega’s. Tegelijkertijd programmeren we 
heel weinig vooraf. We hebben grote projec
ten die maar langzaam vorderen omdat we 
over te weinig tijd beschikken, geen grote 
ploeg hebben en toch proberen te program
meren op een schaal die beantwoordt aan 
onze wensen. En ik kan niet iets wensen dat 
al twee jaar van tevoren wordt besloten. Als 
een tentoonstelling pas over twee jaar 
wordt verwacht, weet ik dus nog niet hoe 
die eruit zal zien. Met John Armleder heb
ben we pas op 15 augustus de eerste lijst 
opgesteld van de werken die we op 15 okto
ber nodig zouden hebben, voor een ten
toonstelling die 33 zalen beslaat... We 
waren al tien jaar in gesprek over deze ten
toonstelling en zijn vijftien keer van idee 
veranderd, tot op de dag van de opening. 
Die manier van werken ligt mij nog het 
meest. Het is niet echt een regel, maar het 
principe is om niet te programmeren. Als 
we een bepaald voornemen verstandig vin
den, dan zullen we het voor ogen houden, 
maar we proberen toch een grote flexibili
teit te bewaren.

K.B./D.P.: Het proces van verschuivingen en 
veranderingen in het Mamco produceert op een 
bepaalde manier betekenis... Hoe zou je die bete
kenis willen omschrijven?
C.B.: Daarvoor moeten we misschien terug
gaan naar het begin van het Mamco. In het 
begin in 1994 nam ik mij voor om te ver
trekken van een paar stabiele, dragende ele
menten en om voor de rest een permanent 
proces van verandering te doorlopen. Ik ben 
hier gekomen dankzij de Hallen für neue 
Kunst Schaffhausen, een schoolvoorbeeld 
van de onveranderlijkheid waar Donald 
Judd in Marfa van droomde. Dat model 
heeft het project van het Mamco mogelijk 
gemaakt. De les die ik uit deze geschiedenis 
trek is dat ik kan twijfelen, zelfs over de din
gen die mij het meest overtuigen. Ik vind 
dat ik altijd moet twijfelen over wat we laten 
zien en nooit een voorkeur voor bepaalde 
werken mag tonen, zelfs als ik ze geweldig 
vind; dat ik altijd open moet blijven, mezelf 
niet mag verliezen, ook niet aan die waar
den waar ik het meest aan gehecht ben, dat 
ik altijd een frisse blik moet behouden... Er 
zijn bijvoorbeeld werken die ik op dit 
moment haast nooit meer exposeer omdat 
ik niet meer weet hoe ik ernaar moet kijken. 
Maar er komt een moment waarop ik dat 
terug weet. Trouwens, als je wil dat een 
museum aantrekkelijk blijft, dan zijn er 
twee oplossingen: of je haalt de grote 
namen in huis of je gaat inderdaad dingen 
doen die de mensen nieuwsgierig maken 
naar het vervolg. Als ik mijn publiek aan 
me wil binden, moet ik het uitnodigen, en 
als ik het uitnodig, moet ik me steeds anders 
uitdossen.
K.B./D.P.: Er zit anderzijds een duidelijk ele
ment van continuïteit en bestendigheid in jouw 
manier van werken. Want het Mamco is wel 
degelijk een verzameling: een verzameling van 
tentoonstellingen...
C.B.: Het museum is absoluut een verzame
ling van tentoonstellingen, en dat geldt des 
te meer omdat we nu en dan ook aandacht 
hebben voor het geheugen van die tentoon
stellingen. En we hebben replays gemaakt. 
Maar in plaats van een expositie gewoon
weg te herhalen, doen we dat slechts 
gedeeltelijk, op een, twee of drie wanden, 
nooit op vier. Of we volgen hetzelfde proto
col en gebruiken andere werken, of we 
gebruiken dezelfde werken en wijzigen het 
protocol. Met dezelfde elementen maken we 
dus een andere tentoonstelling. En vaak zijn 
de kunstenaars betrokken bij het opstellen 
van het protocol, omdat zijzelf met een 
voorstel komen of omdat wij hen erbij 
betrekken. Vandaar dat we de kunstenaars 
bijvoorbeeld vaak raadplegen over de kleur
stelling van de ruimtes of over het behang. 
Of we vragen hen wall drawings of wall pain
tings te maken.
K.B./D.P.: Kan je iets vertellen over het pùbli- 
catiebeleid? Hoe worden jullie catalogi geprodu- 
ceerd^ Wanneer beslissen jullie om een boek uit 
te brengen?
C.B.: We hebben beslist om geen catalogi uit 
te brengen bij onze exposities. We publice
ren vooral boeken, want boeken zijn duur
zamer dan catalogi en minder gebonden 
aan het moment van de tentoonstelling. De 
feitelijke tentoonstelling is voor ons maar 
een momentopname, en geen uitzonderlij
ke gebeurtenis. Hetzelfde geldt voor boeken: 
dat zijn ook momentopnames, maar ze heb
ben een langer leven. We publiceren teksten 
van kunstenaars, essays over kunst, mid- 
career monografieën die een overzicht van 
vijftien, twintig jaar werk bieden, en kun
stenaarsboeken - geen experimentele boe
ken, want ze hebben een vrij ingetogen 
vormgeving. We gaan ervan uit dat er geen 
enkele haast mee gemoeid is, we brengen 
die boeken uit wanneer ze af zijn. Dertig 
zijn er al gepubliceerd en er zijn nog een 
twintigtal in voorbereiding. Ze laten bepaal
de facetten van ons gedachtegoed zien, 
maar dat is niet het enige waar het om te 
doen is. Het publicatiebeleid staat volkomen 
los van onze tentoonstellingen. Overigens, 
we gaan een dvd uitbrengen waarop de 
complete iconografie van het werk van de 
kunstenaars is gearchiveerd.
K.B./D.P.: De boeken hebben een duidelijk for
mat, een beetje zoals de zalen...
C.B.: Ja, dat klopt. Ze moeten een bepaalde 
identiteit hebben, ze moeten opvallen. Weet 
je, we zijn een klein museum, we hebben 
niet veel geld, we zitten in een kleine stad... 
Ik denk dat herkenbaarheid heel belangrijk 
is om te overleven, om mee te tellen en te 
communiceren. De boeken zijn onze ambas
sadeurs: ze moeten ons beeld uitdragen.

K.B./D.P.: Ze functioneren een beetje zoals de 
zalen...
C.B.: Zeker. We hebben hun uiterlijk, het 
grafisch ontwerp, bedacht met onze vorm
gever Ruedi Baur, precies op het moment 
dat we ook met de zalen bezig.waren. Toen 
we ons bogen over de huisstijl hebben Ruedi 
en ik een paar weken samengewerkt. Hij 
was er ook bij toen ik met de architect aan 
de zalen werkte. Hij moest zien hoe wij de 
zalen ontwierpen om de boeken te kunnen 
vormgeven. Ik had hem al eens gevraagd 
voor de huisstijl van Villa Arson. Het is een 
geweldige kerel, die heel goed kan luisteren, 
wat bij vormgevers zelden voorkomt!
K.B./D.P.: Wat brengt de toekomst?
C.B.: Praktisch gesproken hoop ik uiteraard 
over meer middelen te beschikken en ande
re types tentoonstellingen te kunnen uit
proberen. Ik zou graag niet meer uitslui
tend rond recente thema’s willen werken, 
maar ook rond thema’s van de moderniteit. 
Ik denk bijvoorbeeld aan een groot project 
over Duchamp, iets heel aparts, of in ieder 
geval iets heel anders dan een Duchamp- 
retrospectieve, want daarvoor heb ik in 
ieder geval de middelen niet en het is al op 
een voortreffelijke manier gedaan. Als vorm 
is het museum conceptueel zó versleten, en 
als instelling is het zó kwetsbaar. Ik kan mij 
de toekomst van het museum alleen voor
stellen als een staat van permanente crisis. 
K.B./D.P.: Het Mamco is eigenlijk jouw werk... 
C.B.: Ja... maar heb het dan over intellec
tuele arbeid. Noem het alstublieft geen 
‘werk’ in de zin van een kunstwerk.
K.B./D.P.: Hoe kan je een punt zetten achter 
een dergelijke intellectuele arbeid^
C.B.: Een goede vraag. Intellectuele arbeid, 
dat wil zeggen kritische arbeid, houdt nooit 
op. Ik wil nog iets opmerken over die idee van 
een verzameling van exposities. Een tijd gele
den hebben we een retrospectieve gemaakt 
met Bertrand Lavier. Het betrof geen over
zicht van zijn werk maar van zijn tentoon
stellingen. Op de een of andere manier zijn 
we erin geslaagd om, volgens sterk uiteenlo
pende protocollen, vijftien tentoonstellingen 
van Bertrand te reconstrueren. Soms waren 
dat letterlijke reconstructies, waarbij dezelf
de werken op dezelfde manier zijn opgesteld, 
andere tentoonstellingen werden helemaal 
opnieuw opgebouwd, waarbij het scenario 
van twaalf, twintig jaar geleden compleet 
omgegooid werd. Natuurlijk weerspiegelde 
dat concept voor een retrospectieve van ten
toonstellingen helemaal onze eigen manier 
van werken.
K.B./D.P.: Zou het dan kunnen eindigen met 
een retrospectieve van retrospectieven?
C.B.: Nee, dat zou volkomen overbodig zijn 
en veel te narcistisch! Je moet stilletjes ver
trekken en de deur open laten voor je opvol
gers. Je weet niet welk deel van wat je doet 
eventueel belangrijk zal zijn - wij weten 
nauwelijks wat nu belangrijk is voor ons. 
Niets is melancholischer dan een afscheids- 
boeket... Op een dag zullen anderen het 
Mamco opnieuw moeten uitvinden. Maar 
we werken hard aan een retrospectief over
zicht van het verleden van het museum. We 
hebben duizenden foto’s, we hebben alles 
gefotografeerd, wand na wand, vanaf de 
eerste dag. Er ontbreekt misschien twee 
procent van wat we hebben gedaan. We zijn 
bezig met een encyclopedisch woordenboek 
van het Mamco en een uiterst vernuftige 
dvd met 1200 ingangen: een achteruitkijk
spiegel voor de gaten in ons geheugen.

Redactie in het Frans: Julie Hellenbosch 
Vertaling uit het Frans: Walter van der Star 
en Nele Ysebaert

In het volgende nummer verschijnt een inter
view met foelie Tuerlinckx, met onder meer 
aandacht voor haar recente tentoonstelling 64 
EXPOSITIONS-MINUTE (SUR MESURE, 
ECHELLE VARIABLE) die liep in het Mamco te 
Genève van 21 februari tot 6 mei 2007.
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Interventies en plug-ins
De problematische positie van de museumcollectie

Rondom Gebroeders Van Eyck Genres: stilleven Interventie 2, Andro Wekua

FIEKE KONIJN_______________________

In het zo hypegevoelige Nederland doen ook 
musea al geruime tijd mee aan de cultuur 
van uitvergroting van de eigen prestaties. 
Directies kondigen aan dat men op weg is 
“naar de top” dan wel “naar een nieuwe 
top”.i Aankopen of beoogde aankopen 
worden in communiqués als uniek bestem
peld, soms tegen beter weten in. Collectie- 
afstoting wordt aangeprezen als een lucra
tieve deal en presentaties worden als niet 
minder dan vernieuwend geafficheerd. Een 
recent voorbeeld van dat laatste is de 
manier waarop Museum Boijmans Van 
Beuningen in Rotterdam en het Van 
Abbemuseum in Eindhoven publiciteit 
bedrijven. Het Boijmans bericht dat het 
vanaf 20 januari 2007 de collectie toont 
“op een nieuwe, chronologische en active
rende manier”. Bovendien onderbreekt 
men “de nieuwe opstelling De Collectie Eén 
op een vernieuwende wijze met drie inter
venties” en geeft men zo “de hedendaagse 
kunst een prominente positie door drie pre
sentaties te laten reflecteren op de collectie 
en het museumgebouw”.2 In niet minder 
ambitieuze bewoordingen lanceerde ook 
het Van Abbemuseum met Plug in al iets 
eerder, eind 2006, een “nieuw tentoonstel- 
lingsconcept voor de collectie”, met het doel 
om “nieuwe visies op tentoonstellen” te 
geven en de collectie “in nieuw daglicht” te 
plaatsen.3 Enige argwaan lijkt gepast: is 
hier werkelijk sprake van vernieuwende 
visies? Scherpen deze interventies en plug- 
ins inderdaad het denken over de collectie?

De museumcollectie

Depositie van de museumcollectie is al tien
tallen jaren problematisch, in het bijzonder 
bij musea voor moderne kunst. De omvang 
van de verzamelingen van deze musea is in 
Nederland na 1945 ondanks de weinig roy
ale aankoopbudgetten enorm gegroeid, 
maar door de onevenredig grote aandacht 
en energie die uitgaat naar tentoonstellin
gen is er slechts een fractie van te zien. 
Verder is er een grote achterstand in het 
wetenschappelijk onderzoek naar het eigen 
bezit, want de bedrijfscultuur is er niet naar 
om prioriteit te geven aan onderzoek. 
Inmiddels is er een zekere kentering te 
bespeuren en is de museumcollectie terug 
op de agenda. Deels uit pure noodzaak, 
want de meeste Nederlandse musea kun
nen het zich eenvoudigweg niet meer per
mitteren om op internationaal niveau mee 
te dingen naar grote tentoonstellingen. 
Maar voor een belangrijk deel ook vanwege 
veranderingen in het politieke klimaat, 
waardoor de blik naar binnen is gekeerd en 
het accent is komen te liggen op cultureel 
erfgoed en de vorming van identiteit. Dat 
begon met gedachtevorming over de 
Collectie Nederland (even daargelaten of 
dat ook in beleid heeft geresulteerd) en 
manifesteert zich nu in initiatieven om de 
historische en culturele canon (nota bene 
via commissies) vast te leggen en als basis
kennis onder de bevolking te verbreiden.

In de praktijk blijkt de dominantie van de 
tentoonstellingscultuur echter moeilijk te 
doorbreken. Bezoekers komen niet voor de 

collectie, maar voor wisselende tentoonstel
lingen. Deze overtuiging heerst museum
breed in Nederland en wordt feitelijk beves
tigd door tal van publieksonderzoeken. En 
door de harde praktijk. De bijzondere en ver
frissende collectiepresentatie Verzameling 
aan Zee, die na het aantreden van Rudi 
Fuchs door het Haags Gemeentemuseum 
werd gemaakt, betekende bijvoorbeeld een 
dieptepunt in de bezoekersaantallen. En de 
collectiepresentatie die Hans Locher kort na 
zijn aantreden maakte en die bedoeld was 
om een permanent referentiekader te vor
men voor de overige activiteiten van het 
museum, was evenmin een lang leven 
beschoren. Voor het overgrote deel van de 
museumbezoekers is de kennismaking met 
de collectieopstelling van een museum een
malig en tenzij er iedere keer iets anders valt 
te zien en te beleven is er weinig aanleiding 
om terug te komen.

Met hun pr-strategieën conformeren 
Museum Boijmans en het Van Abbemuseum 
zich aan dit consumptiepatroon, in plaats 
van alternatieven te ontwikkelen. De titel 
De Collectie Eén houdt de belofte in van De 
Collectie Twee en de nummering van de 
Interventies als #1, #2 en #3 suggereert 
eveneens een vervolg en dus afwisseling. Wie 
weet is het idee wel overgenomen van de 
filmindustrie, waar een kassucces steevast 
wordt geëxploiteerd met vervolgnummers. 
De term plug-in komt uit de computerwereld 
en verwijst naar de eindeloze mogelijkheden 
om een programma uit te breiden of aan te 
vullen. Never a dull moment, in zo’n museum. 
Terwijl de overeenkomst tussen beide musea 
is dat zij hun collectiepresentaties verpakken 
als tijdelijke projecten - wat de vraag oproept 
of dit geen afbreuk doet aan zoiets wezenlijks 
als reflectie op en herziening van de collectie- 

• presentatie — staan de uitgangspunten van 
respectievelijk Sjarel Ex en Charles Esche dia
metraal tegenover elkaar. Bij Boijmans staat 
alles in dienst van de narratio, de vertelling; 
in het Van Abbemuseum wordt de narratio 
opgeblazen. Ex betoont zich een regisseur, 
Esche een sampler.

Interventies en parcours: Boijmans

Intervenire betekent tussenbeide komen, 
zowel om in te grijpen als om te bemiddelen. 
Toegepast op de narrativiteit van éen 
museumpresentatie veronderstelt dat een 
wisselwerking tussen een centrale vertelling 
en toevoegingen of correcties daarop. De 
manier waarop Boijmans echter zijn inter
venties plant, mist deze actieve en interrum
perende connotatie. Ze gedragen zich nogal 
terughoudend en gaan geen inhoudelijke 
relatie aan met de collectieopstelling. 
Daarmee blijft een belangrijke potentie van 
interventies ongebruikt, namelijk om de 
presentatie van commentaar te voorzien. 
Over het geheel genomen blijkt het bij de 
huidige herinrichting meer te zijn gegaan 
om vormgevingskwesties, zoals het par
cours en de wisselwerking tussen de inter
venties en het museumgebouw, dan om het 
doordenken van een narratieve structuur.

Om te beginnen met het parcours: de 
entrees zijn nu rigoureus gescheiden, één 
voor de collectie, bij de oude hoofdingang 
van architect Van der Steur, en één voor ten
toonstellingen op het nieuwe rode binnen

plein. Een gelukkige bijkomstigheid is dat 
hiermee de mooiste antimonumentale 
ingang die er in de museumarchitectuur 
bestaat, weer in ere is hersteld. Deze is als 
een sluis, een geboortekanaal waar men 
zich doorheen moet wringen om in de 
monumentale entreehal terecht te komen, 
in de wereld van de kunst. Van daaruit is een 
strak chronologisch parcours uitgezet dat 
op de eerste etage, rechtsom in de rechter
vleugel van het gebouw, begint met de mid
deleeuwen, door een tweede vleugel heen- 
slingert en uiteindelijk terugkeert in de cen
trale hal waar La Méditerranée van Aristide 
Maillol de jaren ’30 afsluit. Het traject wordt 
op de benedenverdieping van de rechter
vleugel voortgezet met de naoorlogse kunst 
en eindigt met de contemporaine kunst, bij 
Interventie #1, de installatie Vazen van 
Marieke van Diemen. De enige installatie die 
binnen het kunsthistorische verhaal is 
geplaatst, is de nogal pretentieuze Interventie 
#3 van Andro Wekua, Wait to Wait. Deze 
neemt een hele zaal in beslag, tussen een 
reeks kabinetjes met Nederlandse 17de- 
eeuwse genreschilderkunst en een zaal met 
Italiaanse schilderkunst van de renaissance. 
Voor Four Vegetative Sleeping Rooms ten slot
te, ofwel Interventie #2 van Gerda Steiner en 
Jörg Lenzlinger, zijn vier kleine ruimtes 
gebruikt bij de gang naar het auditorium, 
maar daar komt de bezoeker pas langs als hij 
al op weg is naar het tentoonstellings
gebouw. Van deze drie voldoet de vazenin
stallatie van Marieke van Diemen het meest. 
Zij irriteert genoeg om gedachten los te 
maken over zaken als unica en massapro
ducten, esthetiek en decoratie of verzame
len en exposeren. Een paar oudere opdrach
ten van het museum functioneren eveneens 
prima binnen de route, zoals de leestafel van 
Jorge Pardo en de beschilderde gang van Jan 
van der Ploeg. Ook dat geeft wel aan waar de 
schoen wringt: de zich autonoom gedragen
de interventies zijn het beste.

Een winstpunt is dat het circuit, dat sinds 
de verlegging van de hoofdingang naar de 
Bodonaanbouw en recent naar de uitbrei
ding van Paul Robbrecht en Hilde Daem 
steeds onduidelijker was geworden en 
bestond uit een wirwar van kruispunten en 
keuzemomenten, nu helder is gearticuleerd. 
Bovendien zijn de objecten doorgaans met 
een goed gevoel voor maat geplaatst en 
wordt ingespeeld op de architectonische 
karakteristieken van de zalen. Maar 
ondanks het vele moois dat er is te zien, 
begint het na een tijdje te knagen. Het is een 
wel erg sleetse, uiterst conventionele kunst
geschiedenis die hier wordt gepresenteerd, 
alsof een gedateerd handboek wordt geïllus
treerd, met als dieptepunt de plichtmatige 
opeenvolging van de genres van de 17de- 
eeuwse schilderkunst. Een ander voorbeeld 
van een kunsthistorisch cliché is het con
trast tussen de zaal met 19de-eeuwse tradi- 
tionelen - met een wand salonkunst tegen
over een wand estheticisme - en de zaal met 
impressionisten. Die tegenstelling wordt 
inmiddels in andere musea, zoals Musée 
d’Orsay en het Metropolitan Museum of 
Art, genuanceerd door te laten zien dat er 
binnen een tijdperk verschillende tempi zijn.

Het circuit beneden getuigt al helemaal 
van een weinig doordachte visie. De volle
digheid die boven wordt nagestreefd heeft 
hier plaatsgemaakt voor een veel lossere 

aanpak. Het kan ook bijna niet anders, 
want er staan veel minder zalen ter beschik
king - maar waarom dan toch de suggestie 
gegeven van een chronologische ontwikke
ling en zulke schoolse indelingen gemaakt 
als “Popart 1960-1975”, “Jaren ’70” of 
“Op Art 1960-1970”? Alleen al die precieze 
jaartallen werken potsierlijk en passen 
trouwens vaak niet bij het geëxposeerde. 
Onder de genoemde kopjes worden vreemde 
combinaties gepresenteerd, zoals Josef 
Albers, Lucio Fontàna en Schoonhoven bij 
“Op Art 1960-1970”, of in de boekzaal met 
“Jaren ’70” een combinatie van de kooi van 
Bruce Nauman met de enige Rothko in 
Nederlands museaal bezit. Een confrontatie 
die dodelijk uitpakt voor de Rothko, die op 
deze plek geen geconcentreerd kijken 
afdwingt zoals de bedoeling was van de 
kunstenaar. Een ander voorbeeld van een 
weinigzeggende presentatie is te vinden in 
de eerste zaal beneden, die is gewijd aan 
functionalistische vormgeving. Daar wordt 
teruggevallen op de museale formule van de 
uitstalling van meubels en gebruiksvoor
werpen op een podium. Maar het functio
nalisme is toch al ruimschoots verkend als 
problematische categorie? Waarom is daar 
niets van terug te vinden?

Naast de grote aandacht voor ruimtelijke 
enscenering is beeldrijm een van de kenmer
kende aspecten van deze inrichting. Soms 
levert de toepassing daarvan bevredigende 
associaties op, zoals bij de combinatie De Dag 
van Ferdinand Hodler met een sculptuur 
van George Minne, of bij de combinatie van 
Italiaans majolica met De metamorfose van 
Hermaphroditus van Jan Gossaert, waarvan 
de gladde verlhuid en de blonde toon inder
daad aan keramiek doen denken. Maar te 
vaak ontstaan oppervlakkige arrangemen
ten, zoals wanneer de superieure Mandrill 
van Kokoschka de kleine diersculptuurtjes 
van Joseph Mendes da Costa naast zich 
krijgt. Ook in de laatste zaal met “contempo
raine kunst” uit de jaren ’90 is de selectie 
van tekstschilderijen van Christopher Wool, 
On Kawara en Ed Ruscha betekenisloos, 
omdat de verwantschap wordt vernauwd tot 
een formeel aspect, namelijk het gebruik 
van letters. De conclusie moet zijn dat 
Maarten Spruyt, de stilist die is aangetrok
ken om de inrichting te verzorgen, te veel 
zijn gang heeft kunnen gaan.

Interventies en het schrijven van 
kunstgeschiedenis

Uiteindelijk zijn de tekortkomingen van De 
Collectie Eén en zijn interventies terug te 
voeren op een gebrekkige conceptualisering 
van de kunstgeschiedenis en van het begrip 
chronologie. Er zijn wel een paar interes
sante momenten, maar deze voldoen niet 
om het totale beeld te dragen. Zo zijn de 
kabinetten van de vroeg 20ste-eeuwse 
kunst, als een soort echo van de kabinetten 
met de 17de-eeuwse genres, thematisch 
ingericht, met als onderwerpen portret, 
stadsgezicht, dier in de kunst, arbeid en 
abstractie. Dat geeft de mogelijkheid om de 
kunstproductie van het interbellum eens op 
een andere manier te ordenen dan via de 
gebruikelijke -ismen. Een ander voorbeeld 
van een geslaagde ordening zijn de twee 
zalen gewijd aan respectievelijk surrealisme
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en vormen van realisme van de jaren ’30, 
die de rondgang op de bovenverdieping 
afsluiten. Terwijl het museum voorheen het 
surrealisme isoleerde als hoogtepunt van de 
verzameling, levert de huidige combinatie 
inzicht in de historische context. Bovendien 
zijn de bescheiden formaten van de surrea
listische schilderijen en objecten hier veel 
beter op hun plaats dan voorheen in de 
grote ‘erezaal’ van de uitbreiding van 
Robbrecht en Daem, waar ze de strijd met 
de architectuur verloren.

Merkwaardig is dat niet duidelijk staat 
aangekondigd dat de eigen collectie in de 
beginzalen is gecombineerd met een 
omvangrijk tijdelijk bruikleen uit het bezit 
van het Rijksmuseum in Amsterdam, naar 
mijn idee de meest belangwekkende ‘inter
ventie’. Om daar achter te komen moet de 
bezoeker nauwkeurig de bijschriften bestu
deren. Tijdens de renovatie van zijn gebouw 
leent het Rijksmuseum delen van zijn verza
meling uit aan musea in den lande, telkens 
in aansluiting op en ter versterking van de 
plaatselijk aanwezige collectie. In het 
Dordrechts museum leverde dat bijvoor
beeld een verrijkt beeld op van de 
Nederlandse 19de-eeuwse schilderkunst. 
In Boijmans ontstond een bijzonder breed 
panorama van de vroege Nederlandse schil- 
derkunst dat zicht geeft op de verbindingen 
tussen het werk van Jan Mostaert, Jacob 
Cornelisz. van Oostsanen en Cornelis 
Engelbrechtsz. en dat van hun leerlingen 
Jan van Scorel en Lucas van Leyden. 
Bovendien krijgen door de combinatie van 
werken uit beide collecties spaarzaam aan
wezige oeuvres als van Geertgen tot Sint 
Jans of Maarten van Heemskerck meer reli
ëf. Vond een dergelijke samenwerking maar 
vaker plaats, en dan ook met het moderne 
en contemporaine gedeelte van de collectie.

Een museum dat al jaren bezig is om te 
onderzoeken hoe ordening samenhangt 
met het schrijven van kunstgeschiedenis, is 
de Tate Gallery, eerst in het oude gebouw 
waar de Britse en internationale moderne 
kunst nog onder één dak zaten, meer recent 
in het nieuwe Tate Modern. Het principe dat 
Tate daarvoor ontwikkeld heeft is het cel- 
lenmodel, dat te omschrijven is als een pri
maire verhaallijn waarop met telkens ande
re interventies kan worden gevarieerd. Het 
is enigszins vergelijkbaar met de project- 
kamers die door Sjarel Ex in Nederland zijn 
geïntroduceerd bij de verbouwing van het 
Centraal Museum in Utrecht: zelfstandige 
cabines die de mogelijkheid bieden om op 
verschillende manieren op de hoofdlijn van 
de collectiepresentatie te reageren. Dat kan 
verdiepend zijn (door een thema toe te voe
gen) of contrasterend (met een contempo
raine interventie), maar de ruggegraat blijft 
de vaste collectie.

In de eerste opstelling van Tate Modern, die 
in vier grote thema’s was onderverdeeld (en 
door de kritiek is geprezen en verguisd, dat 
terzijde), varieerde de omloopsnelheid van 
de zalen. Eén deel functioneerde als drager 
van het verhaal en bleef vrij lang staan, een 
ander deel werd telkens anders ingevuld, 
vaak met actuele kunst die bij het thema 
aansloot. Binnen dit cellenmodel kon op 
allerlei manieren gevarieerd en gecombi
neerd worden, met historische, thematische 
of monografische zaaltjes, of er kon worden 
veranderd naar aanleiding van uitbreiding 
van de collectie. Cruciaal is dat het geheel 
bij elkaar bleef doordat de interventies altijd 
een relatie hadden tot de hoofdthema’s. De 
huidige collectiepresentatie, die in 2006 
openging, kent ook weer vier circuits, maar 
deze zijn nu gewijd aan vier belangrijke his
torische momenten uit de moderne kunst. 
De narratieve structuur bleef echter 
gehandhaafd en ook nu is een weefsel ont
staan van meer historische presentaties 
afgewisseld met ahistorische confrontaties, 
van monografische zalen en zalen met 
doorwerking van de historische periode in 
de contemporaine kunst. Nieuw is de toe
voeging van een “Contemporary Inter
vention” in de vorm van een reconstructie 
van de piepkleine Wrong Gallery die in 2002 
in New York als subversieve galerie werd 
opgestart door onder anderen Maurizio 
Cattelan. Tate lijkt hiermee ruimte te willen 
bieden voor reflectie op zijn eigen machtige 
positie in de kunstwereld en voor een relati
vering van de canon-volgens-Tate. Het 
museum doet dat door het galerietje (niet 
meer dan een deur waar je doorheen kunt 
kijken) binnen te smokkelen “als een 
Trojaans paard” en te laten gebruiken voor 
kleine wisseltentoonstellingen die interve
niëren in de opstelling.

Permanente afwisseling: 
het Van Abbemuseum

Het Van Abbemuseum heeft voor een totaal 
andere aanpak gekozen. Bij Plug in wordt de 
collectie opgevat als een reservoir waaruit 
naar believen geput kan worden door een 
onbegrensd aantal auteurs. Dat resulteert in 
een steeds wisselend geheel van onafhanke
lijke en op zichzelf staande tentoonstellin
gen. Het is de bedoeling om zowel de eigen 
conservatoren als gastconservatoren de col
lectie in een nieuw daglicht te laten plaatsen, 
nieuwe visies op tentoonstellen te laten ont
wikkelen en subjectieve standpunten te laten 
presenteren, aldus het museum. Het gaat 
niet om een samenhangende route, laat 
staan een indeling in stromingen, maar een 
losse aaneenschakeling van ruimtes waarin 
telkens een andere mindset, een stelsel van 

ideeën, wordt geboden. De enige overgeble
ven principes zijn verandering en contrast.

Hoewel ook in Eindhoven een scheiding in 
functies is gemaakt tussen de oude vleugel 
van A.J. Kropholler, die is aangewezen voor 
tijdelijke tentoonstellingen, en het nieuwe 
hoofdgebouw van Abel Cahen, bestemd voor 
de collectie, is dit onderscheid inmiddels puur 
theoretisch. Alles is immers tijdelijk gewor
den. Vandaag verschijnt ook het hoofdge
bouw, waar de zalencircuits wel degelijk een 
parcours toelaten, als een labyrint zonder 
richting. De ironie wil dat men Living Archive, 
het project waarmee wordt gereflecteerd op 
de geschiedenis van het Van Abbemuseum 
en waarvoor telkens kleine zaaltjes verspreid 
over de verschillende verdiepingen van het 
hoofdgebouw worden gebruikt, niet meer als 
een interruptie ervaart, maar juist als de enig 
overgebleven rode draad.

Opmerkelijk aan Plug in is de radicale 
opzet van het project. Noch de collectie, 
noch de presentatie worden als vanzelfspre
kend gezien, alles kan bevraagd worden. Op 
het eerste gezicht charmeert deze doortas
tendheid en dat zal wel de reden zijn dat de 
Mondriaanstichting het project heeft gesub
sidieerd. Maar wat is de inzet ervan? Als het 
hele concept collectie wordt losgelaten, met 
alle kunsthistorische en verzamelhistorische 
dimensies die eraan zijn verbonden, wordt 
de radicaliteit dan niet tot doel op zich verhe
ven en dus een leeg gebaar? Esche lijkt op 
zoek naar een nieuwe versie van het activis
tische museum dat onconventioneel is en 
het experiment tot standaard verheft. De 
bekende voorbeelden daarvan uit de muse- 
umgeschiedenis (Alexander Dorner in 
Hannover, Willem Sandberg in Amsterdam, 
Jean Leering in Eindhoven) zijn echter nooit 
zover gegaan dat zij de collectieopstelling eli
mineerden, integendeel, zij waren er juist op 
uit om connecties tussen heden en verleden 
(en wel in die volgorde) te leggen. Het is 
onder Sandberg in het Stedelijk Museum 
Amsterdam jarenlang de praktijk geweest 
om dat te bewerkstelligen door selecties uit 
de vaste collectie aan te laten sluiten op de 
tentoonstellingen. De rondgang door het 
museum bestond weliswaar uit een mozaïek 
van presentaties waarin onophoudelijk ver
anderingen optraden, maar de collectie, of 
liever gezegd, een telkens andere selectie 
daaruit, bleef het zichtbare referentiekader 
vormen. Bovendien werden uiteenlopende 
ordeningsvormen gebruikt om te reflecteren 
op de historiciteit van de moderne kunst.

Naast het ontkennen van een tijdsdimen
sie in de moderne kunst, is het probleem 
van de plug-ins dat het om volstrekt indivi
duele exercities gaat; de gastconservatoren 
worden immers dikwijls maar voor één zaal 
aangetrokken en opereren niet vanuit een 
over de jaren gevormde kennis van de col

lectie. Te vrezen valt dat deze opeenvolging 
van projecten hoofdzakelijk een debat is 
tussen leden van een inner circle en totaal 
over de hoofden van de bezoekers heengaat. 
Op deze manier wordt het museum, in 
weerwil van Esches slogan “het museum als 
arena”, een tentoonstellingsmachine, nog 
extremer dan al het geval was. Ook op dit 
punt is een vergelijking met Tate Modern 
verhelderend. De conservatoren die voor de 
deelpresentaties verantwoordelijk zijn, krij
gen daar de vrijheid om hun persoonlijke 
stempel te drukken, maar conformeren zich 
aan het overkoepelende plan.

De raakpunten en de verschilpunten van 
zowel Boijmans als het Van Abbemuseum 
met Tate Modern stemmen tot nadenken. 
Argumenten dat het bij de Tate om een 
onvergelijkbaar veel grotere instelling gaat, 
zijn niet zo relevant. Het gaat erom dat de uit
daging om in het nieuwe gebouw een collec
tiepresentatie te maken, in Londen al twee
maal is gebruikt om ook werkelijk een visie 
op die collectie te ontwikkelen. Deze projec
ten hebben niet alleen als katalysator 
gewerkt op het ontwikkelen van nieuwe pre
sentatievormen, maar ook op de collectievor
ming. De collectie, die aanvankelijk in 2000 
in de Engelse pers werd gekritiseerd als spotty 
en ver onder het niveau van die van het 
MoMA in New York, is sindsdien aanzienlijk 
aangevuld met bruiklenen en aanwinsten 
van zowel historische als contemporaine 
kunst. Dat toont aan hoe belangrijk de col
lectiepresentatie is als referentiekader voor 
verdere uitbreidingen. Wat de Nederlandse 
musea parten speelt is het ontbreken van een 
hoog ambitieniveau gekoppeld met de inten
tie kunstgeschiedenis te schrijven. Aan ver- 
nieuwingsretoriek geen gebrek, maar bij 
nadere analyse blijkt het een uitmelken van 
oude ideeën en strategieën te zijn. Het wordt 
tijd voor meer zelfkritiek.

Noten

1 Zie de beleidsnota's voor het Stedelijk Museum: 
Martijn Sanders, Victor Halberstadt en John 
Leighton, Het Stedelijk Museum: terug naar de 
top, Commissie Toekomst Stedelijk Museum, 
2003; Naar een nieuwe top: beleidsplan Stichting 
Stedelijk Museum Amsterdam, 2006-2008, 
Stichting Stedelijk Museum Amsterdam, 2006.

2 Persbericht van 21 mei 2007.
3 Tekstbord aan het begin van de opstelling, 2006.

Afbeeldingen: Museum Boijmans Van 
Beuningen, De Collectie Eén - Het museum 
als tempel, het museum als tentoonstellings
machine. Deze collectiepresentatie loopt nog 
tot midden 2008.
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Het einde van de geschiedenis

Gerhard Richter

Beerdigung, 1988

CAMIEL VAN WINKEL

Bij de opening van Tate Modern in 2000 
schetste directeur Lars Nittve tegenover de 
pers het beeld dat hem bij zijn nieuwe muse
um voor ogen stond. De Tate Modern moest, 
naast een klassiek museum voor moderne 
kunst (“het museum als geheugen"), ook 
“een podium zijn voor woelige contemporai
ne discussie, zoals het Stedelijk in Amsterdam 
in de jaren ’50 en ’60, waar geen hiërarchie 
bestond tussen een Malevitsj en een 
Rauschenberg, waar alles ‘nu’ is”. In de jaren 
die sinds Nittves uitspraken zijn verstreken, 
heeft dit ahistorische model van een museum 
“waar alles ‘nu’ is” zich met veel succes door 
het westerse museumlandschap verspreid.

De Tate Modern presenteerde de eigen 
collectie in een volledig thematische opstel
ling. De conservatoren creëerden een tijd
loos beeld van de moderne beeldende kunst 
door middel van de revitalisatie van vier 
klassieke schilderkunstige genres - land- 
schap, stilleven, naakt en historiestuk - die 
werden doorgetrokken naar de 20ste eeuw. 
De iconoclastische impuls van de moderne 
beweging werd zo ingevangen in een con
ventionele en stabiele picturale matrix: men 
presenteerde body art als een afgeleide van 
het naaktportret, de installatie als een ver 
familielid van het stilleven enzovoort. 
Afgezien van de theoretische implicaties, 
die geheel onuitgesproken bleven, leek het 
teruggrijpen op de oude genresystematiek 
vooral een legitimatie om, bijvoorbeeld, Sol 
LeWitt met Pablo Picasso te combineren, 
Marcel Duchamp met Pierre Bonnard en 
Henri Matisse met Marlene Dumas.

In 2005 volgde het Musée National d’Art 
Moderne in het Centre Pompidou het 
Londense voorbeeld van een ahistorische 
collectieopstelling. De titel Big Bang ten spijt 
celebreerde ook deze presentatie niet zozeer 
het begin als wel het einde van de geschie
denis. Daarbij hadden de conservatoren 
gekozen voor een thematische indeling in 
categorieën die wat actueler en relevanter 
klonken dan de genres van de Tate: destruc
tie, constructie/deconstructie, archaïsme, 
seks, oorlog, subversie, melancholie en her- 

betovering. Elk van deze hoofdstukjes had 
bovendien weer een eigen onderverdeling 
in subthema’s gekregen. Weliswaar leken in 
dit tableau van tijdloze concepten het ico- 
noclasme en antitraditionalisme van de 
moderne kunst beter tot hun recht te 
komen dan in Londen; dat werd echter gelo
genstraft door de keurige maar in wezen 
gewelddadige opsluiting in thematische 
hokjes. Wie een beeld van Donald Judd en 
een schilderij van Piet Mondriaan geza
menlijk onder het thema ‘geometrische 
ruimte' onderbrengt, zet de deur open voor 
een eindeloze reeks misverstanden. 
Bovendien had de beeldende kunst in de 
20ste eeuw nu net afgerekend met de 
gedachte dat een kunstwerk een onderwerp 
heeft, ofwel ‘ergens over gaat’. De moderne 
esthetische ervaring gaat aan dit thema
tische sluisje voorbij.

Ahistorische collectiepresentaties bekrach
tigen bovendien het mythische beeld van het 
kunstenaarschap als een onveranderlijke 
uitlaatklep voor universele menselijke ambi
ties en emoties. Het idee dat de historische 
specificiteit van het werk en de sociale en cul
turele context onmisbaar zijn voor een 
begrip ervan, heeft afgedaan. Ahistorische 
collectiepresentaties van 20ste-eeuwse 
kunst maken de moderne kunst ‘klassiek’ 
- in de dubbele betekenis van tijdloos en van 
onbetwiste kwaliteit. Het begrip ‘modern’ 
wordt geassocieerd met een ideologie van 
vooruitgang en lineaire ontwikkeling - twee 
ideeën die men in het museale milieu als ach
terhaald beschouwt en liever wegstopt ach
ter de eeuwige waarden van de klassieken. 
Daarmee wordt een universeel veld gecreë
erd waarin ook de hedendaagse kunstpro- 
ductie probleemloos onder te brengen is.

Wanneer begint die ‘hedendaagse kunst’ 
eigenlijk? De historische referentie van het 
begrip ‘hedendaags’ is in toenemende mate 
oprekbaar; daarmee wordt ook het museale 
veld “waarin alles ‘nu’ is” potentieel steeds 
groter. Het Museum of Modern Art in New 
York laat de hedendaagse kunst beginnen (en 
de chronologie van de moderne kunst eindi
gen) in 19 70. In het vernieuwde en uitgebrei
de gebouw heeft de eigen collectie schilder- en 
beeldhouwkunst over twee verdiepingen een 

vaste opstelling gekregen, waarin een over
wegend historische lijn wordt gevolgd. Deze 
lijn laat men in de late jaren ’60 eindigen met 
minimal en popart. Kunst van na 1970 uit de 
collectie van het MoMA wordt gepresenteerd 
in de Contemporary GaReries (sic) op de tweede 
verdieping, in een periodiek wisselende, the
matische opstelling. De presentatie die er het 
afgelopen jaar te zien was, droeg de titel Out of 
Time; er waren werken bijeengebracht die 
‘gaan over’ de verwrongen, opgerekte, óf 
anderszins aangezette ervaring van tijd. In 
een smaakvolle maar ook geheel vrijblijvende 
mix zag de bezoeker hier een aantal datum- 
schilderijen van On Kawara, de reeks 18. 
Oktober 1977 van Gerhard Richter (1988), 
Ever Is Over AU uit 1997 van Pipilotti Rist, de 
film Empire van Andy Warhol (1964), Rineke 
Dijkstra’s langjarige portretserie van een in 
Nederland opgroeiend Bosnisch meisje en 
nog meer. Hoewel het gekozen thema sugge
reerde dat de temporele of historische aspec
ten van de kunst in deze presentatie voorop
stonden, was het juist de reductie van de tijd 
tot een thema die maakte dat zij als conditie 
ontkend werd.

Thematische collectiepresentaties worden 
altijd ingezet als iets tijdelijks, als een ‘voor
stel’ of een los verband dat later weer door 
een alternatief zal worden vervangen. Dat 
was het geval in Parijs, waar Big Bang de 
eerste uit een serie collectiepresentaties was, 
en dat gold ook voor Out of Time in New 
York. Deze quasibescheiden benadering 
bewijst een lippendienst aan de onbegrensde 
rijkdom en inhoudelijkheid van de beelden
de kunst, maar reduceert die rijkdom en 
gelaagdheid tegelijkertijd tot een label waar 
“rijk en gelaagd” op staat. Er vindt een 
grootschalige ruilverkaveling van de estheti
sche ervaring plaats. De deftige benadering 
van Rudi Fuchs, die als directeur van het 
Van Abbemuseum en later in het Stedelijk 
kleine groepjes geselecteerde werken over de 
decennia heen met elkaar in dialoog bracht, 
is opgerekt tot een toeristisch werkbare for
mule. Het exclusieve karakter van Fuchs’ 
model, dat nog gebaseerd was op handwerk, 
concentratie en de pretenties van de con- 
naisseur, is onder druk van maatschappelij
ke ontwikkelingen ondergegaan in een 

democratisch aura van toegankelijkheid en 
laagdrempelige cultuurconsumptie. De 
recuperatie van het elitaire model van Fuchs 
was mogelijk doordat het in wezen zijn eigen 
tegengif al in zich droeg. Het richtte zich tot 
een publiek dat enige kennis van de kunstge
schiedenis bezat en dus zelf de weggelaten 
historische kaders kon aanvullen; deze 
schijnbare ontkenning van historische spe
cificiteit was door volgende generaties muse
umconservatoren gemakkelijk toe te passen 
als een opening naar grotere en minder 
geletterde publieksgroepen.

Het ‘museum voor hedendaagse kunst’ 
doet zijn uiterste best om van alle elitaire 
associaties af te komen. Kunst is van nu en 
dit nu-moment is, paradoxaal genoeg, niet 
meer aan een tijdstip gebonden. Het is van 
alle tijden (en van iedereen). Wat zijn de 
implicaties van deze visie voor het kunsthis
torische discours (dat binnen het museum 
meer en meer door een combinatie van kun
steducatie en marktdenken is verdrongen)? 
Het antwoord hangt af van de hoeveelheid 
ambiguïteit die men weet te verdragen. 
Sinds het einde van de jaren ’60 is de histo
rische dialectiek van de moderne kunst 
- ‘stromingen’ die op elkaar ‘reageren’ en 
zich tegen elkaar ‘afzetten’ of er juist uit 
‘voortkomen’ - voorbij. De postconceptuele 
fase in de kunstgeschiedenis behelst een 
quasihegeliaanse opheffing van de kunst. 
De hedendaagse kunst is oneindig verlicht; 
ze staat boven de geschiedenis en boven het 
beperkte perspectief van de eigen tijd. Deze 
conditie wordt met terugwerkende kracht 
op het gehele spectrum van 20ste-eeuwse 
kunst van toepassing verklaard.

Een andere manier om dat te zeggen is: er 
verandert niets meer in de kunst; alles is al 
eens gedaan en alles zal nog vele malen wor
den herhaald. Erkenning van dit gegeven 
geeft toegang tot een oneindig reservoir van 
thematische, formele of procedurele over
eenkomsten tussen werken uit verschillende 
perioden; en het zijn die overeenkomsten 
waar het museum zijn collectiepresentaties 
op baseert. Vanuit deze ahistorische museale 
logica wordt de redundantie van de heden
daagse kunst zowel ontkend als productief 
gemaakt. We kunnen nog jaren vooruit.
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Musea voor actuele kunst, 
van het bordeel via de school naar Ikea

WIM CUYVERS

In het autobiografische boek Arena van 
Michel Leiris staat een hoofdstuk Bordelen 
en musea waarin hij schrijft:

“In een museum voor beelden of schilderijen 
heb ik altijd het gevoel dat in bepaalde uithoe
ken geheime orgieën plaatsvinden. Ik stel me 
ook graag voor hoe ik een van lorgnet voorziene 
vreemdelinge grijp en bezit... niets lijkt mijns 
inziens zo op een bordeel als een museum.” *

Het gaat Leiris niet om de handel in lust en 
de uitbuiting die we met een bordeel asso
ciëren; het bordeel is geen plaats van geld
gewin of onderdrukking voor hem, maar 
een ruimte van de overtreding. Wij ervaren 
pas iets, er gebeurt pas écht iets met ons, als 
we de maatschappelijke norm overschrij
den, om ons over te geven aan de eigen 
nood, de eigen drift. De hindernis die de 
drempel is, de angst die hoort bij de overtre
ding van het verbod maken de ervaring 
mogelijk en stimuleren ze. Vandaar de 
opwinding bij degene die de hand op de 
deurklink van het bordeel legt.

Zoals het verbod het erotische alleen 
maar aanwakkert en het verlangen slechts 
doet toenemen, zo intensifieert de effectieve 
drempel van het museum de beleving van 
(actuele) kunst.

Met Leiris’ begrip van het bordeel in het ach
terhoofd heb ik de afgelopen tijd drie musea 
voor actuele kimst bezocht: het MuHKA in 
Antwerpen, het S.M.A.K. in Gent en het Van 
Abbemuseum in Eindhoven. Zoals wel vaker 
als ik naar gebouwen kijk, begin ik rigou
reus te noteren wat er op de architectuur 
geschreven staat. Op die manier probeer ik, 
aangezien de ruimte zich niet zonder meer 
laat lezen, minstens dàt te lezen wat letter
lijk te lezen valt. Zo kan ik mij makkelijker 
op het gebouw concentreren, los van de 
verleidingen en de verstrooiing van de 
gebouwde ruimte.

Ik was daar in Eindhoven nog maar net mee 
begonnen of een grote man in een keurig pak 
en met een strak gestreken hemd komt naar 
mij toe en zegt: “Mag ik u vragen wat u zo 
interessant vindt aan onze personeelsin
gang?” Ik had het kunnen weten, de bewa
kingscamera hing al te duidelijk in beeld. Ik 
zeg dat ik graag wil weten wat musea op hun 
gebouwen schrijven of laten schrijven. “Oh, 
het is voor een project of zo”, zegt hij. “Neen, 
mijnheer, ik heb geen project.”

Publieke ruimte - gemene ruimte

De wachter, de bewakingscamera’s, de 
bordjes van de bewakingsfirma’s bewijzen 
dat de publieke ruimte die de musea (zoge
zegd) belichamen, zwaar is aangetast.

Publieke ruimte is geen eenduidig begrip. 
Soms wordt het gebruikt voor ‘openbaar’, 
soms heeft het de connotatie van de ruimte 
van de democratie - men heeft het dan vaak 
over de agora. Voor velen verwijst de term 
‘publiek’ naar de overheid en wat die over
heid bezit. Tegenwoordig wordt de publieke 
ruimte vaak verbonden met woorden als 
transparantie en laagdrempeligheid. Ik 
hanteer een andere definitie van publieke 
ruimte. Om elkaar min of meer te kunnen 
begrijpen, moet ik de lezer vragen om deze 
omschrijving minstens voor de ‘duur’ van 
deze tekst te herinneren en te accepteren. Ik 
geef ze vooraf als noten mee.

1 Publieke ruimte is het tegendeel van 
privéruimte, is het tegendeel van 
geprivatiseerde ruimte.

2 Diegene die ruimte privatiseert heeft die 
ruimte verworven, hij heeft ze gekocht 
of geërfd, heeft ze in beslag genomen of 
bezet Hij wordt beschermd door wet
ten, gewoontes en macht.

3 Diegene die ruimte privatiseert, heeft
macht.

4 Diegene die ruimte privatiseert, oefent 
er controle over uit.

5 De onmachtige heeft de publieke 
ruimte nodig.

6 Publieke ruimte is niet-gecontroleerde 
ruimte.

7 Publieke ruimte is de ruimte van de 
onmacht.

8 Publieke ruimte is economisch onbe
langrijke, waardeloze ruimte.

9 De perfecte publieke ruimte zou die 
ruimte zijn waar iedereen op elk ogen
blik eender wat zou kunnen doen.

10 Publieke ruimte is dus een platonisch 
begrip, honderd procent publieke 
ruimte lijkt ondenkbaar.

11 De straat is veel mindér publiek dan 
men op het eerste zicht zou denken: de 
straat scheidt verschillende verkeers
stromen, vermijdt het conflict tussen 
de verschillende verkeersstromen: je 
moet een auto hebben om op het ene 
deel van de straat te mogen komen, of 
een fiets voor nog een ander deel van 
de straat.

12 En ook het plein is een weinig publieke 
ruimte, de cafébaas of de winkelier 
eigent zich de ruimte toe, installeert er 
zijn terrassen of winkelwaar en veegt 
het vuil zorgzaam samen.

13 Leisure kills public space.
14 Publieke ruimte is te herkennen aan 

het afval dat er rondslingert: in een 
eenduidig op winst gerichte samen
leving zijn de plekken waar het afval 
slingert genegeerde plekken.

15 Publieke ruimte is de ruimte van het 
verlies, niet de ruimte van de winst.

16 In de publieke ruimte waait het afval 
samen tegen een verticale opstand, 
een borduur, een lange blinde muur 
van een fabrieksgebouw, een spoor- 
wegberm, een natuurlijke slenk: het 
afval of zij die door de samenleving als 
afval gezien worden.

17 Publieke ruimte is de ruimte van het 
verspillen (van energie), niet de ruimte 
van het zuinige sparen.

18 Publieke ruimte ligt per definitie vlak
bij geprivatiseerde ruimte; het verafge
legen woud is geen publieke ruimte.

19 Het moment van de maatschappelijke 
overtreding is het moment waarop 
men in contact komt met zichzelf en 
met de wereld.

20 De echte overtreding vindt plaats bui
ten de gecontroleerde privéruimte: het 
kind dat vuurtje wil stoken, de eerste 
seksuele contacten, de drugs...

21 Publieke ruimte is de ruimte van de 
overtreding van de maatschappelijke 
norm(en).

22 Publieke ruimte is de ruimte van het 
zijn.

2 3 Publieke ruimte is de ruimte van het 
niet-hebben.

24 Publieke ruimte is de existentiële 
ruimte.

2 5 Publieke ruimte is de ruimte van de 
nood (de dwang om de maatschappe
lijke norm te moeten overtreden).

26 Publieke ruimte is de ruimte waar die
genen gaan die in nood zijn.

2 7 Publieke ruimte is de ruimte waar diege
nen die in nood zijn elkaar ontmoeten.

28 Zij die in nood zijn laten hun sporen 
na in de publieke ruimte (afval van 
afval), zoals hun lichaamssappen: tra
nen, urine, bloed, sperma. Er is nie
mand om het op te vegen, de ruimte is 
van niemand, niemand voelt er zich 
verantwoordelijk voor, niemand heeft 
zich de ruimte toegeëigend.

29 Mensen van verschillende leeftijden, 
rassen of culturen, mensen met heel 
verschillende noden blijken dezelfde 
publieke ruimte op te zoeken. Zij die 
op verschillende manieren in nood zijn 
blijken de ruimte op een zo goed als 
identieke manier te lezen: het kind en 
de grijsaard, de drugsverslaafde en 
degene die op zoek is naar een maat
schappelijk ongeoorloofd seksueel 
contact... maken op dezelfde manier 
gebruik van de publieke ruimte, lezen 
de ruimte op eenzelfde manier: net 
naast de parkeerplek aan de drukke 

rijweg, net achter een scherm van 
struiken. Diegenen die in nood zijn, 
die toegeven aan hun nood, die hun 
nood accepteren, lezen de plek, lezen 
de ruimte op dezelfde manier.

30 Wie zijn eigen nood accepteert zal de 
publieke ruimte zien, lezen en begrij
pen, hij leest die ruimte net zoals de 
andere noodlijdende, die vóór hem de 
ruimte als zijnde ‘publiek’ gezien en 
herkend had.

31 Wij hebben allemaal nood aan over
treding, aan ruimte voor de overtre
ding, aan publieke ruimte, wij zijn 
allemaal noodlijdend en kwetsbaar.

32 Als een schrijver een boek schrijft leest 
de lezer een ander boek, een volgende 
lezer leest nog iets anders.

33 Ruimte blijken we eenduidig, zonder 
ruis of storing te kunnen lezen, als we 
onze nood accepteren (in plaats van 
macht en kennis en overzicht en 
begrip).

34 Via de ruimte is een niet-talig - of is 
het een voor-talig - spreken mogelijk.

35 Als ik de ruimte op eenzelfde manier 
kan lezen als vele anderen, kan ik, 
langs de ruimte om, met die anderen 
spreken, over mezelf, over die anderen, 
over onze noden en onze angst, over 
de wereld.

36 Ik kan jou aanraken, voor een ogen
blik doorheen de (publieke) ruimte.

37 Misschien is gemene ruimte, de ruimte 
die wij gemeen hebben, een beter 
woord voor publieke ruimte.

De zoektocht naar publieke ruimte

De laatste decennia hebben de musea van 
actuele kunst getracht om publieker te wor
den1 en ze zochten dit publieke eerst buiten 
de eigen muren. Het S.M.A.K. was onder 
Jan Hoet een van de eerste om die stap naar 
buiten te zetten (van Chambres d’Amis 
(19 8 6) tot Over the Edges (2000) - overal ter 
wereld vonden soortgelijke initiatieven 
plaats). De musea veronderstelden dat ze 
door buiten hun muren te treden automa
tisch in de publieke ruimte zouden belan
den. Maar de plekken die de curatoren en 
hun medewerkers opzochten waren hele
maal niet zo publiek. (Chambres d’Amis was 
achteraf gezien een juistere naam dan Over 
the Edges - in de vriendenkamers die voor de 
kunst werden ingericht, waren daklozen en 
vreemden niet welkom, en ‘over the edges’ is 
men nooit geraakt.) De organisatoren 
kozen meestal voor plekken in historische 
binnensteden, Voor historisch belangrijke 
gebouwen, voor monumenten, voor impo
sante en sensationele ruimtes; ze trokken 
naar parken, of naar het overbewegwijzer- 
de platteland. Ze deden precies wat midden
standsorganisaties, sportverenigingen, toe
ristische diensten en feestcomités allerhan
de al jaren aan het doen waren. De pseudo- 
stad én het pseudoplatteland waren al 
omgebouwd of waren bezig zich te laten 
ombouwen tot een decor en de kunst die er 
zich nestelde werd in die stroom van beaat 
consumentisme meegevoerd.

De meeste van deze tentoonstellingen 
verschilden nauwlijks van een parcours 
voor wielertoeristen, een rally voor old
timers of een zomerfestival. Actuele kunst 
beleven werd een toeristische activiteit: lei
sure. Leisure vermijdt elk conflict en elke 
confrontatie. In leisure is er geen plaats voor 
twijfel: tijdens jouw vrijetijdsbesteding zal 
er jou niets overkomen en ben je gedekt 
door de verzekering. Het ergste is dat de 
kunst daarmee niet alleen zichzelf de das 
omdeed maar ook meehielp aan het verder 
afbouwen, aan het vernietigen van de al zo 
zeldzaam geworden publieke ruimte.13

Achteraf bekeken hebben de musea niet 
naar publieke ruimte maar naar publiek 
gezocht - publiek dat betaalde of geld 
opbracht via subsidiëring, dat publiciteit en 
goodwill genereerde bij de neringdoeners 
van de steden en dorpen waar de kunsteve- 
nementen werden georganiseerd.2 3 *- 6, 9 De 
musea begonnen aan merchandising te 
doen en lieten zich steeds meer op bezoe
kersaantallen afrekenen.

Inventarisaties van wat er 
op de gevels van het S.M.A.K., 
het MuHKA en het
Van Abbemuseum te lezen valt

S.M.A.K
Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst 
tel.: ++32(0)9-221 17 03 
fax: ++32(0)9-221 17 09 
e mail : museum-smak@gent.be 
www.smak.be 
Openingsuren/Opening 
Times/Heures d'Ouverture 
dagelijks van 10 u — 18 u / 
gesloten op maandag 
every day from 10 am-6pm 
(closed on mondays) 
tous les jours de 10 h — 18 h 
(fermé le lundi) 
Bewaakt door: GMIC Security 
24/24u 
Tel. 02/424.24.00 
Fax 02/424.06.72 
/Focus
François Morellet 
"Morellet — autour de 1970" 
27.01...1.04.2007 
/BAR-code
Agnès Thurnauer
27.01....20.05.2007 
/Film
Marine Hugonnier 
27.01...15.04.2007 
/Kunst Nu 
Bart Lodewijks 
27.01...4.03.2007 
/Extra 
Matthias Beckmann 
27.01...4.03.2007 
S.M.A.K 
edelijk Museum oor Actuele Ku 
delijk Muse Actuel 
INGANG
Visiteurs pour la direction, 
cadre ou administration: 
veuillez vous présenter à la 
réception.
En dehors des heures d'ouver
ture veuillez vous présenter 
aux entrées latérales 
DIRECTION: entrée latérale à 
gauche CADRE ou ADMINISTRATION: 
entrée latérale à droite. 
Bezoekers voor de directie, 
staf of administratie: gelieve 
U aan te melden aan de balie. 
Buiten de openingsuren van het 
museum: voor de DIRECTIE: zij- 
ingang links voor de STAF of 
ADMINISTRATIE: zij-ingang 
recht .
Visitors to the direction, 
staff or administrative 
department: please report to 
the desk. Outside opening 
hours of the museum: please 
report at the left side 
entrance to visit the DIRECTION 
at the right side entrance to 
visit the STAFF O ADMINISTRA
TIVE DEPARTEMENT 
INGANG - 
INGANG - 
INGANG
S.M.A.K.
INGANG
Visiteurs pour la direction, 
cadre ou administration: 
veuillez vous présenter à la 
réception.
En dehors des heures d’ouver
ture veuillez vous présenter 
aux entrées latérales 
DIRECTION: entrée latérale à 
gauche CADRE ou ADMINISTRATION: 
entrée latérale à droite. 
Bezoekers voor de directie, 
staf of administratie: gelieve 
U aan te melden aan de balie. 
Buiten de openingsuren van het 
museum: voor de DIRECTIE: zij-

mailto:museum-smak@gent.be
http://www.smak.be
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ingang links voor de STAF of 
ADMINISTRATIE: zij-ingang 
rechts.
Visitors to the direction, 
staff or administrative depart
ment: please report to the 
desk. Outside opening hours of 
the museum: please report at 
the left side entrance to visit 
the DIRECTION at the right side 
entrance to visit the STAFF or 
ADMINISTRATIVE DEPARTEMENT 
ERKEND MUSEUM 
Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst 
tel.: ++32(0)9-221 17 03 
fax: ++32(0)9-221 17 09 
e mail : museum-smak@gent.be 
www.smak.be 
Openingsuren/Opening 
Times/Heures d'Ouverture 
dagelijks van 10 u — 18 u / 
gesloten op maandag 
every day from 10 am-6pm 
(closed on mondays) 
tous les jours de 10 h — 18 h 
(fermé le lundi) 
FEE 
EXPO S.M.A.K.
Anton Henning 
27.01...28.04.2007 
GUN
NICOLAAS DE LIEMAEKERPLEIN 2 
9000 GENT
UNIOR
-'T CAFE 
0 0 
DEFECT 
Gelieve U voor 10 u te melden 
aan de bibliotheek (andere 
zijde). Met dank 
HIGH RESOLUTION 
CCD CAMERA 
PAN & TILT 
FERMAX 
TELESPOTS 
BELGAM ADSL 
HOTSPOT 
hier, draadloos surfen 
AMERICAN EXPRESS Cards Welcome 
Ticket Restaurant 
02/678.28.11 
NEON 
Klee
Als een heimelijke kleur wonen 
bij Paul Klee, en niets meer 
zeggen. Een lijn zo zacht door 
zijn lichaam voelen en machina
le diertjes vol veertjes doen 
springen tot een mijnramp van 
ontroering ontstaat. roland 
joris 
BEVEILIGD DOOR... 
dirk benoit elektronica 
Lindestraat 59 WAREGEM 
Tel. 056 604119 
DIENSTSPANNING 12000V 
LEVENSGEVAAR 
CENTRALE WACHTDIENST 
TEL: 078-353500
CEN 
WAC 
NETMANAGEMENT 8737 
LEVENSGEVAAR 12000 V 
BTV 
BELGACOM 
91FLO.A.00 
A01 
Gelieve aan de blauwe deur aan 
te bellen
Veuillez-bien sonner à la porte 
bleue
Please ring at the blue door 
NASAU MICRO MATIC GROUP 
S.A. NASAU DOOR N.V. 
Industrieterrein "De Bruwaan 
Postbus 75 9700 Oudenaarde Tel 
055. 31 61 01 
S.M.A.K. STEDELIJK MUSEUM VOOR 
ACTUELE KUNST GENT 
Danny Matthys 
Olam 1994-1999 
(...wereld,...mensheid) 
Met de steun van Hulp der 
Patroons 
SMAK 
Niet vergeten: 
lichten doven 
Electrabel

9182 m 
STAD GENT 
Departement Technische Diensten 
DIENST GEBOUWEN 
ELECTRABEL
1 GAS 
T 
11,1 
STAD GENT 
ROYAL CASINO 
HERBOUWD TEN JARE - 1949 - 
BURGEMEESTER E. CLAEYS 
SCHEPEN VAN OPENBARE WERKEN 
E. DE GROOTE 
ARCHITECTEN 
WILFRID ROOMS - THEO DESMET 
INGENIEUR F. RIESSAUW 
AANNEMERS: 
H. WALRAEVE - F.RIDET 
P. VAN HAUWAERT 
BLAUWE HARDSTEEN 
GROEVEN VAN LEVANT & SCOUFFLENY 
ECAUSSINNES 
FERMAX 
HIGH RESOLUTION 
CCD CAMERA 
PAN & TILT 
H80 DL 102 
T 
2,3

MUHKA
Ingang/Entrée/Entrance
Europa Nostra Award 1987 
Sponsored by American Express 
MUHKA.be
Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Museum of Contemporary Art 
Antwerp
Musée d’Art Contemporain 
d'Anvers
MUHKA.be
Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen
Museum of Contemporary Art 
Antwerp
Musée d'Art Contemporain 
d'Anvers
1 Gas T 0,7
1,6
32 MUHKA
P 10 m 
electromatic 
TWILIGHT SENSOR 
HS10 
H100 5501
T 3,8
Protected by Group 4 Falck 
070 - 233.017 
www.group4.be
Protected by Group 4 Falck 
070 - 233.017 
www.group4.be
LEUVENSTRAAT
H150 5502
T6,0
5,7
H150 5503
T8,0
4,2
RHI.955
LI.562
CRAWFORD
CRAWFORD
MUHKA ontvangt
Aan leveranciers en techniciens 
gelieve zich, tijdens de. ope
ningsuren van het museum aan te 
melden aan de museumbalie, 
Leuvenstraat 32 [links om de 
hoek]
>DI -à ZO 10.00 -al7.00
>Op MA en buiten.de openings
uren mag u zich aanmelden aan 
de dienstingang in de 
Wapenstraat [rechts om de hoek] 
MUHKA
ATEA
20
H100 5585
T4,9
Kantoren/Bureaux/Offices
MA-àVR 10.00 -àl7.00 
MuHKA_media 
Waalsekaai 47 
[gebouw Fotomuseum] 
Protected by Group 4 Falck

070 - 233.017 
www.group4.be 
Protected by Group 4 Falck 
070 - 233,017 
www.group4.be 
ANTWERPEN 
WAPENSTRAAT
SAM, Joelle, Cassy & Seyran 
MARC 
ZONDER TITEL 
MOUSSEM 
FESTIVAL 
LENTE 
2007 
15.03-20.05.07 
MOUSSEM.MUHKA.BE
Expo/Muziek/Woord/Gasten/Film 
ROSTI 
NERD
Protected by Group 4 Falck 
070 - 233.017
Protected by Group 4 Falck 
070 - 233.017 
www.group4.be 
TURKIYEEE 
LEUVENSTRAAT 
MiHKA 
DI -àZO 10.00 -àl7.00 
ZA 10.00 -a20.00 
MuHKA_bibliotheek 
DI -àvr 10.00 -àl7.00 
MUHKA_media 
Waalsekaai 47 
[gebouw Fotomuseum] 
ERKEND MUSEUM 
Vlaamse Overheid 
FORMAX AUTOMATIC 
MOENS, HEYLEN & CO S.A. 
ARITECH

VAN ABBEMUSEUM 
MUSEUMCAFE 
ECHT IETS VOOR U 
KOP KOFFIE?! 
LUNCHEN!
BORRELEN!
TERRAS 
OPENINGSTIJDEN 
di — zo 11:00 — 18.00 
do 11:00 - 21.00 
vanabbemuseum 

MUSEUMCAFE 
ECHT IETS VOOR U 
KOP KOFFIE?!
LUNCHEN!
BORRELEN!
TERRAS
OPENINGSTIJDEN 
di - zo 11:00 - 18.00 
do 11:00 - 21.00 
vanabbemuseum 
PHILIPS 
LEVENSGEVAARLIJK 
HOGE SPANNING 
INGANG MUSEUM VIA MUSEUMCAFE 
DEURBEL 
BESAM AUTOMATISCHE DEUREN 
(0318)69.89.99 
KEYPROGRESSOR 
ECHT IETS VOOR U 
JK 
ORMELING 
SESTRAAT 64 
EINDHOVEN 
HERLANDS 
2454786 
2447272 
MUSEUM Café 
INGANG MUSEUMCAFE 
NP NP 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
Van der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: www.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer: 1 
M 
van abbemuseum 
Openingstijden:
Dinsdag t/m zondag 11:00 — 
17.00 uur
Donderdag open tot 21.00 uur 
Kassa open tot 16:30, donderdag

De festivalisering geïnterioriseerd

Het MuHKA noemt zichzelf een omgeving 
die tegelijk tentoonstellingsruimte, festival- 
en ontmoetingsplek is. Het Muhkafe (jawel) 
verwelkomt u op zondagvoormiddagen op 
een museumontbijtbuffet. Ik kan die dak
loze man in Manhattan niet vergeten die 
me ooit zei “when he’s [hij had het over 
Giuliani, de toenmalige burgemeester van 
New York, intussen presidentskandidaat] 
talking about public space, he means his 
public space: he sees a park, where you go 
with your wife and two children on. a sunny 
sunday afternoon, you leave it at five 
o’clock, they close the gate behind you, on 
your way home you pick up a pizza that you 
eat in your apartment.”13

Ais ik het S.M.A.K. binnenwandel kan ik, 
nog voor ik een ticket heb gekocht, al boe
ken, postkaarten en t-shirts aanschaffen, of 
heb ik al kunnen eten en drinken in het 
café-restaurant. (In het bordeel staat de 
mevrouw zelf in de vitrine en koop je niet 
eerst een prentkaartje van haar.) Het café in 
het S.M.A.K. is in de meest letterlijke zin de 
toonzaal van een designwinkel geworden. 
Op de menukaarten lees ik: “tafels en stoe
len bij SURPLUS - Zwarte Zusterstraat 9 - 
9000 Gent (09 223 52 94)”. Aan alle stoe
len en banken hangen kaartjes met eenzelf
de bericht. Logischerwijze moeten de pos
ters van het S.M.A.K. dus in designwinkel 
Surplus hangen; een win-win-operatie heet 
dat dan.15

Op de website van het Van Abbemuseum 
lezen we:

“MUSEUMCAFÉ ‘Echt iets voor u’, “Een oase 
van rust, midden in de stad" zo omschrijft een 
bezoeker ons Museumcafé ‘Echt iets voor u’ en 
het terras aan de Dommel. Na dwalen door de 
zalen van het museum kunt genieten (sic) van 
een heerlijk kopje koffie, een goed glas wijn, een 
salade of een van de andere lekkernijen die op de 
kaart staan. Natuurlijk bent u ook zonder een 
bezoek aan het museum van harte welkom.”-

Het museum is een excuus geworden, de col
lectie is niet langer het doel, het gaat niet 
langer om de werken. Er is een ingang naar 
het museum via het museumcafé. Om van 
het museum naar het café en het bijhorende 
terras te komen, loopt men door een ‘kunst- 
werk’ van John Körmeling dat volgens de 
website ook nog eens een wereldrecord is 
(het gaat om de kortste overdekte brug ter 
wereld). Ik kan niet begrijpen hoe een kunst
werk een wereldrecord kan zijn (James Joyce 
wist al dat het uitzonderlijke voor de journa
list is en het gewone voor de poëet).8- 15 
Volgens mij horen wereldrecords thuis in de 
wereld van de vrijetijdsbesteding.13

In alle musea krijgen sponsors, promoto
ren en zakenvrienden een prominente plaats 
toebedeeld. In het S.M.A.K. ligt aan de 
inkombalie een stapeltje glanzende folders 
met een titel in de vorm van kapitalen 
gescheiden door punten: B.U.S.I.N.E.S.S. A.S. 
U.S.U.A.L. - waar zou dit de afkorting van 
kunnen zijn? In de folder verneemt u dat het 
museum bedrijven en organisaties kan hel
pen om him zakennetwerk uit te bouwen, 
dat u lid kan worden van de Businessclub 
van het S.M.A.K., dat u de naam van uw 
bedrijf op die manier aan een gerenommeerd 
museum kan verbinden, dat u, als u lid wordt 
van de S.M.A.K.-businessclub (1500 euro 
per jaar), onder andere uitgenodigd wordt op 
de nieuwjaarsdronk, dat u het exclusieve 
recht krijgt om de zaal te huren voor bedrijfs- 
nocturnes, dat u kan deelnemen aan de 
lunchcauserieën, dat u er ook bij kan zijn op 
de jaarlijkse Businessclubnocturne enzo
voort.8 Y.O.U. A.R.E. VI.P. vertelt een andere 
glanzende folder, met een aanbod bestemd 
voor particulieren die voor 750 euro VIP-lid 
lid kunnen worden van het S.M.A.K. In het 
MuHKA ben je promotor-vriend voor 650 
euro per jaar. In het Van Abbemuseum kom 
je, als je er niet voor gekozen hebt om langs 
het café te gaan, binnen tussen een boeken- 
kastvitrine met boeken die te koop worden 
aangeboden en een lijst van ‘promotors’ ën 
van de sponsors van de nieuwbouw (op de 
website van het Van Abbe kan je nalezen 
welke ‘vrienden’ er zo worden binnenge
haald). Pijlen wijzen naar de museumshop 
- de spellingscorrector van mijn computer 
noemt museumshop terecht een barbarisme 
- en het museumcafé.

Je zou kunnen zeggen dat het erom gaat 
zoveel mogelijk geld binnen te halen om 
kunstwerken aan te kopen, en dat dat het 
enige is wat telt. Ik kan dat niet geloven: het

mailto:museum-smak@gent.be
http://www.smak.be
MUHKA.be
MUHKA.be
http://www.group4.be
http://www.group4.be
buiten.de
http://www.group4.be
http://www.group4.be
MOUSSEM.MUHKA.BE
http://www.group4.be
http://www.vandenheide.nl
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lijkt erop dat hier een (infra)structuur werd 
ontwikkeld die een doel op zich aan het wor
den is (een structuur waar diensten en goe
deren verhandeld worden, enkel en alleen 
om de structuur in gang te houden).8 .

Scholen-musea

Op de startpagina van de website van het 
MuHKA lezen we: “MuHKA ontvangt: vol
wassenen, kinderen, gezinnen, onderwijs.” 
Zou het MuHKA bedoelen dat het zo maat- 
schappijbevestigend is dat het enkel mikt op 
volwassenen en kinderen die in gezinnen 
leven en school lopen? In elk geval besteden 
alle drie de musea veel aandacht aan kinde
ren en aan educatie. In alle drie de musea 
zijn allerlei voorzieningen getroffen om 
scholieren, studenten en kleuters te ontvan
gen. Op lesdagen lopen er groepen jongeren 
rond, vaak met pen en papier in de hand, 
alsof ze een obligate zoektocht afwerken. Als 
ik rond de musea loop om te noteren wat er 
op hun gevels geschreven staat, vang ik de 
pedante toon op van een kleuteronderwijze- 
res. Haar vinger toont en bestraft tegelijk 
- zij is de grote castreerster. “Kijk dan toch 
naar de man die de wolken meet”, zegt ze 
tegen een kind dat staat te dromen.7 De juf 
zal nooit kunnen bedenken dat het kunst
werk misschien net ging over de manier 
waarop alleen een kind kan dromen.

Wat later voert Bambi-reizen een nieuwe 
trits leraressen en kleuters aan. De kinderen 
moeten allemaal in de rij, gecommandeerd 
door een strenge juf. Dan neemt de mu- 
seumgids het van haar over, op haast exact 
dezelfde manier: de toon, de vinger, wijzend 
of op de lippen gedrukt. Hij beslist wie er 
spreekt.3 De kleuterjuf is de grote castreer
ster. Als de museumgids kleuterjuf wordt 
geldt voor hem of haar hetzelfde.

We kennen allemaal de bordjes “Verbo
den onder de 18 jaar" in de hoek van de ver
lichte ramen van de bordelen. In het 
S.M.A.K. liep onlangs een tentoonstelling 
onder de titel Verboden boven de 18 jaar.9 En 
bp 2 juni richt het S.M.A.K. een lerarendag 
in. Natuurlijk zal iedereen zeggen dat het 
belangrijk is dat jonge kinderen in contact 
komen met actuele kunst. Maar ik vrees de 
manier waarop: in een museum dat 
gedacht en geleid wordt vanuit de normen 
die gelden voor scholen, in een museum dat 
normeert als een school, is geen authentie
ke, bouleverserende, lijfelijke ervaring van 
actuele kunst mogelijk.

•-/3 c6a
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Marc De Blieck 

‘grotten’ in het Citadelpark, Gent

Ikea-musea

De indigestie en walging die bij een muse- 
umbezoek steeds vaker in mij opkomt, voel 
ik eveneens als ik door Ikea slof: je kunt in 
Anderlecht buitenkomen, maar je weet dat 
je in Marseille of in Breda net hetzelfde zou 
hebben gezien. Het samenvallen van over
aanbod én herhaling maakt dat je na een 
tijdje helemaal niets meer kan of wil zien. 
Het ballenbad lijkt er niet alleen bedoeld 
voor je kinderen, maar ook voor jezelf.

De musea vormen geen keten (al zijn er 
allerlei samenwerkingsverbanden) en toch 
lijken ze allemaal op elkaar - ondanks de ver
schillen in de architectuur. Zoals Ikea dwin
gen ze de bezoeker een voorgeprogrammeerd 
parcours te lopen, zoals Ikea hebben ze alle
maal een café-restaurant. Net als de musea 
heeft Ikea ‘clubs’ waar je bij kan aansluiten 
(Ikea Family) en de voordelen zijn erg gelijk
lopend: lagere prijzen, informatie op regel
matige basis, een gratis magazine, uitnodi
gingen voor speciale events en workshops... 
Ikea én de musea richten zich op hetzelfde 
publiek (bestaat er nog wel een ander 
publiek?): het gezinsvriendelijke woon- 
warenhuis, het gezinsvriendelijke kunstcon- 
sumptiehuis.20 In Ikea zullen de bedden die 
er tentoongesteld zijn niemand op ideeën 
brengen; je zal er alleen maar met heimwee 
aan het bordeel kunnen denken.

Actuele kunst = publieke ruimte

Scholen zijn bedrijven geworden: zij hebben 
zich laten onderwerpen aan kwaliteitscon
troles, ze huren specialisten in, ze voeren 
reclame, ze ontwikkelen een huisstijl, ze 
antwoorden op de vraag van de markt, en ze 
hebben gezien dat kunst daarbij past, dat 
kunst een partner kan zijn. Scholen richten 
tentoonstellingsruimtes in, ze vragen kun
stenaars om werken te bedenken voor hun 
entreehallen en hun buitenruimtes, ze vra
gen hen om les te komen geven en ze richten 
uitstappen naar en workshops in musea in.

Musea zijn bedrijven geworden. Zoals elk 
goed gemanaged bedrijf diversifiëren zij 
hun aanbod: ze bouwen een collectie én een 
netwerk uit, ze focussen op de plaatselijke 
kunstenaars en hebben tentakels in de hele 
wereld, ze doen aan klantenwerving, ze vol
gen de nieuwe media op de voet en spende
ren er veel ruimte en middelen aan. Tegelijk 
zijn musea ook scholen geworden: ze accep
teren een educatieve rol, ze zijn erkend en
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gecontroleerd; ze normeren en controleren 
zoals scholen dat doen.

Scholen en musea werden traditioneel 
gezien als archetypische voorbeelden van 
publieke gebouwen. Beide hebben, door de eco
nomische dwang te accepteren, die uitzonder
lijke kwaliteit verloren laten gaan. De toenade
ring tussen school en museum bewijst die evo
lutie in plaats van (wat men op het eerste zicht 
zou kunnen denken) ze tegen te spreken.8

Scholen worden musea, musea worden 
scholen, bedrijven worden scholen. Alle 
drie doen ze beroep op gelijkaardige esthe- 
tieken en methodes. Alle drie stellen ze deze 
toenadering als een win-winoperatie voor. 
Maar elk gewin betekent een verlies aan 
publieke ruimte. Als alles alles is, is er geen 
betekenisdragende plaats meer.

Nauwelijks tweehonderd meter van de voor
deur van het S.M.A.K. liggen de artificiële 
grotten in het Citadelpark. Deze ruimte heeft 
geen sponsors of vrienden, geen V.I.P. of 
B.U.S.I.N.E.S.S., geen educatieve program
ma’s en geen management nodig. Al decennia 
lang lezen (voornamelijk) mannen die ruimte 
zonder ruis. Al die tijd hangt er spanning en 
opwinding in de lucht en kunnen zij er met 
elkaar ‘spreken’.25-28, 29, 30, 31,33, 34, 35, 36, 
37 Het is moeilijk om er ‘binnen’ te stappen, 
de psychologische drempel versterkt de 
opwinding en het gevoel van kwetsbaarheid.

Die opwinding heeft het museum hele
maal weggewerkt door zich te presenteren 
als een winkelcentrum waar de deuren 
openstaan zodat je nauwelijks merkt dat je 
er binnenloopt. Het museum voor actuele 
kunst is daarmee veel privater geworden 
dan pakweg een kwarteeuw geleden.

De zoektocht naar meer openbaarheid is 
een mislukking geworden omdat men de 
relatie van kunst en publieke ruimte fout 
begrepen heeft. Het gaat er niet om kunst in 
een ‘publieke ruimte’ te tonen: zowel de 
kunst als de publieke ruimte hebben van
doen met het existentiële, het niet-gecon- 
troleerde, het moment van ongeoorloofd en 
grensoverschrijdend contact. Actuele kunst 
is publieke ruimte, echte actuele kunst of 
actuele echte kunst zijn synoniemen.6- 7, 
21,22,24,28,36

Noot

* Michel Leiris, Bordelen en Musea in: Arena, 
vertaald uit het Frans, Amsterdam, Uitgeverij 
De Arbeiderspers, 1981, p. 59. Eerste uitgave in 
het Frans: Paris, Editions Gallimard, 1939.

tot 20:30
Maandag gesloten, behalve op 
nationale feestdagen
Carnavalsdinsdag, 1 januari en 
25 december gesloten 
STEDELIJK VAN ABBE MUSEUM 
van abbe museum 
Open:
Tuesday through Sunday from 
11 am to 5 pm 
Thursday open until 9 pm 
Admission until 4.30 pm only 
Thursday until 8.30 pm 
Closed Mondays, except on 
national holidays
Closed on Carnaval's Tuesday, 
January 1 and December 25 
van abbe museum 
van abbe museum 
Van der Heide
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: ww.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer : 2 
P P
PHILIPS 
PHILIPS 
PHILIPS 
PHILIPS 
your-space.nl 
open podium 
Vern der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet : ww. vandenheide. nl 
Meetpuntnummer: 9 
Van der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: ww.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer: 8 
Van der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: ww.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer: 7 
SCHANDALIG SOMEREN 
PHILIPS 
Van der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: ww.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer: 6 
SCHANDALIG SOMEREN 
OOK BUITEN SOMEREN 
SCHANDALIGSTE 
S 1,6 A 
saté 
123456789 10 11 12 
123456789 10 11 12 
123456789 10 11 12 
G 1,5 A 
1,4 T 
W 1,9 A 
2,0 T 
VAN ABBEMUSEUM 
STRATUMSEDIJK 2 
Van der Heide 
Bliksembeveiliging 
Inspecties 
Postbus 6 
9290 AA Kollum 
Tel. +31(0)511-454040 
Fax +31(0)511-458122 
Internet: ww.vandenheide.nl 
Meetpuntnummer: 9

ww.vandenheide.nl
space.nl
ww.vandenheide.nl
ww.vandenheide.nl
ww.vandenheide.nl
ww.vandenheide.nl
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V.U. AmuseeVousVZW: Brusselsestraat 63 3000LEUVEN

initiatief van lous cera met dank aan
BOTANICA

Extra City //
centrum voor hedendaagse kunst /

samengesteld doór/curated by

Wo u t e r D avi d t sfr I 1 ; I - J- 1 \ —
L I il\IIL

Extra City
centrum voor hedendaagse kunst
Klamperstraat40, 2060 Antwerpen
www.extracity.org

I

Thinking Architecture #2 
29/06-23/09/2007

Ook bij/also at Extra City 29/06-23/09/2007
Self Fashion Show
Bernadette Corporation \ Keren Cytter \ Martin Ebner \
Tibor Hajas \ Joâo Penalva

aw
26.06.07 - 08.09.07

LONNIE VAN BRUMMELEN 
& SIEBREN DE HAAN 
MONUMENT OF SUGAR
FEATURING A WORK OF LAWRENCE WEINER, 1969

b . L I N E
12 artists from germany 
in a beLgian garden 
27.07 - 02.09.2007

CLEMENS VON WEOEMEYER
FILMS IN COMMON
FEATURING THE WORKS OTJESD & THE MAKING OF
OTJESD(2005) AND THE PROJECT WITH MAYA SCHWEIZER:
METROPOLIS, REPORT FROM CHINA (2006)

ARGOS CENTRE FOR ART AND MEDIA s
WERFSTRAAT 13 RUE DU CHANTIER, B-1000 BRUSSELS, BELGIUM I
TEL +32 2 229 0003 FAX +32 2 223 7331 INFO@ARGOSARTS.ORG
WWW.ARGOSARTS.ORG |

curated by erno vroonen
pLoegsteertstraat 8 
nieuwkerke/heuvelland (B)
Wednesday to sunday 2 - 7pm 
info : www.tercaemermeert.com

T C M
TER CAEMER-MEERT CONTEMPORARY

http://www.extracity.org
mailto:INFO@ARGOSARTS.ORG
http://www.tercaemermeert.com
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WOUTER DAVIDTS

Don’t push me cause I’m close to the edge 
I’m trying not to lose my head

Grandmaster Flash, The Message, 1982

We schrijven donderdag 12 april 2007. Met 
een zogeheten Groundbreaking Ceremony, 
een traditionele Japanse ceremonie bij het 
begin van bouwwerken, geven Carolien 
Gehrels, wethouder Kunst en Cultuur van 
Amsterdam, de heer Nagashima, president 
en CEO van Teijin Limited (een belangrijke 
sponsor van de nieuwbouw) en Gijs van 
Tuyl, directeur van het Stedelijk Museum, 
het startsein voor de bouwwerkzaamheden 
van een nieuw en groter Stedelijk Museum 
van Amsterdam, naar ontwerp van de 
Nederlandse Benthem Crouwel Architecten. 
Zeventien jaar lang heeft het Stedelijk moe
ten wachten op het definitieve startsein 
voor een uitbreiding van het bestaande 
gebouw (1892-1895) van A.W. Weissman. 
Twee architecten moesten eraan geloven. 
Met het nieuwe plan dat nu voorligt, wil het 
Stedelijk dat dramatische hoofdstuk uit 
haar geschiedenis afsluiten en gezwind de 
toekomst instappen. Maar biedt het nieuwe 
gebouw wel genoeg redenen tot optimisme? 
Is dit de architectuur die de langverwachte 
verlossing zal brengen?

Terug naar de top

Het verhaal begint in 1990, als Wim Beeren 
het idee lanceert voor een uitbreiding van de 
gebouwen tussen het Museumplein en de 
Paulus Potterstraat. Net voor zijn vertrek in 
1992 schrijft hij een meervoudige opdracht 
uit. In maart 1993 komen de Amerikanen 
Venturi, Scott Brown and Associates als 
winnaar uit de bus. Hoewel Rudi Fuchs, die 
Beeren in februari 1993 was opgevolgd, for
meel had beloofd om de uitslag van de wed
strijd te respecteren, bedankt hij Venturi 
eind 1994 voor bewezen diensten en haalt 
de Portugees Alvaro Siza binnen. Na een ter
gend traag ontwerp- en overlegproces van 
zeven jaar neemt Fuchs in december 2002 
ontslag. Op de valreep laat hij nog een sterk 
afgeslankt en grondig geamendeerd ont
werp van Siza door het College van 
Burgemeester & Wethouders goedkeuren. 
Het instituut daarentegen blijft ontredderd 
achter. 1

21 juni 2003 vormt het keerpunt in de 
onfortuinlijke voorgeschiedenis van het 
nieuwe Stedelijk. Op die dag presenteert de 
Commissie Toekomst Stedelijk Museum, 
bestaande uit Martijn Sanders, toenmalig 
directeur van het Amsterdamse Concert
gebouw, Victor Halberstadt, Hoogleraar 
openbare financiën aan de Universiteit van 
Leiden, en John Leighton, toenmalig direc
teur van het Van Gogh Museum, haar rap
port. Volgens de Commissie bevindt het 
Stedelijk Museum zich in een diepe crisis. Er 
dreigt een “sluipend verlies van [de] merk
naam Stedelijk Museum”, aldus de 
Commissie.2 Het Stedelijk kent een gebrek

kig collectiebehoud en -beheer, het gebouw 
is in een deplorabele staat, het management 
Iaat te wensen over, er is een totaal gebrek 
aan visie en het museum wordt geplaagd 
door een structureel tekort aan politieke 
steun en financiële middelen. Anno 2003, 
zo luidt hun vernietigend oordeel, “heeft 
het een eersteklas maar inmiddels kwijnen
de collectie en helaas een ernstig verwaar
loosd gebouw en een evenzeer gedemoti
veerde staf”. Om aan deze dramatische toe
stand te verhelpen stelt de Commissie een 
zesdelige “nieuwe missie” voor, met advie
zen omtrent het optimale gebruik van de 
bestaande collectie, het te voeren tentoon- 
stellingsbeleid, de balans tussen tijdelijke 
tentoonstellingen en collectiepresentatie, 
het publieksbeleid, en het wetenschappelij
ke profiel van het Stedelijk. De grootste 
bekommernis van de Commissie is dat het 
museum haar reputatie van weleer terug
vindt en opnieuw uitgroeit tot een “lastig, 
controversieel en eigenwijs maar, dus ook 
altijd dynamisch, avontuurlijk en stimule
rend” museum. Kortom, hun belangrijkste 
aanbeveling, zo meldt de Commissie zélf al

Nostalgie en pragmatiek
Architectuur en het nieuwe Stedelijk Museum Amsterdam
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in de tweede zin van de begeleidende brief, 
kan “kort en zakelijk samengevat worden”: 
“Terug Naar de Top”.

Maar dit is zeker niet het meest concrete 
advies: dat betreft ongetwijfeld de architec
tuur. De goedgekeurde plannen van Siza, zo 
schrijven de drie heren, “passen” niet bij 
“de voorgestelde ambitie en de daarbij 
horende concrete elementen in termen van 
museale uitwerking, m2 en geld.” Als

belangrijkste reden vermelden zij dat er ten 
tijde van Siza nooit een “duidelijke visie en 
ambitie voor het Stedelijk Museum en een 
daarop gebaseerd specifiek programma van 
eisen, opgesteld met behulp van expertise 
en kennis van de staf”, voorhanden was 
geweest.3

De gevolgen van dit advies blijven niet uit: 
in januari 2004 wordt het ontwerp van 
Alvaro Siza door het College van Burge
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meester en Wethouders vooralsnog defini
tief naar de prullenmand verwezen.4 
Tevens op advies van de Commissie wordt 
een begin gemaakt met een nieuw eisenpro
gramma, dit keer wél in nauwe samenwer
king met de staf van het Stedelijk Museum. 
In juni is dat eisenpakket klaar en worden 
vijf architectenbureaus uitgenodigd om 
een schetsontwerp voor de uitbreiding te 
maken.
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Terug naar Willem Sandberg

Opvallend in beide documenten, het rap
port Terug naar de top (2003) en het eisen
programma van 2004, is dat ze bulken van 
termen die verwijzen naar crisis en herstel. 
Het eisenprogramma van 2004 slaat echter 
ook een nostalgische toon aan. De inleiding 
Eenheid in Tweevoud, geschreven door de 
Nederlandse essayist en architectuurcriti
cus Max van Rooy, staat helemaal in het 
teken van de gloriedagen van het Stedelijk: 
“Eigenwijs brandpunt van het culturele 
leven, dat is de positie die het Stedelijk 
Museum in de komende jaren wil herove
ren.”5 Bovendien maakt het eisenprogram
ma meer dan het rapport van de Commissie 
duidelijk wat het ijkpunt voor dat roemrijke 
verleden is: het directoraat van de charis
matische Willem Sandberg. Immers, het 
was Sandberg die het Stedelijk tussen 1945 
en 1962 tot een "dynamisch walhalla van 
moderne kunst" deed uitgroeien. Toen 
Sandberg “in een gedicht ‘zijn’ museum tot 
‘brandpunt’ van het leven” verklaarde, was 
“[d]e revolutionaire toon van het Stedelijk 
Museum” gezet, lezen we bij Van Rooy. En 
al wisten zijn opvolgers “ieder een hoogst
persoonlijke stempel op het vitale huis voor 
de moderne kunst” te drukken, het was “de 
sprankelende avantgarde geest van 
Sandberg” die het Stedelijk in het middel
punt van de actuele kunstwereld had 
geplaatst. Volgens Van Rooy is de toekomst 
van het Stedelijk enkel verzekerd “wanneer 
het de kenmerken van de hoogtijdagen her
wint: inspirerend, spraakmakend, toonaan
gevend, avontuurlijk. Publiek en kunste
naars moeten goede gronden krijgen voor 
nieuwe liefde. Het museum wordt in 
Amsterdam weer een bezielende ontmoe
tingsplaats. Niet alleen voor iedereen die 
van beeldende kunst en vormgeving houdt. 
Ook zij die vallen voor de ijdele mix van 
mode en design die lifestyle heet, voelen zich 
aangetrokken. Afspreken’ in het Stedelijk 
moet weer vanzelfsprekend worden."6

Op het moment dat het eisenprogramma 
die ambities in concrete maatregelen voor 
de architectuur omzet, neemt de verering 
voor Sandberg echter een vreemde wen
ding. De waardering voor zijn rol in de groei 
en ontwikkeling van het Stedelijk als insti
tuut blijkt omgekeerd evenredig met het res
pect voor wat hij naliet in het Stedelijk als 
gebouw. Plots is er geen sprake meer van 
Sandbergnostalgie en draait alles om het 
gebouw van Weissman. In de rubriek “uit-

licht van opzij sidelight

Plan Sandbergvleugel, illustratie bij Sandbergs tekst 
Musea op de tweesprong in het boek 

Museum in ^Motion?, 1979

gangspunten renovatie oudbouw” van het 
eisenprogramma staat weliswaar te lezen 
dat “het museum na de oprichting in 1895 
één periode heeft gekend waarin ingrijpen
de aanpassingen zijn verricht en waarvan 
de achterliggende motieven bepalend zijn 
geweest voor de ontwikkeling en de positie 
van het museum: de Sandbergperiode”. 
Maar tot die aanpassingen rekent men 
enkel Sandbergs aanpak van het museum 
van Weissman, opgetrokken in Hollandse 
neorenaissancestijl, en dan nog alleen de 
ingrepen in het interieur van het oude 
museum. Enkel zij behoren “intrinsiek bij 
de geschiedenis en de voorhoedereputatie 
van het Stedelijk” en zijn “derhalve in het 
monument opgenomen”. In alle verdere 
adviezen die betrekking hebben op de erfe
nis van Sandberg, blijft het programma bij
zonder vaag. Zo suggereert het programma 
voor het herstel en de renovatie van de ver
schillende tentoonstellingszalen “een 
detaillering te kiezen in de geest van de 
Sandbergperiode” en staat de auteurs 
“[h]et beeld van lichte strakke zalen en het 
heldere licht voor ogen”. Wat Sandbergs 
vroege ingrepen concreet inhielden - zoals 
het witwassen van de bakstenen van de tra- 
phal, het verwijderen van de lambriserin
gen en het aanbrengen van lichte wandbe
spanning in de zalen - komt niet ter sprake 
en wordt al helemaal niet historisch geduid. 
Meer zelfs, het eisenprogramma bepaalt 
botweg dat alle invullingen en latere aan
bouwsels moeten worden gesloopt. Elk 
overzicht van hoe, waar, wanneer en op 
wiens initiatief er aan het museum werd 
gesleuteld, ontbreekt.7 De enige uitbreiding 
die vermeld wordt, is de nieuwe Sandberg
vleugel aan de Van Baerlestraat (1954, 
J. Sargentini & F. Eschauzier) en over dat 
gebouw is de commissie eveneens verbijste
rend kort: het “moet worden gesloopt”: “Dit 
gebouw is onvoldoende functioneel en 
bevindt zich in een slechte bouwkundige 
staat. Handhaving is niet gerechtvaardigd 
en bovendien zijn de beperkingen voor de 
nieuwbouw te groot.” In de woorden van 
Van Rooy: de Sandbergvleugel “is een ver
haal apart. Deze was bedoeld als uitbreiding 
van de tentoonstellingsruimte maar heeft 
door de lange glasgevels nooit optimaal als 
zodanig gefunctioneerd. Architectonisch is 
de vleugel ook geen hoogvlieger en dit, 
gevoegd bij de slechte bouwkundige staat, 
rechtvaardigt afbraak.”

Vanuit een zuiver functionalistische argu
mentatie en zonder de minste architectuur-, 
cultuur- of kunsthistorische duiding wordt 
een stuk architectuurgeschiedenis van het 
Stedelijk Museum opgeruimd. Zoals het 
Amsterdamse bureau voor Monumenten & 
Archeologie echter al in mei 2004 betoogde, 
hanteert het Stedelijk daarmee een bekrom
pen definitie van het begrip ‘oudbouw’. Niet 
enkel het gebouw van Weissman, ook de 
aanpassingen en uitbreidingen onder 
Sandberg en zeker de Sandbergvleugel kun
nen immers worden beschouwd als “wezen
lijke - en internationaal gerespecteerde - 
bijdragen” aan de museumarchitectuur.8 
Met zijn open grondplan en raampuien van 
vloer tot plafond is dit bescheiden volume 
een ontegensprekelijk product van 
Sandbergs vernieuwende visie op een 
democratisch, toegankelijk en ‘levend’ 
museum. De uitbreiding - die hij later stee
vast als zijn “experimenteermodel van een 
nieuw museum” bestempelt - is tevens een 
vroege architecturale exponent van de flexi- 
biliteitsideologie die in de jaren ’ 70 populair 
zal worden en in het Centre Pompidou haar 
hoogtepunt zal beleven.9 Vooral de dia
grammatische geleding van het plan - bril
jant weergegeven door de illustratie bij 
Sandbergs tekst Musea op de tweesprong in 
het boek Museum in (Motion? uit 1979 - is 
baanbrekend voor zijn tijd.

Museumgebouwen vormen, net als 
kunstwerken in de verzameling of boeken 
in de bibliotheek, een onmiskenbaar deel 
van het museale patrimonium. Het geheu
gen van het museum krijgt niet enkel 
gestalte in de collectie, maar ook in en door 
de architectuur. Ambitieuze verbouwings- 
plannen gaan al te vaak ten koste van dit 
architecturale erfgoed, dat aan operaties 
wordt onderworpen die ondenkbaar zou
den zijn als het om artistiek bezit zou 
gaan.10 Nochtans kan het ook anders. De 
recente verbouwing van het Museum 
Boijmans Van Beuningen in Rotterdam 
(Robbrecht & Daem, 2003) bewijst dat uit
breidingen en functionele noden niet 
gepaard hoeven te gaan met symbolisch

J. Sargentini & F. Eschauzier
Sandbergvleugel aan de Van Baerlestraat, 1954

verlies. Het ontwerp van Robbrecht & Daem 
slaagde erin om verschillende historische 
fragmenten van een minstens even hybride 
en dichtgeslibd gebouw te bewaren, te res
taureren én op hun kracht uit te spelen. De 
verschillende vleugels werden er ontleed in 
hun architecturale waarde en ruimtelijke 
draagkracht, om ze op basis van die analyse 
in te schrijven binnen een programmatisch 
en architecturaal masterplan. 11

Architectuur en het museum van 
morgen

Terwijl het eisenprogramma nauwelijks 
interesse betoont voor de architecturale 
geschiedenis van het Stedelijk, getuigt het 
al evenmin van een visie op de rol van de 
nieuwe architectuur.12 Slechts twee minus
cule paragrafen zijn aan de uitgangspunten 
voor de nieuwbouw gewijd. De eerste para
graaf behandelt de stedenbouwkundige 
problematiek, waarbij een oplossing wordt 
bepleit voor de landschappelijke inrichting 
van het Museumplein en in het bijzonder 
voor het vervloekte ‘ezelsoor’, de opkrullen
de grasmat boven de ingang van de Albert 
Heijnsupermarkt aan de Van Baerlestraat. 
Of zoals van Rooy in de preambule bezwe
rend stelt: het “moet mogelijk zijn om deze 
naar het museum toe afkerende houding 
van het tuinlandschap, op esthetisch ver
antwoorde wijze betaald te zetten”. De 
tweede paragraaf gaat over de rol van 
architectuur in relatie tot de museale func
ties. Hier volgt het ene cliché op het andere: 
“De nieuwbouw is een gebouw waar dé 
kunst tot haar recht komt en het publiek 
zich thuis voelt. De architectuur is ingeto
gen en de detaillering is subtiel en mini
maal. De architectuur staat in dienst van de 
kunst. De bezoeker moet op een natuurlijke

wijze langs de kunst worden gevoerd. 
Tegenover deze bezinnende sfeer staat dat 
de nieuwbouw ook het kloppend hart van 
het museum vormt: de centrale ontvangst- 
hal, het kenniscentrum, het auditorium en 
het restaurant. Op deze plekken heerst een 
actieve sfeer.” Van Rooy verwoordt de rela
tie tussen oud en nieuw nog anders: “Ideaal 
zou zijn als de architectuurkritiek straks iets 
zegt in de trant van ‘harmonieus contraste
rend’.” “Eenheid in tweevoud” zou het 
architecturale ensemble van het Stedelijk 
moeten uitstralen, aldus van Rooy. .

Veel verder dan een stel voorspelbare vra
gen aan architectuur geraakt het Stedelijk 
dus niet. Enige ambitie om architectuur in 
te zetten in de vormgeving van het museum 
van morgen is afwezig. Nergens in het 
eisenprogramma van 2004 wordt trou
wens een state of affairs opgemaakt van de 
hedendaagse internationale museum
wereld. Naar een toekomstvisie is het al 
helemaal vruchteloos zoeken. Het contrast 
met de retoriek van buitenlandse instituten 
als het MoMA of Tate Modern is dan ook 
groot. Bij het opstarten van hun respectie
velijke bouwcampagnes werd het architec
turale project telkens verbonden met een 
ingrijpende herziening van het museum
concept in het algemeen. Via de architec
tuur zou ook het instituut ‘museum’ tot in 
zijn kern worden gewijzigd. In het Stedelijk 
daarentegen, moet de architectuur niet hét 
museum heruitvinden. Het museum wil 
bovenal zichzelf terugvinden. Uit de onver
holen Sandbergnostalgie, uit de termen van 
regeneratie en herstel in het rapport en het 
eisenprogramma, blijkt dat men narcistisch 
behept is met de eigen problemen en zwelgt 
in de crisisgevoelens.15 Het Stedelijk 
Museum wil er eerst en vooral zelf ‘bovenop 
komen’, het wil “terug naar de top”.
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De badkuip van Benthem Cr ouwel

Op 2 september 2004 worden de Nederlandse 
Benthem Crouwel Architecten uitgeroepen 
tot laureaat van de ideeënwedstrijd, met een 
ontwerp dat in de populaire pers algauw de 
bijnaam ‘de badkuip’ krijgt.14 Het contrast 
met het vorige ontwerp van Alvaro Siza is bij
zonder groot. In het ontwerp van Siza wer
den een reeks bouwvolumes van verschillen
de hoogte gegroepeerd rond een binnenhof 
met tuinen en patio’s. Die voorzichtige scha
keling van introverte ruimtes wordt bij 
Benthem Crouwel ingeruild voor één vrij
staand, sculpturaal volume, één opzienba
rende Gestalt op de hoek van het museum
plein. Van ver gezien doet dit ontwerp er 
alles aan om te scoren. Het gebouw is een 
krachtige en opvallende verschijning, het is 
niet al te complex en gekunsteld. Het heeft 
een herkenbare vorm die zich makkelijk in 
het geheugen laat prenten. Het gebouw 
heeft alles om tot een landmark uit te groei
en en kan onmiddellijk als icoon en als logo 
worden ingezet, op briefpapier, draagtassen 
en de andere merchandising. In relatie tot 
het museumplein doet het ontwerp een dui
delijke en eenvoudige stedenbouwkundige 
uitspraak: het creëert een plein dat van bin
nen naar buiten het museum loopt, een ver
plicht nummer sinds het Centre Pompidou. 
En ten slotte is ‘de badkuip’ een staaltje van 
constructieve innovatie, wat het nodige 
spektakel en een ‘spraakmakend’ imago 
garandeert. Van buiten gezien beantwoordt 
dit ontwerp dus aan alle standaardeisen 
omtrent ‘een nieuw museum’.

Maar los van die opvallende buitenkant 
valt er in het museum van Benthem 
Crouwel weinig te beleven. Om te beginnen 
hebben de architecten weinig moeite 
gedaan om oud en nieuw op een productie
ve manier op elkaar te betrekken. De kuip 
staat simpelweg naast het Weissman- 
gebouw en distantieert zich behoedzaam 
door middel van een lichtstraat, waarbij de 
onderliggende ruimte toepasselijk tot 
'oriëntatieruimte' is omgedoopt. Het oude 
gebouw verschijnt als een decoratieve faça
de in de open vestibule van het nieuwe: het 
vergt een pak goede wil om daar een ‘har
monieus contrast’ in te herkennen.

Ten slotte valt het interieur van de nieuw
bouw op door een conformistisch en prag
matisch museumplan. De kuip bevat een 
middelgrote en kleine zaal met bovenlicht, 
geflankeerd door een videoruimte aan de 
ene zijde en een auditorium aan de andere. 
Over de volledige lengte van het dak bevin
den zich de kantoren van de museumstaf. 
Op de kelderverdieping zijn twee middelgro
te zalen, een grote zaal en een serie techni
sche ruimtes ondergebracht. De grote 
publieke functies, zoals de kassa, de infor
matiebalie, de museumshop, de educatieve 
ruimten, het restaurant en het ‘kenniscen
trum’ — een nieuwe naam voor de biblio
theek naar analogie van de idea stores in 
Groot-Brittanië - bevinden zich in de grote 
transparante lobby op het gelijkvloers. In 
theorie kan de combinatie van deze pro
gramma’s een boeiend samenspel opleve
ren, maar in de praktijk is alles netjes afge
meten en nevengeschikt. Aan interessante 
verbindingen tussen de onderscheiden 
functies, spannende trajecten of inventieve 
ruimtelijke oplossingen ontbreekt het. De 
diversiteit van de programma’s wordt niet 
op een betekenisvolle manier gearticuleerd 
en het is gissen naar de respectievelijke 
functies en hun onderscheiden gebruiks- 
regimes. Overigens kan men zich moeilijk 
voorstellen dat het kenniscentrum en de bij
horende activiteiten van onderzoek en 
reflectie zullen gedijen in een hal waar tege
lijk geshopt, afgesproken, gegeten en 
gelounged wordt. De paar geplande 'stiltecel- 
len' zullen weinig soelaas brengen. De situ
ering van het kermiscentrum in de beglaas
de leegte van de vestibule is trouwens het 
meest flagrante voorbeeld van onverholen 
Sandbergnostalgie. Het inmiddels volledig 
versleten idioom van transparantie, toegan
kelijkheid en ontvankelijkheid - door 
Sandberg vertaald in de idee van een ‘open’ 
museum en gematerialiseerd in de uitbrei
ding van 1954 - wordt via een tegelijk 
pragmatische en futuristische verpakking 
gerecycleerd. Het is onbegrijpelijk dat de 
centrale ruimte van een museum dat - lui- 
dens hét rapport van 2003 - zijn collectie 
terug in het middelpunt zou moeten plaat
sen, een vorm krijgt die het midden houdt 
tussen een vlieghaventerminal, een shop
ping mall en een administratief centrum.
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Benthem Crouwel Architecten
Nieuwbouw Stedelijk Museum Amsterdam, inkomhal

Wat valt er verder over dit ontwerp te zeg
gen? Niet veel, zo blijkt ook uit het finale 
juryverslag. Tevergeefs zoekt men er naar 
een gedegen argumentatie voor de keuze 
voor Benthem Crouwel.15 Terwijl de andere 
inzendingen bijwijlen fors bekritiseerd wor
den, heeft men voor het winnende project 
enkel een fletse en nietszeggende lofzang 
over. Vooral de conclusie is verbijsterend 
simpel: “Het is Benthem Crouwel gelukt om 
het begrip 'eenheid in tweevoud’ op supe
rieure wijze gestalte te geven. Dat is een 
kwestie van architectuur. Bovendien is het 
Benthem Crouwel gelukt om het gezicht 
van het Stedelijk om te wenden naar het 
Museumplein. Dat is een kwestie van 
Stedenbouw. Op beide terreinen tonen 
Benthem Crouwel zich met dit ontwerp 
meesters in het métier. Realisatie van het 
plan van Benthem Crouwel is iets om je op 
te verheugen.”

Epiloog: de eerste steen

Op 9 oktober 2006 wordt de Sandberg- 
vleugel met de grond gelijk gemaakt, nadat 
de kersverse nieuwe directeur Gijs van Tuyl 
er met een bulldozer op is ingereden en de 
Amsterdamse wethouder Carolien Gehrels 
een steen door de ruit heeft gemikt. Dat 
Gehrels dit ‘feestelijke startsein’ geeft op uit
nodiging van het Stedelijk Museum zelf, 
geven haar woorden na afloop eens te meer 
betekenis: “Sandberg zelf was innovatief, 
spraakmakend, sprankelend. Daarom heb
ben vrijwel alle aanwezigen een steen 
gegooid. Dat was juist uit respect voor 
Sandberg, de vernieuwer. Het is misschien 
wat provocerend, maar dat is het Stedelijk 
ook altijd geweest.”16 De afbraak maakt 
pijnlijk duidelijk welke rol en betekenis de 
erfenis van de legendarische museumdirec
teur binnen het globale vernieuwingspro
ces werkelijk krijgt. Niet de ideeënrijkdom en 
de vernieuwende museumvisie van 
Sandberg zijn van belang, maar de sfeer 
van opwinding en controverse die met zijn 
bewindsperiode geassocieerd wordt. Het is 
de animator Sandberg waar het Stedelijk 
naar hunkert. Of het ontwerp van Benthem 
Crouwel dat in de plaats komt het museum 
zal laten uitgroeien tot de ‘sprankelende 
plek’ die het onder Sandberg was, valt sterk 
te betwijfelen. Buiten de boude geste van de 
hangende kuip en de grote luifel gebeurt er 
in dit ontwerp zo goed als niets. Maar dat is 
ook niet verwonderlijk: het eisenprogram
ma van 2004 had ook nauwelijks iets ver
langd van de architectuur van het Stedelijk, 
buiten het aanleveren van de nodige wand
en vloeroppervlakte. Gelukkig heeft de 
architectuurgeschiedenis uitgewezen dat 
het gebruik vaak bepalender is voor een 
gebouw dan de architectuur. Terwijl dit 
besef in de meeste gevallen pijnlijk uit
draait, kan het bij het Stedelijk Museum 
hoopgevend zijn.
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het leven van nu”. “[A]l, wat bijdraagt tot de 
vorm van nu, is daar op zijn plaats, [...] alles 
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Robbrecht en Daem en het Museum Boijmans Van 
Beuningen. Architecturale interventies opdat de 
dingen elkaar kunnen overlappen, in: 
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Hoewel niet vermeld, blijkt duidelijk uit de 
toon van de tekst dat opnieuw Van Rooy voor 
het schrijven ervan werd aangesproken.

16 Carolien Gehrels, geciteerd in: Hans van der 
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Stand-by: de passieve uitwerking van digitale kunst
GIJS VAN OENEN___________________

Interact or Die! zo luidt de titel van een nieu
we publicatie van V2/NAi. Kernachtiger 
kan de hedendaagse waardering van inter
activiteit niet worden verwoord. Wijzelf en 
de wereld om ons heen zijn rusteloos, 
koortsachtig, compulsief en misschien zelfs 
addictief interactief. Het nieuwe V2-boek 
neemt dit thema zo breed op dat het wel
haast per definitie waar is: interactiviteit als 
metabolisme, als de noodzakelijke uitwisse
ling van ieder levend organisme met zijn 
omgeving. Maar ook in meer toegespitst, 
cultureel-politiek opzicht zijn wij onver
saagd interactieve wezens, zij het nog maar 
sinds korte tijd. Namelijk sinds de jaren '60. 
Toen vielen de autoriteiten van hun voet
stuk en werd voor het eerst ook aan gewone 
mensen gevraagd ‘wat ze ervan vinden’. 
Eigenlijk op alle niveaus van de samenle
ving maakten vaste structuren en verhou
dingen plaats voor vlottende, interactieve 
relaties.

In de woorden van de socioloog Bram de 
Swaan: er vond een omslag plaats van 
bevelshuishouding naar onderhandelings- 
huishouding.1 In plaats van normen en 
regels zomaar aan te nemen op het gezag 
van een ander, mochten we allemaal mee
praten en vond iedereen het belangrijk zélf 
in te Zien waarom bepaalde normen ver
dienden nageleefd te worden, en andere 
niet. Dat begon met iets bescheidens als 
‘inspraak’, maar ontwikkelde zich alras tot 
omvattende circuits van consultatie, over
leg en medebeslissingsrecht. Sindsdien is 
ons leven een project naar ons eigen ont
werp, waar we zelf de verantwoordelijkheid 
voor opeisen. En waarover we dus ook 
steeds aan anderen verantwoording willen 
en moeten afleggen. Als we daar niet in sla
gen, hebben we het gevoel gefaald te heb
ben en voelen we ons neerslachtig of 
depressief. Interact or die!

Digitale media voeden meer nog dan enig 
ander modern cultureel fenomeen onze 
interactieve gewoonten en verlangens. Ze 
zijn letterlijk en figuurlijk altijd stand-by. In 
die zin zijn ze niet alleen in staat om inbreng 
van ons als gebruiker te accepteren en naar 
waarde te schatten, maar ze vragen er zelfs 
nadrukkelijk om. Een toetsenbord smeekt er 
in feite om aangeslagen te worden, verlangt 
dat zelfs. Vóór het Windowstijdperk kwam 
dat pregnant tot uitdrukking in de zoge
naamde DOS-prompt. Op ons zwarte 
scherm zagen we alleen een klein, groen 
regeltje met een paar cryptische symbolen 
gevolgd door een ongeduldig oplichtende 
cursor, ongeveer zo:

C:\MSDOS\SYSTEM\>_

Die prompt - nomen est omen - knipperde 
ons welhaast verwijtend toe: “komt er nog 
wat van!?”

Mede onder invloed van Apple hebben 
onze computers een wat gebruiksvriendelij
ker (inter)face gekregen, met gezellige 
icoontjes die we kunnen aanklikken in 
plaats van een donker leeg scherm met een 
strenge, gebiedende cursor. Zo’n cursor 
hoorde eigenlijk nog thuis in het tijdperk 
van de bevelshuishouding, de tijd waarin 
IBM groot werd. De icoontjes daarentegen 
vertegenwoordigen het interactieve tijdperk 
van de onderhandelingshuishouding, 
waarin wij burgers of gebruikers geen beve
len of voorschriften meer krijgen, maar 
worden genood onze medewerking te verle
nen. Zij hebben ons nodig, de apparaten, 
media en kunstwerken, meer nog haast dan 
wij hen nodig hebben; dat is de boodschap 
van de interactieve media. En wij zijn gevoe
lig voor hun verzoek.

Dat begint al thuis. Voortdurend werpen 
wij een blik op onze media. Een blik op tele
tekst voor treinvertragingen, op buienradar 
om te zien of we droog op ons werk kunnen 
komen, op het computerscherm om te zien 
of er nog mail is, op de gsm of er sms’jes 
zijn. Talloze andere apparaten - wasmachi
ne, centrale verwarming, ijskast, stereo - 
tonen intussen beleefd maar ongevraagd 
hun ‘status’, via displays, ledjes, meters en 
wijzers. En tijdens het ontbijt werpen we 
een blik op de magnetron om te zien hoe 
laat het is: moeten we al de deur uit?

Yang Zhenzhong
Surrounded, 2004

Onderweg gaat het door. In de auto was er 
altijd al het verleidelijk oplichtende dash
board en nu is er dan het gps-scherm, dat 
beter weet hoe we onze doelen moeten 
bereiken dan wijzelf. Maar ook in het open
baar vervoer hangen overal schermen, die 
even ongericht als onophoudelijk hun 
onbeduidende boodschappen op ons afstu
ren. Soms verschijnt - in de Amsterdamse 
tram - een foutmelding midden op het 
scherm, maar vreemd genoeg belet dit de 
boodschappen niet onverstoorbaar voort te 
rollen. De foutmelding is zelf de fout - even 
redundant en zelfreferentieel als de overige 
beelden en boodschappen die de schermen 
ons aanbieden.

De overbodige toeschouwer

Eenmaal aangekomen in de centra voor 
hedendaagse kunst wacht ons eenzelfde 
ontvangst; in die zin convergeren private 
sfeer, publieke ruimte en tentoonstellings
zaal. Ook in deze kunstcentra wachten 
monitors, beeldbuizen en schermen ons op. 
Op zichzelf is dat natuurlijk niet verwonder
lijk. We leven in een tijd van beeld, media, 
schermen en computers, en dat zien we 
terug in de digitalisering van de kunst. 
Zulke kunst ontwikkelt heel eigen manieren 
om te representeren, te verrassen, te verlei
den en te ontregelen.

En bovenal, zoals ook Interact or Die! 
beklemtoont: zulke kunst is interactief. De 
bezoeker wordt bij het kunstwerk betrok
ken. In plaats van als passieve beschouwer 
de werken louter te ondergaan en zichzelf 
aan hun vanzelfsprekend gezag te onder
werpen, wordt hij actief deelnemer aan een 
proces waarin het kunstwerk zichzelf reali
seert. Hij mag meepraten: de onderhande
lingshuishouding in de kunst. Niet hele
maal op dezelfde manier als in de politiek en 
de samenleving natuurlijk. De kunst, zelfs 
interactieve kunst, is niet op dezelfde 
manier democratisch als de politiek. Anders 
gezegd, als kunstbezoeker zijn wij op een 
andere manier geëmancipeerd dan als bur
ger. Niemand, ook wijzelf niet, verwacht 
van ons dat we de kunstenaar overstem

men, zoals dat via stemmen in de politiek 
gebeurt. Maar zowel de kunstenaar als de 
bezoeker zelf verwacht engagement met 
moderne kunst. Met elektronische mediali- 
teit is zulk engagement op een voorheen 
ongekende manier interactief vorm te geven.

Er zijn vele bijzondere en indringende 
installaties die dit op overtuigende wijze 
doen, zoals Interact or Die! ook laat zien. 
Mijn idee is echter dat de steeds toenemen
de medialisering die veelal met interactivi
teit in de kunst gepaard gaat, ook een ander, 
tegengesteld effect op de bezoeker uitoefent. 
Daarin spelen schermen en projecties een 
belangrijke rol. Zoemende en klikkende pro
jectoren, videorecorders en dvd-spelers 
heten ons, zoals gezegd, in de tentoonstel
lingsruimte welkom, zoals de vriendelijke 
displays van onze apparatencollectie dat bij 
thuiskomst weer dóen. Die ruimte is daar
mee in feite al gevuld met activiteit, niet 
zozeer een afwachtende als wel een bezige 
ruimte. De verspreide apparaten lijken wel 
zachtjes met elkaar te converseren, een 
interactief gemurmel dat enerzijds gastvrij 
overkomt - zoals het geluid dat opstijgt uit 
een orkest wanneer wij de zaal betreden, 
voorafgaand aan het concert - maar ander
zijds de bezoeker een vaag gevoel geeft niet 
zozeer gast als indringer te zijn, of beter 
nog: passant.

Dat gevoel is wellicht het sterkst wanneer 
men een installatie van digitale kunst 
bezoekt op een rustig moment, wanneer 
nauwelijks andere bezoekers aanwezig zijn. 
Apparaten snorren en projecteren hun 
beelden óp schermen en muren, zonder dat 
een menselijke adressaat aanwezig is. En ze 
gaan daarmee door ook nadat ik, als eenza
me passant, weer ben verdwenen. Dat geeft 
mij als bezoeker een zeker gevoel van over
bodigheid. Het werk loopt door, of ik er nu 
getuige van ben of niet. Misschien heeft het, 
op verhulde wijze, mijn aanwezigheid nodig 
om zichzelf te verwerkelijken, maar het lijkt 
zich ‘af te spelen’ zonder mijn aanwezig
heid nodig te hebben of op prijs te stellen. 
Het werk is, zou je kunnen zeggen, zelfon- 
derhoudend.

Dat gevoel enigszins van mijn stuk te 
worden gebracht, verdwijnt niet wanneer 

mijn aanwezigheid, of eigenlijk mijn passe
ren, wel degelijk de oorzaak is die een kunst
werk in gang zet. Zoals in een dwarsgang 
van TENT in Rotterdam, de onderverdie
ping van Witte de With, waar mijn passage 
een serie minisculptuurtjes aan de wand in 
gang zet: miniatuurfietsers, zwemmers en 
hardlopers die ijverig beginnen te malen en 
spartelen. Ongeveer zoals een orkest dat 
gaat spelen als ik ben binnen gekomen. 
Maar de figuurtjes blijven hun rondjes 
draaien, of ik nu blijf of niet. De interactivi
teit beperkt zich ertoe dat mijn loutere aan
wezigheid een verder doelloos proces in 
gang zet, waarin de figuurtjes zichzelf 
afmatten in hun circulaire activiteit. Ze 
hebben mij niet nodig, terwijl een orkest op 
zijn minst aangedaan zou zijn als het 
publiek zomaar de zaal zou verlaten.

Het interpassieve kunstwerk

Veel mediakunst lijkt wel, bedoeld of onbe
doeld, de interactiviteit voorbij, een situatie 
die we als interpassiviteit kunnen aandui
den. Interpassiviteit - oorspronkelijk een 
term van de kunstfilosofen Slavoj Zizek en 
Robert Pfaller - wil zeggen dat we onszelf 
als bezoeker nog steeds als interactief en 
geëngageerd ervaren, maar dat het kunst
werk ons engagement niet meer nodig heeft 
om zichzelf te realiseren.2 Nadat wij ons ten 
opzichte van het kunstwerk hebben 
geëmancipeerd en ons met zijn verwerkelij
king zijn gaan inlaten, heeft het kunstwerk 
zich als het ware op zijn beurt geëmanci
peerd en heeft het geleerd zich onafhanke
lijk van ons op te stellen, door al op onze bij
drage te anticiperen en die al voor eigen 
rekening te nemen.

Deze nieuwe passiviteit brengt ons niet, 
zoals men op het eerste gezicht zou kunnen 
denken, terug in de ‘bevelshuishouding’, 
waarin we ook een passieve rol aannamen 
ten aanzien van het gezag, in dit geval van 
het kunstwerk. 3 Zij brengt ons integendeel 
in een stadium voorbij de onderhandelings
huishouding, voorbij de participatie en in 
zekere zin voorbij de emancipatie. Dat bete
kent niet dat we niet meer onderhandelen,
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participeren of geëmancipeerd zijn, net 
zomin als postmodern betekent dat we niet 
meer modern zijn. We doen dat allemaal 
nog wel, maar de inhoudelijke betekenis 
ervan lijkt verloren te zijn gegaan, ten koste 
van het procedurele of interactieve aspect. 
De interactie gaat gewoon door, op volle 
toeren, maar zij bewerkstelligt noch bij het 
kunstwerk noch bij de bezoeker nog een 
concreet positief effect. Beide zijn in zekere 
zin de participatie of interactie ontgroeid.

Bij het kunstwerk is dat het geval omdat 
het zoals gezegd inmiddels zichzelf kan vol
tooien of onderhouden, zonder participatie 
van onze kant. Het kunstwerk is met ande
re woorden zelfvoldaan. Wij bezoekers zijn 
ook zelfvoldaan, maar tevens erg vermoeid 
geraakt door de voortdurende eisen die de 
participatie en de interactie aan ons stellen, 
in de kunst en in de rest van het maatschap
pelijk en politiek leven. Hoewel wij een 
onverminderd hoge prijs stellen op onze 
zelfbepaling, ons vermogen en ons recht om 
alleen te leven naar normen die wij zelf 
mede onderschrijven, brengen wij dit in ons 
concrete gedrag niet altijd meer op. 
Heimelijk zijn wij blij dat andere instanties, 
bijvoorbeeld de kunstwerken, de emancipa
toire last van de interactiviteit van ons wil
len overnemen. Daarom bezwijken wij 
steeds vaker voor de verleiding die last aan 
hen uit te besteden.4

Een zeker gevoel van onthechting en pas
siviteit komt dan over ons, een gevoel de 
zaken niet meer in eigen hand te hebben 
- en dus eigenlijk niet (meer) te willen heb
ben. Onze door technologie gedreven omge
ving daarentegen neemt de zaken wel 
steeds meer in eigen hand en voor eigen 
rekening: gps-apparatuur die ons toe
spreekt, poortjes die ons toelaten of weige
ren, Amazon die ons aanbevelingen stuurt 
van boeken die we leuk zouden kunnen vin
den, videorecorders die in onze plaats tele
visie kijken - een voorbeeld van Zizek en 
Pfaller. “Dames, heren, videorecorders, 
gegroet!” zei VRT-presentator Nic Balthazar 
ooit olijk bij de inleiding van een speelfilm- 
avondje.

Het zijn de media zelf die genieten, zeg
gen Zizek en Pfaller, en die gedachte komt 

ook bij mij op als ik op een tentoonstelling 
monitors en schermen overal in hoeken van 
de ruimte zie staan en zitten, soms comfor
tabel geplaatst op stoelen terwijl bezoekers 
zelf moeten staan, en niet zelden eerder 
naar elkaar gericht dan naar het menselijk 
publiek. Zijn wij hier als bezoeker nog 
nodig? Worden wij hier niet in zekere zin 
buitenspel gezet door de werkelijke partici
panten, de digitale media, en door de wijze 
waarop zij zijn opgesteld?

Zo’n gevoel wordt niet alleen opgewekt 
door schermen die her en der in de ruimte 
vooral elkaar lijken waar te nemen, maar 
ook door installaties die ons naar verschil
lende schermen tegelijk laten kijken. Een 
min of meer willekeurig voorbeeld ontleen 
ik aan een recent bezoek aan Daywatch- 
Nightwatch van Pantelis Makkas (1976) in 
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Daar 
kijk je als bezoeker simultaan naar drie 
grote schermen, waarop drie verschillende 
verhalen worden verteld die - zo blijkt - op 
enkele punten naar elkaar verwijzen. Als 
het aan Makkas had gelegen, vertelt hij in 
een begeleidend interview, waren het zelfs 
twaalf schermen geweest. Maar ook bij drie 
- grote - schermen krijg ik als bezoeker al 
een verloren gevoel, alsof ik tegenover een 
overmacht sta en mijn aanwezigheid alleen 
al daardoor eigenlijk niet van tel is.5 Sterker 
nog, in hetzelfde interview zegt Makkas dat 
hij uiteindelijk besloot het bij drie schermen 
te laten “zodat de kijker het vierde scherm 
wordt”. Dat is inderdaad het gevoel dat zijn 
installatie bij mij teweegbracht: als je nog 
wilt meedoen, kun je maar beter zelf ook 
een scherm zijn.

Een nog sterkere 'schermbeleving' bereikt 
de Chinese mediakunstenaar Yang 
Zhenzhong in zijn installatie Surrounded 
(2004), die dit jaar ook te zien was op 
DEAF07, het Dutch Electronic Art Festival 
in Rotterdam.6 De bezoeker is daar geheel 
omsingeld door grote schermen, alsof hij in 
een spiegelpaleis was. Van alle kanten ziet 
hij levensgroot mensen op zich af komen. 
Overbodiger en irrelevanter kan hij zich 
haast niet voelen. Ook hier zijn de scher
men de hoofdrolspelers, eerder dan de 
bezoeker. De virtuele mensen op de scher

men lopen als het ware op hun virtuele 
medespelers op de tegenoverliggende scher
men toe. Hun interesse ligt bij de andere 
schermen, niet bij de bezoeker. Die wordt 
gemedieerd, overgeslagen: hij is een passie

ve ‘bijstaander’, eerder dan het middelpunt 
van een interactieve massa.

Deze indruk wordt nog eens bevestigd 
door de wijze waarop Yang Zhenzhong zijn 
film produceerde. Hij rustte een rolstoel uit 
met een camerasysteem dat 360 graden 
rondom kan filmen, nam erin plaats en liet 
zich op een druk plein door passanten rond
duwen. Hier vindt dus eigenlijk een dubbele 
uitbesteding plaats: Yang Zhenzhong neemt 
onze plaats als bezoeker in, en het camera
systeem op de rolstoel kijkt namens hem (en 
ons). Zo zijn wij als bezoeker weinig méér 
dan een stand-in voor een afwezig appa
raat. Ook hier worden we in feite genood 
zelf een scherm te worden, een scherm 
waarop projecties ten bate van andere 
schermen kunnen plaatsvinden.

Bijna geen evenement is tegenwoordig nog 
denkbaar zonder 'groot scherm’, zoge
naamd opdat aanwezigen de gebeurtenis
sen kunnen volgen. Maar zo’n scherm doet 
in feite iets heel anders. Het transformeert 
de bezoekers van actief geïnteresseerden, 
die een positie ergens voor of ergens tegen 
zouden willen uitdrukken, in passief gede- 
soriënteerden, die noch ergens voor noch 
ergens tegen zijn, maar louter ‘aanwezig’. 
Het creëert, in wat meer klassiek sociolo
gisch jargon, een massa: verzamelde, maar 
verstrooide individuen die bovenal ingeno
men zijn met hun eigen aanwezigheid, 
meer dan met datgene in naam waarvan zij 
aanwezig zijn.

Hedendaagse mediakunst, alsmede de 
wijze waarop zij wordt tentoongesteld, deelt 
veelal in deze interpassieve malaise. Anders 
dan werkelijk interactieve kunst genereert 
zij geen engagement, maar juist onthech
ting, verstrooiing en desinteresse. Zij doet 
dit vaak, paradoxaal genoeg, te midden van 
een algemeen subjectief gevoelen van inter
actieve opwinding. Illustratief is een foto 
van het YouTube fenomeen Esmée Denters, 
die dit voorjaar in het voorprogramma van 

Justin Timberlake mocht optreden. We zien 
haar enthousiast op het podium staan- ter
wijl zij met een camera een filmpje maakt 
van haar publiek dat tegelijkertijd haar met 
talloze mobiele telefoons filmt (allemaal 
filmpjes die in no time zelf weer op YouTube 
zullen staan). Ook hier zijn het de camera’s, 
telefoons en schermen die het leeuwendeel 
van de activiteit voor hun rekening nemen, 
terwijl de menselijke actoren er min of meer 
doelloos en verloren tussendoor dwalen. Zij 
zijn enthousiast niet ondanks, maar juist 
door hun ondergeschikte rol. Hun voor
naamste functie is dat zij de tevreden snor
rende en klikkende media vasthouden. Zij 
zijn blij omdat zij hun emancipatoire last, al 
is het maar voor even, kunnen uitbesteden 
aan de digitale media, die gelukkig immer 
stand-by zijn.

Noten

1 Bram de Swaan, Uitgaansbeperking en uitgaans- 
angst: over de verschuiving van bevelshuishouding 
naar onderhandelingshuishouding, Amsterdam, 
Meulenhoff, 1979.

2 Slavoj Zizek, The Plague of Fantasies, London, 
Verso, 1997: Robert Pfaller, Die IUusionen der 
Anderen. Über das Lustprinzip in der Kultur, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002.

3 Elmer Schonbergers Huizingalezing van 2005 
over de hedendaagse (mis)appreciatie van klas
sieke muziek zou men kunnen lezen als een 
pleidooi voor terugkeer naar een culturele 
bevelshuishouding.

4 Gijs van Oenen, A machine that would go of 
itself. Interpassivity and its impact on political life, 
in: Theory & Event, 9/2, 2006: id., Het nieuwe 
veiligdom. De interpassieve transformatie van de 
publieke sfeer, in: Open, 2004, nr. 6, pp. 6-16.

5 Interview door Eva Fotiadi; online op: 
www.smba.nl/static/en/ exhibitions/pantelis- 
makkas/nieuwsletter-98.pdf.

6 Online te zien op: 
www.yangzhenzhong.com/ eng/ mainframe.ht 
ml: klik op ‘artwork’ en daarna op 
‘Surrounded’. Zie ook Interact or Die! (de cata
logus bij DEAF07), pp. 191-194.

http://www.smba.nl/static/en/
http://www.yangzhenzhong.com/
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Asta Nielsen
Tussen ruis en guillotine

DIRK LAUWAERT

Scalpel

Pas in de jaren ’10 ontdekt de film het 
bestaan van de camera en wordt zo een cul
tuur. Daarvoor toont de film figuren die ons 
vooral charmeren. Het ‘oh’ van de verwon
dering blijft nooit uit: boeketten, vrouwen, 
tovertrucjes, mannen met opgeplakte baar
den, gesticulaties, golven, mensen op pro
menades. Alles wuift ons overtuigd en goed
geluimd toe.

En dan is er plots de camera. Gedaan met 
het jolige feest dat zich voor het apparaat 
afspeelt. Weg is de “Mondo Novo” van 
Tiepolo. Niet meer doorheen de lens wui
ven, maar met de machine werken. Niet 
meer kijken, maar doen.

De camera blijkt wreed: nanometer voor 
nanometer schraapt hij de huid af, tot hij op 
het blote vlees zit. Alles moet weg: de char
me van het zien, het naïeve wuiven, de ver
baasde open monden. In plaats daarvan 
wordt de camera een vlijmscherp scalpel. 
De camera is geen hakbijl, zelfs geen 
zwaard. In één stapje legt Lilian Gish ons 
verlangen bloot. Niet het heroïsche verlan
gen van het slagveld, maar het weerloos 
verlangen van de operatietafel.

Het aanvankelijk wuivende acteren, dat 
genereus, expansief en aandoénlijk is in 
zijn beste bedoelingen, is na het besef van 
de camera tot het tegendeel verworden. De 
nieuwe film heeft het heel slecht met ons 
voor: het is een bijtend zuur ontdaan van 
iedere generositeit, een nauwelijks te verdra
gen wreedheid zonder concessie. Weg die 
eerste toeschouwer en de rustgevende com- 
pliciteit van het variété boordevol onhandi
ge, maar juist daardoor goede bedoelingen: 
je kon elkaar tenminste uitschelden.

De wrede camera zet diva’s en stars aan 
de sterrenhemel van kapitalisme én ver
beelding. Een seculiere Onze-Lieve-Vrouw- 
Hemelvaart, een nieuwe Olympos voor nieu
we góden. Maar de stars danken hun naam 
niet aan heiligheid, wel aan wreedheid. Snel 
en efficiënt snijden ze in de zenuwbanen van 
ons verlangen naar schoonheid en verliefd
heid. Al onze pogingen om hier redelijkheid 
in te brengen mislukken. We zijn veroor
deeld tot een irrationele en daardoor kitsche
rige verhouding. Kanteling dus van aan
doenlijke kitsch der eerste spelers naar de 
verkitschte toeschouwers. De camera draait 
de zaal gewoon om: verrukt zitten we nu aan 
de slechte kant. Zo radicaal zal het in de film 
daarna nooit meer omkeren. Integendeel, 
met de klankfilm wordt het scalpel wegge
legd, de wreedheid opgeborgen.

Vandaag - om de veranderde spelregels 
aan te geven - is het misprijzen de regel. 
Aan beide kanten van het scherm doorziet 
men de andere partij. De acteur weet te 
goed wat van hem verwacht wordt en het 
publiek beloert of krijgt waarop het reken
de. Beiden doorzien elkaar als vijandige 
geliefden die voor de laatste keer in dezelfde 
kamer zitten.

Dat was dus niet het geval bij de eerste 
actrices die de camera ontdekken. Het spel 
met de camera is te ernstig, de inzet te 
groot, de ontdekkingstocht te fascinerend 
om er met misprijzen vanaf te komen. 
Niemand weet waar hij zal belanden. Maar 
in het begin is er alleszins dit: het snijden 
net onder de huid, tegen de aorta aan, de 
hartstilstand nabij.

Lyda Borelli, Lilian Gish, Asta Nielsen 
- het zijn topchirurgen. Bij iedere film bin
den ze ons vast op een tafel waar tegelijk 
erotiek bedreven en marteling uitgevoerd 
zal worden. Het gelaat van Nielsen laat ons 
trillend - tussen extreem genot en ondraag
lijke pijn - achter op het kille metaal van de 
tafel. We fluisteren ‘nóg’, we schreeuwen 
‘nóóit meer’. Zo extreem zal de film ons 
nooit meer bedreigen.

Zuur

Het scalpel is één metafoor, het zuur een 
andere - wellicht nog een betere. De stars 
en diva’s smaken bitter. Hun mond hangt 

naar beneden. Gish moet haar mondhoe
ken als een Pierrot met twee vingers 
omhoogduwen. Borelli schuifelt met bolle 
rug door haar verdriet. En Nielsen boort 
zich door haar leed met een heroïsch stram
me blik. Het zuur dringt in alle lagen van 
het beeld.

De actrices zijn nooit losjes in hun spel. 
Krampachtig en intens persen ze hun 
figuur uit hun lichaam, zoals de houtsnij
der met een beitel de krullen uit het hout 
klopt. Verbeten, in uiterste concentratie 
snijden ze in zichzelf om hun uitgepuurd 
bewegingsmateriaal in te zetten in wisse-, 
lende filmkaders, bij wisselende tegenspe
lers, in telkens andere en toch dezelfde situ
aties. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Louise Brooks die in het volgend decennium 
onbeheerst improviseert en geen helder 
vocabularium van bewegingen aanreikt.

Het zijn overigens bewegingen voor de 
Grote Emoties: intens verlangen en verliefde 
extase, woede en wanhoop. In de klassieke 
schilderkunst (van Poussin tot Fragonard) 
kan iedere kijker ze ogenblikkelijk identifi
ceren. Naar fysionomische handboeken 
schilderen (Le Brun) is echter iets heel 
anders dan die grote emoties met je eigen 
bewegingsmateriaal, dus mét je eigen 
lichaam vast te zetten. Het hout van Ernst 
Barlach is iets anders dan het lijf van Asta 
Nielsen. Zij maakt, een strak figuratief 
patroon voor grote emoties zichtbaar in een 
autonoom lichaam. Maar er is een prijs te 
betalen voor het artistieke geweld dat die 
schema’s aan het lichaam oplegt. Men moet 
voor de camera dat vrij bewegende, sponta
ne lichaam opgeven: zuur is onvermijdelijk.

Maar juist door de autodafé van dat auto
nome lichaam is het gezag van Asta Nielsen 
over beeld, ruimte, tegenspelers, verhaal en 
publiek absoluut. Het is de zelfbeheersing 
als basis voor een ritueel waaraan geen ont
snappen mogelijk is. Haar tonus is plechtig
heid (wat in de klankfilm onmogelijk 
wordt). De jonge, verblufte camera blijft net 
zolang lopen als nodig is voor de monoloog 
van haar spel. Tegenspelers verstenen en 
wijken achteruit om zich niet te verbran
den, ze verliezen hun houding bij de aan
blik van zoveel buitensporigheid. Het ver
haal vervluchtigt zoals kokend water in een 
ketel. Onaangenaam, sterker nog: angst
wekkend. Repliek? Ónmogelijk!

Gevaar

Naar Nielsen kijken, zoals naar Borelli of 
naar Gish, is niet zonder gevaar. Hen één 
keer zien is hen nooit meer kunnen verge
ten. Niet omdat ze ons moederlijk en 
beschermend dragen zoals kort daarna de 
actrices in de klankfilm, maar omdat ze ons 
vanuit een kille désamour kwetsen. Wie ont
houdt men het best: de moeder die ons 
beschermt, of de minnares die ons verlaat?

Die paradoxale liefde voor het afstandelij
ke is wellicht alleen maar mogelijk geweest 
in de extreme periode tussen art nouveau 
en expressionisme, tussen nabis en kubis
me, tussen Poiret en Chanel, tussen art deco 
en de Stijl, tussen reform en revolutie. Deze 
culturele oerknal is de toile de fond van de 
diva’s en stars. Hun wreedheid is ook de 
wreedheid van deze mythische decennia. 
Zij binden onwaarschijnlijk succes aan de 
briljante en extreme exploraties van het 
jonge medium. Of hoe de inherente vulgari
teit van de film tegelijk de werkplaats is voor 
de hoogste esthetische luciditeit. In amper 
15 jaar is een complete filmische hypothese 
ontworpen en zijn er consequenties uit 
getrokken. Maar de prijs van de toeschou
wer bleek uiteindelijk te hoog: hij ging 
schuilen onder het dak van de klankfilm.

schijnbare ‘improvisaties’ van Kandinsky 
waaronder een complexe systematiek van 
bekende vormen ligt. Hier is improvisatie in 
een ijzersterke choreografie ingebed. De 
vergelijking van Nielsen en Brooks helpt dit 
te verduidelijken: Brooks improviseert zon
der partituur. Het resultaat is van een heel 
andere orde en van een heel andere fragili
teit. Brooks is niet wreed zoals Asta Nielsen, 
maar brutaal.

Overgang

Het spel van Nielsen, maar ook van andere 
actrices uit deze periode, heeft één domi
nante stijlfiguur waaruit alle andere afge
leid worden: de snelle overgang van één 
extreme uitdrukking naar zijn oppositie. Dit 
acteerspel is gemonteerd: niet als een orga
nische overgang van emoties maar als een

radicale schnitt. Die overgang is het mes 
waarmee het verhaal (en meteen ook de 
toeschouwer) wordt opengesneden. Het is 
de overgang van explosie naar stilstand, 
van uitdrukking naar matheid (zoals de 
harpiste eerst tokkelt en meteen daarna de 
trilling met de handen moet afbreken), van 
emotie naar het bekijken van emotie (hoe 
voelt dit?), van lichaam naar gelaat, van 
ledematen naar oog en blik, bij de tegen
speler en plots los van hem, van breed beeld 
naar close-up, van het lichaam in het decor 
naar de zelfobservatie, van personage naar 
actrice.

Dit gebeurt even heftig en snel als in Les 
demoiselles d’Avignon waar de ronding van 
het lichaam (bij Nielsen de ronding van het 
gevoel) vervangen wordt door de ribben van 
een geometrisch lichaam. Een plooi waarin 
de vezels van het papier kraken. Dat kraken 
is dan weer een symptoom van de agressivi
teit van dit allereerste acteren voor de 
camera. (Mannelijke acteurs zullen dat 
soort overgangen pas in de screwball comedy 
kunnen laten zien en nog later in de ac
teerstijl van de actor’s studio.)

Die emotionele montage is op het eerste 
gezicht moeilijk te verzoenen met de lange, 
ongeregisseerde, geïmproviseerde shots 
voor grote emotionele scènes. Improvisatie 
en duur lijken de organische continuïteit 
van emoties eerder te bevorderen. Toch put
ten deze improvisaties uit beschikbare en 
gesloten schema’s die als harde parels aan 
elkaar worden geregen. Vergelijk het met de

Het speldetail

De omslag is één figuur, de kleine improvi
satie een andere. Asta Nielsen heeft in het 
zeer kleine, nietige haar meesterschap 
gelegd. Daarmee weet ze de heftigste emo
ties op te wekken. Bijna onmerkbaar, maar 
toch aangrijpend raakt ze een object aan; ze 
zoekt steun met haar hand of geeft zelf 
steun aan de zwakke man (die hand op de 
kruin van zijn hoofd op de schokkende 
gebogen rug!). Binnen het grote akkoord 
dus een kleine frase, een cadens waarin de 
actrice even de bakens verzet. Niet langer de 
scherpe overgang van de ene houding naar 
de andere, maar een onverwachte verduide
lijking, een verspreking binnen het schema. 
Niet de plooi van het tafellaken, maar de 
rimpeling ervan. Het lijkt op de byplay van 
actor’s studio, maar die bevordert de emotio
nele continuity.

De byplay is een naturalistische techniek, 
een toevoeging aan de grote lijn (de accen-
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Asta Nielsen in Afgrunden (The Abyss), regie Urban Gad, 1910 Asta Nielsen in Den Sorte (The Black Dream), regie Urban Gad, 1911

Asta Nielsen in Mod Lyset (Towards the light), regie Holger-Madsen, 1919 Asta Nielsen in Mod Lyset (Towards the Light), regie Holger-Madsen, 1919

tuering, het cursief, de onderlijning, het 
kapitaal) die er is om aandacht te trekken, 
niet om te veranderen. Nielsen speelt het 
detail als glosse, voetnoot, commentaar in 
de marge, cruciale nevengedachte die als 
een venster de gesloten kamer opent. Wat 
ze al spelend denkt wordt zijdelings, in 
mineur, toegevoegd. Als een bijkomend 
geschenk, niet als een opgedrongen 
ingreep. In het detail laat Nielsen ons naar 
net iets anders kijken (dat kan ik ook nog 
even doen). In de byplay daarentegen 
dwingt de acteur van de actor’s studio ons 
iets te zien dat eigenlijk niet verrassend is. 
Het detail bij Nielsen is niet het resultaat 
van de uitlevering aan de trance, maar van 
een scherpe analyse van de scène en wat 
ermee gedaan kan worden.

Grond

In het begin is er de grond waarop Asta 
Nielsen staat, de grond vanwaaruit ze 
speelt. Geworteld als een eik in de aarde. 
Daar wijkt ze geen ogenblik van af. Ze valt 
ook nooit op de grond - zoals de Italiaanse 
diva’s in dezelfde periode dat zo aangrijpend 
mooi kunnen. Natuurlijk krijgt ze de hakbijl 
in de schors, maar de vaste stam klinkt 
alleen maar resonerend als een bas. Ze 
steunt op een commode, ze leunt op een 
partner - maar vallen? Nooit.

Later zullen Jean Renoir én Luchino 
Visconti hetzelfde willen laten zien en ook 
Jean Gabin en John Wayne spelen vanuit de 
grond onder hun voeten. De aarde voedt 
hen, niet de lucht. Diva’s zijn solair, Nielsen 
is aardgebonden. Diva’s trillen, Nielsen 
ruist. Beiden verplaatsen ze zich op een heel 
andere manier: de diva’s snel, Nielsen traag. 
De diva leeft zich uit in de ruimte, Nielsen 
ervaart de ruimte als een hindernis. Het 

liefst zou ze niet bewegen en de hele ruimte 
naar zich toetrékken in plaats van er zich in 
te verliezen. De grond houdt haar niet 
gevangen, maar voedt haar. Ze denkt en 
voelt vanuit de grond. Dat geeft haar zwaar
te, of beter ernst. Van daaruit: haar moraal, 
karakter, zelfbewustzijn en emoties.

Haar ogen zijn de proef op de som: ze 
schijnen onbeweeglijk. De ogen zijn het 
lichtbaken dat traag verschijnt en weer ver
dwijnt. Ze klappen open als een guillotine, 
op het scherpst van de schuine snede. Haar 
glinsterend oog, haar glinsterende blik is de 
enige uit de hele filmgeschiedenis.

Eerbied

In het begin is er eerbied - in tegenstelling 
tot de stars van de klassieke periode die het 
publiek flatterend willen charmeren (bij
voorbeeld Greta Garbo waarmee de late 
Nielsen speelt in Die Freudlose Gasse).

De eerbied is de morele pendant van het 
schrijden dat Amerikaanse acteurs volgens 
Fritz Lang niet kennen en niet kunnen. Het 
trage aftasten van de grond en de emoties, 
dat is eerbied voor die grond en die emoties. 
De lucide actrice raakt haar personages niet 
aan vanuit ironie, maar vanuit een andere 
afstand. Nooit speelt ze hen neerbuigend, 
maar ook niet meegesleept zoals de Italiaanse 
diva’s. Aan de vormeloze klei die scenaristen 
en regisseurs haar toespelen geeft ze telkens 
een moderne lyrische vorm. Typerend voor 
het moderne is het ontdekken en ombuigen 
van schema’s uit de populaire cultuur. Zo ook 
bij Nielsen: ze herkent zich niet in pathetische 
zelfbekentenissen, maar ziet ze als materie 
waar ze haar eigen vormentaal aan toetst en 
mee verrijkt. Niet verwonderlijk dat zoveel 
moderne kunstenaars zich onvoorwaardelijk 
in haar hebben herkend.

Eerbied is het fundament van het waarde
systeem dat Nielsen in haar bewegings- 
materiaal uitdraagt. Wars van de tegen
gestelde waarden van schaamte en misprij
zen. Haar spel is nooit misprijzen voor de 
andere, noch schaamte voor zichzelf. 
Eerbied verdraagt zich niet met het hautai
ne. Dat is eerder het overwinnen van 
schaamte, de uitdrukking van misprijzen. 
Nielsen kent de hoogte niet (ik schreef het 
al, ze staat op de grond). Nielsen is een 
nuchtere actrice. In die zin is deze superstar 
juist geen ster, maar een baken. Ze toont 
haar publiek hoe je door je lichaam (bij 
Nielsen niet flatteus), door je eenvoudige 
personages, door je roem laveert, als een 
schip langs het baken.

Nielsen op de grond, Nielsen als eerbied. 
Ze is traag. Het trage als esthetisch en 
moreel ideaal. Daarin spreekt ze het moder
ne radicaal tegen. Het moderne is snelheid, 
oneerbiedigheid, manipulatie. Nielsen zet 
haar overweldigende kracht nooit in op het 
effect. Een attractie is ze niet. Ze is verzet 
tegen attractie.

Het lichtraam

In het begin is er het masker, zo transparant 
dat het geen masker meer is. Een masker dat 
niet verbergt, maar dat als een glasraam het 
licht doorlaat en verhevigt. Het masker ver
onderstelt onbeweeglijkheid, Nielsen laat 
het bewegen. Het mooist in haar ogen - open 
en toe. Het mooist in haar kijken en daarna 
wegkijken, en weer terugkijken en weer weg
kijken. Alles hier is timing. Nielsen doet het 
traag, vertraagd, bedachtzaam, want vol 
gedachte, kil en afstandelijk. Ze speelt niet, ze 
speelt ‘met’. Daaruit weer die ene moraal 
vanuit een andere hoek: het masker is niet 
het verlangen zelf, maar de trage beheersing 

ervan (Piero della Francesca?). Los van ver
haal en personage brengt ze het gevoel zelf 
voor de camera. Een kennisleer van het 
gevoel.

Frictie alom dus. Hier niet het coherente 
lichaam van de klassieke star, maar het 
meerstemmige lichaam. Nielsen heeft geen 
filmlichaam. De hobbels van haar lichaam 
en bewegingen zijn niet, zoals in de hypo
these van glamour, weggestreken. Wat bij 
de latere stars verstorende ruis is, was bij 
Nielsen de substantie voor haar meerstem
mig lichaam.

Deze tekst werd geschreven voor het boek 
Sprache der Liebe. Asta Nielsen, ihre Filme, 
ihr Kino 1910-1933 (red. Karola Gamann, 
Eric de Kuyper, Sabine Nessel, Heide 
Schlüpmann, Michael Wedel), uitgegeven door 
Filmarchiv Austria, Wenen, met als voorziene 
verschijningsdatum oktober 2007. Met dank 
aan Heide Schlüpmann.



De Witte Raaf —128 / juli-augustus 2007 23

1 SEPTEMBER 2007 
DEADLINE AANVRAAG 
BEMIDDELAARSSUBSIDIES 
voor curatoren, critici, theoretici en beschouwers 
uit alle disciplines

De subsidie is bestemd voor uiteenlopende plannen 
om bijvoorbeeld
- (voor)onderzoek te verrichten
- een essay of publicatie te schrijven 
- een manifestatie op te zetten
- een tentoonstelling samen te stellen

Bonnefantenmuseum
Maastricht
Laura Owens
Sol LeWitt
Collectie Vandenhove I
François Hers

Voor meer informatie 
en aanvraagformulieren:

tel 020 5231523 
post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl

FONDS VOOR 
BEELDENDE KUNSTEN 
VORMGEVING
EN BOUWKUNST

Laura Owens / schilderijen 6 studies 1994 - 2006 
29.05.07-19.08.07
Sol LeWitt / collectieopstelling met nieuwe ‘wall drawing’ 
29.04.07 - eind 07
Collectie Vandenhove / François Hers 
01.04.07-26.08.07

www.bonnefanten.nl

Deze zomer in het

varabberLseLm
t/m 2009 Plug In

De collectie anders

t/m 02/09/07 Living Archive
Wo stehst Du mit deiner 
Kunst, Kollege?

t/m 02/09/07 Büchler | Mograbi | Stark
Trio tentoonstelling

DeOverkant 
japupuMOQ

t/m 31/08/07 Van Abbemuseum zomertoer 
Met o.a. Picasso - Kandinsky - 
Mondriaan - Tinguely - 
Immendorff - René Daniëls

t/m 31.12.2007 Donderdagavond 
gratis

DEN HAAG SCULPTUUR 07
Lange Voorhout 15 juni t/m 9 september

VAN ABBEMUSEUM 
BILDERDIJKLAAN 10 • EINDHOVEN 
(+31) 40 238 1000 
www.vanabbemuseum.nl

STICHTING CT|K 
DEN * HAAG 
SCULPTUUR S

O =*
Yamndenknde AHugzheCuuraat

www.denhaagsculptuur.nl

Ë X
Rabobonk

mailto:post@fondsbkvb.nl
http://www.fondsbkvb.nl
http://www.bonnefanten.nl
http://www.vanabbemuseum.nl
http://www.denhaagsculptuur.nl
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Amédée Cortier 
Raoul De Keyser 
René Heyvaert 
Guy Mees 
Roger Raveel 
Dan Van Severen 
Marthe Wéry
Seven artists in the
Roger Raveelmuseum 
03.06.07 > 23.09.07
Roger Raveel Museum 
Giidestraat 2-8 
9870 Machelen-Zulte 
Belgium

From Wednesday to Sunday
11 am -17 pm
Closed on Monday and Tuesday

Info: T + 32 9 381 60 00
rrm@rogerraveelmuseum.be 
www.rogerraveelmuseum.be 
www.cera.be/7

Presented by: "cera and ROGER RAVEELMUSEUM 
in collaboration with Roularta, KBC, Ugent, SPES, 
Octave de Achtste, Toerisme Leiestreek, VW Leiestreek and Ludion.

mailto:rrm@rogerraveelmuseum.be
http://www.rogerraveelmuseum.be
http://www.cera.be/7
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Nieuws
Experimentele mediakunst overgeheveld van het 
Vlaams Audiovisueel Fonds naar het Kunstendecreet. 
Het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw (VAF) kent niet langer 
de projectsteun tóe aan creaties die behoren tot het domein 
van de experimentele mediakunst. Dit heeft Minister 
Anciaux beslist. In de toekomst valt de experimentele 
mediakunst onder het Kunstendecreet. Steunaanvragen 
voor de experimentele mediakunst, zowel voor individuele 
creaties als voor ateliers, moeten voortaan dan ook binnen 
het Kunstendecreet ingediend worden. De minister stelt dat 
de digitale applicaties nog in volle ontwikkeling zijn en 
experimenten op dit vlak het best gedijen binnen het kader 
van het Kunstendecreet. Het VOBK (Verenigde Organisaties 
Beeldkunst) betreurt deze beslissing en het feit dat er weinig 
overleg met de sector werd gepleegd. Het VOBK stelt vast 
dat de experimentele mediakunst de voorbije vijf jaar in 
Vlaanderen een hoge vlucht heeft genomen en dat de steun 
van het VAF daar niet vreemd aan is. Het VAF heeft de lat op 
inhoudelijk, budgettair en productioneel vlak altijd hoog 
gelegd, wat resulteerde in professioneel uitgewerkte projec
ten. Het zorgde ook voor professionele beoordelingscom
missies die de soms complexe projecten met kennis van 
zaken konden inschatten. Voor de advisering aan de minis
ter zal nu een beroep worden gedaan op de (binnen het 
Kunstendecreet aangestelde) Beoordelingscommissie 
Audiovisuele Kunsten. Deze commissie kan de hulp van een 
aantal specialisten in de experimentele mediakunst inroe
pen. Het VOBK bepleit bij de overheveling naar het 
Kunstendecreet het behoud en de verdere uitbouw van een 
aantal verworvenheden van het VAF. Het totale budget van 
500.000 euro is een minimum voor een kunsttak die steeds 
verder groeit en het moet mogelijk zijn om grotere projec
ten steun te verlenen tot 100.000 euro. Ook verlangt het 
VOBK vier indiendata voor steunaanvragen omdat produ
centen en/of makers snel op de bal moeten kunnen spelen 
in het landschap van de nieuwe media. De eerstvolgende 
indiendatum voor projectaanvragen binnen het Kunsten
decreet ligt overigens op 15 september 2007. Tijdens de 
overgangsregeling kan er tot 17 september ook bij het VAF 
nog een laatste keer steun voor creaties worden aange
vraagd. Meer info op www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur, 
www.vaf.be,www.vobk.be.

Tweede uitreiking van de Prijs voor Architectuur 
van de Provincie West-Vlaanderen. In 2007 werd de 
vierjaarlijkse Prijs voor Architectuur van de Provincie 
West-Vlaanderen voor de tweede maal georganiseerd. 
Architectuurrealisaties gelegen in West-Vlaanderen of van de 
hand van West-Vlaamse architecten uit de jongste vier jaar 
kwamen hiervoor in aanmerking. Er waren inzendingen van 
29 architecten of architectenbureaus, met in totaal 60 pro
jecten. De laureaten van deze provinciale architectuurprijs 
zijn Jonas Beckers en Matthias Verhuist uit Bornem met 
hun project Transithuis in Oostende, het architectuurburo 
Govaert & Vanhoutte uit Brugge met hun projecten 
Onthaalpaviljoen bij de Duitse militaire begraafplaats in 
Langemark-Poelkapelle en Onthaalinfrastructuur in Tyne Cot 
Cemetry in Zonnebeke en L.u.s.t Architecten uit Gent met 
hun project Woning VN in Vichte. Zij ontvangen 2.500 euro 
en een zilveren ereplaket. De premie van 2.000 euro met 
bronzen ereplaket is voor Buro aRCHITEC uit Wevelgem voor 
het bouwproject van de muziekclub 4AD in Diksmuide en 
voor ARJM & Kathy Vanhulle uit Brussel voor hun project 
Koninklijk Atheneum/Middenschool in Oostende. De ten
toonstelling met het bekroonde werk loopt van 9 november 
tot 16 december 2007 in het Provinciaal Hof in Brugge en 
van 17 februari tot 16 maart 2008 in CC De Steiger in Menen.

Architectuurbiënnale van Venetië 2008 - ideeën
wedstrijd. Het VAi (Vlaams Architectuurinstituut) organi
seert in opdracht van de Vlaamse overheid een ideeënwed
strijd voor tentoonstellingscuratoren ter voorbereiding van 
de deelname van de Vlaamse overheid aan de Architectuur
biënnale van Venetië in september 2008. Personen of een 
groep personen kunnen tot uiterlijk 20 augustus 2007 een 
voorstel indienen voor een tentoonstelling die reflecteert 
over hedendaagse architectuur in Vlaanderen, of aspecten 
ervan, relevant binnen een internationale context. Het 
voorstel dient een inhoudelijke en scenografische compo
nent te bevatten, een planning en een begrotingsvoorstel. 
De beoordelingscriteria bij de selectie zijn: de originaliteit 
van het inhoudelijke concept en relevantie van het voorge
stelde thema of de geselecteerde werken; de verhalende en 
beeldende kracht van het scenografisch concept; de reali
seerbaarheid binnen de voorgestelde tijdsspanne en het 
voorgestelde budget. Meer info bij Katrien Vandermarliere 
(03/242 89 70; kristien.anseeuw@vai.be).

Vlaanderen verspreidt kunstnieuws digitaal en 
wereldwijd. Art Flanders is een digitale nieuwsbrief die het 
buitenland moet berichten over het reilen en zeilen in de 
Vlaamse kunst- en cultuurwereld. Het driemaandelijks ver
schijnende Engelstalige e-magazine werd een eerste keer 
verstuurd naar zo'n 3.000 mailadressen van internationale 
cultuurprofessionals, netwerken, media, ambassades, cultu
rele attachés en andere ‘culturele targets’ in het buitenland. 
De ‘newsletter’ is het initiatief van de vijf kunststeunpun- 
ten: Muziekcentrum Vlaanderen, het Vlaams Theater 
Instituut, het Vlaams Architectuurinstituut, het initiatief 
voor Audiovisuele kunsten en het Initiatief voor Beeldende 
Kunst. Info: www.artsflanders.be.

Huis van Henry Moore toegankelijk voor publiek. 
Hoglands, het huis in Hertfordshire waar Henry Moore 46 
jaar leefde en werkte, werd gerestaureerd en is toegankelijk 
voor het publiek tot 21 oktober. Het huis dateert van het 
begin van de 16de eeuw en onderging aanpassingen in de 
eerste helft van de 17de eeuw. Moore nam in de jaren ’60 
het initiatief voor een bijgebouw. Hoglands wordt 
beschouwd als het centrum van zijn leven en werk. De kun
stenaar betrok het in 1940 nadat zijn huis in Hampstead 
beschadigd raakte door de Duitse bomaanvallen. Het herin
gerichte Hoglands is een reconstructie van het huis zoals 
het er in de jaren ’60 en ’70 moet hebben uitgezien, op 
basis van een uitgebreid beeldenarchief. Het huis en de rest 
van de Perry Green site bezoeken kan enkel op afspraak 
(01279 843333; visits@henry-moore-fdn.co.uk).

(K)NOW ART vzw maakt hedendaagse kunst toegan
kelijk voor groot publiek. De nieuwe Brusselse vzw 
(K)NOW ART is opgericht vanuit de drang om hedendaagse 
kunst voor iedereen toegankelijk té maken. De vzw wil naar 
eigen zeggen een stevige brug slaan tussen kunst en publiek 
en streeft naar een betere toegang tot en kennis van de 
hedendaagse kunst, het proces van het kunstwerk en de leef
wereld van de kunstenaar. (K)NOW ART organiseert 
groepswandelingen à.la carte voor verenigingen, bedrijven 
en scholen. Aan de (K)NOW ART tours kan elkeen die 
belangstelling heeft en nieuwsgierig is naar kunst van van
daag deelnemen. Voor elke ‘tour’ maakt (K)NOW ART een 
kwalitatieve selectie uit het hedendaagse kunstaanbod in de 
stad. In het eerste werkingsjaar (2007) gaat (K)N0W ART 
uitsluitend op stap in Brussel. Later volgen andere Vlaamse 
steden. (K)NOW ART wil niet uitleggen noch een handlei
ding bieden bij hedendaagse kunst. Bedoeling is om een 
breed publiek warm te maken voor het beleven van kunst en 
aan te tonen dat kunst integraal bij het leven hoort. Meer 
info via k_now_art@hotmail.com of 0494 78 72 90.

UGent schrapt optie etnische kunst. De universiteit Gent 
schrapt vanaf volgend academisch jaar de optie etnische 
kunst in de opleiding kunstwetenschappen. Nochtans is 
UGent de enige universiteit die deze masteropleiding in 
België aanbiedt. De opleiding omvat niet alleen de kunst uit 
Afrika, Oceanië en Amerika, maar ook de eigen volkskunde 
en de moderne kunst. Volgens decaan Mortier van de facul
teit Letteren en Wijsbegeerte gaat het hier om een gedateer
de optie, in die zin dat andere universiteiten de term 
‘etnisch’ niet meer hanteren wegens de discriminerende 
bijklank. Eerder zou overwogen worden een studie niet- 
Europese kunst op het programma te zetten, maar het is 
niet duidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Verbeke foundation, levend kunstmuseum. In juni 
ging de Verbeke Foundation open, een private kunstsite 
gecreëerd door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke. 
Het is in de eerste plaats een landschap met tentoonstel
lingsgebouwen waar moderne en hedendaagse kunst zowel 
binnen als buiten wordt tentoongesteld. Het museum- 
domein meet 12 hectare en omvat bosgebied, een vijver, 
grote serres waarin bomen en sierplanten worden 
gekweekt, een evenementenhal, een restaurant en twee 
omvangrijke expositieruimten van samen zo’n 20.000m2. 
Er is verder nog een viskwekerij, er worden bijen gehouden 
en er is een biogasinstallatie gepland om de gebouwen te 
verwarmen en van energie te voorzien. Kunstenaar Joep 
van Lieshout bouwt er een maagvormige structuur waarin 
bezoekers kunnen overnachten en er wordt ook gewerkt 
aan een artists-in-residenceprogramma in een boerderij op 
het terrein. Net als de kunst die er getoond wordt, is ook de 
stichting zelf een aanhoudend groeiproces dat nog vele 
kanten uitkan. Naast het exposeren van haar privéverza- 
meling ligt het in de bedoeling van de Verbeke Foundation 
ook jaarlijks twee tentoonstellingen te organiseren, waar
voor telkens een kunstenaar als curator wordt aangesteld. 
Voor de eerste tentoonstelling heeft Geert Verbeke nauw 
samengewerkt met Martin uit den Bogaard. Onder de titel 
V1TRT1 (vita, leven en arti, kunst) brengen ze kunstenaars 
samen die een fascinatie hebben voor groeiprocessen. Info: 
www.verbekefoundation.com.

Nieuw ontwerp voor de Maashaven wint eerste prijs. 
Tsinghua Universiteit uit Beijing heeft de Best Design 
Award van Masterclass Internationale Architectuur 
Biënnale Rotterdam (IABR) gewonnen. Het studententeam 
kreeg de prijs voor zijn ontwerp New from Old voor de 
Maashavensilo op Rotterdam Zuid. Het ontwerp versterkt 
de historische en industriële uitstraling van de voormalige 
graansilo door er een krachtige nieuwe vorm aan toe te 
voegen. In hun voorstel maken de studenten een groot vier
kant gat in het gebouw en steken daar een schuin vlak door. 
Dit vlak verbindt het metrostation Maashaven met de 
gelijknamige haven en mondt uit in een evenementen
podium op het water. Het opvallende schuine vlak vormt 
ook het dak van een gebouw dat een winkelplaza, galeries 
en een feestruimte bevat. De grootsheid van het ontwerp 
maakt het nieuwe stedelijke podium van veraf zichtbaar. De 
deelnemende studenten waren: Xia Guo Fan, Gu Jun, Tang 
Yang en Zhang Ye. Hun mentor was Brian Chang. De twee
de prijs was voor een team van het Berlage Instituut 
(Rotterdam). Zij maakten een ontwerp voor IJsselmonde 
onder de titel Civic Interlock. De derde prijs ging naar het 
project Outline of the Core voor de locatie metrostation 
Slinge, van het team van de MIT (Cambridge/Boston, USA).

JUBILEE. MuHKA bestaat twintig jaar. Het MuHKA 
opende in 198 7 zijn deuren voor het publiek en bestaat nu 
dus 20 jaar. Dit wordt gevierd met een reeks tentoonstellin
gen waarin telkens een ander aspect van de collectie belicht

Erwin Wurm
13 september - 27 oktober 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

De galerie is gesloten van 15 juli t.e.m. 15 augustus 2007.

http://www.cjsm.vlaanderen.be/cultuur
http://www.vobk.be
mailto:kristien.anseeuw@vai.be
http://www.artsflanders.be
mailto:visits@henry-moore-fdn.co.uk
mailto:k_now_art@hotmail.com
http://www.verbekefoundation.com
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com
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MARGARET SALMON
TENTOONSTELLING
20 mei - 19 aug 2007

TRIS VONNA-MICHELL
TENTOONSTELLING
20 mei - 19 aug 2007

Woensdag 4 juli, 20:00 uur
Voordrachten uit Amerikaans realistische fictie

Woensdag 25 juli, 19:00 uur
2 Italiaanse films over moederschap

Tris Vonna-Michell geeft performances 
in Witte de With op :
16,17 en 19 juni
7 en 8 juli
4 en 5 augustus

Zondag 19 augustus, 17:00 uur
Finissage met filmvertoning van Soy Cuba (1963-4)

Witte de With
Center for Contemporary Art 
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam
T +31 10 411 01 44 
infogwdw.nl www.wdw.nl .. 
open dins - zon, 11 - 18 uur

■

Een collectie van schilderijen, grafiek, meubelen, tapijten 
nog tot zondag 5 augustus 2007

“Voor wie tuk is op de jeugdjaren van het modernisme 
is dit een belangrijke tentoonstelling.” Knack Weekend

“De tentoonstelling in het Museum Felix De Boeck belicht alle facetten 
van Maes’ oeuvre. Zij maakt indruk door de kwaliteit van het getoonde werk.

De Standaard

WWW.MUFDB.ORG - KUIKENSTRAAT 6, 1620 DROGENBOS - DO/ZO 10.30 tot 18.30

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

Robert Kayser

Vernissage op zaterdag 8 september 2007
De tentoonstelling loopt van 08.09.2007 tot 18.11.2007

1 July - 26 August 2007 (closed 16.07 - 02.08)

GRUSENMEYER ART GALLERY I
UITNODIGING

I U E11 I I 
leeldende

nLIII-

Armando Marino
Smi

‘Tervuren Tales' paintings and video installation

Jonathan Callan (UK) 09.09-14.10
Tinus Vermeersch (B) 28.10-16.12

Museumlaan 16, 9831 Deurie 
t +32 (0)9 282 77 93

www.grusenmeyerartbe

DEWART GALLERY - ZAVEL

Robert COMBAS "zomerplukken"
originele werken

) EWART 
ALLERY

19 mei — 30 augustus 2007
Sint-Annastraat 10, 1000 Brussel

Openingsuren:
juni en augustus: zaterdag van 13u tot 18u en op afspraak.
juli: donderdag, vrijdag en zaterdag van 13u tót 18u en op afspraak.

KARAKTERS

N

SB
DE VREEMDELING
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan organiseert het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam 
een beeldenroute in het hart van de stad met als titel 'De vreemdeling'. De aanleiding voor 
dit thema: het is 300 jaar geleden dat de filosoof Pierre Bayle in Rotterdam overleed. De in 
Frankrijk geboren en naar Rotterdam gevluchte Bayle (1647-1706) werd wel "de filosoof van 
Rotterdam" genoemd. Dat was in de zeventiende eeuw zeker geen aanbeveling, maar betrof 
eerder een vernedering: een lokaal denkertje met al te stoere denkbeelden over religie en 
tolerantie. Nu denken we daar heel anders over en mogen we ons gelukkig prijzen dat hij 
samen met Baruch de Spinoza tot de grondleggers van de (radicale) verlichting behoort. 
Pierre Bayle was de meest gelezen, meest controversiële en meest invloedrijke denker uit zijn 
tijd. Zijn ideeën over verdraagzaamheid zijn na 300 jaar nog steeds actueel in de woelige en 
verwarrende wereld van vandaag.

Het Salon van het Kunstenaarsboek
&

23ste Internationale Beurs van het Oude Boek

MONUMENT EN BEELDENROUTE DOOR DE STAD
Momenteel werken het Centrum Beeldende Kunst en kunstenaar Paul Cox aan een monument 
voor Pierre Bayle, dat in 2008 in Crooswijk gerealiseerd gaat worden. Maar hoe kun je iemand 
herdenken van wie bijna niemand de naam meer kent? Daarom komt er, als opmaat voor dit 
monument, een beeldenroute om Rotterdam opnieuw kennis te laten maken met "de filosoof 
van Rotterdam'.

Paleis voor Schone Kunsten
23, Ravensteinstraat, Brussel

Inlichtingen: +32-2-512.44.42
www.bibliofair.com

De gids voor de beeldenroute is gratis af te halen bij het startpunt: het Centrum Beeldende 
Kunst. Een deel van de route (openbare ruimte) is 24/7 toegankelijk voor publiek, het overige 
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wordt, onder de overkoepelende titel JUBILEE. Op de tweede 
verdieping van het MuHKA loopt de collectiepresentatie 
Een verhaal van het beeld, een selectie van werken van voor
namelijk Belgische kunstenaars uit de MuHKA-collectie en 
de verzameling van het Koninklijk Museum van Schone 
Kunsten te Antwerpen. Deze presentatie fungeert als voor
studie voor een tentoonstellingproject dat in het najaar van 
2007 in het gloednieuwe Institute for Contemporary Art in 
Singapore wordt voor-gesteld. In het Fotomuseum loopt de 
door het MuHKA georganiseerde tentoonstelling Luc 
Tuymans I don’t get it, met een overzicht van talrijke edities 
en grafieken, zijn cinematografische experimenten en een 
greep uit de polaroids die de kunstenaar recent aan het 
museum schonk.

Op het gelijkvloers van het MuHKA is de eigenlijke collec- 
tietentoonstelling te zien, onder de titel Who’s Got the Big 
Picture? (de titel verwijst naar een werk van Johanna 
Kandl), met in de ronde zaal het Ateljee Panamarenko, een 
reconstructie van Panamarenko’s atelier uit de Biekorf- 
straat. In het KMSKA ten slotte, is er de tentoonstelling Het 
MuHKA te gast in KMSKA, een selectie van enkele monu
mentale ensembles uit de eigen verzameling in de majes
tueuze zalen van de 19de-eeuwse kunsttempel. De apo
theose van JUBILEE belooft de publicatie van een nieuw col- 
lectieboek te worden, een meer dan driehonderd pagina’s 
tellend naslagwerk waarin een momentopname wordt 
gepresenteerd van 20 jaar verzamelen. Overeenkomstig de 
lange geschiedenis die aan de oprichting van het MuHKA 
in 1987 voorafging, zal het boek Jubilee 20071198711967 
heten, (www.muhka.be)

Cindy Wright wint Aon Prijs Beeldende Kunst 2007. 
Op 31 werd de Aon Prijs Beeldende Kunst 2007, ter waar
de van 5.000 euro, uitgereikt aan Cindy Wright. Een jury 
met Francis Smets, Johan Pas en Flor Bex koos de kunste
naar unaniem uit de 16 internationale laureaten die in 
december 2006 afstudeerden aan het Hoger Instituut voor 
Schone Kunsten (HISK). Cindy Wright presenteerde als 
eindwerk twee schilderijen van uitzonderlijk formaat, 
Baconcube en Mouse, die een muis en een stapeling keurig 
versneden stukken bacon voorstellen. Haar creatieproces 
start met het maken van fotografische opnamen van diver
se onderwerpen, portretten van bekenden en anonieme 
personen, rauw vlees, huidstructuren, dieren, insecten, een 
vertederende teddybeer met opengereten buik, gordijnen in 
tegenlicht, een zakje chips... Deze onderwerpen, meestal 
close-ups, verschijnen op het doek groter dan in werkelijk
heid, geschilderd in een realistische stijl. Vanop afstand pri
meert het fotografische aspect, maar van dichtbij worden 
penseeltoetsen en de picturale verfstructuur duidelijk zicht
baar. Met dit oeuvre maakt Cindy Wright ons volgens de 
jury deelachtig aan een fascinerende blik op de mens en zijn 
context van vandaag, en aan een intrigerende reflectie over 
de visuele perceptie.

Wissels
Ella Derksen nieuwe adviseur bij CBKU. Sinds 1 juni is 
Ella Derksen als adviseur werkzaam bij Centrum Beeldende 
Kunst Utrecht. Ze werkte voordien als adviseur bij Kunst en 
Bedrijf BV en was onder meer directeur van de Verbeelding 
in Zeewolde. Bij het CBKU houdt zij zich bezig met kunst
projecten in het landelijk en stedelijk gebied die voortko
men uit het provinciale beleid. In dit beleid komen beelden
de kunst, erfgoed, ruimtelijke ordening, architectuur, 
natuur, landschap, recreatie, toerisme en stedelijke ver
nieuwing samen onder de noemer ‘culturele planologie’. 
Doel van culturele planologie is de verrijking van de ruim
telijke kwaliteit. Derksen is tevens programmaleider van 
het kunstenplan Zangsporen en de Venen, dat door CBKU 
werd ontwikkeld.

Nieuwe directeur Centre Pompidou. Begin april werd 
Alain Seban benoemd tot directeur van het Centre 
Pompidou. Hij volgt Bruno Racine op die naar de 
Bibliothèque Nationale de France (BNF) trekt. Seban werk
te een tijdje op het cultuurministerie van Philippe Douste- 
Blazy, maar was de laatste jaren vooral actief als raadgever 
van president Chirac, voor wie hij onder meer het Musée du 
quai Branly op de sporen zette. Zijn benoeming, vlak voor 
de machtswissel, wordt dan ook gezien als een compensatie 
voor bewezen diensten. Zijn belangrijkste prioriteit voor het 
Centre Pompidou is “défendre la création française”.

Lezingen___________________
The Old Brand New. In het kader van het Holland 
Festival loopt van juni 2007 tot juni 2008 een lezingen
reeks waarin Nederlandse en buitenlandse sprekers vanuit 
diverse disciplines - van de beeldende kunst en theater tot 
dans en architectuur - een uiteenzetting zullen houden 
over the old in the new (and vice versa). In de kunsten is 
‘nieuwheid’ een felbegeerde kwaliteit, maar het is evengoed 
een vloek. Is ‘nieuwheid’ wenselijk, hoe nieuw is neo en 
brengt retro vernieuwing? Door het concept ‘nieuw’ te 
onderzoeken in het licht van ‘oude’ onderwerpen zoals his
torisch bewustzijn, virtuositeit, schoonheid, kennis, enter
tainment en radicalisme wil de lezingenreeks het ‘nieuwe’ 
redden van zijn doffe beeld en het doen oplichten in al zijn 
complexiteit. Meer info www.theoldbrandnew.nl.

Bij argos. Artist’s presentations op dinsdag 4 september met 
Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan en op woensdag 
5 september met Clemens van Wedemeyer & 'Maya 
Schweizer in argos, Werfstraat 13, 1000 Brussel (02 229 
00 03; info@argosarts.org).

Plastische kunsten
Wiels, Centre d’Art Contemporain/Centrum voor 
Hedendaagse Kunst - Expats/Clandestines. Op 2 5 mei 
werd Wiels, het nieuwe Centrum voor Hedendaagse Kunst 
in Brussel, officieel geopend. Het prachtig gerestaureerde 
gebouw (1930) van Adrien Blomme lost al meteen een deel 
van de hooggespannen verwachtingen in. De restauratie 
markeert het einde van een “erfgoedschandaal” en beëin
digt tevens “de zielige doodsstrijd van een monument” 
(persdossier). Het ’Blommegebouw’ staat op de hoek van 
het terrein langs de spoorweg, dichtbij het Zuidstation 
(Brussel-Vorst), waar de familie Wielemans-Ceuppens hal
verwege de 19de en begin 20ste eeuw haar brouwerijen 
bouwde. De overname van het bedrijf eind jaren '70, de 
opheffing ervan eind jaren ’80 en de daaropvolgende com
merciële twisten en politieke nalatigheid leidden tot een 
erbarmelijke staat van het terrein, dat inmiddels bekend 
stond als ‘stadskanker’. Op 26 mei 2003 werd het verval 
een halt toegeroepen toen het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de vzw Centrum voor Hedendaagse Kunst een 
erfpacht afsloten voor 27 jaar.

Deze turbulente voorgeschiedenis maakt dat het engage
ment van het nieuwe centrum sterk geworteld is op die 
plek. De ambities reiken echter ver boven de Wielemans- 
toren uit. De doelstellingen van Wiels bespelen alle denkba
re actoren. Een arsenaal aan activiteiten moet de artistieke 
visie van Wiels onderstrepen, die hedendaagse kunst 
begrijpt als een “vorm van kennis die uitzonderlijk geschikt 
is voor het vatten van actuele maatschappelijke verande
ringen”. Een waaier aan perspectieven wordt vooropgesteld 
ter bevordering en bemiddeling van pluralisme, actieve par
ticipatie, multiculturalisme en sociaal-culturele realiteiten. 
In de groepstentoonstelling Expats/Clandestines, waarmee 
Wiels opent, staan dan ook begrippen als cultureel noma
disme, hybriditeit en displacement centraal, die de actualiteit 
van migratie moeten benadrukken. Het overkoepelende 
concept, dat blijft steken in dit soort algemeenheden, cirkelt 
tevens rond de gedachte dat kunst wederzijdse verstaan
baarheid aanwakkert. De begeleidende tentoonstellings- 
tekst, die een onbegrijpelijk wollig vertoog brengt in een 
over het algemeen gebrekkige Nederlandse vertaling, lijkt 
zich hieraan alvast niet te storen.

Wiels selecteerde zeven kunstenaars die op verschillende 
manieren omgaan met (hun) samengestelde, transnationa
le identiteiten. Dit uitgangspunt is zo breed in te vullen dat 
de deelnemende kunstenaars in principe inwisselbaar zijn. 
Echter, buiten het concept om heeft Wiels een sterke keuze 
gemaakt. Alle kunstenaars ontdekken op uiteenlopende 
wijzen een poëtische of metaforische kracht in banale en 
alledaagse objecten, situaties en handelingen. De video van 
Francis Alÿs zet bij uitstek de toon door te openen met de 
opmerking “sometimes making something leads to nothing”, 
waarop we de kunstenaar een blok smeltend ijs door de 
straten van Mexico zien duwen. In een ander deel van de 
tentoonstelling heeft hij op de grond een wit houten paneel
tje geplaatst, waarop dia’s worden geprojecteerd van veelal 
zelf gemaakte sleepkarretjes volgeladen met koopwaar en
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huisraad die door allerlei personen worden rondgeduwd en 
voortgetrokken. Chen Zhens Maison Portable correspon
deert verrassend goed met deze Ambulantes van Alÿs. In een 
soort houten kar met vier wielen, die doet denken aan een 
ledikant, is een sculpturale vorm van rode aan elkaar 
gesmolten kaarsen te zien. Je kan je zo voorstellen dat 
iemand deze voortduwt in de straten van Mexico. 
Opvallend is ook het werk van Gabriel Kuri. In drie identie
ke kruisvormige modules van verschillende grootte schept 
Kuri minimale ruimtes met minimale middelen. Op een 
wandje is een modderige afdruk van een voetbal te zien. In 
een andere hoek ligt een hoopje bij elkaar geveegde rommel 
en stof. Een gipsrandje bouwt een hoek uit tot vierkante 
ruimte. Met het bij elkaar plaatsen van uiteenlopende 
objecten in een vreemdsoortig strak sculpturaal grid rekt 
Kuri in Speculations de idee van kunst als middel van com
municatie maximaal op. In iedere hoek verbaas je je over je 
eigen associaties en de gesuggereerde verbanden. Op een 
heel andere manier zoekt Moshekwa Langa naar samen
hang. Hij geeft een perspectief op de wereld door er één te 
scheppen uit garen, wol, speelgoedautootjes, golfballen en 
lege flessen wijn en Duvel. Met Stage en ook met zijn atlas
sen vindt Langa de wereld, zijn wereld, telkens opnieuw uit 
en probeert daar grip op te krijgen.

“De moderne decoratieve kunst heeft geen decor” stelde Le 
Corbusier ooit. Adrien Blomme gaf daar zijn eigen draai aan 
door art-deco-elementen functioneel te integreren in zijn 
modernistische gebouw. Een uitspraak die wellicht in één zin 
de visie van Wiels kan inspireren: de hedendaagse kunst 
heeft geen decor maar wortelt in een meervoudige realiteit 
waartoe zij zich moet verhouden. De kunstenaars in Expats/ 
Clandestines maken allemaal een duidelijke keuze om die reali
teit begrijpelijk te maken. Daaraan mag het artistiek beleid 
van Wiels nog een voorbeeld nemen. Een te strak concept 
brengt het risico met zich mee dat kunst de illustratie ervan 
wordt. Maar met allesomvattenheid bouw je op drijfzand. Het 
Blommegebouw staat nu nog in de steigers, maar verwacht 
wordt dat in de lente van 2008 alle renovatiewerkzaamheden 
voltooid zijn. Tijd genoeg om ook de contouren van het artis
tieke beleid scherper te trekken. Daniëlle Hofmans

> Expats/Clandestines tot 5 augustus in Wiels, Avenue Van 
Volxemlaan 354, Brussel (02/347.30.33; www.wiels.org).

Museum Felix De Boeck. Karel Maes. Sinds de zomer 
van 2006 vaart het Museum Felix De Boeck (MuFDB) in 
Drogenbos een nieuwe koers. Het jonge bewind van artis
tiek directeur Sergio Servellon en zakelijk directeur Raf 
Heylen besteedt nog steeds ruim aandacht aan het werk en 
het leven van de Vlaamse kunstenaar Felix De Boeck 
(1898-1995): een van de grondleggers van de abstracte 
schilderkunst in België op wiens verzoek het museum werd 
opgericht. Daarnaast wordt er plaats ingeruimd voor twee 
soorten tijdelijke tentoonstellingen. Onder de noemer 
‘reflecties’ tracht het museum het oeuvre van De Boeck in 
een breder kader te plaatsen, door bijvoorbeeld in te gaan 
op het oeuvre van zijn tijdgenoten. Onder de noemer ‘talen
ten’ wil het MuFDB ook een platform aanbieden voor jonge, 
debuterende kunstenaars.

Het nieuwe beleid wenst duidelijk het imago van het 
MuFDB op te frissen en aantrekkelijker te maken voor een 
ruimer publiek. Dit is geen eenvoudige ambitie. Vooreerst 
kende het museum in 1996 een moeilijke en veelbesproken 
start. Dit was onder meer het gevolg van de complexe en 
soms onduidelijke wijze waarop de rechten en verantwoor
delijkheden met betrekking tot de grond, het museum en de 
collectie aanvankelijk waren verdeeld tussen de gemeente, 
de Vlaamse Gemeenschap, de vzw Vrienden van Felix De 
Boeck en de Stichting Felix De Boeck. Pas jaren later kwam 
een werkbare structuur tot stand. Sinds 2005 is het MuFDB 
een door de Vlaamse Gemeenschap erkend museum, maar 
zijn woelige ontstaansgeschiedenis is nog niet helemaal 
verteerd. Bovendien is het museum als gebouw weinig over
tuigend. De nieuwbouw is opgetrokken in de voormalige 
tuin van de kunstenaar. Het hoofdvolume van het museum 
ligt aan de straatzijde en bevat verschillende museumzalen 
rond een centrale vide. Van hieruit doorsnijdt een lange, 
rechte gang schaamteloos het perceel. Het museumzaaltje 
aan het einde van deze gang ligt vlakbij de voormalige 
woning van Felix De Boeck (een 18de-eeuwse hoeve in res
tauratie), maar gaat er nauwelijks mee in dialoog.

De artistiek directeur wijst dan weer op de specifieke pro
blematiek van het monografische museum. Wie van zo’n 
instelling een dynamische plek wil maken waar bezoekers 
naar terugkeren, moet volgens hem afstappen van lange- 
termijnpresentaties en dient vooral een gevarieerd tentoon- 
stellingsprogramma aan te bieden, aangevuld met geani
meerde randactiviteiten zoals, in dit geval, ‘artistieke pick
nicks’ in de museumtuin of de aangrenzende boomgaard 
van Felix De Boeck. Een ‘verrassings-ARTpicknickmand’ 
kan de minder enthousiaste museumbezoeker misschien 
op andere gedachten brengen.

Een van de tijdelijke tentoonstellingen die het gevarieerde 
programma mee moet vormgeven is een retrospectieve over 
het werk van Karei Maes (1900-1974), een van de eerste 
geometrisch-abstracte schilders in België en een generatie
genoot van De Boeck. Het MuFDB verzamelde een ruime en 
boeiende collectie schilderijen, grafische ontwerpen, 
archiefstukken, meubelen en tapijten van de kunstenaar. 
De tentoonstelling zelf geeft de bezoeker weinig verklaren
de uitleg, maar de overzichtelijke catalogus met degelijke 
bibliografie en verschillende interviews met bevoorrechte 
getuigen maakt een en ander goed. De catalogus heeft niet 
toevallig een uitgesproken documentair karakter. Servellon

http://www.muhka.be
http://www.theoldbrandnew.nl
mailto:info@argosarts.org
http://www.wiels.org
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Familiefoto voor de dubbele villa Maes-Teirlinck (naar ontwerp van 
Karel Maes en Victor Bourgeois), Sint-Idesbald, 1932 

(v.l.n.r., van achter naar voor: Leentje Teirlinck, Karei Maes, Herman 
Teirlinck, Johanna Teirlinck-Hoofmans, Jan Maes, Piet Maes) 

© Hasselt, archief Herman Maes

heeft immers de ambitie om in de toekomst met het muse
um bij te dragen tot het wetenschappelijk onderzoek rond 
het vroege modernisme.

Het overzicht van het werk van Maes in het MuFDB valt 
onder de noemer ‘reflecties’ en draagt inderdaad bij tot een 
bredere kadering van het artistieke, intellectuele en sociaal- 
politieke klimaat waarin ook Felix De Boeck werkzaam was. 
Maes’ oeuvre bestrijkt diverse disciplines: de schilderkunst, 
de meubelvormgeving, de grafiek en de architectuur. Hij 
maakte deel uit van een rijk cultureel netwerk. Maes had 
nauwe contacten met Victor Bourgeois, Pierre-Louis 
Flouquet, Jozef Peeters, Herman Teirlinck (zijn schoonva
der), Theo van Doesburg... Hij was een van de stichtende 
leden van het tijdschrift 7 Arts en was lid van de Antwerpse 
Kring Moderne Kunst, van de groep l’Assaut enzovoort. Zoals 
meerdere intellectuelen uit die tijd was Maes uitgesproken 
Vlaamsgezind. Hij sympathiseerde met de Duits-Vlaamse 
Arbeidsgemeenschap (De Vlag) en werd hiervoor na 
Wereldoorlog II als collaborateur veroordeeld. Ten slotte ver
telt Maes’ oeuvre ook iets over de relaties met de voormalige 
Belgische kolonie. Eind jaren ’40 trok de schilder immers 
naar Congo waar hij zijn eigen meubelzaak opstartte.

De tentoonstelling Karei Maes is de eerste in een reeks ten
toonstellingen rond de tijdgenoten van Felix De Boeck. 
Volgende in de rij is de animist Albert Van Dyck. Men kan zich 
afvragen of een uitgebouwde, kwalitatieve tentoonstellings- 
reeks over de vroege modernisten op zich al niet zou volstaan 
als herprofilering van het museum. Fredie Floré

- Karei Maes loopt tot 5 augustus in het Museum Felix De 
Boeck, Kuikenstraat 6, 1620 Drogenbos (02/377.57:22; 
www.mufdb.org).

Luc Tuymans, I don’t get it. Net voor het verlaten van de 
expo Luc Tuymans, I don’t get it kijk je als bezoeker nog een
maal achterom en vraag je je confuus af: “Wat heb ik nu 
eigenlijk gezien?” Het is niet eenvoudig op die vraag een ant
woord te verzinnen. Volgens de achterflap van de catalogus 
heeft de bezoeker net een blik mogen werpen in “het voor
heen grotendeels verborgen deel” van Tuymans’ artistieke 
praktijk, waardoor het mogelijk zou worden “zijn fascina
ties en werkprocessen in kaart te brengen”. De ‘curiosa’, of 
zoals het in de catalogustekst van Dieter Roelstraete luidt, 
de “zogeheten ‘efemere’ werken - films, litho's, multipels, 
polaroids, publicaties”, worden dus uitdrukkelijk in relatie 
geplaatst tot wat de kern zou zijn van Tuymans’ werk, zijn 
schilderijen. Zowel de tentoonstelling als de catalogus sla
gen er echter niet in die verhouding precies te duiden.

De tentoonstelling onthoudt zich eenvoudigweg van elk 
commentaar. De ruimte wordt geheel door Tuymans zelf 
bezet. Symptomatisch daarvoor is de rookkamer die in het 
midden van de tentoonstellingsruimte werd neergepoot. 
Deze (publieke) rookkamer verwijst in al haar aspecten 
rechtstreeks naar de leefwereld van de kunstenaar. Zo refe
reert ze aan de verwoede roker die Tuymans blijkbaar is. 
Maar Ook als didactische ruimte, waar het al dan niet 
rokende publiek via een video wat achtergrondinformatie 
kan inwinnen over de tentoonstelling, biedt ze enkel plaats 
aan de figuur van de kunstenaar zelf. De enige stem die op 
de video te horen is, is die van Tuymans. Op de muren zien 
we zijn beelden, op de video zien we hem aan het werk en 
horen we hem spreken. Het ontbreken van een alternatieve 
stem verleent aan de expo een monomane zelfgenoegzaam
heid; de kunstenaar wordt opgevoerd als het alfa en omega 
van zijn artistieke productie en de interpretatie ervan.

De concrete aanleiding voor de expo is een recente schen
king van zo’n 1.060 polaroids aan het MuHKA door 
Tuymans zelf. Vreemd genoeg vormen ze niet het hart van 
de tentoonstelling: zowel qua aantal als qua visuele impact 
worden ze overvleugeld door een reeks etsen, zeefdrukken en 
lithografieën. Terwijl het statuut van dit grafisch werk rela
tief duidelijk omlijnd is - het ontstond meestal in het kader 
van specifieke projecten of tentoonstellingen en heeft dus 
een zekere autonomie - blijft het statuut van de polaroids 
daarentegen dubbelzinnig. Die ambiguïteit sijpelt door in de 
presentatie ervan. Van de in totaal dertig polaroids worden 
er 24 netjes in passe-partouts gestoken en aan de muur 
gehangen. Deze presentatie suggereert dat we te maken heb
ben met autonome kunstwerken. Even verderop in de ten
toonstelling treft de bezoeker zes polaroids aan van een 
gekanteld kopje koffie die het zonder passe-partout moeten 
stellen en meteen ‘terugvallen’ in hun dienende rol van stu
die- en werkmateriaal. De keuze om de polaroids al dan niet 
in te lijsten wordt nergens in de tentoonstelling gemotiveerd.

Een ander aspect dat deze weifelende presentatie aan het 
oog onttrekt, is de technische inbedding van deze polaroids. 
Door ze in een passe-partout te steken gaat de aandacht in 
de eerste plaats naar het onderwerp van het beeld. De dra
ger ervan, of de optische techniek die het heeft geprodu
ceerd, verdwijnt naar de achtergrond. Nochtans biedt zich 
binnen de context van de tentoonstelling, waarin de meest 
diverse beeldtypes aan bod komen, net hier een veelbelo
vende onderzoekspiste aan. Deze expo was een gelegenheid 
geweest om de relatie tussen techniek en beeld in het oeuvre 
van Tuymans uit te diepen, voorbij de formele overeenkom
sten tussen polaroids en schilderwerk (hetzelfde bleke kleu
renpalet, eenzelfde ruimtelijke dubbelzinnigheid, een hard 
licht dat zich een weg vreet doorheen het beeld). De techni
sche eigenaardigheden van de polaroid bieden in elk geval 
genoeg materiaal voor zo’n reflectie. Het wellicht meest fas
cinerende aspect van de polaroid is dat het een beeldvorm is 
waarbij de (technische) genese van het beeld onverbloemd

Luc Tuymans

Polaroid

Luc Tuymans

Feu d’Artifice, 1982, filmstill

zichtbaar wordt, zonder dat deze ontnuchterende openbaar
heid het magische karakter ervan aantast. Het blijft een 
betoverend spektakel om te zien hoe het beeld langzaam 
maar zeker ontsnapt aan de wurgende greep van de zuigen
de en kleverige diepzwarte emulsie van de polaroid. Niet 
alleen de afbeelding op de polaroid zweeft in een eigenaardi
ge tussenruimte - tussen aan- en afwezigheid - maar heel 
het proces lijkt zich wezenlijk te onttrekken aan ons begrips
vermogen. Precies deze ongrijpbaarheid van een beeldvorm 
die organisch lijkt te ontstaan (terwijl we heel goed weten 
dat het in feite gaat om technisch gestuurde processen), kan 
wellicht gedeeltelijk Tuymans’ fascinatie verklaren. Ik zeg 
wellicht, want buiten een filmpje dat de geboorte van zo’n 
polaroid toont, wordt verder nergens dieper ingegaan op de 
aard van die fascinatie. Steven Humblet

-> Luc Tuymans, I don’t get it tot 9 september in het Foto- 
Museum Antwerpen, Waalsekaai 47, Antwerpen (informa
tie: www.muhka.be; 03/260.99.99). Een catalogus is 
beschikbaar ISBN 978-90-5544685-8.

René Daniels. Tekeningen en schilderijen 1977-1987. 
Museum De Pont in Tilburg toont deze zomer een overzicht 
van de tekeningen van René Daniels (1950, Eindhoven), 
aangevuld met een 20-tal schilderijen. Het wordt nergens 
expliciet als aanleiding voor de expositie genoemd, maar 
het is op dit moment twintig jaar geleden dat Daniels werd 
getroffen door een hersenbloeding, die zijn artistieke prak
tijk abrupt beëindigde. Dat laatste lijkt althans nog steeds 
de gangbare opvatting. Daniëls is echter, hoewel hij nooit 
volledig herstelde van zijn beroerte, altijd door blijven wer
ken. Zo’n tien jaar geleden werden via de Eindhovense gale
rie Peninsula plotseling twee ‘nieuwe’ Daniëls-tekeningen 
aangeboden. Over hoe serieus deze ‘nieuwe werken’ te 
nemen zijn, lijkt niemand het eens - net als dat het geval is 
met de schilderijen die Willem de Kooning maakte terwijl 
hij leed aan de ziekte van Alzheimer. In 1998 besloot het 
Van Abbemuseum in Eindhoven, waar toen het laatste 
overzicht van Daniëls werd getoond, om ze niet tot het oeu
vre van Daniëls te rekenen. De werken zouden “de intensi
teit en consistentie missen van het oeuvre zoals wij dat ken
nen”, aldus het museum destijds. Het baart dus opzien dat 
in De Pont nu een zaaltje is ingericht met tekeningen en 
schilderijen die Daniëls dit en afgelopen jaar produceerde.

In totaal zijn in De Pont circa 120 werken op papier te 
zien, waarvan een behoorlijk aantal nooit eerder is geëxpo
seerd. Het merendeel is afkomstig uit het bezit van de 
Stichting René Daniëls, die de honderden tekeningen en de 
ruim negentig schilderijen beheert die aanwezig waren in 
het atelier toen in 1987 het noodlot Daniëls trof. De ten
toonstelling, samengesteld door Jaap Bremer (voormalig 
adjunct-directeur van het Kröller-Müller Museum in 
Otterlo) in nauwe samenwerking met Marleen Gij sen en de 
Stichting René Daniëls, toont aan hoezeer tekenen voor 
René Daniëls van meet af aan een vanzelfsprekend onder
deel van zijn kunstenaarschap vormde. Voor wie bekend is 
met Daniëls’ schilderijen hoeft dat geen verrassing te zijn; 
deze danken hun herkenbaarheid onder meer aan de haast 
tekenachtige, vluchtige schildertrant, die door de vele 
navolgers ‘typisch Nederlands’ is gaan heten. Ook Daniëls’ 
eerste tentoonstelling, in 1977, samen met Hans Biezen in 
de Stadt-Sparkasse in Düsseldorf, bestond voornamelijk uit 
tekeningen. Onder die vroege tekeningen bevinden zich

Gebouw Detroit Withoedenveem 8 NL-1019 HE Amsterdam T +31 20 623 6237 F +31 20 639 0038 E info@paulandriesse.nl www.galeries.nl/andriesse

http://www.mufdb.org
http://www.muhka.be
mailto:info@paulandriesse.nl
http://www.galeries.nl/andriesse
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René Daniels
Gent, 1980-1981

enorme formaten van ruim anderhalf bij bijna twee meter, 
waarvan ook in De Pont enkele zijn te zien, Ze tonen lijnen, 
balkjes, ovalen en blokken, die lijken te zweven in de witte 
ruimte van het vlak. In de ritmische structuren zijn motie
ven te herkennen die ook in de schilderijen uit deze jaren 
voorkomen: grammofoonplaten, boeken en skateboards.

Meer nog dan uit deze groep op zichzelf staande tekenin
gen, spreekt het belang dat Daniels aan dit medium hecht
te uit de vele tientallen, meer of minder uitgewerkte schet
sen die hij maakte als aanzet voor schilderijen, als variaties 
op bestaande composities en vooral ook als visuele neerslag 
van zijn invallen en gedachtesprongen. De expositie in De 
Pont gaat vergezeld van een bijzonder aardig boekje met 
eerder verschenen teksten over het werk van Daniëls en 
notities van de kunstenaar zelf. Mede interessant vanwege 
het feit dat de relatie tussen tekst en beeld een prominente 
rol speelt in Daniëls’ oeuvre. Zo schrijft hij: “Wat ik te zeg
gen heb kan in enkele regels. Ik vond altijd vruchtbare 
ideeën interessanter dan de volledige uitwerking van die 
ideeën. En op een ander niveau houdt het ook het midden 
tussen die afbeelding en de woorden die die afbeelding 
beschrijven.” Om te besluiten met de mysterieuze zin: “De 
woorden staan niet op hun juiste plaats.”

Daniëls’ kunst is meerduidig, zowel inhoudelijk als visu
eel. Zijn motieven laten zich niet tot één interpretatie redu
ceren, zij komen evenzeer voort uit subjectieve associaties 
en gebeurtenissen in zijn persoonlijk leven als uit de publie
ke en artistieke discussie. De tekeningen tonen een rijkdom 
aan ideeën en motieven, die telkens worden hernomen en 
soms hun weg hebben gevonden naar de schilderijen. In De 
Pont wordt dit inzichtelijk gemaakt in de zogenoemde wol
hokken, een rij intieme prentenkabinetten waar de werken 
op papier keurig op chronologische volgorde hangen. In 
elke ruimte is een nieuwe serie van werken gegroepeerd, 
waardoor de voor Daniëls typerende, Picabia-achtige stijl
wisselingen stap voor stap zijn te volgen. Na de vroegste, 
grote tekeningen met ritmische structuren, volgt een kabi
net met een serie tekeningen en schetsen rond het schilde
rij La Muse Vénale, waarmee een werkwijze geïntroduceerd 
wordt die Daniëls later zou omschrijven als ‘beeldend dich
ten’. Hierna volgen de werken met skateboards, Ip’s en 
camera’s, die Daniëls het predikaat van ‘Nieuwe Wilde’ 
opleverden. Vervolgens doet het kritische commentaar op 
de kunstwereld zijn intrede in bijvoorbeeld een aquarel met 
de titel De tijdgeest van de Westerse kunst op de Dokumenta uit 
1982. Hierop tekent zich een bizarre ratrace af van skate

boards die bereden worden door ratten die ook nog een 
skateboard in hun bek houden.

Op deze manier passeert Daniëls’ gehele tekenkunstige 
oeuvre de revue, waarbij de inhoudelijke variatie en rijk
dom ronduit overweldigen. Aan kracht en zeggingskracht 
heeft dit beknopte oeuvre na twintig jaar niets ingeboet. 
Meer nog: waar Daniëls’ schilderijen in de loop der jaren 
iets archetypisch en daarmee iets vanzelfsprekends hebben 
gekregen, ogen de tekeningen verrassend fris en actueel. 
Het valt op hoezeer het tekenen en schilderen door Daniëls 
werd gezien als een deels speelse, deels serieuze activiteit 
- een houding die je sinds kort ook weer kunt aantreffen bij 
sommige jonge, beginnende schilders. Een houding ook die 
na twintig jaar nog altijd levend is in Daniëls werk, zo blijkt 
wanneer je het laatste kabinet binnentreedt.

De hier getoonde tekeningen en kleine werken op doek 
zijn ontstaan in 2006 en 2007: een eigenaardige tijdsprong 
in de tentoonstelling, maar alleen al hierom is deze tentoon
stelling een bezoekje waard: nieuw werk van René Daniëls! 
Talloze bekende elementen uit het vroegere werk zien we 
hier terugkeren: de bloesemtak met woorden in plaats van 
bladeren, het kamerscherm/vlinderdas/tentoonstellings- 
ruimte-motief, de microfoonstandaard, de camera. Ook een 
nieuw motief heeft zijn intrede gedaan: verscheidene malen 
is een ovale vorm met een bolletje te zien, waarop het woord 
‘aarde’ staat geschreven. Opengeslagen schetsboeken in 
een vitrine tonen een preoccupatie met alledaagse voorwer
pen als een kaasschaaf, een afstandsbediening en een een
voudig broodmes, waarin bijvoorbeeld het gezicht van de 
kunstenaar wordt gespiegeld of waarop een vrouwelijke 
figuur balanceert, De kleine doeken hebben het formaat 
van cassettes die in oude videocamera’s gebruikt werden. 
De voorstellingen zijn tamelijk rudimentair en abstract, de 
woorden ‘sony’, ‘fuji’ en ‘film’ duiken veelvuldig op. De stijl 
is uiterst direct; alles is met een dikke, zwarte viltstift en een 
spuitbus (fel oranje) op een witte ondergrond geplaatst. Het 
is lastig om over dit nieuwe werk iets zinnigs te zeggen, 
behalve dat het zeer energiek, geconcentreerd en toch ook 
complex is. Het is het werk van iemand die kunst moet 
maken, voor wie het tekenen een eerste levensbehoefte is. 
Wat er verder ook over te melden valt, intrigerend en 
indrukwekkend is het zeker. Arjan Reinders

+> René Daniëls. Tekeningen en schilderijen 1977-1987 tot 26 
augustus in De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg 
(013/543.83.00; www.depont.nl).

Airs de Paris. Voor zijn dertigste verjaardag bedacht het 
Centre Pompidou zichzelf met een tentoonstelling over de 
stad Parijs, gezien door de ogen van hoofdzakelijk Franse 
kunstenaars, ontwerpers en architecten. Toen Marcel 
Duchamp in 1919 zijn New Yorkse vrienden-verzamelaars 
Louise en Walter Arensberg bezocht, nam hij als geschenk 
een ampul van 50 cm3 Parijse lucht mee. Zijn laatste ready
made Air de Paris vormt het uitgangspunt van een tentoon
stelling die moet aantonen dat Parijs ook vandaag nog in de 
wereld van de hedendaagse kunst een belangrijke plaats 
bekleedt, terwijl de ampul ironisch genoeg ook symbool 
staat voor de artistieke braindrain naar de nieuwe wereld 
- en ook hier was Duchamp ver vooruit op zijn tijdgenoten - 
die de daaropvolgende jaren pas goed op gang kwam. De 
Parijse lucht waaraan het modernisme zijn ontstaan te 
danken had, werd met succes geëxporteerd.

In Airs de Paris, let op het meervoud, wordt de stad Parijs 
gezien als een mogelijk prototype van de hedendaagse glo
bal village, die vooral gekenmerkt wordt door haar grote 
diversiteit. De organisatoren erkennen ruiterlijk dat er van
daag geen artistiek centrum meer bestaat. Ze zien Parijs op 
dezelfde manier als Berlijn, Shanghai of Los Angeles, als 
een aire of plaats onder de andere. Het werk van Duchamp 
wordt gezien als een mobiel kunstwerk van een wereldbur
ger die zowel de geografische als de artistieke grenzen ver
legde, en waarop iedere kunstenaar die zichzelf respecteert 
zich nog steeds beroept.

Dat het Centre Pompidou in 1977 met een retrospectieve 
tentoonstelling van Duchamp geopend werd, is voor deze 
jubileumtentoonstelling dan ook mooi meegenomen. Zijn 
Air de Paris, niet de oorspronkelijke lucht uit 1919, maar de 
in Milaan gefabriceerde editie uit 1964, wordt geflankeerd 
door een Date Painting van On Kawara, APR.28.1977, de 
datum van de opening van het Centre Pompidou, en een 
persiflage van Olivier Babin, die in dezelfde stijl The Day 
After schilderde, 16AOUT2OO7, of de dag na het einde van 
deze tentoonstelling.

Airs de Paris is ingedeeld in thematische hoofdstakken die 
gaan van stadsplanning en populaire straatcultuur over 
urbane ecologie en biotechnologie tot de identiteit van de 
gemeenschap en de intimiteit en dé eenzaamheid van het 
individu. Gelukkig zijn de meeste werken sterker dan het 
theoretisch kader, dat eerder verwarrend werkt dan verhel
derend. Mede hierdoor gaan de bijdragen van architecten, 
ingenieurs en ontwerpers totaal de mist.in. Onbegrijpelijk 
dat het multidisciplinaire karakter van het opzet, tevens het

Marcel Duchamp
Air de Paris, 1919

Volg waf reill en zeill in 
cultuurland, met Thalys.
Informatie en reservering in de gebruikelijke verkooppunten en op www.thalys.com

Brussel-Parijs in
1 1U22 H.tot 25 treinen per dag

http://www.depont.nl
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La Cabane éclatée aux Paysages Fantômes, 2006-2007

unieke project en de bestaansreden van het Centre 
Pompidou, hier uit elkaar valt in twee afzonderlijke ten
toonstellingen. Temeer omdat de totaal tegenovergestelde 
visie van de ontwerpers, die blijven zoeken naar schoon
heid en vooruitgang, en de zeer kritische blik van de kun
stenaars, die in de stad vooral degradatie en lelijkheid zien, 
hoe dan ook een interessante confrontatie had opgeleverd.

De tentoonstelling wordt geteisterd door een onstuitbare 
drang naar een al dan niet ironische recyclage van klassie
ke modernen en gevestigde hedendaagse kunstenaars. Dit 
modieuze fenomeen noemt men met veel aplomb Remix. 
Het steekt reeds in de eerste zaal de kop op, met hommages 
aan en persiflages op Duchamp en zijn gedachtegoed van 
onder anderen Olivier Babin, Richard Fauguet (een reeks 
silhouetten op de muur van bekende werken van kunste
naars als Duchamp, Beuys, Lavier, Hyber, Kippenberger, 
Séchas en Présence Panchounette) en Michel Blazy met zijn 
Pluie d’air, een zwarte synthetische regen. Naast de film 
Conical Intersect (1975) van Gordon Matta-Clark, over zijn 
sculpturaal-ruimtelijke ingreep in een huis in de rue 
Beaubourg op het moment dat het Centre Pompidou 
gebouwd werd en de wijk errond werd afgebroken, staat 
een video van Rirkrit Tiravanija en Pierre Huyghe met beel
den van een feestje waarop een taart in de vorm van 
Gordon Matta-Clarks Splitting met veel understatement 
middendoor gezaagd werd. Ook de stalactieten van 
Saâdane Afif zijn een goedkope, puur formele recuperatie 
van de batons van Cadere, zonder aandacht te besteden aan 
de oorspronkelijke context waarin dit historisch belangrijke 
werk ontstaan is.

Door enkel werken op te nemen van Franse kunstenaars of 
kunstenaars die in Parijs werkzaam zijn, maakt het Centre 
Pompidou, gewild of ongewild, tegelijkertijd ook de stand 
van zaken op van de Franse kunst. Een protectionistische 
reflex die sinds La force de l’art in het Grand Palais en Notre 
Histoire... in het Palais de Tokyo het Franse cultuur-politie- 
ke klimaat meer en meer bepaalt. Deze beperking hypothe
keert de dynamiek van het opzet.

Met zijn bewerkte foto’s toont Alain Bublex, geïnspireerd 
door de ideeën van Le Corbusier die voorspelde dat het cen
trum van de stad zich zou verplaatsen naar de periferie, een 
hallucinante prefiguratie van het toekomstige Parijs. Een 
andere interessante associatie is de fotoreeks met Parijse 
graffiti van Jean-Luc Moulène. Maar wat een film van 
Valérie Jouve over de haven van Rotterdam hier komt doen, 
of een video van Valérie Mréjen over de problemen van reli
gieus opgevoede joden die hun geloof hebben afgezworen, 
is niet echt duidelijk. De Franse driekleur van aaneenge- 
naaide t-shirts (met inclusief het Mickey Mousemotief) van 
Saâdane Afif, de djellabas van François Curlet met Nike-, 
Adidas- of Filamotief, de papieren bloemen van Franck 
Scurti in de kleuren en de motieven van de vlaggen van de 
leden van de UNO of de met melk over goten Afrikaan van 
Adel Abdessemed, brengen het niet verder dan een gim
mick. De marmeren huizen van Louise Bourgeois, die de 
tentoonstelling meer prestige moeten geven en het niveau 
optrekken, doen hier niet ter zake. Haar geliefkoosde thema 
heeft geen urbane of architectonische connotaties. Het 
huis staat voor de vaderfiguur, tevens is het een symbool 
van de familiale drama’s die er zich hebben afgespeeld.

Als symbool van het Parijs van de jaren ’50 en ’60 en een 
van de belangrijkste Mythologies van Roland Barthes is de 
Citroen DS (déesse of godin) een mooi icoon van de vooruit
gang, de snelheid, de welvaart en het comfort van de groot
stad. De gereduceerde versie voor één persoon van Gabriel 
Orozco geeft een duidelijk beeld van de recente evolutie 
naar een meer individualistisch tijdperk. Tunnel (1999), 
een 35-mm film van Thomas Demand, toont een snelle 
camerabeweging in de in bordkarton gereconstrueerde 
tunnel onder de Pont de l’Alma waar prinses Diana het 
leven liet. De reconstructie van het Parijse appartement 
van Nan Goldin, met uiteraard haar eigen foto’s, maar ook 
relieken en andere religieuze of macabere voorwerpen die 
soms in haar foto’s voorkomen, heeft meer weg van een 
cabinet de curiosité dan van een kunstenaarswoning. Zowel 
in het werk van Sophie Calle, die er overnachtte, als in de 
foto’s van Sugimoto, blijft de Eiffeltoren een romantisch cli
ché dat onherroepelijk met de grootstad verbonden blijft.

Wat klonk als een mooi onderwerp voor een hommage- 
tentoonstelling van het Centre Pompidou aan de stad Parijs 
(en aan zichzelf) bewijst dat de inspiratie zoals deze ten tijde 
van Marcel Duchamp effectief aanwezig was, vandaag niet 
meer functioneert. De tentoonstelling eindigt dan ook met 
een cynische noot. Het verplichte bordje ‘Exit’ boven de uit
gang werd vervangen door het woord Exil, een neonwerk 
van Adel Abdessemed. Sinds 1919 verbleef Duchamp ook 
meer in Amerika dan in Frankrijk. In 1955 werd hij 
Amerikaans staatsburger.

Schrijnender is evenwel dat het opzet van de tentoonstel
ling door de werkelijkheid wordt tegengesproken. 
Kunstenaars wijzen er bij deze gelegenheid op dat de hoge 
huurprijzen (een atelier in Berlijn kost driemaal minder 
dan in Parijs) en het gebrek aan zowel kleinschalige initia
tieven als belangrijke internationale manifestaties, zoals de 
betreurde Biennale de Paris, Parijs voor jonge kunstenaars

helemaal niet aantrekkelijk maken. Ook de monopolieposi
tie van het Centre Pompidou, dat niet alleen tentoonstellin
gen organiseert in het Grand Palais, maar ook zijn oog heeft 
laten vallen op de 7000 m2 grote kelderverdieping van het 
Palais de Tokyo, om er monografische tentoonstellingen te 
organiseren van “des plasticiens confirmés, à mi-carrière, 
et vivant en France”, draagt niet bij tot de vernieuwing, de 
energie en de dynamiek waar Parijs al jaren naar op zoek is. 
Na Hans Ulrich Obrist, Hou Hanru en Jérôme Sans, die 
Parijs respectievelijk ruilden voor Londen (Serpentine), San 
Francisco en Newcastle, aanvaardde Nicolas Bourriaud 
recent een aanbod van de Tate. Lieven Van Den Abeele

-> Airs de Paris tot 15 augustus in het Centre Pompidou, 
Place Centre Pompidou, 75004 Parijs (01/44.78.12.33; 
www.centrepompidou.fr/airsdeparis).

Patrick Van Caeckenbergh, les bicoques (un inventai
re provisoire des petites architectures entre 1982 et 
2007) / Pavillon Seroussi, Felice Varini, Flavio Favelli. 
Sinds vele jaren heeft Patrick Van Caeckenbergh (Aalst, 
1960) in Frankrijk een trouw publiek. Na tentoonstellin
gen in Reims, Oiron, Nîmes en Marseille toont La maison 
rouge in Parijs een mooi overzicht van dit merkwaardige 
oeuvre. Gemakshalve wordt zijn werk ook hier gesitueerd 
onder de noemer “mythologie personnelle”, terwijl de ten
toonstelling zelf, die kadert in een programma over kunst 
en architectuur, duidelijk aantoont dat zijn artistiek project 
veel verder reikt dan de “jardin clos.” waarin de kunstenaar 
zijn overzicht presenteert.

Het oeuvre van Patrick Van Caeckenbergh is gebaseerd 
op een kosmisch wereldbeeld waar het oneindig grote weer
spiegeld wordt in het oneindig kleine. Uiteenlopende ken
nisgebieden worden samengebracht in een al dan niet fic
tief classificatiesysteem. Hierbij gebruikt hij naast de colla
ge dikwijls ook de architectuur als een ordenend principe. 
Zijn vroegste werk. Living Box (1979-84), dat ook op de ten
toonstelling te zien is, ontstond als een soort woonmeubel 
waarin de kunstenaar ook effectief woonde om zich te 
beschermen tegen de koude van de oude fabriekshal waar 
hij was ingetrokken. Deze doos bestond uit vele kleine doos
jes, waarin alles wat gemaakt en aangeschaft werd zijn 
eigen plaats kreeg. Dit eerste rudimentaire ordenen groeide 
later uit tot een obsessioneel inventariseren.

De tentoonstelling, die een mooi overzicht geeft van bijna 
dertig jaar activiteit, toont een grote diversiteit aan archi
tecturale vormen, van het Muizengaatje ( 198 7), De paravent 
(1993) waarachter de kunstenaar regelmatig kookt eh gas
ten ontvangt, en Het kaartenhuisje (1998) tot Het konijnen
hok (1999), de Nautilus (2000), een grote kinderwagen in 
de vorm van een schelp, en De vuurtoren (2007). De helft 
van de tentoonstelling bestaat uit maquettes, evenzeer een 
zeer specifieke vorm van architectuur. Ook dieren die hun 
huis op hun rug dragen, zoals de slak en de schildpad, 
bekleden een belangrijke plaats in zijn bestiarium.

Een mooi voorbeeld van zijn verzameldrift is zijn 
Huidverzameling (1992-93), die bestaat uit meer dan 5000 
‘stalen’ menselijke huid die minutieus en selectief uit por
nografische tijdschriften werd weggeknipt.

De toeschouwer loopt de tentoonstelling uit onder Le Dias 
of Le Ciel est à portée de tous, een hemelsblauwe baldakijn 
die in 2001 werd meegedragen in de processie van Sint- 
Kornelis-Horebeke, de woonplaats van de kunstenaar. 
Patrick Van Caeckenberghs kosmisch wereldbeeld werd 
hier niet alleen samengebracht in enkele lappen stof, ze 
kreeg ook een mobiel karakter.

De retrospectieve Patrick Van Caeckenbergh kadert in een 
reflectie over de relatie tussen kunst en architectuur.

Patrick Van Caeckenbergh

De paravent, 1993. Foto: Jean-Christophe Lett

http://www.centrepompidou.fr/airsdeparis
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Patrick Van Caeckenbergh

De vuurtoren, 2006. Foto: Mare Domage

Aanleiding tot deze dialoog is de presentatie van de ver
schillende projecten voor het Pavillon Seroussi, een archi
tectuurwedstrijd voor de woning van een verzamelaar van 
hedendaagse kunst in Meudon bij Parijs. Het nieuwe pavil
joen is eigenlijk de uitbreiding van een bijzonder architec
turaal ensemble van de architect André Bloc (1895-1966). 
Bloc was naast architect ook beeldhouwer en schilder en 
stichtte het tijdschrift L’Architecture d’Aujourd’hui. Het 
architecturale ensemble dat zal worden uitgebreid bestaat 
uit het ruime atelier met woongelegenheid van de architect 
(1949-50) en twee enigmatische gebouwen die André Bloc 
zelf bestempelde als “bewoonbare sculpturen” (1964-66). 
De voorkeur van de opdrachtgever, Natalie Seroussi, ging 
uit naar architecten die, naar het voorbeeld van de ‘vrije 
vorm’, belangstelling hebben voor de synthese tussen 
architectuur en beeldhouwkunst. Omdat ze hoofdzakelijk 
bezig zijn met de zogenaamde ‘processus computationnels’, 
een vorm van architectuur die intensief gebruikmaakt van 
informatica en computermodellen, viel haar keuze op de 
architectenbureaus Biothing van Alisa Andrasek, EZCT 
Architecture & Design Research met Philippe Morel, Felix 
Agid en Jelle Feringa, Gramazio & Kohier van Fabio 
Gramazio en Matthias Kohier, DORA (Design Office for 
Research and Architecture) van Peter Macapia, George L. 
Legendre en Xefirotarch van Hernan Diaz Alonzo.

Naast de retrospectieve van Patrick Van Caeckenbergh zijn 
er ingrepen van Felice Varini en Flavio Favelli. Zoals gebruike
lijk schilderde Varini (Locarno, 1952) een tweedimensionale 
vorm in een driedimensionale ruimte die, als een anamorfose, 
alleen leesbaar is vanuit één bepaald gezichtspunt. Favelli 
(Firenze, 1967) richtte de patio in van het restaurant met 
gerecupereerde architectonische elementen, uiteenlopend in 
vorm en stijl. Zelf noemt hij zijn ingreep “une vision rapide, un 
éclair, un déjà vu”. Lieven Van Den Abeele

Patrick Van Caeckenbergh, Pavillon Seroussi, Felice Varini, 
Flavio Favelli tot 16 september in de Fondation Antoine de 
Galbert. La maison rouge, 10 Boulevard de la Bastille, 
75012 Parijs, (01/40.01.08.81; www.lamaisonrouge.org). 

eenvoudig om het werk en denken van Le Corbusier te 
doorgronden. Hij was een kameleon die zonder verpinken 
zijn principes verloochende voor een nieuwe opdracht, 
maar net zo goed een fenix die zichzelf heruitvond lang 
voor de critici zijn werk voorspelbaar begonnen te vinden. 
Hij was evenzeer een uitgekookte pragmaticus die klanten 
naar zijn pijpen liet dansen en medewerkers zonder omkij
ken de laan uitstuurde. De mythe die Le Corbusier geduren
de zijn leven zorgvuldig opbouwde, is vandaag levendiger 
dan ooit; de polemieken en paradoxen die zijn figuur omge
ven maken hem al generaties lang gefundenes fressen voor 
academici en architectuurcritici.

De rijkdom aan referenties in het werk en denken van Le 
Corbusier wordt al meteen zichtbaar in het eerste luik van 
de tentoonstelling, dat zijn oeuvre in een biografische en 
artistieke context plaatst via originele schetsen en maquet
tes, filmfragmenten, geluidsopnames, objecten en persoon
lijke spullen. Van groot belang hier zijn de vroege reizen 
naar het Nabije Oosten en de Middellandse Zee, waar Le 
Corbusier niet alleen de universele voorbeelden van de wes
terse architectuur ontdekte, maar oök het artistieke bohe- 
mienleven langs de Azurenkust. Vanaf de jaren ’30 bracht 
hij er telkens de zomer door, als alternatief voor de Zwitserse 
stiptheid waarmee hij dagelijks in pak en das verscheen op 
zijn Parijse kantoor. De stad bleef niettemin de natuurlijke 
biotoop van Le Corbusier. Dat wordt geïllustreerd aan de 
hand van steden die samenvallen met specifieke periodes of 
bepaalde thema’s uit zijn werk, zoals La Chaux-de-Fonds, 
Algiers, Moskou en Rio. Deze stedentrip eindigt in 
Chandigarh, de hoofdstad van Punjab — de enige stad waar 
Le Corbusier voluit zijn stedenbouwkundige principes kon 
toepassen. Fragmenten uit zijn schetsboeken laten een 
ander spanningsveld zien: bladzijden vol tekeningen van 
natuurlijke, organische vormen wisselen af met schetsma
tige aantekeningen rond machines, stoomboten, auto’s en 
vliegtuigen. Het is deze onvermoeibare zoektocht naar een 
rationele esthetiek op basis van een organische vormentaal
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Le Corbusier

Paviljoen l’Esprit Nouveau, zijaanzicht, 1925 

die aan de basis ligt van de fascinerende en onuitputtelijke 
plastische rijkdom van Le Corbusiers oeuvre.

Het tweede luik van de tentoonstelling heeft als titel 
Privacy & Publicity. Hier komt het belang van Le Corbusier 
als interieurontwerper naar voor. In zijn woningen vormde 
de gevel niet langer een grens tussen buiten en binnen, of 
tussen de private en publieke sfeer; het was eerder een actief 
element dat beide op elkaar betrok. Deze woningen waren 
echter niet zozeer private interieurs op maat van de bewo
ner dan wel decors waartegen nieuwe vormen van leven in 
scène werden gezet. ‘Publicity’ betekent hier niet alleen 
‘openbaarheid’, maar ook ‘publiciteit’. Na oplevering liet Le 
Corbusier zijn woningen fotograferen volgens precieze indi
caties om ze dan wereldwijd te publiceren; het private inte
rieur werd zo een publiek beeld. De consequenties hiervan 
worden het duidelijkst in de Villa Savoye uit de late jaren 
’20. Deze iconische, functionalistische villa, opgevat als een 
echte ‘machine à habiter’, is nooit echt bewoond geweest: 
doordat ze niet te verwarmen viel, groeide er na twee jaar al 
schimmel op de muren. De desinteresse van Le Corbusier 
voor de bouwtechnische vertaling van zijn architecturale 
retoriek contrasteert fel met het fanatisme waarmee hij zijn 
public relations verzorgde. Hij verkondigde zijn ideeën in 
een indrukwekkend aantal lezingen en zelf uitgegeven tijd
schriften en boeken. Via de zorgvuldig uitgegeven reeks 
Oeuvres complètes, waarin hij voltooide projecten documen
teerde, controleerde Le Corbusier nauwgezet het postume 
beeld van zijn oeuvre. In zijn theoretische geschriften com
primeerde hij dan weer de essentie van de moderne archi
tectuur en stedenbouw tot eenvoudige dogmatische princi
pes. Door de complexe achtergrond van het nieuwe bou
wen in hapklare brokken te serveren is Le Corbusier niet 
alleen in grote mate verantwoordelijk geweest voor de ver
spreiding ervan tot in alle uithoeken van de planeet, maar 
ook voor de latere degeneratie van de moderne architec
tuur tot een ‘international style', ontdaan van haar oor
spronkelijke sociale betekenis en technische vernieuwing.

Portret van Le Corbusier, jaren ’60

Architectuur en Vormgeving
Le Corbusier. The Art of Architecture. Le Corbusier 
(pseudoniem voor Charles-Edouard Jeanneret, 1886-1965) 
is zonder twijfel een van de invloedrijkste ontwerpers van de 
20ste eeuw. Hij was actief als architect, stedenbouwkundi
ge, meubelontwerper en beeldend kunstenaar, en heeft op 
elk van deze disciplines een onuitwisbare stempel gedrukt. 
De analyse van zijn gebouwen is vaste kost in elke architec- 
tuurschool en zijn realisaties vormen toeristische trekpleis
ters. Twintig jaar na de grote retrospectieves in Londen en 
Parijs (naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag) 
heeft het Vitra Design Museum een nieuwe rondreizende 
overzichtstentoonstelling opgezet rond Le Corbusier. Deze 
manifestatie houdt momenteel halte in het Nederlands 
Architectuur Instituut (NAi) in Rotterdam. De tentoonstel
ling heet heel toepasselijk The Art of Architecture. Le 
Corbusier benaderde de architectuur namelijk letterlijk 
vanuit de kunst: vormen of composities die hij ontwikkelde 
in zijn schilderijen of sculpturen vonden later hun toepas
sing in de architectuur. Hij streefde daarbij naar een echte 
synthèse des arts door ruimtes te creëren vanuit een comple
mentair en harmonisch samenspel tussen de diverse kunst
vormen. Zijn legendarische kapel in Ronchamp (1950- 
1955) is daarvan het ultieme voorbeeld. Door deze funda
menteel multidisciplinaire houding ten aanzien van de 
architectuur en de grillige contouren van zijn artistieke, 
ideologische en politieke referentiekader is het echter niet
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Le Corbusier

Villa Savoye, Poissy, 1929-1930. Foto: Ralph Lieberman
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14 juli t/m 19 augustus 
UNDER

Alex Fischer, Aukje Dekker, Lara de Moor, Lucia Luptakova 
(i.s.m. Maaike van der Linden en Maartje Korstanje)

TIME OUT (publicatie)
geïnitieerd door Kasper Andreasen, Ann Demeester en Ad de Jong

18 augustus t/m 30 september 
ERGENS ANDERS (Somewhere else) 

opening 17 aug om 21:00 uur 
Lucia Luptkov

20 augustus 
OORBEEK -Live inside a very big lamp- 

zaal open v.a. 20:00 uur 
Concept & regie; Serge Onnen

1 september t/m 30 september 
LIEFDE IN DE STAD

i.s.m SKOR & Paradiso 
opening 31 aug om 21:00 uur 

Jonas Ohlsson, Saskia Janssen and George Korsmit, Gil and Moti, 
Ulricke Möntmann, Joel Tauber, Erin Dunn

maandag t/m zondag van 11:00 u. tot 19:00 u. 
Warmoesstraat 139

1012JB amsterdam / +31 20 6229434 / info@w139.nl
www.w139.nl
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o Sybren" Hellinga5 Kunstprijs 2007

im-l F

Voor de 4e keer reikt de Sybren Hellinga Stichting 
haar aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars uit. 
Kunstenaars die maximaal vijfjaar professioneel werkzaam 
zijn of niet langer dan vijf jaar geleden afstudeerden aan 
een 1 e fase kunstopleiding komen in aanmerking voor de 
prijs. De prijs bestaat uit een bedrag van 3000 euro.

De Sybren Hellinga Kunstprijs wordt iedere 3 jaar georganiseerd 
door Kunsthuis Syb. Dit jaar toont het Kunsthuis niet alleen 
de laatste ronde van de prijs, maar zal het tijdens een 
projectperiode van zes weken elke ronde openbaar maken.

jury: Delphine Bedel, Paulien Oltheten, 
Arno van Roosmalen en Fons Welters

Voor meer informatie en het deelnameformulier
www.kunsthuissyb.nl

DEADLINE INZENDING
31 augustus 2007

Sybren Hellinga Stichting 
postbus 25
9244 ZN Beetsterzwaag

Podium VOoR hedendaagse kunst

mailto:info@w139.nl
http://www.w139.nl
museum.nl
http://www.kunsthuissyb.nl
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Het derde en laatste luik van de tentoonstelling presenteert 
een aantal projecten onder de noemer ‘built art’: het accent 
lijkt daarbij te liggen op de Sint-Pieterskerk in Firminy uit 
1964 en het Philipspaviljoen, een tijdelijke constructie die 
een multimediaspektakel huisvestte tijdens de Wereld
tentoonstelling van Brussel in 1958. Dat is niet geheel toe
vallig: het eerste project werd namelijk pas dit jaar eindelijk 
voltooid, terwijl een reconstructie van het Philipspaviljoen 
momenteel overwogen wordt. In een dergelijke context komt 
de vraag naar boven hoe rekbaar het compromis kan zijn 
tussen de oorspronkelijke intenties van de architect en de 
huidige eisen wat betreft comfort, veiligheid en duurzaam
heid. Daarnaast raken beide gebouwen ook aan de centrale 
vraag naar de toekomstige omgang met Le Corbusiers 
gebouwde oeuvre. Zoals dat voor het meeste modern archi
tecturaal erfgoed uit de 20ste eeuw, het geval is, is het ver
nieuwende en vooruitstrevende karakter van zijn realisaties 
tegelijk ook het zwakke punt: veel van zijn gebouwen vragen 
een permanente zorg. Een erfgoedmatige benadering van 
deze functionalistische architectuur dreigt op lange termijn 
te leiden tot een paradox: een gebouw dat zich niet kan aan
passen aan de noden van zijn tijd, wordt een afunctioneel 
object. Dat staat haaks op de visie van Le Corbusier, voor wie 
architectuur en kunst ten volle in het leven moesten staan. 
Hoewel het de ambitie is van de tentoonstellingsmakers om 
de actualiteit van de grote meester aan te tonen, wordt op 
deze kwesties niet ingegaan. De publicatie die is uitgegeven 
naar aanleiding van de tentoonstelling komt hier enigszins 
aan tegemoet: eerder dan een catalogus is het een bundel 
essayistische teksten die afgewisseld worden met zeldzaam 
beeldmateriaal. Niettemin houdt ook dit dure boek de vinger 
niet echt aan de pols: de auteurs behoren tot het selecte 
clubje academici die eerder al ruimschoots hun bevindingen 
kenbaar hebben kunnen maken. Als introductie op Le 
Corbusier is The Art of Architecture zeker de moeite waard; 
het situeert zijn werk en denken in de cultuurhistorische 
context van de vorige eeuw. De tentoonstelling mist daaren
tegen het lef en de ambitie om als een kritisch medium te 
fungeren dat suggesties doet omtrent de mogelijke betekenis 
van deze mythische figuur voor de architectuur van de 
21ste eeuw. Sven Sterken

> Le Corbusier — The Art of Architecture tot 2 september in 
het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Museumpark 
25, 3015 CB Rotterdam (010/440.12.00; www.nai.nl). De 
tentoonstelling reist later ónder meer naar Weil am Rhein, 
Liverpool en Londen. Catalogus: A. Von Vegesack (red.), 
Le Corbusier: The Art of Architecture, Weil am Rhein, Vitra 
Design Stiftung, 2007. ISBN 978-3-931936-72-3.

Ligplaats Amsterdam. Voor Amsterdam is ‘wonen op het 
water’ een vanzelfsprekend thema, alledaags bijna. Een 
groot deel van de grachten, de Amstel en andere water
wegen, liggen vol met woonboten, en ook de kades van 
nieuwe woonwijken worden geflankeerd door soms dubbe
le rijen woonarken en -schepen. De Welstandscommissie 
heeft een speciale adviseur over zaken aangaande woon
boten en er is een makelaar die alleen in woonboten han
delt. Maar zoals men bij Arcam terecht heeft opgemerkt, is 
op geen enkele stadsplattegrond een woonboot of ligplaats 
aangeduid. Sinds 1983, toen fotograaf Franklin Hollander 
woonboten in Amsterdam vastlegde, was er geen goed boek 
meer verschenen over het onderwerp.

Arcam wil daar wat aan veranderen. Deze zomer organi
seert het architectuurcentrum een manifestatie over het 
thema met tentoonstellingen binnen en buiten, en met een 
boek: Ligplaats Amsterdam, leven op het water. Arcam speelt 
daarmee in op een bijzonder actueel thema. Iedereen heeft 
het in Nederland de laatste tijd over bouwen op water. De 
berichten over zeespiegelstijging, extreme regenbuien, over-
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Watervilla IJburg, 2006, ontwerp: Borski - Noordhoek - Bleichrodt
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Waterbuurt West, IJburg. Kadegebouw: DOK architecten, waterwoningen: Architectenbureau Marlies Rohmer, 

ontwikkelingscombinatie consortium Waterbuurt West

stromende rivieren en plannen om polders onder te laten 
lopen maken mensen niet alleen zenuwachtig, maar ook 
noodgedwongen toekomstgericht. Hoe maken we meer 
grond beschikbaar voor waterberging? De gedachten gaan 
bij al dat natte gepraat algauw richting drijvend wonen, drij
vende terrasjes, drijvende tuinen en misschien zelfs een drij
vende winkel. Maar dat er ook ontworpen wordt aan een 
drijvende bibliotheek, een drijvend hotel, een drijvende mos
kee en een gigantisch drijvend stadion was minder bekend.

Arcam heeft in de binnententoonstelling (in haar trans
parante paviljoen met uitzicht op het water) een aantal van 
die plannen samengebracht. Het is een bescheiden tentoon
stelling die opent met een muurhoge collage van histori
sche foto’s. Dat geeft een aardig idee van de variabele 
manieren waarop in het verleden op het water is gewoond, 
maar het is niet meer dan een impressie. Meer aandacht is 
in de tentoonstelling besteed aan het heden en de toekomst: 
op een aantal sokkels worden heel verschillende maquettes 
en afbeeldingen getoond van drijvende gebouwen. Een aan
tal zijn de laatste jaren gebouwd, andere zijn in voorberei
ding om te worden uitgevoerd en weer andere zijn in de stu
diefase gebleven. Daarbij beperkt Arcam zich niet tot 
Amsterdam. Er worden projecten uit de hele wereld 
getoond: het drijvende hotel is in Dubai gepland, het sta
dion in New York.

Met deze interessante reeks projecten laat Arcam zien dat 
het drijvende gebouw definitief een volwaardige ontwerp
opdracht is geworden voor de architect, en ook voor de ste
denbouwkundige, want er zitten projecten bij voor hele 
drijvende woonwijken. Dat is een groot verschil met vroe
ger. Wonen op het water werd tot niet zo lang geleden voor
al geboren uit nood. Bij woningschaarste of uit armoe ves
tigden sommigen zich op het water in een oud binnenvaart
schip of in een zelfgebouwde ark. In de jaren '70 waren er 
kunstenaars die met een tegendraads gebaar op de 
Amsterdamse grachten hele drijvende domeinen uitbouw
den, met boten, vlotten en tuinen, inclusief schapen en gei
ten. De bekendste daarvan was (naast Robert Jasper 
Grootveld) Walter Carl Glück, alias Bulgar, alias Victor IV, 
een Amerikaanse kunstenaar die zich in de tjalk Berendina 
Fennegina naast de Blauwbrug over de Amstel vestigde. Hij 
bouwde vlotten met schuurtjes, tuinen, geiten en ganzen. 
Geïnteresseerde passanten werden door hem en zijn Deense 
vriendin vaak uitgenodigd om binnen te komen, zodat veel 
mensen in die tijd bekend zijn geraakt met deze opmerkelij
ke woonboot. Bulgar verdronk in 1986 tijdens het repare
ren van een van zijn vlotten en werd per vlot naar de 
begraafplaats gebracht. De Berendina Fennegina wordt 
sindsdien gebruikt door de Deense bond van architecten als 
collectieve pied-à-terre.

Tegendraadse figuren als Bulgar hebben het wonen op 
het water langzaam maar zeker een nieuw imago bezorgd. 
Sindsdien is een woonboot niet meer per se een armoedige 
oplossing, maar een vrije, aantrekkelijke woonvorm gewor
den. Dat laat Arcam ook zien in de buitententoonstelling. 
In het water achter Arcam zijn enkele drijvende woningen 
afgemeerd voor de duur van de tentoonstelling: een infor
meel vlot met tuin en schuurtje gemaakt van afvalmateri- 
aal, een no-nonsense woonark uit de jaren ’70 (te koop!), 
een gloednieuwe drijvende villa van 180 vierkante meter 
naar ontwerp van Piet Boon en twee mooie bootjes uit de 
jaren ’20. Binnen in een ark of drijvende villa wordt direct 
duidelijk hoe aantrekkelijk wonen op het water is. Fransje 
Hooimeijer schrijft in haar essay in het boek Ligplaats 
Amsterdam, leven op het water dat wonen aan water de prijs
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van onroerend goed met zo’n tien procent doet stijgen. Het 
vrije uitzicht, het directe contact met de elementen, het 
lichte wiegen van je huis en de mogelijkheid om (indien de 
ligplaats het toelaat) ’s morgens een duik te nemen - wonen 
op het water heeft veel charme, ook al moet je de muggen 
en het optrekkende vocht voor lief nemen. Je kan het alleen 
ervaren door eens rustig op een paar drijvende woningen 
rond te lopen. De buitententoonstelling, die in de loop van 
de zomermaanden nog aangevuld zal worden met een paar 
bijzondere exemplaren, voegt daarom veel toe aan de 
maquettes en foto’s.

Het boek vormt het sluitstuk van het drieluik. Daarbij is 
Arcam niet over een nacht ijs gegaan. Na een gedegen inlei
ding van onderzoeker Fransje Hooimeijer volgt een uitgebrei
de, intrigerende geschiedenis van het waterwonen door archi- 
tectuurhistoricus Marijke Beek. De afbeeldingen bij dit deel ver
tellen veel over de veranderingen van de status van de woon
boot als verblijfplaats, vooral als je ze vergelijkt met het laatste 
deel van lies Rijcken, waarin ontwerpen voor toekomstige 
waterwoningen worden getoond. Daar overheersen gestroom
lijnde, hippe beelden van grootschalige bouwwerken. Dikwijls 
is nauwelijks nog te zien dat het om drijvende ontwerpen gaat. 
De techniek is blijkbaar zo verbeterd, dat gebouwen op het 
water zich uiterlijk niet meer hoeven te onderscheiden van 
gebouwen op land. De referentie aan het nautische karakter 
van de woonboot verdwijnt, bouwen op het water wordt steeds 
gewoner. Dorine van Hoogstraten

- Ligplaats Amsterdam tot 8 september in Arcam, Prins 
Hendrikkade 600,1011 VX Amsterdam (020/620.48.78; 
www.arcam.nl).

Publicaties
Flowers & Questions - A Retrospective. Fischli & Weiss. 
Een boek als Flowers & Questions - A Retrospective is er vast 
niet zonder slag of stoot gekomen - het heeft moeite gekost. 
Nochtans zijn zowel de afzonderlijke werken als de bijho
rende teksten (grotendeels) gerecupereerd: het gaat om een 
‘retrospectieve’ die is uitgegeven ter gelegenheid van de rei
zende tentoonstelling Flowers & Questions, en die een zeer 
brede selectie biedt uit het werk van de Zwitserse kunste
naars Peter Fischli (1952) en David Weiss (1946). De ten
toonstelling was al te zien in Tate Modern (Londen) en in 
het Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, wordt deze 
zomer nog in Zürich getoond en gaat volgend jaar naar 
Hamburg.

De conceptuele eenvoud van Flowers & Questions, in een 
heldere, nu en dan zelfs aandoénlijk dienstige vormgeving 
gevat, is verraderlijk. Uiteindelijk blijkt het boek complex, 
ondoorgrondelijk en oncommercieel te zijn. Het opent met 
een inleiding en een voorwoord - voornamelijk dankbetui
gingen, loftuitingen en pogingen tot generalisatie - van de 
curatoren; 340 bladzijden verder eindigt het met een bio
grafie, een bibliografie en een lijst van tentoongestelde wer
ken, wat meteen ook het enige onderdeel van het boek is dat 
expliciet met de tentoonstelling is verbonden. Daartussen 
liggen 31 hoofdstukken, elk aangeduid met een Romeins 
cijfer. Ze zijn volgens hetzelfde model opgebouwd: op de lin- 
kerbladzijde staat één afbeelding van één werk (het boek 
opent met Carved Polyurethane Objects): op de corresponde
rende rechterbladzijde begint een tekst over dit werk (Boris 
Groys mag openen met Simulated Readymades - in 1994 in

http://www.nai.nl
http://www.arcam.nl
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Fischli & Weiss

The Way Things Go/Der Lauf derDinge, 1986-1987, filmstills

Parkett verschenen); die tekst loopt een aantal bladzijden 
ononderbroken door, zowel links als rechts; het stuk eindigt 
op een linkerbladzij de met, onderaan in roze letters, de toe
lichtingen bij het werk (materialen, exposities, data); op de 
rechterbladzijde en de daaropvolgende bladzijden staan 
meer afbeeldingen van Carved Polyurethane Objects; het 
hoofdstuk ‘eindigt’ met een nevenschikking van (links) de 
laatste foto van Carved Polyurethane Objects en (rechts) de 
eerste afbeelding bij Airports - het werk waaraan het twee
de hoofdstuk gewijd is. Het probleem - en dus de waarde - 
van het boek is hoe deze structuur betekenis krijgt, en wie 
ervoor verantwoordelijk is.

In de inleiding van Bice Curiger staat daarover het vol
gende: “For the present publication, Peter Fischli and David 
Weiss have divided their work into thirty-one chapters, tra
cing the development of series and groups produced over 
the past twenty-eight years. [...] The order is artistically 
motivated in the broadest sense inasmuch as many later 
projects have evolved out of long-term research begun long 
ago.” De structuur van het boek is dus ‘artistiek’ gemoti
veerd en komt van het kunstenaarsduo zelf; Flowers & 
Questions is, met andere woorden, hun voorlopig laatste 
realisatie, en kan op die manier vergeleken worden met bij
voorbeeld Der Lauf der Dinge, hun beroemde film uit 1986 
(volgens Arthur C. Danto hun meesterwerk), die een opeen
volging toonde van ‘materiële’ verschijnselen (een fles 
water valt om, een lucifer brandt op, een ballon wordt vol
geblazen) die elkaar in een successieve reeks ‘veroorzaken’, 
volgens een domino-effect. Maar wie of wat bepaalt dat, bij
voorbeeld, Clay Figures: Suddenly this Overview - de fantas
tische verzameling kleifiguren uit 1981 die in een megalo
mane maar neurotische zwaai de wereld proberen te tonen 
- in het boek voorafgegaan wordt door Settlements, 
Agglomeration uit 1993, een onderdeel van het gigantische 
en onvoltooide fotografische archief Sichtbare Welt? Wat zijn 
de causale verbanden die Flowers & Questions tot een dwin
gend geheel maken, die de volgorde bepalen en die dus deze 
werken een lijn bezorgen, een plaats in de tijd en de 
(kunst)geschiedenis, een richting, een aantal récurrente 
kenmerken? Wat is het dat het werk van Peter Fischli en

David Weiss tot een oeuvre maakt? Dat de kunstenaars die 
vraag niet zelf kunnen of willen beantwoorden, spreekt 
voor zich - het boek Flowers & Questions doet dat enkel door 
de vraag naar het oeuvre zo vaak en zo mooi mogelijk tot 
leven te wekken.

Fischli en Weiss - en laten we hiermee dan maar meteen 
veronderstellen dat zij de zogenaamde idiots savants zijn die 
het boek bedacht hebben - hebben de intelligentste mensen 
ter wereld aangeschreven. Boris Groys, Daniel Birnbaum, 
Dominique Gonzalez-Foerster, Arthur C. Danto, Hans 
Ulrich Obrist, Max Wechsler enzovoorts: ze mogen in dit 
boek elk op hun eigen wijze ‘kritische activiteit’ verrichten. 
Dat levert een schitterende caleidoscoop op; de 20ste-eeuw- 
se ideeëngeschiedenis wordt op briljante wijze aan scher
ven geslagen: poststructuralistisch deleuzianisme gekruist 
met Barthes (Fischli en Weiss zijn nomads of the neutral in de 
bijdrage van Stefan Zweifel); tevergeefs losweken van inten
ties door middel van interviews (van de hand van Obrist); 
nagenoeg klassieke heideggeriaanse fenomenologie (door 
Groys); poëtische autobiografie (van Birnbaum); artistieke, 
pseudo-ironische, ‘performance’-achtige commentaar (de 
numerieke lijst van Gonzalez-Foerster bij Sichtbare Welt). 
Niemand heeft echter de toestemming gekregen om meer 
dan één werk te bespreken - één enkele kruisverwijzing, 
door de vormgevers van het boek in roze letters gezet, bui
ten beschouwing gelaten. Dit verhindert dat de uitgave het 
oeuvre tot stand brengt, zoals een kunstenaarspublicatie 
dat al te vaak tot doel heeft, volgens het format: inleiding... 
groot(s) essay... chronologisch overzicht... interview. 
Flowers & Questions biedt de lezer hooguit een 'oeuvre-erva- 
ring’ in flitsen van inzicht, die bij voorkeur vergezeld gaan 
van de uitroep plötzlich diese Übersicht - suddenly this over
view! (Een voorbeeld van een dergelijke openbaring, die 
altijd begint bij het werk en dan de hele wereld opslokt, is 
het volgende: “Volgens Fischli en Weiss is het probleem van 
de moderne tijd niet langer dat de loop der dingen ons leven 
regeert, maar dat niet wij het zijn die de kunst regeren, als 
wel de loop der dingen.”)

Flowers & Questions is een boek dat meteen ook het werk is 
- structureel, conceptueel, receptietheoretisch. Het voldoet 

nu eenmaal aan andere wetten dan film, fotografie of instal
latie. Het moet bijvoorbeeld gelezen worden. Er is de verlei
ding om het te vergelijken met de romans van (bijvoorbeeld) 
de Amerikaanse romancier Thomas Pynchon. Ook in 
Against the Day uit 2006. volgen de hoofdstukken elkaar 
schijnbaar willekeurig op, stopt het ‘verhaal’ waar het had 
kunnen beginnen, wordt de ‘echte’ chronologie genegeerd, 
is de wereld onoverzichtelijk groot, maar bij momenten 
waarheidsgetrouw gedetailleerd, wordt de fysische, histo
rische of materiële realiteit onrecht aangedaan, lopen de 
verschillende stilistische en ideologische vertogen onophou
delijk in elkaar over, en kan het vermoeden ontstaan dat er 
waarheid, schoonheid en structuur ligt in een pot mayonai
se die per ongeluk van tafel valt. Maar net zo goed kan de 
nevengeschikte overdaad, zowel bij Pynchon als bij Flowers 
& Questions, te veel worden. Bice Curiger beschrijft het tref
fend in haar stukje over Videos for Venice: “There is no eluci
dating energy to lend meaning to the lack of significance, no 
clever narrative tricks and dramaturgical stays to keep us 
afloat on this modest, psychedelic river journey.” Vaak lukt 
het wel, en dan is het resultaat fantastisch: dan hebben we 
als lezer een nieuwe wereld betreden, die toch al jarenlang 
de onze was. Christophe Van Gerrewey

-> Fischli & Weiss, Flowers & Questions. A Retrospective, 
London, Tate Publishing, 2007, ISBN 1854376470. 
(www.tate.org.uk/publishing)

Der âsthetische Imperativ. Onder deze wat ongelukkig 
gekozen titel bundelde Peter Weibel een twintigtal versprei
de opstellen, lezingen en enkele onuitgegeven fragmenten 
“over kunst” van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk. Van 
1985 tot 2006 omspant de heterogene collectie zowat de 
gehele periode waarin Sloterdijks oeuvre tot stand is geko
men. Ze biedt eerder een aanvulling dan een inleiding op 
enkele centrale inzichten die elders grondiger zijn uitge- 
werkt. Sloterdijks wijsgerige project laat zich nog het best 
omschrijven als 'tijdsdiagnostiek', met een uitgesproken 
kritische en antropologische inzet. Hoe kunnen we van
daag met de grote verhalen van de moderniteit in het reine 
komen en andere vormen van subjectiviteit, ‘Weltbezug' en 
samenleven ontwerpen? Der âsthetische Imperativ benadert 
kunst, esthetica, architectuur, design, muziek, tentoonstel- 
lingswezen enzovoort dan ook zijdelings, als fenomenen die 
een bepaald wereldbeeld kunnen verhelderen. Sloterdijks 
stijl is essayistisch, de redeneertrant associatief en specula
tief, de toon afwisselend uitbundig, frivool, ironisch, provo
catief en schoolmeesterachtig.

Talrijke thema’s passeren de revue, waaronder beschou
wingen over 'lichtmetafysica' en het intransparante; het 
spel als antwoord op overvloed; stadsvlucht als een vorm 
van apolitiek; design als een eigentijds ritueel om met niet- 
kunnen en niet-weten om te gaan in een tijd van toene
mende specialisatie en technologische ondoorzichtigheid; 
Daniel Libeskinds Joods Museum in Berlijn als herinne- 
ringsarchitectuur. Sloterdijk interpreteert het ecologische 
vraagstuk vanuit zondeval en vagevuur; hij analyseert de 
betekenis van lopen, schieten en werpen in actiefilms als 
Terminator II, die niet minder dan een vorm van experimen
tele ‘voorgeschiedschrijving’ blijken te zijn; hij beschrijft 
hoe museum en tentoonstellingswezen in het teken staan 
van onze omgang met het vreemde: toe-eigening, ontmoe
ting, getuigenis, bezwering en andere vormen van “valse 
vertrouwdheid". Enzovoort.

Tekent zich nu doorheen dit alles zoiets als een esthetica 
of kunsttheorie af? Het afsluitende opstel Taugenichts kehrt 
heim (1985) is het oudste en meteen ook het meest pro
grammatische van de hele bundel. “Kunst - um von ihr 
und zu ihr und aus ihr angemessen zu sprechen, brâuchten 
wit eine kompetente Âsthetik der Moderne, vielleicht sogar 
eine anthropologisch fundierte Âsthetik, oder mehr noch 
eine Aufhebung aller Âsthetiken in einer Disziplin der 
Geistesgegenwart als Wahrnehmung und als expressiver 
Verausgabung." (p. 450) Daartoe schuift Sloterdijk ideolo
giekritiek als model opzij en omarmt de essayistische aan
pak van de ‘vrolijke wetenschap’: de dingen kritisch, doch 
positief en ondogmatisch behandelen. Enkele vragen die

Het abc van de Volkstuinen
i.s.m. Kadoc Leuven

13 juli tot en met 9 september 2007

Down to Earth 
fototentoonstelling Freya Maes

13 juli tot en met 9 september 2007

6
Provincie
Oost-Vlaanderen

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

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

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

http://www.tate.org.uk/publishing
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hem daarbij leiden: hoe staat het met de toekomst van de 
toekomst? Welke narratieven kunnen we nog delen in een 
tijd van totale versplintering?

Moderne kunst is enerzijds een sociaal compensatiesys
teem, een immuunsysteem dat expressive Entgiftung moge
lijk maakt, principieel evenwicht nastreeft en dus behouds
gezind is. Anderzijds kan kunst ook een laboratorium voor 
emancipatie zijn, waarin een utopisch-antropologisch 
potentieel roert: “Hier werden Lebenskrafte nicht neutrali- 
siert wie in den Konsumspharen, auch nicht destruktiv 
gebunden und mobilisiert wie in den Faschismen, sondern 
mit schöpferischer Behutsamkeit produktiv ins Offene 
gewendet." (p. 464) Zo beschouwd zit moderne kunst met 
de ongelukkige vraag hoe een bewustzijn van het explosie
ve tijdperk waarin we leven te verzoenen is met utopie. Dit 
verklaart Sloterdijks onpersoonlijke kunstopvatting, waar
in niet de kunstenaar centraal staat, maar wel het kunst
werk en de anonieme waarheden die erin doorwerken. Wie 
zich daar ongeremd aan overlevert, kan zich “gegrepen” 
weten, “voorbij weten en willen”. Heteronomie en ereignis- 
hafte Gelassenheit introduceren een ander subjectbegrip; in 
de vorm van ‘meditatie’ zijn ze ook te lezen als een model en 
pleidooi voor de tijdsdiagnosticus (kunstenaar en intellec
tueel) die comfortabele afstandelijkheid opgeeft. “Wir müs- 
sen hinauskommen über die erschöpfte Dualitât von 
Theorie und Praxis, von Vorstellung und Herstellung, von 
Konzept und Ausführung.” (p. 485)

Terugkerend naar het verbeelden van de toekomst: 
Sloterdijk ziet een maatschappij waarin zich een veelheid 
aan alternatieve levensvormen ontvouwt, waarin compen
satie een rol speelt en esthetische en therapeutische praktij
ken elkaar de hand reiken. “Es 1st nicht übertrieben, wenn 
behauptet wird, dass sich in dieser Allianz von Kunst, 
Heilkunst und Lebenskunst eine Zukunft der westlichen 
Gesellschaften entscheidet." (p. 466) Dit houdt een politie

ke opdracht in, namelijk “die Wünschbarkeit und 
Realisierbarkeit einer polyzentrischen, asthetisch wachen 
Gesellschaft zu beweisen, einer Gesellschaft, für welche 
Universalismus und Partikularismus im Zeichen einer 
Ethik der unbewaffneten Nachbar schaften keine 
Widersprüche sein werden.” (p. 467)

Op enkele pagina’s kondigt Sloterdijk kortom een pro
gramma aan dat hem de volgende twee decennia zal bezig
houden. Dat verbindt geboortelijkheid, narrativiteit en het 
opene (Zur Welt kommen - zur Sprache kommen, 1988) met 
een homeopathisch geïnspireerd begrip van kritiek als deel
name (Selbstversuch, 1996), en vervolgens met een cultuur
geschiedenis van symbolische immuunsystemen in de 
Sphâren-trilogie (1998-2004). Een goed deel van Der östhe- 
tische Imperativ laat zich binnen die ontwikkeling lezen. 
Sloterdijk analyseert bij herhaling de dubbele dynamiek 
van Ausfahrt en Heimkehr (p. 57), waarin cultuur en men
selijk handelen verwijzen naar het drama van het Zur-Welt- 
Kommen. Al naargelang die dynamiek consensus en het 
vertrouwde opzoekt, dan wel zich op wereld, andersheid en 
het opene richt, ontstaan verschillende betekenisruimtes 
en een ideologisch spectrum. Het oor oriënteert de mens 
weliswaar in de wereld, maar in muziek neemt niet zelden 
een herhalingsobsessie de bovenhand, die herinnert aan 
het onbezorgde zweven in de baarmoeder. Om de betekenis 
van architectuur en het wonen te begrijpen, is de behouds
gezinde pool belangrijk voor Sloterdijk: "Menschen sind 
tatsâchlich ekstatische Wesen, sie sind hinausgehalten in 
das Offene, sie sind nie definitiv in irgendwelche 
Behaltergemütlichkeiten einzuspannen. Sie sind im ontolo- 
gischen Sinn drauBen, aber sie können nur drauBen sein in 
dem Mae, wie sie durch Innenhalt stabilisiert werden. 
Diesen Aspekt muss man heute gegen die kurante 
Romantik der Offenheit stark machen.” (p. 262)

Terwijl architectuur een compensatorische functie heeft, 
leert kunst ons omgaan met het toevallige, lokale, eenmali
ge, zinloze, onbegrijpelijke: “Künstler sind die Ökologen des 
Unheimlichen, die Hauszweifler, die Anderswohnenden.” 
(p. 309) Dat is nog geen pleidooi voor willekeur, frivoliteit 
en een onbezonnen leven in het hier en nu, die volgens 
Sloterdijk met vrijheid worden verward. Fundamenteler is 
dat de Werkmachtigkeit van het moderne subject, en het 
kunstwerk als uitdrukking van de belofte dat mensen hun 

eigen geluk kunnen bestemmen, in de late 20ste eeuw op 
een algemene crisis van het product botst. Mercantilisering 
van het kunstbedrijf, maar ook de tautologisering van 
kimst maken en tentoonstellen, zijn daar volgens Sloterdijk 
symptomen van. Anno 1989 vraagt Sloterdijk zich af wan
neer de kunst zich terug zal ontvouwen en een nieuwe ten- 
toonstellingsecologie het licht zal zien. Net zomin als hij op 
concrete kunstwerken ingaat, laat Sloterdijk wat betreft 
hedendaagse kunst in zijn kaarten kijken, afgezien van een 
zoveelste filosofische abstractie. Kunstwerken beloven dan 

' misschien het grote geluk niet meer, we komen ook van
daag geen tentoonstelling buiten zonder ze gezien te heb
ben: “Was ist Sichtbarkeit? Vielleicht der Alltag der 
Offenbarung. Was ist dann Offenbarung? Dass etwas dich 
mit seiner Sichtbarkeit anleuchtet. Wie passiert das? Wenn 
ich im Freien bin. Im Freien? Wenn ich so weit drauBen bin, 
dass die Welt sich zeigt.” (p. 425) Jeroen Peeters

Nieuwe publicaties
• Johanna Burton. Mel Bochner, Language 1966-2006. 

Chicago/New Haven, The Art Institute of Chicago/ 
Yale University Press, 2007.148 pp. 136 ill.
ISBN 978-0300121445.
Eerste overzicht van het werk van de conceptuele kunstenaar 
Mel Bochner (°1940) met nooit eerder gepubliceerde beelden en 
projecten. Bijdragen van Mel Bochner, James Meyer en James 
Rondeau.

• Claude Closky. Sex. Roma, Electa, 2007.160 pp. 
ISBN 978-883705156-3.
Dit kunstenaarsboek bevat een collectie foto’s van ordinaire voor
werpen in een alledaagse omgeving. Ze worden telkens per twee 
gepresenteerd op tegenoverliggende pagina’s. Daarenboven wor
den ze aan de beide seksen toegewezen: mannelijk links, vrouwe
lijk rechts. Zodoende ontstaan er koppels.

• Contemporary Art and The Museum: a Global Perspective 
(Red. Andrea Buddensieg en Peter Weibel). Ostfildern, 
Hatje Cantz, 2007. 256 pp. 45 UI.
ISBN 978-3775719339
Deze verzameling essays behandelt de impact van niet-westerse 
kimst en lokale kunstinstituten in het tijdperk van de globalise
ring. Auteurs zijn onder anderen Peter Weibel, Claude Ardouin en 
Hans Belting.

• Martin Creed. Complete Works. Göttingen, Steidl/ 
Hauser & Wirth, 2007. 600 pp. >500 ill.
ISBN 978-3-86521-408-9
Het boek, met een tekst van onder anderen Germaine Greer, 
documenteert de meer dan 500 werken die Martin Creed tot nu 
toe maakte. De werken van Martin Creed zijn niet getiteld maar 
zijn in plaats daarvan genummerd.

• Johan Grimonprez. Looking for Alfred. London/München/ 
Ostfildern/Brussel, Film and Video Umbrella/ 
Pinakothek der Moderne/Hatje Cantz/Zapomatic, 2007. 
288 pp. 107 ill. ISBN 978-3-7757-2008-3.
Dit boek documenteert de gelijknamige filminstallatie samen met 
de voorbereidende audities, tekeningen en collages. Met teksten 
van Thomas P. Elsaesser, Patricia Allmer, Chris Darke, Tom 
McCarthy...

• Konrad Fischer: Okey Dokey. Köln, Verlag Walther König, 
2007. Onder redactie van Brigitte Kölle. 180 pp. 
ISBN 978-3-86560-567-2.
Na zijn studies aan de kunstacademie van Düsseldorf was Konrad 
Fischer (° 1939) eerst actief als kunstenaar onder het pseudoniem 
Konrad Lueg. Hij werkte onder meer samen met Sigmar Polke en 
Gerhard Richter (‘Kapitalistischer Realismus’). In 1967 startte hij 
een galerie in Düsseldorf. Galerie Konrad Fischer zou in de 
komende decennia de draaischijf worden voor veel internationaal 
gerenommeerde kunstenaars die zich met hun werk vooral bin
nen het minimalisme en conceptualisme situeren. Het boek geeft 
een levendig beeld van de galerie en bevat veel ongepubliceerd 
fotomateriaal en interviews met, onder anderen, Bruce Nauman, 
Kasper König, Gilbert & George.

• Peter Sloterdijk, Der àsthetische Imperativ. Schriften zur 
Kunst, samenstelling en nawoord door Peter Weibel, in 
2007 verschenen bij Philo & Philo Fine Arts/EVA 
Europâische Verlagsanstalt, Bei den Mühren 70, 20457 
Hamburg (040/45.01.94-0; ). 
ISBN 978-3-86572-629-2.

www.philo-philofinearts.de

Medewerkers: Fredie Floré, Daniëlle Hofmans, Steven 
Humblet, Jeroen Peeters, Arjan Reinders, Sven Sterken, 
Lieven Van Den Abeele, Christophe Van Gerrewey, Dorine 
van Hoogstraten

• Annette Messager. Les Messagers. Paris, Centre Pompidou/ 
Editions Xavier Barral, 2007. 608 pp.
ISBN 978-284426-339-1.
Overzicht van het werk van Annette Messager (01943) naar aan
leiding van de tentoonstelling in het Centre Pompidou te Parijs 
van 6 juni tot 7 september. Het boek is opvallend vormgegeven en 
bewijst nogmaals dat Annette Messager een grande dame is. Het 
goud op'snee is eerder kitscherig maar kan de pret (en de degelijk
heid van het werk) niet bederven.

• Annette Messager. La femme et... Paris, Edition Dilecta, 
2007. 24 pp. ISBN 978-2916275-23-9.
Heruitgave van een kunstenaarsboekje dat oorspronkelijk werd 
gepubliceerd door John Armleder in 19 75 (Genève). Het boekje 
bevat een reeks foto’s van tekeningen die Annette Messager heeft 
gemaakt op haar eigen lichaam. Voor deze nieuwe uitgave, heeft 
de kunstenares een paar beelden toegevoegd en de vormgeving op 
enkele bladzijden aangepast.

• Jonathan Monk. The reason why 1 am here is the reason 
why I am here (Lynn Valley #3). North Vancouver/ 
Toronto, Presentation House Gallery/Bywater Bros. 
Editions, 2007.48 pp.
Lynn Valley is de naam van een reeks publicaties waarbij telkens 
één kunstenaar carte blanche krijgt. Deze kunstenaarsboeken 
verschijnen a rato van drie per jaar. Eerdere uitgaven waren van 
Richard Prince en Johannes Wohnseifer.

• Jonathan Monk. One in One Hundred (Child).
Paris, One Star Press, 2007.150 pp. 100 ill. 250 ex. 
Voor dit boek gebruikte Jonathan Monk de afbeelding van het 
deksel van een doos Ilford fotopapier. De foto van het deksel wordt 
in het boek 100 x herhaald zoals beschreven op de doos zelf...

• Hermann Nitsch. Hermann Nitsch. Mistelbach/ 
Ostfildern, Museumszentrum Mistelbach/Hatje Cantz, 
2007. 264 pp. 290 ill. ISBN 978-3-7757-2013-7 
(Engelse versie).
Het boek verschijnt naar aanleiding van de opening van het 
Hermann Nitsch Museum in Mistelbach, Oostenrijk (mei 2007) 
en toont een overzicht vanaf zijn vroegste werken in de jaren ’50.

• Kurt Ryslavy. Europder. Wien/Brussel, Schlebrügge 
Editor/Komplot, 2007.496 pp.
ISBN 978-3-85160-107-7.
Lijvig kunstenaarsboek met een tekst van Kurt Ryslavy. De vorm 
van het boek is geïnspireerd door het boek Amerikaner van Heimo 
Zobernlg (Graz, Edition Forum Stadtpark, 1992) maar inhoude
lijk is het eraan tegengesteld. De tekst van Kurt Ryslavy werd voor 
deze publicatie vertaald in 36 Europese talen waaronder ook 
Arabisch, Hebreeuws, Russisch en Turks.

• Jeff Wall. Selected Essays and Interviews. New York, 
Museum of Modern Art, 2007. 352 pp. 127 ill. 
ISBN 978-0-87070-708-7.
Jeff Wall is niet alleen bekend voor zijn geënsceneerde foto’s maar 
wordt ook geapprecieerd voor zijn essays die handelen over uit
eenlopende onderwerpen zoals het gebruik van de fotografie 
binnen de conceptuele kunst of het oeuvre van Edouard Manet. 
Hij schrijft ook over collega-kunstenaars zoals On Kawara, 
Dan Graham, Rodney Graham...

Samenstelling: Marc Goethals

26 mei - 19 aug 
Jonathan. Meese (DE) 
“Jonathan Rockford 
(don’t call me back, 
please)”

14 juli - 19 aug 
“A for Alibi”
Groe pste nt o 0 ns t e11i ng 
met Maria Barnas, 
James Beckett,
Mariana Castillo Deball 
Sebastian Diaz Morales, 
Suchan Kinoshita,
Irene Kopelman

7 sept tot 28 okt
Solotentoonstellingen:
Thomas Zipp (DE) en
Michael Borremans (BE)

Tine Melzer en
an O’Connel

de Appel arts centre Nieuwe Spiegelstraat 10, Amsterdam, www.deappel.nl

http://www.philo-philofinearts.de
http://www.deappel.nl
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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______________
Antwerpen________________________
De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000 Antwerpen 
03.233.13.45 do-zo 13u30-18u
□ J’VEUX D’L’AMOUR’- Roberto 
Ollivero / 'Zap City7 - Frank Maieu / 
'Techniques Mixtes sur papier' - 
Guillaume Dendeau / 'Collages' - Andre 
Stas [tot 9/91
deSingel Internationaal kunstcentrum 
Desguinlaan 25 - 2018 Antwerpen 
03.248.28,28 wo-zo 14-18u
□ 'Curating the Campus: To Pee in 
Public or Private Spaces' - Itziar Okariz 
[tot 31/123
Extra City - Centrum voor 
Hedendaagse Kunst
Klamperstraat 40 - 2060 Antwerpen 
03.272.28.80 di-zo 12-19u do 12-21u
□ 'Thinking Architecture #2 - Beginners & 
Begetters'/'Self Fashion Show' [tot 23/91
FotoMuseum Provincie Antwerpen 
Waalse Kaai 47 - 2000 Antwerpen 
03.242.93.00 di-zo 10-18u
□ 'Collectiepresentatie Agfa-Gevaert’ 
[tot 6/11
Hessenhuis
Falconrui 53 - 2000 Antwerpen 
03.206.03.50 do-zo 13-21u
□ 'Virus' [tot 29/71
Koningin Fabiolazaal
Jezusstraat 28 - 2000 Antwerpen 
03.203.42.04 di-zo 10-17u
□ 'Tuin der lusten. Twintig jaar kunste
naarscollectief l'Anverre' [tot 9/91
KMSKA
Leopold de Waelplaats - 2000 Antwerpen 
03.238.78.09 di-za 10-17u zo 10-18u
□ 'Tekeningen uit het Prentenkabinet 
van het Museum voor Schone Kunsten 
Gent' [tot 26/81
□ 'MuHKA te Gast' [tot 18/111
□ 'Het atelier van Roel D'Haese' [7/9 
tot 9/121
Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt 22-23 - 2000 Antwerpen 
03.221.14.50 di-zo 10-17u
□ '0 dierbaar Antwerpen. Wonderlycke 
dieren op papier in de tijd van Plantin' 
[tot 5/81
MuHKA
Leuvenstraat 32 - 2000 Antwerpen 
03.260.99.99 di-zo 10-17u
□ 'Lonely at the Top # 4' - Jos De 
Gruyter & Harald Thys [tot 19/81
□ 'I don't get it' - Luc Tuymans [tot 9/91
Objectif_Exhibitions
Coquilhatstraat 14 - 2000 Antwerpen 
0496.504.206 do-za 14-18u
□ Pavel Büchler [7/9 tot 25/101
Openluchtmuseum voor beeldhouw
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
03.827.13.50 di-zo 10-17u
□ 'Walking into a Cloud' - Luk van Soom 
/'Air Born/Air Borne/Air Pressure’- 
Paul McCarthy [tot 28/101
Rockoxhuis
Keizerstraat 12 - 2000 Antwerpen 
03.216.22.11 di-zo 10-17u
□ '0 dierbaar Antwerpen. Dierenplezier 
in het Rockoxhuis' [tot 30/91
Stadsbibliotheek Antwerpen
Hendrik Consciencepiein 4 - 2000 Antwerpen 
03.206.87.10 di-zo 13-17u
□ '0 Dierbaar Antwerpen.
Metamorphosis Naturalis’ [tot 5/81
Volkskundemuseum
Gildekamersstraat 2-6 - 2000 Antwerpen 
03.220.86.66 di-zo 10-16u45
□ 'Verbeeld Verleden' - Karin Borghouts I 
'Het interessante Volk. Van Max Elskamp 
tot Museum aan de Stroom' [tot 19/81

Bornem___________________________  
Monumental
Luipegem 77 - 2880 Bornem 
03.889.01.69 wo-vr 10-16u zo 14-18u 
□ 'Waaruit bestaat een kus? Liefde, 
passie en lust in Kunst' [23/91

Brugge______ ________________ '
Arentshuis
Dijver 16 - 8000 Brugge 
050.33.35.48 di-zo 9u30-17u 
□ '11de Europese biënnale voor grafische 
kunst' [tot 2/91
Groeningemuseum
Dijver 12 - 8000 Brugge 
050.33.99.11 di-zo 9u30-17u 
□ 'Niet duur maar dierbaar' [tot 29/71 
□ Kristof Donckels [1/7 tot 30/91 
□ 'Exotische Primitieven'[tot 7/101

Brussel__________________________ _
Aliceday
Fabriekstraat 1 b -1000 Brussel 
02.646.31.53 di-za 14-18u (op afspraak 
in augustus)
□ 'Summer Group Show' - Charlotte 
Beaudry, Aline Bouvy & John Gillis, 
Stéphane Calais, Didier Marcel, Jos de 
Gruyter & Harald Thys, Tomoo Gokita, 
Djamel Tatah, Jens Wolf [29/7 tot 25/81

Argos
Werfstraat 13 -1000 Brussel 
02.229.00.03 wo-za 14-19u 
□ 'Films in Common' - Clemens von 
Wedemeyer & Maya Schweizer I 
'Metropolis, report from China' - 
Clemens von Wedemeyer & Maya 
Schweizer / 'Monuments of Sugar' - 
Lonnie van Brummelen & Siebren de 
Haan [tot 8/91
Art en Marge
Hoogstraat 312 -1000 Brussel 
02.511.04.11 wo-vr 12-18u za ll-16u 
□ 'Abstractions' [tot 28/71
□ 'Rétrospective' - Serge Delaunay 
[14/9 tot 24/111
Artiscope
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussel 
02.735.52.12 di-vr 14-18u 
□ Mauro Staccioli [tot 20/71
Atomium
Eeuwfeestlaan -1020 Brussel 
02.475.47.77 ma-zo 10-18u 
□ 'Inside' - Enrico T. De Paris [tot 16/91
B0ZAR Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 -1000 Brussel 
02.507.83.91 di-zo 10-18u do 10-21u 
□ 'Brussels Series' - Candida Höfer / 
'Prijs van de Jonge Belgische 
Schilderkunst'/'Ingenium. De fotografie 
van het vernuft 1846-2006' [tot 9/91 
□ 'A4: Hell'o Monsters' - Aka Blastus, 
Dr Destro, Ewg 33 & Tatone / 'A Vision 
for Brussels. Imagining the Capital of 
Europe' [tot 16/91
CCN0A
Barthélémylaan 5 -1000 Brussel 
02.502.69.02 vr-zo 14-18u 
□ Annemie Maes [7/9 tot 9/91 
□ 'Pas de Soucis ... @ NOS Non Objectif 
Sud, La Barralière, Tulette’ [tot 23/91 . 
□ Kurt Ryslavy & Douglas Park [14/9 
tot 23/91
CIVA
Kluisstraat 55 -1050 Brussel 
02.642.24.50 di-zo 10u30-18u 
□ 'Shaping the Future' - Eero Saarinen 
[tot 7/101
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Jules Besmestraat 95 -1081 Brussel 
0475.38.66.02 woe-vrij 14-18u za 10-17u 
□ Sergio Storel [tot 30/71 
□ Jean-Luc Beghin & Alexandre Nova 
[1/8 tot 27/101

Design Vlaanderen Galerie 
Kanselarijstraat 19 - 1000 Brussel 
02.227.60.60 di-vr ll-18u za-zo 13-17u 
□ 'De Nieuwe Oogst '06' [tot 19/81
Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 - 1060 Brussel 
02.538.42.20 wo-vr ll-18u za-zo 13-18u 
□ 'Intro' - Pedro Barateiro, André 
Cepeda, Carla Filipe, Eduardo Matos, 
Joao Maria Gusmâo & Pedro Paiva, 
Manuel Santos Maia [tot 9/91

Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 -1000 Brussel 
02.219.14.22 di-za 14u30-18u 
□ Hanne Darboven [tot 28/71

Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 -1000 Brussel 
02.514.10.10 do-za 14-18u30
□ Rineke Dijkstra [tot 28/71 
□ 'Programma (2006-2007) 
See www.janmot.com' [tot 31/121

Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 -1000 Brussel 
02.741.73.00 di-zo 10-17u
□ 'Only a game? Europa en Voetbal' [tot 
26/81 □ 'Een prinselijke hobby. De ate
liers van Karei van Lotharingen'/'China. 
Volksrepubliek van Verlangen' [tot 2/91 
'In de voetsporen van de Indianen' [tot 
31/101 □ 'België op Opticaprenten' [tot 
30/121
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 
02.508.32.11 di-zo 10-17u 
□ David Claerbout [tot 2/91 
□ 'Rubens in het museum van Brussel: 
Een Genie aan het werk'/'L'Atelier du 
Génie' - Rubens [14/9 tot 27/11
Librairie Quartiers Latins 
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
02.227.34.00 di-za 10-18u
□ 'Photos' - Piet Altenloh [tot 31/81
Museum van Elsene
Jean Van Volsemstraat 71 -1050 Brussel 
02.515.64.22 di-vr 13-18u30 
za-zo 10-17u
□ 'Collectie van Passies - Passie van 
Collecties. Van Max Ernst tot Roberto 
Matta' [tot 16/91
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 - 1050 Brussel 
02.639.67.30 di-za 12-18u 
□ Erwin Wurm [13/9 tot 27/101

Charleroi__________________________  

BPS 22
Boulevard Solvay 22 - 6000 Charleroi 
071.27.29.71 do-zo 12-18u
□ 'Accords excentriques' [8/9 tot 4/111
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 6032 Charleroi/ 
Moht-sur-Marchienne 
071.43.58.10 di-zo 10-18u
□ 'So Long' - Bernard Plossu [tôt 23/91

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
□ 'Oldies & Design' - Octave Landuyt 
[tot 26/81

Deurle_____________________________
Grusenmeyer Art Gallery
Museumlaan 16 - 9831 Deurle 
09.282.77.93 wo-za 13-18u zo ll-14u 
□ 'Tervuren Tales' - Armando Marino 
[tot 26/8] 
□ Jonathan Callan [9/9 tot 14/101
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
09.282.51.23 di-zo ll-17u 
□ 'Verzameling Roger en Hilda 
Matthys-Colle’ [tot 23/9J

Deurne____________________________
Galerie/Kunstuitleen Dijkstra 
Turnhoutsebaan 277 - 2100 Deurne 
03.326.41.77 wo-zo 13-18u 
□ Ilka Sulten [26/8 tot 16/9]

Zilvermuseum Sterckshof 
Hooftvunderlei 160 - 2100 Deurne 
03.360.52.54 di-zo 10-17u30 
□ ‘Zilvertalenten 2007' [tot 22/71 
□ 'Presentatie Sterckhofopdracht 2006' 
- Annick Tapernoux l'L'Atlantide' - 
Annick Tapernoux [tot 2/91

Drogenbos_________________________
Museum Felix De Boeck
Kuikenstraat 6 -1620 Drogenbos 
02.377.57.22 do-zo 10u30-18u30 
□ 'Felix 'Uit de eerste hand" [26/8 tot 
21/101 □ Karel Maes [tot 5/81

Gent ___________________________
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 9000 Gent 
09.269.29.10 di-zo 10-17u
□ 'Het abc van de Volkstuin' / 'Down to 
Earth' - Freya Maes [tot 9/91

Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 9000 Gent 
09.267.99.99 di-zo 10-18u 
□ 'Hommage aan Charles Eames'/ 
’Architectuurfoto’s’ - Henry van de Velde / 
'Esthétique Domestique - huishoud- 
apparatuur 1920-1970' [tot 30/91

Existentie
Acec, Dok Noord 4 hal 20 - 9000 Gent 
0476.25.86.71 ma-zo 14-18u
□ 'Nighthawks' [tot 23/71

Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 b - 9000 Gent 
0477.43.77.94 wo-za 14-18u 
□ 'Summer Show' [tot 28/71

Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 -9000 Gent 
09.269.23.50 di-zo ll-17u 
□ 'Gentse Sosseteit 25 koar jonk!' 
[tot 15/81 □ 'Het Eurekamoment van 
Baekeland. 100 jaar Bakeliet' [tot 2/121 
□ 'Gent in bewegend beeld' [tot 27/11

Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 9000 Gent 
09.243.97.30 di-zo 10-18u
□ 'Highlights' - Octave Landuyt [tot 26/81

Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent 
09.216.35.95 di-vr 10-17u za-zo 13-17u 
□ 'Schets of Schim' [tot 30/91
□ 'Isolatie en Fantasie. De Morgenthaler- 
collectie uit Bern' [tot 14/101
□ '200 jaar Broeders van Liefde' [tot 
28/101

MIAT
Minnemeers 9 - 9000 Gent 
09.269.42.00 di-zo 10-18u 
□ 'Stekskes uit Gent!' [tot 16/91

Museum voor Schone Kunsten
Citadelpark - 9000 Gent 
09.240.07.00 di-zo 10-18u
□ Heropening Museum voor Schone 
Kunsten - Kunstenaars heten u welkom 
[tot 19/81

SMAK
Citadelpark - 9000 Gent 
09.221.17.03 di-zo 10-18u 
□ Kendell Geers/'Coming People'/ 
'Time Festival - M for M' [tot 26/81
□ Victor Alimpiev / Georg Herold [tot 2/91

Ze brast raat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent 
0477.78.90.98 wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
□ Pjeroo Roobjee [tot 29/71 
□ Tom De Visscher [1/9 tot 30/91

Harelbeke_________________________
Cultuurcentrum het Spoor
Eilandstraat 6 - 8530 Harelbeke 
056.73.34.20 ma 15-18u di+do-vr 
13u30-20u wo 13u30-18u za 10-12 & 
13u30-16u
□ Willem Deneckere [tot 19/81

Hasselt____________________________  

CIAP
Zuivelmarkt 44 - 3500 Hasselt 
011.22.53.21 di-vr 14-18u za 14-17u 
□ Bert Crabbé [tot 4/81
□ Frederik Van Simaey [14/8 tot 22/91

Hornu_____________________________
Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 - 7301 Hornu 
065.65.21.21 di-zo 10-18u 
□ ’Collections/connections’ [tot 26/81 
□ '(de)formations' - Xavier Lust [tot 
14/101

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Hornu 
065.65.21.21 di-zo 10-18u
□ 'L'Atlas des arts contemporains' I 
'Sur un fil tendu' [tot 9/91

leper
Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 8900 leper 
057.22.85.84 dagelijks 10-18u 
□ 'Remembered and Forgotten' [tot 26/81 
□ 'Artist in Residence' - Kingley Baird 
(New-Zealand) [tot 14/101

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

Kluisbergen________________________
Galerij Theaxus
Ommegangstraat 3 - 9690 Kluisbergen- 
Kwaremont
055.38.60.53 za-ma 14-19u
□ 'Wandtapijten & textielkunst' - 
Dorothea Van De Winkel / 'Keramiek' -
Tjok Dessauvage [tot 27/81

Knokke___________________________
Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 8300 Knokke 
050.38.86.31 za-zo 10-19u 
□ Zoya Cherkassky [tot 15/91

Kortrijk___________________________
Broelmuseum
Broelkaai 4 - 8500 Kortrijk 
056.24.08.70 di-vr 10-12u 14-17u 
za-zo ll-17u
□ 'Sound of Music. In samenwerking 
met Happy New Ears Festival & Frac 
Nord-Pas de Calais' [tot 30/91

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 
□ 'De bewoonde droom' I
'Retrospectieve' - Joost Swarte [tot 19/81

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

Machelen___________________ _______
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 9870 Machelen-Zulte 
09.381.60.00 wo-zo ll-17u
□ '7'-Amédée Cortier, Raoul De Keyser, 
René Heyvaert, Guy Mees, Roger Raveel, 
Dan Van Severen, Marthe Wéry [tôt 23/91

Menen____________________________
Cultuurcentrum De Steiger
Waal vest 1 - 8930 Menen 
056.51.58.91 ma-zo 10-12u 14-18u 
□ '4x Noreille - Efemeriden' [8/9 tot 21/101
Stadsmuseum ’t Schippershof 
Rijselstraat 77 - 8930 Menen 
056.53.23.63 wo-zo 14-18u
□ 'Bier van Hier' [tot 2/91

Mor Ian we Iz________________________
Musée Royal de Mariemont
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
064.21.21.93 di-zo 10-18u
□ 'ARTour 2007' - Johan Creten / 'Les 
Pharaons noirs. Sur la piste des quaran- 
tes jours' [tot 2/91

Namur____________________________
Service de la Culture de la Province de
Namur - Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 5000 Namur 
081.22.90.14 dagelijks 12-18u
□ Stephen Shore / Louise Lawler / 
Jacques De Backer [tot 14/81

Oostduinkerke_____________________
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
058.51.47.57 vr-zo 14-18u
□ Thomas Ritter & Guy Timmerman [tot 
29/71 □ Taf Wallet (1902-2001) [2/8 
tot 30/91

Oostende__________________________
The Land of Nod
Ooststraat 32a - 8400 Oostende 
www.thelandofnod.be (geen telefoon
nummer!) do-za 14-18u
□ 'Reading through every page of 
Joseph Kosuth's Purloined' - Martine 
Laquiere [tot 28/71

Stavelot________________________ __
Le Triangle Bleu
Cour de l'Abbaye - 4970 Stavelot 
080.86.42.94 wo-zo 14-18u30
□ 'Terra Incognita' - Sen Chung [1/8 tot 
7/101

Waregem________ _________________
BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 - 8790 Waregem 
056.62.94.10 di-zo ll-17u
□ 'In search of past times, new spaces, 
strange worlds...' - Lucy McKenzie & 
Thomas Lerooy [19/8 tot 7/101
□ 'Satellite des Sens' - Atelier Van 
Lieshout [31/7 tot 23/121

Welle_____________________________
Galerie EL
Drieselken 38 - 9473 Welle 
053.66.43.82 vr-zo 14-18u 
□ Dominique De Beir [2/9 tot 30/91

Duitsland
Aachen___________________________ .
Ludwig Forum für Internationale Kunst 
Jülicherstrasse 97-109 - 52070 Aachen 
0241.180.71.04 di-zo 12-18u
□ 'Neue Schàtze. Erwerbungen der 
Sammlung Ludwig'/'Stichwort 
Gegenwart. Zwölf Kapitel der Sammlung 
Ludwig' [tot 4/111 □ 'Erwiderte Blicke. 
Portrts 1969-2006' - Chuck Close [tot, 
2/91 □ 'Double Wall Projects 03 - 
Hendrik Schrat: 'Bràunungsabsicht & 
Entzugserscheinung' [21/10 tot 30/91

Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 52070 Aachen 
0241.479.800 di-zo 12-18u wo 12-21u 
□ 'Aus der Tiefe des Raumes. Eine 
Schau zur Râumlichkeit in Bild und 
Wahrnehmung' [tot 30/81

Baden-Baden _______ ■ -________
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden-Baden 
07221.232.50 di-zo ll-18u
□ 'Who's afraid of red, yellow and blue? 
Positionen der Farbfeldmalerei' [20/7, 
tot 30/91

Berlin_____________________________  

Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 -10117 Berlin 
030.202.093-0 ma-zo ll-20u do-vr ll-22u 
□ 'Regulated Fool's Milk Meadow'- 
Phoebe Washburn [tot 14/101

Künstlerhaus Bethanien 
Mariannenplatz 2 -10997 Berlin 
030.61.69.03.0 wo-zo 14-19u 
□ Loi Chao tu Hanoi I Lisa Jonasson I 
Tom Sandberg [17/8 tot 2/91

KW Berlin
Auguststrasse 69 -10117 Berlin 
030.24 34 59 0 di-zo 12-19u do 12-21u 
□ 'Internal Digging' - Joe Coleman [tot 
12/81 □ Ulrich [9/9 tot 28/101

Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof 
Invalidenstrasse 50-51 -10557 Berlin 
030.39.7834.11 di-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Everything has a Name' - Matthew 
Buckingham [tot 19/81

Bonn______________________________ 
Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119 Bonn 
0228.69.39.36 di-zo ll-17u do ll-19u 
□ 'Music' - John Baldessari [tot 29/71
Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
0228.91.71.200 di-wo 10-21u 
do-zo 10-19u
□ 'Russlands Seele: 150 jaar 
Staatsgalerij Tretjakov' [tot 26/81 
□ 'De verzonken schatten van Egypte' 
[tot 27/11
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 53113 Bonn 
0228.77.62.60 di-zo 10-18u
□ 'Music' - John Baldessari [tot 29/71 
□ Claudia Fâhrenkemper [tot 9/91

Brühl_____________________________  
Marx Ernst Museum Brühl
Comesstrasse 42 - 50321 Brühl 
02232.792.711 di-zo ll-18u 
□ 'At Eye Level' - Paul Klee [tot 3/91

Duisburg__________________________  
Wilhelm-Lehmbruck-Museum
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 47049 . 
Duisburg
0203.283.26.30 di-za ll-17u zo 10-18u 
□ ‘Leerrume des Erzàhlens (Voids of 
narrative). Future Cities' - Romana 
Schmalisch [12/8 tot 7/101
□ 'No Norm - Out of Order?' - Katharina 
Mayer & Shahryar Nashat [tot 22/71

Düsseldorf_________________________  
K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213 Düsseldorf 
0211.83.81.130 di-zo 10-18u vr ll-18u 
□ 'Retrospective' - Hiroshi Sugimoto 
[tot 6/11
K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Stàndehausstrasse 1 - 40217 Düsseldorf 
0211.83.81.600 di-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Passing Through' - Joe Scanlan [tot 
5/101 □ 'Talking Pictures' [18/8 tot 4/111

Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 40213 Düsseldorf 
0211.899.62.43 di-za 12-19u zo ll-18u 
□ 'Wie es ist (how it is) — paintings 
from the early 80s to the present day' 
[28/7 tot 30/91
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Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 - 40479 Düsseldorf 
0211.89.962.60 di-zo ll-18u 
□ 'Die Kunst zu Sammeln' - Beckmann, 
Nolde, Delaunay, Grosz... [tot 22/71 
□ ‘d8207‘ - Jörg Sasse [tot 12/81

Essen__________________________ ___
Museum Folkwang Essen
GoethestraBe 41 - 45128 Essen 
0201.88.45.301 di-zo 10-18u vr 10-24u 
□ '100 beste Plakate 06 in der 
Zollverein School of Management and 
Design' [21/7 tot 10/81

Frankfurt______________________ ~

Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
069.29.98.82.20 wo-do 10-22u 
di-vr-za-zo 10-19u
□ John Bock [tot 23/91
Museum für Angewandte Kunst
Schaumainkai 17 - 60594 Frankfurt 
069.21.23.40.37 di-zo 10-17u wo 10-19u 
□ 'Gestalte / Create. Desing Medien 
Kunst' / 'Katachi - Form' [tot 26/81

Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 60311 Frankfurt am Main 
069.219.31.40 di-vr 12-20u za-zo ll-18u
□ 'Südlich' - Gardar Eide Einarsson 
[27/7 tot 16/91
□ 'Neu Bau Land. Architecture and 
Urban Restructuring in the former East 
Germany7 [tot 26/81
□ 'Young Americans. New Architecture 
in the USA' [tot 2/91

Freiburg___________________________

Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098 Freiburg 
0761.349.44 di-zo ll-17u
□ Lutz & Guggisberg [tot 12/81

Hamburg__________________________
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
040.32.10.32.50 di-zo ll-18u
□ 'Balanceakt: Sicherheit - 5. Körber- 
Foto-Award' / 'Schattenkabinett' - Roger 
Ballen [tot 26/81
□ 'Erwin Wurm Retrospektive’ [tot 2/91

Hannover _______________________
Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 - 30159 Hannover 
0511.32.70.81 di-zo 10-19u do 10-21u 
□ 'Made in Germany' [tot 26/81

Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159 Hannover 
0511.32.45.94 di-zo ll-17u wo ll-21u 
□ 'Made in Germany’ [tot 26/81

Sprengel Museum Hannover
Kurt-Schwitters-platz - 30169 Hannover 
0511.168.438.75 di 10-20u wo-zo 10-18u 
□ 'Made in Germany' [tot 26/81

Herford_________________ Z__
Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 - 32052 Herford 
021.99.44.30.0 di-zo ll-18u
□ 'Garde Ie silence, Ie silence te gardera' 
[tot 7/101

Karlsruhe__________________________

Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 76133 Karlsruhe 
0721.28.226 di-vr ll-19u za-zo ll-17u 
□ 'Projecting Time' [tot 26/81
□ 'Nachbild' - Matts Leiderstam / 
Andrea Büttner [14/9 tot 18/111

Kassel____________________________

Museum Fridericianum
Friedrichsplatz 18 - 34117 Kassel 
0561.70 72 70 ma-zo 10-20u 
□ 'Documenta 12' [tot 23/91

Kleve_____________________________

Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
02821.75.010 di-zo ll-17u
□ 'Revue, Tien Jaar Museum Kurhaus 
Kleef' / Ewald Mataré [tot 12/81
□ 'Das Rijksmuseum in Deutschland - 
Meisterwerke mittelalterlicher Skulptur’ 
[tot 15/121
□ Robert Indiana [26/8 tot 6/11

Köln____________ _________________
Kathe-Koilwitz Museum
Neumarkt 18-24 - 50667 Köln 
0221.227.23.63 di-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Im Rausch des Elementaren. Utopie 
und Realitât in Werken des
Spâtexpressionismus' [tot 26/81
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 50667 Köln 
0221.21.70.21 di-zo 13-19u
□ 'Pure Self Expression' - Dirk Bell, 
Lisa Lapinski, Manuela Leinhoss, Melvin 
Moti & Mai-Thu Perret [2/6 tot 12/81
□ 'Der springende Punkt' [tot 21/121

Museum für Angewandte Kunst 
An der Rechtschule - 50667 Köln 
0221.221.238.60 di-zo ll-17u wo ll-20u 
□ 'Streamline - Amerikanisches 
Industriedesign'/ 'Christian Dir und 
Deutschland 1947-1957' [tot 30/91
Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 - 50667 Köln 
0221.221.223.79 di-zo 10-18u 
elke 1ste vrij/maand 10-22u 
□ Manfred Pernice [tot 19/81 
□ 'Leute wie wir. Grafiken von Sister 
Corita aus den 1960er Jahren' [tot 2/91 
□ Ernst Wilhelm Nay [tot 9/9] 
□ Balthus [18/8 tot 4/111
Museum Schnütgen
Câcilienstrasse 29 - 50667 Köln 
0221.221.236.10 di-vr 10u-16u 
za-zo llu-16u
□ 'Rheinische Glasmalerei. Meister
werke der Renaissance' [tot 29/71
Römisch-Germanisches Museum
Roncalliplatz 4 - 50667 Köln 
0221.221.244.38 di-zo 10-17u 
□ 'Kosmos der Zeichen. Schriftbild und 
Bildformel in der Antike und Mittelalter’ 
[tot 30/91
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
0221.221.221.19 di 10-20u 

wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Tauromachie' - Goya und Picasso / 
'Tïerschau - Wie unser Bild vomTier 
entstand' [tot 5/81
□ 'Hotel California' - Desiree Dolron & 
Thomas Wrede [7/9 tot 18/111

Krefeld

Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798 Krefeld 
02151/77.00.44 di-zo ll-17u
□ 'Construction' - Ceal Floyer [tot 19/81
Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
02151.975.58-0 di-zo ll-17u 
□ 'Hirte, Fisch und Harlekin'- Heinrich 
Campendonk / 'Strassenlaterne' - Georg 
Polke / 'Cut Out: 100 Jahre Deutscher 
Werkbund' [tot 31/121

Leverkusen________________________
Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377 
Leverkusen 
0214.855.56-29 di ll-21u wo-zo ll-17u 
□ 'An den Fröhling' - Ann Veronica 
Janssens [tot 9/91

München ‘ ;
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 80538 München 
089.211.27.115 ma-zo 10-20u do 10-22u 
□ 'Bildhauer im DréiBigjâhrigen Krieg' 
- Georg Petel [tot 26/81
□ Christoph Schlingensief [tot 2/91 
□ 'Retrospectieve' - Gilbert & George 
[tot 9/91 □ Robin Rhode [9/9 tot 6/11
Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 80799 München 
089.23.805118 di 10-20u wo-zo 10-17u 
□ 'Pictures of a Social Utopia' - Otto 
Freundlich / 'Portfolio's'-Wiliam Eggleston 
/'Retrospectieve 1992-2007: Looking for 
Alfred' - Johan Grimonprez [tot 19/81 
□ 'Views on Europe - Europe and German 
Painting in the 19th Century' [tot 2/91 
□ 'Exile in Amsterdam' - Max Beckmann 
[13/9 tot 6/11
Villa Stuck
PrinzregentenstraBe 60 - 81675 München 
089.45.55.51.25 wo-zo ll-18u
□ 'Asger Jorn in Italien - Keralik, Bronze 
und Marmor 1954-1972' [tot 22/71
□ ’Schluss mit dem Schema F!' — Jan 
Tschichold [tot 16/91

Münster___________________________ 
Westfâlisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 48143 Münster 
0251.59.07.01 di-zo 10-18u 
□ 'Skulptur projekte Münster 07' [tot 
30/91

Siegen____________________________  
Museum für Gegenwartskunst Siegen 
Unteres Schloss 1 - 57072 Siegen 
0271.405.77.10 di-zo ll-18u
□ 'II. Rubenspreis der Stadt Siegen' - 
Sigmar Polke [tot 16/91

Stuttgart__________________________
Württembergischer Kunstverein 
Schlossplatz 2 - 70173 Stuttgart 

0711.22.33.70 di-zo ll-18u wo ll-20u 
□ 'Fotosommer' [tot 5/81
□ ’Revisionen der Ensemblekunst’ - 
Anna Oppermann /'Ubergangsrâume - 
Potential Spaces' [tot 12/81

Wolfsburg_____________________ .
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 - 38440 Wolfsburg 
05361.266.90 wo-za ll-18u di+zo ll-20u
□ 'Between Darkness and Light' - 
Douglas Gordon [tot 12/81

Frankrijk
Altkirch___________________________
Crac Alsace
Rue du Château 18 - 68130 Altkirch 
03.89.08.82.59 di-vr 10-18u za-zo 14-19u
□ Beautiful People (et la blessure 
Secrète) [tot 26/81

Carquefou_________________________
Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
02.28.01.50.00 wo-vr 12-18u 
za-zo 15-19u
□ Hendrik Plenge Jakobsen [tot 7/101

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 
□ 'Summer's Song...' - Marc-Camille 
Chaimowicz [tot 28/101
Dijon_____________________________
Frac Bourgogne
Rue de Longvic 49 - 21000 Dijon 
03.80.67.18.18 ma-za 14-18u
□ 'The Eventual' - Francis Alys, 
Johanna Billing, Matthew McCaslin, 
Adrian Piper [tot 18/81
Le Consortium, centre d’art 
contemporain
Rue de Longvic 37 - 21000 Dijon 
03.80.68.45.55 di-za 14-18u
□ Don Brown [tot 16/91

Dunkerque_________________________
Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240 
Dunkerque
03.28.63.63.13 di-za 10-18u
□ 'Schaduwen in het Paradijs' [tot 11/111

Grenoble _______________________
CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 38028 Grenoble 
04.76.21.95.84 di-zo 14-19U
□ Troy Brauntuch / 'The Negotiation of 
Purpose' - Gavin Turk [tot 2/91
□ 'II m'a fallu tant de chemins pour 
parvenir jusqu' à toi' - Latifa Echakhch 
[3/6 tôt 2/91

Lyon______________________________  
Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 69006 Lyon 
04.72.69.17.18 wo-zo 12-19u
□ 'Rétrospective' - Erwin Wurm / 'Terre 
Promise' - Slimane Raïs /'Oeuvres de la 
Collection' - François Morellet / 
'The Freak Show' [tôt 5/81
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
04.72.10.17.40 wo-ma 10u30-18u
□ 'Le Temps de la peinture, Lyon 1800- 
1914' [tôt 30/71

Marseille__________________________  
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 -13002 Marseille 
04.91.91.27.55 ma-za 10-12u30 14-18u 
□ Joachim Mogarra [tot25/81

Montpellier________________________
Frac Languedoc-Roussillon
Rue Rambaud 4 - 34000 Montpellier 
04.99.74.20.35 di-za 14-18u
□ 'Cercles & Carré' [tôt 15/91

Paris______________________________
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004 Paris 
01.44.78.12.33 wo-ma ll-21u
□ 'L'Oiseau caché dans la pierre' [tôt 29/71 
□ 'Prix Marcel Duchamp 2006' - 
Philippe Mayaux / 'Airs de Paris' [tôt 15/81 
□ 'Regards documentaires'/'Les 
Messagers' - Annette Messager [tôt 17/91 
□ Julio Gonzâlez [tôt 8/101
□ Toni Grand [tôt 22/101
Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 - 75008 Paris 
01.42.89.89.00 ma-za ll-19u
□ 'Cinéma' [tôt 21/71
Galerie Nelson-Freeman
Rue Quincampoix 59 - 75004 Paris 
01.42.71.74.56 di-za 14-19u
□ Dianne Hagen / Anne-Marie 
Schneider [tôt 7/91
Grand Palais
Avenue Winston Churchill - 75008 Paris 
01.40.15.38.43 do-zo 12-24u 
ma+wo 10-20u
□ 'Aventures aux Pôles, dans les pas de 
Paul-Emile Victor, vers un réchauffement 
climatique?' [tôt 6/11
□ 'Le plancton' - Garef [tôt 2/91
□ 'Peintures inuit' - Buuti Pedersen / 
'Envisat/E.S.A.'[tot 27/81
Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 - 75008 Paris 
01.47.03.12.41 di 10-13u wo 10-13u 
14u30-18u30 do 14u30-18u30
□ 'Pierre et Gilles double je: 1976- 
2007'[tôt 23/91

Jeu de Paume, site Hôtel de Sully
Rue Saint Antoine 62 - 75004 Paris 
01.47.03.12.50 di-vr 12-19u 
za-zo 10-19u
□ 'Les Boyadjian, photographes armé
niens à la cour du Négus' [tôt 2/91
La Maison Rouge
Boulevard de la Bastille 10-75012 Paris 
01.40.01.08.81 wo-zo ll-19u do ll-21u 
□ 'La Suite des Innocents, dix vitraux 
de Sarkis' [tot 2/91
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
□ Nicole Eisenman [tot 19/81
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
01.53.67.40.00 di-vr 10u-17u30 
za-zo 10u-19u
□ 'Mon Ennemi, On Frère, Mon 
Bourreau, Mon Amour' - Kara Walker 
[tot 9/91 □ 'La révolution dans l'oeil' - 
Rodchenko Photographer / 'Blow-up 
1952-2007' - François Morellet [tot 16/91
Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptal 16 - 75009 Paris 
01.55.31.95.67 di-zo 10-18u 
□ 'Face à I' impressionisme' - Jean- 
Jacques Henner [tot 13/11
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
01.40.20.50.50 do-zo 9-18u 
ma & wo 9-21u45
□ Camille Corot [tôt 27/81
□ 'Siècle d'Or - Siècle des Lumières' 
[tôt 15/101 ,
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
01.47.23.38.86 dagelijks 12-24u 
□ 'Bastard Creature'/'Before (Plus ou 
Moins)' / 'Rétrospective 1981-2004' - 
Steven Parrino [tôt 25/71
□ 'La Marque Noire' [tôt 26/81
Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 75343 Paris 
01.40.49.48.84 di-zo 10-18u
□ 'VU' / Stanley Greene [tot 29/71

Quimper___________________________ 
Le Quartier
1 0 Esplanade François Mitterand - 
29000 Quimper 
02.98.55.55.77 di-za 10-18u zo 14-17u 
□ 'In Situ' [tôt 14/101

Rennes____________________________ 
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes 
02.99.28.55.85 wo-ma 10-12u 14-18u 
□ 'Au-delà de l'image. Les techniques 
du dessin révélées par la science' [tôt 26/81

Saint-Etienne___________________ _
Musée d’Art Moderne
La Terrasse - 42000 Saint-Etienne 
04.77.79.52.52 wo-ma 10-18u 
□ Orlan [tôt 16/91

Sotteville-lès-Rouen________________ _
Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance - 
76300 Sotteville-lès-Rouen 
02.35.72.27.51 wo-zo 13u30-18u30 
□ 'Autour d'Antonin Artaud' - Nancy 
Spero [tot 29/71

Tourcoing_________________________
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Tourcoing 
03.20.28.91.60 wo-ma 13u30-18u 
□ '(Collection Privée)? - Collection 
Eugène Rouir Fonds Suzanne Lenoir du 
Musée de Louvain-La-Neuve'/'Dessein 
Gravé d'une Collection' /'Feuille(s) 
Blanche(s)' - Grégoire Motte, Stéphane 
Benault, Julien Baete' [tôt 17/91

Groot-Brittannië_ _ _ _
Cornwall__________________________
Tate Gallery St Ives
St Ives -TR26 1TG Cornwall 
01736.79.65.43 di-zo 10u30-17u30
□ 'Social Systems' [tot 2/91
□ 'If Everybody Had an Ocean' - Brain 
Wilson [tot 23/91

Hertfordshire______________________
The Henry Moore Foundation
Perry Green, Much Hadham - SG10
6EE Hertfordshire
01279.84.33.33
□ 'Moore and Mythology forms the cen
tre piece of the 2007 Perry Green 
Visitors' Season' [tot 23/91
□ 'Towards a New Laocoon comes to 
HMI in May'/'Drawing on Sculpture: 
Graphic Interventions on the 
Photographic Surface' [tot 12/81
□ 'Henry Moore Landscapes' [tot 21/101
□ 'The Bookshop' [tot 31/121
□ 'Henry Moore: Master Printmaker - 
A Major Tour of Russia' [tot 1/11

Liverpool__________________________

Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - L3 4BB Liverpool 
0151.709.32.23 di-zo 10-18u 
□ 'Centre of the Creative Universe: 
Liverpool ans the Avant-Garde' [tot 9/91 
□ Peter Blake [tot 23/91

London___________________________

Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V ODS London 
0171.439.74.38 ma-zo 10-18u 
□ 'Summer Exhibition 2007' [11/6 tot 
19/81 □ 'At Home: Potraits of Artists 
from the Royal Academy Collection' [tot 
25/111 □ 'Impressionists by the Sea' 
[7/7 tot 30/91
Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London . 
020.78.87.80.08 dagelijks 10-17u50 
□ 'State Britain' - Mark Wal linger, [tot 
27/81 □ 'How We Are: Photographing 
Britain' [tot 2/91

Tate Modern
Bankside - SEI 9TG London 
020.78.87.86.87 vr-za 10-22u 
zo-do 10-18u 
□ DaK & film [tot 9/91
□ 'The body of colour' - Hélio Oiticica 
[tot 23/91

Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street - El 7QX 
London
020.75.22.78.88 di-zo ll-17u wo ll-20u 
□ Marcus Coates [tot 5/81

Italië
Venetië _________ - _____

La Biennale
Giardini en Arsenale - Venetië 
041.521.88.57 di-zo 10-18u 
□ 'Biënnale van Venetië' [tot 21/111

Palazzo Fortuny
Campo San Beneto 3958 - 30124 Venetië 
041.520.90.70 wo-zo 10-18u
□ 'Artempo. Where time becomes Art' - 
Axel Vervoordt [tot 7/101

Peggy Guggenheim Collection
Dorsoduro 701 - 30123 Venezia 
041.2405.411 wo-ma ll-18u 
□ 'All in the Present must be transfor
med' - Matthew Barney & Joseph Beuys 
[tot 2/91

Groot-Hertogdom
Luxembourg______ __
Luxembourg_______________________

Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 2240 Luxembourg 
02.22.50.45 wo-ma 10-18u
□ 'Capricci (possibilités d'autres mon
des)'/'Welcome to our Neighbourhood' 
[tot 2/91

Nederland
Almelo____________________________

Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607 BN Almelo 
0546.53.11.12 ma-zo 24u op 24u 
□ 'Simpel Leven' - Klaar an der Lippe 
& Bart Stuart [tot 23/91

Almere____________________________

Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 -1325 AL Almere 
036.537.82.82 wo za-zo 12-17u 
do-vr 12-21 u
□ 'Tweeëntwintigduizend vijfhonderd' 
[tot 21/101

Amersfoort________________________

Armando Museum
Langegracht 36 - 3811 Amersfoort 
033.461.40.88 di-vr ll-17u za-zo 12-17u
□ 'Wie waren zij' [tot 16/91

De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
033.463.30.34 di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
□ 'Een naderend Afscheid. Ode aan het 
Rietveldpaviljoen' / 'Architectuurprijs 
2007' [tot 29/71
□ Jean Fontaine [4/8 tot 2/91
□ De Ploegh [9/9 tot 21/101

Amstelveen________________________

Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
020.547.50.38 di-zo ll-17u
□ 'De Kunst van het Verleiden' [tot 16/91 
□ 'Some of these days' - Corneille [tot 
30/91

Amsterdam_________
Allard Pierson Museum
Oude Turfmarkt 127 -1012 GC Amsterdam 
020.525.25.56 di-vr 10-17u za-zo 13-17u
□ 'Beeld voor Beeld: Klassieke sculp
tuur in Prent' [tot 9/91
Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 -1012 Amsterdam 
020.523.18.22 ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
□ 'Modepaleizen 1880-1960' [tot 26/81
Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 -1011VX
Amsterdam
020.620.48.78 di-za 13-17u
• 'Ligplaats: Amsterdam' [tot 8/91 ,
Bijbels Museum
Herengracht 366 -1016 CH Amsterdam 
020.624.24.36 ma-za 10-17u zo 13-17u 
□ 'De Apocalyps van Max Beckmann' 
[tot 19/81
□ 'De'Kracht van het Haar' [tot 26/81 
• ben een vreemdeling op aarde' 
[14/9 tot 18/111
Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
020.422.04.71 di-zo ll-17u
□ 'L'enfer, c'est les autres' - Köken 
Ergun, Sejla Kameric, Gal Kinan [tot 9/91
De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam
020.625.56.51 di-wo+zo ll-18u 
do-za ll-23u
□ 'Jonathan Rockford (Don't call me 
back, please)' - Jonathan Meese / 'A for 
Alibi' [tot 19/81
□ Thomas Zipp & Michaël Borremans 
[7/9 tot 28/101
De Nieuwe Kerk
Dam -1012 JS Amsterdam 
020.626.81.68 ma-zo 10-18u 
□ 'Held' [11/8 tot 11/111
De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
020.422.17.27 di-za 13-18u
□ 'Have Faith' - Gijs Assmann / 'Golden 
Dream' - Gil & Moti [1/9 tot 30/91
Fotografie Museum Amsterdam (Foam) 
Keizersgracht 609 -1017 DS Amsterdam 
020.551.65.00 dagelijks 10-17u 
do-vr 10-21u
□ 'Face 2 Face' [tot 2/91
□ 'Angels' - Rob van der Nol [tot 22/81
□ Jacques-Henri Lartigue [tot 26/81 
□ 'Young Americans' - Hedi Slimane 
[tot 12/91 □ 'American Work' - Mitch
Epstein [tot 19/91
□ Hans Eijkelboom [31/8 tot 21/101
Galerie Josine Bokhoven
Prinsengracht 154 -1016 HA Amsterdam 
020.623.65.98 di-za 13-18u
□ 'ZOMERtentoonstelling met kunste
naars uit de Galerie' [tot 19/81
Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 -1019 HE Amsterdam 
020.623.62.37 di-vr ll-18u za 14-18u 
□ Alex Fischer [tôt 26/81 
□ Rob Johannesma [1/9 tôt 13/101
Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 -1001 GR
Amsterdam 
020.530.87.55 dagelijks 10-17u 
□ 'Perzië - 30 eeuwen Kunst & Cultuur7 
[tot 16/91
Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam 
020.531.89.89 di-zo ll-18u
□ 'Polder Holland7 - Han Singels/'An 
Imaginary Spaniard7 - Cristóbal Hara 
[tot 26/81
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 -1011 PL
Amsterdam
0205.310.310 dagelijks ll-17u
□ 'Geschiedenis van de Joden in 
Nederland 1900 - heden7 [tot 31/121
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 -1017 PH Amsterdam 
020.624.17.77 wo-zo 14-20u
□ 'The Other Globalisation7 - Katharina 
Mouratidi [tot 2/91
Museum Willet-Holthuysen
Herengracht 605 -1017 Amsterdam 
020.523.18.22 ma-vr 10-17u za-zo ll-17u 
□ 'Palet Willet. Een keuze uit de kunst
collectie van Abraham Willet' [tot 7/101
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 -1071ZD Amsterdam 
020.674.70.00 ma-zo 9-18u 
□ 'Rembrandt and the Golden Age' 
[22/9 tot 16/91
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
020.625.72.14 di-za 13-18u 
1ste zo/maand 14-17u
□ Zebedee Jones [8/9 tot 7/101
Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 -1011 AD Amsterdam 
020.573.29.11 dagelijks 10-18u 
do 10-21U
□ 'The Present: The Monique Zajfen 
Collection' - Pawel Althamer, Eija-Liisa 
Ahtila, George Condo e.a. [tot 16/91 
□ 'Drawing Typologies' [tot 16/91
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Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 -1092 CK Amsterdam 
020.568.82.00 ma-vr 10-17u 
za-zo 12-17u

□ 'Diepe Wildernis - een Braziliaanse 
roman verbeeld' [tot 27/1]
□ ‘Maskerdansers in Malawi - Foto's 
van Douglas Curran' [tot 23/9]

Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071 CX 
Amsterdam
020.570.52.00 dagelijks 10-18u vr 10-22u 
□ 'Max Beckmann in Amsterdam (1937 
-1947)' [tot 19/8] □ 'Jan Kruis tekent 
Woutertje Pieterse' [tot 26/8] 
□ 'Van Goghs tekeningen: nieuwe 
inzichten' [tot 7/101 □ Vincent van Gogh 
& Georges Seurat [tot 31/12]

W139
Warmoesstraat 139 -1012 JB Amsterdam 
020.622.94.34 ma-zo ll-19u 
□ 'Under' [tot 19/8] 
□ 'Somewhere else' [18/8 tot 30/9] 
□ 'Liefde in de Stad' [1/9 tot 30/9]

Arnhem___________________________
Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
026.442.69.00 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Arnhemse Meisjes' [tot 13/1]
Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87 - 6812 AA Arnhem 
026.351.24.31 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'Het aardse Paradijs van Kasper 
Niehaus (1889-1974) - schilder / kriti- 
cus / verzamelaar7 [tot 9/9]

Bergen____________________________
Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 -1861 CR Bergen 
072.589.89.27 di-zo 13-17u 
□ 'Van Zaaien tot Maaien - Een kleur
rijke oogst uit de eerste helft van de 
vorige eeuw in woord en beeld7 [tot 30/9]
Gemeentemuseum Het Markiezenhof 
Steenbergsestraat 8 - 4611 TE Bergen 
op Zoom 
0164.27.70.85 di-zo ll-17u
□ 'Ongelooflijk. 15e Cartoonfestival’ [tot 
22/10]

Breda_____________________________
Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811 EE Breda 
076.514.19.28 do-zo 13-17u 
□ 'Paulo Post Futurum. 25 jaar Lokaal 
017 [tot 2/9]

Delft_______ ______________________
Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 - 2611 EE Delft 
015.214.59.13 do-za 12-17u zo 14-17u 
□ Julia Kröpelin, Jan Albers & Nicole 
Pohl [8/9 tot 21/10]
Museum Paul Tétar van Elven 
Koornmarkt 67 - 2611 EC Delft 
015.212.42.06 di-zo 13-17u 
□ 'Tachtig jaar Thuis in Tetar’ [tot 28/10]

Den Haag__________________________
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderlaan 43 - 2501 CB Den Haag 
070.338.11.44 di-zo 12-18u 
□ 'Onder Fotografen7 - Koos Breukel 
[tot 30/9] □ 'Drie Australische
Fotografen7 [tot 28/10]

Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 - 2517 HV Den Haag 

070.338.11.11 di-zo ll-17u 
□ 'Vazen met tuiten - 300 jaar pronk
stukken7 [31/3 tot 29/7] □ 'Zeeuws 
Licht. Mondriaan in Domburg7 [tot 5/8] 
□ 'Collectie DLD7 [tot 12/8] 
□ Anna Verweij [tot 25/8] 
□ 'Het geheim van Finland7 - Helene 
Schjerfbeck [tot 2/9] □ 'Volmaakt ver
chroomd. D3 en het avant-gardemeubel 
in Nederland7 [tot 16/9] 
□ Yoshitomo Nara [tot 28/10]

Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 2514 CJ Den Haag 
070.364.75.85 di-za 12-17u zo 13-17u
□ 'Verborgen Fotografie in Beeld7 [tot 
31/7] □ 'Ontdolen. Ruimte om te voelen7 
[3/8 tot 28/8] □ 'Na de explosie.
Haagse Kunstkring 50 jaar aan de 
Denneweg (1957-2007)7 [31/8 tot 2/10]
Museum Meermanno-Westreenianum 
Prinsessegracht 30 - 2514 AP Den Haag 
070346.27.00 di-vr ll-17u za-zo 12-17u 
□ 'De Foto in de avant-gardetypografie7 
- Paul Schuitema [tot 2/9]

Stichting Den Haag Sculptuur
Lange Voorhout 15 - 2514 EA Den Haag 
070.427.25.46
□ 'De Overkant / Down Under7 [tot 9/9]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 2514 HA Den Haag 
070.365.89.85 wo-zo 12-17u
□ 'Stroom Premium 20067 - Harold De 
Bree, Gerlach en Koop, Machiel Van 
Soest [tot 19/8]
□ 'Lost Tongues Rediscovered' [tot 9/9]

Egmond aan Zee___________________
Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 -1931 EV Egmond aan 
Zee 072.506.715 do-zo 15-19u 
□ 'Expo 35' - Umberto Mariani & 
Iginio Balderi [tot 30/7]

Ëindhoven _______________________

De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 5642 NJ 
Eindhoven
040.281.55.03 do-zo 13-17u
□ 'Welcome to the Chamber of 
Shadowboxing' [2/9 tot 16/9]

MU
Emmasingel 20 - 5611 AZ Eindhoven 
040.296.16.63 ma-vr 10-18u za ll-17u 
zo 13-17u
□ 'Bend the Void. The space between Yeah 
and Yes' - Geoff McFetridge [tot 5/8]

Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 5611 Eindhoven 
040.238.10.00 di-zo ll-17u do ll-21u 
□ 'Liturgie & typografie. Marc Mulders 
i.s.m. Maarten Meevis in museumbiblio
theek' [tot 31/7]
□ Pavel Büchler, Francis Starck, Ayi 
Mograbi [tot 2/9]

Groningen_________________________
Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
050.366.65.55 di-zo 10-17u
□ 'Oosterse Kunstnijverheid' - Studio 
Job [tot 30/12]
□ 'Oneness'- Mariko Mori [tot 2/9]

Haarlem___________________________
De Hallen Haarlem - Vleeshal en 
Verweyhal
Grote Markt 16 - 2001 DJ Haarlem 
023.511.57.75 di-za ll-17u zo 12-17u 
□ 'Israels aan Zee: Hollandse en 
Italiaanse Strandtaferelen' / 
'Natuurbeelden' - Jacobus van Looy / 
'Leerling en Meester -Verwey & Boot' 
[tot 19/8] □ 'The present order is the 
disorder of the future' [1/9 tot 25/11]

Harderwijk________________________
Catharinakapel

Klooster 1 - 3841 EN Harderwijk 
0341.428.899 wo-vr 14/17u za 10u30- 
13u zo 14/17Ù
□ 'Shelter07' [tot 31/8]

Hattem____________________________
Voerman Museum Hattem
Kerkstraat 46-48 - 8051 GC Hattem 
038.444.28.97 di-za 10-17u 
□ 'Hommage aan de Nederlandse 
Grafiek' [tot 29/9]

Heerlen___________________________
Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - 6400 AA Heerlen 
045.577.22.10 di-woe-vr ll-17u 
do ll-20u za-zo 13-17u
□ 'Erotiek en fantastische vertellingen' 
- Aad de Haas / 'Something to write 
HOME about' [tot 12/8]

Heino_____________________________
Museum De Fundatie
't Nijenhuis 10 - 8131 RD Heino/Wijhe 
0572.38.81.88 di-zo ll-17u
□ '150 jaar Voerman. De Keuze van 
Henk van Ulsen' [tot 18/8]
□ 'Shelter. Tenten, hutten en andere 
schuilplaatsen'-AVL, Lucy Orta, Rob 
Voerman [tot 2/9]

Helmond__________________________
Gemeentemuseum Helmond 
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
0492.58.77.16 di-vr 10-17u 
za-zo 14-17u
□ 'Crème de la Crème' [tot 16/9]

Hilversum_________________________
Museum Hilversum
Kerkbrink 6 -1211 BX Hilversum 
035.629.28.26 di-za ll-17u zo 12-17u 
□ 'Niet beschreven Ruimte: de 
Architectuur van Koen Van Velsen' [tot 
6/1]

Leeuwarden________________________
Fries Museum
Turfmarkt 11 - 8911 KS Leeuwarden 
058.255.55.01 di-zo ll-17u
□ Gerrit Benner/'De pers draaide door7/ 
'Overdaad Baat7 - Erik Andriesse [tot 9/9] 
□ 'Mode in zwart-wit7 [tot 11/11]
□ 'Levenslijnen' / 'Super Terpen7 / 'Fries 
Zilver’/Kunstland’ [tot 12/12]
Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 - 8911 DZ Leeuwarden 
058.212.74.38 ma-za 10-17u zo 14-17u 
□ 'Pretty Dutch7 [tot 28/10]
□ 'Liefde & Hebzucht!7 [tot 7/1]

Leiden____________________________
Stedelijk Museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32 - 2312 RA Leiden 
071.516.53.60 di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ 'Mijn Laatste Oordeel' [tot 2/9]

Maastricht_________________________
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - 6201 BV 
Maastricht
043.329.01.90 di-zo ll-17u
□ 'Cupola' - Sol LeWitt & Roman 
Signer [tot 15/8] □ 'Schilderijen en stu
dies 1994-2006' - Laura Owens [tot 19/8] 
□ François Hers & Charles Vandenhove 
[tot 26/8] □ 'From Vulcan's Forge: 
Bronssculptuur uit het Rijksmuseum 
Amsterdam, 1450-1800' [tot 16/9]

Nijmegen__________________________
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - 6511 TB Nijmegen 
024.360.88.05 di-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ 'Steps & Stairs. <GAP> Project 
Schloss Ringenberg' [tot 5/8]
□ 'De laatste decadente schilder' - 
Antooh Van Welie (1866-1956) [tot 12/8] 
□ 'Achter het Zilveren Masker.
Technisch onderzoek naar Romeinse rui- 
terhelmen' [tot 18/11]

Oss__________ ________
Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss 
0412.62.93.28 di-zo 12u30-16u30
□ 'As the Crow Flies' - Viviane Sassen 
[tot 27/8]

Otterlo____________________________
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterlo 
0318.59.12.41 di-zo 10-17u
□ 'Longing for the Garden' [tot 23/9]

Plasmolen_______________ 
De Vierde Dimensie
Zevenbergseweg 12 - 6586 AJ Plasmolen 
024.696.21.76 vr-zo 12-17u
□ 'Wall Objects' - John Carter [tot 22/7]

Roermond_________________________
Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
0475.33.34.96 di-vr ll-17u za-zo 14-17u 
□ 'Tekenaar' - Michael Schulz [tot 30/7] 
□ Marijke Stultiens [tot 19/8]

Rotterdam____________________
CBK Rotterdam
Nieuwe Binnenweg 75 - 3014 GE 
Rotterdam
010.436.02.88 di-vr 12-18u za 10-17u 
zo 12-17u
□ 'De Vreemdeling: Beeldenroute langs 
10 locaties in het centrum van 
Rotterdam' [tot 9/9]

Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
010.436.37.13 di-vr ll-16u30 
za ll-17u zo 12-17u
□ 'Beeld voor een Nieuwe stad' - Jan 
Hart [tot 9/9]
Historisch Museum Rotterdam 
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 3011GK Rotterdam 
010.217.67.67 di-vr 10-17u za-zo ll-17u 
□ 'Rotterdam Ontwerpt: 400 jaar design 
en de stad' [tot 26/8] □ 'Inspiratie 
Rotterdam. Fotografie nu' [tot 24/2]

Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015 AA Rotterdam 
010.440.03.01 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'De Nieuwe Nederlandse Stad’/ 
'Visionairy Power' [tot 2/9]

Museum Boijmans Van Beuningen
Museumpark 18-20 - 3015 CX Rotterdam 
010.441.94.00 di-za 10-17u
□ 'Beelden van de ouderdom in 
Nederlandse prenten uit de 16e en 17e 
eeuw' [tot 29/7]
□ 'Trenton Doyle Hancock [tot 12/8]
□ 'Welcome to my Backyard! - 6 jaar 
WiMBY! In Hoogvliet' [tot 19/8] 
□ 'Interventies' [tot 28/10]

Nederlands Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
010.440.12.00 di-za 10-17u zo ll-17u 
□ 'The Art of Architecture7 - Le Corbusier 
[tot.2/9] □ 'Flow7/'Three Bays7.[tot 4/9] 
□ 'A Better World - Another Power7 [tot 
21/10]

Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 - 3072 AR Rotterdam 
010.203.04.05 di-zo ll-17u 
□ 'Dutch Eyes - Een nieuwe geschiede
nis van de fotografie in Nederland7 [tot 
26/8]

TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR 
Rotterdam 
010.413.54.98 di-zo ll-18u
□ 'Knowing Nothing of Agility7/'TENT. 
Academy Awards7 / 'Piet Zwart Institute 
- Jong afgestudeerden7 [tot 19/8]

Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 3012 BR . 
Rotterdam 
010.411.01.44 di-zo ll-18u
□ Tris Vonna-Michell I Margaret Salmon 
[tot 19/8]
□ 'Kunstenfestival De Wereld' [tot 9/9]

Scheveningen______________________
Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 2586 EL Scheveningen 
070.358.58.57 di-zo ll-17u
□ 'Cruijff volgens Claus'/'De Goddelijke 
Aardwormen van Jan Snoeck' [tot 23/9]

Schiedam__________________________
Pand Paulus
Korte Haven 125-3111 BH Schiedam 
06.221.586.622 vrij-zo 13-17u
□ 'PPJAZZART 2007' [tQt 12/8]

Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3100 AE Schiedam 
010.246.36 57 di-za 11-17u zo 12u30-17u
□ 'Unisono 16: Shivering Emotions' - 
L.A. Raeven /'Kunst uit Huis III' - 
Armando [tot 26/8] 
□ 'Decor Schiedam' [tot 7/10] 
□ 'Advanced Failure7 - Otto Egberts 
[9/9 tot 25/11]

*s Hetogenbosch____________________

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
Magistratenlaan 100 - 5223 MB 
‘s-Hertogenbosch 
073.627.36.80 di+do 13-21u 
wo+vr-zo 13-17u
□ 'Maastrichts Aardewerk' [tot 9/9] 
□ 'Queen for a Day. Sieraden voor de 
haute couture' [tot 23/9]

Tilburg____________________________
De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 - 5041 EA Tilburg 
013.543.83.00 di-zo ll-17u 
□ 'Schilderijen en Tekeningen 1977- 
1987' - René Daniëls [tot 26/8] 
□ Christiaan Bastiaans [8/9 tot 28/10] 
□ Reinoud van Vught [8/9 tot 6/1]

Utrecht___________________________
Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 - 3512 XA Utrecht 
030.236.23.62 di-zo 12-17u vr 12-21u 
□ 'Genesis' [tot 12/8]

Venlo_____________________________
Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD Venlo 
077.351.34.57 di-zo ll-17u
□ '13e Van Bommel Van Dam Prijs' / 
'Aan de Hand van ... de collectie' [tot 2/9] 
□ 'Buren in beeld' [2/9 tot 28/10]

Venray____________________________
Geschied- en Oudheidkundig Museum
Eindstraat 8 - 5801 CR Venray 
0478.58.38.80 wo+za-zo 14-17u 
□ 'Vensters op Venray - Verayse 
zondagsschilders in de jaren '30 -'50' 
[tot 28/10]

Vlissingen_________________________
Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 - 4381 BB Vlissingen 
0118.41.55.05 do-zo 16-21u
□ Ulrike Siecaup I Dave Meijer [tot 2/9] 
□ Vjacheslav-Michailov [18/8 tot 8/9]
Zeeuws Maritiem Muzeeum Vlissingen
Nieuwendijk 15 - 4381 Vlissingen 
0118.41.24.98 ma-vr 10-17u 
za-zo 13-17u
□ 'De Wereld van Michiel de Ruyter' 
[tot 30/9] □ '.De Ruyter verbeeld, icoon 
& karikatuur' [tot 21/10]

Weert____________________________
Gemeentemuseum De Tiendschuur
Recollectenstraat 5 - 6001 AJ Weert 
0495.52.56.10 di-zo 14-17u 
□ Hubert Herberghs [tot 19/8]

Oostenrijk___________
Graz______________________________
Kunsthaus Graz am Landesmuseum 
Joanneum
Lendkai 1 - 8020 Graz 
0316.80.17.92.11 di-zo 10-18u 
□ 'China Welcomes You: Desires, 
Struggles, New Identities' [tot 2/9] 
□ 'Camera Austria: Wolfgang Tillmans.
Faltung7 [tot 9/9]

Klosterneuberg_____________________
Sammlung Essl
An der Donau Au 1 - 3400 Klosterneuburg 
02243.370.50.150 di-zo 10-19u 
wo 10-21u
□ 'Passion for Art7 [tot 26/8]
□ 'Tokyo Santa7 - Paul McCarthy [tot 
7/10] □ 'Foto. Kunst - Zeitgenössische 
Fotografie aus der Sammlung Essl7 [7/9 
tot 25/11]

Wien______________________________

Bawag Foundation
Tuchlauben 7 A - 1010 Wien 
053.453.22.96 dagelijks 10-18u 
□ 'Kissing the Back of your hand makes 
a sound like a wounded bird7 - Bojan 
Sarcevic [tot 1/9] □ 'Romantic 
Conceptualism' [14/9 tot 1/12]

Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
01.521.89.33 dagelijks 10-18u do 10-20u 
□ 'The Body as Landscape7 - Chen Zhen 
[tot 2/9]
□ 'Dreams and Trauma' [tot 14/10]
Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
01,587.53.07 di-za 10-18u
□ Jens Haaning / Antje Schiffers [tot 9/9] 
□ Azra Aksamija Baumüller I Hofmann 
Tatzu Nishi [21/7 tot 30/9]

Portugal
Porto____________________________
Museu Serralves
Rua D. Joao de Castro 210 - 4150-417
Porto
01.22.615.6590 di-zo 10-19u
□ Harald Klingelhöl 1er [tot 30/9]
□ Veit Stratman [tot 14/10]
□ 'Ephemeral Transfigurations: The 
Creation of the World' [tot 30/12]

Spanje_______
Barcelona_________________________
Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 08038 Barcelona 
0934.439.470 di-za 10-19u do 10-21u30
□ Sean Scully [tot 30/9]
MACBA
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
093.412.08.10 wo-vr 12-20u za 10-20u 
zo 10-15u
□ 'A Theatre Without Theatre' [25/5 tot 
11/9]

Bilbao__________________________
Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 - 48001 Bilbao 
094.43.59.000 di-zo 10-20u 
□ Anselm Kiefer [tót 3/9] 
□ 'Prints from the Collection of the 
Stâdel Museum'-Albrecht Durer [tot 
9/9]

Madrid__________________________
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 - 28014 Madrid 
091.369.01.51 di-zo 10-19u 
□ Richard Estes [tot 2/9]
□ 'Les Vessenots in Auvers, 1890' -
Vincent Van Gogh [19/6 tot 9/9]

Zwitserland
Aarau _____ \ _____
Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
062.835.23.30 di-zo 10-17u do 10-20u 
□ 'Umgestülpter Engel/ Die Editionen 
von Thomas Virnich’ I 'Scenes and 
Sequences' - Peter Blum [tot 22/7]

Bern______________________________
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 - 3005 Bern 
031.350.00.40 di 10-19u ma-zo 10-17u 
□ 'Kunst als Leben' - Allan Kaprow [tot 
26/8]

Luzern____________________________
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 6002 Luzern 
041.226.78.00 wo 10-20u di-zo 10-18u 
□ Josephine Troller [tot 29/71
□ 'Terrain Von Robert Zünd bis Tony 
Cragg [tot 1/8]
□ Jun Nguyen-Hatsushi ba [tot 26/8]

Zürich_____________________________
Kunsthalle Zürich
LimmatstraBe 270 - 8005 Zürich 
01.272.15.15 di-vr 12-18u za-zo ll-17u 
□ Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla / 
Allora & Calzadilla [tot 12/8]
□ Christopher Williams [25/8 tot 28/10]
Migros Museum für Gegenwartskunst 
Zürich
Limmastrasse 270 - 8005 Zürich 
044.277.20.50 di-wo+vr 12-18u 
do 12-20u za-zo ll-17u
□ Henrik Olesen / 'Collection Part II7 - 
Douglas Gordon, Fabrice Gygi, Ugo 
Rondinone, Piotr Uklanski, Costa Vece. 
[tot 12/8]
Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zürich 
01.383.43.76 di-zo 10-17u 
□ 'Jugendstil - L’air d’un temps' [tot 7/10]
Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zürich 
043.446.67.67 di-dol0-20u vr-zo 10-17u 
□ 'On Time' [tot 2/9]

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

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

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 Koen Brams 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 1 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 RobberechtsDagboek 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

nummer 126 maart - april 2007

I Koen Brams & Dirk Pültau The 80s: A Topology. Gesprek 
met Ulrich Loock I Eviatar Zerubavel Historische disconti
nuïteit I Hubert van den Berg Sixties? Bij een tentoonstel
ling in het Haags Gemeentemuseum I Koen Brams & Dirk 
Pültau Gesprek met Lili Dujourie (II). Het vroegste werk 
(1967-1972); videowerken (1972-1981) I Dirk Lauwaert 
Visconti, Rocco, Simone, Nadia. La Robe de l’Histoire I Hans 
De Wolf In memoriam Dritte Romantik

nummer 127 mei - juni 2007____________________

I Koen Brams & Dirk Pültau “Twijfel er niet aan dat televi
sie nog altijd gelijkstaat met politiek”. Interview met Jef 
Cornelis over Container I Bart Meuleman Schedel en Tanden 
- over de rampzalige ontvangst van Container I De plaats 
van de intellectueel - paneldiscussie met Hans Blokland, 
Joke Hermsen, Rem Koolhaas, Dirk Pültau, Gijs van Oenen I 
De plaats van de intellectueel — paneldiscussie met Jean- 
Jacques Cassiman, Thierry De Duve, Dominiek Hoens, Dirk 
Pültau, Myriam Van Imschoot I Container 3: De puntzak 
van Heine (transcriptie) I Rudi Laermans Postmoderniteit 
en politiekloosheid

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

Auteurs

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

Wim Cuyvers Architect, speleoloog, publicist, bosbode. 
Leeft en werkt in Châtillon (Frankrijk). Is verbonden aan de 
Jan van Eyck Academie als advising researcher Design. 
Samen met Marc De Blieck maakte hij in 2002 een titelloos 
boek (Brussel, Yves Gevaert Uitgever). In 2005 verscheen de 
bundel Tekst over Tekst (Den Haag/Lier, Stroom/Voorkamer).

Wouter Davidts Ingenieur-architect, verbonden als doctor 
assistent aan de Vakgroep Architectuur & Stedenbouw van 
de Universiteit Gent. Hij doceert Architectuurtheorie aan de 
Vakgroep Architectuur van de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB). In het najaar van 2006 was hij als British Academy 
Visiting Fellow verbonden aan Goldsmiths College, 
University of London. Hij is auteur van Bouwen - voor de 
kunst (Gent, A&S/books, 2006). (wouter.davidts@ugent.be)

Marjolijn Dijkman Is onderzoeker aan de Jan van Eyck 
Academie, zelfstandig kunstenaar en medeoprichter van 
Enough Room for Space. In haar project Theatrum orbis 
Terrarum onderzoekt ze wereldwijde overeenkomsten en 
verschillen in de organisatie en uiterlijke kenmerken van 
onze omgeving.

Fieke Konijn Kunsthistorica. Doceert aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de geschie
denis van de museale presentatie in de 20ste eeuw.

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). Een tijd geleden 
verscheen zijn bundel Dromen van een expeditie. Geschriften 
over film 1971-2001 bij Uitgeverij Vantilt.

Julie Peeters Studeerde grafisch ontwerp aan Sint-Lucas 
in Gent en is onderzoeker aan de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Zij is freelance ontwerper voor onder andere 
Z33 (Hasselt) en werkt samen met Marjolijn Dijkman aan 
onafhankelijke publicaties over beeldarchieven.

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

Gijs van Oenen Politicoloog en rechtsfilosoof. Hij is als 
universitair docent verbonden aan de Faculteit der Wijs
begeerte van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. In 2004 
verscheen van hem Ongeschikt recht. Anders denken over de 
rechtsstaat (Boom Juridische uitgevers, 2004).

Camiel van Winkel Kunstcriticus. Als lector verbonden 
aan de Academie voor Kunst en Vormgeving/Sint-Joost, 
Avans Hogeschool te Den Bosch. Doceert tevens kunsttheo
rie aan de Hogeschool Sint-Lukas te Brussel. Publiceerde in 
1999 Moderne leegte. Over kunst en openbaarheid bij 
Uitgeverij Sun. Eind 2005 verscheen zijn boek Het primaat 
van de zichtbaarheid bij NAi Uitgevers, Rotterdam.
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Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
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financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan 
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Rekeningnummers
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KBC Rotterdam
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422-2181611-46
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Wilhelminapark 1 Tilburg 
dinsdag - zondag 11-17 uur
www.depont.nl

Two books presented by Casco:

Casco Issues X 
‘The Great 
Method'

Contributions by Peio Aguirre, Stuart 
Bailey, Ricardo Basbaum, Martin Beck, 
Copenhagen Free University, Stephan 

Dillemuth, Falke Pisano, Florian 
Pumhösl, Wendelien van Oldenborgh, 

Haegue Yang, Stephen Willats

Edited by Peio Aguirre and Emily Pethick 
Designed by Julia Born and Laurenz Brunner 

Available through Casco and Revolver 

Casco
Luca Frei 

'La soi-disant 
utopie du centre 

beaubourg’
Published in collaboration with Book Works 

Launch 20 July, 7.30 —9.00pm at Casco

Casco
Office for Art, Design and Theory

Nieuwekade 213-215, 3511 RW Utrecht/NL
T/F +31 (0)30 2319995
orders: info@cascoprojects.org 
www.cascoprojects.org

Tentoonstelling

25 JAAR
Lokaal 01
paulo post fut
Breda’s museum
Parade 12-141 Chassépark Breda 
Open: di t/m zo en feestdagen 
van 10 tot 17 uur, gesloten maandag

17 juni -
2 september
2007

h.

V

www.stroom.nl
SounD

OF

MUSIC
TENTOONSTELLING

BEELDENDE KUNST & MUZIEK
II/07/2007 > 30/09/2007

BROELMUSEUM KORTRIJK

Broelkaai 6, 8500 Kortrijk [B] 
di-vr: 10u-12u & 14u-17u / za & zo: llu-17u 

info: 056/27 77 80 & http://www.fracnpdc.fr/

LOST
TONGUES 
REDISCOVERED 
IHKV STROOM PREMIUM 2006

Art & Language I Davide Balula I Robert Barry 
Angela Bulloch J John Cage ƒ Ellen Cantor & John Cussans 

Pier Giacomo & Achille Castiglioni j Cocktail Designers 
Anton Corbijn ƒ François Curlet ƒ Jeremy Deller 

Erik M j Cerith Wyn Evans ƒ Michel François 

Pierre Huyghe J Scott King j* Mark Leckey 

Rainier Lericolais ƒ Christian Marclay

Vera & François Molnar ƒ Dennis Oppenheim 

Optical Sound j Susan Philipsz f Allen Ruppersberg 

La Monte Young I Marian Zazeela

FRAC $
MM - Ml ■ CALAIS HAPPY MEU EARS aedeitpe MUSEA Kertrg

ANNABARHAN 
HAROLD DEBRE 
GERLACH EN K00I 
IAN HAMILTON FINLA 
ISABEL NOLAN 
MACHIEL VAN SOES 
fOUNG-HAECHANl ■iEAVY INDUSTRIE:

HAPPY NEW EARS 
INSTALLATIEPARCOURS KLINKENDE STAD: 14/9/7 - 30/9/7 

www.happynewears.be

CURATOR: FRANCIS MCKEE 
1 JULI T/M 9 SEPTEMBER 2007

Met de steun van: de Europese Gemeenschap (Interreg III). de Vlaamse Overheid, de Provincie West-Vlaanderen, de Stad Kortrijk. 
Buda kunstencentrum, Miniitère de la Culture (Drac). du Conseil Régional Nord-Pas de Calais, de Dunkerque Grand Littoral / 
Communauté urbaine, de b Ville de Dunkerque, des Conseils Généraux Nord et Pas-de-Calais et du Rectorat de l'Académie de Lille.

IH E m --S “*= 2Trük BVZAH SntMR Qeggge

STROOM DEN HAAG 
HAGEWAL12 070-3658985 

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

Begijnen ontbloot!
Een confrontatie tussen beeldende 
kunst en erfgoed

Erszébet Baerveldt 
Koen Broucke 
Helmut Dick 
ILAP
Jeannine Lejeune 
Jozef Legrand 
Jacques Lennep 
Peter Morrens 
Matthias Schamp
29 juni tot 9 september 2007 
in en rond het begijnhof. 
Begijnen ontbloot! is een productie 
van Artuatuca, kunst- en 
erfgoedfestival en 
Erfgoedcel Tongeren 
www.artuatuca.be.
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