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‘Jugendstil’ Het fascinerende begin
Wat kenmerkt het ‘jonge’ of ‘eerste’ 
werk van kunstenaars? Het tegendeel 
van wat de Altersstil typeert, zou je 
denken: Altersstil is introvert, gelou
terd, bespiegelend van aard; de jeugd- 
stijl is jong, explosief, onrijp, maar ook 
zwanger van beloftes.

Los van die (halfware) clichés roe
pen de jonge en late stijl heel verschil
lende problematieken op. Het laatste 
werk kan doorgaans objectief worden 
vastgesteld: Bachs onafgewerkte Fuga 
a 3 Soggetti breekt ondubbelzinnig af 
op het moment dat de meester de geest 
heeft gegeven... Maar wat is het éérste 
werk van de kunstenaar? Het begin 
van een oeuvre is geen objectief gege
ven. Het is door de kunstenaar 
bedacht om een beeld van zijn oeuvre 
op te roepen. Geert Bekaert merkt in 
de openingstekst dan ook op dat over 
het begin van het oeuvre vaak pas ach
teraf wordt beslist, en dat het als het 
ware retrospectief uit de afgeronde 
productie van de kunstenaar (of 
architect) wordt afgeleid. In het geval 
van Giorgio De Chirico, zo blijkt uit 
Bart Verschaffels ‘herinterpretatie’, 
liggen de zaken nog extremer: 
De Chirico heeft zijn oeuvre zelf 
geconcipieerd opdat de interpretatie 
van zijn werk - die in het begin van 
zijn carrière in Parijs werd gemaakt, 
onder anderen door Apollinaire - zou 
‘kloppen’.'Hij is zover meegegaan in de 
interpretatie van zijn werk als profetie 
van de moderne ervaring, dat zijn late
re werk alleen nog kon worden geïn
terpreteerd als de pijnlijke regressie 
van een voormalig modernist. Als een 
archeoloog gaat Verschaffel op zoek 
naar het eigenlijke begin van De 
Chirico’s werk, om te concluderen dat 
die moderne aanhef in zeer oude bete
kenissen is verwikkeld.

Vanaf de jaren ’60 zijn er steeds 
meer kunstenaars die zelf ‘decreteren’ 
wanneer hun oeuvre begint en die 
alles wat daaraan voorafgaat onbe
spreekbaar verklaren of vernietigen. 
Volledig in tegenspraak hiermee liet 
Philippe Van Snick in de catalogus van 
Aktuele kunst in België (Museum van 
Hedendaagse Kunst, Gent, 1979) een 
uitzonderlijk openhartig curriculum 
vitae opnemen. Voor Koen Brams en 
Dirk Pültau meteen een uitnodiging 
tot een derde opeenvolgend gesprek 
met de kunstenaar. Daarin maakt Van 
Snick een onderscheid tussen de leer
fase en het ‘echte’ oeuvre. Het ‘begin’ 
van het kunstenaarschap is evenwel 
niet ondubbelzinnig te omschrijven. 
Veeleer lijkt sprake van een voortdu
rend beginnen of een veelgelaagde 
start van het kunstenaarschap.

Dat brengt ons opnieuw bij Geert 
Bekaert. Hij stelt niet enkel dat er een 
verschil is tussen het feitelijke begin 
van architecten - hun eerste realisatie 
— en het affirmatieve proclameren van 
dit begin in een werk of gebouw; hij 
stelt in dezelfde lijn dat oeuvres meer
dere keren kunnen beginnen. Adolf 
Merckx (de mentor van het 
Dendermondse culturele initiatief 
Celbeton) is daar op een andere 
manier een voorbeeld van: als begin
nend publicist heeft hij iets van een 
eeuwige debutant...

Vanaf 31 maart is de volledige corres
pondentie tussen Adolf Merckx en 
Jan Walravens (induis de niet in 
De Witte Raaf gepubliceerde briefwisse
ling die loopt van 30 mei 1960 tot 
24 mei 1965 en die meer dan de helft 
van de briefwisseling beslaat) beschik
baar op www.dewitteraaf.be.

GEERT BEKAERT

Op zoek gaan naar het eerste werk van een 
kunstenaar, een architect, een stijl, lijkt een 
hebbelijkheid te zijn van kunst- en architec- 
tuurhistorici die steevast een afgerond ver
haal willen vertellen met een begin en een 
einde, maar vooral met een begin dat als 
een bloemknop alles wat volgt in zich bergt. 
Die hebbelijkheid is trouwens geen privilege 
van historici. Zij zullen wel grif toegeven 
dat een eerste werk nooit uit het niets 
opduikt. Maar al heeft het vele en diepe 
wortels in het verleden, om een eerste werk 
te kunnen zijn en het begin van een zelf
standig verhaal, moet het werk voldoende 
exclusieve kenmerken bezitten om dat ver
haal als nieuw te kunnen kenmerken, mis
schien niet onmiddellijk, maar in elk geval 
achteraf. Een eerste werk schijnt immers 
een vervolg te veronderstellen, een vervolg 
dat zelfs nodig is om het als zodanig te kun
nen erkennen. Als men geen begin ontdekt, 
fabriceert men er een. Nieuwe aanzetten 
kunnen doodlopen of miskend worden, 
hoewel het evenmin ongewoon is dat er 
simpelweg een vervolg op zo’n geaborteerde 
ontwikkeling wordt gefantaseerd.

Historici respecteren nog altijd de biolo
gische evolutieschema’s en houden zich 
aan de aristoteliaanse poëtica van de een
heid en de afgerondheid van het verhaal. Zo 
gaat de architectuurhistoricus op zoek naar 
het gebouw dat aan de oorsprong van de 
romaanse stijl staat, naar de oudste kathe
draal waaraan de karakteristieken van wat 
de gotiek zal genoemd worden af te lezen 
vallen. Het werk van Brunelleschi wórdt 
beschreven als de eersteling van de renais
sance. Voor de barok is het al niet meer zo 
evident, en de afbakening van de daaropvol
gende Europese stijlen wordt steeds waziger.

Ludwig Wittgenstein

Het verwaarloosde huis Wittgenstein, Wenen 1975. Foto: Rudy Vrooman

De hebbelijkheid om per se een afgerond 
verhaal te willen construeren is verre van 
uitgeroeid, maar blijkt toch aan erosie 
onderhevig. De twijfel om historische feiten 
op een algemene noemer te brengen wordt 
steeds groter. Brunelleschi wordt niet meer 
alleen als de vader van de Italiaanse renais
sance gezien. Er wordt ook gewezen op zijn 
schatplichtigheid aan de gotiek. Een halve 
eeuw geleden al heeft Jacques Le Goff 
gepleit, zonder veel succes overigens, om de 
grens tussen middeleeuwen en renaissance 
op te heffen.

Wat er ook van zij, de obsessie voor het 
nieuwe zal altijd blijven bestaan. Elk begin 
is fascinerend, de geboorte van nieuw 
leven. Het opduiken van wat tevoren niet 
bestond, de frisse kracht van de jeugd, de 
belofte van het onbekende, de droom van 
een mogelijk aards paradijs. De evolutie
theorieën laten zich ook op dat punt nog 
altijd gelden; maar de fascinatie voor het 
begin komt eveneens voor in alle mytholo
gieën, zelfs in die van de eeuwige terugkeer.

Dat begin echter, het eerste werk, moet niet 
noodzakelijk in verband gebracht worden 
met wat erop of eruit volgt. Het mag door 
dat eventuele vervolg, zoals vaak wel 
gebeurt, niet vervalst of vertekend worden. 
Het heeft zijn eigen moment. De fascinatie 
voor het begin hangt, in tegenstelling tot 
wat historici lijken te geloven, niet zozeer af 
van wat het mogelijk veroorzaakt in de toe
komst, maar van wat eraan voorafgaat, 
waarop het reageert door er afstand van te 
nemen. Het eerste werk gooit mogelijk
heden open, maar legt geen toekomst vast. 
Van het eerste werk moet, zoals van elk 
ander werk, vooreerst de eigen onver
vreemdbare identiteit erkend worden. Zo 
bekeken wordt de claim op het begrip al veel 
minder absoluut. In één oeuvre kunnen 

dan bijvoorbeeld vele eerste werken voorko
men. Het begrip is niet meer onmiddellijk 
chronologisch bepaald. Het is niet langer 
verslavend of dominerend en krijgt een 
haast incidentele betekenis.

Die betrekkelijke draagwijdte van het eerste 
werk kan het best geïllustreerd worden aan 
de hand van het bijzondere statuut van het 
eerste werk van een jonge architect. Voor 
een architect is het realiseren of materiali
seren van een eerste werk in elk geval, afge
zien van wat erop volgt, altijd een opvallend 
en riskant moment, veel meer dan dat het 
geval is in andere takken van de kunst. Dat 
hangt samen met het specifieke statuut van 
het architectuurbedrijf. Zelfs als een schil
der of beeldhouwer assistenten inschakelt, 
blijft hij de meester van het werk. Voor een 
architect is dat gewoonlijk niet het geval, en 
dat heeft zijn gevolgen, in eerste instantie 
bij het uitvoeren van een eerste werk. Hij 
moet bij wijze van spreken nog bewijzen dat 
hij het vak van het bouwen beheerst, dat hij 
geen louter papieren architect is.

Zijn project moet de architect uit handen 
geven om het te kunnen verwezenlijken. In 
eerste instantie voert hij zelf zijn werk niet 
uit. Om een gebouw op te trekken zijn er 
een opdrachtgever nodig en zelfstandige 
uitvoerders. Zij zijn de meesters van het 
werk. Het programma wordt opgelegd, het 
budget bepaald. Bij een eerste werk wordt 
daarenboven veelal om oneigenlijke rede
nen voor een bepaalde architect gekozen. 
(Dat is trouwens niet alleen bij eerste wer
ken het geval.) Dat een jonge architect zich 
kan permitteren zijn eigen opdrachtgever te 
zijn is hoogst uitzonderlijk. Ook al heeft hij 
tijdens zijn vorming stage gelopen in de 
praktijk, hij blijft altijd sterk afhankelijk van 
de ervaring en het meesterschap van ande
ren. Het is een harde leerschool, waarin een

http://www.dewitteraaf.be
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architect moet leren omgaan met al die 
diverse en zelfs tegengestelde factoren die 
tot de realisatie van zijn project noodzakelij
kerwijze bijdragen. En daartoe wordt hij 
helemaal niet opgeleid. Van de architect 
wordt overigens doorgaans geen persoon
lijk werk verwacht, maar een dat aan de 
gestelde expliciete of impliciete verwachtin
gen beantwoordt, het tegendeel dus van het 
kunstwerk dat een bewuste architect zich
zelf eventueel had voorgesteld.

Het meest cruciale punt is nog dat het 
werk van de architect hoe dan pok tot de 
publieke ruimte behoort en dat het daarop 
afgerekend wordt. Het moet niet alleen pas
sen in de persoonlijke carrière van de archi
tect, als hij daar al een idee van heeft, maar 
het krijgt direct zijn plaats in de publieke 
wereld van de architectuur waarin die per
soonlijke carrière zich moet ontplooien, 
geconfronteerd met het werk van zijn colle
ga’s, het oordeel van critici, de reacties van 
de publieke opinie. Het zal geen verbazing 
wekken dat een eerste werk van een archi
tect, hoe beslissend het ook voor hem per
soonlijk is, in de meeste gevallen niet ont
snapt aan een vorm van onvolwassenheid 
en dat het zo vlug mogelijk in de vergetel
heid verdwijnt.

Zoals in alle professies moet er natuurlijk 
een onderscheid gemaakt worden wat 
betreft de ambities van een architect. Een 
eerste werk kan gesitueerd worden op elk 
punt van de boog die gespannen staat tus
sen het concept van een werk en het vol
doen aan de verwachtingen van de 
opdrachtgever, met tussenin de hele uitvoe
ringsfase, de berekening van constructies, 
de keuze van materialen, de uitvoering door 
aannemers of ontwikkelaars, de goedkeu
ringen van de administraties. Er zijn archi
tecten, de meerderheid, die geen hogere 
ambitie hebben dan zo onzichtbaar moge
lijk op te gaan in dit spel van krachten, zo 
goed mogelijk te voldoen aan de wensen 
van de opdrachtgever en op die manier in 
een eerste werk de basis te leggen voor een 
lucratieve loopbaan. Hun probleem bestaat 
er dan uit zich zo gewiekst mogelijk de 
modieuze ‘esthetische’ eisen van het 
moment eigen te maken. Want hoezeer 
architectuur ook verzinkt in het moeras 
van economische en sociale wetmatig
heden, de eis om een bijzonder ‘esthetisch’ 
werk te maken dat aan de heersende mode 
beantwoordt blijft altijd overeind.

Tegenover dit pragmatisme, dat het voor
deel oplevert de architect perfect te integre
ren in het bouwproces, staat de meer theo
retische houding van de ontwerper die uit
gaat, zij het vaak impliciet, van een bepaal
de visie op architectuur en de rol die ze kan 
spelen in de tegendraadse ontwikkelingen 
van vandaag. Het eerste werk krijgt in dat 
perspectief een bijzondere betekenis. Het 
moet de grondslag zijn waarop een oeuvre

Willem-Jan Neutelings

Huis te B„ Brasschaat, 1983-1985

kan worden gebouwd. Dat belet helemaal 
niet dat zo’n oeuvre heterogeen is, integen
deel. De uitgesproken intentie om een ant
woord te zoeken op de problemen die de 
beoefening van architectuur momenteel 
stelt, leidt haast onvermijdelijk tot steeds 
nieuwe stellingnamen en dus ook nieuwe 
eerste werken.

Een eminent voorbeeld van dit slag archi
tecten zijn de modernisten geweest. Ze zet
ten het begrip van het eerste werk lelijk 
onder druk. De meesten onder hen zijn tra
ditioneel gestart, met een eerste werk dat 
zich mogelijk wel onderscheidde door een 
bewustere aanpak, maar verder naadloos 
aansloot bij de bestaande productie. Zo is hèt 
eerste werk van Le Corbusier in Zwitserland 
niet van belang ontbloot, maar het heeft 
niets, of alvast heel weinig, te maken met 
het eerste werk van een nieuwe stijl die zich 
pas manifesteert in de werken van L’Esprit 
Nouveau, zoals het Pavillon de l’Esprit 
Nouveau in de marge van de art-decoten- 
toonstelling in Parijs van 1925. Aan de peri
ode van de witte villa’s uit de jaren ’20 die 
erop volgde, kwam overigens in de jaren ’30 
eveneens een abrupt einde. De 'brutalis- 
tische' periode kende opnieuw een eerste 
ophefmakend werk in het minder bekende 
Petite Maison de Weekend in Boulogne-sur- 
Seine van 1933, maar vooral, meer dan 
twintig jaar later, in de Jaoul-huizen te 
Neuilly uit 1956, die Reyner Banham tot 
een icoon van het brutalisme verhief.

Haast elke modernist heeft zo verschillen
de eerste werken gerealiseerd. J.J. Pieter Oud 
bijvoorbeeld bouwde in 1912 een bioscoop 
in Purmerend, met een bakstenen gevel 
waarin men met wat goede wil een kubis
tische inslag kan lezen, maar die, zoals bij 
Le Corbusier, in niets de modernistische 
Villa AHegonda in Katwijk van vijf jaar 
later deed vermoeden, evenmin als de blok
ken van de wijk Hoek van Holland, gebouwd 
in Rotterdam tussen 1924 en 1927. In 
1938 zweert Oud die strenge stijl weer af en 
maakt een nieuw begin in de Shell Building 
in Den Haag, gebouwd in een ‘modern clas
sicisme’, zoals Marcel Schmitz het zou noe
men, dat vrij radicaal afrekent met het 
purisme van zijn vorige werk.

In België zien we een parallelle ontwikke
ling in het werk van Victor Horta, die de 
Jugendstil of Art Nouveau lanceerde in zijn 
opmerkelijke stadshuizen in Brussel. Als 
een olievlek verspreidde die stijl zich over 
het hele land. Van een bewuste breuk zoals 
bij Oud, kan men bij Horta niet spreken. Hij 
was daarvoor te weinig theoreticus. Maar 
de uitwerking van zijn Paleis voor Schone 
Kunsten in Brussel staat toch veraf van die 
eerste huizen, die hijzelf, terecht of niet, 
portretten van hun bewoners noemde.

Ook in minder spectaculaire gevallen is 
het lot van het eerste werk in de architec
tuur eerder zorgelijk. In de meeste gevallen 

gaat het om bescheiden opdrachten waar
aan voorzichtige, onzekere probeersels 
beantwoorden. De theoretische en artistie
ke ambities raken vaak snel op de achter
grond ten overstaan van de onmiddellijke 
veeleisendheid van de realisatie. Van dit 
standaardverloop vormt de ontwikkeling 
van Paul Felix een goed voorbeeld. Hij was 
geboeid door de moderne cultuur, maar had 
geen uitgesproken meningen of expliciete 
voorkeuren. Zijn eerste werk in het kader 
van de heropbouw na de Tweede Wereld
oorlog in zijn thuisstad Oostende, is een 
heel schuchtere poging om ‘modern’ te zijn, 
maar alles blijft binnen de grenzen van een 
aanvaardbare smaak. Pas jaren later maakt 
hij zijn eigenlijke ‘eerste werk’, dat aan de 
basis zal liggen van een reeks verdienstelijke 
gebouwen, die echter op zichzelf heel geva
rieerd zijn. Tot ieders verbazing geeft ook 
hij, op het einde van zijn carrière, toe aan 
een zacht postmodernisme. Beter dan van 
een eerste werk zouden we in een geval als 
het zijne van doorbraakwerken kunnen 
spreken, waarin een zeker peil bereikt wordt 
dat een tijdlang gehandhaafd kan worden. 
Hoe gedegen ook, architectuur kan zich 
blijkbaar niet aan de heersende mode ont
trekken. Ze kan hooguit zelf de mode bepa
len. En wellicht zou dat de definitie van een 
eerste werk kunnen zijn: een werk dat door 
zijn karakteristieken zozeer aanslaat dat het 
tot navolging inspireert.

Om aan dit dilemma tussen duurzame 
architectuur en voorbijgaande mode te ont
komen, heeft Robert Venturi er een radicale 
tegenstelling van gemaakt, met zijn begrip 
van de ‘decorated shed’, de versierde han
gar. Een hangar wordt gebouwd om aan zijn 
functies te voldoen. Hij heeft geen andere 
betekenis. De architectuur daarentegen 
kent steeds wisselende betekenissen toe aan 
die anonieme constructies. Venturi illus
treert zijn stelling met foto’s van lichtrecla- 
meborden in Las Vegas en aarzelt niet om 
deze te vergelijken met foto’s van de front- 
gevel van de kathedraal van Reims. Adolf 
Loos had die problematiek reeds aangesne
den en in een in vele opzichten vergelijkbare 
richting opgelost. Architectuur was volgens 
hem alleen bestemd voor het monument en 
het graf. Ze moest van het bouwen afblij
ven. Voor een cultus van het eerste werk is 
hier geen plaats meer. De hoeve in de ber
gen waarnaar Loos verwijst wordt steeds 
maar, zonder enige pretentie van originali
teit, herhaald. Op zoek gaan naar de eerste 
hoeve is gewoon aberrant.

bOb van Reeth van zijn kant, spreekt van 
de duurzaamheid van architectuur en her
stelt zo haar wezenlijke band met het bou
wen. Maar dat veronderstelt wel dat de 
architect zich niet bezighoudt met de 
inrichting van het gebouw, die voortdurend 
aangepast moet worden aan nieuwe 

behoeften en smaken. Niemand is ooit feller 
dan Loos tekeergegaan tegen architecten 
die de bewoners vastzetten in de door archi
tecten ontworpen interieurs.

Er zijn echter ook architecten die door één 
eerste werk getekend blijven, een werk dat 
dan fungeert als het eerste van een hele car
rière. Tot vervelens toe worden steeds dezelf
de herkenbare vormen herhaald, terwijl het 
aanvankelijk soms helemaal niet om die 
vorm of om een vorm überhaupt te doen 
was. Frank Gehry is er waarschijnlijk het 
beste voorbeeld van. Zijn eerste werk 
bestond in de verbouwing van zijn eigen 
huis, waarbij hij alle vormelijke conventies 
overboord gooide, geminachte materialen 
gebruikte en alles de indruk gaf van voorlo
pigheid en negatie van alle modegevoelig- 
heid. In zijn verdere ontwikkeling is dit soort 
non-conformisme als het ware een doem 
geworden. Elk project zit van tevoren vast in 
een keurslijf. De vrijheid van denken is her
leid tot een denken in varianten, waaruit 
alle oorspronkelijkheid verdwenen is.

In nog sterkere mate is dat het geval bij 
Santiago Calatrava, die uit naam van een 
biologische dynamiek bij wijze van spreken 
niet meer in staat is een rechte lijn te trek
ken. Het is overigens dit soort repetitieve en 
formele architectuur dat het meeste opgang 
maakt. Het resultaat van een opdracht is 
immers perfect voorspelbaar. Het gaat om 
replica’s. Ook Antonio Gaudf is een archi
tect van dit type. De Sagrada Familia in 
Barcelona lijkt als twee druppels water op 
een (ongebouwd) hotel dat hij voor New 
York ontwierp. Zijn verbeelding was echter 
zo mateloos dat hij aan zijn idioom telkens 
nieuwe exuberanties toevoegde. Hij 
beschouwde zijn gebouwen als immense 
betekenisvolle sculpturen.

Waar het eerste werk tevens het enige 
werk is, zoals bij het opmerkelijke huis dat 
Ludwig Wittgenstein in 1926-1928 voor 
zijn zuster Margarethe in Wenen bouwde, is 
van klonen geen sprake meer. Wittgenstein 
was filosoof, geen architect. Zijn oefening in 
architectuur was als een strenge logische 
demonstratie. Met dat ene project was de 
oefening af en voltooid. Aan een vervolg 
heeft Wittgenstein nooit gedacht. Hij had in 
ideale omstandigheden gewerkt, was als het 
ware zijn eigen opdrachtgever geweest en 
kon zich op financieel gebied alles permitte
ren. Zijn witte, kubistische villa blijft uit
zonderlijk. Even uitzonderlijk als de unieke 
scheppingen van fantasten en visionairen, 
zoals het ideale paleis van Facteur Cheval in 
Hauterives of de Watts Towers bij Los 
Angeles van Simon Rodia. Het House of 
Mirrors van Clarence Schmidt in 
Woodstock, een tweede huis overigens, kan 
zoals de Merzbau van Kurt Schwitters nooit 
herhaald worden, ook al kan men er steeds 
verder aan bouwen. Men kan ook denken 
aan de architectonische sculpturen van 
Niki de Saint-Phalle. In België bestaat er een 
traditie van fantastische architecturen. Een 
van de merkwaardigste is de uit het niets 
ontstane sculpturale woning in Angleur uit 
1967-68 die de rigorist Jacques Gillet, 
samen met René Greisch en de beeldhou
wer Felix Roulin, in een moment van waan
zin bouwde. Van een vervolg is nooit sprake 
geweest.

In de experimentele architectuur van de 
jaren ’60 en ’70, met groepen als archi- 
zoom in Italië en archigram in Engeland of 
met het New Babylon van Constant in 
Nederland, is het begrip van het eerste werk 
onbestaand, hoewel sommige namen, even
als die van architectuur, op een eerste 
begin, een ‘archi-’ wijzen. Een begin is er 
wel, maar niet als een afgelijnd werk, wel 
als de aanzet voor een steeds verdere 
onoverzichtelijke ontplooiing van een ini
tiële kiemkracht. In die superstructuren, 
bollende tenten en opgeblazen constructies, 
is er geen plaats voor introspectie of voor de 
nostalgische koestering van het verleden, 
evenmin voor een afgelijnd toekomstbeeld. 
Alleen een turbulent heden telt. De fascina
tie van het begin gaat helemaal op in de 
start van een onbekende toekomst.

Eerste werken passen blijkbaar niet in een 
eenvormige voorstelling. Van tijd tot tijd 
kunnen ze echter wel, als bij toeval, een 
opvallende rol spelen. Dit was het geval bij 
het renouveau van de Vlaamse architec
tuur in de jaren ’80. Twee eerste werken, 
het Huis Van Pelt in Zoersel van Stéphane 
Beel en het Huis B. van Willem-Jan 
Neutelings in Brasschaat, fungeerden
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ineens als iconen, niet alleen van het werk 
van beide architecten, maar van een nieu
we zelfbewuste architectuur in Vlaanderen.

Het eerste werk van Beel kan men 
beschouwen als een archetype van wat een 
eerste (gebouwde) werk voor een architect 
kan betekenen. Als student had hij zich in 
allerlei gedurfde ontwerpen gestort die niet 
helemaal vreemd waren aan de mode van 
het moment. Zijn eindproject voor een aca
demie voor bouwkunst voorzag een perma
nente bouwplaats met kranen en al. Hij had 
in het team Hoogpoort, samen met onder 
anderen Willem-Jan Neutelings en Xaveer 
De Geyter, meegewerkt aan een project voor 
het Europakruispunt in Brussel dat vele hei
lige huisjes van de toenmalige retrograde 
stadsvernieuwing à la Culot en Krier 
omverhaalde.

Zijn eerste werk, het huis in een bos
achtige verkaveling van villa’s in Zoersel, 
had op het eerste gezicht maar weinig te 
maken met het agressieve project Hoog
poort, tenzij dat het zich evenzeer afzette 
tegen zijn onmiddellijke omgeving om een 
eigen omgeving te creëren. In een collage 
situeerde Beel zijn project in een verlaten 
berglandschap met geiten, het tegendeel 
van een druk stadscentrum evenals van het 
Zoerselse bos. Men kan niet beweren dat de 
alleenstaande villa in een rurale context 
een verloochening is van de stedelijke densi
teit die het project Hoogpoort kenmerkte, 
maar ze staat wel aan het andere einde van 
het gamma.

De villa betekende voor Beel de stap van 
een papieren architectuur naar de architec
tuur van de realiteit, niet alleen de realiteit 
van de bouwmaterialen, maar die van een 
opdrachtgever met zijn eigen wensen en 
verlangens, zijn eigen verbeeldingswereld, 
zijn eigen budget; die van de aannemer met 
zijn eigen middelen en zijn eigen planning, 
die van de ingenieurs en de administraties. 
Er blijft geen energie meer over om aan iets 
anders dan de realisatie te denken. Beel is 
bij wijze van spreken continu ter plaatse. 
Hij steekt de handen uit de mouwen als het 
moet. Hij schiet er zelfs zijn gezondheid bij 
in. Hij kan zich niet permitteren te misluk
ken.

Eens het werk er staat én in architectuur- 
kringen een verbluffend succes kent, kan 
hij het zich veroorloven om zijn eersteling 
enigszins te relativeren: “Ik blijf erachter 
staan”, zegt hij. “Het blijft een geesteskind 
- maar misschien kunnen dingen minder 
gezegd worden, al weet ik niet precies hoe. 
Waarmee ik geenszins ‘less is more’ (Mies 
van der Rohe) wil propageren. Ik wil het 
alleen een beetje dubbelzinniger hebben, 
een woord dat ik eigenlijk verkies boven 
meerduidigheid.” Zijn villa noemt hij “een 
eiland in een verkaveld bos”.

Niet lang na zijn eerste werk bouwt hij in 
een nog onaangetaste landelijke omgeving 
een dubbelwoning die direct naar de eerste 
verwijst. Maar het is ook meteen duidelijk 
dat hij zich in dat model niet laat vastzetten 
en elke opgave zoveel mogelijk als een 
nieuw avontuur aanvat. De villa M. in 
Zedelgem bij Brugge, gebouwd tussen 1987 
en 1992, neemt als het ware de rol van het 
eerste werk over, het is het lievelingswerk 
waarnaar Beel blijft verwijzen. Kan men 
aannemen dat het de architect zelf is die 
zijn eerste werk benoemt?

Het huis B. in Brasschaat van Willem-Jan 
Neutelings is vaak in verband gebracht met 
het huis in Zoersel van Stéphane Beel, als de 
twee eerstelingen van een nieuwe oogst. Als 
eerste werk is het uit de catalogus van 
Neutelings, sinds hij zich met Riedijk asso
cieerde, verdwenen. Eerste werken hebben 
in de benadering van deze architecten niet 
veel betekenis. Toch was het huis B. een dui
delijker en explicieter programmaverkla
ring dan het huis van Beel. Neutelings 
stond er ook veel afstandelijker tegenover. 
Het past perfect in De Ringcidtuur, het mani
fest waarop Neutelings in 1986 in Delft 
afstudeerde. Met nieuwe ogen bekijkt hij de 
geminachte Belgische toestanden en ver
heelt er zijn enthousiasme niet voor. De 
ongeordende mengeling van gebouwen bij 
de stadssnelweg rond Antwerpen wordt als 
model naar voren geschoven. Een veel rus
tiger woning die hij later vlakbij de Ring in 
Berchem zal bouwen geeft hij de naam 
Ringzicht mee.

Het huis in Brasschaat ziet er niet meer 
uit als een huis. Neutelings heeft het imago 
ervan achter zich gelaten, om het te kun
nen enten op de actuele werkelijkheid van 
het ongebonden wonen in de periferie. Het

is een samenstelling van verschillende hete
rogene typen, die de architect zelf de naam 
meegeeft van duikboot, paleisje, benzine
station. Het programmatisch benoemen 
van die onderdelen is typisch voor 
Neutelings’ aanpak. Hij heeft het niet over 
ruimte, maar over aan bepaalde beelden 
gekoppelde programma’s die met elkaar 
worden geassembleerd. Zo komt hij dicht bij 
de stellingen van Venturi, maar zonder zijn 
toevlucht te zoeken in een hypothetisch 
onderscheid tussen bouwen en architec
tuur. Alles, ook het bouwen, is aan beteke
nis gebonden, een betekenis die voortdu
rend wijzigt — mode is geen vreemd ver
schijnsel in architectuur. Neutelings heeft 
ooit geconstateerd dat er geen mondain 
feest meer mogelijk is zonder de aanwezig
heid van architecten.

In hun monografie Aan het werk (2004) 
zetten Neutelings en Riedijk hun opvattin
gen uiteen aan de hand van een beeldana
lyse van hun werk. De chronologie van de 
gebouwen laten ze buiten beschouwing, 
ook de constructie ervan. Ze hebben het 
eigenlijk niet meer over gebouwen, maar 
- zoals in het eerste huis, maar nu rijper en 
rijker - over de toepassing van kenmerken 
zoals sculptuur, gewicht, textuur, zintui
gen, context, gebruik, scenario... kenmer
ken die het ringmechanisme, “die spontane 
verjongingskuur van de Europese metropo
len”, in het licht hebben gesteld. De drukte 
en het succes verdringen het oude werk. 
Het oeuvre wordt niet langer biografisch 
beschreven. De voorstudies die ze in hun 
boek publiceren werken niet als kladversies, 
maar als repertoria van diverse mogelijk
heden waaruit gekozen kan worden als uit 
een stalenboek. De historische ontwikke
ling van het oeuvre laten ze over aan de his
toricus, en het mag duidelijk zijn dat ze aan 
diens werk niet veel belang hechten. 
Natuurlijk zijn er ook in hun werk herken
bare persoonlijke reflexen en tics, maar die 
zijn onvermijdelijke nevenverschijnselen 
van het werk dat fundamenteel gericht is op 
een simultaneïteit van diverse program
ma’s en opgaven in diverse omstandighe
den. Zoals in de massacultuur is alles bruik
baar en omvormbaar.

Het eerste werk beperken tot het eerste 
gebouwde werk gaat niet helemaal op. 
Eerste werken op papier zijn soms even 
belangrijk en beslissend in de loopbaan van 
een architect. Hoe reëel ook, het onder
scheid tussen ontwerp en realisatie mag 
niet leiden tot een radicale splitsing van 
beide domeinen. Ze horen beide evenzeer 
tot die éne wereld van de architectuur. Een 
goed voorbeeld van een eerste werk op 
papier is het ontwerp van Marc Dessauvage 
voor een nieuwe kerk in Mortsel, bekroond 
met de prijs van Pro Arte Christiana in 
1958. Eigenlijk zouden we hier van eerste

Stéphane Beel

Huis Van Pelt, Zoersel, 1985
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werken in het meervoud moeten spreken, 
want zoals het ontwerp voor een nieuwe 
kerk, komt ook het ontwerp voor een retrai
tehuis in Godsheide bij Hasselt in aanmer
king. Geen van beide werd ooit gebouwd. 
Maar we kunnen gerust stellen dat, indien 
die werken waren uitgevoerd, het architec- 
tuurlandschap in Vlaanderen er anders had 
uitgezien - eerst en vooral door de verande
ring van het werk van Dessauvage zelf, 
maar ook door het nieuwe perspectief dat 
ze voor anderen zouden hebben geopend.

De status van het eerste werk, al dan niet 
gebouwd, wordt momenteel geconsacreerd 
in het tentoonstellingsprogramma van 
deSingel in Antwerpen, waar in een kubus 
van 35 m3 het eerste werk van jonge archi
tecten wordt tentoongesteld. Het ligt in de 
traditie van deSingel aandacht aan het eerste 
werk te besteden, ook al wordt het niet altijd 
als zodanig gekenmerkt. Zo waren er de 
befaamde tentoonstellingen Jonge Belgische

Architecten en Mijn eerste huis. In deze 
gevallen kan het eerste werk niet retrospec
tief geïnterpreteerd worden, maar moet het 
op zichzelf bekeken worden, als modellen 
op de catwalk, met dit verschil dat het snel
le ritme van de modeseizoenen voor archi
tectuur al té snel gaat. Architectuur vergt 
tijd.

Het eerste werk dat in deze tentoonstel
lingen aan bod komt heeft echter niets meer 
van de meesterproef van de middeleeuwse 
gilden, waarmee een leerjongen tot meester 
in het vak werd gepromoveerd, omdat hij 
bewezen had dat hij de traditie op een waar
dige wijze kon verderzetten. Alleen in een 
relatief homogene maatschappij kan deze 
ritus in stand gehouden worden. Het eerste 
werk moet het tegenwoordig hebben van de 
verrassing, de ontdekking van een nieuwe 
aanpak, de fascinatie van een nieuw begin. 
Elk werk is een eerste werk.
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Geen glorie zonder tragiekl Over de trofe efiguur in het 
oeuvre van Giorgio De Chirico (en Piranesi)

BART VERSCHAFFEL

Les sensations très aigues et très modernes de 
M. De Chirico...

Guillaume Apollinaire (1913) '

De Chirico’s schilderkunst roept, hoewel ze 
nieuw is, de oudheid op...

Carlo Sarti (1913)

Als je een teken gevonden hebt, draai het dan 
om en om naar alle kanten; bekijk het van 
voren en van opzij, van half opzij en in het ver
kort; laat het verdwijnen en let op welke vorm 
in zijn plaats de herinnering aan zijn aanblik 
aanneemt.

Giorgio De Chirico (1929)

“en 1918, tout est fini”

Giorgio De Chirico (1888-1978) dankt zijn 
plaats in de geschiedenis van de moderne 
kunst aan een groep schilderijen, gemaakt 
tussen 1909 en 1919, die bekendstaat als 
de pittura metafisica. Na zijn klassieke schil
dersopleiding in München, en een eerste 
reeks grof geschilderde mythische taferelen 
geïnspireerd door Böcklin en Klinger, maakt 
De Chirico, eerst in Italië en vanaf 1911 in 
Parijs, zijn perspectivisch vervormde voor
stellingen van lege stadspleinen geflankeerd 
door gaanderijen en theatrale architectu
ren, met oplopende grondvlakken en een 
hoge horizon, spaarzaam bevolkt met geïso
leerde objecten en figuranten zoals antieke 
standbeelden en treinen, alles geschilderd 
met egale kleurvlakken en harde schadu
wen. Vanaf 1913 dringen in deze raadsel
achtige maar nog waarschijnlijke taferelen 
vreemde en onbenoembare voorwerpen en 
tekens binnen. Beeldvlakken schuiven voor 
elkaar, öf worden op elkaar geplakt. Zo 
wordt de eenheid van plaats en de eenheid 
van schaal in het beeld verbroken en ont
staat een quasikubistische collage of een 
onmogelijk stilleven. Naast deze ‘metafy
sische’ voorstellingen portretteert De 
Chirico in deze periode zijn moeder en zijn 
broer, en schildert hij zelfportretten. In 
Parijs maakt De Chirico kennis met 
Guillaume Apollinaire, die hem aanspoort 
tentoon te stellen in het Salon des 
Indépendants en hem in contact brengt met 
de jonge galerist Paul Guillaume. 
Apollinaire levert ook de eerste kritische 
respons op het werk. Hij legt de originaliteit 
van de kunst van De Chirico, die hem niet 
schatplichtig lijkt aan de Franse school of 
het impressionisme of de nieuwste Parijse 
ontwikkelingen, toch in diens zin voor het 
moderne: "Les sensations très aigues et très 
modernes de M. De Chirico prennent d’ordi
naire une forme architecturale.”1 Na enke
le intense jaren in de kring van Picasso, 
Picabia, Derain, Apollinaire, gaat De 
Chirico in 1915 terug naar Italie om, na 
allerlei verwikkelingen, zijn militaire dienst 
te vervullen. Hij blijft gedurende de oorlogs
jaren in Italië en verrijkt zijn werk in deze 
periode met nieuwe beeldelementen zoals 
de ‘fabrieksschoorsteen’, de torens met 
gaanderijen en in het bijzonder de ‘manne- 
quinpop’. Aan het eind van de oorlog, na de 
dood van Apollinaire in 1918, herontdek
ken de jonge André Breton en de Parijse 
surrealisten het werk van De Chirico en 
lezen het als een verbazingwekkende voor
afbeelding van hun eigen project. Breton 
schrijft: “J’estime qu’une véritable mytholo
gie moderne est en formation. C’est à 
Giorgio de Chirico qu’il appartient d’en fixer 
impérissablement le souvenir.”2 ’’C’est en 
effet à De Chirico que nous devons la révéla
tion des symboles qui président à notre vie 
instinctive et qui [...] se distinguent de ceux 
des époques sauvages.”3 Paul Guillaume 
organiseert in Parijs in 1922 De Chirico’s 
eerste eenmanstentoonstelling met 55 wer
ken, en recycleert voor die gelegenheid de 
tekst van Breton. Hij toont echter, op enke
le uitzonderingen na, enkel vroeg werk, en 
niet wat De Chirico begin van de jaren ’20
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Giorgio De Chirico

Zelfportret met buste van Euripides, 1922
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aan het maken was. De Chirico was er 
ondertussen niet in geslaagd om in Italië 
zijn positie te vestigen. De groep rond de 
‘metafysische kunst’ met Carrà was uiteen
gevallen door onderlinge rivaliteit en naij
ver, en De Chirico’s eerste tentoonstelling in 
Rome had venijnige kritiek gekregen van de 
invloedrijke Roberto Longhi. De Chirico 
beslist dan maar om zijn eigen succes ach
terna te reizen, en gaat in 1924 naar Parijs 
terug. Daar komt hij als een soort van reve
nant terecht in het surrealistische milieu, 
dat veel bewondering heeft voor zijn vroeg 
werk, maar vindt dat zijn nieuw werk niet 
deugt. Dat De Chirico nog vanuit Italië aan 
Breton schrijft dat hij zijn dagen in musea 
doorbracht, en “het schildersmétier weer 
helemaal terug was”, zal zeker niet gehol
pen hebben.4 Een en ander loopt uit op 
scheldkritieken, een openlijk conflict, en 
uiteindelijk een breuk wanneer Breton in 
1926 in La Révolution surréaliste De Chirico 
verkettert en het beeld vastlegt dat de kri
tische receptie nadien zal domineren: na 
een eerste profetische ‘metafysische perio
de’ verliest De Chirico rond 1919 zijn genie 
en wordt een karikatuur van zichzelf, die 
enkel nog regressieve en academische 
kunst maakt. Breton: “J’ai mis, nous avons 
mis cinq ans à désespérer de Chirico, à 
admettre qu’il eût perdu tout sens de ce 
qu’il faisait. [...] Si cet homme avait eu quel
que courage il y a longtemps qu’il se serait 
lassé de ce jeu qui consiste à bafouer son 
génie perdu.”5 Een anonieme criticus in 
1928: “...aucun doute, non seulement sur 
la décadence présente de Chirico, mais 
encore sur l’erreur que nous avons commi
se en lui faisant confiance [...]; [les] oeuvres 
antérieures à 1915... sont là pour nous 
prouver que la place de Chirico est marquée 
à tout jamais dans l’art contemporain [...] 
Mais, son rôle terminé, Chirico aurait du se 
résigner à disparaître.”6 De Chirico ontwik
kelt nog wel nieuwe motieven, zoals de arche- 
ologi in de jaren ’20 en de bagni misteriosi in 
de jaren ’30. Maar na Bretons verkettering 

hebben enkel nog De Chirico’s roman 
Hebdomeros (1929) en een reeks tekeningen 
bij de Calligrammes van Apollinaire (1930) 
bij de surrealisten waardering kunnen vin
den.7 De Chirico blijft zeer actief als schilder 
met een eigen klantenkring, als scenograaf, 
en als excentriek criticus van de moderne 
kunst, ook nadat hij zich na de Tweede 
Wereldoorlog definitief in Rome vestigt, tot 
zijn dood in 1978. Maar hij herneemt ein
deloos elk van de nieuwe vondsten. Hij 
pleegt ‘barokke’ versies van traditionele 
beeldgenres zoals stillevens, zichten van 
Venetië en zelfportretten, en schildert ein
deloos veel voorstellingen van zijn tweede 
echtgenote, paarden, en van naakten. En 
daarnaast nog grote aantallen replica’s en 
zelfs geantedateerde kopieën van zijn eigen 
vroeg werk, die hij dan later soms zelf weer 
als vervalsingen afwijst... enzovoort. Er 
blijft tot op het einde aandacht en zelfs offi
ciële erkenning. De Chirico was zeer trots op 
zijn laat lidmaatschap van de Académie 
française in 1974. Maar voor het artistieke 
milieu is hij nagenoeg zijn ganse leven een 
outsider geweest en werd hij gemeden als 
een onbetrouwbaar en uitgeblust artiest. 
Paul Eluard in 1937: “Chirico a réalisé ce 
prodige de peindre des paysages nouveaux 
[...] Ces mannequins banaux n’existaient 
pas avant lui. [...] Et en 1918, tout est fini. ”8 

Marcel Duchamp, zoals gewoonlijk wat 
slimmer dan de anderen, heeft al in 1942 
geschreven: “His admirers could not follow 
him and decided that the De Chirico of the 
second manner had lost the flame of the 
first. But posterity may have a word to 
say.”9 De eerste overzichtstentoonstellin
gen, nog tijdens De Chirico’s leven in 
Milaan in 1970, de belangrijke postume 
retrospectieve in Rome van 1982 en de 
grote overzichten in 1982/83 in het Haus 
der Kunst in München en het Centre 
Pompidou hebben elk getracht de ‘breuk’ in 
het oeuvre te plaatsen en een verhouding te 
vinden tussen het vroege en het latere 
werk. Daarbij zijn alvast de ‘nieuwe’ motie

ven, zoals de paardenschilderijen of 
Dioscuroi en de bagni misteriosi, enigszins 
mee gecanoniseerd. Een belangrijke correc
tie is aangebracht door de degelijke histo
rische tentoonstelling On Classic Ground. 
Picasso, Léger, de Chirico and the New 
Classicism 1910-1930 in de Tate in 1990.10 
Deze liet zien dat De Chirico’s zogenaamd 
regressieve hang naar het klassieke geen 
geïsoleerd fenomeen was in de jaren ’20: 
reeds net voor en tijdens de Eerste Wereld
oorlog probeerden belangrijke avant-garde- 
schilders de vormen en de thematiek uit 
van de klassieke traditie, zoals Picasso in 
het geheim van zijn studio in Avignon. 
Maar zelfs nu we beseffen dat de relatie van 
kunst tot haar traditie altijd zeer complex 
en onzuiver is en vol contradicties zit, en het 
nooit eenvoudig is om vooruitgang en 
regressie te onderscheiden, en zelfs nu iro
nie, persiflage, inconsequentie en verval
sing als artistieke strategieën geaccepteerd 
zijn, blijft het moeilijk de hypotheek die op 
de figuur en het oeuvre zit te lichten. De 
tweede of late De Chirico mag dan wat gere
habiliteerd zijn, de ‘breuk’ blijft vooronder
steld. William Rubin: “We kennen geduren
de een tiental jaar in Europa een wil tot 
radicale rehabilitatie van de late De Chirico. 
Deze herwaardering is maar te verantwoor
den met zeer veel reserves. [...] Het is waar
lijk de metafysische dimensie van zijn werk 
die mij overtuigt van zijn grootheid. Het is 
deze vorm van immanentie die, meer dan al 
de rest, verloren is gegaan toen de jonge De 
Chirico zijn onschuld verloor.”11

Het grootste obstakel voor een goed begrip 
van het oeuvre is dat De Chirico de ‘Parijse’ 
interpretatie van zijn werk zelf aanvaard 
heeft, en alles heeft gedaan om het bewijs
materiaal te produceren dat ze legitimeert. 
Vanaf de jaren ’20 heeft hij zijn oeuvre 
opgebouwd en zelfs retroactief gereorgani
seerd alsof deze interpretatie waar is. De moti
vatie ligt voor de hand: De Chirico kon de 
interpretatie van zijn werk waaraan hij zijn 
reputatie dankte toch niet zelf afwijzen? De 
continuïteit van zijn vroeg werk met zijn 
later ‘inacceptabel’ werk zou de faam van 
zijn pittura metafisica als miraculeus vroege 
en precieze formulering van het moderne, 
en als geniaal voorloper van de artistieke 
avant-garde tegenspreken. Dus levert hij 
achteraf de teksten die goed passen en zijn 
profetenrol geloofwaardig maken. Zo bij
voorbeeld publiceert hij in 1925 in Firenze 
Vale Lutetia, waarin hij Parijs opvoert als 
bron van de moderniteit: “Zo is Parijs. [...] 
Elke muur beplakt met reclame is een meta
fysische verrassing [...] Het zijn hele scènes, 
drama’s uit het moderne leven die daar 
opgevoerd worden in die kleine glazen uit- 
stalraamtheatertjes. Midden in de nacht 
wandelend op de boulevards zie je de hele 
romantiek van het moderne leven defile
ren... De moderniteit, dat grote mysterie, 
huist overal in Parijs [...] Zoals Athene in de 
tijd van Pericles is Parijs vandaag bij uitstek 
de stad van de kunsten en het intellect.”12 
In 1927 publiceert hij in Parijs een verkor
te en herwerkte Franse versie van deze 
tekst, onder de titel Salve Lutetia. Deze toont 
nog duidelijker de positie waarin hij 
gewrongen zit. De Chirico zingt opnieuw de 
lof van Parijs als hoofdstad van de moderni
teit - “C’est à Paris que l’esprit moderne 
acquiert son aspect le plus consolant; [...] A 
Paris le peintre et le poète étranger peuvent 
réchauffer leurs vertus à la flamme de la 
grande ville hospitalière et consolatrice”13 
- maar hij tracht tegelijk zijn eigen nieuwe 
klassieke thema’s uit ‘Parijs’ af te leiden, om 
er zo ook nieuwe en moderne mythes van te 
maken en ze aldus te legitimeren. Zo 
beschrijft hij onder meer hoe hij ’s ochtends 
vroeg als in een visioen het schip van de 
Argonauten zag vertrekken op de Seine... In 
de literatuur worden deze teksten - zeer 
betwistbaar - naar voor gehaald om De 
Chirico’s zogenaamde ‘metafysisch-moder- 
ne’ beleving van Parijs in de jaren 1911- 
1915 te documenteren. “Dans cette page 
extra-ordinaire [...] De Chirico cerne le 
‘mythe’ de Paris.”14 Maar toen hij ze 
schreef, trapte niemand erin. Hij had zich de 
moeite kunnen besparen.



De Witte Raaf -132 / maart-april 2008 6

Het is altijd zo dat men een kunstenaar die 
over zichzelf of zijn eigen oeuvre spreekt 
niet zomaar mag geloven. De fictie van het 
oeuvre en een oorsprongsverhaal over de 
identiteit als kunstenaar zijn immers regu
latieve principes. Wat een kunstenaar over 
zichzelf en zijn werk vertelt moet een zelf- 
situering mogelijk maken en beslissingen 
genereren die het oeuvre vooruithelpen. 
Wat hij of zij zegt hoeft dus absoluut niet 
waar te zijn. Bovendien kunnen zelfs mis
verstanden zeer productief zijn en zinnig 
werk doen. Maar De Chirico is toch, van bij 
het begin, zover gegaan in zijn autobiogra
fische inventies dat ze zich tegen hem 
gekeerd hebben. In die mate zelfs dat Paolo 
Baldacci, die De Chirico zeker niet ongene
gen is, concludeert: “when speaking of 
himself, De Chirico is not concerned so 
much with factual truth as with the con
struction of a conscious mixture of edited 
reality, manipulated meaning, and pure 
invention, the proportions of which vary 
according to his rhetorical exigencies.”15 In 
zijn medeplichtigheid aan de mythe van De 
Chirico als protomodernist is De Chirico te 
ver gegaan: hij heeft er de greep op zijn 
eigen werk mee verloren. “De la peinture 
ancienne de Chirico naît une mythologie et 
meurt Chirico même.” (Aragon)16

Pittura metafisica?

De Chirico moet in twee bewegingen tegen 
hemzelf in gelezen worden.

Vooreerst: de ‘Parijse interpretatie’ klopt 
niet. Het was zeker De Chirico’s streven om 
zijn tijd (of de toekomende tijd) in beelden te 
vatten. Maar De Chirico was niet modern 
als Baudelaire of Benjamin.17 De Chirico 
was eigentijds als Nietzsche: als iemand die 
vastgezogen in de modderbrij van de 
geschiedenis en oude mythische, zware 
woorden en betekenissen van lichtheid 
droomt. De pittura metafisica, die er zeker 
‘moderner’ uitziet dan De Chirico’s vroege 
romantische hernemingen van Böcklin en 
Klinger, sluit inhoudelijk geheel aan bij de 
kunst in München tijdens zijn studie en bij 
zijn later werk. Het gaat om het persoonlijk 
en heroïsch artistiek durcharbeiten van de 
mythes en mythische conflicten, die zich 
opgehoopt hebben in de cultuur en de 
kunst, en te midden van de moderne wereld 
blijven spreken over het ‘eeuwige’ in de 
mens. Jean Clair, die met Rubin en de meer
derheid van de critici, De Chirico’s pittura 
metafisica als ‘modernisme’ interpreteert, 
schreef: “Entre 1910 et 1920, comme 
Picasso, comme Malévitch, et au même titre 
qu’eux, il [DC] avait goûté la liberté infinie 
de s’éprouver ‘moderne’. Bien avant eux, il 
éprouva la terreur et la nausée de se décou
vrir ‘historique’.”18 Mijns inziens karakteri
seert Clair met de laatste zin treffend niet 
enkel de ‘tweede’ De Chirico, maar het oeu
vre als geheel. De eerste zin over het ‘vroege 
werk’ is onjuist.

De kern van De Chirico’s persoonlijke 
kunstenaarsmythe, vooraleer die aangepast 
werd aan zijn ‘Parijse’ reputatie als proto- 
modernist, is die van de kunstenaar-filosoof, 
wiens beelden geboren worden uit intuïties 
en diepe inzichten. De Chirico belijdt het 
klassiek romantische model van de tra
gische kunstenaar-dichter-filosoof die, ont
vankelijker en dieper dan de gewone sterve
lingen, aan de wereld en de tijd lijdt. 
Herakleitos, Leopardi, Schopenhauer, 
Nietzsche zijn de voorbeelden. De Chirico 
laat zijn oeuvre beginnen op het magische 
moment waarop, tijdens zijn eerste bezoek 
aan Rome in 1909, de lectuur van 
Nietzsche hem een openbaring bracht. “Het 
was gedurende een trip naar Rome in okto
ber, nadat ik de werken van Friedrich 
Nietzsche had gelezen, dat ik besefte dat er 
zovele vreemde, ongekende en bijzondere 
zaken zijn die geschilderd kunnen worden. 
Ik mediteerde lange tijd. Dan kwamen mijn 
eerste openbaringen. Ik begon minder te 
tekenen, ik vergat zelfs hoe te tekenen, 
maar wanneer ik het deed was ik gedreven 
door noodzaak. Met de taal die de dingen 
van die wereld soms spreken, met de seizoe
nen van het jaar en de uren van de dag. En 
met de tijdperken van de geschiedenis.”19 
Het epistemologisch model is goed herken
baar: kunst is het intuïtief, bezeten en nood
zakelijk, en daardoor zeker formuleren of 
verbeelden van hogere/diepere waarheid. De 
antropologische positie is evenzeer bekend: 
de uitzonderlijke, uitverkoren dichter/kun- 
stenaar/profeet bemiddelt tussen Boven en
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Giorgio De Chirico

Il grande metafisico, 1917

beneden: “gedreven door noodzaak”; “Een 
waar kunstwerk komt voort uit een open
baring.”211 Het is merkwaardig om zien hoe 
deze zelfinterpretatie overeind blijft tot in de 
meer recente literatuur. Zo zoekt Schmied 
allerlei ‘overeenkomsten’ tussen het oeuvre 
en de Duitse filosofen, en citeert hij aan het 
eind van zijn artikel De Chirico die zegt dat 
“de nieuwe kunstenaars filosofen zijn die de 
filosofie overstijgen’’.21 Baldacci schrijft met 
betrekking tot de metafysische periode over 
de “gradual flow of ideas into the pain
tings” en stelt dat De Chirico “went beyond 
the traditional forms of Symbolism through 
the study of philosophy and literature”.22 
Maurizio Fagiolo dell’Arco schrijft dat "La 
culture initiale de De Chirico est philosophi
que plus que picturale”.25

Het is vanzelfsprekend altijd moeilijk, zoniet 
onmogelijk, om te achterhalen hoe creatie
ve processen precies verlopen. Sommige 
reconstructies zijn echter méér plausibel 
dan andere. Zo is het méér waarschijnlijk 
dat beelden niet ontstaan uit wijsgerige 
inzichten, maar door variatie en transfor
matie van bestaande beelden. Die transfor
maties of variaties lijken dan ‘nieuw’ en 
uniek doordat ze uit hun omgeving losge
knipt worden. Het lijkt dan alsof een intuï
tief begrip of gevoel miraculeus een beeld 
voortbrengt. De Chirico doet hier wat kun
stenaars (en academici) dikwijls doen: over
vloedig verre (en prestigieuze) verwijzingen 
maken, en tegelijk het materiaal waarop 
hun werk écht steunt en waarvan het 
afhankelijk is achterhouden, zodat het werk 
‘uit het niets’ (Paul Valéry zou zeggen: “uit 
de hoogte”) lijkt te komen, en onverklaar-

baar ‘nieuw’ lijkt. Ik beweer niet dat 
gedachten of teksten en lectuur niet 
belangrijk of bepalend kunnen zijn voor 
een artistieke praktijk. Ze zijn zeker sturend, 
ze selecteren en lokken beslissingen uit. 
Maar beelden zitten altijd ook in beeldreek
sen vast en variëren op andere beelden. 
Daarom is het weinig waarschijnlijk dat De 
Chirico’s “initiële cultuur”, anders dan bij 
de grote meerderheid van de beelden
makers, “eerder filosofisch dan picturaal” 
zou zijn. De suggestie van de filosofische 
oorsprong van de beelden, die door De 
Chirico zelf gepromoot wordt, leidt de aan
dacht af van de “picturale cultuur” waar
mee hij feitelijk werkt.

De informatie waarover we beschikken 
maakt van De Chirico in elk geval geen wijs-
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geer. Baldacci schrijft dat “there does not 
exist any proof that De Chirico studied or 
even superficially read these authors while 
still in Germany, much less that he read 
them in the original German”.24 De Chirico 
las Nietzsche - allicht Zarathustra - waar
schijnlijk wel in Franse vertaling in Milaan 
in 1909. In brieven aan Fritz Gartz, een 
schilder en vriend uit München, blijkt De 
Chirico echter eerder gedreven door een 
puberale identificatie dan door een intellec
tuele interesse. De Chirico schrijft Gartz in 
1910 dat hij veel filosofie en literatuur leest, 
en zelf later ook boeken wil schrijven, maar 
ondertussen “Gemalde gemalt [heeft] die 
die tiefsten sind die überhaupt existieren", 
en dat hijzelf de enige is die “Nietsche” (sic) 
begrepen heeft... “alle meine Werke bewei- 
sen das”. In een brief van begin 1911 kon
digt hij aan “dat Zarathustra gekomen is 
- begrijp je?”25 Maar ondertussen spelt hij 
de naam van de filosoof wel consequent 
verkeerd. Later, wanneer De Chirico in 
1913 in Turijn een existentiële crisis door
maakt, logeert hij in een kamér aan de 
Piazza Carlo Alberto, waar ook Nietzsche 
verbleef voor die het paard ging omhelzen. 
De identificatie mét de dichter-filosoof leidt 
naar de Turijnse iconografie en wordt deel 
van de oorsprongsmythe van zijn kunst.26 
Het persoonlijke en existentiële belang van 
de figuur Nietzsche voor De Chirico staat 
dus buiten discussie. Maar dit vormt geen 
bewijs van zijn wijsgerige competenties.

Wanneer De Chirico na zijn studie in 
München in 1909 zijn moeder en broer in 
Milaan vervoegt, begint een periode van 
intense samenwerking die duurt tot begin 
1911. De broers componeren samen, ze 
tekenen in een gemeenschappelijke studio 
en bestuderen antieke talen en primitieve 
religies. Componist, schilder en schrijver 
Andrea Savinio was allicht de meest 
begaafde van de broers en degene die, 
ofschoon de jongste, toch eerst van zich 
deed spreken, als componist. Giorgio blijkt 
in die periode veel ziek en half depressief, en 
Andrea was duidelijk de meest toegewijde 
en intellectueel geïnteresseerde van de 
twee. De Chirico’s oorsprongsmythe claimt 
echter niet enkel de filosofisch geïnspireerde 
oorsprong van zijn werk, maar situeert ook 
het ‘begin’ van zijn oeuvre in zijn trip in 
oktober 1909 naar Rome. De pittura 
metafisica wordt in Rome verwekt en vervol
gens in Firenze ontwikkeld... De Chirico laat 
zijn oeuvre zo beginnen in die paar weken 
dat hij alleen was, waardoor Andrea buiten 
beeld blijft. De minutieuze reconstructie 
van Gerd Roos van De Chirico’s carrière tot 
1919 heeft echter duidelijk gemaakt dat de 
maanden in Milaan en de samenwerking 
voor De Chirico zeer belangrijk zijn geweest, 
allicht zo bepalend dat De Chirico achteraf 
de nood voelde om de episode geheel te 
verzwijgen. In zijn autobiografische 
geschriften en commentaren krijgt Andrea 
pas na diens dood, in het tweede deel van De 
Chirico’s memoires, een sentimenteel 
eerherstel. “Perhaps the most dramatic of 
all the deliberate obfuscations practiced by 
De Chirico is his nearly total negation of the 
role played by his younger brother in for
mulating the theoretical foundations of 
Metaphysical poetics. As we have seen, his 
minimizing of the Milan period, during 
which the influence of Savinio was decisive, 
is a direct function of a desire to appear the 
sole inventor of the new aesthetic sensibili
ty.”27 Het is niet via een miraculeuze open
baring in Rome of later in Firenze, maar in 
Milaan dat De Chirico de grondstof van de 
pittura metafisica verzamelt.

De manichino...

Vanaf 1914 verschijnt de pop in het oeuvre 
van De Chirico, in verschillende varianten. 
Eerst als een figuur in een wit antiek 
gewaad, zonder gezicht of armen (Le voyage 
sans fin, Le torment du poète en L’ennemi du 
poète uit 1914), dan als een vergrote pop die 
harnasonderdelen of ruw aan elkaar 
gestikte kledingstukken draagt (Le vaticina- 
teur, 1914/15; Le duo, 1914/15), en ten 
slotte als de gelede holle figuur, samen
gesteld uit brokstukken en latten en plan
ken, met een hoofd zonder gezicht of met 
een leeg hoofd. Dit is de reeks die begint in 
1917 met II trovatore, Ettore e Andromaca, 
II condottiero... Deze figuur verschijnt alleen, 
soms met een vrouwelijke soortgenoot, en 
later ook in duo met ‘Andromaca ’s’ gekleed 
in een peplos. Zittend in een interieur zijn de
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poppen zwijgende getuigen van een myste
rieus schouwspel of uitzicht; staand domi
neren ze, als een standbeeld, de scène van 
een leeg plein. De meest imposante figuur 
van deze reeks en meteen een van De 
Chirico’s meest enigmatische scheppingen 
is II grande metafisico uit 1917: een hoge 
chaotische stapeling van planken, stokken 
en onbenoembare brokstukken en materia
len, waar een poppenhoofd zonder gezicht 
bovenuitsteekt, frontaal geportretteerd voor 
een leeg plein.28

In de interpretatie van De Chirico als pro- 
tomodernist speelt de figuur van de pop van 
bij het begin een sleutelrol. Reeds in 1919 
ontwaart Roberto Longhi in de manne
quinpop de moderne ontmenselijking van 
het lichaam: “De onbekende Goden in de 
sacrale uitstalramen van de orthopedisten 
[...]; de vereeuwiging van de mensheid fixe
ren op de pop van de tekenschool en de 
kleermaker... [...]; een afgrijselijk verminkte 
en tot mannequin getransformeerde mens
heid verschijnt krijsend en grommelend op 
weidse verlaten theaterscènes."29 De pop
pen van De Chirico worden als vanzelfspre
kend gerekend bij de massa van maskers, 
poppen, robotten en poëtische machines 
van de vroege avant-garde, van dada en 
Bauhaus tot het expressionisme en het sur
realisme. Carrà, Brauner, Duchamp, Klee, 
Schlemmer, Kokoschka, Bellmer...30 De pop 
staat telkens voor identiteitsverlies en ano
nimiteit, voor mechanisering en de verdin- 
gelijking van de wereld, voor de betovering 
en de fetisjering van de koopwaar... “Les 
êtres humains sont soumis en tant que sta
tues, poupées, constructions, aux cho
ses."31 Het literair-historisch onderzoek 
heeft, in deze lijn, de oorsprong van de pop 
bij De Chirico gevonden in het motief van 
de ‘man zonder gezicht’ dat voorkomt bij 
Apollinaire.32 Apollinaire heeft in 1913, in 
het gedicht Le musicien de Saint-Merry, later 
hergebruikt als libretto voor een pantomi
me waarvoor Savinio de muziek schreef, 
een fluitspeler “zonder oren, ogen of neus" 
opgevoerd. Savinio heeft zelf in 1913 een 
zangspel geschreven, Les chants de la mi- 
mort, mogelijk geïnspireerd door 
Apollinaires gedicht, waarin ook een “man 
zonder, gezicht” voorkomt. En Savinio zou 
hiervoor schetsen gemaakt hebben... die De 
Chirico gezien heeft? Savinio heeft ook zoge
naamde sidonies — halflijfse papier-maché- 
poppen waarop pruiken geëtaleerd worden 
- gebruikt in zijn muziekspel Le Général et la 
sidonie, en De Chirico heeft zelf naar deze 
poppen verwezen.33 In de literatuur wordt 
deze interpretatie nu aanvaard. In de cata
logus bij de laatste grote tentoonstelling in 
2007 vat Baldacci ze nog eens samen. Maar 
hij wijst zelf ook nog - allemaal in dezelfde 
lijn - naar mogelijke verbanden met de 
mechanisch-dynamische figuren bij de 
futuristen en naar de poupées éléctriques van 
Marinetti waarvan De Chirico allicht weet 
had...34 William Rubin meent dat De 
Chirico, die in de jaren 1914-1915 goed 
bevriend was met Picasso en op diens ate
lier kwam, allicht goed naar die kubistische 
stellages heeft gekeken...35 Veel verwijzin
gen en vooronderstellingen dus, maar met 
een gemeenschappelijke noemer: de pop 
van De Chirico is afgeleid van de manne- 
quinpop en ze betekent ‘Ia vie moderne’.

Tegelijk beseffen de interpretatoren dat er 
andere betekenissen resoneren. De scène 
waarop de poppen verschijnen is zeker niet 
de grootstad. De setting is niet modern, 
maar veeleer tragisch: de poppen staan er 
als standbeelden of als acteurs die niet lij
den aan moderne vervreemding, maar aan 
een oud zeer. De zwakte van de gangbare 
interpretaties is echter dat ze, zoals Baldacci 
zelf ook aangeeft, niet specifiek genoeg zijn: 
ze brengen geen details in rekening en ver
helderen niets over de kenmerken van de 
figuren: “But what are those metal cones 
that seal off the amputated shoulder, or 
those rubber-like cords that wrap around 
the ovoid head to disappear into a round 
whole in the center?"36 Waarom zijn de 
hoofden leeg? Waarom hebben de figuren 
geen ledematen en vanwaar de ‘knoppen’ 
op de schouders van de Trovatori? Wat bete
kenen die lijnen of draden, gespannen op de 
blinde hoofden? Wat verbindt die figuren in 
hun wit gewaad met de grande metafisico? Ik 
zal argumenteren dat De Chirico’s ‘manne
quins’ en ‘grote metafysiekers’ niet uit de 
Parijse etalages of uit kubistische experi
menten komen, maar rechtstreeks afgeleid 
zijn van het antieke, in oorsprong Griekse 
beeldtype van de trofee.

...als trofee

Wat doet een archaïsche cultuur wanneer 
de woede en razernij van de krijg voorbij 
zijn en het slagveld bezaaid ligt met dode 
krijgers en bebloede wapens? Hoe na de uit
zinnigheid van het gevecht de normaliteit 
terugbrengen, de ontketende demonen kal
meren en de zielen van dode krijgers belet
ten terug te keren? Het slagveld, de dode 
lichamen en de wapens van vriend én vij
and zijn nu sacraal, onrein en gevaarlijk. 
Men kan ze zeker niet meenemen en 
opnieuw gebruiken of ze de stad binnen
brengen. Daarom worden ze onbruikbaar 
gemaakt, geofferd en achtergelaten: in 
stukken gebroken, in het water gegooid, 
verbrand, in bomen of aan zuilen of aan de 
stadspoorten gehangen. Zelfs de lichamen 
van de vijand worden verminkt of in stuk
ken gehakt, zodat de geesten van de doden 
niet kunnen terugkeren en de lichamen 
hergebruiken. De Grieken richten daarvoor 
op het slagveld, daar waar de strijd beslist 
werd, een ‘trofee’ of tropaion op: het sche
matisch beeld van een krijger, zonder lede
maten, gemaakt van een stok met korte 
dwarsarmen, waarop een torso nagemaakt 
wordt met een borstharnas, schilden die 
aan de schouders worden gehangen en een 
lege helm als hoofd. De bebloede wapens 
worden dan op een hoop gegooid aan de 
voet van die trofee, ertegenaan gezet of 
vastgenageld in de stam. En de trofee wordt 
achtergelaten en vergaat, net zoals de her
innering aan het gevecht. Aan het eind van 
de klassieke tijd muteert dit in oorsprong 
magische beeld tot een overwinnings- en 
herdenkingsteken en wordt op het slagveld 
of in de eigen stad een duurzaam monu
ment opgetrokken dat de herinnering ver
eeuwigt. Dikwijls gaat het om een tholos- of 
torenvormig gebouw, bekroond of versierd 
met een trofeefiguur, waarin de wapens 
bewaard worden. De ‘krijger’ krijgt soms 
het gezelschap van de engelachtige Nike- 
figuur of godin van de overwinning, die het 
naambordje op de stam spijkert, en soms 
worden krijgsgevangenen aan de trofee 
gebonden. De Romeinen nemen deze 
Griekse voorstellingen over, en versieren de 
triomfzuilen en triomfbogen die ze in Rome 
oprichten met de voorstelling van trofeeën 
en van de triomfstoeten waarin primitieve 
trofeefiguren worden meegedragen.32

De ‘trofee’ bij De Chirico

In 1926, wanneer hij in Parijs werkt, beti
telt De Chirico een reeks van minstens een 
tiental schilderijen en tekeningen expliciet 
als “Trofee”. Het gaat telkens om een hoog 
opgestapelde hoop van veelal onbenoem
bare brokstukken, waarin wel wapentuig te 
herkennen valt.38 In 1928 stelt hij deze sta
pelingen voor in interieurs, telkens met 
enkele van zijn slungelachtige gladiatoren- 
figuren, en deze werken betitelt hij als 
“Constructeurs de trophées”. En in zijn 
roman Hebdomeros uit 1929 is een frappan
te passage aan deze bouwers gewijd: “Toen 
hij zich begaf in deze stad, gebouwd als een 
citadel met binnenhoven en lange geome
trische tuinen die de strenge vormen van 
bolwerken aannamen, vond hij er steeds 
dezelfde mensen met de juiste proporties, 
volkomen gezond van lichaam en geest en 
ijverig bezig met hun favoriete bezigheid: 
het construeren van trofeeën. Zo verrezen 
in het midden van kamers en salons merk
waardige stellages, streng en amusant tege
lijk: de vreugde en het genoegen van gasten 
en kinderen. Constructies die de vorm aan
namen van bergen, want zoals bergen 
waren ze ontstaan door de werking van een 
soort innerlijk vuur, en toen de omwente
ling van de schepping eenmaal voorbij was, 
getuigden ze door hun gekwelde evenwicht 
van de gloeiende stuwing die hun verschij
ning had opgeroepen; juist hierdoor waren 
ze pyrofiel, dat wil zeggen dat ze net als sala
manders van vuur hielden; ze waren 
onsterfelijk want ze kenden noch de dage
raad noch de zonsondergang, maar het 
eeuwige middaguur.”35 In de literatuur 
over De Chirico zijn de titels van deze schil
derijen merkwaardig genoeg nooit als een 
precieze verwijzing opgevat. Baldacci 
bespeurt in de ‘Trofeeën’ algemeen de 
invloed van de neoklassieke "Grieks- 
Egyptisch-esoterische-Babylonische” deco
ratieve stijl.40 De enige zeer beknopte ver
wijzing naar de klassieke trofeetraditie mij 
bekend is verschenen in de catalogus bij de
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Trofei di Ottaviano Augusto, Ficacci 131, detail

laatste grote tentoonstelling, in de fiche bij 
een van de trofeebeelden.41 Bij nauwkeuri
ger onderzoek blijkt echter dat De Chirico de 
term niet generisch of onhistorisch 
gebruikt om elke willekeurige decoratieve 
stapeling van wapentuig aan te duiden, 
maar de geschiedenis en de precieze beteke
nis van de iconografie kent. In enkele wer
ken citeert hij het primitieve trofeebeeld 
immers letterlijk, zoals in Constructeurs de 
Trophées uit 192 8.42 In twee grote werken, 
La Vittoria uit 1928 en Le Triomphe uit 
1928/29, laat hij zijn ‘gladiatoren’ in 
triomftocht het primitieve trofeebeeld mee
dragen. In een van de decoratieve panelen 
die hij in 1929 voor galerist en verzamelaar 
Pierre Rosenberg heeft gemaakt en dat in de 
verzameling van Picabia is beland, citeert 
hij de primitieve trofeepop integraal, mét de 
twee schilden als schouders.43 De Chirico 
wist goed wat hij schilderde. En er zijn dui
delijke aanwijzingen en onweerlegbare 
bewijzen dat hij de trofeetraditie goed 
kende, reeds voor hij er in zijn titels expliciet 
naar verwees. Ik ben ervan overtuigd dat 
niet enkel de manichini maar een groot deel 
van de pittura metajisica uit de iconografie 
van de trofeetraditie is ontwikkeld.44

De Chirico was allicht geen student en 
intellectueel zoals zijn broer Andrea, maar 
kreeg tijdens zijn opleiding wel een stevige 
introductie in de antieke cultuur. Na zijn 
studie aan de Politecnico in Athene ging hij 
in 1906 als achttienjarige naar de 
Academie van München, de stad die 
bekendstond als ‘het Athene van het 
Noorden’. In 1909 komt hij na die studies 
terecht in het ‘werkverband’ met zijn broer, 
met de oudheid als voornaamste interesse. 
Ze studeren Latijn met een bibliothecaris 
van de Brera, en lezen over antieke culturen 
en oudheidkunde, comparatieve mytholo
gie en primitieve religies. Gerd Roos, die de 
studiejaren van De Chirico en zijn omge
ving minutieus bestudeerd heeft en een 
gedetailleerde kroniek van de beginjaren 
heeft opgesteld, heeft een notitie gevonden 
uit 1910-1911 met een auteurslijstje van 
antropologen, oudheidkundigen en gods
diensthistorici: Ernest Renan, Hermann 
Oldenberg, Robertson Smith, Gaston 
Maspero, Wilhelm Mannhardt, Nietzsche 
met Zarathustra, en Salomon Reinach.43 
Vooral de verwijzing naar de godsdiensthis
toricus en socioloog Salomon Reinach is 
zeer relevant gebleken. Salomon Reinach 
was een erudiet archeoloog, verbonden aan 
het Louvre waar hij druk bijgewoonde les
sen gaf, en vooral bekendstond voor zijn 
beeldinventarissen van antieke beeldhouw
kunst. In kleine, eenvoudige lijntekeningen 
heeft hij duizenden varianten van sculptu
ren en reliëfs verzameld en typologisch 
geordend: Répertoire de la Statuaire Grecque 
et Romaine en Répertoire de Reliefs Grecs et 
Romains.46 Het is duidelijk dat de beide 
broers Reinachs inventaris als een model
boek hebben gebruikt, bijna tot aan het pla
giaat toe.42 Er is de getuigenis van Fornari, 
een van De Chirico’s assistenten, die rond 
1926 bij uitzondering in de studio van de 
meester kwam en het repertorium van 
Reinach op een stoel zag openliggen op de 
voorbeelden van paarden die De Chirico 
toen schilderde.48 Hij dacht dat het boek 
studiemateriaal was van De Chirico’s eerste 
vrouw Raïssa, die archeologie studeerde, 
maar blijkens het auteurslijstje uit 
1910/11 kende (en gebruikte) De Chirico 
Reinach dus al veel langer.

In de literatuur zijn verschillende voor
beelden gepubliceerd van sculpturen die De 
Chirico uit Reinachs repertorium heeft 
overgenomen, maar de trofeefiguren wor
den daarbij nog niet vermeld. De oorsprong 
van de mannequin wordt immers in het 
moderne gezocht. De visuele gelijkenissen 
wijzen echter ook hier reeds naar Reinach. 
De repertoria bevatten voornamelijk einde
loze rijen beeldjes op postzegelformaat. De 
bijzondere, atypische, maar bekende 
Trofeeën van Marius, die door Paus Sixtus V 
van de Aqua Giulia naar de balustrade van 
het Capitool verplaatst werden, krijgen ech
ter veel meer plaats en aandacht. Ze worden 
uitzonderlijk geïllustreerd met twee uitge
werkte tekeningen op twee volle pagina’s.49 
Visuele analogieën zijn vanzelfsprekend 
altijd betwistbaar, maar ik neem aan, op 
grond van de treffende gelijkenis in Gestalt 
met de figuur en zijn plaats voor het plein, 
en ook omwille van de citaten van afzon
derlijke onderdelen, dat deze trofeeën het 
model geleverd hebben voor De Chirico’s 
trofeeënreeks van 1926 en voor de figuur
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van II Grande metaflsico van 1917. Het 
repertorium telt verder nog vele (kleine) 
afbeeldingen en verwijzingen naar verschil
lende varianten van de trofeefiguur. Naast 
de genoemde Trofeeën van het Capitool krij
gen ook de triomfzuilen van Aurelius en 
Trajanus bij Reinach ruim aandacht. Ik 
neem aan, eveneens voortgaand op de tref
fende gelijkenis, dat ook de ledenpop van 
het Trovatore-type afgeleid is van de antieke 
trofeefiguur, waarschijnlijk van een van de 
taferelen op de zuil van Trajanus. Het is 
natuurlijk zeer moeilijk om na te gaan 
welke visuele bronnen De Chirico allemaal 
ter beschikking stonden, en zeker om te 
weten wat hij daarvan effectief gebruikt 
heeft. Allicht hebben De Chirico en/of 
Savinio, eens hun interesse voor een thema 
gewekt, documentatie verzameld. Maar 
Reinach illustreert de zuil wel overvloedig. 
(Ik zal verderop argumenteren dat Piranesi, 
die in zijn oeuvre eveneens bijzonder veel 
aandacht heeft geschonken aan de 
Trofeeën van het Capitool én van Trajanus, 
waarschijnlijk nog veel belangrijker is 
geweest voor De Chirico’s culture picturale 
dan Reinachs Repertorium.) Maar om het 
even wat zijn bronnen zijn geweest, de gelij
kenissen tussen De Chirico’s personages en 
de trofeefiguren op de zuil van Trajanus zijn 
frappant. De trovatore-poppen zijn, zoals de 
primitieve trofee, samengesteld uit lege 
rompen en béschermstukken; de typische 
maar mysterieuze schouder-'doppen' zijn 
duidelijk de ‘knoppen’ die uit het midden 
van de twee schilden, die aan de trofee han
gen, zijn gesneden; de karakteristieke lege 
hoofden met vreemde decoratieve lijnen 
zijn transformaties van de lege helmen van 
het ‘hoofd’ van de trofee: de lijnen nemen de 
randen of naden van de helm over; de pop- 
figuur in een lattenconstructie is een 
omzetting van de trofee behangen met lan
sen en schilden. Mogelijk is de eerste ver
schijning van de figuur zonder gezicht, nog 
in een witte peplos maar reeds met de 
‘schouderdoppen’, afgeleid van de trofee
figuren op de triomfboog van Septimus 
Severus.50 En dan is er nog het opvallende 
motief van een abstract, geïsoleerd groot 
‘oog’ dat in 1916 in een aantal van De 
Chirico’s werken opduikt, onder meer in de 
intrigerende, trofeeachtige constructie van 
L’Ange Juif.51 Jean Clair heeft de oorsprong 
van het oog gezocht in illustraties uit de 
perspectieftraktaten.52 De gelijkenis met 
een der meest bekende Griekse trofeevoor- 
stellingen op een antieke vaas kan echter 
geen toeval zijn: aan de voeten van een 
gevleugelde Nikefiguur, die een naam in de 
trofee slaat, ligt een schild waarop het oog is 
geschilderd. De Chirico heeft het copy-paste 
overgenomen.

Naast de visuele overeenkomsten met 
materiaal waarvan we zeker weten dat De 
Chirico het kende, zijn er bijkomende feite
lijke gegevens. Voor de interpretatie van De 
Chirico wordt steeds naar het repertorium 
verwezen. Salomon Reinach heeft echter 
naast zijn archeologisch en documentair 
werk ook zeer veel algemene artikelen 
geschreven over kunst en over thema’s op 
het kruispunt van archeologie, antropolo
gie en godsdienstgeschiedenis.53 Gegeven 
de auteurs die de broers lazen en de brede 
interesse die daaruit blijkt is het weinig 
waarschijnlijk dat ze enkel Reinachs reper
torium gekend zouden hebben. Salomon 
Reinach heeft zelf rechtstreeks over het 
thema van de trofee geschreven in een arti
kel uit 1908, Tarpeia, waarbij hij onder 
meer verwijst naar de bas-reliëfs op de sok
kel van de zuil van Trajanus.54 Nog interes
santer is dat Salomons neef Adolf Reinach, 
eveneens archeoloog en godsdienstweten
schapper, in de periode dat De Chirico en 
Savinio in 1913 in Parijs verbleven, daar 
ruim over het thema gepubliceerd heeft, 
onder meer met het artikel Les Trophées et les 
origines religieuses de la guerre en met een 
zeer lang overzichtsartikel over de trofee in 
de Dictionnaire des Antiquités.55 De Reinachs 
schreven daarmee over een thema dat, 
gegeven de politieke omstandigheden, actu
aliteitswaarde had en vermoedelijk ook 
aandacht kreeg.

De beide Reinachs maken een onder
scheid tussen de antropomorfe pop-trofee 
en de heuvel- en torenvormige trofeeën, die 
bestaan uit een ‘heilige toren’, al dan niet 
bekroond met een trofeebeeld, waarrond de 
wapens geofferd werden. Adolf Reinach 
verwijst, telkens met kleine illustraties, 
onder meer naar de toren van Pergamon, 
de Trophaeum Trajani van Cadiz, en naar de

trofeetoren van Augustus in Turbia bij 
Nice.56 Eens attent gemaakt op het belang 
van het trofeethema bij De Chirico, ver
schijnt het opduiken van het torenmotief in 
het werk van De Chirico in een ander licht. 
Men heeft het torenmotief ook willen ver
binden met De Chirico’s vooronderstelde 
fascinatie voor moderniteit en verwezen 
naar de Mole Antoneüiana, een spitsvormige 
toren met gaanderijen in Turijn uit de late 
19de eeuw. De eerste, vierkante versie van 
de toren (La nostalgie de l’infini, 1912) her
innert inderdaad sterk aan de Mole. Maar 
de herneming van het motief in de ronde 
versie (La grande tour en La torre uit 1913) 
komt toch zeer dicht bij de typologie van de 
trofeetorens. Het lijkt plausibel ook het 
torenmotief met de trofee-iconografie te 
verbinden.

De vraag dringt zich op waarom De 
Chirico en/of Savinio bijzonder aangespro
ken werden door het thema van de trofee, in 
die mate dat het een centraal thema van 
hun beider oeuvre kon worden. Dergelijke 
vragen zijn vanzelfsprekend zeer moeilijk of 
onmogelijk te beantwoorden. Maar het 
samenbrengen van persoonlijke omstandig
heden en de historische context kan hier 
wel een aanduiding opleveren. De Chirico 
heeft zijn pittura metafisica ontwikkeld in de 
jaren vlak voor en tijdens de oorlog. De alge
mene sfeer in Italië, ook onder kunstenaars, 
was in die jaren zeer militant en nationalis
tisch. De Chirico had Italië als zijn vader
land gekozen, maar was door lichamelijke 
constitutie en karakter niet erg heldhaftig 
aangelegd. Hij negeert in 1911 in volle 
mobilisatietijd zijn militair oproepingsbevel, 
neemt de wijk naar Parijs en wordt in Italië 
als deserteur veroordeeld. In 1912 gaat hij 
dan terug om toch dienst te nemen en wordt 
naar Turijn gestuurd, maar hij deserteert 
onmiddellijk opnieuw en doolt er in volle 
existentiële crisis enkele dagen rond - zoals 
Nietzsche dus - om dan in Parijs te gaan 
schuilen. In 1915 gaat hij dan toch in 
dienst, maar in een beschermd statuut als 
hospitaalsoldaat zonder veel plichten. Hier 
wordt een nogal pijnlijke spanning zicht
baar tussen de romantische, zeer heroïsche 
kunstenaarsopvatting waarmee De Chirico 
uit München naar Italië komt en het soort 
heldendom dat in die jaren verwacht werd. 
Wat is een held? Wat kan een kunstenaar in 
de geschiedenis doen? Men kan begrijpen 
dat deze deserteur in Parijs in 1913 over 
“les origines religieuses de la guerre” wil 
lezen, een ambivalente interesse ontwikkelt 
voor de figuur van een dode held die tegelijk 
een overwinningsteken is en tot aan het 
eind van zijn carrière melancholieke gladia
toren schildert. De Chirico’s Trovatore ver
wijst inderdaad niet naar de mannequinpop 
van de avant-garde, maar roept eerder Sint- 
Sebastiaan op of die andere verliezer/held 
uit de antieke tijd die gewoonlijk in een soort 
trofeeopstelling wordt afgebeeld, aan een 
paal genageld en met een naambordje met 
zijn eretitels boven zijn hoofd... De Chirico: 
de triomferende verliezer, de lijdende held- 
deserteur?

“...Ie litografie del Piranesi sono addi- 
rittura insuperabile... sorprendenti”

Het lijdt geen twijfel dat Salomon Reinach 
een belangrijke picturale bron is geweest 
voor zowel De Chirico als Savinio. Het is 
echter weinig waarschijnlijk dat, voor de 
thema’s en motieven waarin ze geïnteres-
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seerd waren, Reinach de enige of zelfs maar 
de voornaamste bron zou zijn. Ik meen dat 
ook het grafisch werk en de publicaties van 
de Italiaanse architect, archeoloog, verza
melaar en etser Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778) een zeer belangrijke bron zijn 
geweest voor De Chirico. Piranesi is vooral 
bekend voor een reeks van grote vedute di 
Roma waarin hij de grootsheid van Rome en 
de Romeinse ruïnes verheerlijkt, maar hij 
heeft daarnaast zuiver creatief werk 
gemaakt zoals architectuurcapricci en de 
bekende Kerkers (‘Carceri’), en hij heeft 
belangrijke archeologische platenboeken
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en teksten gepubliceerd over Rome. Tot op 
heden is Piranesi volstrekt afwezig in de 
hele De Chiricoliteratuur. Zijn naam komt 
niet eenmaal voor in de namenindex van de 
belangrijke catalogi en studies. Ik zal hier 
argumenteren dat Piranesi niet enkel 
(mede) de visuele modellen voor De 
Chirico’s trofeefiguren heeft geleverd, maar 
dat zijn werk ook de kern van De Chirico’s 
Romemythologie gevormd heeft. Dit zal 
onder meer toelaten het motief van de 
archeologi, dat De Chirico ontwikkelt vanaf 
1925, veel scherper te dulden dan tot nu 
toe mogelijk was.

Giorgio De Chirico

L’Ange Juif, 1916

Giorgio De Chirico

Hector en Andromache, 1923
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De Chirico laat zijn oeuvre beginnen bij zijn 
eerste trip naar Rome in 1909. De pittura 
metafisica refereert inderdaad duidelijk aan 
Romeinse gebouwen, onder meer aan het 
graf van Cecilia Metella en de Porta San 
Sebastiano. De Chirico schrijft in die jaren 
ook over het mysterie van de Romeinse 
muren en arcaden. Het is merkwaardig dat 
de commentatoren de romantische gedach
te accepteren dat De Chirico Rome in Rome 
ontdekt zou hebben, en dat zijn werk zou 
voortkomen uit de sterke indrukken die hij 
er tijdens zijn eerste verblijf zou hebben 
opgedaan,57 terwijl het vanzelf spreekt dat 
een jonge kunstenaar met zijn opleiding 
reeds duizend beelden van Rome heeft 
gezien zonder dat of vooraleer hij de stad 
bezoekt. De Chirico kent, zoals iedereen, 
Rome éérst uit boeken en afbeeldingen. En 
zeer waarschijnlijk, uit München of vroe
ger, (ook) via Piranesi die, sinds het midden 
van de 18 de eeuw, voor alle klassieke 
Romereizigers het beeld van de stad zo heeft 
bepaald dat ze, wanneer ze er dan écht kwa
men, dikwijls teleurgesteld waren... De 
Chirico’s medestudent en schilder Pikionis 
vertelt in zijn memoires dat hij met De 
Chirico uren doorbracht in het prenten
kabinet van München om Klinger te bekij
ken. En we weten dat De Chirico er leerde 
etsen bij Peter Halm, gespecialiseerd in archi- 
tectuurbeelden en vedute. Het is onwaar
schijnlijk dat Piranesi, een autoriteit in het 
medium en in het interesseveld van De 
Chirico’s leraar, in het atelier niet ter sprake 
is gekomen.55 De Graphische Samndung die 
Piranesi bezocht is in de Tweede Wereld
oorlog grotendeels vernietigd, maar bij de 
300.000 prenten zal Piranesi zeker verte
genwoordigd zijn geweest. In Milaan stu
deerde De Chirico met Andrea Latijn en oud
heidkunde bij Domenico Fava, een bibliothe
caris van de Brera, die Piranesi’s ideeën en 
archeologische studies vast kende.59 En 
Salomon Reinach verwijst in het derde deel 
van zijn Répertoire, bij zijn inleiding tot de 
beelden van de Zuil van Aurelius, met twee 
zeer belangrijke trofeevoorstellingen, expli
ciet naar “les grandes et belles planches de 
Piranèse".60 Maar dit alles blijft speculatie.

Er is echter ook een revelerend document 
dat toelaat om Piranesi onbetwistbaar en 
direct met De Chirico te verbinden, maar 
dat tot nu toe aan de kritische aandacht is 
ontsnapt. In de jaren na de Eerste Wereld
oorlog schreef De Chirico in Italië kunst
kritieken en besprak hij tentoonstellingen. 
Zo heeft hij in het Milanese tijdschrift 
II Convegno, waaraan hij regelmatig mee
werkte, in 1920 onder monogram drie ten
toonstellingen besproken, waaronder - zeer 
kritisch - de Mostra degli artisti belgi alla 
Galleria Moretti, maar ook - zeer lovend - 
een Mostra Piranesi al Castello.61 Over de 
samenstelling van deze Piranesitentoon- 
stelling heb ik geen bijkomende informatie 
kunnen vinden, maar het ging allicht om 
de prenten uit de Bertarellicollectie, die nu 
nog bewaard wordt in het Castello 
Sforzesco.62 Uit de bespreking van De 
Chirico blijkt wel dat het om een grote ten
toonstelling ging: “nagenoeg het volledige 
werk”. Verder zijn twee elementen belang
rijk. Vooreerst dat De Chirico het werk van 
Piranesi “overbekend" noemt: ‘er is geen 
welgesteld huis waar er geen twee prenten 
hangen aan weerszijden van de pendule’ 
enzovoort. Het is weinig waarschijnlijk dat 
De Chirico zoiets zou schrijven wanneer hij 
Piranesi op de tentoonstelling zelf ontdekt 
heeft. Ten tweede schrijft De Chirico alsof 
hij niet enkel Piranesi’s gezien heeft, maar 
hem ook reeds gelezen heeft. Piranesi is 
immers, zo schrijft hij, “niet enkel artistiek 
maar ook theoretisch” actief geweest: “We 
hebben van Piranesi twee traktaten over 
architectuur waarin hij de volstrekte auto
nomie van de Romeinse bouwkunst verde
digt, en daarbij de historische argumentatie 
verwerpt die haar wil terugvoeren op de 
Griekse architectuur. De gepassioneerde 
verbondenheid met de Romeinse architec
tuur heeft zijn hele artistieke activiteit in 
beslag genomen: zijn enige bron van inspi
ratie waren de landschappen en de ruïnes 
van Rome." Uit deze passage blijkt dat De 
Chirico - zoals wellicht alle oudheidkundi- 
gen in die periode - vertrouwd was met 
Piranesi’s archeologische en artistieke 
opvattingen. Met de ‘twee architectuur- 
traktaten’ verwijst De Chirico ofwel naar de 
vier volumes van de Antichità Romane (het 
niet-polemische archeologische hoofdwerk) 
en naar DeRa Magniflcenza ed Architetura de' 
Romani (het polemisch traktaat tegen het 

‘kamp’ dat het primaat van de Griekse 
kunst en architectuur verdedigt), ofwel 
naar de Magniflcenza en naar enkele pole
mische pamfletten bekend als de 
Osservazioni sopra la lettre de M. Mariette en 
de Parère su l’Architettura. Piranesi was een 
protagonist in het toenmalige debat over de 
respectievelijke zelfstandigheid en waarde 
van de Griekse en de Romeinse kunst en 
architectuur. Tegen Winckelmann en Le 
Roy, die de zuiverheid en schoonheid van de 
Griekse kunst proclameren, verdedigt 
Piranesi de onafhankelijkheid van de 
Romeinse architectuur, die hij laat terug
gaan tot de Etrusken en de Egyptenaren. De 
grootheid van de Romeinse bouwkunst ligt 
voor Piranesi niet in de schoonheid en zui
verheid van de architecturale ordes en pro
porties, maar in de kracht en het nut van 
haar bouwwerken (bruggen, waterwer
ken...) én de vrijheid in de decoratie. De 
Chirico verwijst expliciet naar de stellingen 
van Piranesi in de Parère en/of verwijst 
naar Piranesi’s late eclectisch-decoratieve 
werken wanneer hij schrijft: “Zo dat hij 
[Piranesi] ten slotte de Romeinse oudheden 
enkel ging gebruiken om nieuwe samenstel
lingen te maken en een schema of onder
werp te geven aan zijn verbeelding”. Uit 
deze laatste zin van de bespreking blijkt een 
sympathie, die allicht ingegeven is door de 
duidelijke verwantschap met zijn eigen 
artistieke strategie. Uit De Chirico’s bespre
king blijkt dat hij zaken schrijft die men niet 
te weten komt door in een tentoonstelling 
naar prenten te kijken. Ik neem daarom 
aan dat De Chirico reeds voor 1920 ver
trouwd was met het werk en de publicaties 
van Piranesi en daarom geïnteresseerd was 
in de tentoonstelling van 1920, en daar 
niet als toerist is binnengewandeld.

Over het belang van de arcade

Met Piranesi in gedachten krijgen een reeks 
van uitspraken en beeldmotieven van De 
Chirico plots een nieuwe relevantie en een 
meer precieze betekenis. Aan de orde is de 
waarde van de Romeinse en de Griekse 
kunst en cultuur. In de 18de-eeuwse dis
cussie over de respectievelijke verdiensten 
van de Griekse en Romeinse bouwkunst 
stond de manier waarop ze overspanningen 
maken centraal. De Grieken werken met 
dragende pijlers of kolommen waarop hori
zontaal houten en stenen balken worden 
gelegd. Dat houdt in dat ze, en zeker wan
neer ze in steen bouwen, slechts kleine 
overspanningen kunnen maken. De 
Romeinen daarentegen kennen het metsel
werk, en ze hebben de boog, het gewelf en 
de koepel ontwikkeld, waarmee ze enorme 
overspanningen kunnen maken - zie het 
Pantheon. De grootheid van de Romeinse 
bouwkunst ligt voor Piranesi, die daarvoor 
steunt op een aantal contemporaine 
auteurs, in hun ingenieurswerken en voor
al in het ontwikkelen van het gewelf en de 
arcade of de gaanderij.63 Precies de arcade 
staat centraal in De Chirico’s poëtische visie 
van de stad Rome, waarover hij in 
1911/1912 schrijft: “A Rome le sens du 
présage a quelque chose de plus vaste. Une 
sensation de grandeur infinie et de lointaine 
dorme la même sensation que le construc-

FIG. 3
Trophée d’Ephèse, restitution de Niemann

Trofeetoren van Efese, uit: Gilbert Picard, 
Les Trophées Romains, p.147

Giorgio De Chirico

La grande torre, 1913

teur romain fixa dans le sentiment de l’ar
cade reflet du spasme d’infini que la couche 
célestielle produit quelquefois sur l’hom
me”; "L’arcade est là pour toujours [...] 
mais sa beauté est la ligne: énigme de la 
fatalité, symbole de la volonté intransigean
te.”: ’’Rien comme l’énigme de l’Arcade 
- créée par les Romains, de tout ce qui peut 
être Romain. Une rue; un arc; le soleil a une 
autre expression lorsqu’il baigne de lumière 
un mur romain; il y a quelque chose en cela 
de plus mystérieusement plaintif que dans 
l’architecture française. [...] L’Arcade 
romaine est une fatalité; elle a une voix qui 
parle en énigmes pleines d’une poésie 
étrangement romaine...".64 Het lijkt weinig 
waarschijnlijk dat De Chirico enkel op basis 
van stadsindrukken dit motief zou kiezen. 
De Chirico heeft, van bij het begin van zijn 
carrière, met Piranesi in het achterhoofd 
zijn eigen Romeinse mythe gevormd.

De waarschijnlijkheid dat De Chirico tij
dens zijn studieperiode in München of 
nadien samen met zijn broer Piranesi gele
zen heeft, geeft vooreerst bijkomende steun 
aan de vooronderstelling dat De Chirico zijn 
pittura metafisica (mede) aan de hand van de 
trofee-iconografie heeft ontwikkeld. In het 
oeuvre van Piranesi is de trofee-iconografie 
namelijk nadrukkelijk aanwezig, en dit tot 
in de titels van zijn publicaties. Een van zijn 
eerste archeologische publicaties was 
geheel gewijd aan de Trofeeën van Marius 
[Trofei di Ottaviano Augusto, 1753) en 
Piranesi heeft de twee sculpturen herhaalde

Trophée des Alpes Turbie (Fr.)

keren opnieuw getekend, zowel als sculp
tuur als in situ op stadszichten van het 
Capitool.65 Piranesi's prenten wekken nog 
méér dan de droge tekeningen van Reinach 
de monumentale indruk die De Chirico aan 
zijn grande metafisico geeft. Piranesi heeft 
verder in 1774/75 een aparte publicatie 
gewijd aan de triomfzuil van Hadrianus, de 
Trofeo o sia Magnifica Colonna Coclide di 
marmo. Op de zuil, die Piranesi als dusdanig 
ook ‘trofee’ noemt, zijn de veldtochten van 
Hadrianus tegen de Daciërs uitgebeeld, met 
een voor oudheidkundigen zeer bekende 
voorstelling van primitieve trofeeën. Deze 
schitterende afbeeldingen kunnen zeker 
artistiek inspirerend gewerkt hebben.66 
Overal echter in het oeuvre van Piranesi 
- en tot in zijn tekeningen - is de trofee verder 
aanwezig, doordat hij bestaande sculpturen 
of gebouwen met reliëfs afbeeldt, en doordat 
het motief gebruikt wordt in de decoratieve 
composities op zijn titelpagina’s.67

Naast de trofeevoorstelling en de ‘pop’ 
komt, met Piranesi, vooral het beeldmotief 
van de archeologi in een nieuw licht te 
staan. De Chirico ontwikkelt vanaf het mid
den van de jaren ’20 de voorstelling van 
een of twee zittende of halfuitgestrekte 
manichini die in hun schoot een trofeeachti
ge stapeling van klassieke ruïnefragmenten 
dragen. Hij heeft zeer veel van deze figuren 
geschilderd en getekend en ze aan het eind 
van zijn leven ook nog in brons laten gieten. 
Deze figuren gaan niet gebukt onder het 
verleden, maar dragen het verleden mee, ze 
beschermen het... Op het eerste zicht is het 
puin in hun schoot een allegaartje. Maar 
met Piranesi’s werk in gedachten blijkt dat 
De Chirico bewust en overduidelijk Griekse 
en Romeinse symbolen tegen elkaar uit
speelt. Grieks zijn het simpele tempelfront 
en de zuilfragmenten en soms, nog explicie
ter, twee zuilen met een simpele draagbalk 
die het elementaire Griekse bouwprincipe 
demonstreren. Romeins zijn de boog, de 
arcade, de fontein, de zware steunmuur. 
Wanneer de archeologo alleen is, draagt hij 
steevast Griekse en Romeinse elementen 
- een tempelfront en een boog. In duo wordt 
de antieke erfenis soms duidelijk verdeeld 
en zorgt elk voor de helft. In een hele reeks 
van schilderijen en tekeningen, in de late 
bronssculpturen, maar ook in zijn decor 
voor de dansvoorstelling Le Bal van 
Diaghilev in 1929, vereenvoudigt De 
Chirico dit tot een duidelijke één-op-één- 
tegenstelling. Zo heeft het theaterdecor de 
tempel op de rots rechts, en de boog links... 
Soms is het alsof De Chirico alle brokstuk
ken van een van Piranesi’s archeologische 
platen bijeengeveegd heeft in de schoot van 
de archeologen.68 Een enkele keer herbe
noemt hij zijn archeologi tot manichini heral
dici: deze dragen dan decoratieve motieven 
die rechtstreeks van de ‘schilden’ van de 
trofeeën zijn gehaald. En soms citeert De 
Chirico bijna een volledige prent van 
Piranesi: zo heeft hij de bekende prent van 
de cyclopische fundamenten van het 
Mausoleum van Hadrianus (nu de 
Engelenburcht) uit de Antichità enkele 
keren in de hoop ruïnes van de archeologi 
geplakt.69 De archeologi spreken dus niet 
over de oudheid in het algemeen, maar ver
tellen een zeer welbepaald verhaal. De ‘antie
ke cultuur’ is voor Giorgio De Chirico, gebo
ren in Volos in Griekenland, daar waar de 
reis van de Argonauten is begonnen, maar 
Italiaan en uiteindelijk Romein door keuze, 
geen eenheid maar een dubbelheid en een 
spanning, die hij in zich draagt.

Piranesi is niet zomaar de bron van een 
aantal beelden, maar is essentieel voor De 
Chirico’s globale visie op Rome en de oud
heid, en wellicht voor zijn artistieke strate
gie als geheel.70 Piranesi is immers een 
kunstenaar die de grootheid van het antie
ke beseft en verheerlijkt, maar zich daarbij 
realiseert dat het verleden een grondstof is 
en geen model. Zo kan hij voor zichzelf als 
kunstenaar de superbe vrijheid claimen om 
iets te maken dat groter is dan het verleden 
en dus om zijn eigen ‘Rome’ - zijn persoon
lijk poëtisch universum - te maken. Deze 
beschrijving komt veel dichter bij De 
Chirico’s artistiek project dan de interpreta
tie van De Chirico als held van het moderne 
leven. In die ene bladzijde die De Chirico 
over Piranesi heeft geschreven, kan men 
zonder moeite een treffende typering van 
zijn eigen pittura metafisica herkennen: “zijn 
beelden zijn doordrongen van fantasie, dik
wijls van willekeur, van romantische mij
mering... [...] de etsen van Piranesi geven 
soms een fantastische en spookachtige
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indruk en een verbluffend rijke totaal
indruk; zijn etsen zijn zo vol van chiaroscuro 
en effecten dat ze welhaast opzichtig 
gekleurd lijken”. En De Chirico meent dat 
Piranesi’s werk vergeleken bij de kunst die 
in 1920 geproduceerd wordt, “niet te over
treffen” en “verbazingwekkend” is..71 
Piranesi is, allicht niet toevallig samen met 
broer Andrea Savinio, zo dichtbij en zo 
belangrijk geweest voor De Chirico dat hij 
hem uit zelfbehoud, om bestaansruimte te 
scheppen voor zijn eigen werk, wel moest 
verzwijgen.

Een artistiek oeuvre moet loskomen van de 
plaats waar het ontstaat en als zelfstandig 
en nieuw verschijnen om ‘uitgezaaid’ en 
misbegrepen te kunnen worden, en zo iets 
te verrichten in de wereld. Magritte kreeg 
toen hij in 1922 voor het eerst een werk 
van De Chirico gereproduceerd zag tranen 
in zijn ogen; de ontmoeting was een kataly
sator die hem geholpen heeft om zijn eigen 
weg te vinden. Tanguy sprong in 1924 in 
Parijs uit de bus toen hij in het uitstalraam 
van de galerie Guillaume voor het eerst een 
De Chirico zag. Wat doet het ertoe hoe 
Magritte of Tanguy De Chirico toen ‘begre
pen’ hebben? Wanneer echter na een tijd de 
misverstanden aan elkaar koeken en cli
chés worden, en een oeuvre geheel met 
zichzelf lijkt samen te vallen, moet het 
tegen de richting in gelezen worden. Een 
minutieuze historische recontextualizering 
kan van een oeuvre dat gevangen is in een 
visie of een reputatie, of door beate bewon
dering in quarantaine zit, opnieuw levend 
materiaal maken: een complex menselijk 
document dat verweven is met geschiedenis 
en getuigt van de menselijke conditie. De 
interpretatie raapt de vele draden op die los
geknipt werden, niet om te ontmaskeren, 
maar om een verschuiving te zien en na te 
gaan hoe iets kan worden doorgegeven. 
Enkele van De Chirico’s werken zijn sleutel- 
beelden geworden van de moderne kunst 
en van de 20ste eeuw. Ze zijn deel van die 
geschiedenis. Maar net daarom is het 
belangrijk van het beeld te keren en te 
beseffen dat De Chirico zelfs geen halve held 
van de moderniteit is. Zijn ganse oeuvre 
- niet énkel het late werk maar ook de pittu- 
ra metafysica - is het herkauwen en verwer
ken van enkele happen uit die grote hoop 
van beelden, verhalen en betekenissen die 
zich rond de Middellandse Zee heeft opge
hoopt, om die erfenis tegelijk te bewaren én 
te overwinnen door er kunst-van-een-kun- 
stenaar uit te halen. Precies omdat de pittu- 
ra metafysica de moderniteit niet uitdrukt, 
appelleert ze aan een modern verstaan. Wat 
betekent het voor een cultuur of bescha
ving, niet zomaar van te duren, maar van 
een verleden mee te dragen? “[les] manne
quins de De Chirico [...] s’avouent la parfai
te métaphore de l'anti-héros moderne 
vivant dans un univers où l’héroisme tel 
que le concevait le monde antique, voir le 
monde pré-moderne tout entier - l’héroïs
me d’Achille, d’Hector ou de Roger -, n’est 
dorénavant plus possible.” De Chirico is dus 
modem, niet zoals Marinetti of Picasso, 
maar zoals Géricault of Kiefer.

Coda
Misschien was alles al beslist van bij het 
begin. De Chirico’s eerste tekenleraar, van 
bij de aankomst van de familie uit Volos in 
Athene in 1898, tot hij zich inschrijft in de 
Politecnico in 1900, is de Zwitserse kunste
naar, archeoloog en tekenleraar van de 
Griekse Koninklijke familie, Louis Emile 
Emmanuel Gilliéron (1850-1924). Gilliéron 
was trouwens ook oudstudent van de 
Academie van München. De Chirico leerde 
in diens privéschool tekenen, zo getuigt hij 
later, “voornamelijk naar prenten”.72 Men 
kan speculeren over welke prenten 
Gilliéron, die vooral ruïneschilder was en 
samenwerkte met de archeoloog sir Walter 
Evans die het paleis van Knossos heeft opge
graven, liet kopiëren door zijn leerlingen. 
Gilliéron zou ook verantwoordelijk zijn voor 
het kleurschema dat gebruikt werd bij de 
restauratie van het Paleis, en zette met zijn 
zoon een bedrijfje op dat didactische 
'minoïsch-myceense' zaalinrichtingen 
leverde aan musea. Vooralsnog is in de lite
ratuur over De Chirico niet doorgedrongen 
dat recentelijk bleek dat Louis Gilliéron 
vooral een vervalser was. Zo heeft hij onder 
meer het voorondersteld laatminoïsche 
beeldje van de slangengodin uit het

Museum van Boston, dat zo goed paste in 
Evans theorieën, en de ‘Ring of Nestor’ van 
het Winckelmann Instituut in Berlijn gefa
briceerd.73 De Chirico’s eerste leraar was 
dus een zeer bekwame vervalser, of mis
schien beter: een fantast. Et alors? Echte 
kunstenaars maken hun góden zelf.

Lijst van werken uit de bibliografie over 
De Chirico waarnaar verwezen wordt in de 
tekst of in de noten

Catalogi:

• Giorgio de Chirico (cat. Milano. Palazzo Reale, 
aprile/maggio 1970), Milano, Ente 
Manifestazioni Milanesi, 1970.

• Giorgio De Chirico 1888-1978 (vol I Catalogo, 
vol II Biografia - Bibliografia) (cat. Roma, 
Galleria Nazionale d’arte moderna), Roma, 
De Luca Editore, 1981.

• Jean Clair, William Rubin, Wieland Schmied, 
Giorgio de Chirico (cat. Miinchen/Paris, Haus 
der Kunst/Centre Pompidou) Miinchen/Paris, 
Prestel Verlag/Centre Pompidou, 1982-1983.

• Elisabeth Cowling & Jennifer Mundy, On Classic 
Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New 
Classicism 1910-1930, London, Tate Gallery, 
1990.

• Wieland Schmied &Gerd Roos, Giorgio 
De Chirico München 1906-1909, München, 
Akademie der Bildenden Künste, 1994.

• Domenico Guzzi, Giorgio de Chirico: il mito, 
le armi e 1'eroe (Colonnella, Centro storico di 
Colonnella, 1998), Bologna, Ed. Bora, 1998.

• Maurizio Fagiolo dell’Arco, De Chirico: gli anni 
Trenta, (Galleria dello Scudo - Castelvecchio), 
Venezia, Mazzotta, 1998 (meteen gedetailleer
de kroniek 1929-1940).

• Paolo Baldacci & Gerd Roos, De Chirico 
(Palazzo Zabarella, Padova), Venezia, Marsilio 
Editori, 2007.

Andere werken:

• Paolo Baldacci, De Chirico. The Metaphysical 
Period 1888-1919, Boston (e.a.), Bulfinch 
Press Book, 1997.

• Willard Bohn, Apollinaire and the Faceless Man. 
The Creation and Evolution of a Modem Motif, 
London/Toronto, Associated University Press, 
1991.

• Maurizio Fagiolo dell'Arco & Paolo Baldacci, 
Giorgio de Chirico. Parigi 1924-1929 dalla nasci- 
ta del Surrealismo al crollo di Wall Street, Milano, 
ed. Ph. Daverio, 1982.

• Maurizio Fagiolo dell’Arco, I Bagni misteriosi. 
De Chirico anni trenta: Parigi, Italia, New York, 
Milano, Berenice, 1991.

• Keala Jane Jewell, The Art of Enigma: The 
De Chirico Brothers and the Politics of 
Modernism, Philadelphia, Pennsylvania State 
University Press, 2004.

• Gerd Roos, Giorgio de Chirico e Alberto Savinio. 
Ricordi e documenti. Monaco, Milano, Firenze 
1906-1911, Bologna, Bora, 1999.

Geschriften van De Chirico:

• Giorgio De Chirico (als: D.C.), Mostra degli artis- 
ti belgi alia Galleria Moretti; Mostra Piranesi, 
al Castello; Esposizione, Sinopico Graziosi, Nizzoli 
alle Galleria Arte, in: Il Convegno, Milano/Roma, 
jrg. 1, nr. 5, giugno 1920, pp. 67-71.

• Giorgio De Chirico, HebdomeroS [1929]. 
Met een nawoord van Laurens Vancrevel, 
Amsterdam, Meulenhoff, 1973.

• Giorgio De Chirico, Il meccanismo del pensiero. 
Critica, polemica, autobiografia 1911-1943, 
Maurizio Fagiolo (red.), Torino, Einaudi, 1985 
(Een verzameling van gepubliceerde en onge
publiceerde teksten).

• Joie de Sanna (red.), Giorgio De Chirico & 
Isabella Far, Commedia dell'arte moderna, Roma, 
Abscondita, 2002. (met teksten van De Chirico 
en (allicht) teksten van De Chirico gepubli
ceerd onder de naam van Isabella Far).

Voor Piranesi gebruik ik de catalogusnummering 
van Luigi Ficacci, Piranesi. The Complete Etchings, 
Köln, Taschen, 2000.

Noten

1 De bespreking van Apollinaire verscheen in 
L'intransigeant op 9 oktober 1913.

2 André Breton, Giorgio De Chirico, in Littérature, 
11 Januari 1920.

3 André Breton, Caractères de l’évolution moderne 
et ce qui en participe, 1922/24, opgenomen in 
de documentatie De Chirico et les surréalistes, 
in: Jean Clair, William Rubin, Wieland 
Schmied, Giorgio de Chirico (cat.), 
München/Paris, Prestel Verlag/Centre 
Pompidou, 1982-1983, p. 262.
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4 De Chirico publiceerde reeds in 1919 een artikel 
Il Ritomo al mestiere, in Valori Plastid, nr. 11-12. 
Het artikel is opgenomen in: Joie de Sanna, 
Giorgio De Chirico & Isabella Far, Commedia 
dell’arte moderna, Roma, 2002, pp. 19-25.

5 André Breton, Le surréalisme et la peinture, 
in La Révolution surréaliste, II, no. 7 (1926), 
opgenomen in de documentatie De Chirico et 
les surréalistes, Clair etc., op. cit. (noot 3) (cat.), 
pp. 266,268.

6 Oeuvres récentes de Chirico à la Galerie de l’Effort 
Moderne, in L'art Vivant, 77,01/03/1928, 
p. 189; opgenomen in Clair etc., op. cit. 
(noot 3) (cat.), p. 261.

7 Een ruim en chronologisch geordend overzicht 
met alle belangrijke teksten is samengebracht 
in het dossier De Chirico et les surréalistes, in 
Clair etc., op. cit. (noot 3) (cat.), pp. 257-287.

8 Paul Eluard, Premières vues anciennes, opgeno
men in het dossier De Chirico et les surréalistes, 
ibid., pp. 264-265.

9 Duchamp schreef dit voor de catalogus van de 
‘Société Anonyme’in 1942; in Franse verta
ling opgenomen in Duchamp Du Signe. Ecrits, 
Paris, Flammarion, 1975, pp. 197-198.

10 Elisabeth Cowling & Jennifer Mundy, On Classic 
Ground. Picasso, Léger, de Chirico and the New 
Classicism 1910-1930, London, Tate Gallery, 
1990.

11 William Rubin, De Chirico et la modernité, 
in; Clair etc., op. cit. (noot 3) (cat.), p. 33.

12 Vale Lutetia (februari 1925), opgenomen in 
Maurizio Fagiolo dell’Arco & Paolo Baldacci, 
Giorgio de Chirico. Parigi 1924-1929 dalla nasdta 
del Surrealismo al crollo di Wall Street, Milano, ed. 
Ph. Daverio, 1982, pp. 586-589 (mijn vertaling).

13 Salve Lutetia (maart 1927), in: ibid., 
pp. 591-593.

14 Maurizio Fagiolo dell’Arco, De Chirico à Paris 
1911-1915, in: Clair etc., op. cit. (noot 3) 
(cat.), pp. 65-66.

15 Paolo Baldacci, Giorgio de Chirico.
The Metaphysical Period 1888-1919, Boston 
(e.a.), Bulfinch Press Book, 1997, p. 100.

16 Aragon in 1928, opgenomen in het dossier 
De Chirico et les surréalistes, Clair etc., op. cit. 
(noot 3) (cat.), p. 270.

17 Baldacci, op. cit. (noot 15), p. 151: “this desire 
to situate even just the Parisian works within 
the spirit and practice of modernism - a spirit 
and practice which, supposedly accepted as 
first, would later be rejected - is against all evi
dence. [...] we must recognize his fundamental 
foreign-ness to the values of orthodox moder
nism, of which metaphysical art is the alter- 
ego, sharing its aspirations but ideologically 
opposed.”

18 Jean Clair, Dans la terreur de l’Histoire, in: Clair 
etc., op. cit. (noot 3) (cat.), p. 52; cfr. p. 47: 
"Les fausses perspectives chiriquiennes, 
ce jeu trompeur de portiques, de portants et 
d’ombres portées, cette gnomonique déréglée 
qui ne dit plus rien ni du lieu ni du temps, 
créent l’espace de la modernité avec autant de 
conviction et de puissance qu’à la même épo
que, 1910, le cubisme et l’abstraction.” 
Cfr. ook William Rubin, De Chirico et la moder
nité, in: ibid.

19 De Chirico schrijft in het Duits in 1912; 
geciteerd in: Baldacci, op. cit. (noot 15), pp. 67 
en 70 (mijn vertaling).

20 Ibid., p. 85, p. 75 (mijn vertaling).
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21 Wieland Schmied, L’art métaphysique de De 
Chirico et la philosophie allemande: Schopenhauer, 
Nietzsche, Weininger, op. cit. (noot 3) (cat.), 
p. 109. Voor een recente Nederlandstalige ‘filo
sofische' interpretatie, zie Koenraad Verrycken, 
Giorgio de Chirico. Metafysica zonder filosofie, 
Budel, Damon, 2007.

22 Baldacci, op. cit. (noot 15), pp. 7, 8.
23 Maurizio Fagiolo dell’Arco, in: Clair etc., 

op. cit. (noot 3) (cat.), p. 63.
24 Baldacci, op, cit. (noot 15), p. 39. Baldacci en 

alle andere commentatoren steunen op het 
onderzoek van Gerd Roos naar de ‘feiten’ over 
De Chirico tot 1919. Zie in Wieland Schmied & 
Gerd Roos, Giorgio De Chirico München 1906- 
1909, München, Akademie der Bildenden 
Künste, 1994, de ’’biografische 
Dokumentation" door Gerd Roos, pp. 55-180, 
evenals: Gerd Roos, Giorgio de Chirico e Alberto 
Savinio. Ricordi e documenti. Monaco, Milano, 
Firenze 1906-1911, Bologna, Bora, 1999.

25 De brief uit januari 1910 is opgenomen in het 
Duits in: Roos, ibid., p. 424. De brief uit 1911 
citeer ik naar Baldacci, op. cit. (noot 15), p. 69.

26 Cfr. Baldacci, op. cit. (noot 15), pp. 126-127. 
De Chirico liet zich in zijn oude dag nog foto
graferen bij de gedenkplaat aan het huis waar 
Nietzsche verbleef, cfr. De Sanna (red.), op. cit. 
(noot 4), de laatste foto van het beeldkatern.

27 Baldacci, op. cit. (noot 15), p. 100.
28 De Chirico herneemt en varieert het beeld ook 

onder andere titels, zoals Le grand automate...
29 Roberto Longhi, Il dio orthopedico, in: II Tempo 

(1919); Paolo Baldacci geeft het volledige arti
kel in Baldacci, op. cit. (noot 15), pp. 409-411 
(mijn vertaling uit het Engels).

30 Zie Monika Steinhauser, ‘Die Anatomie 
Selbdritt'. Das Bild des zergliederten Karpers zwi- 
schen Wissenschaft und Kunst, in: Pia Müller- 
Tamm, Katharina Sykora (reds.), Puppen, 
Körper, Automaten. Phantasmen der Moderne 
(cat.), Düsseldorf/Köln, Kunstsammlung 
Nordrhein-Westfalen/Oktagon, 1999, 
pp. 106-124. De pop van De Chirico is een 
’’Zeichen der modernen Kontingenzerfahrung. 
Entsprechend prâgt die Haltung seiner 
Kunstfiguren eine stoïsche Ataraxie, die den 
Zerfall der Erfahrungswelt in gleichgültige 
Eindrücke einer entfremdeten Realitât in der 
Kombinatorik des Disparaten âsthetisch aus- 
münzt.“ (p. 123); uit de labiel in elkaar gezette 
grandi metafisici zou De Chirico’s “Liebe zur 
Geometrie” blijken (p. 123).

31 Wieland Schmied, L’art métaphysique de 
De Chirico et la philosophie allemande, in: Clair 
etc, op. cit. (noot 3) (cat.), p. 106.

32 Willard Bohn, Apollinaire and the Faceless Man, 
London/Toronto, Associated University Press, 
1991.

33 Baldacci, op. cit. (noot 15), p. 260. De Chirico 
heeft zelf, maar onder de naam van zijn tweede 
vrouw Isabella Far, in 1942 een interpretatie 
gemaakt van de ’manichino’ als ’unheimliche’ 
figuur die, als een levenloos object, naar het 
menselijke streeft en daardoor ’monstruoso’ 
wordt...: Il teatro spettacolo, in: De Sanna, 
op. cit. (noot 4), pp. 204-212.

34 Zie Paolo Baldacci & Gerd Roos, De Chirico, (cat. 
Padova, Palazzo Zabarella), Venezia, Marsilio 
Editor!, 2007, pp. 18-23, het hoofdstuk II mani- 
chino, dal ‘Golem’ al ‘Trovatore'. Zie ook Baldacci, 
op. cit. (noot 15), pp. 165-166: “the manne

quin, derives from one of Apollinaire’s poetic 
personages (though only after being subjected 
to a series of iconographie transformations and 
symbolic overlappings, first by Savinio and later 
by De Chirico).”

35 William Rubin, Giorgio de Chirico et la 
modernité, in: Clair etc., op. cit. (noot 3) (cat.), 
voetnoot 33.

36 Baldacci, op. cit. (noot 15), p. 261.
3 7 Cfr. Gilbert Picard, Les Trophées Romains. 

Contribution à l’histoire de la Religion et de 1'art 
triomphal de Rome, Paris, Ed. De Boccard, 
1957, p. 31: ’’Une trophée est donc une sorte 
de ‘voult’, dressé sur le champ de bataille pour 
absorber, fixer et rendre inoffensives les forces 
mauvaises qui y font rage, et qui autrement ne 
manqueraient pas de maltraiter les humains: 
âmes de guerriers morts, et surtout démons 
destructeurs, qui ont coopéré à la défaite des 
vaincus, mais qui pourraient bien, s’ils demeu
rent libres, devenir dangereux pour les vain
queurs.” Picard schetst in het eerste hoofdstuk 
de Griekse voorgeschiedenis van de trofee- 
figuur. Zie ook A.J. Janssen, Het antieke 
tropaion, Gent, [uitg.], 1957.

38 Voor deze werken getiteld “Trophée”: Fagiolo 
dell’Arco & Baldacci, op. cit. (noot 12), 
cat. nrs. 34 en 69-73 (alle uit 1926).

39 Giorgio De Chirico, Hebdomeros [1929]. 
Met een nawoord van Laurens Vancrevel, 
Amsterdam, Meulenhoff, 1973, pp. 51-52.

40 Fagiolo dell’Arco & Baldacci, op. cit. (noot 12), 
p.77.

41 Baldacci & Roos, op. cit. (noot 34) (cat.), nr. 69.
42 Fagiolo dell’Arco & Baldacci, op. cit. (noot 12), 

nr. 247.
43 Ibid., nr. 216: Le Triomphe; de Trofeo uit de col

lectie van Picabia wordt gereproduceerd in 
Giorgio De Chirico 1888-1978 (vol I Catalogo, 
vol II Biografia - Bibliografia) (cat. Roma, 
Galleria Nazionale d’arte moderna), Roma, 
De Luca Editore, 1981, nr. 56.2.

44 Ik heb in de literatuur over De Chirico maar 
één, indirecte passus gevonden waar een ver
band gesuggereerd wordt tussen de manichini 
uit de metafysische periode en de trofeetraditie: 
Thomas Mical citeert in The Origins of 
Architecture, After De Chirico (in: Art History, 
Vol. 26 nr. 1, February 2003, pp. 78-99) een 
passage uit Hersey, The Lost Meaning of 
Classical Architecture, die in dit verband naar 
De Chirico verwijst: “trophies were originally 
erected at the point where the tide turned 
against the losers. Trophies, that is to say man
nequins formed of the arms, weapons, and 
helmets of the slain enemy, were set up to 
apease their shades and to prevent the gods 
from punishing the victors who had killed 
them. [...] This rich description of these forlorn 
sacrificial figures, echoed in the De Chirico’s 
images of the mannequin...”

45 Gerd Roos over Reinach, in: Roos, op. cit. 
(noot 24), p. 377 e.v.

46 Salomon Reinach, Répertoire de la statuaire 
Grecque et Romaine (6 vol, Paris, Éditions Ernest 
Leroux, uitgegeven vanaf 1897); Répertoire de 
Reliefs Grecs et Romains (3 vol, Paris, Editions 
Ernest Leroux, 1909-1912).

47 Maurizio Fagiolo dell’Arco, De Chirico à Paris 
1911-1915, in: Clair etc., op. cit. (noot 3) 
(cat.), p. 87: ”De Chirico et Savinio copient le 
manuel de Reinach jusq’au plagiat...”

48 Fagiolo dell’Arco & Baldacci, op. cit. (noot 12), 
p. 87; van Savinio is een schrift met aanteke
ningen over de kunsttheorie van Reinach 
bewaard; Gerd Roos over Reinach, in Roos, 
op. cit. (noot 24). Een aantal auteurs heeft 
natuurlijk ook rechtstreeks naar de sculpturen 
gezocht die De Chirico heeft gebruikt, zonder 
de bron te bepalen; zie bijvoorbeeld Eugenio La 
Rocca, L’archeologia nell’opera di De Chirico, in: 
cat. Roma, op. cit. (noot 43), Vol I, pp. 32-39.

49 Salomon Reinach, Répertoire de reliefs Grecs et 
Romains, T. 1, Les Ensembles, Paris, Éditions 
Ernest Leroux, 1909, pp. 289-290.

50 In Lepcis Magna. Cfr. Picard, op. cit. (noot 37), 
plaat XXXI.

51 De Chirico gebruikt het oog in dezelfde periode 
nog in enkele composizioni metafisici - 
Le Corsaire (1916), Le salut d'un ami lointain 
(1916) - maar nadien niet meer.

52 Jean Clair, Dans la terreur de l'histoire, in: Clair 
etc., op. cit. (noot 3) (cat.), p. 47.

53 De artikelen van Salomon Reinach zijn verza
meld in Cultes, mythes et religions (Paris, Éditi
ons Ernest Leroux, eerste uitgave 1905, 5 vol), 
en meer recent is een grote selectie heruitgege
ven door Laffont in Parijs (1996). Andere 
publicaties van Reinach zijn: Orpheus, histoire 
générale des religions, en Apollo: histoire générale 
des arts plastiques, met de colleges die hij gaf 
aan de Ecole du Louvre in 1902-1903 (Paris, 
Hachette, 1904).

54 Salomon Reinach, Tarpeia, in: Revue 
Archéologique, 1908, pp. 48-74, opgenomen in: 
Cultes, Mythes et Religions, D, ibid., pp. 223-253.

55 Adolf Reinach, Les Trophées et les origines religi
euses de la guerre, in: Revue d'ethnographie et de 
sociologie, T. IV, 1913, pp. 211-237. Zeer inte
ressant is ook Adolf Reinachs bijdrage over het 
trefwoord ‘Tropaeum’ in de Dictionnaire des 
Antiquités, 1913, pp. 497-518, met onder 
meer verwijzingen naar de trofee-iconografie 
op munten en reconstructies van monumen
ten. Reinach publiceerde in hetzelfde jaar ook 
Les têtes coupées et les Trophées en Gaule, in: La 
Revue Celtique.

56

57

58
59
60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72
73

De ‘trofee van Augustus’, oorspronkelijk onge
veer 50 meter hoog en nog steeds bewaard tot 
op een hoogte van 35 meter, markeert het 
hoogste punt op de weg van Italië naar Gallië. 
Bijvoorbeeld Roos, op. cit. (noot 24), p. 302; 
Baldacci, op. cit. (noot 15), schrijft op pp. 
75-76 over het eerste bezoek aan de tempel 
van Vesta: “it made him feel as though he were 
plunging into the depths of the past”;
De Chirico “took careful note of the tempel as 
a future model for his painted towers”; “all of 
the earliest metaphysical works (up until 
1914-1915) were born of visual notations 
and sketches made on the spot”. Baldacci geeft 
echter geen voorbeelden van schetsen uit 
1909 die De Chirico gebruikt zou hebben. 
Baldacci, p. 75: “And it is precisely upon this 
strangeness, this mysterious aspect that the 
sites and structures of Rome had assumed for 
him, that he began constructing an aesthetics 
based on architecture, wherein architectonic 
forms are transmogrified into metaphors of the 
deepest and most complex sentiments." 
Roos, op. cit. (noot 24), p. 179, 
Ibid., p. 260.
Salomon Reinach, op. cit. (noot 53), T. 1, 
Les Ensembles, La Colonne Aiirélienne à Rome. 
Mostra degli artisti belgi alia Galleria Moretti; 
Mostra Piranesi, al Castello; Esposizione, Sinopico 
Graziosi, Nizzoli allé Galleria Arte, in:
II Convegno, Milano-Roma, jrg. 1, nr. 5, giugno 
1920, pp. 67-71 (gesigneerd D.C.). De bespre
king van de Mostra Piranesi staat op pp. 69-70 
(mijn vertaling). De Chirico pendelde in die 
periode tussen Rome, Firenze en Milaan.
De besprekingen zijn niet opgenomen in de 
Scritti van De Chirico (1918-1943) uitgegeven 
door de Fondazione Giorgio e Isa De Chirico in 
2002. De nota biogrdfica vermeldt wel dat 
De Chirico in deze periode "indagini e medita- 
zioni’’ in verschillende tijdschriften publiceer
de, waaronder in II Convegno. De enige mij 
bekende plaats waar de besprekingen vermeld 
worden is in de lijst Scritti di de Chirico in het 
tweede deel van de catalogus bij de tentoon
stelling in de Galleria Nazionale in Rome in 
1981/82, op. cit. (noot 43), p. 67.
Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli 
(Castello Sforzesco, Milano).
Zie Lola Kantor-Kazovsky, Piranesi as interpreter 
of Roman Architecture and the Origins of his 
Intellectual World, Firenze, Olschki Editore, 2006. 
Uit een manuscript van Giorgio De Chirico, Le 
sentiment de la préhistoire (1913) en Une fête 
(1912); ik citeer uit Maurizio Fagiolo dell’Arco, 
op. cit. (noot 14), p. 84. De teksten zijn gepu
bliceerd in: Giorgio De Chirico, Il meccanismo 
delpensiero (citaten pp. 23, 35, 20).
De Chirico’s studievriend Pikionis vertelt in 
zijn memoires dat dezè hem in de lente 1912 
in Parijs sprak over Rome en het belang vaii de 
architectuur van Rome in deze termen: “Het 
Latijn kan beter dan welke taal ooit mysterie 
uitdrukken. Hetzelfde is waar voor de 
Romeinse architectuur. Het mysterie huist in 
Rome...”; cfr. Roos, op. cit. (noot 24), p. 303. 
Giovanni Battista Piranesi, Trofei di Ottaviano 
Augusto (1753). Piranesi geeft twee grote 
afbeeldingen (Ficacci nrs. 131,132) en her
neemt de beide trofeeën samen in kleiner for
maat op één prent in Le Ravine del Castello 
dell'Aqua Giulia (1761) waar de trofeeën in de 
antieke tijd waren opgesteld (Ficacci nr. 431). 
Giovanni Battista Piranesi, Trofeo o sia Magnifica 
Colonna Coclide (1774-75). De sokkel van de 
zuil is aan alle zijden versierd met ‘trofeestape- 
lingen’, groot afgebeeld: de prenten meten 59 x 
83 cm. (cfr. Ficacci nr. 713); één prent van de 
triomftocht toont twee klassieke trofeepoppen 
met een stapeling van helmen en wapens die 
een Nike flankeren (Ficacci nr. 718).
Cfr. prent VIII van de Carceri (Ficacci nr. 117); 
op de Latijnse frontispice van Della 
Magnificenzia ed Architettura de' Romani (Ficacci 
nr. 434); op De Lapides Capitolini (Ficacci nr. 
482), op een kapiteel op de Scenographia Campi 
Martii (Ficacci nr. 490); op de afbeeldingen 
van het monument van Cecilia Metella in de 
Vedute di Roma (Ficacci nr. 938) en in de 
Le Antichità Romane (Ficacci nr. 322). 
Bijvoorbeeld de prent met de Urna di marmo... 
uit de Antichità Romane II (Ficacci nr. 234). 
Antichità Romane IV Ficacci nr. 332 - zie bij
voorbeeld de eerste ets die De Chirico van de 
Archéologes heeft gemaakt in 1929, zie op. cit. 
(noot 43) (cat.), nr. 67.
Ik ga in deze tekst niet verder in op een aantal 
andere zeer intrigerende overeenkomsten tus
sen bepaalde motieven van De Chirico en 
beeldelementen van Piranesi. Het zou verder 
de moeite lonen de beeldopbouw van beiden 
naast elkaar te leggen: de vervorming van het 
perspectief bijvoorbeeld, de manier om ver
schillende beeldvlakken op elkaar te leggen 
enzovoort.
Giorgio De Chirico, Mostra Piranesi, al Castello, 
op. cit. (noot 61).
Roos, op. cit. (noot 24), p. 28.
Joseph A. MacGillivray, Minotaur. Sir Arthur 
Evans and the Archaeology of the Minoan Myth, 
New York, Hill and Wang, 2000; Kenneth 
Lapatin, Mysteries of the Snake Goddess: Art, 
Desire, and the Forging of History, New York, 
Houghton Mifflin, 2002.
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"My approach is very much through association. One thing leads to the next. I have become more and more 
attached to this method, which is basically a chain of thought, of thinking. Which leads me to the question 
whether you can think through art. I think you can. So perhaps that is the answer to the question, that my 
work is a way of thinking through art, and that every action that goes into it becomes part of one and the 
Same process." _ Joachim Koester in conversation with Anders Kreuger in 'Message from the Unseen. Joachim Koester', Lund Konsthall - Veenman Publishers 2006

OPEN STUDIOS
HISK
GENT
25|26|27 APRIL 2008
Vrijdag | Friday 25 04 2008 _ 10:00 > 20:00
Zaterdag | Saturday 26 04 2008 _ 14:00 > 20:00
Zondag | Sunday 27 04 2008 _ 14:00 > 20:00

Open studios are supported by Westmalle and Filliers

HISK
Hoger Instituut voor Schone Kunsten | Higher Institute for Fine Arts
Charles de Kerchovelaan 187a, B-9000 Gent
T +32 9 269 67 60 | F +32 9 269 67 70 | hisk@hisk.edu | www.hisk.edu
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Petra Blaisse, tuin villa in Holten (NL), Ism. OMA, 1999© Inside Outside < j______ .

* PARALLELLE TENTOONSTELLINGEN
35m3 Jonge architectuur: no A. Architecten » 23 mrt2008
35m3 Jonge architectuur: BA V010 apr > 18 mei 2008

e PERMANENTE TENTOONSTELLING CURATING THE CAMPUS
» do 10.04 nieuw werk Walter Swennen (B)
reeds op de campus: Pierre Bismuth <F) / Jan Fabre (B) / Dominique Gonzalez- 
Foerster (F) / Matt Mullican (USA) / Itziar Okariz (E) / Joëlle Tuerlinckx (B) / Richard 
Venlet (B) / Rémy Zaugg (CH)

e PAR Al I Pl I FI F7IIUBFN CURATING THE UBRARY telkens 20 uur. € 5
do20.03/Béatrice Josse(F)&Peter Piller (D)
do 17.04 / Guillaume Leblon (R & Paul Elliman (GB)
do08.05/ Herman Daled (B) & Rita McBride (USA)

DESGUINLE125/B-2018 ANTWERPEN IT032482828(8 www.desingel.be
gjgg -

deSingel internationale kunstcampus is een kunstinstelling van —
de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van _f -

AXTWERPEN

' KnackSTAD ANTWERPEN -28:220. 1e Klara
““ 0

mailto:hisk@hisk.edu
http://www.hisk.edu
http://www.desingel.be
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FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN 

VORMGEVING________  
EN BOUWKUNST

15 MEI 2008 
DEADLINE 
BUITENLAND 
ATELIERS

Het Fonds BKVB beschikt over een aantal woon/werkruimtes in 
het buitenland. Met een verblijf in één van deze ateliers worden 
beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten of beschouwers 
in de gelegenheid gesteld om in een andere omgeving en cultuur 
hun werk te verdiepen of daarop te reflecteren.
De beurs die het Fonds BKVB ter beschikking stelt, is bedoeld 
voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/ 
of woonruimte wordt rechtstreeks door het Fonds BKVB betaald.

Wie in aanmerking wil komen voor een verblijf in een van deze 
ateliers kan tot 15 mei 2008 bij het Fonds BKVB een aanvraag 
indienen*. Voor meer informatie en aanvraagformulieren: 
www.fondsbkvb.nl of tel 020-5231523*

VOOR BEELDEND 
KUNSTENAARS

ISCP, New York 
1 jan 2009 - 1 jan 2010 
www.iscp-nyc.org

Platform China, Beijing 
1 jan - 1 jul 2009 
www.platformchina.org

The Townhouse Gallery, Cairo 
15 sep 2008 - 15 jan 2009 
1 feb - 1 jun 2009
www.thetownhousegallery.com

VOOR BEELDEND 
KUNSTENAARS EN 
BESCHOUWERS

AIT, Tokio 
ca 1 jan - 1 apr 2009 
www.a-i-t.net

Platform Garanti, Istanbul
1 sep 2008 - 1 mrt 2009
1 feb - 1 aug 2009
www.platform.garanti.com.tr

Project Studio, Rome
1 sep- 15 dec 2008 
www.knir.it
www.aarome.org

k
video still uit Suto-ri- (2007) van Martine Stig *Zie de voorwaarden op het aanvraagformulier voor aanvragers die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten.

SPRING BLOSSOM 2008
ARTISTS' LECTURES 
AT DE ATELIERS
ROSALIND NASHASHIBI LONDON) Tuesday March 18

SARA VAN PER HEIDE AMSTERDAM) Tuesday March 25

FELIX GMELIN (STOCKHOLM) Tuesday April 1_____________________

I DEIMANTAS NARKEVICIUS (VILNIUS) Tuesday April 8

HENNING BOHL (BERLIN) Tuesday April 15

I FLORIAN PUMHOSL (VIENNA) Tuesday April 22

26-27.03.08

COnTRHPOLIS
CO-PRODUCTIOn of Jin vin EUCKRCRDEmIE, 
mRRBTRlCHTRDDnHI.ROTTERDRin

- - - - - - LECTURES ROD LU 0 RKSH D P B ORBAnIGED BU
mRRInRVIBHMIDT
RRI, ROTTERDAm ROB P 0 0 RTB ER 0 U UI. ROTTERDAm

10-11.05.08
mORETHRnALOT

OnDIHPLRCEmEnTHBFORTOLORB

- - - - - - COnFEREnCEORRHBIBEDBUOZREnPUPOVRC
RnDBRUnOBEBRnR
JRR VRR EUCKRCRDEmIE, mfl RBTRICHT 
HUPPORTED RR THE CITS OF mRRBTRICHT
VEROOOLOOORRTORH.JflOVODEHCK.nL

DE0DLI0E15.0k.00
CRLLFORRPPLICRTIOnE 

HRTIBTB, DEBIBRERB RRO THEORETICIRnE HRE 
IRVITEDTDBURmiTPRDPOBRLBFORinDIVIDURLDR 
COLLECTIVE RESEARCH PROJECTS FDR R ORE-BEHR. 
TUIO-HERR OR VARIABLE REOERRCH PERIOD ID THE 
DEPRRTTEITB OF FIDE ART, DEElan DAD THEOR!

- - - - - - UIDIW.JRDVADEHCK.Dl/ DEVICEO/
FRADIES APPLICRTIOnB.HTmL

VVk.1—
You are welcome to join these talks at De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam.
Lectures start at 5 pm sharp. Entrance 4 euro. RSVP office@de-ateliers.nl 
Changes may occur. Check www.de-ateliers.nl for updates.

De Ateliers offers young artists the opportunity to develop their work in a private 
studio with the support of a stipend and critical feedback from artists and critics. 
Next deadline for applications: August 1st, 2008. See www.de-ateliers.nl

k / JF W IX'B
TUTORS 2007-2008: Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Marlene Dumas, 
Ceal Floyer, Melvin Moti, Marien Schouten, Willem de Rooij, Fiona Tan, 
Didier Vermeiren, Marijke van Warmerdam.AA
GUEST TUTORS 2007-2008: Henning Bohl, Gerard Byrne, Chris Evans, Felix Gmelin,

I Richard Hawkins, Sara van der Heide, Renske Janssen, Ian Kiaer, Harald Klingelhöller, 

Maxine Kopsa, Germaine Kruip, Matthieu Laurette, Caoimhin Mac Giolla Leith,

I
 Eva Meyer-Hermann, Erik van Lieshout, Victor Man, Deimantas Narkevicius, 

Rosalind Nashashibi, Avery Preesman, Florian Pumhösl, Julika Rudelius, 
Bojan Sarcevic, Josef Strau, Katja Strunz, Toon Verhoef, Kelley Walker.

WW P VA ae—25y tu AT

Jan van Eyck Academie 
Postacademic Institute 

for Research and Production 
Fine art. Design, Theory 
Academieplein I 
6211 km Maastricht 
The Netherlands 
T +31 (0)43 350 37 37

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

http://www.fondsbkvb.nl
http://www.iscp-nyc.org
http://www.platformchina.org
http://www.thetownhousegallery.com
http://www.a-i-t.net
http://www.platform.garanti.com.tr
http://www.knir.it
http://www.aarome.org
VEROOOLOOORRTORH.JflOVODEHCK.nL
mailto:office@de-ateliers.nl
http://www.de-ateliers.nl
http://www.de-ateliers.nl
http://www.janvaneyck.nl
mailto:brief@janvaneyck.nl
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Portret van de kunstenaar als een jongeman
Interview met Philippe Van Snick

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

1. De judaskus

Koen Brams/Dirk Pültau: Heb jij een herin
nering aan het eerste moment waarop je met 
kunst of het maken van kunst werd geconfron
teerd?
Philippe Van Snick: Ja, het is een bijzonder 
verhaall Mijn vader schilderde zelf. Op een 
zekere dag besliste hij om ermee te stoppen. 
Hij verlootte zijn laatste schilderij en gaf 
zijn olieverfdoos aan mij. Ik was een jaar of 
tien. Het was een symbolisch moment dat 
een grote indruk op mij heeft gemaakt. Hij 
heeft er mij in feite ingeluisd...
K.B./D.P.: In de kunst?
P.V.S.: Ja, maar ik bedoel dat niet negatief.
K.B./D.P.: Wat stelde het laatste schilderij van 
je vader voor?
P.V.S.: Het was de judaskus, nogal stuntelig 
geschilderd: Christus in het midden en 
Judas die hem kust. Mijn jongste zus heeft 
het geloot. Mijn broer en andere zuster 
waren wat ouder. Ik was de jongste in het 
gezin.
K.B./D.P.: Jouw oudere broer was niet geïnte
resseerd in kunst?
P.V.S.: Ik heb de schilderbak gekregen 
omdat ik af en toe al wat penseelde. Ik had 
al een schilderijtje gemaakt dat ik De vier 
jaargetijden had getiteld.
K.B./D.P.: Schilderde je vader dikwijls religieu
ze taferelen?
P.V.S.: Neen, ik herinner me schilderijen 
van een Johnny Walkerfles met een glas. Op 
een ander doek waren jachttrofeeën te zien 
en hij schilderde ook landschappen en por
tretten. Van zijn 21ste tot zijn 35ste was hij 
in Belgisch Congo geweest. Daar volgde hij 
de ABC-cursus van Parijs. Zo heeft hij leren 
schilderen.
K.B./D.P.: Vond jouw vader dat hij niet goed 
genoeg was als kunstenaar?
P.V.S.: Het was in ieder geval een bewuste 
keuze om te stoppen. Mijn vader leidde een 
avontuurlijk leven. Nu eens was hij actief 
als handelaar in oude metalen, dan weer 
stortte hij zich volledig op het schilderen. 
Mijn moeder had het er moeilijk mee en op 
een gegeven moment heeft hij beslist om de 
kunst de rug toe te keren. Op het einde van 
zijn leven ontwikkelde hij een nieuw procé
dé om isomo te produceren. Hij is overleden 
kort nadat de eerste isomoplaten gefabri
ceerd waren. Ik was elf jaar.
K.B./D.P.: Was je vader de enige kunstenaar in 
de familie?
P.V.S.: Neen, zijn oom, Jozef Van Snick, was 
ook kunstschilder. Jozef was primus van de 
academie van Sint-Niklaas en is naar Parijs 
getrokken. Hij schilderde interieurs met 
begijntjes, kantklossters en klompen
makers. Heel realistisch.
K.B./D.P.: Wat waren de eerste werken die je 
maakte met de schilderdoos van je vader?
P.V.S.: Op een keer ben ik de duinen ingetrok
ken. Ik schilderde een duinenpartij: een oefe
ning om lijnen te trekken en vormen te ont
dekken. Ook het kerkje van Oostduinkerke 
heb ik geschilderd. Enige tijd later maakte ik 
een veel kinderlijker tafereel: een kamp
vuur, met jongens rond het vuur.
K.B./D.P.: Moedigde je vader je aan?
P.V.S.: Ja, we bezochten ook tentoonstellin
gen. Na de mis op zondag gingen we naar 
de Gentse galerie Vyncke-Van Eyck, een 
heel traditioneel kunsthuis. Of we bezoch
ten het museum. Ik heb heel mooie herin
neringen aan het oude museum in Gent, 
met die losliggende tegels. Ik werd ook gesti
muleerd door mijn tante. Zij kocht mate
riaal voor mij. Ze kwam op een dag aanzet
ten met een aantal voorbeelden van de 
Franse kunstenaar Bernard Buffet - expres
sionistische figuren, met zwart omlijnd, 
katholiek geïnspireerd. Ik moest ze naschil
deren. Ik vond dat verschrikkelijk, maar ik 
deed het om haar een plezier te doen.
K.B./D.P.: Heb je een herinnering aan het eer
ste werk dat je een kick gaf?
P.V.S.: Ja, op mijn elfde schilderde ik een 
landschapje, met voornamelijk bomen. De 
verf smeerde ik op bepaalde plaatsen door 
elkaar. In het landschapje was ik echt met 
materie bezig. Het getuigde ook van een bij

zondere gevoeligheid voor de kleur - het 
oranje dat door het groen kwam... het werd 
heel levendig. Ik dacht: dat is het, dat is een 
kunstwerk, dit is meer dan een afbeelding, 
meer dan een prentje.
K.B./D.P.: Waren er voorbeelden waar je je aan 
spiegelde?
P.V.S.: Ik werkte tamelijk op mezelf.
K.B./D.P.: Sprak je met je moeder over kunst?
P.V.S.: Mijn moeder had het zeer druk om te 
overleven. Ze had haar man verloren. Na de 
dood van mijn vader begon ze onmiddellijk 
les te geven - ze was regentes. We praatten 
over kunst, over Van Gogh, over onderwer
pen die ze kende. We bezochten ook ten
toonstellingen.
K.B./D.P.: Heb jij als jongeling de werken van 
de moderne meesters gezien? Heb je bijvoor
beeld de Expo 58 bezocht?
P.V.S.: Ik heb rondgelopen op de Expo, maar 
de tentoonstelling over moderne kunst heb 
ik niet gezien. We gingen wel naar een ten
toonstelling over Bruegel en zijn tijd. Een 
andere belangrijke bron was Paris-Match. 
In die tijd had het magazine nog aandacht 
voor kunst, voor Mathieu of Picasso. De 
grote fotografen gingen bij hem op bezoek; 
hij was zeer fotogeniek. Later, tijdens mijn 
humaniora, maakte ik ook werken die daar
op geïnspireerd waren, op Picasso, de École 
de Paris, Miró...
K.B./D.P.: Welke studies deed je tijdens je 
humaniora?
P.V.S.: De moderne, maar ik heb mijn 
humaniora niet afgemaakt. Ik ben tot de 
poësis, het vijfde jaar, naar school geweest. 
Daarna ben ik naar de academie gegaan.
K.B./D.P.: Waarom ben je gestopt met de 
humaniora? Kreeg je meer en meer interesse 
voor de kunst?
P.V.S.: Ja. Het onderwijs was ook erbarmelijk. 
K.B./D.P.: Waren er leraars die je stimuleerden 
op het vlak van de kunst?
P.V.S.: Ik herinner me dat ik in het lager 
middelbaar in de oefenschool zat, recht 
tegenover het museum, in de Ledeganck- 
straat. Octave Landuyt gaf er les aan kandi- 
daat-regenten plastische kunst, onder wie 
Jan Hoet en Ronny Heirman. We kregen les 
van de professor, maar ook van de kandi- 
daat-regenten. Later ben ik van school ver
anderd. Ik ben naar Oostakker uitgeweken, 
waar Hoet lesgaf.
K.B./D.P.: Hoe ging het eraan toe?
P.V.S.: Hij was heel dynamisch en enthou
siast. Zelfs ‘s woensdagnamiddags en tij
dens de vakantie gingen we naar school. Ik 
ben zelfs nog bij Jan thuis gaan schilderen. 
Hij zag wellicht dat ik talent had. We moch
ten bij hem op zijn kamer met olieverf wer
ken. Hij schilderde zelf ook, in de trant van 
Landuyt.
K.B./D.P.: Heb je veel van de werken uit je 
jeugd- en adolescentietijd bewaard?
P.V.S.: Ja, het landschapje heb ik bewaard 
en ook andere werken. Ik heb zeker niets 
bewust vernietigd. Ik was ook niet de hele 
tijd met borstel en verf bezig; ik had ook 
andere bezigheden.

2. K.A.S.K.

K.B./D.P.: Welke verwachtingen had je toen je 
de humaniora verliet en in 1965 - op negen
tienjarige leeftijd-in Gent naar de Koninklijke 
Academie voor Schone Kunsten (K.A.S.K.) 
trok?
P.V.S.: Ik ging er met een klein hartje naar
toe. Ik dacht: daar zitten de echte kunste
naars. Maar het bleek snel dat dat niet zo 
was.
K.B./D.P.: Hoe zag het lesprogramma eruit?
P.V.S.: In de voormiddag volgde ik schilde
ren, twee namiddagen in de week etsen en ’s 
avonds tekenen - tot negen uur. Toen ik het 
eerste jaar tekenen begon, werd meteen 
beslist dat ik naar het tweede jaar mocht. Ik 
had er mij immers op voorbereid.
K.B./D.P.: Wie doceerde tekenen?
P.V.S.: Tekenen besloeg 7 jaar. Ik herinner 
me docenten zoals Fons De Vogelaere, Paul 
Van Gysegem... Ik ging een beetje overal. 
Als je vroeg om te mogen tekenen en ze 
zagen dat je het kon, dan werd het toege
staan. Ik heb de zeven jaar evenwel niet 
afgemaakt.

Philippe Van Snick

Zelfportret, 1965

K.B./D.P.: Je had tijdens je studententijd blijk
baar heel veel vrije tijd. Wat deed je?
P.V.S.: Ik was bezig met het maken van 
kunst en ging ook naar kunst kijken.
K.B./D.P.: Woonde je nog thuis?
P.V.S.: Ik had een kamer in het Pand. De 
kamers waren de voormalige cellen van de 
paters. Het Pand was heel stemmig: de rode 
tegelvloer, witgekalkte muren en één raam 
dat op de binnenkoer uitgaf. Er woonden 
meerdere kunstenaars, zoals René Heyvaert, 
en mijn vrienden onder anderen, Etienne 
Lievens en Jef Somerlinck.
K.B./D.P.: Wie gaf het schilderen in het eerste 
jaar?
P.V.S.: Wilfried Sybrandts, een lokaal kunste
naar. Hij was docent schilderkunst in het 
eerste en tweede jaar. In het eerste jaar stond 
het stilleven centraal. Ik maakte op een 
bepaald moment een stilleven met flessen.
K.B./D.P.: Welke andere werken maakte je?
P.V.S.: Een zelfportret bijvoorbeeld. Ik heb 
veel werken vernietigd, toen ik jaren later 
naar Antwerpen verhuisd ben. Het waren 
schilderijen op unaliet. Dat weegt enorm 
zwaar.
K.B./D.P.: In 1966, in je tweede jaar, doe je 
mee aan de tentoonstelling Jonge kunstenaars 
stellen tentoon in Lokaal Vooruit.
P.V.S.: De tentoonstelling vond plaats in de 
Vooruit op de Vrijdagmarkt. Ik weet niet 
meer wie die expositie georganiseerd heeft. 
Ik droeg een aantal kleine werken bij, maar 
die zijn verdwenen.
K.B./D.P.: Na die tentoonstelling?
P.V.S.: Ja, ik ging mijn werken ophalen en 
iemand zei me dat ze al waren afgehaald. Ik 
was de werken kwijt!
K.B./D.P.: Kreeg je commentaar van je docent? 
P.V.S.: Nee, absoluut niet. Er was geen feed
back, maar aan de overkant van ons atelier 
was de studio van Jan Burssens. Hij zag het 
wel. Hij was blij dat we naar zijn atelier zou
den komen, vanaf het derde jaar. Met hem 
kon je praten.
K.B./D.P.: Fungeerde iemand anders als klank
bord?
P.V.S.: Pierre Vlerick. Hij runde het etsate- 
lier. Met hem kon je een goed gesprek over 
kunst hebben.
K.B./D.P.: Was Vlerick de titularis vanaf het 
eerste jaar?
P.V.S.: Ja. Etsen besloeg drie jaar, geloof ik. 
Er was ook het vak houtsnede, gegeven 
door Gerard Gaudaen. Ik ben slechts één 
keer naar de les geweest. We kregen de 
opdracht om flesjes uit te snijden. Ik zei dat 
ik niet naar de academie was gekomen om 
flesjes uit te kerven. Ik werd meteen aan de 
deur gezet. Hetzelfde overkwam me met het 
vak over de technologie van de schilder
kunst. Als je eenmaal te laat was geweest, 
moest je niet meer komen.
K.B./D.P.: Was het een probleem dat je niet 
naar de lessen ging? Werd je daarop aangespro
ken?
P.V.S.: Neen, maar op het rapport werd dat 
aangegeven. Een diploma was dan uitgeslo

ten, het werd dan een getuigschrift. Ik zat 
daar niet mee.
K.B./D.P.: Hoe werd beslist dat je naar het vol
gende jaar mocht?
P.V.S.: In het schildersatelier werden op het 
einde van het jaar grote ezels binnengerold, 
en daar moesten we onze schilderijen op 
zetten. Een jury - een aantal leraars - 
bekeek de werken en quoteerde, in onze 
afwezigheid.
K.B./D.P.: Jan Burssens doceerde schilderkunst 
vanaf het derde jaar. Welke invloed heeft hij op 
jou gehad?
P.V.S.: Hij was zelf actief in het atelier in de 
academie. Hij maakte grote schilderijen op 
de grond. Er was te weinig ruimte voor ons 
om te kunnen werken. Wij schilderden in 
onze kamer in het Pand en namen onze 
werken mee om met hem te spreken. Na 
verloop van tijd werd het een ontmoeting 
op café of bij hem thuis. Na één jaar had ik 
er genoeg van. Ik voelde dat ik er niets meer 
kon leren. Het etsen heb ik wel afgemaakt. 
K.B./D.P.: In 1967, in je derde academiejaar, 
neem je deel aan de groepstentoonstelling 
Confrontatie 30.
P.V.S.: Ja, ik heb mijn zogenaamde neo- 
impressionistische schilderijen gepresen
teerd. De kleuren waren Vlerick-achtig; de 
vormen à la Burssens. In mijn omschrijving 
doelde ik enkel op het palet. Het was een 
oefening.
K.B./D.P.: Hoe was je op de omschrijving ‘neo- 
impressionistisch’ gekomen? Was dat jouw 
idee?
P.V.S.: Ja. Het had te maken met de voorlief
de van Vlerick voor Pierre Bonnard. We 
hadden werken van Bonnard gezien; we 
hadden ze bestudeerd. We hanteerden een 
toets à la Bonnard. Een heel lumineus palet. 
K.B./D.P.: Was het niet vreemd om een term te 
hanteren die terugging op een kunstvorm van 
het einde van de 19de eeuw?
P.V.S.: Ik had er geen problemen mee. Er 
was ten andere geen kunstkritisch en al 
helemaal geen kunsttheoretisch onder
richt. We bestudeerden de werken van 
Bonnard, maar kenden het discours niet. 
Hoe kon ik dan problemen hebben met een 
term als ‘neo-impressionistisch’? De kunst
geschiedenis werd nog onderwezen met gla
zen dia’s in houten laders. Het was 19de- 
eeuws.
K.B./D.P.: Een jaar later, in 1968, heb je een 
tentoonstelling in de galerie van Richard Foncke. 
Hoe was de uitnodiging tot stand gekomen?
P.V.S.: Het was een duotentoonstelling, 
samen met Pjeroo Roobjee, die in de belang
rijkste ruimte exposeerde. Ik kreeg het pren
tenkabinet toegewezen. Misschien had ik 
Foncke reeds ontmoet bij een manifestatie 
van Jeugd en Plastische Kunst in Gent. Er 
werden lezingen georganiseerd en hij was er 
vaak, samen met Karel Geirlandt. Het was 
een heel kleine kring. Je hoorde er vlug bij. 
K.B./D.P.: Heeft Roobjee voorgesteld om met 
hem tentoon te stellen?
P.V.S.: Ik weet het niet meer. Wij zagen 
elkaar in ieder geval regelmatig - op een 
gegeven moment zeker twee- of driemaal 
per week. Roobjee was afgestudeerd, terwijl 
ik nog studeerde. Het contact is op een gege
ven moment gestopt.
K.B./D.P.: Wat heb je bij Foncke getoond?
P.V.S.: Een achttal tekeningen op groot for
maat, 40 op 50 centimeter, en twee sculp
turen.
K.B./D.P.: Hoe zagen de sculpturen eruit?
P.V.S.: In 1967 of 1968 maakte ik een reis 
naar het zuiden van Frankrijk. In Biot, nabij 
Antibes, heb ik het Musée Fernand Léger 
bezocht. Léger maakte grote keramische 
sculpturen. Dat heeft mij geïnspireerd om 
tekeningen te maken met dezelfde wolkach
tige vormen. Ik wilde die ook in drie dimen
sies maken. De eerste sculptuur was van 
plaaster. Het was een groot volume, in de 
vorm van een hoofd, organisch, bolvormig, 
waarop een aantal schijven waren aange
bracht. Uit het volume kwam ook een darm. 
Het hoofd is bij Foncke achtergebleven. 
Toen ik hem ér later naar vroeg, zei hij me 
dat hij het bij het vuilnis had gezet.
K.B./D.P.: Het hoofd was duidelijk herkenbaar? 
P.V.S.: Ja, maar er waren geen ogen. 
Daarnaast presenteerde ik ook een houten 
sculptuur, een soort kist, die leek op de eer-
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ste geschilderde sculptuur van Raoul De 
Keyser of de dozen van Raveel. Het volume 
was geschilderd in roze en lichtblauw. Er 
hing een uitgezaagde vorm aan. Ik had ook 
een wolkje in plaaster gegoten en daar pop
penogen in aangebracht, glazen ogen. Het 
had iets surrealistisch.
K.B./D.P.: Hoe kwam je ertoe om zoiets te 
maken?
P.V.S.: Het surrealisme heeft mij altijd 
geboeid, Marcel Duchamp en Man Ray. 
Maar ook het werk van Brancusi en Calder. 
Duchamps oeuvre heb ik grondig bestu
deerd. Ik wilde mij dat eigen maken: de 
machine, de reproduceerbaarheid en de 
werking van het erotische. Voor mij is dat 
van fundamenteel belang geweest. Ik heb in 
Parijs ooit een retrospectieve van Calder 
gezien. Die monumentale sculpturen maak
ten op mij een sterke indruk. Ik heb ook 
Brancusi’s gereconstrueerde atelier bezocht. 
K.B./D.P.: Je noemde ook Fernand Léger, Raoul 
De Keyser en Roger Raveel. Raveel is ook een 
bewonderaar van Léger. Wist je dat?
P.V.S.: Nee. Ik interesseerde me niet alleen 
voor de vormentaal van Léger, maar ook 
voor zijn kritisch engagement. Hij was lid 
van de communistische partij. Hij kon vorm 
geven aan zijn engagement. Mijn belang
stelling voor Léger betrof het utopische.
K.B./D.P.: Was de tentoonstelling bij Foncke 
succesvol? Kreeg je goede reacties op de sculptu
ren?
P.V.S.: Niet echt, denk ik. Ik ben kort nadien 
totaal ander werk gaan maken.
K.B./D.P: Je hebt in 1968 ook deelgenomen aan 
de tentoonstelling Four Belgian Printmakers 
in Brighton.
P.V.S.: Vlerick stond in voor de selectie. We 
zijn er niet naartoe gegaan. We mochten 
etsen inleveren en die werden naar Brighton 
gestuurd.

Philippe Van Snick

Architectuurtekening, 1969

K.B./D.P.: Wie waren de andere drie genodigde 
kunstenaars?
P.V.S.: Jef Somerlinck, Pjeroo Roobjee en 
Micheline De Potter. Ik bezorgde etsen die ik 
had gemaakt in de klas van Vlerick. Het 
waren organische vormen, waarin bepaal
de delen gearceerd waren.
K.B./D.P.: In hetzelfde jaar heb je samen met 
Paul Armen Sarafian een editie gemaakt: 
Ascensional Sutra.
P.V.S.: Ik heb etsen bijgedragen, Paul 
gedichten. Ascensional Sutra is een verwij
zing naar de Sutra, de Sanskritische leer. De 
etsen, gemaakt met de drogenaaldtechniek, 
worden overheerst door arceringen. Vlerick 
etste ook altijd met schuine lijnen. Het was 
een handeling die ik van hem had overge
nomen. Ik was ook nog steeds de vormen
taal van Léger aan het verwerken... In de 
etsen zie je een gezicht dat uiteenvalt in 
zones die gearceerd zijn. Het gelaat ver
dwijnt gaandeweg. Het wordt meer en meer 
een landschap.
K.B./D.P.: Was er een relatie tussen jouw etsen 
en de gedichten van Sarafian?
P.V.S.: Nee, het zijn twee parallelle projec
ten. De druk van de gedichten is trouwens 
gesponsord door Anton Herbert. De etsen' 
heb ik zelf gedrukt; de oplage bedroeg 15 
exemplaren. Paul kende Anton redelijk 
goed. Beschamend is evenwel dat we in de 
colofon vergeten zijn om Anton te bedan
ken. Een echte stommiteit.
K.B./D.P.: Hoe had je Paul Sarafian leren kennen? 
P.V.S.: Via zijn vrouw. Zij werkte als Job
student in de Sint-Pietersabdij. De Sint- 
Pietersabdij was op dat moment een soort 
Kunsthal die geleid werd door Adelbert Van 
de Walle, de directeur van het Museum voor 
Sierkunst. Vlerick stond in voor de tentoon- 
stellingsdesign en betrok daar studenten 
bij, waaronder ik. Paul kwam daar ook.

K.B./D.P.: Heb je dat lang gedaan?
P.V.S.: Ik heb zeker twee jaar tentoonstellin
gen opgebouwd. Het was eigenlijk een 
goede leerschool.
K.B./D.P.: Had jij inspraak bij de lay-out van de 
tentoonstellingen?
P.V.S.: Ja, het werd in onderling overleg 
beslist. Vlerick zette de lijnen uit, maar er 
werd gesproken over het ontwerpconcept. 
We deden ook tentoonstellingen van de 
lokale fotoclub: 600 fotootjes nieten. Ook 
dat was een oefening in lay-out. Er vonden 
ook interessante tentoonstellingen plaats. 
Zo herinner ik me dat ik er voor de eerste 
keer de werken met kant van Guy Mees heb 
gezien. Ik was tevens betrokken bij de 
opbouw van de tentoonstelling Drie blinde 
muizen, die werken, uit drie privécollecties 
samenbracht, van de Nederlanders Visser 
en Becht en de Belg Peeters.

3. Post-

K.B./D.P.: Je zei dat je na de Foncke-tentoon- 
stelling heel ander werk bent gaan maken.
P. V.S.: Ja, ik heb daarna schilderijen uit mijn 
zogenaamde Léger-periode overschilderd 
met witte verf - het roze en het blauw sche
meren nog door het wit. Ik titelde ze Witte 
landschapschilderijen. Er is namelijk altijd 
een scheiding: lucht, horizon, voorgrond...
K.B./D.P.: Heb je die werken ooit getoond?
P.V.S.: Nee. Karei Geirlandt heeft ze wel 
gezien. Hij zei me dat ik terug met hem con
tact moest opnemen als ik er zeven in totaal 
had, terwijl ik er op dat moment slechts vier 
beëindigd had.
K.B./D.P.: Heb je dat gedaan?
P.V.S.: Is vier niet genoeg? Ik was ontgoo
cheld omdat ik vond dat die vier schilderijen 
al iets voorstelden. Het met wit overschilde
ren van de schilderijen betekende voor mij 
een eindpunt. Het was voor mij het einde 
van het verlangen om te schilderen.
K.B./D.P.: Hoe was je tot de schilderijen geko
men die je overschilderde? Had je de doosvormi
ge sculptuur met roze en lichtblauw die je ten
toonstelde bij Richard Foncke tot twee dimen
sies teruggebracht?
P.V.S.: Ja, op de schilderijen kan je bijvoor
beeld een ronde vorm herkennen, een 
hoofd... Het was een proces van uitzuive
ring. Na die schilderijen heb ik jaren niet 
meer geschilderd. Ik ben pas terug begon- 
nenin 1980.
K.B./D.P.: Welke werken maakte je na de Witte 
landschapschilderijen?
P.V.S.: Ik heb een reeks werken gemaakt op 
basis van tekeningen die studenten van de 
architectuurafdeling van het K.A.S.K. 
gemaakt hadden. Zij moesten baksteenver
banden tekenen. Die tekeningen bleven lig
gen. Ik nam ze mee en bewerkte ze.
K.B./D.P.: Welke bewerkingen?
P. V.S.: Op een tekening met een raam schoof 
ik bijvoorbeeld een plastiekje voor het raam. 
Of ik nummerde de stenen of gaf er letters 
aan. Ik gaf ze een volgorde.
K.B./D.P.: Was het de eerste keer dat je 
bestaand materiaal recupereerde?
P.V.S.: Ja. Ik was betoverd door de schoon
heid van die tekeningen. De perfectie ervan, 
tegenover het chaotische van mijn neo- 
impressionistische schilderijen of de sculp
turen en schilderijen à la Léger, waar ik in 
feite in de materie aan het verzinken was. 
Het was een uitzuiveringsproces. Ik wilde de 
ballast van de verf afschudden. Maar het 

was nog altijd een leerfase. Ik dacht niet dat 
ik veel van die tekeningen wilde produceren. 
K.B./D.P.: De baksteentekeningen zijn een 
nieuw begin?
P.V.S.: Ja. Kort nadien werd de architectuur
afdeling geschrapt. We mochten de tekenta
fels meenemen. Ik heb dat gedaan en ik heb 
zelf een aantal baksteenverbandtekeningen 
gemaakt.
K.B./D.P.: Hoeveel baksteentekeningen heb je 
gemaakt?
P.V.S.: Tien of twaalf misschien.
K.B./D.P.: Een deel heb je gevonden en bewerkt, 
een deel heb je zelf getekend?
P.V.S.: Ja. Karei Geirlandt heeft zo’n teke
ning gekocht, geloof ik, een zuil die ik gete
kend had.
K.B./D.P.: In die tekeningen werk je met stan
daardeenheden, bakstenen. Je kunt die tot in het 
oneindige stapelen. Het seriële past binnen het 
programma van de Plus-kern, het Gentse 
Centrum voor ‘constructieve vormgeving’ dat 
begin 1969 werd opgericht.
P.V.S.: Ja. Yves De Smet heeft die tekeningen 
later ook gezien. Hij kwam mij opzoeken, 
naar aanleiding van de Biënnale van Parijs 
waarvoor ik geselecteerd was, samen met 
Willy Plompen en Jan Van Den Abbeel 
- andere leden van de Plus-groep, die min of 
meer in het Centrum is overgegaan.
K.B./D.P.: Liggen die tekeningen aan de basis 
van de terugkeer naar de sculptuur? In 1969 
maak je immers een tweeledig driedimensio
naal werk, de L-vormige kamer.
P.V.S.: Ja. De tekeningen en de dubbele 
L-vormige kamer zijn gemaakt in 1969.
K.B./D.P.: Je begint zelf ook aan architectuur te 
denken?
P.V.S.: Ja.
K.B./D.P.: Het terugbrengen van drie naar 
twee dimensies, en omgekeerd - van schilder- 
naar beeldhouwkunst - is een terugkerende 
strategie.
P.V.S.: In feite ben ik daar nog steeds mee 
bezig. Soms kan je je afvragen of ik met 
schilder- of beeldhouwkunst bezig ben. Ik 
maak vaak hybride werken.
K.B./D.P.: Vertrek je eerder vanuit de schilder
kunst of van de beeldhouwkunst?
P.V.S.: Ik denk dat ik veeleer uitga van drie 
dan van twee dimensies, veeleer van de 
beeldhouw- dan de schilderkunst.

Transcriptie: Iris Paschalidis
Redactie: Koen Brams
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De Witte Raaf is een meeneem- 
krant die verspreid wordt in 
musea, tentoonstellingsruim
tes, theaters, bibliotheken... Wil 
u De Witte Raaf echter thuis 
ontvangen - omdat u er vroeg 
bij wil zijn of omdat u het blad 
genegen bent - dan kan u zich 
ook abonneren.
Wenst u dat De Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift financieel ondersteunen, dan is een (steun)- 
abonnement aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van betaling en geldt voor zes nummers. 
Het abonnement kan op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf kunnen (na)besteld worden.

Rekeningnummers
KBC Brussel: 422-2181611-46 / KBC Rotterdam: 63 31 38 452
Buitenland (binnen Europa): IBAN:BE33 4222 1816 1146-BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee u uw abonnement wilt laten beginnen!

Tarieven België en Nederland Tarieven buitenland
Abonnement € 20,00 Abonnement € 25,00
Steunabonnement € 50,00 Steunabonnement € 50,00
Losse nummers €5,00 Losse nummers €7,00

Actie Abonnement + Boek (België en Nederland)
Als abonnee kan u kiezen uit volgende publicaties.
Wanneer we de overschrijving ontvangen hebben, sturen we u één van deze uitgaven kosteloos op.

— Carl Einstein, Bebuquin of de dilettanten van het wonder, Yves Gevaert, 110 p.
€ 30,00 inclusief abonnement i.p.v. € 16,00

— Dirk Lauwaert, Artikels, Yves Gevaert, 220 p.
€ 30,00 inclusief abonnement i.p.v. € 22,20

— Frank Vande Veire, De geplooide voorstelling. Essays over kunst, Yves Gevaert, 220 p.
€ 30,00 inclusief'abonnement i.p.v. € 22,20

— Dirk Lauwaert, Dromen van een expeditie, Geschriften over film 1971-2001, Uitgeverij Vantilt,.2OO6 
€ 38,50 (!!!) inclusief abonnement i.p.v. € 18,80

De Witte Raaf verschijnt op 
15.000 exemplaren die ver
spreid worden in België én 
Nederland. Het blad biedt een 
uniek platform voor organisa
ties uit de hele culturele sector 
om te adverteren naar een 
ruim kunstminnend publiek.

voor meer informatie zie www.dewitteraaf.be

http://www.dewitteraaf.be
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International Painting Competition
'Woman’s andMen’s Legs in tfie ^Art

of the 'Beginning of the ThirdMidennium’’.

The exhibition topic is divided in the following 
subtopics:

A. Classical Delightful Woman9s Legs of the Third 
Millennium;

B. Humoristic or Satirical View on Modern Legs;

C. Man 9s Legs Evolved up to the Present;

D. Your View on Four Legs of Two Persons in one work.

S1
1.5

-M #
8

3

ACCEPTANCE OF WORKS TO THE GALLERY

Terms of participation
1. Works should be obligatorily painted in oil (on canvas or 

any other material); the dimensions are starting from 61 x 
38cm or more (of any shape as you desire - a rectangular 
shape, a circle, etc.).

2. Artist’s works should be dated and signed. A brief 
biography attached to the canvas is desirable.

3. Each work should be original: copies are not accepted.

Registration for participation
To participate in this enterprise, you should register at the castle 

web-site.
1. Leave your contact information on the page of the competi

tion procedure.
2. Read and sign the contract of transfer of author’s rights in 

case of purchase.
3. Fill in the questionnaire "Finished Works”.

Delivery
Art works are accepted at the following address: 

Château des Réaux
51, rue des Réaux 

37140 Chouzé sur Loire 
France

Mail delivery will be arranged at the expense of the castle. For safety purposes, please send paintings by registered mail.

For those who don’t want to risk sending their works, they can send a photo of the painting to
chateaudesreaux.art@gmaiLcom.

You will receive an answer whether to send the painting or not within some days after its reception.
Once the selection term is finished we will issue an illustrated catalogue of all paintings by December 2008. By February 

2009 we will start constantly operating exhibitions in the castle and in Paris.
All works submitted by the 1st September, 2008 will then participate in the competition with five Prizes in each category (A, 

B, C, D).
Prizes:

1st Prize - award in the amount of4,000 Euros
2nd Prize - award in the amount of2,200 Euros
3rd Prize - award in the amount of 1,800 Euros
4th Prize - award in the amount of 1,200 Euros
5th Prize - award in the amount of 800 Euros

We would like to inform you personally about our International Competition of Gallery Creation.
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ALIED OTTEVANGER

Willinks vergeten start in Delft

Carel Willink (1900-1983) typeerde zijn 
artistieke loopbaan en in het bijzonder zijn sti
listische groei zelf kernachtig als ‘een omge
keerde ontwikkeling’. In plaats van zich als 
een naturalistische schilder te bekwamen in 
de richting van de abstracte schilderkunst liep 
Willink vanaf 1920 het tegengestelde pad af. 
Hij begon zijn carrière als een hoogstexperi- 
mentele kunstenaar die abstracte, futuris
tische en kubo-expressionistische composities 
maakte en evolueerde vervolgens tot schilder 
van magisch-realistische doeken.

Die experimentele beginfase van Willink 
duurde ongeveer tien jaar, van 1920 tot 
1930. Willink werkte toen in Berlijn (1920- 
1922), Parijs (1926-1927) en Amsterdam. 
Hij sloot die periode af nadat zijn vriend 
Eddy du Perron hem had geadviseerd te 
stoppen met die gezochte avant-gardis- 
tische uitingen, en bekeerde zich tot de stijl 
van het magisch-realisme.

Aan zijn experimenten uit zijn beginfase is 
in 1992 voor het eerst een aparte tentoon
stelling en publicatie gewijd.1 In dit essay 
wordt duidelijk gemaakt dat er aan die 
‘onbekende Willink’ een nog dieper begra
ven, échte jeugdstijl voorafging. Die werd 
gevormd in Delft, in en rondom Kunstzalen 
In die Coornschuere, tijdens Willinks aan
loop tot zijn artistieke carrière. Het is een 
fase die tot nu toe buiten de beschrijving van 
diens ontwikkeling is gebleven.

weggelegd voor de in de zomer van 1919 
afstuderende architect Jan Buijs en de spoe
dig afvallige studenten Jan van Marie, Dick 
de Leur en Jacob Jacobsen. Het waren deze 
jongens die zich vanaf het najaar van 1918 
tot en met december 1920 bezighielden met 
de inrichting en programmering van de 
Kunstzalen In die Coornschuere.

De kunstzalen bevonden zich, zoals him 
wat oubollig Oudhollandse naam aangaf, in 
een oud graanpakhuis, net buiten Delft. 
Jacobsen had daar twee verdiepingen ver
bouwd tot tentoonstellingsruimte, wat hij 
voor elkaar gekregen had door bemiddeling 
van Hugo Tutein Nolthenius, een van de 
directeuren van de Frans-Hollandse olie- 
fabriek Calvé in Delft en een kunstlievende 
mecenas.5 Jacobsen was een van de initiatief
nemers van de onderneming. Daarmee trad 
hij overigens niet op de voorgrond. Liever 
bleef hij achter de schermen. Vermoedelijk is 
hij tot op het einde omstreeks de jaarwisse
ling 1920-1921 zakelijk leider geweest.

Na de oprichting, in de tweede helft van 
1918, gingen de Kunstzalen In die 
Coornschuere medio januari 1919 krach
tig van start met een groepstentoonstelling. 
Die duurde een week of vier en het was de 
bedoeling om steeds halverwege de maand 
van expositie te wisselen. Als zodanig heeft 
de onderneming tot eind 1920 uitstekend 
gefunctioneerd.

Dé spilfiguur in de activiteiten die in het 
voormalige graanpakhuis werden ont
plooid was Hanf. Hij was verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke invulling van het artis-

/‛2 À 
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Carel Willink

Landschap, z. d„
collectie Scheringamuseum voor realisme, Spanbroek

Bouwkunde, 
tekenen en schilderen in Delft

Willink had zich in Amsterdam, na de HBS, 
kort voorbereid op een studie in medicijnen, 
een plan dat hij in 1918 inruilde voor een 
studie bouwkunde. Voor die opleiding aan 
de Technische Hogeschool in Delft schreef 
hij zich medio juli 1918 in. Hij ging er pp 
kamers wonen en bleef er tot in november 
1919, toen hij zijn studie voortijdig opgaf 
om uiteindelijk naar Duitsland te reizen, 
om zich daar als beeldend kunstenaar te 
gaan scholen.

Op zijn tweede adres in Delft raakte Willink 
bevriend met Charles Roelofsz, die in maart 
1919 in hetzelfde huis een kamer betrok. 
Over Roelofsz, eveneens ingeschreven voor 
bouwkunde, heeft Willink altijd gezegd dat 
die toen al schilderde. Met dat ambacht was 
Willink zelf overigens niet helemaal onver
trouwd. In zijn jeugd had hij meer dan eens 
zijn vader vergezeld, die voor zijn plezier 
schilderde. In een loopbaan voor zijn zoon als 
kunstenaar zag vader Willink echter weinig 
heil en om die redenen had Carel zich ver
moedelijk aanvankelijk in de richting van 
medicijnen en bouwkunde laten dirigeren.

Toen Willink in Delft kennismaakte met 
Roelofsz, overwoog hij echter toch naar de 
beeldende kunst te switchen. Mede geïnspi
reerd door Roelofsz begon Willink in Delft 
ook te schilderen en te tekenen. Over zijn pro
ductie in die jaren is hij echter nooit erg 
mededeelzaam geweest. Hij liet slechts los dat 
hij er een vrouwelijke studente had gepor
tretteerd, een schilderij waarover hij trou
wens best tevreden was. Hij omschreef het in 
ieder geval als “een heel aardig kleurstukje" 
- het werk is tot op heden helaas niet getra
ceerd.2 Een van de weinige andere schilderij
en die hij in Delft maakte was zijn zelfportret, 
getiteld De dood van het dualisme, dat vrij 
nauwkeurig in juli 1919 is gedateerd.5

Hoewel Willink over zijn ontmoeting met 
Roelofsz - met wie hij zijn leven lang 
bevriend bleef - nooit geheimzinnig heeft 
gedaan, heeft hij weinig naar buiten 
gebracht over wat hen destijds in Delft pre
cies bezighield. Over de activiteiten van hun 
medestudenten in Delft was Willink al hele
maal zwijgzaam. En dat is opmerkelijk, 
omdat juist de ondernemingen van enkele 
studenten invloed op de start van zijn kun
stenaarsloopbaan hebben gehad.
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Kunstzalen In die Coornschuere

Een van die medestudenten bouwkunde en 
protagonist in het artistieke leven van Delft 
was destijds ‘de eeuwige student’ Bob 
Hanf.4 Andere belangrijke rollen waren

BobHanf

De duivelse dirigent, z. d., collectie Gemeentemuseum Den Haag
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Carel Willink

Delft, 1919, verblijfplaats onbekend

tieke programma en moet vanaf de eerste 
expositie (mede)verantwoordelijk zijn 
geweest voor de samenstelling van de ten
toonstellingen. In het begin werd hij vooral 
geassisteerd door Buijs. Pas in de tweede 
helft van 1919 participeerden ook de ande
ren opvallender in de onderneming. Het 
waren toen Van Marie en De Leur die de 
zaak wilden uitbreiden met faciliteiten voor 
het verzorgen van drukwerk, het uitbren
gen van grafiek en eigen publicaties, en het 
verhandelen van prenten. De studenten
club pakte de zaak van meet af aan serieus 
aan. De verbouwde zalen werden door hen 
‘artistiek’ ingericht, de kunstwerken wer
den gecombineerd met toegepaste kunst en 
er verschenen zelfs catalogi bij.

Het expositieprogramma was doordacht 
en liep vanaf het eerste moment zo goed dat 
het eerste jaar, 1919, meteen het hoogte
punt in de geschiedenis van de Kunstzalen 
In die Coornschuere vormde. In dat jaar 
werden er tentoonstellingen gehouden van 
veelal jonge kunstenaars uit Delft, Den 
Haag, Rotterdam en omgeving, zoals Hanf 
zelf, Dirk Nanninga, Chris Lebeau, Willem 
van den Berg, Pol Dom, Theo Goedvriend, 
Jaap Gidding, Agathe Wegerif, Chris Lanooy, 
W.C. Brouwer, Harm Kamerlingh Onnes, 
om enkele nog bekende namen te noemen, 
maar ook van aankomende talenten als 
Wim Schuhmacher en Charley Toorop.6

Hanf en Willink

Bewijsmateriaal is er niet, maar het kan 
moeilijk anders of Willink moet net als 
Roelofsz de activiteiten van Kunstzalen In 
die Coornschuere hebben gevolgd. Niet 
alleen is dat evident vanuit zijn belangstel
ling voor kunst, het blijkt ook uit sommige 
werken die hij in die tijd maakte. Zo gaf hij 
een zelfportret uit 1919 de opvallende 
omschrijving De dood van het dualisme mee, 
een titel die opvallend goed past in de sfeer 
van het omineuze Paranoia, de naam van 
een tekening van Hanf die op de eerste 
groepsexpositie (van 15 januari tot 15 
februari 1919) was getoond. 7 Wat techniek 
en stijl betreffen zijn er echter betere verge
lijkingen tussen andere werken van hen te 
trekken.

Zo zijn er opvallende overeenkomsten aan 
te wijzen tussen Hanfs tekening De duivelse 
dirigent, die in 1919 wordt gedateerd, en een 
van Willinks vroegste tekeningen, de houts
kooltekening Landschap van omstreeks 
1919, die onlangs is verworven door het 
Scheringamuseum in Spanbroek. Op die 
laatste, nogal beschadigde tekening van 
Willink is links een meer of vijver te zien, 
waarin een witte kerk aan de oever wordt 
gespiegeld. Naar het midden toe staan enke
le gestileerde bomen met kale takkenkrui
nen, en in de rechterhelft zijn een sterk gesti

leerde ronde toren en enkele blokachtige 
volumes weergegeven, waarin gebouwen 
herkend kunnen worden. Het centrale 
motief is wat lastiger te beschrijven. Het is 
een constellatie van palen, horizontale schij
ven en licht gebogen blokvormige volumes, 
met in het midden een cirkel die wel wat 
wegheeft van de slinger van de staartklok 
die Willink ruim een jaar later schilderde.8 
Ten slotte zijn in de tekening twee open
gesperde ogen aan te wijzen, één net links 
van het midden, iets boven de schijf van de 
slinger, en één net iets boven de kubistische 
huizenblokken, op de rechterhelft.

Het zijn vooral deze morfologische trekjes, 
gecombineerd met architectonische motie
ven, die Willinks landschap met Hanfs 
stadsgezicht verbinden. Het zijn ook deze 
kenmerken die beide voorstellingen in een 
licht hallucinerende, fantastische atmosfeer 
dompelen, een sfeer die een context schept 
waarin iedere lantaarnpaal bekroond kan 
zijn met een stralend oog en in elk gebouw 
een lichaam lijkt schuil te gaan.

Hanf had deze karakteristieken ontleend 
aan het Duitse expressionisme, waarmee hij 
rechtstreeks in aanraking was gekomen via 
zijn artistieke nicht Ise die in Duitsland 
woonde. Zij had Hanf in Berlijn ingevoerd 
in de kringen van de expressionistische 
schrijver Mynona en van Herwarth Walden 
- de eigenaar van de Berlijnse galerie Der

Sturm waar zowel het expressionisme als 
het (Franse) kubisme en het Italiaanse futu
risme werden gebracht. De invloed van het 
Duitse expressionisme op Hanfs werk werd 
ook opgemerkt door critici die de tentoon
stellingen van In de Coornschuere bezoch
ten; zo herkende de criticus Albert 
Plasschaert in Hanfs werken de invloed van 
“der Sturm en andere Duitsche uitingen” .9

Tijdens een van de volgende tentoonstel
lingen, medio mei 1919, waren er nog meer 
expressionistische tekeningen van Hanf 
opgenomen, vier in totaal. In een daarvan 
lijkt [De] Oude Delft te mogen worden her
kend, afgaand op de beschrijving in een 
recensie van “een Delftsch stadshoekje den 
zuiveren geest ademend van iemand, die 
zich ingeleefd voelt in onze straten en 
grachten”.io

Willinks tekening van hetzelfde onder
werp, thans getiteld Delft en eveneens geda
teerd in 1919, vertoont een opvallende gelij
kenis met dit werk. Ze laat eenzelfde, zeer ver
gelijkbare hoek in de Delftse binnenstad zien, 
maar is verder geabstraheerd. Zijn werk biedt 
een doorkijkje over een gracht waarin de 
lichtvlekken onder de bruggetjes zijn uitge
werkt tot stralend witte ovaalfiguren die, 
samen met de bruggenhekjes erboven en de 
spiegelingen ervan in het water, ook enigs
zins overkomen als amandelvormige ogen in 
een nachtelijk stadsgezicht. Verder zijn hier, 
evenals in zijn Landschap, kale bomen met 
nogal harkerige kruinen te herkennen. 11

Het is vooral in dit werk dat Willink beïn
vloed lijkt door Hanfs tekenkunst. Willink 
moet gecharmeerd zijn geweest van deze, 
door Hanf geïmporteerde vorm van het 
Duitse expressionisme.

Confrontatie met het expressionisme

Naast de tentoonstellingen werden er in de 
Kunstzalen In die Coornschuere gezellige 
culturele bijeenkomsten gehouden, avonden 
met hedendaagse muziek, met lezingen over 
contemporaine literatuur én over moderne 
kunst. Daarvoor werden deskundige spre
kers uitgenodigd zoals de in Den Haag ver
blijvende Duitse kunstcriticus EM. Huebner 
(14 november 1919) en de Franse kunste- 
naar-criticus Paul Colin (2 december 1919). 
Zij spraken in het bijzonder over de nieuwste 
ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk.

Hanf was deze twee sprekers voorgegaan 
en had in de lente van 1919 (4 april) een 
lezing gehouden over de ontwikkeling in de 
schilderkunst, zoals die vanaf 1900 in een 
brede Europese context opgang had 
gemaakt.12 Hij benadrukte daarbij dat 
moderne kunstenaars het logische denken 
zoveel mogelijk uitschakelden, om het 
onbewuste de kans te geven invloed op hun 
werk uit te oefenen.

Of Willink die lezing van Hanf in april 
1919 heeft bij gewoond is niet vastgelegd, 
maar het lijkt wel zeer waarschijnlijk. Vast 
staat ih ieder geval dat Willink op dat 
moment geïnteresseerd was in de meest 
vooruitstrevende kunst en er meer van 
wilde weten. Een maand eerder, in maart 
1919, had hij daartoe de bundel De nieuwe 
beweging in de schilderkunst van Theo van 
Doesburg uit 1917 aangeschaft én bestu
deerd.13 In die tekst behandelde Van 
Doesburg dezelfde ontwikkeling die Hanf 
had besproken, van het impressionisme tot 
en met het expressionisme, het kubisme, 
het futurisme en tot wat Van Doesburg de 
absolute schilderkunst noemde.

Willink zelf heeft over zijn ijkpunten en 
inspiratiebronnen in de kunst keer op keer 
laten weten dat voor hem vooral de ten
toonstelling van De Onafhankelijken in het 
voorjaar van 1914 een openbaring is 
geweest. Het waren toen onder meer de 
werken van Wassily Kandinsky, Alexander 
Archipenko en Marc Chagall, die hij er als 
veertienjarige zag (samen met zijn vader), 
die een enorme indruk op hem hadden 
gemaakt. Gezien die waardering zal hij 
zeker de gelegenheid te baat hebben geno
men om in december 1919, en dit keer in 
Delft, meer werk van die internationale 
coryfeeën te gaan bekijken. Hun kunst was 
toen opgenomen in de eerste grote interna
tionale tentoonstelling van moderne kunst 
die in de Kunstzalen In die Coornschuere te 
zien was, een expositie waaraan tot nu toe 
nog - volkomen ten onrechte - weinig aan
dacht werd besteed.14

Die laatste tentoonstelling vormde het 
hoogtepunt in de programmering van het 
jaar 1919. Opgenomen waren werken van
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Bob Hanf

[De] Oude Delft, 1919, verblijfplaats onbekend, 
fotocommissie Rijksmuseum Amsterdam, omstreeks 1950, collectie Joods Historisch Museum, Amsterdam

Kandinsky, Archipenko en Chagall, maar 
ook van andere internationale sterren zoals 
Paul Klee en Oskar Kokoschka. In die 
samenstelling, én in de logistiek van de 
bruiklenen, lijkt nog wel de hand van Hanf 
te mogen worden herkend, die hiervoor 
natuurlijk heel goed zijn contacten in 
Duitsland kon gebruiken.

Het volgende waagstuk van Kunstzalen 
In die Coornschuere was de samenstelling 
van een tentoonstelling van hedendaagse 
kunst uit Nederland die door Duitsland 
moest rondreizen. Het was een project dat 
in december 1920 in Berlijn daadwerkelijk 
is gerealiseerd en dat vooral georganiseerd 
werd door de obscuur gebleven Jacobsen, 
die daarvoor samenwerking met de reeds 
genoemde Huebner had gezocht. Daarmee 
leverden ze een waar huzarenstukje, dat 
jammer genoeg niet het verhoopte effect 
heeft gesorteerd.15

Grafiek, prentenhandel en experiment

Zoals hierboven al even kort is opgemerkt 
drong in de loop van het najaar van 1919 de 
jongere garde van de studentenclub die de 
Delftse Kunstzalen In die Coornschuere leid
de zich op de voorgrond. Het waren vermoe
delijk vooral Van Marie en De Leur die de 
overige leiders wisten te overtuigen het pak
huis zo in te richten dat er ook grafisch werk 
kon worden gemaakt, én verhandeld. Naast 
keramiek (vazen, borden en andere sierob- 
jecten) moet hen de verkoop van prenten 
buitengewoon aantrekkelijk hebben toege
schenen. Dat Van Marie en De Leur zich met 
plezier en vol verve wierpen op hun nieuwe 
rol als handelaar is naderhand prachtig 
beschreven door Marsman, oud HBS-klas- 
genoot van Van Marie en De Leur, die hen 
omstreeks 1919 in hun ‘kunsthandel’ 
opzocht.16 Daarin worden Van Marie en De 
Leur fijntjes uitgetekend als van commercië
le ijver overlopende, met bontmutsen getooi
de en dikke wandelstokken dragende hande
laren die voor hun negotie zelfs betrekkin
gen met Siberië wilden aanknopen.

Behalve aardigheid in zakendoen moeten 
ze ook plezier hebben beleefd aan het expe
rimenteren met verschillende grafische 
kunstuitingen. Uit de prenten die Buijs, Van 
Marie, De Leur en Hanf in 1919 maakten, 
blijkt dat ze dat jaar vele verschillende druk
technieken hadden uitgeprobeerd. Omdat 

de kwaliteit van hun lino- en houtsneden 
kennelijk nog te wensen overliet, schijnt in 
het bijzonder Van Marie in het najaar van 
1919 pogingen te hebben ondernomen om 
daarvoor betere faciliteiten in het voormali
ge graanpakhuis te installeren. Enkele van 
hun (proefdrukken zonden ze enthousiast 
toe aan EG. Waller, prentenverzamelaar en 
biograaf van grafisch Nederland - Van 
Marie deed in zijn begeleidend briefje voor
komen dat de benodigde infrastructuur al 
in de Kunstzalen geïnstalleerd was.17

Willink lijkt in de tweede helft van 1919 
eveneens aangestoken door de lust tot expe
rimenteren én tot het verhandelen van 
kunst die toen in Delft opgang maakte. Dat 
lijkt tenminste te mogen worden afgeleid uit 
enkele, nogal afwijkende kunstuitingen van 
hem die uit dat jaar dateren, alsook uit een 
van zijn spaarzame herinneringen aan Delft 
die hij heeft laten optekenen. Zo heeft Ed 
Wingen enkele schilderingen op papier van 
Willink achterhaald, Park en Verboden toe
gang, beide uit 1919, waarin hij de merk
waardige materiaalcombinatie olieverf en 
benzine heeft toegepast. 18 Willink heeft in 
1973 voorts aan Kramer toevertrouwd 
indertijd in Delft ook witte borden te hebben 
beschilderd, met abstracte versieringen. 
Van die laatste bijzondere werken is tot op 
heden jammer genoeg geen enkel spoor 
achterhaald. Dat hij die destijds echter heeft 
willen verhandelen, en wellicht via 
Kunstzalen In die Coornschuere, is heel wel 
mogelijk, getuige Kramers vermelding dat 
Willink die borden destijds “aan een Delfts 
kunsthandeltje sleet”. 19

Koers richting Duitsland

Na een enorme eruptie van activiteiten 
werden de deuren van Kunstzalen In die 
Coornschuere eind 1920 (of wellicht iets 
later, begin 1921?) nogal abrupt gesloten. 
Hadden de nieuwe leiders zich vertild aan 
hun handel? Of hadden ze him handen vol 
aan de organisatie van de Duitse tournee 
van de tentoonstelling Junge Niederlândische 
Kunst? Feit is dat ze na het succesjaar 1919 
allemaal uit Delft vertrokken. Buijs vestigde 
zich als architect in Haarlem, De Leur ging 
naar China, Van Marie naar Nederlands 
Indië en Jacobsen reisde het fortuin achter
na. Hanf bleef nog even hangen, om uitein
delijk in 1921 naar Amsterdam te gaan.

Willink van zijn kant, had in juli 1919 met 
een geslaagde propedeuse zijn eerste jaar 
bouwkunde afgesloten en had zich begin 
november voor het tweede jaar ingeschre
ven. Naast zijn studie bouwkunde zette hij 
echter ook zijn beeldendekunstexperimen- 
ten voort. Behalve zijn in expressionistische 
stijl getekende werken schilderde hij ook 
enkele portretten en bloemstukken waarin 
de doorwerking van de stijl van 
Schuhmacher en Charley Toorop te herken
nen is, kunstenaars die beiden in 1919 twee
maal in de Delftse Kunstzalen exposeerden.

De artistieke stappen die Willink had 
gezet en zijn klaarblijkelijk gebrek aan affi
niteit met bouwkunde, vooral met het 
meetkundige tekenwerk, moeten hem 
medio november 1919 hebben overtuigd 
om definitief te kiezen voor een carrière als 
beeldend kunstenaar. Slechts enkele dagen 
nadat hij zich weer had ingeschreven, infor
meerde hij zijn ouders te hebben gekozen 
voor een loopbaan als schilder, waarvoor 
hij naar de kunstacademie wilde. Dat hij 
daarbij aan een instituut in Duitsland dacht 
zal echt niet alleen aan het simpele feit heb
ben gelegen dat zijn vader nog wat Duitse 
Goldmarken had liggen.

Willink was via Hanf en de Kunstzalen In 
die Coornschuere in aanraking gekomen 
met het Duitse expressionisme, had in die 
stijl geoefend en wilde zich daarin verder 
bekwamen, in de omgeving die daarvoor 
het meest geschikt leek. Uiteindelijk duurde 
het nog een jaar voor hij - eind 1920 - met 
de trein via Den Haag en Amsterdam naar 
Berlijn vertrok. Toen hij daar eenmaal zat; 
bleken zijn tekeningen, die rechtstreeks 
waren geïnspireerd op het uitgaansleven in 
de Grofistadt, wat stijl betreft nog naadloos 
aan te sluiten bij de tekeningen die hij naar 
het voorbeeld van Hanf eerder in Delft had 
gemaakt.2O

Omzien naar Delft

In zijn Berlijnse tijd en nadien, in de jaren 
’20, wisselde Willink voortdurend en in 
hoog tempo van stijl. Diverse avant-gardis- 
tische stromingen werden door hem 
omhelsd, kort en heftig in zijn kunst toege
past om te worden ingeruild voor een vol
gende. Vanaf de jaren ’30 stapte hij over 
naar de magisch-realistische schilderkunst, 
een stijl die hij de rest van zijn leven trouw 
is gebleven en die hem in de jaren ’30 tot 
een van de meest succesrijke kunstenaars 
van Nederland maakte. Toen zijn jeugd
werk van de jaren ’20 een eerste keer opge
rakeld werd, middenjaren ’70, legitimeerde 
hij die vroege fase door ze te typeren als een 
“omgekeerde start”, gevolgd door een 
“gerijpt inzicht”. Willink deed toen echter 
nog een andere uitspraak: dat stijl niet 
alleen “persoonlijk” moest zijn, maar dat zij 
ook “de uitingen van de tijd zichtbaar 
[moest] maken”.21 Deze uitspraak kan 
mooi worden aangewend om eindelijk eens 
het stof van zijn Delftse werk te blazen en 
dit werk een plaats in zijn oeuvre te geven. 
Voorwaarde voor de bestudering van deze 
kunst, van die ‘stijl’, is dan natuurlijk wel 
dat ze getoetst moet kunnen worden aan de 
historische context waarin ze is ontstaan. 
Precies de doorwerking van het expressio
nisme in Nederland — en vooral dan op 
Nederlandse bodem, bijvoorbeeld in Delft - 
vormt nog steeds een van de minst bestu
deerde episodes in de geschiedenis van de 
Nederlandse moderne kunst. Het verklaart 
ten dele waarom ook het expressionistische 
werk van Willink nooit is gerecipieerd.

Noten

1 Zie Marja Bosma i.s.m. Mare Tilro, De onbekende 
Willink. Het vroege werk 1920-1930, Utrecht, 
Centraal Museum, 1992; en vergelijk onder 
anderen H.C.L. Jaffé, Carel Willink, Amsterdam, 
Meulenhoff/Landshoff, 1986 (derde, herziene 
druk), en Sylvia Willink en Vincent Vlasblom 
(red.), Een eeuw Willink, Benningbroek, 
Uitgeverij Bureau Vlasblom, 2000.

2 Zie Walter Kramer, Willink, ’s Gravenhage/ 
Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1973, p. 8. 
Misschien mag Willinks aquarel Vrouw die 
(thans) in 1922 wordt gedateerd hierop 
betrokken worden? Zie de afbeeldingen bij 
Hans Redeker en Ed Wingen, A.C. Willink. 
Berlijnse periode, G.I.N. gallery, Amsterdam 
22 februari - 4 april 1980 (zonder paginering) 
en Jaffé, op. cit. (noot 1), nr. 40, p. 204.

3 Idem, en vergelijk voor een afbeelding Jaffé, 
op. cit. (noot 1), nr. 11, p. 201; en ook Bosma 
i.s.m. Tilro, op cit. (noot 1), afb. 1; zie verder, 

voor het werk dat Willink in de jaren 1919- 
1920 maakte, vooral het boek van Jaffé, 
nrs. 10-21, pp. 201-202.

4 Hanf was al voor de oorlog in Delft gaan stude
ren, eerst chemie, een studie die hij na zijn 
dienstplicht inruilde voor die van bouwkunde, 
om uiteindelijk geen van beide af te maken. 
Naast zijn bezigheden als beeldend kunstenaar 
schreef, musiceerde en componeerde Hanf 
ook, in zijn eigen wat trage tempo. Zie voor 
Hanf: Toke van Helmond, Bob Hanf 1894- 
1944, in De Engelbewaarder, 24, Amsterdam, 
1982; en Wim van der Beek et.al., Bob Hanf 
1894-1944 Veelzijdig kunstenaar, Zwolle, 
Waanders Uitgevers, 2007.

5 Zie de door Jacob Jacobsen opgestelde brief aan 
Burgemeester en Wethouders van Delft, 
Den Haag, 3 december 1918, Gemeente 
Archief Delft. Die brief was verder vooral 
gericht op het verzoek om 20 cent entree te 
mogen heffen, wat hem - getuige een aanteke
ning op de brief - op 9 december 1918 ook is 
toegestaan. Jacobsen kende Tutein Nolthenius 
vermoedelijk van de cursussen kunstbeschou
wing van H.P. Bremmer, die ze beiden volgden.

6 Zie Van Helmond, op. cit. (noot 4).
7 Zie de Catalogus “In die Coornschuere” Haagweg 

Delft, 15 januari -15 februari 1919, nr. 4, waar 
de titel is verhaspeld tot Pazansïa, in het plak
boek van Hanf, Archief Joods Historisch 
Museum, Amsterdam. De tekening bevindt 
zich thans in de collectie van het Stedelijk 
Museum in Amsterdam. Met de houtsnede is 
vermoedelijk een prent bedoeld waarvan het 
Gemeentemuseum Den Haag ook een exem
plaar bezit (via het legaat van Jan Buijs), 
Calvariënberg, zonder datering, evenals het 
Rijksprentenkabinet in Amsterdam, zie noot 
17. Van der Beek reproduceerde hiervan ook 
een afdruk, Kruisiging, 1919, als ets, zonder 
vermelding van verblijfplaats, zie Van der Beek, 
op. cit. (noot 4), p. 56.

8 Zie Willinks schilderij De klok, 1921, Jaffé, 
op. cit. (noot 1), nr. 24, p. 202.

9 Zie Albert Plasschaert, Delft. In die 
Coornschuere, in Algemeen Handelsblad van 
19 januari 1919.

10 Zie de anonieme recensie Schilderkunst in de 
Delftsche Courant [?], z.d., krantenknipsel in het 
plakboek van Hanf, Archief Joods Historisch 
Museum, Amsterdam. Nadien is de tekening 
enige tijd abusievelijk als Amsterdam en 
Bruggetje Amsterdam aangeduid, zie de 
opschriften op een foto en reproducties in de 
map Hanf (sch/tek), RKD, Den Haag.

11 De tekening is bij mijn weten enkel afgebeeld in 
Hans Redeker en Ed Wingen, A.C. Willink. 
Berlijnse periode, G.I.N. Gallery, Amsterdam 
22 februari - 4 april 1980. De huidige verblijf
plaats is onbekend.

12 Zie de anonieme recensie Het ontstaan van de 
moderne kunst in de Delftsche Courant van 
5 april 1919.

13 Zie Eric J. Schneiderberg, Uit de bibliotheek van 
A.C. Willink, Amsterdam, uitgave De Slegte, 
1993, p. 6. De oorspronkelijke bundel van Van 
Doesburg (met annotaties van Willink?), is in 
bezit van Sylvia Willink, Amsterdam.

14 Alleen al het feit dat er op deze tentoonstelling 
vermoedelijk diverse werken van buitenlandse 
kunstenaars zijn aangekocht, van Kandinsky 
en van Paul Klee, rechtvaardigt een onderzoek 
naar dit evenement.

15 Ook aan deze tentoonstelling is tot op heden, 
en eveneens onterecht, nauwelijks aandacht 
besteed.

16 Zie Hendrik Marsman, Zelfportret van J.E en 
ander proza, Amsterdam, Querido, 1954. 
Diverse passages uit deze autobiografie van 
Marsman, met betrekking tot zijn vrienden in 
Delft en verdere ontmoetingen daar - onder 
anderen met Hanf - zijn geciteerd door 
Van Helmond, op. cit. (noot 4), pp. 76-79. 
De Leur heeft in 1919 een houtsnede gemaakt 
voor de omslag van Marsmans eerste verzen
bundel Ruimteschemer, die als een uitgave van 
In die Coornschuere in Delft was gepland, 
maar die nooit is uitgebracht, zie voor de 
afbeelding opnieuw Van Helmond, p. 63.

17 Zie onder andere de brief van Van Marie aan 
Waller, van 9 oktober 1919, Archief Waller, 
UB, Amsterdam. Zie hun prenten: De Leur, 
Erotiek, 1919 (lino); Van Marie, Narcissus, 
1919 (lino); Buijs, Vuurlelies, 1919 (lino) en 
Hanf, Golgotha, 1919 (houtsnede), in de collec
tie van het Rijksprentenkabinet, Rijksmuseum, 
Amsterdam. Vermoedelijk zijn die prenten alle 
via schenking door Waller in deze collectie 
terechtgekomen. Vergelijk ook hun biografieën 
in EG. Waller, Biographisch Woordenboek van 
Noord Nederlandsche Graveurs, Den Haag, 
Martinus Nijhoff, 1938.

18 Zie Redeker en Wingen, op. cit. (noot 2), en 
vergelijk voor Park ook Jaffé, op. cit. (noot 1), 
nr. 13, p. 201.

19 Zie Kramer, op. cit. (noot 2), p. 8.
20 Zie voor de afbeeldingen van Willinks tekenin

gen, getiteld Berlijns café en gedateerd in 1920, 
twee werken bij Redeker en Wingen, op. cit. 
(noot 2) en voor een derde bij Willink & 
Vlasblom, op. cit. (noot 1), p. 28. Niet bij Jaffé, 
op. cit. (noot 1). Vergelijk deze werken met die 
van Hanf waarvan vooral veel foto’s worden 
bewaard in het Bob Hanf Archief in het Joods 
Historisch Museum, Amsterdam.

21 Zie de door Jaffé aangehaalde uitspraak van 
Willink uit 1975: Jaffé, op. cit, (noot 1), p. 183.
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HELMUT STALLAERTS 24.02.08-20.04.08
BE-PART, Platform voor actuele kunst, Westerlaan 17, 
8790 Waregem, T 056/62 9410, www.be-part.be
Open van woensdag t/m zondag, van 11 tot 17 uur.

Gratis toegang

Helmut Stallaerts, Pan-Optic, 2005-2007 (detail) Bhëractuelekuns patform VO •
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hedendaagse kunst met minigolf

Genieten. Het zit in ons.
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ECHO EGGEBRECHT
AUSTERLITZ

Copyright: Nick Ervinck
07.03 - 19.04.2008

Eric ANGENOT (B), BISSCHEROUX-VOET (NL), Franck BRAGIGAND (F), Nick ERVINCK (B), 
Sonja GANGL (A), Loek GROOTJANS (NL), Frank HALMANS (NL), HAP (B), Thomas 
HUYGHE (B), Jean Bernard KOEMAN(B,NL), Fabian LUYTEN (B), Xavier MARY (B), David 
NEIRINGS (B), Regine SCHUMANN (D), Lionel SCOCCIMARO (F), Kevin VAN BRAAK (NL), 

Veronika VEIT (D)

23/3 - 27/4/ 2008: Knokke-Heist (B), tuin CC Scharpoord
Dagelijks geopend van 10.00 tot 19.00 uur / Contactinfo: 0032 (0)50 630 430 of op website: www.ccknokke-heist.be

18/05 - 22/06/2008: Vlissingen (NL), Machinefabriek - Koningsweg (KSG)
Geopend Donderdag t/m Zondag van 13.00 tot 17.00 uur / Contactinfo 00310118-415505 - of op website: www.burobk.nl

05/07 -10/08/2008: Aalst (B), binnenkoer Stadhuis
Geopend op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur, en van 13.00 tot 17.00 uur, contactinfo: 0032 (0)53 73 23 49 (stedelijk museum Aalst)

EXHIBITION
thursday tilL Saturday 2 to 7pm 
or by appointment
veemarkt 31 - kortrijk (B)

info : www.tercaemermeert.com

-usu Ï —9 €y_ A • Witt k

TC M
TER CAEMER-MEERT CONTEMPORARY

http://www.be-part.be
http://www.ccknokke-heist.be
http://www.burobk.nl
http://www.tercaemermeert.com
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“Mens-zijn, zonder meer, is slechts aan weinigen gegeven.” *
De briefwisseling tussen Adolf Merckx en Jan Walravens, slot: onrust in Celbeton en publicatiehonger

“Het wordt voor mij steeds moeilijker om 
het hoofd koel te houden temidden van al 
die nieuwe gezichten uit de kunstwereld. 
Want nieuwe gezichten betekent andere 
taal, andere opinies, niet alleen over 
kunst, maar over mensen”, verzucht Adolf 
Merckx in november 1959 in een brief 
aan Jan Walravens.1 In de loop van 195S 
en 1959 zijn er steeds meer kunstenaars 
poolshoogte komen nemen in Celbeton, en 
al die artiesten hebben zo hun eigen visie 
op de exposerende en voordragende colle
ga’s in het baancafé.

Onder gelijkgestemden mogen de avon
den dan steeds bekender worden, de zo 
gedroomde volle zalen blijven, tot teleur
stelling van Merckx, nog altijd uit. Tot de 
avond van 20 februari 1960, wanneer 
Theatergroep Area uit Gent Wachten op 
Godot van Beckett opvoert en Merckx voor 
het eerst geïnteresseerden de toegang 
moet weigeren; het kleine café van 
Margriet Michiels barst zowat uit zijn voe- 
gen.2

Een van de gelijkgestemden en trouwe 
bezoekers is Stephan Gorus, kunstschil
der uit Dendermonde en de eerste voorzit
ter van de kunstkring. Adolf Merckx kan 
nauwelijks wachten om het werk van zijn 
“nieuwe ontdekking”, die een roman- 
tisch-impressionistische stijl heeft ver
ruild voor een abstracte, voor te leggen 
aan Walravens.1 Hij onderneemt pogingen 
om Gorus en Walravens met elkaar in con
tact te brengen en regelt dat Walravens de 
Dendermondenaar inleidt op diens eerste 
Celbetonexpositie - het betreft een intro
ductie op papier, weliswaar: voor een 
zoveelste maal moet Walravens persoon
lijk verstek laten gaan.4

Met Gorus’ vrouw en zijn pleitbezorger, 
de advocaat Eugène Roosen, kan Merckx 
minder goed uit de voeten. Al geruime tijd 
stoort hij zich aan de voortvarende koop- 
manshouding van het tweetal; hun pogin
gen om hun eigen status en de verkoop
cijfers van Gorus’ schilderijen wat op te 
krikken, stroken niet met Merckx’ eigen 
streven een onbaatzuchtige kunstkring te 
leiden.5

Maar ook voor Merckx blijkt het lastig 
schipperen tussen zijn publieke rol als 
Celbetonleider en zijn persoonlijk streven 

als publicist. Angstvallig tracht hij een 
weg te vinden tussen de drang naar erken
ning in het literaire veld en de vrees gezien 
te worden als een ‘arrivist’, die zijn forum 
als een springplank gebruikt.6 Merckx 
lijkt een dubbel spel te spelen: enerzijds 
stuurt hij, in momenten van overmoed, 
uiterst proactief teksten naar een tijd
schrift als Ruimte of een uitgeverij als 
Ontwikkeling, om vervolgens bij Jan 
Walravens te verzuchten dat het allemaal 
toch niets voorstelt en dat zijn werk onge
twijfeld overal afgewezen zal worden. De 
mening van zijn vriend blijft hem zoals 
steeds uiterst dierbaar: het liefst zou hij 
voor al zijn uitgaande teksten diens fiat 
krijgen, maar de publicatiedrang is toch 
ook weer zo groot dat hij een enkele keer 
niet kan wachten en alvast een manu
script opstuurt.7

Halverwege de jaren ’60 zal de publica- 
tiestroom langzaamaan op gang komen 
- echter zonder de aanmoediging van 
Walravens, die in 1965 is overleden. Na 
enkele sporadische tijdschriftpublicaties 
in 1957 en 1959 in het Nieuw Vlaams 
Tijdschrift^ en Podium^ brengt uitgeverij 
Ontwikkeling in 1966 Merckx’ eerste 
roman De tocht uit, "[eJen avontuur van de 
geest en van het woord”.1» Het schrijven 
zal echter pas een vlucht nemen vanaf 
1969, wanneer Merckx als kunstcorres- 
pondent voor De Vlaamse Gids en Het 
Laatste Nieuws door heel Europa en de VS 
zal reizen om verslag te doen van uiteenlo
pende tentoonstellingen.11

Celbetons dagen lopen dan al op hun 
eind. Na de verhuizing van het café van 
Margriet in 1970 naar een gehorig etablis
sement in het centrum van Dendermonde 
is het gauw gedaan met de knusse sfeer. 
De vaste bezoekers van weleer, zoals Gust 
Gils, Hugo Raes en de groep rond Boon, 
blijven weg en de frequentie van de avon
den verschuift van tweewekelijks naar 
een enkele keer in het seizoen. Tot het 
forum in 1975 definitief zijn deuren 
sluit.12 Voor Adolf Merckx heeft de drang 
om te publiceren inmiddels de overhand 
gekregen. Na achttien jaar is het tijd voor 
iets nieuws.

Carien Gibcus

* Adolf Merckx aan Jan Walravens, 19-05-1960. 
Privécollectie, Brussel.

1 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 18-11-1959. 
Privécollectie,' Brussel.

2 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 07-03-1960. 
Privécollectie, Brussel.

3 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 24-11-1958, 
06-02-1959, 08-05-1960. Privécollectie, 
Brussel.

4 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 08-05-1960. 
Privécollectie, Brussel; Jan Walravens aan 
Adolf Merckx, 02-03-1959. Archief Celbeton, 
Stadsarchief Dendermonde.

5 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 19-05-1960. 
Privecollectie, Brussel.

6 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 11-03-1959. 
Privécollectie, Brussel.

7 Adolf Merckx aan Jan Walravens, 07-03-1960. 
Privécollectie, Brussel.

8 Adolf Merckx, Sans Blague, in: Nieuw Vlaams 
Tijdschrift, 1958, XII, pp. 1017-1023, 1135- 
1136,1241-1245,1350-1357.

9 Adolf Merckx, Echo voor Celbeton, in: Podium, 
nr. 6, jg. 1958-1959, juli-augustus 1959, 
pp. 355-375.

10 Flaptekst Adolf Merckx, De tocht, Antwerpen, 
Ontwikkeling, 1966.

11 Carien Gibcus, Te ernstig, te speels, te onvatbaar. 
Een institutionele en historisch-contextuele analy
se van de opkomst en ondergang van kunstkring 
Celbeton, Dendermonde (1957-1975), afstu
deerscriptie Nederlandse Taal en Cultuur, 
Rijksuniversiteit Groningen, 2004, p. 222.

12 Ibid.

Transcriptie van de brieven: Carien Gibcus

Dit is het derde deel van de briefwisseling tus
sen Adolf Merckx en Jan Walravens, waarvan 
de eerste twee delen verschenen in de vorige 
twee nummers van De Witte Raaf (nr. 130 en 
131). Vanaf 31 maart 2008 zal de integrale 
correspondentie — incluis de resterende brieven 
van 30 juni 1960 tot 24 mei 1965 - beschik
baar zijn op de website van De Witte Raaf: 
www. dewitteraaf. be.

Merckx Adolf
Steenweg op Aalst 33 G 
Appels

Appels 29 juli 1958

Beste Jan,

Nogmaals dank voor het vriendelijk onthaal. 
Zoals beloofd heb ik de boeken van Claude Roy verstuurd. 
Bijgevoegd vindt gij ook het werk van Simon Vinkenoog. 
Ik heb het in een adem doorgelezen. Ik zal niets meer orakelen 
daarover vermits in de kritieken reeds zoveel gezegd werd. 
Alleen dit: eerlijk voor een Nederlander.

Ik ben zo vrij in dit briefje een gedicht te sluiten. Zoudt 
gij het willen voorleggen aan de Heren van De Vlaamse Gids? 
Dank bij voorbaat.

De groeten aan Mevrouw en aan de kinderen vanwege 
ons allen.

Uw

Amerckx

Maandagavond 
[poststempel 5.8.1958]

Wenduine

Beste vriend Adolf,

Dank voor uw gedicht. Het is alleszins het beste dat ik 
van u las. Ik zond het dadelijk door naar Schepens. Als titel en 
onderwerp van mijn voordracht bij Celbeton heb ik aan 
Brouwers opgegeven: Een Philosophie voor deze tijd. Beste 
groeten aan Frieda, ook van Jeanne,

Uw Jan

Appels 2 september 58

Beste Jan,

Daar wij voor 20 september nog niets in het vooruitzicht 
hebben, had ik Hubert Lampo gevraagd. De lieve jongen heeft 
tot hiertoe nog geen teken van leven gegeven. Ik heb dus 
vandaag een brief klaar voor Willy Van Der Meeren. Ik hoop 
dat hij akkoord gaat om op bovenvermelde datum te spreken 
over architectuur.

Ik heb voor binnenkort ook al gedacht aan Adams, de 
man van de jazz, misschien vraag ik hem voor de opening van 
de tentoonstelling van de foto’s van Jo Boon op 4 oktober 
aanstaande.

In Antwerpen contacteerde ik Ben Klein en Christiaans, 
alsook Vic Estercam die allen hun medewerking beloofden. 
Ik moet u niet verklappen dat ik met de plankenkoorts zit tegen 
zaterdag 6-9-58. Ik verwacht genoeg volk. Ik verwacht vooral 
reactie van het publiek op uw voordracht. Ik zeg: ik verwacht 
en daarom heb ik de trac, omdat het ook wel anders zou 
kunnen uitvallen. Er zit niet zo veel vechtlust in de mensen als 
ik zou wensen.

Uw voordracht in Antwerpen was schitterend. Vous êtes 
un causeur monsieur. Gij hebt daar wel kapitale punten 
aangeraakt. Wat ik hoorde van Michiels en van Volkaert over 
abstracte kunst klinkt tamelijk gemakkelijk en banaal in 
vergelijking met wat gij in mij in beweging hebt gebracht. 
Ik wou dat ik zo gemakkelijk in het publiek kon zeggen wat ik 
te zeggen heb. Ik ben te emotief geloof ik en verlies daardoor 
de draad en begin te zeveren. Misschien gaat het wel beter als 
ik een papiertje in de hand heb. Gelukkig heb ik nog geen 
voldoende reden om een speech af te steken. Alhoewel ik 
misschien een inleidingske zal moeten uitkramen. Ik mag er 
niet aan denken. Zo bij mijzelf, alleen in mijzelf, spreek ik de 
diepste waarheden uit zonder haperen. Ik sta er zelf paf van. 
Soit.
Mag ik u vragen Jan om zaterdag vroeger naar Dendermonde 
te komen dan nodig is en eerst Appels aan te doen? Zodoende 
kunt gij ons versterkt kasteel even in ogenschouw nemen en 
onze bengels de hand drukken. Komt mevrouw niet mee? 
Frieda komt ook naar de avond, schoonmama komt babysitten. 
De doeken van Brouwers zijn niet zo slecht als ik gevreesd had. 
Er zijn zelfs indrukwekkende dingen bij. In Antwerpen waren 
er anders wel mislukkingen genoeg.

Possède Journal Littéraire V de Léautaud. Zou graag 
Le docteur Zivago lezen.

Hoe gaat het met de lectuur van Claude Roy? 
Brengt gij mijn ‘toneelstuk' mee? Dank en tot kort. 
Het allerbeste van ons allen aan u allen,

Dolf



De Witte Raaf -132 / maart-april 2008 24

Adolf Merckx 
Steenweg op Aalst 33 G 
Appels

Appels 9 oktober 1958

Beste Jan,

Wat ik over de foto’s van Boon denk, zult gij 
waarschijnlijk in het ‘bewerkte’ verslag in Het Laatste Nieuws 
gelezen hebben. Niet Wauters spreekt over neo-realisme, maar 
ik zeg dat. Wauters sprak alleen maar over fotografie in het 
algemeen, hij gaf een cursus, zoals de echtgenote van de 
andere Adams zei. Overigens is mevrouw Adams een agressief 
persoontje, sympathiek. Naderhand vernam ik van mijn 
vrouw wat hen overkomen is met him kindje. Dan wordt alles 
weer duidelijker. Ik heb niet de kans gehad mijn deelneming 
uit te drukken, trouwens het zou misschien artificieel geklonken 
hebben. Ze mag het wel weten en de vader ook dat ik mij kan 
voorstellen wat er gebeurt. Woorden zijn nutteloos. Zo’n dingen 
zijn te erg.

Wat ik wou vragen, Jan, en ik zal het niet meer doen 
daarna, wanneer kunt gij ons een avond afstaan, ik bedoel 
Maurice De Clercq, Jan Heymans, Stephan Gorus en ik? Liefst 
een donderdag of een zaterdag, liefst zo vlug mogelijk. 
Misschien nog vóór zondag 19 oktober als Lampo komt.

De Clercq is een man van rond de 40, twijfelaar, 
schrikachtig, humorist bijwijlen, met neigingen tot 
neerslachtigheid. Hij zou uw oordeel over zijn werk willen 
kennen, hij zal werken meebrengen; ik heb hem verwittigd, 
spaar hem niet!

Stephan Gorus is eveneens een ‘oudere’. Hij komt zonder 
werken, maar wil u enkele vragen stellen, het is een vent met 
zeer persoonlijke zienswijzen, werkelijk een denker, onze 
voorzitter.

Jan Heymans is een vriend, die zoekt zoals iedereen die 
niet ‘gevonden’ heeft, mijn leeftijd ongeveer of jonger.

Deze week is de broer van mijn vrouw die piloot was in 
Kongo, nog niet lang getrouwd, 2 kinderen, 27 jaar, te pletter 
gevlogen tegen een vulkaan. Fini.

Burssens heeft mij verleden zaterdag gevraagd om u er 
aan te herinneren dat de opening van zijn tentoonstelling 
doorgaat op zaterdag 31 januari 1959 te 19u30. Laat gij mij 
tijdig de titel kennen?

Ik wacht tot morgenvroeg op nieuws van Ivo Michiels, 
aan wie ik vroeg om Lampo in te leiden, anders doe ik het.

Dat is alles en excuseer voor de last.

Tot horen, lezen of ziens

en de groeten aan de kinderen en mevrouw

ook aan het echtpaar Adams René

ook aan Adams Roger.

vanwege de bende in Appels

Dolf

Appels 11 november 58

Beste Jan,

Ik heb van Florent wel gehoord dat gij zo weinig tijd over 
hebt. Toch waag ik het u lastig te vallen met deze brief.

Ingesloten zult gij een prozatekst van mij vinden.
Gij hebt het reeds doorbladerd toen het nog onafgewerkt was. 
Ik heb het nu overgetikt en hier en daar heb ik geschrapt. Ik 
vind het zelf goed. Wat ik u wou vragen: lees het a.u.b. Indien 
gij het goed vindt, wat zoudt gij aanraden; De Vlaamse Gids, 
Podium, Manteau of iets anders? Liefst zou ik er wat willen aan 
verdienen. Wij zitten voor ’t ogenblik in de penarie. Wij hebben 
geld geleend om een garage te bouwen. Nu stellen wij vast dat 
wij 3 à 4000 F te kort komen. Wij zullen dus nog moeten 
lenen, tenzij er geld in ’t bakske komt.

Dit stuk heeft een (beleefde) ervaring als vertrek. In 
Parijs heb ik op een nacht een vrouw zo horen huilen, dat het 
mij altijd bijgebleven is. Verder speelde toen in mij de 
herinnering aan de film: De blauwe engel. De rest is dan 
gegroeid met het schrijven.

Dank voor de toegestuurde Vlaamse Gids. Ik ben niet 
geboren in Anderlecht maar in Herne (8-6-27). Zeer vereerd 
met het predicaat: oprichter-secretaris van "Celleton". 
Het moest Celbeton zijn, maar enfin, dat heeft weinig belang.

Hebt gij die 2 boeken van Claude Roy wel ontvangen?
Ik vraag het maar omdat ik er niet aan gedacht heb het vroeger 
te doen. Graag zou ik later van u het boek van een zekere 
Borges, dat Florent aan ’t lezen was, eens lenen. Kan dat?

Nog iets. In het nummer van oktober van Temps 
Modernes werd aangekondigd dat een speciaal nummer over 
Spanje ging verschijnen. Is dat reeds gebeurd? Zo ja, dan bestel 
ik het.

Wat Celbeton betreft. De laatste tijd was de opkomst niet 
schitterend. Het is moeilijk om de mensen aan te trekken. Ik 
heb kennis gemaakt met Bertien Buyl toen Lampo is komen 
spreken. Zij zal waarschijnlijk voorlezen op de opening van de 
tentoonstelling van haar man (Rover). De tentoonstelling Vic 
Estercam, die thans bezig is, is goed. Estercam heeft tot hiertoe 
3 werken verkocht aan Torck uit Deinze, een vierde werk is in 
optie.

Ik ben nieuwsgierig voor de pater die zaterdag komt. 
Het schijnt dat hij in Rome teruggestuurd werd, hij studeerde 
daar Gregoriaanse muziek.

Van Der Meeren komt op 13-12-58, alsook Krijgelmans, 
Guy Voets komt spreken over Noord-Afrikaanse letterkunde op 
17-1-59, enz...

Ik ben van zin om Coulommier te vragen voor een van de 
twee periodes: 25-4-59 tot 16-5-59 of 23-5-59 tot 13-6-59.

Florent heeft niets en zal niets hebben. Reinout d’Haese zou 
misschien wel toegeven op de duur.

Moest gij ooit nog liefhebbers kennen, à votre service et 
avec plaisir.

Ik heb gehoord dat gij de prijs van de Pers te Brussel 
ontvangen hebt. Ik ben volledig akkoord met deze toekenning 
(Precies of ik een akkoord te geven heb). Mensen van Brussel is 
werkelijk een mooi stukje over de Brusselaars. Proficiat!

Ik zal eens een serieuze, schone brief schrijven aan R.E 
Lissens om te weten te komen of hij in zijn Periscoop gedeelten 
van de verslagen opneemt die ik hem regelmatig stuur. Of ziet 
gij hem soms? Een onnozel woord kan soms veel doen.

Als gij dan eens wilt denken aan Maurice De Clercq, hij 
exposeert in januari in Les Contemporains. Vooraf zou hij 
graag zijn werk eens laten zien, op een avond, en dan komen 
Gorus, Heymans en ik mee. Gorus en Heymans, dat zijn mijn 
compagnons d’équipe.

Ik ben ook naar de Boekenbeurs geweest te Antwerpen 
en heb foliekens gedaan:

Crises in leven en liefde, historie en techniek door Ortega y 
Gasset.

Geschiedenis van de moderne wijsbegeerte in Europa door 
Bochensky

Onder het melkwoud door Dylan Thomas (vert. Claus) 
Mens en massa in deze tijd door Freyer 
Ik lees nu: Het avontuur van de geest door Matthijs 

Vermeulen (langdradig, maar niet banaal)
LTnvité door S. De Beauvoir van Florent.
Ik zit met een stuk in het hoofd en zou het willen 

schrijven.
Met Ben Cami vlot het niet zo goed meer. In de tijd van 

het tijdschrift dat hij wou stichten, verzette hij zich eerst tegen 
de opneming in de redactie van Ivo Michiels, eerst inlichtingen 
nemen zei hij. Ik zag Michiels in Antwerpen en vertelde hem 
de woorden van Cami. Ik vroeg hem ook of hij fascist geweest 
was of iets dergelijks. Hij antwoordde: wat wilt gij op 17-18 
jaar. Ik wist genoeg. Daarbij iedereen heeft het recht om te 
evolueren en ik ben er tegen om de mensen te klasseren naar 
hun verleden. Fascisme is geen ingeboren eigenschap, zoals 
Ben Cami wil doen uitschijnen. Fascisme is volgens mij nog 
minder een filosofie dan wel een houding zonder filosofie. Soit. 
Nu moet Ben wel iets gehoord of gevoeld hebben van mijn 
ontmoeting met Michiels. Hij verwijt mij onkiesheid en dat is 
misschien wel zo. In ieder geval, Ben heeft soms iets 
dubbelzinnigs over hem en hij schrikt er niet voor terug om te 
trachten te beledigen. Ik ben uiterst tevreden dat van dat blad 
niets in huis komt. Ik was toch niet bereid om daar mijn tijd in 
te steken zonder te weten wie met de eer zou gaan lopen. 
Ik begin zo langzamerhand dingen rondom mij op te merken 
die mij tot voorzichtigheid aanzetten, voorzichtigheid en 
waakzaamheid, want overal huilen de wolven in het bos van 
de letterkunde.

Verleden voordracht (opening van Estercam), mijn 
vrouw was naar Hekelgem met de kinderen, reed ik ’s avonds 
mee met De Clercq en Cami naar Erembodegem. Ik hing dus 
van hen af. Ben deed zijn gewone café's aan onderweg, zodat ik 
ziek thuiskwam. Ik was niet alleen fysisch kapot, maar ook van 
binnen scheelde er iets. Ben heeft de ganse weg door gezaagd 
over die zaak met Michiels. Ik kreeg op de zenuwen [sic] en ben 
dan ook zo gauw ik kon op de vlucht geslagen.

Ik weet het, het is misschien kleingeestig wat ik nu aan 
het doen ben, maar het moet mij van het hart. Allerlei details 
vallen mij te binnen. Ben Cami die in zijn schemerlampen 
onder de zon de filosoof wil uithangen en bij een interessante 
voordracht over filosofie verklaart: dat is veel te geleerd voor 
mij. Of die bij het interview met Vic Estercam bijna in slaap 
valt. Hij heeft kwaliteiten maar wil ze niet laten zien. Ik blijf 
van goede wil en tracht hem te begrijpen, maar het zal zijn 
schuld zijn als ik op mijn hoede blijf. Ik ben trouwens niet 
alleen.

Wat Boon betreft, die zien wij praktisch niet meer. 
Hij sluit zich nog meer op dan vroeger. D’Haese is uit de 
circulatie verdwenen. Wat een wereld.

Wij dóen voort, met of zonder die mensen.

Ik hoop maar dat ik u niet te zeer verveeld heb. 
Misschien krijg ik wel een antwoord.

Het beste van ons allen en dat het u allen voor de wind 
moge gaan!

Dolf

Appels 24 november 1958

Beste Jan,

Nog over het stuk Echo dat ik u gestuurd heb. Indien gij 
mijn werk apprecieert en gij stuurt het door naar Podium des te 
beter en ik dank u bij voorbaat.

Nochtans, moest ik ooit de indruk krijgen dat gij het 
doorstuurt, alleen om mij plezier te doen, ik zou er geweldig 
spijt van hebben. Ik zou mij dan in dezelfde positie bevinden 
als zovelen die publiceren of er in slagen gepubliceerd te 
geraken doordat ze stevige relaties bezitten in de wereld van de 
kritiek of van de uitgeverij. Het klinkt misschien voorhistorisch 
maar er zijn van die principes waar ik aan vasthoud. Tussen 
haakjes gezegd, ik vind mijn stuk Echo goed. Ik heb daar al 
schrijvende mogelijkheden gewaar geworden die, moest ik ze 
verder uitbuiten, tot resultaten kunnen leiden. Ik zeg indien... 
Ik voel geweldig veel voor James Joyce en Virginia Woolf. In die 
richting ligt misschien de vernieuwing van de schrijverij, van 
het proza. Waarom moeten proza en poëzie gescheiden blijven? 
Ik vraag mij dat werkelijk af. Eerder zou ik gediend zijn met een 
stijl, los van interpunctie, louter afgaand op de ingeving van 
het ogenblik. Leven in het ogenblik dat een totaliteit is van 
verleden en toekomst, dat banaal en verheven is tegelijk. 
Schrijven zou alleen maar uitleven moeten zijn, de vorm komt 
dan wel en de vorm zal gedicteerd worden door de 

persoonlijkheid die men geworden is. Het is niet nodig te 
vervallen in het woord om het woord, als alleen maar klank 
meer, spel of constructie in het lege. De woorden blijven 
conventies ter aanduiding van verre of van nabij van de 
werkelijkheid. Ik beweer niet dat de vorming van nieuwe 
woorden uitgesloten moet worden, het blijft een eventualiteit. 
Altijd volgens de ingeving en niets anders!

Ik heb al de tijd.
Wat Celbeton betreft, wij vertrouwen op u voor 28-2-59 

(Rover - Picard) en voor 31-1-59 (Burssens). Van Der Meeren 
heeft zojuist afgeschreven voor 13-12-58 en vraagt een 
omwisseling. Gelukkig had ik Bergen gepolst. Hij gaf twee 
titels: over de muurschilderingen van de Pyreneeën in Spanje 
en van Afrika of over Max Bill te Ulm. Hij zal heel zeker 
akkoord gaan voor 13-12-58. Tegen die tijd laten we eens een 
speciale uitnodiging drukken met een ‘regeringsverklaring’. 
(Dit met het geld dat Estercam ons beloofd heeft, hij verkocht 
namelijk drie doeken bij ons.) Guy Voets komt op 17-1-59 
(Noord- Afrikaanse literatuur). Burssens ging Walschap polsen 
voor 14-2-59. Afwachten. Alhoewel ik niet zozeer op 
Walschap verlekkerd ben. Hij heeft een godsdienstcomplex en 
dat verveelt op den duur. Voor Picard zullen wij wel een 
festival-atmosfeer kunnen Scheppen, reken daar maar op. 
Rosseels van de Standaard komt ook (film).

Vanmorgen ben ik bij onze voorzitter Stephan Gorus 
binnengelopen. Eindelijk heeft hij drie doeken uit zijn atelier 
naar beneden gehaald en in zijn woonkamer gehangen. Wij 
wisten eerst door zijn zoon en dochter dat hij reeds lang aan 
’t ‘experimenteren’ was. Al discussiërende met hem in 
Celbeton, thuis en bij hem, voelde ik dat er in hem iets gaande 
was. Hij is begonnen op zeer jonge leeftijd onder de invloed van 
zijn vader Pieter Gorus. Hij worstelde het expressionisme door 
en is thans tot abstracte werken gekomen. In zijn laatste werk 
was die evolutie reeds merkbaar. Wel moet ik het toegeven, 
Gorus is een schilder van formaat! Hij is een genie van de 
kleur, daar twijfel ik niet meer aan. Het expressieve laat hem 
niet los natuurlijk, maar is dat een zonde? En welk een verve, 
een geste zoals gij het in Antwerpen gezegd hebt, il gesto! 
Celbeton heeft natuurlijk een invloed gehad. Het was voor hem 
een steun en een aansporing. Als gij komt, moet gij hem zien, 
gij zult er geen spijt van hebben. Volgens mij zou hij thans niet 
misstaan hebben in de 50 jaar op de Expo!

Tot ziens of horen

Dolf

Dinsdagavond, 3-2-1959

Beste vriend Dolf,

Een goed en een slecht nieuws. Ik zeg eerst het slechte: 
ik kan op 28 februari niet naar Dendermonde komen. Ik heb te 
Brussel een samenkomst van de journalisten waaraan ik niet 
kan ontsnappen. Het goede nieuws: Hugo Claus en Roel 
D’Haese komen samen naar Dendermonde voor het einde van 
uw seizoen. Ze zijn allebei akkoord. Schrijf hen niet. Ik breng 
alles in orde. Nog eens gefeliciteerd met uw Burssens-avond.

Uw Jan W.

Appels 6 februari 59

Beste Jan,

Ik ben misschien en mal d’écrire, maar ik zal het zo kort 
mogelijk maken. Ik had gehoopt, nu we met deze 
carnavalsdagen een paar dagen vrijaf hebben, even over te 
wippen naar Kraainem. Ik zou u gevraagd hebben om op de 
divan te mogen slapen, want mijn moeder zit weer in 
Duitsland. Ik zou dan een fles van die Spaanse wijn 
meegebracht hebben, daarmee zouden wij dan eens lekker 
kunnen drinken hebben. Enz...

Afijn, het mocht niet wezen. Het spijt mij, maar ik troost 
mijzelf nogal gemakkelijk, temeer daar ik wel enig bezwaar 
heb tegen dat slapen, namelijk dat het geen gewoonte mag 
worden. Gezwegen dan nog over het feit dat ik uw mening 
daarover niet ken. Die zou weleens anders kunnen uitvallen 
dan ik in mijn argeloosheid geloof.

Deze week kwam een zekere heer De Freine uit Tienen 
mij bezoeken op de school. Ik was die middag juist van dienst 
op de speelplaats en zat wat verveeld met de zaak. Onze 
verantwoordelijkheid is heel groot op dat stuk. Die heer nu 
vertelde dat hij door u gestuurd was. Hij kwam een eerste 
contact opnemen met Celbeton: uitwisselingen, enz.,. Zij willen 
in Tienen ook zoiets als Celbeton stichten, in een café, niet om 
de concurrentie aan te gaan met ons, maar omdat ze zo’n 
initiatief sympathiek vinden. Hij schonk mij een nummer van 
het tijdschrift Lens, van het suggestief vitalisme, ge weet wel, 
en een exemplaar van zijn roman Windtijd, wolftijd. Ik heb de 
indruk dat de heer De Freine veel afweet van krijgszaken en 
misschien niet afzijdig gestaan heeft van het krijgsgewoel 
tussen 40 en 45. Met andere woorden ik rook in hem de 
‘zwarte’. Dat kan mij niet schelen en het enige wat ik verwacht 
van zo iemand, dat is dat hij die dingen overboord werpt. 
Ik ben die roman gaan lezen, hij is bijna uit. Interessante 
kwestie van toekomstig oorlogsbeeld, wat danig overladen met 
superlatieven van rottigheid en gruwel, storende taalfouten, ik 
bedoel fouten in de zinsconstructie. Het is een verhaal en bevat 
mogelijkheden. Het heeft wat weg van Stalingrad van Plevier. 
Ik sprak hem over Sempels en liet los dat die jongen aan 
vervolgingswaanzin schijnt te lijden. Hij beaamde dit. 
Afwachten nu.

Nu zaterdag 14 februari komt Bertien Buyl. Rover zal 
haar inleiden. Op het programma staat ook een debat over:
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Abstracte kunst, kunst van deze tijd. Jan Heymans en ik zullen 
als moderators optreden. Ik ben van oordeel dat dat 
interessant kan worden.

Vanavond ben ik alleen thuis, ik hoor Johan almaar uit 
zijn bed komen en het licht aansteken en ik zal nog met een 
verschrikkelijk gezicht naar boven moeten stormen om de 
tucht te handhaven, tenzij zij in slaap vallen en dan ben ik 
gered. Frieda is naar Brussel, naar het circus Knie en ik 
verwacht Jan Heymans. Samen zullen wij dan de punten 
vastleggen waarop het debat zal gebouwd worden. Vooreerst 
zullen formuleringen moeten uitgesproken worden: wat is 
kunst? Welke zijn de kenmerken van deze tijd? En dan die bom 
‘abstract’ daar middenin.

Mijn gedachten draaien rond de types van Ortega y 
Gasset: de mens die zich in zichzelf keert en de verbijsterde 
mens, de mens die buiten zichzelf leeft. Wij staan tegenover 
situaties en moeten die naar onze hand zetten of we 
‘verbijsteren’. Kunst voortbrengen is nu volgens mij een daad 
van zelfinkeer.

Anders nog: elke kunst bevat een element van 
abstractie, als abstractie betekent aftrekken van de 
werkelijkheid en met die afgetrokken elementen een eigen 
wereld bouwen: het kunstwerk. Kunst wordt onvermijdelijk 
geboren uit de mens en die mens bevindt zich steeds tegenover 
situaties, niet in de situatie want dan is hij verloren. Indien bij 
de figuratieven die afgetrokken elementen nog figuratief 
waren, rechtstreeks ontleend aan de zichtbare situatie, thans is 
de mens achter de dingen gaan kijken, hij heeft ze doorbroken, 
getranscendeerd. De dingen zijn geen hindernis meer, maar 
tegelijkertijd geen houvast meer. Vandaar die vrijheid en die 
onrust in de moderne kunst, die beweging en soms dat 
wiskundige, dat tenslotte slechts een maniakale vorm is om de 
beweging gevangen te zetten.

Gij ziet, ik heb een soort schema in de geest. Le tout c’est 
de condenser cet exposé et de le présenter sous une forme 
arrondie. Daarna moet de strijd maar ontbranden. Er wordt te 
veel gebabbeld over al die zaken en te weinig nagedacht.

Ik heb Stephan Gorus laten weten dat gij bereid waart 
om hem een tekst te bezorgen voor zijn uitnodigingen. 
Zijn expositie met nieuw werk in Celbeton wordt acht dagen 
vervroegd en valt op 21 maart 1959. Louis Pas zal een concert 
geven (piano) en ik zal voorlezen tijdens de pauze. Ons beider 
innig verlangen is nu dat gij in eigen persoon ons beiden zoudt 
komen inleiden, maar ik vrees dat het bij een verlangen zal 
blijven. In elk geval wij geloven misschien nog in mirakels. Stel 
u voor dat de televisie dan zou komen en dan pas zou Celbeton 
een eerste stap gezet hebben. Zolang wijzelf niets laten zien 
van onze prestaties, hoe bescheiden zij ook mogen zijn, zolang 
hebben wij geen ‘gezicht’. Wij zijn nog te zeer mensen zonder 
‘aangezicht’. Jan ik vraag het u, als gij wilt komen, wees 
welkom. Ziedaar het is er uit.

Ik heb zojuist De Groene gekregen en heb al gezien dat er 
een artikel in staat over K. Marx en Dr. Zjivago. Ik zit op hete 
kolen om het te lezen, temeer daar ik het zou willen vergelijken 
met wat gij over Pasternak geschreven hebt in de Periscoop. 
Ik heb het eerste deel van het boek gelezen en het doet mij tot 
hiertoe sterk denken aan bepaalde werken van Gorki.

Boon had beloofd om in de Vooruit iets te zetten over de 
Burssens-avond, maar naar hetgeen men mij meedeelt is 
daarvan tot hiertoe nog niets terechtgekomen. Ik vrees weeral 
het ergste. Want voor mij is dat erg. Het zou mijn indruk 
versterken dat Boon voor Celbeton niet veel voelt. Het kan nog 
komen dat bericht maar we zijn al vrijdag.

Ik ga morgen toch naar Brussel met Jan Heymans, mijn 
trouwe 'Celbetonner', en wij zullen de exposities bezoeken.

De hartelijke groeten van

Dolf en zijn bende uit Appels aan de mannen van 
Kraainem

Wilt gij Echo terugsturen?
Dank.

Appels 22 februari 59

Beste Jan,

Het is goed weer. De kinderen spelen buiten. Ik krijg zo 
langzamerhand weer de lente in mijn lichaam.

Gisteren is Claude Krijgelmans hier op bezoek geweest. 
Hij bracht het boek Sur Nietszche terug, van Bataille, dat ik 
voor hem aangevraagd had in de bibliotheek van het 
ministerie. Hij heeft een ander meegenomen van mij, Paris - 
New York, aller retour van H. Miller, het enige wat hij van die 
schrijver nog niet gelezen had. Wij hebben over literatuur 
gesproken. Krijgelmans heeft geweldig veel gelezen en het 
wonder is dat hij daarbij goed, zeer goed schrijft.

Ik ben o. a. in Vijfstromenland van Bouman bezig. Zeer 
interessant. Ik heb ook het laatste boek van Heidegger gekocht, 
Essais et conférences. Ik ben benieuwd.

Mijn toneelstuk Eden zou ik willen omwerken tot roman. 
Het zal lang duren maar ik zie er mogelijkheden in. Tussen 
haakjes gezegd, het N.V.T. heeft in nr. 9 een aanvang gemaakt 
met mijn Sans blague, titel gegeven door Jonckheere, want ik 
had eerst Democratie gezet. Ik heb ook een prospectus van Jaak 
Brouwers ontvangen. Ik zal het kopen.

Nu wat anders.
De tentoonstelling van Stephan Gorus zal nu definitief 

geopend worden op 28 maart 1959 te 19u30. Louis Pas, 
pianist uit Zele, die indertijd deelnam aan het Concours 
Elisabeth, zal spelen. Tussen twee uitvoeringen in zal ik 
voorlezen uit Echo.

Kunt en wilt gij ons beiden of Stephan alleen desnoods 
inleiden?

Wilt gij mij zo vlug mogelijk inlichten, dan kan ik met 
positieve gegevens de televisie aanspreken.

Zo niet, stuurt gij dan een tekst voor Stephan en mijn 
Echo?

Ik houd dus geen rekening met een brief van u die 
eventueel die van mij mocht kruisen en wacht geduldig.

Hartelijk

Dolf

De groeten van ons allen aan u allen

P.S. Ik heb geschreven naar Teirlinck voor BursSens en voor 
Gorus zoals gij mij gezegd hebt, nog geen antwoord of 
gevolgen echter.

Kraainem, 2 maart 1959 
Hortensialaan 25

Beste Adolf,

Met dezelfde post zend ik u Echo terug. Stuur de tekst zelf 
naar Gerrit Kouwenaar, J.W. Brouwersstraat 32 te Amsterdam, 
na uw lectuur. Ik zal hem inmiddels geschreven hebben.

Hoe is de Picard-avond afgelopen? Ik hoor het wel van u.
Voor Stephan Gorus krijgt gij een tekstje van mij, maar 

zelf zal ik niet kunnen komen. Op 28 maart ben ik aan zee.
Weer zeer weinig vrije tijd. Afschuwelijk is dat.
Ik lees nu een boek dat gij absoluut moet lezen, het zal u 

bouleverseren: Ferdydurke van Witold Gombrowicz. Magnifiek. 
Claus laat het mij lezen. Het is uniek.

Zeer hartelijk blijf ik uw

Jan

Appels 11 maart 1959

Beste Jan,

Toen ik u zaterdag op de tentoonstelling van Hugo Claus 
ontmoette, had ik De Groene nog niet gelezen, zoniet had ik u 
bedankt voor de vermelding van Celbeton in uw artikel over 
Gaston Burssens.

Vandaag kreeg ik het nieuwe nummer van De Vlaamse 
Gids in handen. Werkelijk interessant. De Vlaamse Gids wordt 
met de dag levender. Ik had gedacht dat mijn stukje Het concert 
er zou ingestaan hebben, je moet maar pretentie hebben. 
Ik heb nog een weinig hoop, om de eenvoudige reden dat ik het 
manuscript nog niet teruggestuurd kreeg. Misschien weet gij 
meer over het spel in de coulissen.

Vanmorgen telefoon naar Ivo Michiels: hij kan niet met 
zekerheid zeggen of hij zal kunnen komen, moet 
waarschijnlijk naar Amsterdam. Begin volgende week zal hij 
beslist ja of neen kunnen zeggen. Hij raadt ons aan in ieder 
geval uw tekst te vragen. Wilt gij die dan zo vlug mogelijk 
sturen, samen met mijn Echo misschien? Dank bij voorbaat. 
Op die manier kan Gorus reeds denken aan de drukker. Moest 
Michiels bijtijds inspringen, dan vermelden wij hem ook op de 
kaarten. Hij heeft daartegen geen enkel bezwaar en ik durf 
hopen dat gij er eveneens niets tegen hebt. Het zal Gorus een 
hart onder de riem zetten, want hij heeft het absoluut zwaar te 
verduren, en van zijn omgeving die hem meelijdend bejegent 
en van zijn vrouw die van al dat abstract geen centjes meer ziet 
binnenkomen. Hij verdient het geholpen te worden.

Samen met deze brief stuur ik een aanvraag naar Lode 
van Uytven voor onze avond op 28-3-59. Kunt gij ons helpen 
in die richting?

Het toeval wil dat ik ook in het zaakje betrokken ben, 
ziet ge waar ik heen wil? Die Merckx is een geslepen vos, onder 
zijn masker van onbaatzuchtigheid verstaat hij de kunst 
ongemerkt zijn schaapjes op het droge te brengen. Binnenkort 
verdien ik misschien ook de naam van arrivist, wie weet?

Verleden zaterdag hebben Jan Heymans en ik een zeer 
interessant weekend doorgebracht. Eerst de boeiende Claus
tentoonstelling, de ontmoeting met u, daarna de opvoering 
van het prachtige stuk van Arthur Miller De heksen van Salem, 
ergens in de buurt van de Grote Markt Spaghetti à Ia 
Bolognaise gegeten met kilo’s peper, daarna een feestje 
meegemaakt op het appartement van Maurice Wyckaert, 
prachtige schilderijen gezien en mensen ontmoet, o.a. 
Coulommier, Yperman, Martha Gevers, Walter Korun, Roel 
D’Haese, Gentil en Clara Haesaert, Bogaert, enz., raakten 
verzeild bij een Rus op de Grote Markt, Galerie Ex-Libris boven. 
Van deze laatste vernam ik dat er in Dendermonde een 
collectionneur woont, een zekere Vermeersch, die Kandinsky 
in zijn bezit heeft. Wij gaan die trachten te bereiken.

Wij zijn bij Florent gaan slapen, die heel vriendelijk was. 
Ik ben begonnen aan mijn ‘roman’.

Voilà. Het wachten is op uw tekst en op mijn Echo.

Hartelijk en tot ziens.

Uw,

Dolf

De groeten van Frieda, Peter, Veerle en Johan aan Jan, 
Jeanne, Els, Chris en Anne.

[bijgevoegd]
Het was bijna middernacht toen Adolf Merckx mij na zekere 
voordracht in Celbeton naar zijn huis meesleurde en mij daar de 
nieuwe, ‘tachistische’ schilderijen van Stephan Gorus toonde. 
Plots stond zijn kamer vol kleur: felle en schetterende 
uitstortingen van meestal een enkele kleur in al haar

>
schakeringen. Of beter: wij stonden voor geen kleuren doch voor 
een temperament. Wij zagen hoe een man op heftige wijze zijn 
levenskracht en de spanningen van zijn gemoed tot uitdrukking 
bracht. Wij stonden voor geen schilderijen, wij luisterden naar 
een mens die riep: ik ben.

Weerklinkt die kreet reeds in ieder werk met dezelfde gaafheid?
Heeft hij steeds een eigen klank verkregen? En is hij duurzaam? 
De eerste tentoonstelling der nieuwe werken van Stephan Gorus 
in Celbeton zal het misschien uitwijzen. Maar dat hier een 
schilder met een buitengewoon temperament aan het werk is, dit 
staat vast en mag ver van alledaags heten in onze huidige, 
tamelijk gesofistikeerde schilderkunst.

Jan Walravens i

Appels 8 april 1959

Beste Jan,

Ik zal zo bondig mogelijk zijn.
Mijn stuk Het concert dat ik naar De Vlaamse Gids 

gestuurd had, kan niet opgenomen worden. Ik ben er eigenlijk 
blij om want het is niet dat, te jong, te onnozel zelfs. Het zal 
niet meer gebeuren dat ik er zo licht over stap.

Hierbij vindt gij dan 4 reproducties van werken van 
Stephan:
Vuurvogel
Licht en duister
Spanning 1 voorbehouden door de staat
Blauwe compositie f

Stephan vraagt of het mogelijk is de foto’s die niet 
gebruikt worden, terug te bezorgen en eventueel de foto die 
gereproduceerd wordt ook. Ik heb ze tussen karton gestoken 
om de schade te beperken.

Dank bij voorbaat voor het artikel. Ik zal wel trachten 
uit te vissen wanneer het verschenen is, of kunt gij het mij 
zeggen?

Teirlinck is geweest verleden zaterdag. Ik was er niet. 
Hij vond Celbeton sympathiek en de expositie van Stephan heel 
goed.
Stephan is geboren te Dendermonde op 25-4-1913.
Academie Dendermonde.
Exposities: Brussel, Gent, Antwerpen, Mechelen, St. Niklaas, 
collectief te Parijs en te München - alles figuratief 
Abstract: Celbeton.
Andere titels: Tweeluik (oerwoudachtig groen), Visioen (vlekjes 
allemaal). Kleurenscherzo - zie hoger.

Later vertel ik wel meer want vandaag is het al welletjes (de 
Gorussen, Krijgelmans en voor ’t ogenblik nog Heymans op 
bezoek).

Daag

Dolf

Groeten van ons allen aan u allen

N.I.R. dus op 24 april?

>

Appels 13-4-59

Beste Jan,

1. De papieren van de P.E.N. Club goed ontvangen. 
Je me suis fendu de 100 F. Daarmee doe ik dan mijn intrede 
onder de big bosses van de letterkunde. Ik ben nieuwsgierig 
hoe ik daar zal te schilderen zitten. Ik hoop wel iemand te 
vinden om de schijn te redden dat ik daar verloren loop. Dank 
u voor de oorkonde. Ik heb ze ondertekend omdat ik er kan 
akkoord mee gaan.

2. Ik heb gehoord dat gij nu zaterdag in het Hessenhuis »
gaat spreken. Ik zit er nu al over te piekeren, want...

Johan Merckx en ik komen reeds zaterdag naar Brussel, 
tenminste als mijne moeder thuis is en dat zal wel. Moest gij 
soms voor mij de mogelijkheid zien om vanuit Brussel met u, in 
de wagen van een ander voorlopig, mee te rijden, graag hoor. 
Of, ik bel Marcel Wauters op, want ik weet dat G. Burssens bij 
hem komt dineren en dat ze dan naar Antwerpen gaan. Ik zal 
al mijne ressources uitbuiten, want op geld moet ik niet te veel 
rekenen, om de eenvoudige reden dat ik er weinig heb.

3. Ik hoop voor Stephan dat hij dat artikel van u in het 
L.N. krijgt. Op zijn dankbrief heeft Teirlinck geantwoord dat 
van de 2 voorbehouden schilderijen, slechts één zal gekocht 
worden. Dat is dan dat. Alles bijeen prachtig. Voorts een 
eresaluut voor Celbeton van die oude rakker en “de groeten aan 
de volwaardige Marguerite”, onze bazin.

4. Ben Cami doet raar tegen mij. Hij heeft tegen Stephan 
gezegd dat ik teveel bij u aanleun. Ik weet dat ik aan het A
kletspraten ben. Als gij ooit het gevoel krijgt dat ik aan de zuigfles 
hang bij u, snijd dan maar gerust de toevoer van melk af.

Krijg ik als het kan een werk voor zaterdag?

Dank en tot ziens

Dolf

De groeten van onze familie aan die van u
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Kraainem, 23 april 59

Beste Adolf,

Tot mijn grote spijt heb ik aan Gerrit Borgers moeten 
meedelen, dat ik geen 4000 fr. had kunnen ophalen, voor hun 
voordracht te Brussel. Waar zou ik ze ook gehaald hebben! 
De Vlaamse Club wou slechts 1000 fr. geven en Polet had al 
een lezing voor dé radio.

Ik vind het erg jammer,

uw Jan

Appels 27 april 59

Beste Jan,

Ik ben vergeten te luisteren naar de Kunstcaleidoscoop, 
tot mijn grote spijt. Gorus was er wel bij en hij was opgetogen. 
Dank hoor!

De avond van Coulommier verliep heel goed. Wat weinig 
volk. De kleurdispositieven zijn prachtig, een echte openbaring 
voor ons. Wat Chris Yperman voorlas is zeer interessant, vooral 
de gedichten. Het proza liet volgens mij te wensen over, 
behalve in de beschrijvende gedeelten. Op 9 mei komen zij 
terug met een soort spel dat bestaat uit de simultane 
aanwending van door elkaar vloeiende kleurdispositieven, 
tekst van Chris Yperman en klank. Waarschijnlijk zal een 
zekere Broodthaers meekomen en voor filmprojectie zorgen. 
De foto’s van Coulommier zijn wonderlijk.

Wij hebben een nota gekregen van de S.A.B.A.M. 
waarbij ons kond wordt gedaan dat een forfaitair 
minimumbedrag van 150 F zal weerhouden worden voor de 
opvoering van jazz-platen op de avond van 11 april 1959 
(Adams). Weeral een donderslag. Als het daar om gaat kennen 
ze Celbeton wel hè!

Daarbij komt dat wij 2000 kaartjes moeten laten 
drukken voor de komende avonden. Weer 500 F. Frieda is 
zojuist bij een oud-gebuur van, ons, die er goed in zit. Zij zal 
trachten van hen steungeld af te persen. Gelukkig nog dat die 
Hollanders niet komen.

Zoudt gij zo goed willen zijn Roel D’Haese te polsen wat 
betreft zijn tentoonstelling op 23 mei aanstaande.
De voorwaarden zijn: drukwerk + 200 F voor de zaal. Als dat 
te straf is, kunnen wij de uitnodigingen zelf op onze kaartjes 
drukken. Wij zijn tot zelfmoord bereid. En Claus, komt die 
zeker?

Weet gij dat Gorus zelf 200 F. betaalde voor de zaal! 
Plus zijn drukwerk en niets verkocht, buiten dat aan de Staat. 
Als dat geen pureté d’esprit is.

Verder niets, als dat ik snak naar het einde van dit 
Celbeton-seizoen. Ik ben de kunstwereld beu, tot daar (als gij 
mijn gebaar kunt raden).

Op 8 mei komen wij met Celbeton naar het Hessenhuis, 
naar dat geweldige paleis in Antwerpen waar zoveel nullen 
rondlopen. Ik ontken niet dat wij ook nullen zouden zijn maar 
wij doen er geen doekjes rond.

Tot horen, zien of zwijgen

Dolf

Groeten van Appels aan Kraainem

Appels 27 augustus 1959

Beste Jan,

Eindelijk. Celbeton start op 5 september a.s. met een 
tentoonstelling: Remy Pas uit Moerzeke, neef van de pianist 
Louis Pas uit Zele, twee jaar esthetische opleiding in een of 
andere katholieke instelling, nog jong vermits nog nergens 
geëxposeerd tenzij in groep, goed werk, persoonlijk en niet 
fanatiek abstract. Ik heb naar de televisie geschreven. 
De avond wordt ‘gevuld’ met een muzikale voordracht 
De Gouden Eeuw der Nederlandse Muziek (platen) door Jozef 
Robijns, secretaris van de Algemene Muziekencyclopedie, en 
door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek belast met 
een onderzoek naar de Nederlandse Polyfonie.

Antwoord van Rik Slabbinck. Wil in Celbeton exposeren 
tijdens het seizoen volgend op dit, zeer vriendelijke brief en 
aanvaardt gul de voorwaarden. Walschap ook akkoord om te 
komen lezen, maar niet meer deze winter. Hannon heeft niet 
meer geantwoord op mijn vraag naar een definitief ja of neen. 
Cela s’appelle les convenances flamandes. Roel D’Haese in de 
telefoon: akkoord om te exposeren maar niet in september 
(heel zwakke stem), tentoonstelling in Parijs in oktober, later 
dus. Is het waar? Zijn het uitvluchten? Passons.

Eergisteren toevallig in de T.V. het interview met Julien 
Coulommier gezien, bij een collega-onderwijzer. Gegrinnik van 
de collega en opmerkingen van het ganse gezin over de slechte 
tanden van Julien. Op den duur zat ik te vechten tegen mijzelf. 
Discussiëren helpt niet. La bêtise fait mal parfois. Dat ik hier en 
daar Frans wauwel komt misschien door de lectuur van Journal 
Littéraire VI van P. Léautaud. Indien ik ooit over een schrijver 
moest schrijven, uit plezier, niet om er een diepgaande of een 
volledige studie van te maken, dan zou hij het zijn. Die man 
ligt mij.

Marguerite uit Celbeton heeft mij gezegd dat er drie 
schilders uit Mechelen geweest zijn, gestuurd door u, om 
inlichtingen te vragen. Dank u. Ik wacht op nieuws van hen.

Ik vergat bijna te zeggen dat ik bij Herman Teirlinck 
thuis geweest ben. Ik heb anderhalf uur met hem gesproken of 
liever naar hem geluisterd. Onvergetelijk. Over mijzelf heb ik 

gezwegen als een graf. Gepraat over Celbeton, Duitsland, 
schilderkunst, cultuur, de jongeren.

Ik zit verveeld met het geval Jaak Brouwers. Hem laten 
openen ging niet. Ter zake. Ik zou als tweede exposant op 
26 september Louis Paul Boon willen nemen. Boon kan dan 
voorlezen en misschien kan Wauters hem inleiden. Zoudt gij 
bereid zijn om op die avond een voordracht te houden, om 
’t even wat? Of hebt gij liever dat ik Brouwers pols? Ik verkies 
uw voordracht natuurlijk.

Krijg ik spoedig antwoord?

Groeten aan u allen van ons allen

Dolf

Vrijdagavond, 28 augustus 
[1959]

Beste Adolf,

Als Wauters de schilderijen van L.P. Boon voorstelt en 
Boon leest voor uit eigen werk, waarom zou een derde dan nog 
een voordracht geven?

Zal dat Boon niet kwetsen?
Ik hoop in ieder geval te komen.
Hannon, die ik zopas opbelde (56.74.82 te Brussel) heeft 

veel moeilijkheden gehad. Hij zal u schrijven.

Zeer hartelijk blijf ik uw

Jan

Beste groeten aan Frieda, ook van Jeanne

Appels, 18 november 59

Beste Jan,

Het wordt voor mij steeds moeilijker om het hoofd koel te 
houden temidden van al die nieuwe gezichten uit de 
kunstwereld. Want nieuwe gezichten betekent andere taal, 
andere opinies niet alleen over kunst maar over mensen. En die 
opinies zijn zo tegenstrijdig dat ik wel enige tijd nodig heb, de 
nodige afstand moet nemen, om je dit en je dat te verwerken, te 
wegen. Wat er overblijft is dan ten slotte alleen toch nog mijn 
wil om zo weinig mogelijk te veroordelen en niet toe te geven 
aan die verdachtmakingen, die groeiende achterdocht 
tegenover al wat kritiek betreft.

Ik zou de kleine tegenslagen van Celbeton tragisch 
kunnen opnemen en de moed laten zakken. Ik vertik het, ik 
houd vol. Als ik te dikwijls ik zeg, n’en déplaise les oreilles 
sensibles, maar het feit is daar, als ik de boel laat schieten is 
alles om zeep.

Er is de vriendelijke bedanking van Hannon, de dag 
nadat ik u telefoneerde, er is de sarcastische bedanking van 
Chris Yperman, er is het weinig publiek bij de voordracht over 
Israël, enz... Je m’en fous, je m’en contrefous.

Zonder het te hebben over de eigen mensen hier die 
weinig meer zijn dan mossels die men voortdurend in de ribben 
moet stoten of ze lopen leeg als een ballon.

Gij zult de schouders ophalen, maar ik had de indruk in 
de laatste telefoon dat uw Stem afwachtend klonk, op haar 
hoede, vermoeid misschien. Misschien was ik het zelf die in die 
toestand verkeerde. Klein, klein.

Ik hoop alleen maar dat gij ons uw sympathie blijft 
toedragen. Wij moeten er door. Houd u vast aan het gras, zegt 
Raveel, die ik zojuist in Celbeton ontmoette.

Ik ben volop mijn roman Eden aan ’t overschrijven. 
Het artikel over Léautaud kan wachten. Daarbij komt dat ik 
Julien Benda weer opgenomen heb. Wat een vent toch!

In ’t vooruitzicht: G58, Francine Urbin Choffray, Gorus, 
Jos De Decker (?) beeldhouwer, J. Burssens (?), Raveel (?), 
Haccuria.

Ik ga u een oneerbiedig voorstel doen. Als gij ooit de 
gelegenheid ziet om eens een voordracht van de bovenste 
plank te houden, wij kunnen u, onder ons, 200 F. aanbieden. 
Tenzij gij het liever gratis doet. Ik meen het.

Voilà Jan.

De groeten van ons allen aan uw 
Kraainems nest

AM

P.S. In ’t N.I.R. gaat het niet. Peire hebben ze acht dagen 
afgeroepen, Van Gijseghem 2 dagen. Wat scheelt daar toch? 
Voor de opening van Jan De Buck op 28-11-59 zit ik weer in de 
rats. Ik verwacht elk ogenblik nieuws van Roger Adams over 
een Jazz-debat [passage weggevallen].

Kraainem, 20 november 1959 
Hortensialaan 25

Mijn beste Adolf,

Stel u maar niet voor dat ik de schouders opgetrokken 
heb bij het lezen van uw brief of dat ik onverschillig geworden 
ben tegenover uw poging. Gij weet hoezeer ik uw werk 

waardeer en bewonder en ik heb dat bewezen met zoveel 
mensen naar Dendermonde te lokken. Ik kan echter niet alles 
voor Celbeton doen wat ik zou willen doen omdat ikzelf zoveel 
werk en zoveel verplichtingen heb. Ik wil u dus meer dan ooit 
blijven steunen, en kan u, wat mijn eigen medewerking betreft, 
minder dan ooit beloven.

Maar ik zou het erg jammer vinden indien gij de moed 
moest opgeven en de hele zaak laten gaan. Kritiek heeft in mijn 
ogen geen belang, zij zal steeds van ergens komen. Het wordt 
natuurlijk bedenkelijker wanneer gij uw aantal aanwezigen 
geleidelijk ziet slinken. Zonder publiek kan men niet doen wat 
gij wilt doen. Blijf de inspanning dus voortzetten, maar tracht 
zoveel mogelijk grote namen in uw netten te vangen. 
Verminder uw activiteiten als het moet, maar houd vol.

Ik vind het erg spijtig dat Hannon en Yperman afgezegd 
hebben. Mij hebben ze daar niets van meegedeeld. Maar gij 
zult er wel anderen kunnen vinden. Kom, tijdens het verlof, 
eens op een voormiddag op Het Laatste Nieuws, dan kunnen we 
eens samen bespreken wat we zouden kunnen doen.

Ik voel een sterke belangstelling voor uw roman, maar 
het artikel over Léautaud zou ik toch ook graag zien komen. 
Nu gij zo aan het werk zijt en tijdschriften als het NVT, Podium 
en de VI. Gids teksten van u opgenomen hebben, zou het 
dwaas zijn de moed te verliezen. Gij zijt eindelijk de dikke 
duisternis van al de voorbije jaren van een wanhopig zoeken 
aan het ontkomen, bijt nu door Adolf, gij hebt te veel talent om 
op te geven.

De beste groeten aan Frieda, ook van Jeanne. En twijfel 
nooit aan de grote vriendschap van uw

Jan

Kraainem, 2 februari 1960

Mijn beste Adolf,

Van 16 tot 28 februari trek ik naar Egypte voor de 
krant. Valt uw Godot niet in die dagen? Zo ja, dan zal ik mij 
weer moeten verontschuldigen. Wat ik deze keer bijzonder 
jammer vind. Hoe gaat het verder?

Met de groeten aan Frieda, blijf ik uw

JanW.

Appels 5 feb 60

Beste Jan,

. Het spijt ons natuurlijk dat gij niet aanwezig zult zijn op 
de voor Celbeton historische datum 20 februari 60. Moest ik de 
gelegenheid hebben naar Egypte te gaan, ik zod zelf niet 
aarzelen. Zon en water, droge lucht, de beste manier om van de 
griep verlost te geraken. Want ik zit er mee!

Enfin- chançard, moest gij de tijd zien om een woordje 
uit Kaïro naar Appels te sturen, graag hoor, en liefst met 
inlichtingen die niet in Het Laatste Nieuws of De Vlaamse Gids 
komen!

Mag ik u vragen, voor uw vertrek, mijn stukje over 
Léautaud terug te sturen. Men weet nooit, zo dichtbij Israël en 
Nasser.

Voorts alles goed. En met jullie in Kraainem?
Marcel Wauters zal Godot inleiden.
Ik had op televisie gehoopt voor Gorus - Los - De Decker. 
Dag Jan!

Tot ziens, horen of schrijven

Dolf en zijn gezin aan die van Kraainem

Appels 7 maart 60

Beste Jan,

Ik dacht reeds bij mijzelf: Jan stuurt mij geen kaartje, ik 
vergeef het hem nooit. En vanmorgen sloeg ik open en toe. 
Het klinkt pueriel, maar toen ik de prentbriefkaart vanmorgen 
ontving, was ik verheugd. Het zijn zo’n kleine tekens die 
tenslotte het leven nog leefbaar maken. In de jungle van haat 
en nijd, van onverschilligheid en tijdgebrek, komt dan af en 
toe nog een sprankel attentie doorbreken. Ik dank u. Dat 
zinnetje: Grandioze kunst in een beklemmend land, is een hele 
wereld. Ik ben nieuwsgierig daarover meer te vernemen.

De avond met Godot werd een succes. Het was de eerste 
maal dat ik het stuk zag en ik kan u verzekeren dat het mij zal 
bijblijven. De groep van Poppe speelt magnifiek. Doch niet 
alleen het spel, goddank, heeft mij zo aangegrepen, doch de 
‘inhoud’ zelf is zo aangrijpend dat een eerlijk mens daar niet 
aan ontsnapt. Beckett is een vent. De belangstelling was zo 
groot dat wij mensen moesten weigeren. Marcel Wauters heeft 
die inleiding goed gedaan, zijn blad beefde, maar dat heeft 
minder belang. Misschien heeft dat wel belang, omdat het 
misschien bewijst hoezeer hij onder de indruk was van de 
onverwachte opkomst. Cami noch Boon waren er. Dat zijn dan 
schaduwzijden waarbij wij ons neerleggen.

Ik heb in Brussel Tone Brulin gezien. Hij wil komen. 
Ik zag ook Florent Welles. Ik zal van dit laatste bezoek alleen 
maar verklappen, dat ik er ondersteboven van teruggekeerd 
ben. Vooral de kleine Sylvie kan ik moeilijk uit mijn 
herinnering zetten.
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Een ding zit mij nog dwars, lelijk dwars. Ik heb mijn 
‘roman’ Eden rechtstreeks naar Ontwikkeling gestuurd een 
maand geleden. Ik had u zelf nochtans gevraagd of gij hem 
zoudt willen lezen. Waarom dat plotse besluit, dat mij achteraf 
gezien, niet heel fair voorkomt? Omdat gij zo weinig tijd hebt, 
omdat ik het zo eens wou proberen, zonder voorafgaand advies 
en vooral zonder iemand iets te vragen, omdat ik misschien uw 
mening schuw. Ik hoop dat gij het mij niet ten kwade zult 
duiden. Afwachten. Ik kreeg nog geen teken van leven en ik 
ben niet zinnens een vinger uit te steken om even te polsen. 
Afwachten. Vertel het a.u.b. niet verder, ik wens er geen 
ruchtbaarheid aan te geven. Naar Ruimte stuurde ik ook iets, 
nog langer geleden. Misschien ligt het al in de papiermand.

Zoudt gij mij het stuk over Léautaud kunnen 
terugbezorgen?

Na Haccuria en Jonckheere krijgen wij op 2 april Jan 
Burssens en Herman Van San (elektronische muziek). 
Ik schreef naar Duchateau om Burssens in te leiden, doch die 
antwoordt niet. Ik vind het vreemd. Zoudt gij er niet voor te 
vinden zijn om die inleiding te doen? Ik durf het bijna niet 
vragen, gezien uw weinige vrije tijd...

Krijg ik een bericht in gunstige of ongunstige zin?

Dank u bij voorbaat,

Dolf

De groeten van ons allen aan u allen

Vrijdagavond

Beste vriend Adolf,

Akkoord voor 14 mei. Ik zou volgende titel opgeven:

André Malraux en Jean-Paul Sartre in 1960

In orde?
Verschrikkelijk van Florent, meent ge niet? Ongelooflijk...

Da-ag

Jan

Zend mij een 3O-tal invitaties

Appels 8 mei 60

Beste Jan,

Ik hoop dat gij de 30 kaartjes ontvangen hebt. 
De drukker had een fout gemaakt (Maleraux in de plaats van 
Malraux). Ik heb de Televisie verwittigd per brief. Kunt gij soms 
iets doen, ook bij het N.I.R.? Ik verwacht volk. Als gij het 
bestaat zal ik een kort inleidend woord spreken.

Dans Ie labyrinthe is uit. Later daarover. Rêveuse 
bourgeoisie ook uit. Idem.

Is het wel nodig dat ik meega bij Gorus? Persoonlijk 
wens ik une certaine personne zo weinig mogelijk te 
ontmoeten (Ses simagrées me mettent en trance). Ziehier een 
schets die kan helpen bij het vinden van het huis Gorus.

Ik hoop dat gij vroeg genoeg komt (met of zonder R. 
Adams) om na het bezoek aan Gorus bij ons thuis te komen. 
Wij verwachten u (beiden) en kunnen dan nog wat praten (en 
een stuk eten).

Moest gij mij het adres van Florent in Brugmann 
[Brussels ziekenhuis, cg] kunnen bezorgen, dank. Moest gij 
hem in de loop van de week ontmoeten, breng hem dan onze 
groeten over, van Frieda en van mij, onze wensen voor herstel. 
Ik zou er graag bij gaan maar weet niet of het wenselijk is voor 
de kinderen.

Dat is voorlopig alles,

Tot zaterdag, in Appels.

Komt mevrouw niet mee?

Dolf

en de zijnen

P,S. Gorus verwacht u hoor! Hij moet toch weten welk werk uw 
voorkeur geniet.
Hartelijk, AM

Appels 19 mei 60

Beste Jan,

Ik zou deze brief in rubrieken moeten indelen, wil ik het 
gevaar niet lopen bepaalde punten te vergeten. Vooruit dan 
maar.

Verslag Celbeton: woensdag, omstreeks 17h, nadat de 
brief met de verslagen reeds lang in de bus lag, kwam de zoon 
van dhr. Dauwe, correspondent van Het Laatste Nieuws, de 
verslagen in kwestie halen. Hij vertelde een verwarde 
geschiedenis. Gelukkig had ik nog een kopij over voor 
Denderland. Voor Het Laatste Nieuws gaf ik hem de raad zijn 
vader te zeggen dat hij het best naar de krant telefoneerde.

Wat een herrie. Eerst krijg ik ze terug en dan nog wel van een 
kleine jongen door hem gestuurd en dan komt zijn zoon ze 
weer halen. Misschien is het volgende gebeurd: gewoonlijk geef 
ik de papieren aan juffrouw Dauwe, die bij ons naar de school 
komt. Heeft ze die vergeten af te geven? Alhoewel de kleine 
jongen mij bij het teruggeven uitdrukkelijk verzekerde dat 
vader Dauwe hem gestuurd had. Mysterie!

Ik vraag mij af in welk nummer van de Periscoop uw 
stukje over Celbeton is verschenen. In Dendermonde vind ik 
geen blad. Ik laat in ieder geval het mei-nummer uit Mechelen 
meebrengen.

Celbeton-Bestuur:
Indien ik niet eerder mijn gal uitgespuwd heb tegen de kliek 
Gorus-Roosen, dan is dat uitsluitend om volgende redenen: 
Stephan Gorus is voor mij een goed schilder, hij stond van in 
den beginne in Celbeton, ik hoopte dat hij zich verder zou 
loswringen en niet toegeven aan kleinsteedse en neerhalende 
zienswijzen.

Ik ben nu tot het besluit gekomen, en ik ben niet alleen, 
helaas, dat wij er verkeerd aan deden Gorus als voorzitter te 
kiezen en advocaat Roosen in onze zaken te mengen. Wie 
Stephan Gorus zegt, zegt meteen mevrouw Gorus en Roosen. 
Wat die mensen door him houding en vooral achter de 
schermen afbreken is niet te overzien. Er is niets aan te doen, 
het zijn hopeloos domme, op parade en gloriole afgestemde lui. 
Indien wij niet méér kapitaalkrachtige personen uit 
Dendermonde zelf in Celbeton te zien krijgen, dan is dat 
grotendeels de schuld van onze lieve dame. Zij klampt iedereen 
aan om te verkopen en alle middelen zijn goed. Lukt dat niet, 
dan volgt een helse, denigrerende campagne. Zij ziet met lede 
ogen aan hoe soms een kunstenaar iets verkoopt.

Wij hebben tot hiertoe steeds geduld gehad en van 
compromissen alles verwacht.

Op die manier werken gaat niet meer.
Wij zijn vastbesloten en ikzelf vooral, Celbeton te 

redden.
Binnen een maand of zo, beleg ik een ledenvergadering 

en laat goedkeuren wat ik voorleg.
Ik ben tegen voorzitterschap, maar om de zaak een 

elegante draai te geven zou ik een tegenkandidaat in 
portefeuille moeten hebben, iemand die bij voorbaat 
aangenomen wordt. Ik denk aan twee mensen: Jan Walravens 
en als gij niet wilt (ik zou u begrijpen). Gaston Burssens. Graag 
zou ik uw mening daaromtrent vernemen. Verder een zeer 
beperkt bestuur: Merckx Adolf (secretaris), Jan Heymans en 
nog een tweetal uit te zoeken jongeren.

Gorus-Roosen kunnen dan verder kabaal maken, zij 
kunnen blijven komen als gewone leden, meer niet. Ik voorzie 
nu al hoe zij alles in het werk zullen stellen om ons te 
discrediteren (Celbeton is een communistisch nest of Merckx is 
een idioot, een arrivist, een schoolmeester, enz...)

In feite snakt iedereen naar de oplossing. Het is spijtig 
voor Gorus, maar hij is werkelijk te tam.

Ik ben voor alles wat goed is en ik vraag niets beter dan 
dat iedereen verkoopt. Ik ben die Roosen met zijn dorps- 
bourgeois mentaliteit zo beu als koude pap. Het is trouwens 
door zijn achterlijke Ideeën dat Flam indertijd niet kwam.

Die mensen begrijpen niet dat wij met Celbeton iets zeer 
schoon aan ’t opbouwen zijn, een kleine gemeenschap waarin 
elkeen de ander helpt. Het klinkt misschien utopisch maar ’t is 
tenminste een reden om voort te doen.

Zodra ik vrij ben, kom ik eens naar u om een 
programma ineen te steken. Tot hiertoe heb ik als schilders: 
Rik Slabbinck (opening seizoen), Foncke, Luc Verstraete, 
Maurice De Clercq. Graag zou ik Bert De Leeuw en wie weet 
Van Hoeydonck krijgen. Wij kunnen dan samen bespreken. 
De zaal gaan wij herschilderen en wij gaan proberen van de 
bazin gedaan te krijgen dat er een andere vloer komt.

Samen met Jan Heymans zal ik met nieuwe argumenten 
de notabelen op de beurs kloppen. Wij zullen ze persoonlijk 
gaan vinden.

Dans le labyrinthe:
De sfeer doet mij denken aan Beckett: absurd, nutteloos. 

Het verhaal is zeer ingenieus opgebouwd, geraffineerd in de 
techniek. Sommige beelden zullen altijd bijblijven. Ontroeren 
doet zo’n boek niet, tenzij de zieligheid van de soldaat aangrijpt 
met vertraging, een geniale ontredderingstaktiek? Op het einde 
toe kreeg ik de indruk dat de auteur zijn machine niet meer 
volledig in handen had. Interessant werkelijk.

Rêveuse bourgeoisie: prachtig, wreed, triestig van 
onvermijdelijkheid. Dagelijks zie ik personages uit het werk 
rondom mij evolueren. Ik zal nooit worden zoals die mensen, 
mijn wortels zijn ergens anders geschoten: kleine lui die altijd 
op hun smoel krijgen of kleine boeren die vasthouden wat ze 
hebben zonder hebzuchtig te worden. Ik heb het geluk gehad 
ouders te hebben die voor hun onderhoud en dat van hun 
kinderen gewerkt hebben, zelf verdiend hebben met hun 
handen en niet dachten aan handel, sjacheren, interest en 
zo’n vuiligheid. Ik geef het toe: de bourgeois (die ik ken) 
hebben een zeker gemak om zich in de wereld, in het leven te 
nestelen, ze voelen zich knusjes en al de rest is slechts functie 
van die knussigheid, veel valt hen mee omdat ze geen 
eigenlijke scrupules kennen. Scrupules dienen alleen als ze 
nodig zijn: bij grote plechtigheden. Die mensen leven van 
plechtigheden: dat is het woord. De echte bourgeois, de grote 
bourgeois is een theaterfiguur. Hij speelt toneel met een zwier 
die wij dikwijls missen.

Om terug te komen op Ia dame Gorus: zij snakt naar die 
wereld, dat is haar vergissing en Stephan Gorus is er het 
slachtoffer (vrijwillig of onvrijwillig?) van.

Mens-zijn, zonder meer, is slechts aan weinigen gegeven. 
Misschien kan Celbeton zijn stukje bijdragen.

Ik weet het, ik zie alles streng, maar ik kan niet anders. 
Neem er mijn vergissingen op de koop toe.

De groeten van ons allen in Appels aan allen in 
Kraainem

Dolf

Bs. Ik verkocht 7 exemplaren van uw werk. Niet slecht hè!

Zondagmorgen, 22 mei 1960

Beste Adolf,

Ik antwoord onmiddellijk op je lange en vriendelijke 
brief: anders komt het er weer niet van. En ik antwoord ook 
met nummertjes.

Proloog: Nogmaals hartelijk gefeliciteerd en bedankt 
voor de prettige zaterdagavond. Het viel mij vooral op, dat het 
zaaltje goed bezet was en dan bijna uitsluitend met mensen uit 
Dendermonde. Dat is alleszins een resultaat. In de grond moet 
je het toch in de eerste plaats van Dendermonde hebben. 
De anderen komen hoofdzakelijk uit sympathie voor jou en 
voor je initiatieven, maar dergelijke sympathie duurt over het 
algemeen niet lang.

Als Dauwe volgend seizoen nog moeilijkheden maakt, 
zeg het mij dan. Ik zal hem vanuit Brussel opbellen.

Het stukje over Celbeton en jou komt in het juni- 
nummer van de Periscoop.

Je moet natuurlijk zelf het best weten wat er met je 
bestuur moet gebeuren. Hoofdzaak lijkt mij nochtans, dat je de 
Dendermondse mensen niet afschrikt maar ze langzamerhand 
tracht mee te nemen. Het compromis van af en toe een 
katholiek ‘bien en vue’ te inviteren, kan zeker geen kwaad. 
En was ik van jou, ik zou ook Gorus en Roosen niet tegen jou 
in het harnas jagen. Moest je toch een nieuwe voorzitter 
verkiezen, dan lijkt Gaston Burssens mij uitstekend. Hij zal het 
waarschijnlijk graag doen en hij zal er meer vrije tijd voor 
vinden dan ik. Is hij akkoord, dan zou je b.v. volgend seizoen 
kunnen inzetten met een kleine samenkomst ter gelegenheid 
van het verschijnen van mijn boekje over Burssens (augustus 
of september, waarschijnlijk). Burssens zou dan voorlezen, ik 
zou wat zeggen en we zouden een tentoonstelling openen 
(Floris Jespers?)

Wat je zegt van Dans le labyrinthe en Rêveuse bourgeoisie, 
klinkt zeer persoonlijk, zoals steeds bij jou. We praten er nog 
wel over.

Als je tijdens het verlof langs hier komt, ben je 
natuurlijk welkom. Tracht Frieda mee te brengen. Florent heb 
ik niet meer bezocht: ben zelf gegrepen geworden door 
afschuwelijke tandpijn.

Je moet de beste groeten hebben van Jeanne en van de 
kinderen, natuurlijk voor Frieda en voor heel je familie. En ik 
kan niet nalaten een zacht kushandje over te maken aan 
mevrouw Gorus. Zal jij het haar bezorgen?

Da-ag Adolf,

Jan
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Nieuws
Wiel Arets, Comfortably Strange in het NAi. Gedurende 
twee maanden wordt Zaal 1 in het NAi te Rotterdam bezet 
door een gigantische installatie van de toonaangevende 
Nederlandse architect Wiel Arets, in het kader van het 
ambitieuze project Happening. De ingreep van Arets moet 
overdag dienstdoen als ‘museografie’ voor een aantal 
installaties van licht- en geluidsontwerpers, en wil 
’s avonds een podium bieden aan een rijk gevuld program
ma gaande van debatten over concerten en performances 
tot feestjes en zelfs een sleepover.

Dat het NAi deze keer niet opteert voor een retrospectieve 
tentoonstelling van het werk van Arets, maar voor een 
experimenteel en interactief project als dit, kan gezien wor
den als het eerste wapenfeit van 01e Bouman, sinds april 
2007 de nieuwe directeur van het NAi. Hij wil duidelijk de 
relatie van het NAi met het publiek en met de stad bevra
gen, evenals de rol van het instituut in het architectuur
debat. Naast een uitgebreid programma van lezingen en 
conferenties, tracht Happening dat debat nu ook aan de 
hand van een concrete realisatie aan te zwengelen. Een der
gelijk heterogeen programma in één enkele installatie huis
vesten, is zeker geen evidentie.

Arets gelooft niet in de onbevlektheid van architectuur. 
Ze kan zich in de stad nestelen zoals virussen en zelf ook 
overwoekerd worden. Zijn architectuur is er een die diepe 
wonden slaat in het bestaande stedelijk weefsel en altijd lit
teken blijft, een architectuur als prothese. “It is always in the 
place of, ‘in the place of’ ”, zo schrijft hij zelf in An Alabaster 
Skin. Dit ontwerp wil zich tot de architectuur van het NAi 
verhouden als een gebouw in de stad. Losgerukt van het 
maaiveld slingert de monochrome structuur zich grillig 
langs het naakte beton van zaal 1. Het is een reusachtig, 
labyrintisch complex van zes meter hoog en bijna zeventien 
meter diep. De materiaalkeuze expliciteert het verschil tus
sen interieur en exterieur. Enkele kijkgaten moeten de 
nieuwsgierigheid van buitenstaanders wekken. Zij kunnen 
binnendringen langs de enkele ‘contactpunten’ met het 
maaiveld. Binnen biedt de structuur een gedifferentieerd 
palet aan ruimtes.

Het is een architectuur die, zoals Geert Bekaert het ver
woordt, niet zozeer verhalen vertelt, maar verhalen mogelijk 
maakt. Ze incorporeert het onvoorziene, het toevallige. Dat 
maakt haar net verleidelijk voor haar invadors, het omfloers
te, het wazig onzekere - Arets werkt heel vaak met door
schijnende wanden. Over zijn ongerealiseerd theateront
werp in Delft schrijft Bart Lootsma: “De productiviteit van 
dit kijken en bekeken worden ligt echter niet in de discipline
ring, maar in de verleiding." In de architectuur van dit tijde
lijke theater in het NAi uit zich dat in een afwijzing van de 
gedwongen, frontale positionering van de toeschouwers vol
gens het klassieke theaterparadigma. Door zijn monochro
me, abstracte verschijning lijkt de installatie een reusachtige 
maquette. Misschien zorgt net die dramatische onthechting 
van de context voor de nodige witruimte om de hiaten in het 
'ruimteverhaal' naar eigen believen in te vullen.

Antagonist is het theatercollectief Powerboat, dat de 
installaties van lichtontwerper Tom Verheijen en de 
soundscapes van componist Gosse de Kort tot één geheel 
gesmeed heeft. Een interactief geheel weliswaar, want door 
de positie en het aantal aanwezigen in en om het ontwerp 
van Arets worden de belichting en de geluidscomposities 
voortdurend beïnvloed. Een video-installatie met een ver
warrende montage van live- en vooraf opgenomen beelden 
moet de bevreemdende ervaring nog in de hand werken. De 
ingreep is typerend voor het werk van Powerboat, dat de 
bezoeker verleidt om de omgeving mee te manipuleren en 
zodoende medeverantwoordelijk maakt.

Wiel Arets

Club-happening in het NAi, in en om een installatie ontworpen door Wiel Arets Architects. © Wiel Arets

Dat de concrete realisatie van het geluidsontwerp een week 
voor de opening nog op losse schroeven stond, wijst op de pro
blematische rolverdeling tussen architect en kunstenaar. De 
opdracht van het NAi vergt veel moed. Kunstenaars en 
publiek proberen zich de. plek immers meteen toe te eigenen, 
wat een boeiende strijd om het auteurschap van de ruimte 
oplevert. Arets beschrijft zijn ontwerp als loaded void, en die 
fungeert werkelijk als klankkast voor dissonante stemmen die 
elk hun eigen relaas willen doen. Birgit Cleppe

- Comfortably Strange tot 4 mei in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00; www.nai.nl).

BAM organiseert adviesmomenten rond samenwer
king tussen kunstenaars en bedrijven. Het Instituut 
voor beeldende, audiovisuele en mediakunst in Gent wil 
kunstenaars informeren over de mogelijkheden voor samen
werking met bedrijven. Dit past in de overtuiging van BAM 
dat hedendaagse kunstenaars steeds vaker buiten de studio 
werken en op zoek gaan naar ‘partnerships’ om hun werk te 
creëren. Bedrijven kunnen hen vóórzien van middelen en 
technische ondersteuning. De samenwerking en confronta
tie met de bedrijfswereld kan de kritische reflectie bevorde
ren en een toetsing van de kunstpraktijk inhouden. Om 
kunstenaars te stimuleren dergelijke samenwerkings
verbanden aan te gaan, organiseert BAM zes adviessessies. 
Deelnemende kunstenaars krijgen daarbij de kans om Julie 
Vandenbroucke van Arteconomy vragen te stellen. Uit de 
adviezen kan later een methodologische aanpak gedistil
leerd worden die het artistieke veld kan inspireren. De vier

laatste adviesmomenten zijn geprogrammeerd op di 1 april, 
di 6 mei, di 3 juni en di 1 juli. Ze gaan door in de Bijloke in 
Gent. Reserveren bij sam@bamart.be. (www.bamart.be)

AICA Oorkonde 2004-2006 voor BAK. Op 3 februari 
ontving BAK, basis voor actuele kunst, de AICA Oorkonde 
2004-2006. AICA is de Association Internationale des 
Critiques d’Art. De Nederlandse, afdeling van AICA prees 
BAK voor “de indrukwekkende lijst tentoonstellingen op 
het grensgebied van hedendaagse kunst, politiek en samen
leving in de afgelopen jaren. BAK is erin geslaagd haar 
eigen positie binnen het landschap van musea eh instellin
gen voor hedendaagse kunst in Nederland zeker te stellen.” 
(www.bak-utrecht.nl)

De Catalogus Vlaamse Kunstcollectie als prenten
kabinet. Op de online catalogus Vlaamse Kunstcollectie 
ontsluiten het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge en het Museum 
voor Schone Kunsten Cent grote delen van hun collectie. 
Momenteel zijn er reeds 6.500 kunstwerken te bekijken op 
de site. In het afgelopen jaar hebben de drie musea vooral 
werk gemaakt van de ontsluiting van de prenten en teke
ningen. Het gaat veelal om werken die omwille van hun 
kwetsbaarheid zelden de depots verlaten. Zo kun je op de 
site nu bladeren door de schetsboeken van George Minne, 
de prenten van James Ensor of de tekeningen van Joseph 
Benoit Suvée. Aan de ontsluiting van Rubens’ grafische 
oeuvre wordt inmiddels de laatste hand gelegd: in totaal 
665 gravures, etsen en houtsnedes. (www.vlaamsekunst
collectie.be)

Adam Fuss
28 februari - 5 april 2008

Cris Brodahl
10 april - 10 mei 2008

ART Brussels
17-21 april 2008

Xavier Hufkens

Sint-Jorisstraat 6-8, 1050 Brussel — tel. 02 639 67 30 — fax 02 639 67 38 
e-mail info@xavierhufkens.com — www.xavierhufkens.com 
open van dinsdag tot zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur

http://www.nai.nl
mailto:sam@bamart.be
http://www.bamart.be
http://www.bak-utrecht.nl
http://www.vlaamsekunstcollectie.be
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com
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Graham 
Hudson

Museum Jan Cunen 
Molenstraat 65, 5341 GC Oss 

tel: 0412 62 93 28 
www.museumjancunen.nl 

dinsdag t/m zondag, 
12.30-16.30 entree gratis

24 februari 
t/m 18 mei 

2008

7 maart -19 april

Jan
De Cock
27 - 30 maart

The 
Armory 
Show
Jan De Cock

26 april - 31 mei

Pere 
Llobera

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 

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

mail@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

B onnefantenmus eum 
Maastricht
Tal R: The Sum 
22.01.08-20.04.08

KUNSTEN i A RS
Aernout MIK
Geboren in 1962 te Groningen •

CM
in Minerva CUEVAS

Geboren in 1975 te Mexico Stad • 
Woont en werkt in Mexico Stad

Mladen STILINOVIG
CM i n

vana emuseum
www.vanabbemuseum.nl

www.bonnefanten.nl
IN SAMENWERKING MET:

Aernout Mik: BAK - basis voor actuele kunst [Utrecht]

Minerva Cuevas: Kunsthalle Basel

Mladen Stilinovic: Platform Garanti - Centre for Contemporary Art [Istanbul]

http://www.museumjancunen.nl
mailto:mail@fonswelters.nl
http://www.fonswelters.nl
http://www.vanabbemuseum.nl
http://www.bonnefanten.nl
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Collectie werken Jan en Casper Luyken online. Een 
uitgebreide verzameling 17de-eeuwse prenten en tekenin
gen van Jan en Casper Luyken is sinds kort online te bekij
ken. Het initiatief komt van het Amsterdams Historisch 
Museum dat de collectie heeft gedigitaliseerd en op 
www.geheugenvannederland.nl gezet. De Amsterdamse 
kunstenaar en dichter Jan Luyken (1649-1712) was een 
van de belangrijkste etsers in de periode na Rembrandt. 
Luyken werd vooral bekend met zijn prentenboek 
Het Menselyk Bedryf. Deze plaatjes duiken nog altijd op op 
tegeltjes, plastic winkeltassen en in glas-in-loodruitjes. 
Samen met zijn zoon Casper Luyken (1672-1708) werkte 
hij schetsen van oud-Hollandse beroepen uit tot etsen en 
bundelde deze in een boek. De uitgave was een groot succes; 
bijna meteen na publicatie verscheen er een min of meer 
illegale kopie van het boek op de markt, onder de titel 
Menschelyke Beezighederi. Vader en zoon worden beschouwd 
als de belangrijkste boekillustratoren van hun tijd. Het 
Amsterdams Historisch Museum bezit de meest omvangrij
ke Luykencollectie ter wereld.

The Art Book Award 2007. In 2007 reikte The Editorial 
Board of Thé Art Book, het kunsttijdschrift uitgegeven door 
Blackwell Publishing voor de Association of Art Historians 
(Londen), de eerste keer deze prijs uit. Hij ging naar het 
boek Antinous: The Face of the Antique van Penelope Curtis 
en Caroline Vout, uitgegeven door het Henry Moore 
Institute. Voor de vormgeving van de publicatie was de Belg 
Luc Derycke verantwoordelijk. De druk gebeurde door New 
Goff uit Gent. De jury prijst onder meer de kwaliteit van het 
onderzoek, de leesbaarheid en het design van het boek. De 
cover van het boek is tekstloos. De zwart-witfoto toont een 
sculptuur die uit de aarde wordt vrijgemaakt. De foto is het 
begin van een verhaal dat zich verder ontwikkelt bij het 
openen van het boek. Luc Derycke ontwierp talloze ten
toonstellingscatalogi en kunstenaarsmonografieën (Jan 
Fabre, Joëlle Tuerlinckx, Jan Lauwers, Thierry De Cordier, 
Andy Warhol...), (www.lucderycke.be)

Derde deel in reeks Bibliotheek van de Fotografie 
verschenen. De Bibliotheek van de Fotografie is een reeks die 
wordt uitgegeven door het Fotomuseum Provincie 
Antwerpen en het Nederlands Fotomuseum om onbekend 
of moeilijk toegankelijk ‘bronnenmateriaal’ beschikbaar te 
stellen voor een Nederlandstalig publiek. Bedoeling is rond 
fotografie kennis te verspreiden, reflectie te bevorderen en 
de dialoog aan te wakkeren. Het derde deel in de reeks is 
volledig van de hand van de Belgische auteur Dirk 
Lauwaert en kreeg de titel Lichtpapier mee. De publicatie 
verzamelt een groot aantal artikels en essays die hij de afge
lopen jaren publiceerde in verschillende media, waaronder 
ook dit tijdschrift. Naast thematische teksten over onder 
meer Bauhausfotografie, de Becherschool en de betekenis 
van het projecteren van foto’s, passeren ook individuele 
fotografen de revue, zoals Atget, Nadar, Brassai en 
Horsfield. De eerste twee delen in de reeks waren bloem
lezingen met teksten van meerdere, anderstalige auteurs, 
waaronder Susan Sontag, Eugène Delacroix, Rosalind E. 
Krauss, John Berger... (www.nederlandsfotomuseum.nl; 
www.fotomuseum.be)

Brussels Magrittemuseum staat op de rails. In de lente 
van 2009 gaat het langverwachte Magrittemuseum in 
Brussel open. De Belgische regering, de groep Suez en de 
Magritte Stichting tekenden een overeenkomst die ervoor 
zorgt dat het hotel Altenloh aan het Koningsplein in 
Brussel onderdak zal geven aan een museum dat gewijd is 
aan René Magritte. Het moet een multimediaal museum 

worden met meer dan 170 werken. De Regie der Gebouwen 
zorgt voor de restauratie en renovatie van de ruimtes en de 
groep Suez is verantwoordelijk voor het architectuur- en 
het aannemerscontract.

Wissels
Edwin Carels wordt onderzoeker/docent aan het
KASK. Edwin Carels heeft op 1 februari het MuHKA verla
ten. Hij werkte er als projectleider MuHKA_media. Hij 
neemt een functie als onderzoeker/docent op aan het 
KASK, Hogeschool voor de Kunsten in Gent.

Riet van Gerven nieuwe zakelijk leider Artis Den 
Bosch. Riet van Gerven volgt Fleur Daalderop op als zake
lijk leider bij Artis Den Bosch. Ze was vijftien jaar directeur 
van CPLS in Eindhoven en sinds 2006 projectcoördinator 
van Stichting SEA in Tilburg. In de jaren ’80 studeerde ze af 
aan de Gerrit Rietveld Academie en begon ze haar loopbaan 
als galeriemanager in de Art & Crafts Gallery in 
Birmingham. Daarna deed ze cultureelerfgoedonderzoek in 
Zuidoost-Azië.

Lezingen____________ _____ _
KASK-Iezingen. Tot 6 mei staan er in de reeks van het 
KASK (www.kask.be) nog zes lezingen geprogrammeerd 
onder de noemer Xbeelden. De sprekers vertrekken van een 
aantal beelden in de ruimste betekenis, beelden die hen om 
welke reden ook aanspreken of raken. Di 18 maart is 
Bogdan Benzynski te gast, di 8 april Sascha Bru, di 15 april 
Vincent Geyskens, di 22 april Erik Eelbode, di 29 april Max 
Borka en di 6 mei Eric Balliu. De lezingen starten telkens 
om 20u in Auditorium Victor Horta, Campus Bijloke 
Hogeschool Gent, Jozef Kluyskensstraat 2, Gent. Inkom is 
gratis.

Curating the Library. In de lezingenreeks van deSingel in 
Antwerpen komen volgende gasten spreken over de boeken 
die hun leven en werk hebben beïnvloed: kunsthistorica 
Béatrice Josse en fotograaf Peter Piller op do 20 maart; 
kunstenaar Guillaume Leblon en vormgever en auteur Paul 
Elliman op do 17 april; medicus Herman Daled en kunste
naar Rita McBride op do 8 mei. De lezingen gaan telkens 
door om 2 Ou in de Kleine Zaal van deSingel, Desguinlei 2 5, 
2018 Antwerpen. Inkom € 5, reserveren via www.desingel.be.

NAi debat. The Future of Ecological Architecture. Nu 
het probleem van global warming steeds nijpender wordt en 
het collectieve bewustzijn hierover steeds groter, laait ook 
het debat rond ecologische architectuur weer op. In het 
debat The Future of Ecological Architecture wordt aan de hand 
van bestaande visies en projecten de toekomst van ecolo
gische architectuur onder de loep genomen. Sprekers zijn 
Malcolm Smith (Director of Integrated Urbanism, Arup), 
Bill Holdsworth (environmental architectural & energy 
designer) en Thomas Rau (Thomas RAu Architects). Het 
debat gaat door op do 20 maart om 19u in NAi Rotterdam, 
Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam (www.nai.nl). Het 
wordt georganiseerd in samenwerking met de Club of 
Amsterdam. Inkom is € 5. Meer informatie over het pro
gramma en inschrijvingen op www.clubofamsterdam.com.

Lecture Digital Art in Los Angeles. Fiona Whitton en 
Sean Dockrey runnen in Los Angeles een van de meest 
dynamische nonprofit spaces: TELIC (www.telic.info). Zij 
komen deze ruimte voorstellen en organiseren aansluitend 
een screening van digitale kunst uit Los Angeles. Deze stad 
is de bakermat van de digitale kunst door de grote concen
tratie van informaticabedrijven in Silicon Valley. Op do 20 
maart om 2 Ou in de Zebrastraat te Gent. Reserveren via 
evadevlieger@telenet.be. Inkom € 5. (www.existentie.be)

Nieuw Erfgoed en lacunes in de Collectie Nederland.
Op do 27 maart organiseert ICN een debat over Nieuw 
Erfgoed. Hoe gaan erfgoedinstellingen bijvoorbeeld om met 
straatmode? Vervolgens zal er gedebatteerd worden rond de 
stellingen dat “musea te veel van hetzelfde verzamelen” en 
dat “musea het publiek een actieve rol moeten geven in col
lectievorming”. Het debat vindt plaats vanaf 15u in ICN, 
Gabriel Metsustraat 8, Amsterdam (www.icn.nl). 
Inschrijven kan door een mail met uw naam en het onder
werp “aanmelding nieuw erfgoed” te sturen naar 
sabrina.akbar@icn.nl.

Debat ‘Contrapolis’. Het NAi organiseert in samenwerking 
met de Jan Van Eyck Academie en de UvA op do 2 7 maart om 
2 Ou een debat onder de noemer Contrapolis. Centraal staat de 
kwestie: hoe is de hedendaagse stedelijke ervaring gedefi
nieerd, begrensd en veranderd door ‘creative city’-beleidma- 
kers en de ‘ervaringseconomie’? Sprekers zijn onder meer 
Pier Vittorio Aurelli (Berlage Instituut), Anthony Iles (Mute 
Magazine), Damon Rich (Center for Urban Pedagogy); mode
rator is Daniel van der Velden. Het debat gaat door in NAi 
Rotterdam, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam 
(www.nai.nl). Inkom € 5, inschrijven via de website.

Cornerstones. In deze lezingenreeks van Witte de With 
behandelen vooraanstaande kunsthistorici de artistieke 
praktijk van telkens één hedendaagse kunstenaar. Op di 
1 april spreekt Douglas Crimp over Gordon Matta-Clark en 
op do 8 mei spreekt Michael Fried over Douglas Gordon. De 
lezingen gaan telkens door van 19 tot 20u30 in het audito
rium van Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (www.wdw.nl). Inkom € 10. Reserveren via 
reservations@wdw.nl.

NBKS/DE PONT kunstenaarsgesprekken. Op do 
3 april spreekt Alex de Vries met kunstenaar Stijn Peeters. 
Op do 15 mei is beeldhouwer Niko de Wit aan de beurt. De 
gesprekken gaan telkens door vanaf 19u30 in het auditori
um van De Pont, Wilhelminapark 1, 5041 EA Tilburg 
(www.depont.nl). Inkom € 3.

The Art of Collecting Belgian Art. Een gesprek met de 
verzamelaars Wilfried Cooreman, Johan Delcour en Monia 
Warnez. Waarom verzamelen deze genodigden (Belgische) 
kunst? Op do 3 april 2008 om 20u in de Zebrastraat te 
Gent. Reserveren via evadevlieger@telenet.be. Inkom € 5. 
(www.existentie.be)

Arcamlezing. Simon Allford op di 8 april om 20ul5 in De 
Brakke Grond, Nes 45, Amsterdam (www.arcam.nl). Simon 
Allford (1961) studeerde aan Hampstead Comprehensive, de 
universiteit van Sheffield en Bartlett School of Architecture. 
In 1989 was hij medeoprichter van Allford Hall Monaghan 
Morris (AHMM, www.ahmm.co.uk) in Londen. Reden om de 
Londenaar uit te nodigen is zijn betrokkenheid bij de plannen 
van de Universiteit van Amsterdam (UvA) voor het 
Roeterseiland. Op di 6 mei houdt Don Murphy (VMX 
Architects) de maandelijkse Arcamlezing. Toegang € 10.

NAKED REALITY

Regina José Galindo 09

a

GEOMETRISCH PORTRET

Özlem Altin

MUSEUM '

KUNSTAR

www.mmkarnhem.nl
UTRECHTSEWEG 8? ARNHEM 

OPEN DI-VR 10-17 ZA-ZO 11-1?

http://www.geheugenvannederland.nl
http://www.lucderycke.be
http://www.nederlandsfotomuseum.nl
http://www.fotomuseum.be
http://www.kask.be
http://www.desingel.be
http://www.nai.nl
http://www.clubofamsterdam.com
http://www.telic.info
mailto:evadevlieger@telenet.be
http://www.existentie.be
http://www.icn.nl
mailto:sabrina.akbar@icn.nl
http://www.nai.nl
http://www.wdw.nl
mailto:reservations@wdw.nl
http://www.depont.nl
mailto:evadevlieger@telenet.be
http://www.existentie.be
http://www.arcam.nl
http://www.ahmm.co.uk
http://www.mmkarnhem.nl


De Witte Raaf —132 / maart-april 2008 Ondertussen 4

MUSEUM HET DOMEIN SITTARD

GUESTROOM#8 Photo Biennale Liège
16.02.08 t/m 30.03.08

Kati Heck
Bonzenspeck ■ 
und Prollgehabe 7
05.04.08 t/m 15.06.08

N

S/EE)

MIM (Made in Mirrors): Reflection, a genuine 
willingness to explore communication 

Els Beusen en Hiroaki Kanai
05.04.08 t/m 15.06.08 ProjectRoom

EXTRA ACTIVITEITEN

KUNSTBENDE -3O.O3.O8

Museumweekend (gratis entree) - 05.04.08 en 06.04.08

T-time Kati Heck -18.05.08,12.30-14.00 uur

Kapittelstraat 6 Postbus 230 NL-6130 ae Sittard T+3146 4513460 F+3146 4529111 
info@hetdomein.nl www.hetdomein.nl Open: Tue-Sun 11.00-17.00 hrs 
Gesloten ie Paasdag en ie Pinksterdag. Open 2e Paasdag en 2e Pinksterdag.
Iedere eerste zondag van de maand gratis entree!

ONDER
N• Gemeente , , ,, . , e 03

_) Sittard-Geleen provincie hmburg ® N513%
" , ")I ■ SCHAP

Antwerpen
Satoru Eguchi

werkperiode: 5 maart t/m 2 april
presentatie: do 3 april 20u
open: za 4 en zo 5 april 13-17u

in gesprek met Simona Denicolai en Ivo Provoost 
do 27 maart 20u

Marie Julia Bollansée
werkperiode: 12 april t/m 7 mei 
beginperformance za 12 april 20u 
eindpresentatie: do 8 mei 20u 
open: za 9 en zo 10 april 13-17u

_Breda
grafische vormgeving dient 

opening: 25 april 20u met optredens van 
studenten Sonologie in de Geluidpost 
open: 26 april t/m 25 mei do-zo 13-17u

• — I _Antwerpen - Provinciestraat 287 dg I Breda - Kloosterlaan 138 •8 t: +31 -(0)76-514 19 28
e: info@lokaal01 .org

■Bh w: www.lokaal01 .org

Tot 6 april:

"To Burn Oneself with Oneself: 
the Romantic Damage Show"

Harmen Brethouwer, GüntherFörg,
Rodney Graham, Joan Jonas, 
Michael Landy, Renzo Martens, Jewyo Rhii
Ghistömuëüüünigeneiëg üAiikazëdimsjmisën

Richard T. Walker

Het Schaduw Kabinet: 
"Master Humphrey’sm 
Clock": de studenten 
van het Curatorial 
Programme 2007/08 
werken in het oude 
directiekantoor 
aanhunproject:y 
WWW. master- 
humphreysclock, nl

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

HARRY VAN DER WOUD
Schilderijen
»Quod licet lovi non licet bovi«

Opening 29 maart 15:00
expositie t/m 27 april

Vrijdag 15.00-21.00 Zondag 12.00-17:00
Zaterdag 12.00 - 17.00 of op afspraak

Voorweg 2b www.artipoli.com
2431 AP Noorden ( Z.H.) tel.+31 172 407108

mailto:info@hetdomein.nl
http://www.hetdomein.nl
http://www.lokaal01
http://www.deappel.nl
http://www.artipoli.com
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Lezing op zondag. In deze lezingenreeks van het KMSKA 
spreekt Saskia de Bodt op 6 april onder de titel Taverne de 
Passage over Nederlandse kunstenaars in België. Op 13 april 
spreekt architect B.M.G. Scipio over de plannen van Claus 
en Kaan Architecten voor een respectvolle restauratie van 
het oude museum met een rationele inbreiding van een 
nieuw museum. De lezingen gaan door van 11 tot 12u in 
het KMSKA, Leopold De Waelplaats, 2000 Antwerpen en 
zijn gratis toegankelijk, (www.kmska.be)

Nottebohm-lezing. Hoe krijg ik mijn plaats in de 
kunstwereld? Naar aanleiding van de tentoonstelling 
T/Raum(a) in Brugge spreekt Stef Van Beilingen, artistiek 
directeur van vzw Warp, op zo 20 april over de plaats en de 
positie die de kunstenaar hoopt te verwerven in de kunst
wereld. Slechts voor enkelen wordt die droom waar, sommi
gen houden er zelfs een trauma aan over. Om 1 lu in de 
Nottebohmzaal van de Stadsbibliotheek, Hendrik 
Conscienceplein 4,2000 Antwerpen. Inkom € 5. Reserveren 
via 03/206.87.10 of stadsbibliotheek@stad.antwerpen.be.

Lezingen Archipel. De Vlaamse architectuurvereniging 
Archipel (www.archipelvzw.be) organiseert op ma 21 april 
een lezing door tekenaar François Schuiten en scenario
schrijver Benoît Peeters. Op do 15 mei om 20u30 houdt 
Christian Rapp in Het Dorpshuis Jonkershove in Houthulst 
een lezing onder de titel De harde kern van schoonheid. In dit 
Dorpshuis bereikt de sublimering van het materiaal - dat de 
bouwstijl van Rapp + Rapp (www.rappenrapp.nl) moet 
kenmerken - een hoogtepunt. Het gebouw ligt aan de Mgr. 
Schottestraat 1. (www.archipelvzw.be)

Archistenforum. Op wo 23 april ontvangt de 
Studentenraad Architectuur van het Henry Van de Velde- 
Instituut Van Belle en Medina (www.vanbellemedina.com). 
De lezing gaat door om 20u in Aula Dieperik, 
Mutsaardstraat 31, Antwerpen. Inkom is gratis.

Debat over kunst en engagement. Hoe belangrijk is het 
voor het kunstwerk om maatschappijkritisch te reflecteren, 
om als kunstenaar in je werk een maatschappelijk engage
ment aan te gaan? Verdraagt de zo moeizaam bevochten 
autonomie van het kunstwerk eigenlijk wel de betutteling 
van een ethisch project? Wim De Temmerman, directeur 
van de Academie voor Schone Kunsten Gent (KASK), 
modereert het debat tussen Piet Vanrobaeys, Jeroen 
Laureyns, Lars Kwakkenbos en Pieter Vermeulen. Het debat 
vindt plaats in de Zebrastraat te Gent op do 24 april om 
20u. Reserveren via evadevlieger@telenet.be. Inkom € 5. 
(www.existentie.be)

Symposium ‘Kunst en Psyche’. Galerie/kunstuitleen 
Beeldend Gesproken werkt voor kunstenaars met een psy
chiatrische achtergrond. Dit jaar heeft zij een landelijke prijs 
uitgeschreven, waaraan een tentoonstelling in het museum 
Jan van der Togt in Amstelveen is verbonden. Binnen dit 
kader is op di 13 mei een symposium rond ‘Kunst en Psyche’ 
gepland. Het essay De nieuwe vriendenkring van Sybrandt van 
Keulen vormt het uitgangspunt voor een discussie met een 
panel, (www.jellinekmentrum.nl)

Plastische kunsten
Mimétisme. Het Franse woord mimétisme is verwant aan 
het begrip mimesis, maar betekent niet hetzelfde. Het laat 
zich in het Nederlands vertalen door het van oorsprong 
Engelse woord mimicry. Het duidt op een biologisch feno
meen waarbij twee of meer organismen die taxonomisch 
niet dicht bij elkaar staan toch (oppervlakkige) kenmerken 
gemeen hebben. De gelijkenis biedt voor deze organismen 
een'voordeel, zoals bescherming tegen predatie, waarbij het 
roofdier misleid wordt. Het complexe begrip mimesis is niet 
weg te denken uit de kunstgeschiedenis, maar ook mimicry, 
de handeling van het nabootsen, blijkt een rol te spelen in 
de kunst.

Walter Benjamin sprak van het ‘mimetisch vermogen’ 
van de mens, het vermogen overeenkomsten op te merken, 
anderen te imiteren of zelfs iets anders te worden. Men zou 
dit mimetisch vermogen theatraal kunnen noemen. 
Binnen het domein van de kunst lijken spel en acteren vei
lige manieren om het mimetisch vermogen te verkennen of 
te thematiseren.

De tentoonstelling Mimétisme stelt zich onder meer tot 
doel om een alternatieve geschiedenis van de relatie tussen 
beeldende kunst en theater te tonen. Door mimicry in 
plaats van mimesis als uitgangspunt te nemen, ligt de 
nadruk op het proces van uitbeelden, representeren of 
nabootsen, eerder dan op het kunstwerk dat er het (twee
dimensionale) resultaat van is, een beeld van de wereld. 
Centraal staat de vraag hoe de mens uitbeeldt, assimileert 
en imiteert, en waarin de mens in het mimetisch proces ver
schilt van het dier. Daarop volgt de vraag hoe het mime
tisch vermogen in de kunst kritisch wordt ingezet als sub
versieve strategie.

De vroegste theoretische aanzet voor de tentoonstelling is 
een tekst uit 1935, van de aan het surrealisme verbonden 
antropoloog, socioloog en speltheoreticus Roger Caillois: 
Mimétisme et psychasthénie légendaire. Caillois vergelijkt 
daarin vormen van mimicry van het insect met een bepaal
de psychopathologische staat van het menselijk brein. Het 
insect dat zich assimileert aan zijn omgeving wordt als het 
ware een fotografische sculptuur van die omgeving; de 
mens, in een excessieve en pathologische staat van mimi
cry, onderscheidt niet langer de grens tussen het zelf en de 
ruimte. Uit twee onderwaterdocumentaires van Jean 
Painlevé, de voorloper van Jacques Cousteau, spreekt de 
interesse voor mimicry in de dierenwereld. Beide films, een 
over zeeschaaldieren uit 1929 en een over een verliefde 
inktvis uit 1965, thematiseren mimetisch gedrag. 
Bovendien laat Painlevé zich in de voice-over van de film uit 
1965 af en toe verleiden tot een denkbeeldige ‘gelijkwor
ding’ met de inktvis. In een serie potloodtekeningen uit 
2002 legt Tomas Schmit, een pionier van Fluxus, het ver
band tussen mimicry in de dierenwereld en de kunst. De 
vaak humoristische tekeningen tonen telkens verschillende 
stadia van metamorfose: een kameleon wordt een potlood, 
een slang wordt een weg enzovoorts. In de kunst hoeft niets 
te zijn wat het lijkt, er zijn ‘onwerkelijke’ verbanden en ver
vormingen mogelijk.

Assimilatie met de ruimte is een van de belangrijkste 
motieven in de tentoonstelling. In een videosculptuur van 
Pawel Althamer en Artur Zmijewski uit 2003-2004 volgen 
we de kunstenaar Althamer in zijn experimenten met ver
schillende geestverruimende middelen. Althamer beschrijft 
nauwgezet wat hij waarneemt, denkt en voelt bij de veran
derende perceptie van de ruimte en het zelf.

Verlies van het zelf door assimilatie met de ruimte keert 
terug in verschillende al dan niet aan het surrealisme gere-

Jean Painlev

Les Amours de la Pieuvre, 1965, 
dvd, 13:29 min, muziek van Pierre Henry, 

Les Documents Cinématographiques

lateerde thema’s, bijvoorbeeld dat van de gek of de wilde. In 
de geschiedenis van het feminisme is het verdwijnen van de 
vrouw in de omgeving zelfs een topos: mimicry als vrouwe
lijke maskerade. De video Philippa (1998) van Barbara 
Visser toont Philippa van Loon, de laatste telg van het aris
tocratische geslacht Van Loon, in drie verschillende kos
tuums op zoek naar ‘zichzelf’ tegen het decor van het 
museum Huis van Loon in Amsterdam. In de video Grey 
Area (2001) van Sofia Hultén probeert een vrouw in man
telpak op allerlei mogelijke manieren op te gaan in haar 
kantooromgeving.

Het tweede belangrijke theoretische uitgangspunt voor 
de tentoonstelling is de tekst Speculum de l’autre femme 
(1974) van de feministe Luce Irigaray. Irigaray ziet mimicry 
als een politiek wapen tegen de ‘opgelegde mimesis’, het 
beeld van de man waaraan de vrouw zich moet spiegelen. 
Mimicry wordt hier als performatief concept een strategie 
om de orde of autoriteit te destabiliseren, door het ontvan
gen beeld eenvoudigweg terug te sturen of terug te spiege
len naar de afzender. Sterk zijn de zwart-witfoto’s van Ria 
Pacquée verkleed als het personage It - uiteraard een perso
nage van onduidelijk geslacht. In de serie The Car (1992) 
loopt It met een karretje met onbestemde pakketten door de 
stad, in Confronting a Colonial Past (1993) staat It ver
dwaasd, ‘wezenloos’, tussen de uitgestalde voorwerpen in 
een koloniaal museum.

De tentoonstellingsbrochure vermeldt dat kimst bij uit
stek de plaats is waar mimicry zich emancipeert, waar het 
de noodzaak verliest het zelf en de ander, het zelf en de 
omgeving te onderscheiden, te identificeren of te objective
ren. Kunst is immers het domein van illusie, van doen alsof. 
Toch toont Mimétisme allesbehalve veilige of geruststellen-

Offspring 2008 Opening Wednesday 7 May, 4 pm — 6 pm 
Curated by Renske Janssen

Aslan De Ateliers, Stadhouderskade 86, Amsterdam 
May 8 — May 24, Open : Tue — Sat, 1 pm — 5 pm

Burger
E Cucaro

Vincent

http://www.kmska.be
mailto:stadsbibliotheek@stad.antwerpen.be
http://www.archipelvzw.be
http://www.rappenrapp.nl
http://www.archipelvzw.be
http://www.vanbellemedina.com
mailto:evadevlieger@telenet.be
http://www.existentie.be
http://www.jellinekmentrum.nl
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Michael Stevenson (NZ/D), Jürgen Stollhans 
(D) en gerlach en koop (NL) onderzoeken de 
unieke culturele positie van het Kröller-Müller 
Museum. De resultaten zijn uitgewerkt tot 
nieuwe sculpturen, installaties en schilderijen, 
die een bijzondere plaats hebben gekregen in vier 
projectkamers rond de vaste collectie. Ze dagen 
de bezoeker uit actief te zoeken naar autonome 
wegen door het museum om kunst opnieuw te 
ontdekken.
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(Theplace to be9 berust op een samenwerking 
met het Nederlands-Duitse curatorenplatform 
<gap>.

(THE PLACE TO BEf
www.schloss-ringenberg.de/_gap_/ & 
www.kmm.nl
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R e i n i e r van Ewijk Proj ects
Nie Pastille 
Press Gang 
16-02-08/ 15-03-08

Tina Schulz, Arthur Zalewski 
Alexander Hempel 
29-03-08/ 26-04-08

Open Wed - Sat 14:00 - 18:00
T: 31 20 6707147 - F: + 31

/ Willemsparkweg 17, 1071 GP Amsterdam, The Netherlands
20 6711375 - E: info@reiniervanwijkprojects.com

15-03 TM 19-04
BOUWEN VOOR 
DE GEEST

F

23-05 TM 25-05
URBAN EXPLORERS 
FESTIVAL 2008

F

CBK
DORDRECHT A

■
Aq

tentoonstelling genomineerden ontwerpwedstrijd 
i.s.m. Stichting De Stad Lt’ CBK

DORDRECHT A «a
bv muziek, kunst, dans en expedities 

www.urbanexplorersfestival.nl

CENTRUM BEELDENDE KUNST- 
VOORSTRAAT 180, 3311 ES DORDRECHT 
T 078 6314689 / 078 6137676

F 078 6315343
E CBK@DORDRECHT.NL
WWW.CBKDORDRECHT.NL

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

Dordrecht

Québec in vorm
i.s.m. Design Vlaanderen en het Centre de Design van Québec

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2007
Ante Timmermans, laureaat
John Gelper en Steven Baelen, genomineerden

8 februari tot en met 30 maart 2008 25 april tot en met 15 juni 2008

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.schloss-ringenberg.de/_gap_/
http://www.kmm.nl
http://WWW.WILFRIEDLENTZ.COM
mailto:info@reiniervanwijkprojects.com
http://www.urbanexplorersfestival.nl
mailto:CBK@DORDRECHT.NL
http://WWW.CBKDORDRECHT.NL
mailto:caermersklooster@oost-vlaanderen.be
http://www.caermersklooster.be
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de kunstwerken. De grens tussen acteren en zijn is dun. 
Didactischer onderdelen van de tentoonstelling, zoals de 
documentaire van Tom Holert over de gevolgen van IQ- 
tests op de psychologie van het kind, laten zien welke kwade 
uitwerking het mimetisch vermogen van de mens kan heb
ben. Voor de beschouwer is er echter bovenal het plezier 
om, dankzij het mimetisch vermogen, verbanden te kun
nen leggen tussen kunstwerken en documentaires uit ver
schillende tijden, in verschillende media en gemaakt met 
verschillende uitgangspunten. Merel van Tilburg

> Mimétisme tot 30 maart in Extra City, Tulpstraat 79, 
2030 Antwerpen (0484/421.070; www.extracity.org).

Santhal Family. Stellingen omtrent een Indiase 
Sculptuur. Hoe introduceer je de hedendaagse kunst van 
zo’n reusachtig land als India in het Westen? Met Santhal 
Family heeft het MuHKA fors uitgepakt en er een hele ver
dieping aan gewijd. Veel werken zijn speciaal voor de ten
toonstelling in opdracht van het MuHKA gemaakt. De 
makers van Santhal Family (MuHKA-curator Grant Watson 
werkte hiervoor samen met Suman Gopinath en 
Anshuman Dasgupta, beiden afkomstig uit India) legden 
hun tentoonstelling echter meteen al een fikse beperking op 
door hem afhankelijk te maken van één enkele beelden
groep: de Santhal Family, gemaakt in 1938 door de 
Bengaalse beeldhouwer Ramkinkar Baij. De beeldengroep 
is om “fysieke redenen” slechts gerepresenteerd via een his
torische documentaire over Baij en zijn werk door diens 
vriend, de befaamde Bengaalse filmmaker Ritwik Ghatak. 
Baij maakte de Santhal Family voor de campus van 
Santiniketan, de school die Rabindranath Tagore, de grote 
Indiase dichter, in het begin van de 20ste eeuw oprichtte in 
wat nu West-Bengalen is, en waaraan ook een kunstacade
mie was verbonden. Baij was er leerling en docent. Hij 
introduceerde als een van de eersten een moderne beeld
houwkunst in India in een stijl die in de lijn lag van Lipchitz 
en Picasso. Het bijzondere van de beeldengroep van de 
Santhal Family is het onderwerp: de arbeidermigranten van 
de Santhal, een Bengaalse stam die al in de 19de eeuw 
tegen de Britten in opstand kwam. De samenstellers van de 
tentoonstelling nemen dat eigen Indiaas modernisme - weg 
van het kolonialisme, gericht op het heroïsch-alledaagse, 
Indiase - als uitgangspunt van de tentoonstelling.

In de inleiding van de catalogus beroept curator Grant 
Watson zich erop dat hij geen kunstgeschiedenis wil bedrij
ven. De beeldengroep is de ene keer een “backdrop”, dan 
weer het voorwerp van “close reading” en wordt uiteinde
lijk ook gebruikt om een relatie met het heden te leggen. Zo 
werd een aantal jongere, niet-Indiase kunstenaars 
gevraagd “te reageren op”, dat wil zeggen werk te maken 
naar aanleiding van de Santhal Family. Voor die minder 
kunsthistorische aanpak beroept Watson zich op de argelo
ze “first time viewer”, hoewel de teksten in de catalogus 
beslist niet voor de “first time reader” bedoeld zijn.

Als subteksten van de tentoonstelling komen in de catalo
gus de kwestie naar voren van de (on)mogelijkheid van de 
(zelf)representatie van het subalterne subject, en de aan
dacht voor de historische Indiase radicale, met name com
munistische bewegingen, die de samenstellers willen verbin
den met (vormen van) hedendaags activisme in de kunst. De 
geschiedenis van Indiase kunstenaarscollectieven levert 
verreweg het interessantste deel van de tentoonstelling op. 
De samenstellers hebben zich behalve op (West-)Bengalen 
vooral op Kerala gericht, misschien omdat Kerala de eerste 
communistische deelstaat was. De lijn begint met Tagore’s 
kunstacademie, uitgebeeld in een zouteloze installatie door 
de Poolse Goshka Macuga (een van de kunstenaars die “rea
geren op”) en loopt via de buitengewoon interessante 
“Indian People’s Theatre Association” (EPTA), in de jaren 
'40 opgericht door het culturele front van de Indiase 
Communistische Partij, naar de jaren na de onafhankelijk
heid. Die worden gerepresenteerd in een gefilmd interview 
met de Bengaalse schrijfster Mahasweta Devi, activiste en 
voorvechtster van de rechten van tribale stammen als de 
Santhal. Ze schreef meer dan honderd boeken, onder meer 
The Mother of 1084 over de boerenopstand van de 
Naxalieten, de maoïstische tak van de Indiase communis
ten. Via een uitgebreide presentatie van de Kerala Radicals, 
opgericht in 1985, komen we in het heden, vertegenwoor
digd door het Raqs Media Collective (met een schitterend 
werk) en het tweemanscollectief Calcutta Art Research, met 
films uit hun archief over verdwijnende tradities in Calcutta.

Een terugkerend euvel in de tentoonstelling is het gebrek 
aan context, nochtans een noodzaak voor de presentatie
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Ramkinkar Baij

Santhal Family, 1938. Courtesy Rabindra Bhavan Archive, Santiniketan

van kunst uit zo’n onbekend gebied. Zo wordt niet ingegaan 
op de relatie van individuele beeldhouwers met de Indiase 
beeldhouwkunst in het algemeen. In de catalogus ontbre
ken een analyse en zelfs cruciale informatie over een groot 
aantal kunstenaars; de werken moeten het op him eentje 
zien te redden.

De presentatie van werk van een drietal oudere kunste
naars - Reba Hore, Meera Mukherjee en Vivan Sundaram - 
suggereert een historische lijn in de beeldhouwkunst. Maar 
de mooie kleine sculpturen van Reba Hore (Bengalen, 
1923) staan er verweesd bij. De in 1998 overleden 
Bengaalse beeldhouwster Meera Mukherjee is om onduide
lijke redenen vertegenwoordigd met een paar onbelangrijke 
borduurwerkjes en van Vivan Sundaram (Delhi, 1943), de 
eerste Indiase ‘installatiekunstenaar’ en internationaal 
bekend, is er een (op piepklein LCD scherm getoonde) video.

Voor de jongere kunstenaars lijken nu eens hun banden 
met Santiniketan, West-Bengalen of Kerala de doorslag te 
hebben gegeven, dan weer een vorm van activisme. Er zijn 
mooie werken bij, zoals de intrigerende halffiguren van 
rode klei van Boran Handsa, die zelf tot de Santhal behoort, 
en de zeer bijzondere schilderijen en installaties van de 
kunstenares N.S. Harsha. Een flink aantal werken had 
naast een inhoudelijke ook een visuele context moeten krij
gen, zoals het project voor de te bouwen kunstacademie 
van Valsan Koorma Kolleri. Ook van het handjevol niet- 
Indiase kunstenaars blijft (in de tentoonstelling én de cata
logus) geheel onduidelijk wie waarom is geselecteerd, al is 
de film van het collectief Otholith, dat Pasolini, India en 
Palestina verbindt, nog zo bijzonder.

Tot slot zijn er verschillende inhoudelijke tekortkomingen 
en inconsequenties. Ten eerste wordt in het hedendaagse 
gedeelte niet duidelijk wat ‘activisme’ in de actuele kunst in 
India inhoudt. Het is al even onbegrijpelijk dat, ondanks de 
uitgebreide verwijzing in de catalogus naar het subalterne 
subject, de uitzonderlijke rol van vrouwen in de Indiase kunst 
niet wordt gethematiseerd, hoewel er heel veel werk van vrou
wen in de tentoonstelling is. Er is, sterker nog, geen overzicht 
mogelijk van de Indiase kunst - modern én hedendaags - zon
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der werk van vrouwen. Daarenboven wordt de preoccupatie 
van de curatoren met links-radicale en communistische 
groepen ondermijnd door hun eigen historische uitgangs
punt. Baij was niet links-radicaal, evenmin als Tagore. Dus 
wringen de samenstellers zich in bochten om een (marxis
tische) maatschappijkritiek te koppelen aan een gedachte die 
beter aansluit bij het werk van Baij : die van de humanistische 
“family of man”. Die ideologische tegenstrijdigheid, evenals 
het gebrek aan een duidelijke stellingname, en de overdaad 
aan gegevens en associatiemogelijkheden, maken dat de ten
toonstelling in een wazig globalisme verzandt.

De inrichting van de tentoonstelling, tenslotte, is evenmin 
gelukkig. Wat, ondanks het gebrek aan inhoudelijke cohesie, 
visueel toch nog opwindend had kunnen zijn, is een onafzien
bare woestijn van beelden en beeldjes geworden, afgewisseld 
door hier en daar een tent met een filmvertoning. Santhal 
Family is een tentoonstelling met veel interessante gegevens 
en mooie werken, die van alles aanstipt, maar geen evenwich
tig beeld van de Indiase kunst oplevert. Marianne Brouwer

- Santhal Family. Stellingen omtrent een Indiase sculptuur tot 
4 mei in het MuHKA, Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen 
(03/260.99.99; www.muhka.be). De tentoonstelling reist 
in 2008-2009 door naar India.

Liam Gillick in Rotterdam en elders. De tentoonstelling 
van Liam Gillick in Witte de With maakt deel uit van een 
project getiteld Three Perspectives and a Short Scenario, dat 
naast de solopresentatie in Rotterdam bestaat uit een ten
toonstelling in de Kunsthalle Zürich die bijna gelijktijdig 
plaatsvindt, een uitvoering in de Kunstverein van München 
en, ter afsluiting, een overzichtstentoonstelling in het 
Museum of Contemporary Art van Chicago in het voorjaar 
van 2009. De tentoonstelling in Witte de With omvat weer 
drie gerelateerde onderdelen: een architecturale installatie, 
een documentaire en een ‘institutionele zone’.

De architecturale installatie op beide verdiepingen van 
Witte de With bestaat uit een reeks donkergrijs geschilderde

Baronian.Fran.cey
2 rue Isidore Verheyden 1050 Bruxelles Belgique T+32 2 512 92 95 F +32 2 512 71 08
baronianfrancey@skynet.be www.baronianfrancey.com

The reader must not expect to know where i live.
April 19 - June 7

A show curated by 
Thomas Zipp

André Butzer
Peter Chevalier
Thilo Heinzmann
Thomas Helbig
Erwin Kneihsl
Martin Neumaier

Manfred Pechl 
Stefan Pfeifer
Felix Weber 
Philip Zaiser 
Thomas Zipp

www.masterhumphreysclock.nl

http://www.extracity.org
http://www.muhka.be
mailto:baronianfrancey@skynet.be
http://www.baronianfrancey.com
http://www.masterhumphreysclock.nl
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Liam Gillick

Three perspectives and a short scenario, 2008
Zicht op de installatie in Witte de With, Rotterdam. Courtesy Liam Gillick. Foto’s: Bob Goedewaagen

hekwerken die de ruimtes verdelen. De ‘binnenruimtes’ die 
zo ontstaan, zijn bekleed met donkergrijs tapijt. Hier en daar 
zijn muren voorzien van voorzetwanden in dezelfde donker
grijze tint. De hekken, opgebouwd uit stroken MDF, hebben 
een zeer specifiek ritme, zoals ook de raamkozijnen, de pila
ren in de ruimte of de verwarmingsroosters een ritme heb
ben. Door de kunstenaar in zijn atelier in New York op de 
computer ontworpen en vervolgens nogal onwerkelijk in 
Rotterdam verrezen, gedragen ze zich als fremdkörper. In 
elke ruimte in Witte de With is de tl-verlichting terugge
bracht tot een soort noodverlichting. In zekere zin hebben 
de hekwerken een sterk filmische kwaliteit, doordat ze de 
ruimte erachter opdelen in opeenvolgende frames. Maar 
bovenal suggereren de lege ruimtes een belofte. Een belofte 
van dingen die er zouden kunnen plaatsvinden.

Toegegeven, op twee plekken vindt ook daadwerkelijk iets 
plaats. Beneden zijn vijf grote vitrines gevuld met affiches en 

publicaties van en over de kunstenaar. Op de bovenverdie
ping wordt een projectie vertoond met teksten en foto’s van 
architecturale projecten die Gillick de afgelopen jaren reali
seerde. In de ruimte staat een batterij luidsprekers waaruit 
een monotoon technodreuntje schalt. Teksten die over de 
foto’s worden geprojecteerd bestaan uit fragmenten van een 
wollig verhaal over arbeiders in een fabriek. Totaal oninte
ressant en buitengewoon slaapverwekkend, deze projectie, 
die ten onrechte als een ‘film’ wordt gepresenteerd.

Het conceptuele pièce de résistance van deze tentoonstel
ling is echter niet de verzameling grijze hekwerken of de 
saaie plaatjes- en tekstprojectie; het zijn de ruimtes die door 
Gillick werden geoormerkt als ‘institutionele zone’. In deze 
ruimten heeft Gillick de uitnodiging tot exposeren omge
draaid, om deze plekken volgens Witte de With “terug te 
geven aan de curatoriële staf”. Vrij vertaald: hij mocht hier 
exposeren, maar doet dat niet.

In de paralleltentoonstelling in Zürich haalde Gillick dezelf
de truc uit. De staf aldaar ging zwaar door de knieën om de 
kunstenaar alsnog te overhalen wat minder bekende, efe
mere en conceptuele kunstwerken te laten zien. Daarnaast 
organiseert de Kunsthalle Zürich een aantal lezingen en 
symposia over het wérk van Gillick, kunstenaar en instel
ling hielden dus lange tijd de deur voor elkaar open en rie
pen elkaar in alle nederigheid toe dat de ander toch vooral 
mocht voorgaan.

Hoe anders was de situatie in Rotterdam, waar de deur 
direct werd dichtgesmeten! Institutionele ruimte? Niet 
exposeren? De verhouding tussen kunstenaar en instelling 
problematiseren? Prima, moet Nicolaus Schafhausen van 
Witte de With gedacht hebben. Dan vragen we toch 
gewoon iemand anders? En dus worden de lege ruimtes van 
Gillick nu gebruikt om werk van andere kunstenaars te 
tonen. Kunstenaars die, zo vermeldt Witte de With expli-

1646 REOPENS THREE TIMES.
Join us on April the 26th for the grand opening of our new space and exibition (Bas de Boer, nl), May the Ist for the first screening of 
Vast Forward, our new international video project, and May the 3rd for a meeting with the DGC~CGA (ca), first guests of our 
residency program. Reach us in Boekhorststraat 125 in Den Haag, check our times at http:llenter1646.com. Thank you.

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

Juan Paparella

De tentoonstelling loopt van
8 maart 2008 tot en met 25 mei 2008

http:llenter1646.com
http://www.galerie-utopia.be
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ciet, in geen enkel opzicht hoeven te reageren op Gillicks 
werk. Als eerste mocht Manon de Boer twee films presente
ren. En in maart wordt het stokje overgenomen door Keren 
Cytter, die drie films mag laten zien.

Mooi gebaar van Schafhausen, al is zijn oplossing een 
beetje halfslachtig. Want waarom slechts één kunstenaar 
uitnodigen om twee video’s te tonen, wanneer er genoeg 
ruimte is voor een veelvoud daarvan? Waarom niet al die 
deprimerende, halfverlichte gevangenishokken van Gillick 
gevuld met werken van goede kunstenaars die iets te mel
den hebben? Kees Keijer

-» Three perspectives and a short scenario tot 24 maart (onder 
meer) in Witte de With, Witte de Withstraat 50, 3012 BR 
Rotterdam (010/411.01.44; www.wdw.nl).

Allora en Calzadilla in Stedelijk Museum CS. Het kun
stenaarsduo Jennifer Allora (VS, 1974) en Guillermo 
Calzadilla (Cuba, 1971) werkt sinds 1995 aan een oeuvre 
waarin meerdere kunstdisciplines aan bod komen. Never 
Mind That Noise You Heard, een presentatie in het Stedelijk 
Museum Amsterdam, staat echter bijna helemaal in het 
teken van geluid. In een reeks videowerken en twee sculp
turale installaties verkent het tweetal de relatie tussen beel
dende kunst, muziek en militarisme.

De titel van de tentoonstelling is afkomstig van 
Metallica’s Enter Sandman, naar het schijnt een favoriet 
onder Amerikaanse soldaten die in Irak gelegerd zijn. Ook 
voor de uitnodiging voor de tentoonstelling legden Allora 
en Calzadilla de vinger op de speciale band tussen het 
(Amerikaanse) leger en rockmuziek. Op een grofkorrelige 
persfoto uit 1989 is een Amerikaanse soldaat te zien die een 
grote luidspreker installeert voor de ambassade van 
Vaticaanstad in Panama. Generaal Noriega had daar zijn 
heil gezocht tijdens de Amerikaanse invasie van ‘zijn’ land. 
De Amerikanen probeerden de generaal met ‘symfonische 
oorlogsvoering’ uit zijn tent te lokken. Dag en nacht joegen 
ze Guns N’ Roses, Twisted Sister en andere Amerikaanse 
rockbands door de luidsprekers.

In de tentoonstelling van Allora en Calzadilla wordt de 
toon echter niet gezet door rockmuziek, maar door blaas
instrumenten. In de video Returning a Sound volgen we bij
voorbeeld een jongen met een brommer waarvan de uitlaat 
uitmondt in een trompet. Knetterend baant de tweewieler 
zich een weg over het eiland Vieques bij Puerto Rico. 
Onderweg ziet de hoofdpersoon verschillende regio’s van 
zijn geboorte-eiland voor de eerste keer. Zestig jaar lang 
werd het eiland door de Verenigde Staten en de NAVO 
gebruikt als oefenterrein voor bombardementen en was het 
grotendeels ontoegankelijk. Acties van burgerlijke onge
hoorzaamheid leidden uiteindelijk in 2003 tot het vertrek 
van het leger.

Het trompetgeluid van de brommer luidt dus een nieuwe 
tijd voor Vieques in, zoals nieuwsprogramma’s op de televi
sie veelal gebruikmaken van trompetgeschal in de leader 
om het nieuws aan te kondigen. Toch roept het geluid ook 
associaties op met een luchtalarm, een indruk die weer ver
sterkt wordt door borden langs de weg die waarschuwen 
voor achtergebleven explosieven.

There Is More Than One Way to Skin a Sheep werd gemaakt 
voor de recentste Biënnale van Istanbul. De video volgt een 
man die per fiets van het platteland naar Istanbul gaat en 
onderweg zijn tulum, een soort Turkse doedelzak, gebruikt 
om zijn fietsband op te pompen. Opnieuw gebruiken Allora 
en Calzadilla het geluid van het instrument als aankondi
ging van een nieuwe tijd. De gang van de man per fiets naar 
de grote stad is een duidelijke verwijzing naar globalisatie, 

Allora & Calzadilla

Sediments Sentiments, 2007 
Foto: Gert Jan van Rooij, Amsterdam

Allora & Calzadilla

Returning a Sound, 2004

zijn gebruik van de tulum als fietspomp een inventieve 
manier om oude tradities in te zetten voor moderne doel
einden. Naar het schijnt werden tulums oorspronkelijk 
gebruikt in de oorlogsvoering. Het geluid moest de vijand 
angst inboezemen. Net als in Returning a Sound horen we in 
deze video dus een machine en een muziekinstrument die 
samen geluid produceren dat sterk sociaal, historisch en 
cultureel geconstrueerd is. Beide video’s zijn bovendien ver
bonden met de specifieke plek waar ze zich afspelen, zoals 
ook twee andere video’s, Sweat Glands, Sweat Lands (Puerto 
Rico) en Unrealizable Goals (Japan).

Twee werken in de centrale ruimte van de expositie zijn 
minder gelieerd aan een specifieke locatie en verbeelden 
dezelfde geluidsthematiek op een abstracter niveau. Wake 
Up bestaat uit een drie meter hoge witte wand die diagonaal 
in de ruimte is geplaatst. Allora en Calzadilla vroegen zeven 
trompettisten die een breed spectrum aan muziekstijlen 
vertegenwoordigen om improvisaties te maken op de 
Reveille, het stuk dat vroeger door militairen gebruikt werd 
om soldaten te wekken. Bovenaan de muur reageert een 
gelig licht als een lichtorgel op de trompetmuziek. Het ver
licht het plafond van de ruimte als bij een ochtendgloren. 
De geluiden van Wake Up vermengen zich met die van 
Sediments Sentiments, een tweedelige sculptuur die in dezelf
de ruimte is geplaatst. De witte beelden doen denken aan 
doorboorde rotsformaties. In de openingen nemen zo nu en 
dan tijdens de tentoonstelling operazangers plaats die frag
menten zingen uit politieke toespraken van Martin Luther 
King, de Dalai Lama, George Bush en Saddam Hoessein. Als 
er geen liveperformance is, zijn hun stemmen te horen via 
luidsprekers. De gestileerde vocale uitdrukking van de 
opera verbindt zich met de taal van politieke speeches, die 
ook hogelijk artificieel zijn. “Your children, your children, 
give me your children”, schalt uit een van de openingen, 
waarbij de toehoorder zelf mag bedenken uit welke keel 
deze woorden oorspronkelijk klonken.

Alle werken op deze tentoonstelling van Allora en 
Calzadilla getuigen van een kritische reflectie op de manier 
waarop muziek in onze maatschappij functioneert. Toch is 
de uitwerking van de afzonderlijke werken nogal verschil
lend. There Is More Than One Way to Skin a Sheep en 
Returning a Sound bevatten een sterk plaatsgebonden, poli
tieke boodschap die nogal eenduidig wordt geëtaleerd. 
Goede bedoelingen winnen het dan van de scherpe analyse 
en een overtuigende presentatie. Of gelooft iemand werke
lijk dat je met een doedelzak een fietsband kunt opblazen?

In werken als Sediments Sentiments en Wake Up doet zich 
het probleem voor dat de vorm van de werken dusdanig is 
geabstraheerd dat de intentie nogal ondergesneeuwd raakt. 
De oorspronkelijke compositie van de Reveille is niet meer te 
herkennen, de sculptuur vermomt zich als een fragment 
van de legendarische white cube. Zo blijft in het luchtledige 
of Wake Up vooral institutionele kritiek verbeeldt of een 
meer algemeen geldende onheilstijding is. Kees Keijer

- Never Mind That Noise You Heard tot 4 mei in Stedelijk 
Museum CS, Oosterdokskade 5, 1011 AD Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl).

A.R. Penck en André Cadere in het Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris. Na belangrijke retrospectie
ve tentoonstellingen van Sigmar Polke, Gerhard Richter en 
Georg Baselitz toont het Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris onder de titel Peinture - Système - Monde een overzicht 
van de in 1939 in Dresden geboren Ralf Winkler alias A.R. 
Penck. Hiermee wordt een cyclus afgerond over een genera
tie Duitse naoorlogse schilders die merkwaardig genoeg alle
maal in Oost-Duitsland geboren werden, maar in het Westen 
carrière maakten. In het werk van Polke, Richter en Baselitz 
speelt de Duitse geschiedenis een meer dan belangrijke rol. 
Voor Penck gaat het verder. De tweespalt tussen Oost en West 
is niet alleen een leidmotief, het is de noodzaak van’zijn werk. 
Polke, Richter en Baselitz verlieten Oost-Duitsland reeds in de 
jaren ’50 en ’60, Penck pas in 1980. Maar ook in Keulen 
voelde hij zich niet op zijn plaats. “Het Oosten heeft me uitge
spuwd”, schrijft hij, “het Westen heeft me nog niet ingeslikt.” 
Na korte verblijven in Parijs, Israël en Londen vestigde hij 
zich vijf jaar later quasi permanent in Ierland.

Kunstopdracht gemeente Terneuzen
Kunstopdracht rotondes Othene-Zuid
In de kern Terneuzen wordt momenteel de nieuwbouwwijk Othene-Zuid ontwikkeld. Evenals bij de wijk Othene-Noord zijn voor het zuidelijke gedeelte van de wijk 3 
rotondekunstwerken voorzien.
De ontwerpen van deze rotondekunstwerken moeten vanzelfsprekend in de omgeving van de nieuwe wijk passen. Er worden kunstwerken gezocht die wat betreft 
thematiek of bijvoorbeeld materiaal één geheel of een serie vormen. Ook mag het contrast met de bestaande kunstwerken op de rotondes in de wijk Othene-Noord niet 
te groot zijn.

Het budget (inclusief BTW en alle bijkomende kosten) voor de uitvoering van deze kunstopdracht bedraagt maximaal € 70.000,00.

Procedure
De selectieprocedure voor deze kunstopdracht wordt begeleid door het Platform Kunst en Cultuur en de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur van de gemeente 
Terneuzen. Professionele kunstenaars die belangstelling hebben voor deze opdracht dienen zich voor 21 april 2008 aan te melden bij de gemeente Terneuzen. Deze 
aanmelding dient minimaal vergezeld te gaan van een cv en andere documentatie over de achtergrond van de kunstenaar en documentatie die een goede indruk geeft 
van relevant werk. Alle documentatie dient voorzien te zijn van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (indien aanwezig) website. Toegezonden documentatie 
wordt niet teruggestuurd.
Op basis van de inzendingen wordt vervolgens aan maximaal 4 kunstenaars opdracht gegeven een schetsontwerp te maken. De vergoeding per schetsontwerp bedraagt 
€ 1.000,00. Op basis van de schetsontwerpen wordt een definitieve keuze gemaakt voor een kunstwerk. De bevolking van Othene krijgt hierin een belangrijke stem.

Inlichtingen
Voor algemene informatie óver de gemeente Terneuzen wordt verwezen naar de website www.temeuzen.nl. Voor nadere inlichtingen over deze kunstopdracht kunt u 
op werkdagen contact opnemen met de afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur, dhr. M. de Vos (0115-455000).
Aanmeldingen voor de kunstopdracht kunnen gericht worden aan: Gemeente Terneuzen, t.a.v. de heer M. De Vos, Postbus 35,4530 AA Terneuzen.
Onder vermelding van kunstopdracht Othene-Zuid.

http://www.wdw.nl
http://www.stedelijk.nl
http://www.temeuzen.nl
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André Cadere

Wandeling op de Avenue des Gobelins, voor de tentoonstelling georganiseerd door de 
Galerie des Locataires, Parijs, april 1973. © ADAGP, Paris, 2007. Foto: Ida Biard

A.R. Penck
Osten, 1980 
Tate, Londen

Geïnspireerd door systeemtheorieën en cybernetica ont
wikkelde Penck, die als grafisch kunstenaar was opgeleid, 
in de jaren ’60 een archaïsche, primitieve tekentaal die her
innert aan hiërogliefen, rotsschilderingen en kinderteke
ningen. Zijn palet beperkte zich tot wit en zwart, rood en 
grijs. Met deze zowel eenvoudige als complexe, geschilderde 
als getekende beelden trachtte hij ter verbetering van de 
communicatie een universele beeldtaal te ontwikkelen. 
Naast symbolen, cijfers, letters en abstracte tekens is het 
pictogram van het Strichmànnchen zijn belangrijkste motief.

De tweespalt tussen Oost en West verwerkte hij in de serie 
Der Uebergang (1963), waarin hij de kunstenaar afbeeldde 
als een evenwichtskunstenaar boven een vlammenzee. 
Centraal in de tentoonstelling staan zijn Standartbilder 
(1970-1972), een reeks van 31 schilderijen waarin hij aan 
de hand van zijn gedepersonaliseerde personage van het 
Strichmànnchen zijn artistieke theorieën op een plastische 
manier trachtte weer te geven.

Uit deze retrospectieve tentoonstelling blijkt duidelijk dat 
Penck uiteindelijk nooit heeft kunnen kiezen tussen de ide
ologisch gedetermineerde theorie en de expressieve moge
lijkheden - de grote vrijheid! - van de schilderkunst. Zoals 
de titel van de tentoonstelling duidelijk aantoont, zijn zijn 
schilderijen het resultaat van een systeem. In zijn schilderij
en worden geen plastische problemen gesteld (laat staan 
opgelost), geen uitspraken gedaan over het medium, maar 
wordt de illusie gewekt dat kunst de politieke situatie kan 
beïnvloeden. Vrij snel echter besefte de kunstenaar dat zijn 
schilderijen te veel op theorieën gebaseerd waren. Ze heb
ben niet de grafische impact van een Keith Haring bijvoor
beeld of de plastisch-picturale kwaliteiten van een Baselitz. 
Het blijft een hybride vorm van teken en tekening, van 
woord en beeld. Om aan het conceptuele keurslijf te ont
snappen, begon Penck met wisselend succes te beeldhou
wen. Zijn primitieve houten sculpturen hebben dezelfde 
archaïsche kenmerken als zijn schilderijen. In de jaren ’80 
werd zijn werk onder invloed van de tijdgeest expressionis- 
tischer, kleurrijker en verhalender. Politieke en persoonlijke 
ervaringen lopen door mekaar. De neerslag van zijn theo

rieën verwerkt hij sindsdien in mooi verzorgde, unieke boe
ken, die in de tentoonstelling een belangrijke plaats inne
men.

Centraal in het werk van de Roemeense kunstenaar 
André Cadere (1934-1978) staan de autonomie van het 
kunstwerk en de onafhankelijkheid van de kunstenaar. Met 
zijn minimale vormentaal en zijn conceptueel discours 
ondervraagt hij, zoals velen in de jaren '70, het systeem 
van de kunst en de kunsthandel. Als instrument van artis
tieke actie ontwierp hij eindjaren '60 zijn barre de bois rond, 
die hij een peinture sans fin noemde. Ze bestaat uit een 
assemblage van ronde beschilderde segmenten waarvan de 
lengte gelijk is aan de diameter. De kleurcombinaties zijn 
het gevolg van een mathematische reeks waarbij, door twee 
segmenten van plaats te verwisselen, steeds een fout werd 
ingebouwd. De vorm varieert van dik naar dun, het for
maat van minuscuul tot meer dan levensgroot; ze hebben 
geen boven- of onderkant, geen begin of einde.

De mobiliteit van zijn oeuvre speelt een belangrijke rol in 
zijn onafhankelijkheid van de instellingen. Zo nam hij zijn 
objecten mee op al dan niet aangekondigde wandelingen. 
Hierbij doet hij denken aan kunstenaars als Richard Long 
of Stanley Brouwn, maar ook aan de beuysiaanse sjamaan 
met wandelstok of toverstaf. Soms wandelde hij met zijn 
werk ongevraagd een museum of een galerie binnen om 
het publiek (liefst op de vernissage van andere kunstenaars) 
over zijn ideeën en zijn kimst te onderhouden. Vanaf 1974 
werd hij regelmatig gevraagd om zijn werk te tonen, wat 
resulteerde in ruimtelijke accrochages.

Na jaren van omzwervingen arriveerde André Cadere in 
1967 in Parijs. Vijfenzestig jaar na een andere landgenoot 
die naar eigen zeggen te voet van Roemenië naar Parijs was 
gekomen om bij Rodin in de leer te gaan. Het is opvallend 
hoeveel verwantschap Cadere’s barre vertoont met de 
Colonne sans fin van Brancusi. Alhoewel hij Parijs gebruikte 
als uitvalsbasis voor zijn subversieve infiltraties, kende zijn 
werk intellectueel meer begrip en erkenning in België, 
Duitsland, Italië en Engeland. Wanneer hij in 19 73 een van 
zijn ‘stokken’ achterlaat op de tentoonstelling Une exposi

tion de peinture réunissant certains peintres qui mettaient la 
peinture en question, de perfecte definitie van zijn picturale 
activiteit, belandt zijn werk in de bezemkast. In België was 
hij echter bij onder andere MTL, het Paleis voor Schone 
Kunsten, het ICC, Galerie Vega en het Gentse Museum van 
Hedendaagse Kunst een graag geziene gast. Voor de ten
toonstelling, die samenvalt met de herdenking van de der
tigste verjaardag van zijn overlijden en de publicatie van de 
catalogue raisonné, die ongeveer tweehonderd nummers 
telt, traden Bernard Marcelis en Anton Herbert als advi
seurs op. Hun belangrijkste bijdrage betreft de reconstruc
tie van tentoonstellingen en installaties.

Cadere verdedigde de onafhankelijkheid van de kunste
naar en het kunstwerk, maar tegelijk toonde hij aan dat hij 
de kunstwereld, haar structuur en haar ruimten nodig had 
om zijn werk ‘kunstwerk’ te laten worden. Wat hem interes
seerde waren de reacties die zijn werk teweegbracht. Zijn 
werk beschouwde hij als sporen van een kritische en strate
gische activiteit. Op deze manier staat hij dicht bij Buren, 
die zijn interventies, evenals Toroni, echter weinig wist te 
appreciëren. Van deze kunstenaars is geen werk opgenö- 
men in de tentoonstelling, wel van andere tijd- en geestes
genoten als Richard Long en Marcel Broodthaers, waarmee 
Cadere verwant en bevriend was. De oplettende bezoeker 
zal echter merken dat er naast de permanente muurschil
dering van Toroni bij de uitgang van het museum en in de 
door Buren geïnterpreteerde Matissezaal discreet en onop
vallend een staaf werd gezet. Lieven Van Den Abeele

> A.R. Penck - Peinture - Système - Monde I André Cadere. 
Peinture sans fin tot 11 mei in het Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Parijs 
(01/53.67.40.51; www.mam.paris.fr). De tentoonstelling 
van Cadere zal van 8 juni tot 14 september ook te zien zijn 
in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

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

SMBA

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

http://www.mam.paris.fr
mailto:ihfo@paulandriesse.nl
http://www.galeries.nl/andriesse
http://www.smba.nl/
mailto:mail@smba.nl
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Lucian Freud. Lucian Freud (1922) is een schilder zoals 
veel mensen een schilder graag zien. De 85-jarige Freud 
staat bekend als rebels, onder andere vanwege de hardnek
kigheid waarmee hij altijd traditioneel figuratief is blijven 
werken. Hij zou een notoir vrouwenversierder zijn, veelei
send voor zijn modellen en een tikje arrogant. Bevalt een 
doek waar hij aan werkt hem niet, dan trapt hij het resoluut 
doormidden, aldus enkele modellen. Daar staan enkele 
minder macho, maar eveneens klassiek klinkende ‘kunste
naarseigenschappen’ tegenóver; de schilder is intuïtief 
(“The only reason I ever do anything is impulse.”) en hij ziet 
schoonheid juist daar waar anderen wegkijken. Het feit dat 
Freud interviews steevast weigert, draagt nog eens bij aan 
de mythe rond zijn persoon.

De taal waarmee het werk van Freud omringd wordt, in 
menige catalogustekst en krantenrecensie, maar vooral 
ook in de uitspraken van de kunstenaar zelf, sluit aan bij dit 
romantische imago. Argumentaties over de schilderijen 
verzanden regelmatig in dromerige observaties. De warrige 
catalogustekst bij de huidige tentoonstelling in Den Haag 
(eerder te zien in Ierland en in Denemarken) van gastcura- 
tor Catherine Lampert, goede vriendin van Freud en voor
malig directeur van de Whitechapel Art Gallery in Londen, 
is hierop geen uitzondering. Dat alles maakt het serieus 
bestuderen van het werk er niet makkelijker op.

Zo vroeg ik me bijvoorbeeld af hoe het nu mogelijk is dat 
Freud, volgens criticus Robert Hughes tóch de grootste 
levende realistische schilder, kan leven met de dikke, brok
kelige verf op veel van zijn doeken, juist op de meest dóór
werkte delen van de compositie, zoals de gezichten en han
den. Die structuur werpt, in ieder geval in de belichting op 
deze expositie, schaduwen die het onderscheiden van kleur 
bemoeilijken. Schilder Lawrence Gowing hèeft Freud eens 
gevraagd of hij niet vond dat die klonterige aard van zijn 
verf (soms nat op droog aangebracht) de gelijkenis tussen 
huid en verf verstoorde. Freud vertelde daarop: “Ik wil dat 
de verf functioneert als huid, wat iets anders is. Ik weet dat 
mijn idee van portretkunst is voortgekomen uit ontevreden
heid over portretten die op mensen leken. Ik wil dat mijn 
portretten van de mensen zijn en niet als de mensen, niet het 
uiterlijk van het model hebben, maar het model zijn. Ik 
wilde niet slechts een gelijkenis bereiken als een nabootser, 
maar hen uitbeelden als een acteur.” Het voorbijstreven van 
een directe fysieke gelijkenis met het model, tot een portret 
dat meer omvat dan het uiterlijk: het is zeker een boeiend 
antwoord. Het is dan ook vaak geciteerd, en iemand met een 
even romantische aard als de schilder zal niet verder door
vragen. Maar verschuift Freud met dit antwoord niet slechts 
het probleem? Want zit de klonterige, brokkelige aard van 
zijn verf niet ook het ‘uitbeelden’ van de modellen in de 
wég? En wat betekent dat nou eigenlijk precies, ‘het uitbeel
den als een acteur', en dat de doeken ‘het model zijn’? Wat 
krijgt nu eigenlijk de nadruk als hij spreekt over zijn dóel 
van het schilderen, een ‘intensivering van de realiteit’?

Het zijn vragen die in deze expositie niet onderzocht wor
den. De samenstellers hebben zich helaas noch middels de 
opstelling, noch in de catalogus daadwerkelijk ingespannen 
om serieus over het werk van Freud na te denken. De expo
sitie wordt voorgesteld als een overzicht, de eerste omvang
rijke overzichtstentoonstelling in Nederland. De indeling is 
niet chronologisch, maar bestaat uit groeperingen van 
“thematisch en intuïtief verwante afbeeldingen” (zaal- 
tekst), met daarbij een zaal met vroeg werk dat zich in stijl 
duidelijk van het overige onderscheidt. Heel algemeen 
gesproken is de expositie wel representatief voor het oeuvre 
van Freud. Er is van alles wat: de stillevens uit de tuin, her
haaldelijk gebruikte modellen als de moeder van de kunste
naar en performer Leigh Bowery, naakten, slapenden, kin
deren, dieren en interieurs. Maar voor een echt overzicht is

Lucian Freud

Bella and Esther, 1988, privécollectie

deze expositie eigenlijk te mager; er ontbreken te veel wer
ken. Niet alleen de doeken die het nieuws haalden ontbre
ken, zoals het naaktportret van een zwangere Kate Moss 
(2002), het portret van koningin Elizabeth II (2001) en dat 
van Bruce Bernard, dat in 2007 op de veiling een record 
opleverde (als het duurst verkochte werk van een levende 
Europese kunstenaar). Ook van de qua formaat spectacu
laire en de inhoudelijk wat meer complexe doeken (zoals 
wellicht The painter surprised by a naked admirer uit 2005, 
een zelfportret met naaktmodel aan het been van de schil
der geklemd, of een ambitieuze ‘kopie’ als After Cézanne uit 
2000) hadden er meer aanwezig moeten zijn. Dat gemis 
schijnt te komen doordat het merendeel van Freuds oeuvre 
in particulier bezit is en bruiklenen derhalve lastig te krij
gen zijn. Dat ligt wellicht ook wel aan het feit dat Freud de 
afgelopen jaren al vaker in overzichtsexposities te zien is 
geweest, zoals het grote retrospectief van 2002 in Londen, 
Barcelona en Los Angeles en het overzicht in Venetië twee 
jaar later. Naast die completere exposities voegt de tentoon
stelling in Den Haag, behalve een introductie aan het 
Nederlandse publiek, weinig toe. Lynne van Rhijn

- Lucian Freud tot 8 juni in Gemeentemuseum Den Haag, 
Stadhouder slaan 41, 2517HV Den Haag (070/33.811.11; 
www.gemeentemuseum.nl).

Eija-Liisa Ahtila in Jeu de Paume. De Finse kunstenares 
Eija-Liisa Ahtila heeft een bijzondere interesse voor de taal 
van film. Ze beschouwt drie elementen van cruciaal belang 
voor haar werk: de manier waarop beelden zijn opgebouwd, 
de manier waarop het verhaal zich ontwikkelt en de fysieke 
ruimte waarin het werk wordt getoond. Haar personages zijn 
jonge vrouwen die zich in emotioneel extreme situaties 
bevinden. Kostbare herinneringen, latente verlangens, fami
liale verhoudingen en onderliggende spanningen leiden tot 
menselijke drama’s waarin liefde en kwetsbaarheid, conflict 
en verzoening, verlies en rouw de hoofdrol spelen. Met haar 
speciale bijdrage voor haar kleine retrospectieve in het Parijse 
Jeu de Paume krijgt haar werk ook een politieke dimensie.

Het recente Where is Where? is gebaseerd op het boek 
Damnés de la terre van de Franse psychiater Frantz Fanon, 
uit 1961. Hierin vertelt hij zijn ervaringen als arts in het 
Algerije van de jaren ’50. Als Frans-Martinikaan had hij 
een bijzondere belangstelling voor racisme en kolonialisme, 
fenomenen die hij in Peau noire, masques blancs (1952) 
genadeloos analyseert. Zijn visie dient in de derde wereld 
nog steeds als inspiratiebron voor talrijke vrijheidsstrijders. 
In Frankrijk vormt zijn oeuvre een belangrijke stem in de 
postkoloniale discussie. Hij stelt zich niet alleen tevreden 
met nationale of economische onafhankelijkheid, maar 
staat vooral voor een emancipatie in cultureel en intellec-

25 keer per dagBrussel > Parijs 1u22, tot
Een onnavolgbaar meesterwerk.
Raadpleeg de rubrieken 'Aanbiedingen' en 'Bestemmingen' op www.thalys.com voor uw eventuele voordelen.

gqussë çsga3s qeue THALYS INFORMATIE EN RESERVERING
WWW.THALVS.COM

AM KEREN GEOFFREY GARETH
GILLICK CYTTER FARMER MOORE

Witte de With
Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam
The Netherlands
T+31(01104110144
info0wdw.nl www.wdw.nl
Open di - zon, 11 - 18 uur

k Tentoonstelling
A 19 jan - 24 mrt 2008E Three perspectives and aE shortscenario

Tentoonstelling 
lmrt-30mrt2008

Tentoonstelling 
3apr-ljun2008

Tentoonstelling 
3 apr- 9 mei 2008

A
A

A
Woensdag 2 april, 18:00 uur
Opening Geoffrey Farmer S 
Gareth Moore

CORNER
STONES
Lezingen
Dinsdag 1 april, 19:00 uur
Douglas Crimp over
Gordon Matta-Clark
Donderdag 8 mei, 19:00 uur
Michael Fried over
Douglas Gordon

Entree: € 10,- (€7,- met reductie)
Taal.- Engels 
reservationspwdw.nl

A.

http://www.gemeentemuseum.nl
http://www.thalys.com
http://WWW.THALVS.COM
info0wdw.nl
http://www.wdw.nl
reservationspwdw.nl
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Eija-Liisa Ahtila

Where is Where?, 2008
Installatie met 6 dvd-projecties. Fotografie Marja-Leena Hukkanen. Courtesy Marian Goodman Gallery, New York en Parijs 

© 2008 Crystal Eye - Kristallisilmâ Oy, Helsinki

verwarde jonge vrouw. De ene heeft een baby en is verwik
keld in een moeilijke echtscheiding, de tweede hoort stem
men, waardoor haar noties van ruimte en tijd verstoord 
raken. Allebei geven ze een mooi beeld van de subtiele grens 
tussen droom en werkelijkheid, realiteit en verbeelding en 
hoe men ongemerkt van de ene wereld naar de andere kan 
overhellen. Typisch zijn de prachtige natuurbeelden van de 
door water en lucht gedomineerde Scandinavische land
schappen, met sterk picturale kwaliteiten en symbolische 
betekenissen van hoop en wanhoop, vergankelijkheid en 
eeuwigdurende beweging. Het gebruik van verschillende 
beeldschermen staat niet alleen in functie van hun com
plexe verhaalstructuur, maar suggereert ook de ver
scheurdheid, de gespletenheid en de besluiteloosheid van 
haar personages. Met een zekere pudeur toont Ahtila ons 
hun intieme trauma’s, hun onzekerheid, hun wanhoop. 
The Hour of Prayer (2005) wordt verteld als een sprookje, 
maar heeft een autobiografisch karakter. Het overlijden van 
haar hond is aanleiding tot mijmeringen over leven en 
dood.

Opgevat als retrospectieve toont de titelloze tentoonstel
ling werken uit verschillende periodes, maar met slechts vijf 
video’s is ze toch wat aan de magere kant. Het geheel wordt 
opgevuld met foto’s en maquettes van huizen. Deze hebben 
helaas niet de oorspronkelijkheid van haar filmische werk.

Lieven Van Den Abeele

> Eija-Liisa Ahtila tot 30 maart in Jeu de Paume, 1 place de 
la Concorde, 75008 Parijs (01/47.03.12.50; www.jeude- 
paume.org).

Thomas Struth. Familienleben. Welke fotografische 
strategieën worden er vandaag aangewend om het vaak 
hectische familieleven in beeld te krijgen? De ontluisteren
de (en soms ronduit choquerende) familiefoto’s van foto
grafen als Nick Waplington en Richard Billingham sugge
reren één mogelijke werkwijze: in een niets verbloemende 
stijl wordt de desintegratie van het familiale leven nuchter 
geregistreerd of bitter becommentarieerd. De soberdere

Eija-Liisa Ahtila

The House, 2002
Courtesy Marian Goodman Gallery, New York en Parijs. © Crystal Eye - Kristallisilmâ Oy, Helsinki

(maar daarom niet minder beladen) beelden van documen
taire fotografen als Tina Barney en Thomas Struth bieden 
een mogelijk alternatief. Van de laatste toont de SK Stiftung 
Kultur nu een rijk overzicht van familieportretten.

De Duitse documentaire fotograaf Thomas Struth kiest 
niet voor een spontane (en dus onthullende?) reportagestijl, 
maar voor het formele (en dus verhullende?) familieportret. 
Niet het chaotische familieleven zelf, maar het beeld dat de 
familie van zichzelf heeft (of wenst uit te dragen), interes
seert de fotograaf. Door hen de vluchtroute van de pose aan 
te bieden, schenkt hij hen meteen de mogelijkheid om zich 
zelfbewust aan de camera te presenteren. Toch wil dit niet 
zeggen dat hier een netjes opgepoetste versie van het fami
liale leven wordt afgebeeld, integendeel zelfs. Struth beseft 
maar al te goed dat het familiale samenleven verre van rim
pelloos verloopt. Het eerste probleem waar elk familiepor
tret op stuit, is het problematische statuut van het individu 
binnen de familie. Elke familiefoto versterkt in eerste 
instantie de groepsidentiteit, hij toont een gezelschap dat 
min of meer op zichzelf staat. De vraag wordt dan: hoeveel 
vrijheid krijgt het individu om zichzelf binnen deze groep te 
manifesteren, om zijn verschil te affirmeren? Het probleem 
van het familieportret bestaat erin deze gespletenheid zicht
baar te maken in onbeweeglijke beelden.

Het geposeerde familieportret begint met de vertaling 
van precieuze, emotionele verhoudingen in starre, ruimte
lijke posities. Het familieportret is in eerste instantie een 
cartografisch vraagstuk. En precies hier situeert zich een 
potentieel gevaar van dit type familieportret. De formele en 
ruimtelijke organisatie van de familiale hiërarchie is 
immers allerminst vanzelfsprekend. Er stellen zich volgende

tueel opzicht. In zijn Verworpenen der aarde vertelt hij onder 
meer het verhaal van twee jonge Algerijnen, 13 en 14 jaar 
oud, die hun beste vriend, een Franse speelkameraad, ver
moordden nadat Franse soldaten ’s nachts hun dorp waren 
binnengevallen en veertig bewoners, waaronder leden van 
hun familie, gedood hadden.

Dit verhaal vormde voor Eija-Liisa Ahtila het uitgangs
punt voor een persoonlijke reflectie waarin de politieke rea
liteit en de artistieke verbeelding elkaar op subtiele manier 
in evenwicht houden. Dat ze voor dit in Frankrijk nog 
steeds gevoelige onderwerp koos als opener van haar retro
spectieve tentoonstelling in het Parijse Jeu de Paume, is 
meer dan een statement.

In vier synchrone films geprojecteerd op de vier muren 
van de ruimte vertelt Ahtila het verhaal. Een korte anima
tiefilm zorgt voor de inleiding, documentaire beelden van 
de gruwelen van de Algerijnse oorlog voor de epiloog. In 
een decor dat sterk aan theater doet denken wordt de 
gebeurtenis voorgesteld als een parabel. Centraal staat een 
blanke vrouw die bezoek krijgt van de dood. Als dichteres 
kan ze de dood alleen bezweren door het woord. Hoe esthe
tiserend de beelden ook zijn, het werk wordt, zoals dit bij 
Ahtila paradoxaal genoeg meestal het geval is, volledig 
gedragen door het woord. Woorden drukken uit wat beel
den niet kunnen tonen, maar de expressie is afstandelijker, 
abstracter. Door het verhaal te situeren in haar geboorte
land krijgt het een universeel karakter. Een persoonlijke 
tragedie vormt de aanleiding tot reflectie over de conse
quenties van oorlog, over verantwoordelijkheid en hoe de 
ethiek ervan door het oorlogsgeweld wordt aangetast.

Onwillekeurig voert het werk ons ook naar de actualiteit. 
Het evoceert bezette gebieden, vluchtelingen en cultureel

ontheemden; het roept vragen op in verband met de natio
nale, religieuze én individuele identiteit en plaatst de 
gespannen relatie tussen de Arabische en de westerse 
wereld in een historische context. Merkwaardig genoeg is 
dit meest onthechte werk van Eija-Liisa Ahtila ook haar 
meest politieke. En omdat het zich aan het begin van deze 
kleine retrospectieve bevindt, straalt dit engagement af op 
haar vroegere werken. Ze worden er complexer door, win
nen aan diepgang en betekenis. Zo zien we de eenvoudige 
vissers, die zich met hun gammele vissersboten in 
Fishermen/Etudes n° 1 (2007) ergens aan de Afrikaanse 
oostkust doorheen de branding trachten te werken, plots 
als bootvluchtelingen die hun economische realiteit ont
vluchten in plaats van ze te verbeteren.

De preambule van de tentoonstelling bestaat uit drie 
korte zwart-witfilmpjes uit het begin van de jaren ’90 die 
oorspronkelijk op de Finse televisie, tussen de populaire 
televisieprogramma’s door, getoond werden. Formeel her
inneren ze aan publiciteitsfilms, maar hun emotioneel ver
warrende inhoud staat haaks op de commerciële bedoelin
gen van het genre. In deze korte clips van 90 seconden zijn 
alle ingrediënten van haar latere werk reeds duidelijk aan
wezig. Thema's als relaties, seksualiteit, jaloezie, woede, uit
sluiting, scheiding, lijden en dood staan ten dienste van 
haar belangrijkste bekommernis: het moeilijk te maken 
onderscheid tussen zichzelf en de andere, de grenzen van 
de eigen identiteit, het eigen lichaam en dat van de andere. 
Een relatie die ze ook in de ruimtelijke enscenering van 
haar films tracht uit te drukken.

Representatief voor haar stijl, haar werkwijze en haar 
menselijke drama’s zijn zowel Consolation Service (1999) als 
The House (2002). Allebei vertellen ze het verhaal van een

cruciale vragen: wie staat waar - wie wordt naar de voor
grond geschoven en wie wordt daardoor logischerwijze 
naar de achtergrond verdrongen? Hoe worden de aanwezi
ge rekwisieten aangewend—als er stoelen of zetels zijn, wie 
gaat zitten, wie blijft staan? Wie staat naast wie? Waar is de 
plaats van het kind binnen het gezin? Hoe lichamelijk gaan 
de familieleden met elkaar om? Deze vragen sturen op 
bewust of onbewust niveau het gedrag van elk familielid. 
Aan elke gemaakte keuze zijn bepaalde consequenties ver
bonden, die men vaak wel vermoedt, maar niet altijd volle
dig kan inschatten of controleren. Elk familieportret 
schetst dan ook een wezenlijk onstabiele microkosmos, een 
wankel universum met broze allianties en zich immer her
schikkende verhoudingen. Elke familie plaatst haar pion
nen anders op het complexe schaakbord van het familie
portret.

Elke familie heeft haar eigen onherleidbare voorgeschie
denis, maar het is verleidelijk om aan de familieportretten 
meteen ook een ruimere, culturele interpretatie te geven. 
Vergelijk de nette, maar ook wat kille plaatsing van de 
familieleden in het portret van de Schaferfamilie met de 
chaotische, maar warme verstrengeling van de Falletti- 
familie: in het ene beeld verschijnt de familie als de kale 
optelsom van haar delen (zodat de klemtoon volledig op het 
individu komt te liggen, ten koste van de groepsdynamiek), 
het andere beeld beklemtoont de ongedwongen lichame
lijkheid tussen de familieleden onderling (en dus het grote 
vertrouwen dat er tussen hen heerst). Of nog, het portret 
van de Ayvarfamilie uit Lima: is het louter toeval dat alle 
leden van deze familie op een stoel rond de tafel zitten, zodat 
er (letterlijk) niemand boven uitsteekt? Het individu lijkt 
hier volledig op te gaan in de groep.

Struths vroegste familieportretten, zwart-witfoto’s 
gemaakt rond 1985, vaak van zeer nabij gefotografeerd en

http://www.jeude-paume.org
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Thomas Struth

Eleonore und Giles Robertson, Edinburgh, 1987

Ook in de film Mandarin Ducks — een melodrama dat de 
onderhuidse spanningen van een zondags familie-rendez- 
vous op wrange en ontregelende wijze in beeld brengt - lijkt 
het duo met de exotische rekwisieten te verwijzen naar 
Masons theorie. De talloze zorgvuldig gekozen objecten 
getuigen van een hoge mate van exotische decadentie: “een 
zin voor luxe die eigenlijk veredelde kitsch is”, volgens De 
Rijke en de Rooij (gesprek met Dominic van den Boogerd, 
Metropolis M, 2005, nr. 4). Tegelijkertijd staat het theatrale 
werk bol van de referenties aan persoonlijke familiale erva
ringen, politieke uitspraken of verwijzingen naar de films 
van Fassbinder en John Lantings Theater van de lach (1975).

Mandarin Ducks werd voor het eerst in 2005 op de 
Biënnale van Venetië gepresenteerd. Een jaar nadien toon
de het duo het werk opnieuw in het Stedelijk Museum in 
Amsterdam, ditmaal in samenhang met een aantal collec- 
tiestukken die volgens de kunstenaars richtinggevend 
waren voor de totstandkoming van de film. Het werk werd 
in dialoog gebracht met twee schilderijen van James Ensor, 
een lithoserie van Kurt Schwitters, een aantal kubistische 
constructies uit de jaren ’70 van Slothouber en Graatsma, 
het Elling Buffet van Rietveld en een televisiebewerking van 
Lantings klucht Hé, mag ik mijn echtgenote terug.

De Rooij heeft de objecten in K21 opnieuw geïntegreerd in 
de presentatie; de ‘heropvoering’ van de expositie beslaat 
zelfs een groot deel van de benedenverdieping van het mu
seum, De kunstenaar omschrijft dit tentoonstellingsconcept 
als het droste-effect - naar het repeterende visuele motief op 
de cacaoblikken van de Hollandse firma Droste. De Rooij lijkt 
dit concept op de spits te willen drijven met de uiterst ambi
gue Mandarin Ducks-presentatie, de integratie van het werk 
Together, de overige, talrijke directe en indirecte referenties 
en het feit dat de expositie tweeledig is. Deze elementen 
maken dat het eerste deel van het overzicht functioneert als 
een nauwgezet spel in een spel - of zoals een hoofdpersoon 
in Mandarin Ducks het uitdrukt: een “babushka of realities” 
- waarbij de verschillende betekenislagen zich nooit volledig 
laten onthullen. Mariska Beljon

in een klein formaat gepresenteerd, overweldigden de toe
schouwer met een sentimentele golf van huiselijke gezellig
heid en intimiteit. En ook al vinden we eenzelfde genereuze 
warmte terug in zijn kleurenfoto's, toch wordt de empathie 
voor het onderwerp daar enigszins getemperd door een 
documentaire zakelijkheid. Dat is enkel al zichtbaar in de 
fysieke afstand tussen fotograaf en onderwerp, die in de 
kleurenfoto’s enorm is toegenomen. Het levert een dubbel
zinnige uitbeelding van het familiale leven op, die ongetwij
feld verband houdt met Struths ambigue verhouding tot 
zijn eigen familie en meer bepaald tot zijn vader. Als zoon 
van een nazisoldaat die tijdens de Tweede Wereldoorlog in 
Rusland vocht en daar gewond raakte, besefte hij al snel 
hoe precair en moeilijk familiale relaties wel kunnen zijn. Of 
zoals Eric Koningsberg het in het afsluitende essay van de 
catalogus verwoordt: “What a source of terror and confu
sion a family can be.”

Deze persoonlijke geschiedenis verklaart echter slechts 
gedeeltelijk waarom het familiale leven voor Struth geen evi
dentie is, maar eerder de inzet van een vraagstuk. Ook ver
schuivingen in zijn opvatting over wat fotografie is en welke 
complexe relatie zij onderhoudt met wat wij genoegzaam als 
‘de werkelijkheid’ aanduiden, spelen een belangrijke rol in 
zijn aftastende benadering. De beslissende rol die hij toekent 
aan de camera tijdens het maakproces is in dat opzicht reve
lerend. Tijdens het maken van het portret staat Struth naast 
de camera. Daarmee berooft hij de mensen voor de camera 
van een geruststellende illusie: ze gaan geen dialoog aan met 
een (manipuleerbare) fotograaf, maar botsen op een onwilli
ge machine. In hun zucht naar bevestiging sturen de familie
leden hun zorgvuldig geconstrueerd zelfbeeld naar de came
ra, hoopvol wachtend op een antwoord dat echter nooit zal 
komen. De camera is geen spiegel die antwoordt, ze kaatst 
enkel de vraag terug die de familie voor zichzelf is (gewor
den?). Het is deze (lichte) vertwijfeling die de gortdroge feite
lijkheid van binnenuit aanvreet. En zo krijgt de dynamiek 
van het familiale leven alsnog een plaats binnen het stugge 
fotografische beeld. Steven Humblet

-» Familienleben tot 20 april in de SK Stiftimg Kultur, lm 
Mediapark 7, Keulen (0221/226.24.33; www.sk-kultur.de). 
Een catalogus is verschenen bij Schirmer/Mosel. ISBN 978- 
3-8296-0355-3.

Jeroen de Rijke / Willem de Rooij. Bijna twee jaar gele
den kwam er met het overlijden van Jeroen de Rijke een 
abrupt einde aan het uiterst consistente en opmerkelijk 
beperkte oeuvre van het Nederlandse kunstenaarsduo De 
Rijke / De Rooij. Op de benedenverdieping van het statige 
K21 is momenteel het eerste deel van een door Willem de 
Rooij samengestelde overzichtstentoonstelling van hun 
werk te zien. Het overzicht in Düsseldorf werd kort na de 
opening raak getypeerd door Hans den Hartog Jager die de 
precisie van het werk als intimiderend omschreef, “alsof De 
Rijke en De Rooij vanuit hun perfecte, beheerste universum 
wat neerbuigend neerkijken op het krabbelende voetvolk”. 
Het “gevoel dat je iets ontglipt" wordt nog eens in de hand 
gewerkt door de opzet van de expositie: De Rooij koos name
lijk voor een tweeledige overzichtstentoonstelling, waarbij 
het tweede deel vanaf 20 april in het Museo d’Arte 
Moderna in Bologna te zien is. In Bologna zal een andere 
groep werken worden getoond die het overzicht in 
Düsseldorf complementeert. Hierdoor kun je de overzichts
tentoonstelling nooit als geheel overzien. Van het gelaagde, 

bredere kader van de expositie kan je je enkel in retrospec- 
tie een beeld vormen.

De tentoonstelling in K21 omvat vier kernen, te weten de 
twee filmwerken Mandarin Ducks (2005) en The Point of 
Departure (2002), de ogenschijnlijk eenvoudige maar sterk 
politieke dia-installatie Orange (2004) en de voor het eerst 
gepresenteerde fotoserie Light Studies I-VII (2005-2007). Bij 
het filmwerk Mandarin Ducks (2005) worden objecten en 
documenten uit de collectie van het Stedelijk Museum 
Amsterdam getoond, die het werk vergezelden toen het daar 
gepresenteerd werd. Daarnaast is er in K21 een gedeeltelijke 
reconstructie van de in Bregenz gepresenteerde expositie 
Together (2005). Tot slot laat De Rooij een wandvitrine zien 
waarin een filmblik ligt. Volgens het bijschrift bevindt zich 
op het belichte, maar niet ontwikkelde Kodak filmmateriaal 
de film The Raven Robbed of his False Feathers (1998).

De presentatie van de werken in Düsseldorf is uiterst pre
cies. De twee films - die respectievelijk 36 en 26 minuten 
duren - worden bijvoorbeeld niet op een televisie of als loop 
getoond, maar direct op de wand en op gezette tijdstippen. 
De filmzalen zijn slechts gevuld met een zestal simpele, 
maar op de millimeter nauwkeurig geplaatste banken. Zo 
eist De Rooij alle aandacht op voor het werk.

The Point of Departure is al even accuraat. Het duo filmde 
hiervoor een 19de-eeuws Kaukasisch tapijt uit de collectie 
van het Rijksmuseum. Allereerst nestelt de camera zich 
haast letterlijk tussen de vezels en lussen van het kleed. 
Vervolgens zoomt de lens langzaam steeds iets uit, waarbij 
de rijkdom van de geknoopte motieven een heel landschap 
lijkt te omvatten. Tegen het einde van de film cirkelt het 
tapijt als een archaïsche platte kosmos om zijn as en ver
dwijnt het uiteindelijk traag in een oneindige zwarte leegte. 
De Rijke en De Rooij drukken met dit werk hun waardering 
uit voor de aandacht waarmee de dingen gemaakt worden, 
terwijl ze tegelijkertijd beseffen dat zij ondanks hun minu
tieuze ‘beschrijving’ en aftasting van het object er geen 
werkelijke toegang tot krijgen. Het duo refereert bij een uit
leg over de film aan Infelicities: representations of the Exotic 
(1998) van de Engelse antropoloog Peter Mason, die in zijn 
publicatie het exotische, uit zijn context gehaalde object 
omschrijft, dat in feite “nergens meer thuis is”.

Jeroen de Rijke / Willem de Rooij

Mandarin Ducks, 2005 
16mm-film, 36 min. 

Courtesy Galerie Daniel Buchholz, Keulen 
© Willem de Rooij, 2007. Foto: Thomas Manneke, 2005

-> Jeroen de Rijke / Willem de Rooij tot 13 april in K21, 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, StândehausstraEe 
1, 40217 Düsseldorf (0211/8381.601; www.kunstsamm
lung.de).

Juan Munoz. A Retrospective. Blockbustertentoonstel- 
lingen laten zich zelden kenmerken door een grote intimi
teit. Dat is zeker zo in een omgeving als Tate Modern in 
Londen, die zich veeleer leent voor uitgebreide didactische 
overzichtstentoonstellingen of grootse, dramatische geba
ren, zoals de bekende Unilever series in de Turbine hall.

De retrospectieve Juan Munoz laat zien dat het mogelijk is 
om met kleine, innemende werken een geheel te creëren dat 
net zo overweldigend is. Terwijl de titel een eerste over
zichtstentoonstelling van dit oeuvre aankondigt, word je 
als bezoeker vanaf de eerste kamer opgenomen in de intie
me verhalen die elk individueel kunstwerk in zich draagt. 
Het is de verdienste van de tentoonstelling dat ze de ontwik
keling van deze intieme, individuele verhaallijnen door
heen de twintigjarige carrière van de Spaanse kunstenaar 
traceert. Bovendien doet ze dat zonder te vervallen in een 
didactische opsplitsing van het oeuvre in een aantal the
ma’s. Maar bovenal ben je als bezoeker overweldigd door de 
sculpturen zelf, hun minimale spel met theatrale middelen 
of narrativiteit en de overweldigende impact die ze daarmee 
bereiken. Daarom precies zijn het de sculpturen zelf die van 
Juan Munoz, A retrospective een van de allerbeste Tate- 
tentoonstellingen van de afgelopen jaren maken.

If only she knew is het eerste werk in de tentoonstelling en 
is een perfecte introductie op de dertien kamers die volgen. 
Het is een klein werk, een soort miniatuur ijzeren huis met 
vier wanden en een zadeldak erboven. Tussen de vier wan
den hangen dicht opeengepakt een twintigtal ruw bewerk
te houten mannelijke figuurtjes en één enkele uit steen 
gehouwen vrouwenfiguur. De materialen zijn niet geschil
derd, maar heel precies bewerkt om een agressieve, verfijn
de, beschermende... uitstraling te krijgen, afhankelijk van 
hun rol in het geheel. Het kunstwerk suggereert een 
beklemmende situatie of gedachte aangaande de vrouw, 
die zich schijnbaar van geen kwaad bewust is, zoals de titel 
al suggereert. Het is precies die titel die overduidelijk het 
dubbele standpunt vastlegt dat Munoz je meegeeft als 
bezoeker. Ten eerste een afstandelijk, overschouwend vogel
perspectief. Ten tweede een inleving in de leefwereld van de 
figuren of de situatie van de sculptuur. De combinatie van 
afstandelijk overzicht en persoonlijke empathie is bijzonder 
herkenbaar, het is dezelfde ervaring die de lezer van een 
boek of de kijker van een theaterstuk heeft. If only she knew, 
een van Munoz’ eerste werken, toont hoe de kunstenaar 
van bij het begin van zijn carrière op zoek ging naar het 
creëren van een fantastische narratieve ervaring.

Daarnaast maakt If only she knew, net als de andere 
miniatuurwerkjes in de eerste zaal, duidelijk hoe Munoz 
beroep doet op kunsthistorische, theatrale, architecturale, 
perspectivische en sculpturale motieven om zijn toeschou
wers in die afstandelijke, beschouwende positie van een 
lezer te brengen. In de hele tentoonstelling gebeurt dit tel
kens opnieuw, op uiteenlopende, verrassende maar telkens 
bijzonder subtiele manieren. If only she knew voert een kari
katuraal huisje op als een omgeving die tegelijk bescher
mend en beklemmend is. Enkele zalen verder wordt het 
‘lezersperspectief’ gesuggereerd door een beeld van een 
dwerg die, vanop een verhoogd zitje gemonteerd aan de 
muur, uitkijkt naar de bezoekers die voorbijwandelen in 
een kamer waarvan de volledige vloer bedekt is met een

http://www.sk-kultur.de
http://www.kunstsammlung.de
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PLACE@SPACE
(re)shaping everyday life

Paul Casaer,Traces of Autism, Peter Westenberg, Arturas 
Valiauga, lrational.org, Egle Rakauskaite, Limite Azero, 
Ryoji Ikeda, Alice Miceli, Jeremy Wood, Haruki Nishijima, 
Reconfigurable HouseTeam, GRRRR (Ingo Giezendanner)

SIMONA DENICOLAI 
& IVO PROVOOST
Tentoonstelling za. 08.03 > za. 12.04
Opening za. 08.03 x 2030
Tentoonstelling open van woe. t/m za. 14°° > 1800
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In Place@Space maken kunstenaars, wetenschappers, 
architecten, ingenieurs en designers de impact van nieuwe 
technologieën op onze omgeving zichtbaar en tonen ze hoe we 
ze kunnen hanteren om onze omgeving opnieuw tot een eigen 
plektemaken.
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16 03 08 > 27 04 08

SERGEY BRATKOV
searching for the horizon

& TRANSIT Zandpoortvest 10, BE 2800 Mechelen T+32 15 336 336 F+32 15 336 337 M +32 478 811 441 
art@transit.be - www.transit.be - open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18u, of na afspraak

TIM VAN LAERE GALLERY
Open Tuesday until Saturday 2 - 6 pm
Verlatstraat 23-25 2000 Antwerp Belgium
Tel 32-1013 2571417 Fax 32-1013 25714 25
info@timvanlaeregallery.com www.timvanlaeregallery.com

ADRIAN GHENIE
13 March-3 May 2003

Art Brussels
10 -21 April 2008

http://www.netwerk-art.be
lrational.org
mailto:info@netwerk-art.be
_www.z33.be
http://www.kunsthaus-kannen.de
mailto:art@transit.be
http://www.transit.be
mailto:info@timvanlaeregallery.com
http://www.timvanlaeregallery.com
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Juan Munoz

Conversation Piece (detail), 1996 
Foto: Luis Asin

Architectuur en Vormgeving
Routine. De wereld van de forens. De tentoonstelling 
Routine - de wereld van de forens in Museum Hilversum gaat 
niet over fileleed, niet over de apathische forens, niet over 
treinen met vertraging. Er is geen enkele verwijzing naar 
Mare Augés architectuurfilosofische perceptie van niet- 
plaatsen; geen doembeelden over de dreigende capsulaire 
beschaving van Lieven De Cauter en ook geen verheerlij- 
king van het fenomeen autosnelweg in de trant van Jack 
Kerouac. Routine boekstaaft, vrolijk en lichtvoetig.

Het forenzen begint volgens Museum Hilversum al rond 
1650, als de eerste buitenplaatsen ontstaan. Rijke stedelin
gen verhuizen in de zomer voor een aantal maanden naar 
hun buitenhuizen, met personeel en een vracht materiële 
zaken. Hoewel een ruiter te paard of een koets weinig asso
ciaties met woonwerkverkeer oproept, begint toch daar de 
scheiding van wonen en werken, want voor zaken gaan de 
17de-eeuwse welgestelden terug naar de stad. Ook in de 
vroege 20ste eeuw hangt om het pendelen nog een zweem 
van exclusiviteit. Het roept het beeld op van belangrijke, 
mensen die langs ongerept landschap naar hun werk gaan 

(geen lint van bedrijventerreinen, geen reclame, zelfs geen 
vangrails!), zij het nu over strakke, betonnen banen in 
plaats van zandwegen.

De toename van het autoverkeer is niet alleen een symp
toom van toenemende welvaart, maar ook een gevolg van 
het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid. Het over
heidsbeleid van “gebundelde deconcentratie” leidt in de 
jaren ’60 en ’70 tot het ontstaan van groeikernen, zoals 
Purmerend en Zoetermeer. Het VINEX-beleid uit de jaren 
’90 brengt een verdere scheiding tussen woonhuis én werk
plek tot stand. Het ideaal van buiten wonen is sinds 1650 
voor een veel grotere groep mensen bereikbaar. Maar met 
de toenemende drukte op de wegen keldert de status van de 
forens tot een “zielloze speelbal van het jachtige, moderne 
bestaan”.

Inmiddels is de pendelaar er een van 5,2 miljoen per dag. 
Maar wie is hij? Dat heeft Museum Hilversum met zicht
baar plezier tot op de bodem laten uitzoeken. Er is kaart
materiaal, er zijn videoclips, attributen, statistieken en ont
werpen, alles eenvoudig maar sprankelend gepresenteerd 
naar ontwerp van Urban Affairs. Zo ontstaat een beeld van 
de forens die helemaal niet zielig is, maar de motor achter 
een miljoenenindustrie. Zijn leven is wellicht wat mono-
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Juan Munoz

Many Times (detail), 1999 
privécollectie

trompe-l’oeil-patroon. Naar het einde van de tentoonstel
ling toe, loop je als bezoeker door een zaal waarin tientallen 
manshoge Aziatische beelden in een intense conversatie 
verstard lijken. De afstandelijkheid wordt hier gecreëerd 
door het feit dat alle figuren hetzelfde gezicht hebben, maar 
net zo goed door Munoz’ keuze om de figuren geen voeten 
te geven, waardoor je als bezoeker iets hoger staat dan de 
groep en buiten hun conversatie gehouden wordt.

Het geleidelijk ontdekken van deze architecturale en 
ruimtelijke verschuivingen vormt daarom niet enkel een 
‘instap’ in de verhaallijn van elk werk, maar is tegelijk 
essentieel deel van de opbouw en de vormgeving ervan. Via 
deze ingrepen roepen de werken een soort fantastische 
wereld op, vol suggesties van fysiek gevaar, extreme uitbun
digheid of ontroerend onvermogen. Niet toevallig lijken 
sommige van deze suggesties erg dicht te staan bij de uitver
grote realiteit van een theater of circusvoorstelling, zoals in 
het fenomenaal opgestelde Hanging Figures.

Na het volledig doorlopen van de tentoonstelling zijn de 
drie elementen die al in het eerste werk aanwezig waren 
(verhaalflarden, afstandelijke beschouwing, theatrale reali
teit) uitgegroeid tot een samenhangend idee van Munoz’ 
kunst. Zijn denkwereld draagt overduidelijk de sporen van 
de Latijns-Amerikaanse magisch-realistische schrijvers, die 
hun lezers meevoerden naar een fantastische realiteit om 
hen te laten terugkijken op die andere, feitelijke wereld. De 
tientallen figuren in Munoz’ tentoonstelling doen precies 
hetzelfde, en creëren precies daardoor een van de eerste ten
toonstellingen die erin slaagt het veeleisende interieur van 
Tate Modern ver achter zich te laten. Dries Vande Velde

> Juan Munoz, A Retrospective tot 27 april in Tate Modern, 
Level, 4 Bankside, London SEI 9TG (020/7887.8888; 
www.tate.org.uk). De tentoonstelling reist nog naar het 
Guggenheim Museum (Bilbao) en het Museu Serralves 
(Porto).

Koen van Velsen

Station Breda, 2004-2008, beeld A2Studio (een stationsontwerp dat alle verkeersstromen van de forensen moet reguleren)

Benthem en Crouwel

Ontwerp voor het Openbaar Vervoer Terminal Den Haag, 2006-2009
(De stationshal van Den Haag Centraal wordt de komende jaren verbouwd tot een moderne, internationale terminal voor het openbaar vervoer. 

Het station is zo ontworpen dat het kan meegroeien met het aantal reizigers.)

28 February-6 April:

Stephen Willats 
yThe Speculative 
Diagram'
Casco
Office for Art, Design 
and Theory

17 April-25 May:

Ricardo Basbaum
•ee—- Re-Projecting
UaSCO (Utrecht)'

Nieuwekade 213 — 215
3511 RW Utrecht 
The Netherlands

T/F: +31 (0)30 231 9995 
info@cascoprojects.org 
www.cascoprojects.org

http://www.tate.org.uk
mailto:info@cascoprojects.org
http://www.cascoprojects.org
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toon, maar dat heeft tot gevolg dat hij zeer nauwkeurig is te 
omschrijven.

De automobilist bijvoorbeeld reist vooral in zijn eentje in 
zijn geleasede Opel Vectra (populairste auto in 2007) ter 
waarde van ongeveer 34.000 euro. In deze ruimte heeft hij 
gemiddeld 4,1 kubieke meter ter beschikking om zijn dage
lijks ritje van gemiddeld 44 kilometer tussen woon- en werk
plaats af te leggen. Gedurende de rit belt hij zo’n veertien 
minuten, het liefst met een Nokia 6230i. Om de drie dagen 
stopt hij- onderweg voor een verse kop koffie, waarschijnlijk 
als hij gaat tanken. Dan neemt hij meestal ook sigaretten 
mee, iets minder vaak frisdrank en snoep. In de file luistert 
hij het liefst naar de radio, zo’n elf minuten per dag, bij voor- 
kern naar Skyradio. ‘Andere favoriete bezigheden in de auto 
zijn nadenken, eten & drinken, en kletsen.” Af en toe werpt 
hij een liefdevolle blik op de passagiersstoel waar zijn zwarte 
Samsonite Inspector met werkdocumenten staat.

De treinforens heeft een heel ander leven. In zijn 2,1 
kubieke meter ruimte (als hij geluk heeft kan hij zitten), legt 
hij gemiddeld 72 kilometer per dag af. Hij heeft vrijwel zeker 
een boek bij zich (75%). Misschien vindt hij zichzelf te dik 
of wil hij bewuster leven, want op nummer één in de boe
kentoptien staat de dieetbijbel van Sonja Bakker, Gezond 
genieten met Sonja. Is hij tevreden met zijn figuur dan leest 
hij de gratis dagkrant Metro, luistert hij naar zijn Ipod Nano 
of checkt hij zijn mail op zijn HP Compaq NC6320 Business 
Notebook. Loopt hij langs een Etos, dan koopt hij vooral 
paracetamol. Valt zijn oog op een snackautomaat, dan kiest 
hij meestal een Snickers, maar met het gewicht van Sonja 
in zijn tas is die verleiding slechts tien keer per jaar te groot. 
Vaker bezwijkt hij voor een croissant bij AH to go of voor 
patat met mayonaise. De ról van fastfood en meeneem- 
maaltijden is zo groot dat in de tentoonstelling zelfs een 
‘streekproductenautomaat’ is opgenomen, waarbij de snel
weg en de stations als ‘streek’ of regio worden opgevat.

Het is een fascinerende opsomming, maar de bonte verza
meling van feiten, afkomstig van uiteenlopende bronnen, 
mist een finale inkadering. Waarom bijvoorbeeld leggen 
automobilisten minder kilometers af dan treinforenzen? 
Zijn kleinere afstanden soms minder filegevoelig? Worden 
die kortere autoritjes misschien buiten de Randstad afge
legd? Ook hebben lang niet alle feiten uitsluitend betrek
king op de forens. Rijden niet-forenzen in andere auto’s? 
Bestellen ze in een snackbar minder vaak een patatje mayo? 
Beluisteren ze op weg naar oma andere radiostations? Nee. 
De forens is, alleen al vanwege de enorme populatie waar
van hij deel uitmaakt, ook gewoon een gemiddelde 
Nederlander. Niet alleen de forens rijdt het vaakst in een 
Opel Vectra, heel Nederland doet dat, net zoals heel 
Nederland Sonja Bakker leest.

Tot slot is er aandacht voor de toekomst. Museum 
Hilversum neemt zelfs voorzichtig stelling: “Het buiten 
wonen is een halsstarrige idylle die in ons collectieve 
geheugen staat gegrift. Dit blijkt uit het huidige overheids
beleid, dat zich primair richt op de scheiding van wonen en 
werken en het versoepelen van de automobiliteit daartus
sen. Voor de lange termijn lijkt dit onhoudbaar.” De toe
komstige opgave wordt onderzocht door onder anderen NL 
Architects, Monolab en John Körmeling. Meestal wordt 
woonwerkverkeer als een gegeven opgevat dat effectiever, 
prettiger of mooier kan worden gemaakt door vermengen 
van wonen, werken, recreatie en groen. Getuige de boven
staande toch wat droevig stemmende opsomming van wat 
de forens zoal eet, doet en koopt, is het meer dan nuttig om 
daarover na te denken. Het gekke is dat de bezoeker de ten
toonstelling verlaat met het idee dat pendelen tussen huis 
en kantoor leuk is. Forenzen is fun, vooral in Museum 
Hilversum. Indira van ‘t Klooster

- Routine. De wereld van de forens tot 31 augustus in 
Museum Hilversum, Kerkbrink 6, 1211 BX Hilversum 
(035/629.28.26; www.museumhilversum.nl).

Rijksmuseum verwerft Spoels Kijken door de stereo- 
scoop. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft bij het vei
linghuis Christie’s voor € 14.650 Kijken door de stereoscoop 
van Jacob Spoels (1820-1868) aangekocht. De verwach
ting was dat het schilderij tussen € 3.000 en 5.000 zou 
halen, aldus het veilinghuis. Het Rijksmuseum heeft al 
meerdere stukken van de schilder in zijn collectie. Het schil
derij toont twee dames die door een stereoscoop kijken, een 
apparaat waarmee twee foto’s worden samengevoegd tot 
een driedimensionaal beeld. Mogeljk is dit de vroegste 
afbeelding van stereoscopie in Nederland.

Publicaties
Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemidde
laarsin de jaren 1945-1970. Onmetelijk optimisme is een 
bundel over beeldend kunstenaars en het galeriewezen in 
naoorlogs Nederland, die de tentoonstelling Onmetelijk 
Optimisme. Galeriehouders en hun kunstenaars, 1945-1970 
begeleidde (Stedelijk Museum Schiedam, december 2007 - 
maart 2008). De Schiedamse tentoonstelling beoogde 
vooral het beeld te schetsen van het programma van der
tien galeries die zich richtten op verschillende vormen van 
vooruitstrevende beeldende kunst: Le Canard, Galerie 845 
en Galerie Swart in Amsterdam, Galerie 20 in Arnhem/ 
Amsterdam, Galerie Fenna de Vries in Delft/Rotterdam, 
Galerie Orez en Nouvelles Images in Den Haag, Galerie .31 
in Dordrecht, Galerie Waalkens in Finsterwolde, De 
Mangelgang in Groningen, Galerie Espace in Haarlem/ 
Amsterdam, Mickery Galerie in Loenersloot en Galerie 
Delta in Rotterdam, De auteurs in de publicatie behandelen
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Aanwinsten
Bonnefantenmuseum verwerft werk Laura Owens. 
Het Bonnefantenmuseum heeft met de steun van de 
BankGiro Loterij en de Mondriaan Stichting een groot 
schilderij van Laura Owens (1970 Euclid, Ohio) aange
kocht. Het betreft een belangrijk werk uit 2003 (Zonder 
Titel) dat in de zomer van 2007 in het museum te zien was 
in de tentoonstelling Schilderijen & studies 1994-2006. Het 
Bonnefantenmuseum is het enige Nederlandse museum 
met werk van Owens in de collectie, (www.bonnefanten.nl)

daarentegen vooral het cultureel ondernemerschap van 
vooruitstrevende Nederlandse kunstbemiddelaars in de 
eerste decennia na de oorlog. In de inleiding stellen Frank 
Eerhart en Aat van Yperen dat Nederland na 1945 toe
komstverwachtingen koesterde gericht op wederopbouw en 
vooruitgang, en minder op vernieuwing. Het naoorlogs 
optimisme beoogde volgens hen vooral materiële verbete
ring, economische groei en welvaart. Een mentaliteitsver
andering zoals die zich aftekende bij de vernieuwers van de 
beeldende kunst vond daarbij nauwelijks maatschappelijke 
weerklank. Van noord tot zuid was het aan de kunstenaars 
zelf, soms geholpen door een vooruitstrevende wethouder, 
mecenas of andere idealist, om via alternatieve tentoon- 
stellingsplekken contact met een breder publiek te zoeken.

De factoren van ‘kunstenaarszelforganisatie’ en de rol 
van zeldzame idealisten krijgen vervolgens reliëf in zes 
essays, waarvan een drietal vertrekt vanuit regionaal of 
stedelijk perspectief: Frank Eerhart/Henk Hofland, Philip 
Peters en Erik Beenker, die zich respectievelijk richten op 
het Amsterdamse galeriewezen, de Haagse kunstkringen 
en het galerieklimaat in Noordoost-Nederland, dat van 
Midden- en Oost-Nederland, en van Zuid-Nederland. De bij
dragen van Truus Gubbèls, Cees de Boer en Carel Blotkamp 
gaan achtereenvolgens - en meer algemeen - in op markt, 
overheid en kunstspreiding in de periode 1945-1970, op de 
kunst van de informelen. Nul en Zero, en op de (objective
rende) beeldende kunst uit de jaren ’60 en de doorwerking 
daarvan in de concrete realiteit. Vooral Blotkamp beschrijft 
hoe de verschillende groeperingen uit de jaren ’60 vanuit 
een herontdekte, intussen gecanoniseerde historische 
avant-garde en met veel aandacht van kunsttijdschriften, 
dag- en weekbladpers en televisie, sterker dan ooit hun 
eigen vorm van kunstbemiddeling in objecten, installaties

honderd guldententoonstelling galerie espace nv
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Affiche ‘Honderdguldententoonstelling’ bij galerie Espace, Amsterdam, 1967
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11.02 JEWEL OF THE... HC ON THE MOVE
T/M een onderzoekstraject rondom het winkelhart van Nederland
13.07 kunstenaars: Tilmann Meyer-Faje, Hendrik-Jan Kunneman, Edward Clydesdale Thomson, Sebastiaan Verhees en 

Eric von Robertson

EXPERT MEETINGS
met o.a. Luuk Boelens (Prof. Geowetenschappen en Urbanisatie), 
Gert-Jan Dousi (manager herontwikkeling Corio) en Saskia Sassen 
(Ralph Lewis Professor of Sociology aan de Universiteit van Chicago) 
voor data en tijden check de website

TENTOONSTELLING
opening donderdag 29 mei aanvang 20:00 uur 
op locatie

office: Krugerstraat 11, Utrecht open: ma t/m vrij 10:00 - 18:00 uur postadres: postbus 229, 3500 AE Utrecht 030 261 97 96 www.expodium.nl

http://www.museumhilversum.nl
http://www.bonnefanten.nl
http://www.expodium.nl
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Ton Berends (links) op een opening bij galerie Nouvelles Images, 1965

De graanschuur van de boerderij van Albert Waalkens met een 
beschildering van Siep van den Berg, Finsterwolde, 1962 

Foto: Katholieke Illustratie

en acties (Nul-kunstenaars, Van Amen, Schippers, Engels, 
Boezem, Dibbets, Van Elk en anderen) realiseerden. Een 
reeks interviews met kunstenaars en kunstbemiddelaars 
werpt een meer persoonlijk licht op de rol die ze zelf in de 
25 jaar na de oorlog hebben gespeeld. Op de bij gevoegde 
dvd staat bovendien een zesdelige tv-documentairereeks 
over dit kunstenaars- en bemiddelaarssegment van het 
naoorlogse Nederland.

Het geheel is een initiatief van de Stichting Visioen en 
Visie. Deze stichting wilde de naoorlogse cultureel-maat- 
schappelijke vernieuwingen documenteren die door kun
stenaars en galeriehouders tot stand zijn gebracht. Die ver
anderingen worden gepresenteerd als een radicale breuk 
met de oude, vooroorlogse conventies en ook met de aan
vankelijke naoorlogse schraalheid. Vooral Hofland plaatst 
het nieuwe elan in een context: “In de oorlogsjaren is in 
versneld tempo de samenhang van de normale maatschap
pij verloren gegaan, overal, in ieder land dat aan de oorlog 
heeft deelgenomen. [...] Het komt erop neer dat de oorlogs
jeugd een wezenlijk [...] andere opvoeding heeft gekregen 
dan de voorgaande generaties. Dit in aanmerking genomen 
kan niemand het een wonder vinden dat de kinderen van 
de oorlog zich daarna als volwassenen anders hebben 
gedragen. De breuk zit niet in de oorlog zelf, maar in de 
jeugd van de oorlogsjaren. [...] De historische verdienste 
van mensen als Hans Roduin,[rond 1950 de energieke 
oprichter van Galerie Le Canard, JVA] is, dat [ze] de nieuwe 
volwassenen van toen de gelegenheid hebben geboden, aan 
hun principieel andere levensinstelling een georganiseerde 
openbaarheid te geven. Daarmee horen ze, achteraf gezien, 
tot de hoeders van een nieuwe fase in de cultuur. En toen 
waren ze de onmisbare bewakers van een onmetelijk opti
misme, een nieuwe vrolijkheid.” (p. 32)

Het is een verdienste om van deze progressieve cultuur
dragers en galeries een inventarisatie te maken. Het kwets
baar, risiconemend particulier kleinbedrijf dat zich bevindt 
tussen de kunstenaar en zijn werk enerzijds, en de over veel 
langere tijd opererende musea en kunstinstellingen ander
zijds, verdwijnt immers vaak snel uit het geheugen. In het 
naoorlogse Nederlandse kunstlandschap hebben de parti
culiere bemiddelaars als tussenschakel een weinig opval
lende, maar essentiële rol vervuld. Door die rol te belichten 
maakt de bundel duidelijk dat de sociale werkelijkheid ach
ter opkomende kunstenaarsreputaties vaak een heel com
plexe is. Peters bijvoorbeeld omschrijft in zijn artikel de spe
cifieke aspecten van de Haagse situatie. Daar kreeg het 
kunstleven impulsen vanuit enkele galeries (Nouvelles 

Images, Orez) en kunstenaarsgroeperingen (Verve, Fugare, 
Atol), maar ook vanuit zulke onwaarschijnlijke plekken als 
café De Posthoorn en Huygens’ buitenhuis Hofwijck, loca
ties waar onder meer verzamelaar/organisator Frits Becht 
exposities organiseerde. Zo verduidelijkt de publicatie ter
loops ook hoe het kunstklimaat per stad of regio kon ver
schillen en hoe er aan de bemiddelaarsfunctie op zeer uit
eenlopende wijze gestalte werd gegeven. Onmetelijk optimis
me plaatst daarbij Galerie Le Canard - die vanaf 1950 werk 
toonde van onder anderen Armando, Brands, Constant, 
Van der Gaag, Ouborg en Rooskens - tegenover Galerie 
Swart, die in 1964 opende en zich al snel onderscheidde 
met een programma van kunstenaars als Bonies, Dekkers, 
Struycken, Von Graevenitz, Dibbets, Van Elk en Boezem. In 
de tussenliggende veertien jaar was het Nederlandse econo
mische en sociaal-culturele landschap al drastisch gewij
zigd. Maar Riekje Swart kreeg van de pers - inmiddels ver
trouwd met het elan vital van Cobra en post-Cobra, en met 
Nul - vaak het verwijt een artistiek-inhoudelijk beleid te 
voeren dat koud en steriel was. Kritiek waarvan zij zich ove
rigens evenmin iets aantrok als de slechte pers die eerder 
Roduin vaak kreeg.

Opmerkelijk genoeg blijven in Onmetelijk optimisme de 
activiteiten van Adriaan van Ravesteyn en Geert van 
Beijeren (sinds 1968 actief binnen Art & Project), Wies 
Smals (vanaf 1968 leidde ze Seriaal, Amsterdam, en van 
19 75 tot haar doodinl983 was ze directeur van De Appel, 
Amsterdam) en Helen van der Meij (eerst werkzaam in 
Seriaal en vanaf 1977 eigenaar van Galerie Helen van der 
Meij) vrijwel of geheel buiten beeld, terwijl die 
Amsterdamse initiatieven, samen met Galerie Swart, tot 
ver voorbij 1970 toch tot de belangrijkste progressieve par
ticuliere Nederlandse kunstbemiddelaars hebben behoord. 
Ze plaatsten bovendien de meest uitzonderlijke nationale 
eigentijdse kunstproductie in een internationaal gericht 
galerie- en tentoonstellingsbeleid. Dergelijke omissies - ook 
Daan van Golden komt nauwelijks aan bod - maken van 
Onmetelijk optimisme uiteindelijk een schematisch, sja
bloonachtig boek. De opgevoerde veelzijdigheid verschaft 
weliswaar inzicht in het gevarieerde naoorlogse kunstkli
maat, maar het landschap is vooralsnog al te globaal in 
kaart gebracht. De producties van de Stichting Visioen en 
Visie zijn daarmee vooral aanzetten die een verlangen wek
ken naar verdere uitwerking. Jan van Adrichem

Karel Ankerman, Erik Beenker, Carel Blotkamp et al. 
(red. Aat van Yperen, Frank Eerhart, Truus Gubbels), 
Onmetelijk Optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de 
jaren 1945-1970, werd uitgegeven door Waanders Uitgevers, 
Amsterdam/Zwolle (www.waanders.nl). ISBN 90-400-8187-5.

Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen

Shuttlecocks, 1994

Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen. Sculpture By 
the Way. In het essay Size Matters uit 2000 haalt de 
Amerikaanse kunstenaar Robert Morris scherp uit naar de 
alomtegenwoordige schaalvergroting in de beeldende 
kunst. Terwijl tijdgenoten als Anselm Kiefer, Richard Serra, 
Bill Viola en zelfs Gerhard Richter het moeten ontgelden, 
maakt Morris een uitzondering voor Claes Oldenburg. Dit 
wekt verwondering, daar Oldenburg onmiskenbaar geldt 
als een protagonist van de grootschalige naoorlogse kunst. 
Sinds het begin van de jaren '60 gebruikt Oldenburg ver
groting als een vitale sculpturale strategie, van de vroege 
opgeblazen dagelijkse voorwerpen over de latere antimonu- 
menten tot de recente publieke sculpturen. Morris vindt 
echter dat Oldenburg niet in het bovenstaande lijstje past. 
Integendeel, hij beziet hem als een van de meest profetische 
en intelligente kunstenaars van zijn tijd. Zijn werken, zo 
oppert Morris, dienen zich retrospectief aan als ‘Trojaanse 
paarden’. Lang voordat schaalvergroting een geijkte artis
tieke strategie werd, schotelde Oldenburg de kunstwereld 
een perverse variant voor. Hij opteerde niet voor de iro
nische persiflage van de pop art, maar voor een hoogsteigen 
combinatie van humor en bombast. Morris is niet de enige 
van Oldenburgs generatie die zijn werk bewonderde. Ook 
uiteenlopende figuren als Robert Smithson of Donald Judd 
waardeerden het. Al moet deze laatste in een review uit 
1964 over Oldenburgs Soft Sculptures toegeven dat hij 
moeilijk kan uitleggen waarom hij het werk ‘diepgaand’ 
vindt. Judd, die zelf de sculpturale abstractie tot het uiterste 
drijft, is vreemd genoeg geboeid door Oldenburgs spitse 
omzetting van dagdagelijkse objecten tot sculpturale objec
ten, en in het bijzonder hoe hij het realisme van de objecten 
behoudt en tegelijk ontwricht, door met hun materialiteit 
en schaal te spelen. Smithson daarentegen was gefasci
neerd door de recalcitrante kwaliteiten van het werk. Hij 
opperde ooit dat Sinclair Oil - de Amerikaanse benzine- 
fabrikant die tot op heden een Brontosaurus als logo han
teert - Oldenburg een werk moest laten maken over het 
paringsgedrag van dinosaurussen. Het burleske en tegelijk 
archaïsche karakter van Oldenburgs werk sprak duidelijk 
tot zijn verbeelding.

Zowel de lectuur van Morris, Judd als Smithson doet het 
werk van Oldenburg nog steeds eer aan. Tot op heden weet 
het, ondanks de overdrijving, de overjaarse aanblik en de 
uiterlijke oppervlakkigheid, te intrigeren en soms zelfs kri
tisch uit de hoek te komen. Terwijl het reeds decennialang 
not done is om nog monumentale ingrepen in de publieke 
ruimte te plegen, houdt Oldenburg koppig vol. Hoewel zijn 
werken zich duidelijk onderscheiden van de andere kolos
sen die op pleinen, voor kantoor- en bedrijfsgebouwen, in 
parken of op rotondes worden neergepoot, is het moeilijk 
om de vinger te leggen op dat verschil. Het is op zijn minst 
verwonderlijk dat Oldenburg er blijft in slagen om de over-
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slag naar de kitsch enerzijds en de overdaad anderzijds te 
vermijden. Een antwoord op deze vragen vinden we alvast 
niet in het voorliggende boek, dat werd uitgegeven naar 
aanleiding van een overzichtstentoonstelling in Castello di 
Rivoli in Turijn en het Museum of Contemporary Art in Los 
Angeles. Het bevat een interview met Oldenburg en Van 
Bruggen, herpubliceert enkele middelmatige tot ronduit 
vervelende teksten van Germano Celant, Dieter Koepplin en 
Richard Morphet, maar wordt voornamelijk volgepend 
door de reeds genoemde Coosje van Bruggen, Nederlands 
kunsthistorica en Oldenburgs partner sinds 1977.

In tegenstelling tot de lijvige en door Mark Rosenthal 
samengestelde anthologie van het werk van Oldenburg uit 
1995, belicht het voorliggende boekwerk de samenwerking 
tussen Oldenburg en Van Bruggen. De kern - en het uit
gangspunt — van het boek en de tentoonstelling ligt bij 
II Corso del Coltello, een theatrale en vooral protserige per
formance die ze in 1985 in Venetië opvoerden, met gastrol
len voor de architect Frank Gehry en de curator Germano 
Celant, en waarin de inbreng van Van Bruggen duidelijk 
naar voren komt. Veel interessanter zijn de grootschalige 
sculpturen die het duo sinds het eind van de jaren ’70 over 
de gehele wereld heeft neergeplant, en die verder bouwen 
op de vroege praktijk van Oldenburg. De vele projecten wor
den door Van Bruggen aan de hand van lange projectbe
schrijvingen, dagboeknota’s en poëtische mijmeringen toe
gelicht. Het eerste en tegelijk ook een van de sterkste wer
ken in deze reeks - dat jammer genoeg in het boek ont
breekt vanwege de startdatum van de selectie - is een base- 
ballknuppel voor een plein in Chicago (Bat Column, 1977). 
Later volgen onder meer een half begraven fiets in Parijs 
(Bicyclette Ensevelie, 1990), een stempel met het woord 
FREE op een grasplein voor een bank in Cleveland (Free 
Stamp, 1991), een stel badmintonpluimen op het grasveld 
voor het museum in Kansas City (Shuttlecocks, 1994) tót 
een stel opspringende bowlingkegels op een middenberm in 
Eindhoven (Flying Pins, 2000).

Als er al rechtstreeks op de omgeving wordt ingespeeld, 
dan gebeurt dit veeleer anekdotisch, zoals bij de leeuwen
staart uit een raam op het San Marco in Venetië (Lion’s Tail, 
1999), de naald en draad in de modestad Milaan (Ago, Filo 
e Nodo, 2000) of het omgekeerde ijsje op het dak van een 
supermarkt in Keulen (Dropped Cone, 2001). In het inter
view zegt Oldenburg hierover dat de sculpturen niettemin 
“zowel de omgeving als de context weerspiegelen”. Ze doen 
dit echter niet via de intussen geijkte strategieën van de 
site-specifieke kunst, met name door de heersende ruimte
lijke of bredere maatschappelijke condities kritisch door te 
lichten, maar via “verbeelding en selectieve perceptie”. De 
sculpturen zinspelen zelden of nooit op de aard van de 
opdracht of op de context waarin ze belanden, maar ont
staan op basis van een persoonlijke en associatieve inter
pretatie van de plek. Dit leidt tot de keuze voor een of ander 
alledaags object, dat vervolgens naar materialiteit en 
schaal op de plek wordt afgestemd. Vreemd genoeg leidt dit 
tot sculpturen die nergens pretenderen thuis te horen, 
maar toch meestal probleemloos in hun omgeving vertoe
ven. Ook al is de paraplu op het plein in Des Moines (Crusoe 
Umbrella, 1979) een eigenaardige verschijning, het is geen 
‘vreemd lichaam’ in de stad. De kracht van de sculpturen 
van Oldenburg en Van Bruggen schuilt precies in het 
bewust mijden van een diepgaande semantische verhou
ding met hun site. De sculpturen genereren een beeld dat 
niet volledig samenvalt met het stedelijk weefsel, min of 
meer op dezelfde wijze als architectuur.

Oldenburg en Van Bruggen gaan niet bij de architectuur te 
leen voor haar omvattende natuur of haar maatschappelijke 
inbedding, maar louter omwille van haar ‘schaal’ ten opzich
te van de stad. Om die reden overweldigen of imponeren de 
sculpturen zelden. Ze zijn ontworpen en gemaakt op ‘schaal’ 
van de stad. In tegenstelling tot architectuur echter gaat er 
geen bouwprogramma mee gepaard. Ze zijn louter het pro
duct van een idiosyncratisch artistiek project. In die zin is de 
titel van het boek misschien wel de meest treffende samenvat
ting van de praktijk van Oldenburg en Van Bruggen. Het is 
sculptuur die zich als vanzelfsprekend in de stad en het land- 
schap plaatst, terwijl ze goed beseft en te kennen geeft dat ze 
daar eigenlijk niets te zoeken heeft. Wouter Davidts

- Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen. Sculpture By the Way 
(co-uitgevers Ida Gianelli en Marcella Beccaria) verscheen in 
2007 bij Skira, Palazzo Casati Stampa, Via Torino 61,20123 
Milaan (02/72.44.41; www.skira.net). ISBN 8-7624-870-6.

Maurice Maeterlinck et la dramaturgie de 1’image. 
Les arts et les lettres dans le symbolisme en Belgique. 
Heden ten dage is het hoegenaamd niet interessant een tra
ditionele tentoonstellingscatalogus te publiceren. Een der
gelijk boek vergt een duur productieproces en verliest al 
snel zijn belang na afloop van de tentoonstelling. Dat is 
althans de mening van Denis Laoureux, professor in de 
kunstgeschiedenis aan de Université Libre de Bruxelles en 
curator van de tentoonstelling Le musée imaginaire de 
Maurice Maeterlinck. Image et écriture dans le symbolisme, nu 
te zien in het Ropsmuseum in Namen. Omdat een ‘echt’ 
boek de tentoonstelling overleeft, publiceerde Laoureux lie
ver een wetenschappelijk essay, over de rol van het beeld in 
het denken van Maeterlinck. Het boek is een herbewerking 
van een proefschrift uit'2005, en het nieuwste deel in de 
serie Pandora Cahiers, gewijd aan de relaties tussen beel
dende kunst en literatuur in België tussen 1850 en 1950.

Maurice Maeterlinck is de enige Belg die ooit de 
Nobelprijs voor literatuur ontving. De prijs werd hem in 
1911 toegekend voor zijn toneelwerk en poëzie. Al vanaf 
1890 werd het vroege theaterwerk van Maeterlinck in 
Parijs met open armen ontvangen in symbolistische krin
gen. Maeterlinck werd vergeleken met Shakespeare en gold 
als de eerste en enige waarachtig symbolistische drama- 
auteur. Zijn bekendste theaterstukken zijn Pelléas et 
Mélisande (1892) en L’Oiseau bleu (1906) en zijn belangrijk
ste dichtbundel is Serres chaudes (1889). Centraal in de 
toneelstukken en gedichten van Maeterlinck staat het fail
liet van de taal. In het symbolistisch gedachtegoed zou een 
woord niet moeten verwijzen naar een object, maar zocht 
men naar nieuwe taalvormen die gevoelens en sensaties 
zouden communiceren. Realisme en naturalisme werden 
verworpen; symbolisten streefden in hun teksten en kunst
werken naar het hogere, het achterliggende, naar iets wat 
de zichtbare wereld overstijgt. Een van de terugkerende 
begrippen in het werk van Maeterlinck is het mysterieuze 
“au-delà”. De dichter en de kunstenaar onderhouden een 
geprivilegieerd contact met de mysterieuze krachten in de 
natuur en maken in hun werk ruimte voor het verschijnen 
van deze krachten. Het mysterie kan niet rechtstreeks wor
den beschreven, het kan enkel worden benaderd of gesug
gereerd. In de literatuurtheorie ziet men met het symbolis
me een verschuiving optreden van zeggen naar tonen, en 
Maeterlinck kan gelden als het schoolvoorbeeld van deze 
verschuiving. Om namelijk de crisis van de taal te lijf te 
kunnen gaan, wendde Maeterlinck zich in zijn vernieu
wingsdrang van de taal tot... het beeld.

Het boek van Laoureux verkent in drie delen de rol die het 
beeld inneemt in de theorieën en teksten van Maeterlinck. 
Het eerste deel, getiteld Un musée secret, probeert het ‘ima
ginaire museum’ van Maeterlinck vast te stellen: op welke 
kunstwerken baseerde Maeterlinck zich? Hierbij wordt met
een opgemerkt dat Maeterlinck, als schrijver, zijn ideeën 
over kunstwerken door het filter van zijn herinnering - en 
wellicht ook verbeelding - liet passeren alvorens ze te ver
werken. Maeterlinck interesseerde zich voor twee verschil
lende artistieke universal de Vlaamse primitieven en het 
symbolisme en zijn voorlopers, van de prerafaëlieten tot 
Gustave Moreau. De Vlaamse schilderkunstige traditie 
werd in de Franstalige Belgische literatuur in het fin de siè
cle op specifieke wijze geïnstrumentaliseerd. Bij gebrek aan 
een literaire traditie en met de wens zich af te zetten tegen 
de dominante literatuur uit Parijs, fabriceerden de Belgen 
een schilderkunstige origine voor hun literatuur. Het terug
grijpen naar de ontzagwekkende schilderkunstige traditie 
in België (Rubens, Memling, Van Eyck, Bouts en volgens 
sommigen ook maar meteen Bosch, de Hooch en 
Rembrandt) moest de literatuur gewicht verlenen. 
Belgische literatoren profileerden zich als natuurlijk voor
bestemd voor een schilderkunstige, beeldende literatuur.

Toch vindt men in het werk van Maeterlinck geen tradi
tionele literaire technieken voor het verwerken van beel-

Léon Spilliaert

Maeterlinck Théâtre, 1902-1903, 
Koninklijke Bibliotheek van België, Prentenkabinet, Brussel
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Charles Doudelet
Et s’il revenait un jour, 1896, 

illustratie in: Maurice Maeterlinck, Douze Chansons, Paris, Stock, 1896. 
Archives et Musée de la Littérature 

(Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel)

den, zoals de ekphrasis. Ook bedreef hij nauwelijks kunst
kritiek. Zijn kennis van de prerafaëlieten had hij van zwart- 
witreproducties. Door grondig archiefonderzoek en een 
precieze lezing van Maeterlincks teksten, ontkracht 
Laoureux de mythe dat deze teksten gebaseerd zouden zijn 
op figuren uit prerafaëlitische schilderijen.

Het tweede deel van het boek verkent de directe samen
werking tussen Maeterlinck en een aantal kunstenaars die 
zijn boeken illustreerden. Het boek en de theatervoorstel
ling waren voor Maeterlinck van groot belang: hier werden 
zijn teksten beeld. Het verrast dan ook niet dat Maeterlinck
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George Minne
Oraison nocturne, 1889 

illustratie voor: Maurice Maeterlinck, Serres chaudes, Paris, Vanier, 1889 
Archives et Musée de la Littérature 

(Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel)

zich sterk bemoeide met de uitgaven van zijn poëzie en 
theaterwerk, en dat kunstenaars bijdroegen aan de creatie 
ervan. De illustraties door de beeldhouwer George Minne 
en de houtsneden van Charles Doudelet zijn geen ‘literaire’ 
beelden. In plaats van een specifiek moment uit de tekst, 
geven zij een sfeer weer die wordt opgeroepen in de tekst. 
Als hoogtepunt van de Maeterlinck-illustratie mogen de 
inkttekeningen gelden die Léon Spilliaert tussen 1902 en 
1903 maakte voor een uitgave van het verzameld theater
werk. Spilliaert dompelde zich onder in het Maeterlinck- 
universum en bezette ook de marges van de tekst. Soms 
zelfs tekende hij over de tekst heen, daarmee de receptie van 
de tekst veranderend in een deels visuele ervaring. Een inte
ressant geval is Fernand Khnopff. Hoewel het niet zeker is 
dat Khnopff en Maeterlinck elkaar ontmoetten, laat 
Laoureux overtuigend zien hoe sterk het tekstuele oeuvre 
van Maeterlinck correspondeert met het visuele oeuvre van 
Khnopff.

In het laatste deel van het boek, Un théâtre de l’image, 
worden Maeterlincks poëtica en zijn vormgeving van het 
symbolistisch gedachtegoed besproken. In de theatervoor
stelling wordt zoals gezegd de tekst beeld. Maeterlinck 
speelt dit gegeven nog eens extra uit. De crisis van de taal 
kwam voort uit een crisis van de representatie. De zichtbare 
wereld bevat niet de waarheid. De symbolistische kunst ver
werpt daarom het principe van mimesis en zoekt aanslui
ting bij wat aan de directe waarneming ontsnapt. Zich 
afwendend van een literair theater - het woord verwijst 
immers enkel naar de zichtbare wereld - zocht Maeterlinck 
in de schilderkunst een model voor een nieuw theater. Bij 
de Vlaamse primitieven en bij de symbolistische schilders 
vond hij de notie van het icoon, het hiëratische beeld dat 
niets uitbeeldt, maar waarin het hogere moet verschijnen. 
Het theater van Maeterlinck is dan ook een statisch drama. 
Door middel van herhaling verzelfstandigen de weinige 
woorden zich tot sonore eenheden. Die emancipatie van het 
woord correspondeert in de schilderkunst met de emanci
patie van kleur, lijn en vorm. Kandinsky ruimde voor 
Maeterlinck een belangrijke plaats in in zijn Over het 
Spirituele in de kunst (1909-1911). Maeterlincks taalver
nieuwing was een van de bronnen voor Kandinsky’s theo
rie van de ‘inwendige resonantie’, door de geëmancipeerde 
kleuren op het schilderij teweeggebracht bij de beschouwer.

Maurice Maeterlinck was, zo blijkt uit dit boek, een sleu
telfiguur in de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw. 
Niet alleen Kandinsky baseerde zich op Maeterlinck, ook de 
pictorialistische fotografen richtten zich tot hem, om 
gewicht te verlenen aan het idee dat de fotografie als kunst
vorm niet enkel de zichtbare werkelijkheid uitbeeldt. Op een 
paar schoonheidsfouten na (storend is vooral het ontbreken 
van verwijzingen naar de afbeeldingen) is dit boek niet 
alleen de eerste maar meteen ook een zeer grondige studie 
over het belang van het beeld in het werk van Maeterlinck 
- en over het belang van Maeterlinck in de ontwikkeling van 
het beeld en het denken daarover. Merel van Tilburg

Nieuwe publicaties
• Baumgarten, Lothar. Lothar Baumgarten. Autofocus 

retina. Barcelona, MACBA, 2008.180 biz. 128 ill. 
ISBN 978-84-89771-52-9 (Engels).
Publicatie naar aanleiding van de eerste overzichtstentoonstelling 
in Spanje van het werk van Lothar Baumgarten (8 februari- 
15 juni 2008). Met teksten van onder anderen Hal Foster, Anne 
Rorimer en Friedrich Wolfram Heubach. Elke tekst kreeg een apar
te typografische behandeling. Hiervoor werkte de kunstenaar 
(zoals gewoonlijk) samen met de bekende vormgever Walter 
Nikkeis.

• Berzola, Tobia; Leutzsch, Franziska (red.). Europop. 
Köln, Dumont Buchverlag, 2008. 316 blz. ca. 160 ill. 
ISBN 978-3-8321-9043-9 (Duits/Engels).
Pop art is geenszins een Amerikaanse uitvinding. Het was de 
Britse criticus Lawrence Alloway die midden jaren ’50 de term 
lanceerde. In die periode doken in verschillende Europese landen 
kunstenaars op die gebruikmaakten van de massamedia en de 
populaire, industriële massacultuur. Uitgegeven naar aanleiding 
van de tentoonstelling in het Kunsthaus Zurich van 15 februari 
tot 12 mei 2008.

• Borremans, Michaël. Weight. Ostfildern, Hatje Cantz, 
2008.128 blz. 80 ill. ISBN 978-3-7757-2130-1.
Deze catalogus behandelt het filmwerk van Borremans (01963). 
Zijn films zou men kunnen beschrijven als bewegende schilderij
en. Ze zijn momenteel nog te zien in het Centro de Artes Visuais 
in Coimbra, Portugal (tot 20 april 2008).

• Corris, Michael. Ad Reinhardt. London, Reaktion Books, 
2008. 240 blz. ISBN 978-1-86189-356-7.
Ad Reinhardt (1913-1967) was een belangrijk pionier van het 
minimalisme en conceptualisme, niet alleen als kunstenaar maar 
ook als leraar, schrijver en activist. Hij had duidelijke politieke 
stellingen die een impact hadden op de receptie van zijn werk.
Michael Corris was in de jaren ’ 70 lid van de kunstenaarsgroep 
Art & Language.

• De Groof, Piet. Lé Général situationniste. Paris, Editions 
Allia, 2008. 304 blz. ISBN 978-2-84485-257-1.
Piet De Groof (01931) herbekijkt de geschiedenis van de situatio- 
nisten in België gedurende de jaren ’50 en ’60. Als uitgever van 
het poëzietijdschrift Taptoe nam hij ook deel aan de activiteiten 
van de galerie met dezelfde naam. Het boek is opgebouwd rond 
gesprekken die Gérard Berréby & Danielle Orhan met De Groof 
voerden; het bevat informatie en documenten uit de eerste hand, 
maar ook veel onbekend beeldmateriaal.

• Delvoye, Wim. Art Farming 1997-2006.
Gent, Recta Publishers (eigen beheer), 2007.
ISBN 978-9080721739.
Fotoboek met zeer veel portretten van getatoeëerde varkens. 
Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling Cloaca 2000- 
2007, vorig jaar in het Casino Luxembourg.

• Feldmann, Hans-Peter. Buch / Book #9.
Köln, Verlag Walther König, 2007. 218 blz.
ISBN 978-3-86560-232-9.
In dit boek ordent en mixt Feldmann zelf zijn recent werk. 
Verrassend en intrigerend, zoals we ondertussen bijna van hem 
gewoon zijn.

• Groys, Boris. Art Power. Cambridge, MIT Press, 2008. 
224 blz. ISBN 978-0-262-07292-2. .
De auteur gaat op zoek naar de ideologische functies van de 
moderne en hedendaagse kunst. Volgens hem gedraagt heden
daagse kunst, geproduceerd voor de massa’s op internationale

> Le musée imaginaire de Maurice Maeterlinck. Image et écri
ture dans Ie symbolisme loopt tot 13 april in het Musée pro
vincial Félicien Rops, Rue Fumai 12, 5000 Namen 
(081/22.01.10; www.ciger.be/rops).
> Denis Laoureux, Maurice Maeterlinck et la dramaturgie de 
l’image. Les arts et les lettres dans le symbolisme en Belgique, 
verscheen in 2008 als deel 10 van de reeks Pandora 
Cahiers. ISBN 97890-5325-287-1.

tentoonstellingen, biënnales en festivals, zich meer en meer vol
gens de normen van ideologische propaganda. Hij deelt zijn 
onderzoek op in hoofdstakken met titels als Educating the Masses, 
Erom Artwork to Art Documentation en On the Curatorship. Boris 
Groys (°Oost-Berlijn, 1947) is professor filosofie aan de 
Hochschule für Gestaltung te Karlsruhe.

• Licht, Alan. Sound Art. Beyond Music, Between 
Categories. New York, Rizzoli Publications, 2007. 
304 blz. ISBN 978-0-8478-2969-9.
In de voorbije eeuw is er een nieuw muziekgenre ontstaan uit de 
combinatie van muziek en beeldende kunst. Deze geluidskunst 
was reeds te horen bij de futuristen en dadaïsten. John Cage 
intensifieerde de experimenten. Veel Fluxuskunstenaars manipu
leerden instrumenten en geluid. Het genre werd daarna ook ver
der uitgewerkt en beoefend door Hermann Nitsch, Rodney 
Graham en vele anderen. De auteur onderzoekt hoe sound art zich 
ontwikkelde en volwassen werd. Met een inleiding van Jim 
O’Rourke, ex-lid van Sonic Youth.

• Piller, Peter. Zeitung. Zürich, JRP/Ringier Kunstverlag, 
december 2007. 384 blz. ISBN 978-3-905829-10-5.
Van 1994 tot 2005 was de Duitse kunstenaar Peter Piller (01968) 
archivaris bij een Hamburgs persbureau. Dat beroep was meteen 
de springplank voor zijn artistiek werk. In dit kunstenaarsboek 
worden meer dan 2000 oude persfoto’s geclassificeerd volgens 
subjectieve categorieën zoals ‘Touching Cars', ‘Sad, Hopeless, 
Despair, Tristesse’ of ‘Girls Firing Arms’.

• Piller, Peter. Archiv Peter Piller nimmt Schaden. Zürich, 
JRP/Ringier Kunstverlag, december 2007.128 blz. 
ISBN 978-3-905829-12-9.
Al de foto’s in dit kunstenaarsboek zijn afkomstig uit het fotoar
chief van de Zwitserse verzekeringsfirma Bâloise Insurance. Peter 
Piller selecteerde ze uit meer dan een halfmiljoen digitale foto’s, 
genomen door verzekeringsagenten tassen 2001 en 2005 op 
plaatsen waar ongevallen gebeurden of andere schade moest 
worden vastgesteld. De ironische ondertitel van dit boek luidt: 
Schweizer Landschaften.

• Verminck, Marc [red.]. Over schoonheid. Hedendaagse 
beschouwingen bij een klassiek begrip. Gent / Brussel, 
A&S Books / deBuren, 2008.104 blz.
ISBN 978-9076714356
Deze publicatie is gegroeid uit het Symposium Omtrent 
Schoonheid, georganiseerd door de Vakgroep Algemene en 
Kritische Studies van de Hogeschool Sint-Lukas in samenwerking 
met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren te Brussel op 1 en 2 
maart 2007. Mare Verminck, Ten geleide / Herman Parret, Naar 
een nieuwe schoonheid? / Dirk De Schutter, De gunst van het schone / 
Mare De Kesel, Schoonheid als eis / Bart Verschaffel, Fatale waarheid / 
Office Kersten Geers David Van Severen De Compositie van het 
Beeld (beeldessay).

• Weiner, Lawrence. As far as the eye can see. 1960-2007. 
London, Yale University Press, 2007.412 blz. 310 ill. 
ISBN 978-0300126952.
Dit is de meest volledige monografie over Lawrence Weiner tot nu 
toe, gemaakt in nauwe samenwerking met de kunstenaar. Naast 
zijn vroege schilderijen en werken met taal worden ook zijn films, 
video’s, kunstenaarsboeken en publieke projecten behandeld. Met 
teksten van onder anderen Liam Gillick, Ann Goldstein en Dieter 
Schwarz. Het boek verscheen naar aanleiding van de overzichtsten- 
toonstelling in het Whitney Museum of American Art in New York. 
Later zal de tentoonstelling ook nog te zien zijn in het MOCA te 
Los Angeles (13 april -14 juli 2008) en de Kunstverein Nordrhein- 
Westfalen te Düsseldorf (20 september - 4 januari 2009).

Samenstelling: Mare Goethals

Rechtzetting credits:
Bij de afbeelding “Santiago Sierra, 160 cm line tat
tooed on 4 people” in De Witte Raaf 131 is ongeluk
kigerwijze volgende vermelding weggevallen: 
Courtesy of the artist and Lisson Gallery, London
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de 
agenda...

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

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen
tra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instellin
gen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno
men, zelfs als slechts eenmaal per Jaar geadverteerd wordt. Andere initia
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement 
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige 
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 63-31-38-452. De 
opname in de agenda betreft de naam van de instelling, het adres, het 
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten- 
toonstelling(en), de naam van de kunstenaar(s) en het genre van het 
werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van 
De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.

België______________
Aalst___________
Cultuurcentrum De Werf
Molenstraat 51 - 053.73.28.11 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u 
□ 'Te Gek \T [tot 26/33
Netwerk Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n - 053.78.89.81
wo-za 14-18u
□ Simona Denicolai & Ivo Provoost [8/3 
tot 12/4J

Antwerpen _______________________  
deSingel
Desguinlaan 25 - 03.248.28.28 
woe-zo 14-18u
□ '35m3. noA.architecten' - An 
Fonteyne, Jitse van den Berg & Philippe 
Vierin [tot 23/3] □ ‘BAVO’ - Gideon 
Boie & Matthias Pauwels [10/4 tot 
18/5] □ 'Inside Outside - Radial News* 
- Petra Blaisse [tot 25/5] □ 'Curating 
the Campus: To Pee in Public or Private 
Spaces* - Jan Fabre, Pierre Bismuth, 
Dominique Gonzales-Foerster, Matt 
Mullican, Itziar Okariz, Joëlle 
Tuerlinckx, Richard Venlet, Rémy Zaugg 
[19/4 tot 31/12]
Extra City
Tulpstraat 79 - 03.272.28.80 
di-zo 12-19u do 12-21 u 
□ 'Mimétisme* [tot 30/3]
Galerie Ludwig Trossaert 
Museumstraat 29 - 03.257.25.52 
woe-zo 14-18u
□ 'Recent werk op doek* - Jan Van 
Strien [tot 22/3] □ Charlotte Lugt 
[27/3 tot 19/4]
Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 - 03.231.77.42 
wo-za 14-18u
□ Ulrike Heydenreich & Christian 
Noirfalise [13/3 tot 30/4]
□ Jasper Krabbé [8/5 tot 22/6]
Hessenhuis
Falconrui 53 - 03.206.03.50 
do-zo 13-21u
□ '058 / Prospect 58* [20/4 tot 15/6]
In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 03.232.22.29 
wo-za ll-18u
□ Ronald Detige [tot 27/3]
□ 'Fotografie* - Sara Claes, Debby 
Huysmans [3/4 tot 8/5]
KMSKA
Leopold de Waelplaats - 03.238.78.09 
di-za 10-17u zo 10-18u
□ 'Een Kunstenaarsprofiel* - Jan Cox 
[tot 15/6]
Margalef & Gipponi Gallery 
Brederodestraat 27 - 0472.65.58.11 
za-zo 13-19u
□ 'With love from the future* - Harry 
Laureys [tot 30/3] □ 'The dead of a spi
der* - Bas Lobik [3/4 tot 11/5]
MoMu
Nationalestraat 28 - 03.470.27.70 
di-zo ll-18u
□ 'Moi Veronique BranQuinho Toute 
Nue* [tot 17/8]
MuHKA
Leuvenstraat 32 - 03.260.99.99 
di-zo 10-17u
□ ‘Santhal Family - Stellingen rond een 
Indiase sculptuur* [tot 4/5]
□ 'Collectiepresentatie #22 - Insert 
door Sue De Beer* [tot 25/5]
□ 'Fantasy* - Koen Van den Broeck 
[21/3 tot 21/9]
Provinciehuis Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22 - 03.240.64.11 
di-zo 10-17u
□ 'In Memo Mara* - Pol Mara (1920- 
1998) [tot 22/3]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 03.257.14.17 
di-za 14-18u
□ Adrian Ghenie [tot 3/5]
Zuiderpershuis
Waalse Kaai 14 - 03.248.01.00 
di-vr 12-16u za-zo 12-18u
□ 'Effervescences* - Raymond Dakoua 
[tot 6/4]

Borgerhout________________________ 
Base-Alpha Gallery
Kattenberg 12 - 03.295.86.36 
wo-za 14-18u
□ Nadia Naveau [22/3 tot 3/5]

Brugge_______________________
Forum+
1 Zand 34 - 050.47.69.99 
di-zo 9u30-17u
□ 'Heimo Zobernig. Work in progress* 
[tot 1/6]

Groeningemuseum
Dijver 12 - 050/33.99.11 
dagelijks 9u30-17u 
□ 'Leuven te leen* [tot 1/1]

Brussel____________________________
Aliceday
Fabriekstraat 1 b - 02.646.31.53 
di-za 14-18u
□ 'One day the Earth Shall be Ours* - 
Biaise Drummond/*Double salto* - 
Aurélie Salavert [tot 19/4]
Art Brussels
Brussels Expo (Heizel) - 02/740 10 11 
vr-ma ll-19u
□ 'Art Brussels 2008* [18/4 tot 21/4]

Atomium
Eeuwfeestlaan - 02.475.47.77 
ma-zo 10-18u
□ 'Furniture Design*-Willy Van Der 
Meeren [tot 30/3]
Baronian_Francey
Isidore Verheydenstraat 2 - 02.512.92.95 
di-za 12-18u
□ Benoit Platéus [tot 12/4]
□ Art Brussels [18/4 tot 21/4]
□ Thomas Zipp [19/4 tot 7/6]
B0ZAR
Ravensteinstraat 23 - 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21U
□ 'Het Archief van de Verbeelding: Het 
onwerkelijke beeld* [tot 30/3]
□ Tmage/Construction* - Filip Dujardin 
[tot 31/3] □ 'Dreams of the Sublime and 
Nowhere* [tot 25/4] □ 'Water Vocal - 
Endangered II* [tot 27/4] □ 'Magicians 
of Nature* - Kjarval, Davidsson and Georg 
Gudni [tot 27/4] □ 'Overal Theater* - 
Paul Klee [tot 11/5] □ Jan Fabre [7/3 
tot 18/5] □ 'Kunstschatten uit Wallonië 
van vroeger en nu. Dat verrassend land* 
[14/2 tot 18/5] □ 'Iceland on the Edge* 
[27/2 tot 15/6]
CCN0A
Barthélémylaan 5 - 02.502.69.02 
vr-zo 14-18u
□ 'Project Space* - Andrew Huston 
[21/3 tot 13/4] □ 'Multimedia Space* - 
Mathieu Mercier [21/3 tot 13/4]
□ 'Nohow* - John Beech [tot 13/4]
De Elektriciteitscentrale
Sint-Kateli jneplein 44 - 02.279.64.44 
wo-zo ll-18u
□ 'No Borders (Just News)* [tot 28/4]
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Jules Besmestraat 95 - 0475.38.66.02 
woe-vrij 14-18u za 10-17u 
□ Thomas Ritter [19/3 tot 3/5]
Design Vlaanderen Galerie 
Kanselarijstraat 19 - 02.227.60.60 
di-vr ll-18u za-zo 13-17u
□ 'Flowerpower* [tot 13/4] □ Frans Van 
Praet [25/4 tot 1/6]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 - 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
□ 'Thought Figures* - Inaki Bonillas [tot 
22/3] □ Carl André, Melissa Kretschmer 
[4/4 tot 10/5]
Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 - 
02.514.10.10 
do-za 14-18u30
□ Pierre Bismuth, Mario Garcia Torres, 
Dominique Gonzalez-Foerster, David 
Lamelas, Jonathan Monk, Ian Wilson 
[tot 12/4]
Goethe-Institut Brussel
Belliardstraat 58 - 02.230.39.70 
ma 14-19u di-vr 10-19u za 10-13u 
□ ‘Fotoportrts der Adelbert-von- 
Chamisso-Preistrâger* [tot 17/4]
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 - 02.741.73.00 
di-zo 10-17u
□ 'Onder dak in China top. Oude archi- 
tectuurmodellen uit het Henan Museum' 
[tot 20/4] □ 'Van Gilgamesj tot Zenobia. 
Oudheden uit het Nabije Oosten en Iran* 
[tot 27/4] □ 'In de voetsporen van de 
Indianen* [tot 31/10]
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 - 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
□ 'Quadrum, internationaal magazine 
van Moderne Kunst (1956-1966)* 
[23/11 tot 30/3]
□ 'Alechinsky van A tot Z* [tot 30/3] 
□ Lee Ufan [19/4 tot 29/6] □ 'Plecnik 
Project* [14/5 tot 31/8]
Le Salon d’Art
Munthofstraat 81 - 02.537.65.40 
di-vr 14-18u30 za 9u30-12u 14-18u30 
□ Philippe Vandenberg [tot 3/5]
Librairie Saint-Hubert
Koningsgalerij 2 - 02/511.24.12 
ma-zo ll-18u
□ 'Jim & Aldo* - Jim Dine [tot 30/3]

Office d’Art Contemporain 
Lakensestraat 105 - 0499.268.001 
do-za 14-18u
□ 'Portraits, autoportraits et confiden
ces* - Isabel Baraona [tot 19/4]
Vlaams-Nederlands Huis deBuren 
Leopoldstraat 6 - 02.212.19.30 
di-vrij ll-18u
□ 'Picture This!’ [tot 21/3]
□ 'Afghanistan 2007: een reis in beel
den* [tot 21/3] □ 'Kaas* - Dick Matena 
[28/3 tot 1/6]
WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten ,
Van Volxemlaan 354 - 02.347.30.33 
wo-za 12-19u / vr 12-22u / zo ll-17u
□ 'Educational Complex Onwards, 1995- 
2008* - Mike Kelley [12/4 tot 27/7]

Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 - 02.639.67.30 
di-za 12-18u
□ Adam Fuss [tot 5/4] □ Cris Brodahl 
[10/4 tot 10/5]

Charleroi__________________________  

BPS 22
Boulevard Solvay 22 - 071.27.29.71 
do-zo 12-18u
□ Wang Du [tot 15/6]

Charleroi/Mont-sur-Marchienne______
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
□ 'Nage Libre* - Marc Wendelski* [tot 4/5] 
□ 'Out of the Ordinary. Photographies 
1970-1980* - Joel Meyerowitz [tot 4/5]

Damme-Sijsele ___________________
Gallery Utopia
Stationsstraat 143 - 0498.75.43.37 
za-zo 10-12u 15-18u (dagelijks tijdens 
de zomer)
□ Juan Paparella [tot 25/5]

Deurle ____________________ __
Museum Dhondt-Dhaenens
Museumlaan 14 - 09.282.51.23 
di-zo ll-17u
□ 'P.A.P.0.R* - Robert Kusmirowski 
[tot 6/4]

Deurne____________________________
Zilvermuseum Sterckshof Provincie 
Antwerpen
Hooftvunderlei 160 - 03.360.52.54 
di-zo 10-17u30
□ 'Zondags zilver, drie eeuwen versierde 
kerkboekjes' [18/3 tot 15/6]

Dilbeek _________________________  

Tat'Art Gallery
Kalenbergstraat 9 - 02/569.56.17 
do-zo vanaf 19u
□ Souleymane Diané [tot 6/4]

Eupen____________________________
Internationales Kunstzentrum
Ostbelgien
In den Loten 3 - 087.56.01.10 
di-vr 13-18u za-zo 14-18u 
□ 'IK0B Collectie* [tot 20/4] 
□ 'Eric Duyckaerts am Lehrpult* [4/5 
tot 29/6] □ 'Kunstakademie Münster, 
Professoren und ihre Meisterschüler’ 
[4/5 tot 29/6]

Gent________________ _____________
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) -* 
09.269.29.10 
di-zo 10-17u
□ 'Québec in vorm* [tot 30/3] 
□ 'Provinciale Prijs voor Beeldende 
Kunst 2007* [25/4 tot 15/6]

Witte Zaal
Posteernestraat 64 - 09.225.42.90 
di-vr 12u30-18u za 14-17u
□ 'Lens Ass - Recent werk van architect 
Bart Lens* [tot 29/3] □ 'Konkrete 
poëzie, Fluxus en conceptuele kunst: 
een boekenfrictie* [18/4 tot 24/5]
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat 5 - 09.267.99.99 
di-zo 10-18u
□ 'Verleidelijke eenvoud/Clair-obscur* - 
Nedda El-Asmar [tot 27/4] □ 'Times 
through teaware: 100 jaar theecultuur 
uit Taiwan* [tot 27/4] □ 'Challenging the 
Châtelaine i.s.m. Designmuseo Helsinki* 
[tot 27/4]
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B - 0477.43.77.94 
wo-za 14-18u
□ 'Les Rendez-Vous Ratés* - Priscilla 
Bistoen [tot 26/4]

Handelsbeurs
Kouter 29 - 09.265.91.60 
variabel
□ 'Hl* HA* - HISK in Handelsbeurs* 
[tot 1/7]
Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 - 09.269.23.50 
di-zo ll-17u
□ 'Een stukje Gentse sportieve geschie
denis* [tot 22/6]

KASK
Jozef Kluyskensstraat 6 - 09/266.08.85 
ma-vr 8-21u
□ 'Schmerzensmann V* - Berlinde De 
Bruyckere [tot 27/4]
Kunsthal Sint-Pietersabdij
St. Pietersplein 9 - 09.243.97.30 
di-zo 10-18u
□ Jean Bilquin [21/3 tot 31/8] 
□ 'Foto's van 50 jaar Kunsthal Sint- 
Pietersabdij' [tot 30/12]
Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 09.216.35.95 
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
□ 'Ziek.Tussen lichaam en geest' 
[tot 27/4]

Museum voor Industriële Archeologie 
en Textiel
Minnemeers 9 - 09.269.42.00
di-zo 10-18u
□ 'Camelia. De eerste industriële plant 
van Gent' [tot 1/5]
Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
□ 'Artist in Residence' - Philippe 
Vandenberg [tot 11/5]
OneTwenty Gallery
Burggravenlaan 40 - 0486.844 392
09.324.45.29
wo-do-vr-zo 14-18u
□ 'Room 1: Citizen, denizen, resident' - 
Allison Hrabluik, Luanne Martineau, 
Kevin Rodgers, Derek Sullivan/'Room 2: 
Heide Hinrichs' [16/3 tot 27/4]
□ Helmut Stallaerts [11/5 tot 8/6]
RU Gent - Bibliotheek Vakgroep 
Kunstwetenschappen
Sint-Hubertusstraat 2 - 09.264.41.19 
ma-vr 9-12u 13-17u
□ 'BENN' - Moniek Darge [tot 30/4]
□ Albert Cambeen [1/5 tot 30/6]
Showcase Alfred Vandaele
Antoon Catriestraat 47 - 09.227.28.55 
do-vr 14-18u & op afspraak
□ 'Books, works & Ephemera' - Joseph 
Kosuth [tot 31/3] □ 'Books, works, 
ephemera' - Daniel Buren [1/4 tot 30/4] 
□ 'Books, works, ephemera' - Alighiero 
Boetti [1/5 tot 31/5]
SMAK
Citadelpark - 09.221.17.03
di-zo 10-18U
□ 'The Hands of Art' [tot 16/3]
□ Wilfredo Prieto [5/4 tot 29/6]
□ Guillaume Bijl [5/4 tot 6/7] □ Dara 
Birnbaum [4/4 tot 30/8] □ 'Beyond The 
Picturesque' [3/4 tot 31/8]

Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 0477.78.90.98 
wo-vr 13-17u za-zo 13-18u
□ 'Update II' [20/4 tot 6/7] □ 'Prijs 
Nieuwe Media / Stichting Liedts- 
M eesen' [20/4 tot 6/7]

Hasselt___________________
Cultuurcentrum Hasselt
Kunstlaan 5 - 011.22.99.31
di-zo 10-17u
□ 'Véronique Vercheval, Herman Maes, 
Marc Claes' [tot 30/3]

Z33
Zuivelmarkt 33 - 001.29.59.60
di-za 10-17u zo 14-17u
□ 'Designed by Artists [tot 4/5]
□ 'Place@Space - (re)shaping everyday 
life' [16/3 tot 25/5]

Heusden-Zolder____________________
Kunstgalerij De Mijlpaal
Brugstraat 45 A - 011.43.52.02 
vr-zo 14-18u
□ 'Seriëel' - Marcel Broodthaers, 
Robert Motherwell, Dirk Boulanger... 
[16/3 tot 27/4]

Hornu_____________________
Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 - 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
□ 'Designer supermoderne' - Pierre 
Paulin [tot 22/61

MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 065.65.21.21
di-zo 10-18u
□ 'Duet (2007), Bernard Gigounon [tot 
1/6] □ 'Le soigneur de gravité' [tot 1/6] 
□ 'Supermodern' - Pierre Paulin 
[tot 22/6]

leper______________________________
Cultuurcentrum leper
St.-Niklaasstraat 4 - 057.22.69.22 
di-zo 13u30-17u
□ 'leper verbeeldt' [tot 23/3]
□ Joke van Loo, Rebecca Dufoort, 
Katrin Dekoninck, Monique Ackaert 
[tot 30/3]
Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
□ 'Henry De Groux - Oorlogsgetuige 
1914-1918' [tot 30/3] □ 'Mens, Cultuur, 
Oorlog; multiculturele aspecten van de 
eerste wereldoorlog' [1/5 tot 7/91

Kluisbergen-Kwaremont_____________
Galerij Theaxus
Ommegangstraat 3 - 055.38.60.53 
za-ma 14-19u
□ Bart Baccarne, AmandusVanquaille, 
Dorothea Van De Winkel, Michel 
Flostroy [tot 16/6]

Knokke-Heist______________________
Internationaal Fotofestival van 
Knokke-Heist
Meerlaan 32 - 050/63.04.30
□ 'Internationaal Fotofestival 2008' 
[16/3 tot 1/6]
White-0ut Studio
Van Bunnenlaan 58 A - 050.62.93.63 
za-zo 14-18u
□ Raphael Buedts [tot 6/4]

Knokke-Zoute _______________
Galerie Adrian David
Kustlaan 335 - 050/38.86.31
za-zo 10-19u
□ 'The spot, the silent cry of the 21st 
century' - Hans Fohan

Kortrijk ________________________
Ter Caemer-Meert Contemporary 
Veemarkt 31 - 0495.203.596 
wo-zo 14-19u
□ 'Austerlitz' - Echo Eggebrecht 
[tot 19/4]

DuitslandLeuven________________________
Cypres Galerie
Vaartstraat 131 - 016.29.77.37 
ma-zo 14-18u
□ 'Hedendaagse Kunst in de Leuvense 
Binnenstad - 50/25' [31/8 tot 21/9]

Stuk
Naamsestraat 96 - 016.23.03.20 
wo-do 13-21 u vr-zo 13-18u 
□ 'Four Ladders' - Guillaume Leblon 
[tot 25/5]

Liège____________________
Centre Culturel Les Chiroux
Place des Carmes 8 - 04.223.19.60 
di-za 13-18u
□ '6de Internationale Biënnale voor 
Fotografie en Visuele Kunst. Luik - 
Territoria' [16/2 tot 30/3]
□ Mehmet Aydogdu [15/4 tot 16/5]

Maasmechelen_____________________
Cultuurcentrum Maasmechelen 
Koninginnelaan 42 - 089.76.97.97 
ma-vr 9-12u 13-20u 
za-zo 10-12u 14-17u 
□ 'WAP II - video-installaties en 
beelden' - Hilde Fauconnier [tot 21/3]

Machelen-Zulte_________________ ___
Roger Raveelmuseum 
Gildestraat 2-8 - 09.381.60.00 
wo-zo ll-17u
□ 'Witte Schaduw. Tekeningen' - Roger 
Raveel [16/3 tot 15/6]

Mechelen_________________________ 
De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 015.29.40.14 
do-zo ll-18u 
□ Walter Swennen [28/3 tot 4/5]

Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u
□ 'Searching for the horizon' - Sergey 
Bratkov [16/3 tot 27/4]

Mons_____________________________
Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 065/40.53.06 
di-za 12-18u zo 10-18u 
□ 'Le BAM se dévoile - De la collection 
à l'exposition' [tot 17/8]

Morlanwelz________________________
Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 
064.21.21.93 
di-zo 10-18u 
□ 'Reliures et livres-objets' - Anne Goy, 
Hugo Liesen, Véronique Van Mol, Francis 
Vloebergs [tôt 30/3]

Namur __________________________
Félicien Rops museum 
Rue Fumai 12 - 081.22.01.10 
di-za 10-18u
□ 'Le musée imaginaire de Maurice 
Maeterlinck' [tôt 13/4]
Maison de la Culture de Namur
Avenue Golenvauxn 14 - 81.22.90.14 
Ma-zo 12-18u (behalve 23/3 & 24/3) 
□ 'Abstraits Construits, estampes de la 
collection de Centre de la Gravure'/Dan 
van Severen/Marc Angeli [tot 27/4]

Oostduinkerke_____________________  
De Muelenaere & Lefevere Art Gallery 
Polderstraat 76 - 058.51.47.57 
vr-zo 14-18u
□ Albert De Deken, Jul Vuylsteke 
[tot 4/5]

Otegem__________________
Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6 A - 056.64.48.93 
woe-do-za-zo 14-18u vrij 10-18u 
□ 'Dank and Dismal* - Enrique Marty 
[tot 6/4] □ 'The Immaculate Collection* 
- Michaël Aerts [tot 6/4] □ 'Plight 2* - 
Matthieu Laurette [tot 6/4]

Stavelot___________________ _______
Le Triangle Bleu
Cour de I*Abbaye - 080.86.42.94 
wo-zo 14-18u30 
□ 'Chant de Mars* - Pieter Laurens Mol 
[tot 13/4]

Stekene___________________________
Verbeke Foundation 
Westakker - 03.789.22.07 
do-zo ll-18u 
□ 'No man's Land. Tussen design en 
kunst' - met o.m. Maurice Carlier, Frans 
Van Praet, Sarah Pillen, Arne Quinze, 
Xavier Lust, Louis De Cordier, 
Tim Volckaert... [15/12 tot 4/51

Strombeek-Bever___________________
Cultuurcentrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplein 4 - 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u 
□ 'Alle wegen leiden naar Rome - 
omnes viae roman ducunt' - Pascale 
Marthine Tayou [tot 16/3] 
□ 'Panorama. A Selection of editions + 
one Painting' - Gerhard Richter [tot 
16/3] □ Walter Swennen [28/3 tot 8/51

Waregem____________________ __
BE-PART Platform voor actuele kunst 
Westerlaan 17 - 056.62.94.10 
wo-zo ll-17u 
□ Helmut Stallaerts [tot 20/4]

Welle_________________________
Galerie EL
Drieselken 38 - 053.66.43.82 
vr-zo 14-18u
□ Rik De Boe - Peter Morrens [tot 16/3]

Aachen______________________
Ludwig Forum fur Internationale Kunst 
Jülicherstrasse 97-109 - 0241.180.71.04 
di-zo 12-18u
□ 'Verdâchtige Gerâusche' - Klaus 
Osterwald [tot 4/5]
□ 'Borderlives. Zeitgenössische Kunst 
aus Helsinki, St. Petersburg und Tallinn' 
[tot 1/6] □ Janis Avotins [26/4 tot 29/6]

Neuer Aachener Kunstverein 
Passstrasse 29, Stadtgarten - 
0241.50.32.55 
di-zo 14-18u wo 14-20u
□ 'Beyond Stereotypes' [tot 27/4]
Suermondt-Ludwig-Museum 
Wilhelmstrasse 18 - 0241.479.800 
di-zo 12-18u wo 12-21u
□ 'Holland in Linien' [tot 25/5]
□ 'Berliner Bilder zu Gast & Ein 
Rembrandt f ür Aachen'

Baden_____________________________
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 07221.232.50 
di-zo ll-18u
□ 'Blutgeschwindigkeit' - Dirk Skreber 
[13/4]

Berlin_____________________________
Bauhaus-Archiv
KlingelhöferstraBe 13 - 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u
□ 'Werkbund Exhibition Paris 1930. 
Living In a High-rise' [tot 7/4]
Berlin Biënnale für zeitgenössische 
Kunst
Auguststrasse 69 - 030/284.450.44 
□ '5th Berlin Biennale for 
Contemporary Art' [5/4 tot 15/6]
Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 - 030.202.093-0 
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u
□ 'True North' [tot 13/4]
□ ‘Freisteller -Villa Romana Fellows 
2008' [26/4 tot 22/6]
KW Berlin
Auguststrasse 69 - 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u
□ 'Berlin Biennale' [5/4 tot 15/6]
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 - 030/254.86.777 
di-zo 10-20u
□ 'Karl Valentin, filmpionier und 
Medienhandwerker' [tot 21/4] 
□ 'Macht und Freundschaft' [tot 26/5] 
□ 'Dani Karavan - Retrospective* [14/3 
tot 1/6] □ 'Der bedeutende Augenblick* 
- Jewgeni Chaldej [9/5 tot 28/7]
Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 - 030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
□ 'Sound Space Sculpture' - Bernhard 
Leitner [tot 24/3] □ 'Reset - Works 
from the Sammlung Marx [tot 17/8] 
□ 'Wolfgang Tillmans - Lighter' [21/3 
tot 24/8] □ 'Becoming Visible' - [21/3 
tot 10/8] □ 'Pure Season' - Anna & 
Bernard Blume [4/4 tot 10/8]

Bonn__________________
Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 0228.69.39.36 
di-zo ll-17u do ll-19u
□ Hans-Jörg Mayer [tot 23/3]
□ 'Stipendium 2007' - Natalie Czech & 
Seb Koberstâdt [tot 24/3] □ 'Artothek: 
Junge Kunst im Rheinland' [tot 24/3] 
□ Philippe Decrauzat I Claudia & Julia 
Müller / 'Beyond Kiosk' - Christoph 
Keller [5/4 tot 1/6]
Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 0228.91.71.200 
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
□ 'Sicily - From Ulysses to Garibaldi' 
[tot 25/5] □ 'From Gerhard Richter to 
Rebecca Horn' [1/4 tot 17/8] □ 'Temple 
Treasures of a Sacred Mountain' [25/4 
tot 24/8]
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 0228.77.62.60 
di-zo 10-18u
□ Gert & Uwe Tobias [tot 12/5]
□ 'Iceberg Tropical' - Luis Gordillo [tot 
25/5] □ 'Wer kennt Anna Selbdritt?' - 
Georg Baselitz [20/4 tot 31/8]
□ 'Streuner, Rauminstallation’- 
Cornelia Genschow [8/5 tot 8/6]

Dortmund_________________________
Museum am Ostwall
Ostwall 7 - 0231/502.32.47
di-wo-vr-zo 10-18u dol0-20u /za 12-18u 
□ Phil Sims [tot 30/3] □ 'Schrumpfende 
Stâdte - Regionen neu denken' [tot 17/4] 
□ ‘Satallit 1 - warten #4 / Gestrüpp' - 
Uwe Schâfer [11/4 tot 18/5]
□ 'Dortmunder Architekturtage' [5/5 tot 
12/5]

Duisburg______ ___________________  
Museumkuppersmuhle MKM 
Philosophenweg 55 - 
0049.203.30.19.48.12
wo 14-18u / do ll-18u /za-zo ll-18u 
□ 'Der eigene Weg, Perspektiven belgi- 
scher Kunst' [tot 8/61

Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 
0203.283.26.30 
di-za ll-17u zo 10-18u
□ 'Zeichnungen und Steine' - Fritz 
Wotruba [tot 4/5]

Düsseldorf________________
K20 Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Grabbeplatz 5 - 0211.83.81.130 
di-zo 10-18u vr ll-18u
□'Ein letzter Bliek - meisterwerke aus 
der Sammlung' [tot 27/4]
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K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Stândehausstrasse 1 - 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
□ Jeroen de Rijke - Willem De Rooij 
[tot 13/4] □ 'Passing Through7 - Joe 
Scanlan [12/5 tot 5/101 □ Eija-Liisa 
Ahtila [17/5 tot 17/8]
KIT - Kunst im Tunnel
Mannesmannufer lb - 
0049.211.8920.769 
di-za 12-19u I zo ll-18u 
□ 'Believe me! Bildhauerei zwischen 
sein und schein7 - Janna Grak, Gesine 
Grundmann, Tina Isabella Hild, Michael 
Just, Esther Kls, Heiko Rpple, Markus 
Zimmermann [26/1 tot 20/4] 
□ 'Video Koop7 [3/5 tot 27/7]
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo ll-18u
□ 'Karl Schmidt Rottluff Stipendium7 
[tot 20/4] □ Meuser [10/5 tot 20/7]
Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 - 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
□ 'Where there's a network of red over 
the green7 - Ulla von Brandenburg [tot 
20/4]
Museum Kunst Palast. Kulturzentrum, 
Ehrenhof
Ehrenhof 4-5 - 0049.211.89.92.460 
□ 'Ein Römer zwichen manierismus und 
barock zeichnungen und gemlde’ - 
Giovanni Baglione [tot 1/6]

Esslingen__________________________
Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 0711.35.12.24.61 
di ll-20u wo-zo ll-18u
□ 'Land, Logo, Lion7 - Daniela Keiser 
[tot 13/4]
‘Esslinger Kunstverein’ [25/5 tot 25/5] 
□ 'Kein licht für wen - die 70er, 80er 
und 90er Jahre in der graphischen 
Sammlung der Stadt Esslingen am 
Neckar7 [tot 18/5]

Frankfurt__________________________
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u 
□ 'All-inclusive. A tourist world7 [tot 
4/5] □ ’Impressionistinnen’ [tot 1/6]
Museum für Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 - 069.21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-19u 
□ Kveta Pacovska [tot 6/4]
□ 'Mangamania, comic-Kultur in Japan 
1800 bis 20087 [tot 25/5]
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 069.219.31.40 
di-vr 12-2ÖU za-zo ll-18u 
□ Armando Andrade Tudela [tot 27/4] 
□ '10 Reasons to be a Member #15’ - 
Xabi Salaberria [tot 27/4] 
□ 'The Time That is Left7 - Manon de 
Boer [tot 27/43
Stâdelsches Kunstinstitut und 
Stâdtische Galerie
Dürerstrasse 2 - 0049.69.60.50.98. 234 
di-zo 10-18u / wo-do 10-21u 
□ 'Focus on Peter Paul Rubens and Jan 
Boeckhorst7 [tot 30/3] □ 'Images of 
Dispute. Scenes from the Stdel’s 
Foundation History7 [tot 30/3] 
□ 'Masterpieces of the Departement of 
Prints and Drawings. Drawings, 
Watercolours and Collages7 [tot 13/5]
Museum für Moderne Kunst 
Domstrasse 10 - 069.212.304.47 
di-zo 10-17u wo 10-20u
□ Hans Josephsohn [tot 6/4] □ Katarina 
Fritsch [tot 1/6] □ Miroslav Tichy [tot 
3/8] □ Bernard Buffet [19/4 tot 3/8]

Freiburg___________________________
Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 0761.349.44 
di-zo ll-17u
□ Laurent Montaron [tot 16/3] 
□ Diana Dodson und Reto Leibundgut 
[4/4 tot 25/5]

Hamburg__________________________  
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 040.32.10.32.50 
di-zo ll-18u
□ 'Visual Leader 2008’ [tot 30/3] 
□ 'Peter Fischli & David Weiss retro- 
spektive7 [18/4 tot 31/8] □ 'The oeuvre 
of f.c. g und lach7 [12/4 tot 9/9]
Hamburger Kunsthalle
GlockengieBerwall - 040/24.86.26.12 
di-zo 10-18u 
dol0-21u
□ 'Félix Vallotton - Idyll am Abgrund7 
[tot 18/5] □ 'World receiver, celebrating 
the Tenth Anniversary of the Gallery of 
Contemporary Art7 [tot 6/4] □ 'Horst 
Janssen and the Netherlandish Artists7 [tot 
25/5] □ Mark Rothko [16/5 tot 24/8]

Hannover __________________
Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 - 0511.32.70.81 
di-zo 10-19u do 10-21u
□ 'The Art of Japan: Araki meets 
Hosukai/Kumi Machida7 [tot 12/5]
Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 0511.32.45.94 
di-zo ll-17u wo 11-2lu
□ 'Ars Viva 07/08 - Sound7 [tot 6/4] 
□ Adrian Paci [19/4 tot 15/6]

Herford___________________________
Museum Marta Herford
Goebenstrasse 1-5 - 021.99.44.30.0 
di-zo 11-18u
□ 'Ohne Anfang. Ohne Ende7 - Max Bill 
[tot 30/3] □ 'Die Hande der Kunst7 
[26/3 tot 27/7]

Karlsruhe__________________________
Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 0721.28.226 
di-vr ll-19u za-zo ll-17u
□ 'On the Spot #2’ - Julia Brandes & 
Bastian Goecke [tot 6/4]
□ 'Pop! goes the weasel7 [tot 6/4]

Kleve___________ .__________________  
Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 - 02821.75.010 
di-zo ll-17u
□ 'On Interchange - Intermezzo's van 
een collectie'-Thea Djordjazde, Scott 
Myles, Silke Schatz, Nora Schultz [tot 
30/3] □ David Thorpe [tot 12/5] 
□ 'Der Rijksmuseum in Deutschland, 
meisterwerke mittelaltriche Skulptur' 
[18/3 tot 12/5] □ 'Haus und Himmel' - 
[6/4 tot 1/6]

Köln___________________________ __
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 
0221.21.70.21 
di-zo 13-19u
□ 'Konzepte der Liebe' [tot 30/3]
□ ‘Central Kunstpreis - Mark Leckey' 
[17/4 tot 8/6]
Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 - 
0221.221.223.79 
di-zo 10-18u elke 1ste vr/maand 10-22u 
□ 'Wo man kind' - Georg Herold
[tot 24/3] □ 'From Picture to Depiction' 
- Piet Mondriaan [tot 30/3]
□ Icarus. 7 points, 7 lines, 5 planes' - 
Ulrich Rückriem [tot 30/3] □ 'Excuse 
me brother7 - Jeanne Faust [tot 13/4]
□ 'The Egyptian Mummy Portraits’- 
Paula Modersohn-Becker [tot 15/06]
□ 'Koln Progressiv 1920-337 [tot 15/6] 
□ ’Özurfa’ - Matti Braun [18/4 tot 31/8]

SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 0221.226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u
□ Thomas Struth [tot 20/4]

Krefeld____________________________
Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 02151/77.00.44 
di-zo ll-17u
□ 'Kiki Smith, Her Home7 [16/3 tot 
24/8]
Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 02151.975.58-0 
di-zo ll-17u
□ 'Falling Right into Place. Folding in 
contemporary art7 [tot 25/5]
Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 02151.77.00.44 
di-zo ll-17u
□ 'Falling right into place. Folding in .. 
Contemporary Art7 [tot 25/51

Leverkusen________
Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 
0214.855.56-29 
di ll-21u wo-zo ll-17u
□ ‘Blattgold. Meisterwerke der 
Grafischen Sammlung des Museum 
Morsbroich7 [tot 30/3] □ 'Kavalierstart 
1978-19827 [20/4 tot 20/7]

Mönchengladbach__________________
Stâdisches Museum Abteiberg 
Abteistrasse 27 - 0216.125.26.31 
di-zo 10-18u
□ '314 Fotos aus dem Haus u r7 - 
Gregor Schneider tot [30/6]
□ 'So ist es und anders7 - Pordzadki 
Urojone [tot 1/6]

München__________________________  
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 
089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u 
□ 'Wenn der frühling kommt7 - Luc 
Tuymans [tot 12/5]
□ 'Farbe tanken für neue energie7 - 
Rupprecht Geiger [tot 8/5]
Pinakothek der Moderne
Barer Strasse 29 - 089.23.805118 
di 10-20u wo-zo 10-17u
□ 'Portraits, autoportraits et confiden
ces7 - Isabel Baraona [tot 19/4]
□ 'Dialogue without Encounter7 - Hans 
Arp - Fritz Winter [tot 12/5]
□ 'Architecture in the Realm of the Arts 
- 200 Years of the Academy of Fine Arts 
Munich7 [tot 18/5] □ 'The Fat Booty of 
Madness7 [tot 18/5] □ Jochen Klein [tot 
8/6] □ 250 Jahre Staatliche Graphische 
Sammlung [10/4 tot 29/6]
□ Benjamin Bergmann [tot 14/9]

Stâdtische Galerie im Lenbachhaus 
Luisenstrasse 33 - 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
□ Rupprecht Geiger [tot 30/3]
□ 'Der Blaue Reiter im 21. Jahrhundert7 
[tot 2009] □ 'Auf ein wedersehen7 - 
Frans von Lenbach [tot 6/4] □ Gerhard 
Merz [vanaf 12/4] □ 'The Space that 
Time Forgot7 - Angela Bulloch [tot 18/5]

Villa Stuck
PrinzregentenstraBe 60 - 
089.45.55.51.25 
wo-zo ll-18u
□ 'True Romance. Allegorien der Liebe 
von der Renaissance bis heute7 [tot 12/5] 
□ 'Haare7- Herlinde Koelbl [tot 15/6]

Münster___________________________  
Kunsthaus Kannen
Alexianerweg 9 - 02501.966.205.60 
di-zo 13-17u / ma-vr 9-17u
□ 'Magische Architektur7 [tot 12/5]
Westfâlisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte
Domplatz 10 - 0251.59.07.01 
di-zo 10-18u
□ 'The Architecture of Stephen Willats7 
[4/4 tot 8/61 □ 'Alles wird Kunst sein... 
100 Jahre LWL-Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte, Münster7 
[tot 15/6] □ August Macke [26/4 tot 
22/6]

Nürnberg__________________________  
Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer StraBe 32 - 0911.231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
□ 'Ohne Titel 1993-2007’ - Mathieu 
Mercier [tot 6/4]
□ Boris Gütschow [24/4 tot 15/6]

Stuttgart__________________________
Württembergischer Kunstverein 
Schlossplatz 2 - 0711.22.33.70 
di-zo ll-18u wo-do ll-21u 
□ 'Zwischenstand. Ausstellung der 
Künstlermitglieder’ [tot 6/4] 
□ 'Background Action7 - Krassimir Terziev 
[tot 4/5] □ 'Ausnahmezustand - State of 
Emergency7 - Noh Suntag [tot 18/5]

Wolfsburg_________________________
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 - 05361.266.90 
wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
□. 'Contemporary Japanese 
Photography7 - Araki, Miyamoto, 
Sugimoto [tot 6/4] □ Philip Taaffe: Das 
Leben der Formen. Werke 1980 - 2008 
[tot 29/6] □ 'Rückkehr zum Aufbruch7 - 
Heinrich Heidersberger [26/4 tot 21/9]

Wuppertal_________________________
Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 - 0202.563.62.31 
di-zo 10-17u do 10-21u
□ 'Der expressionistische Impuls7 [tot 
18/5] □ 'Ein Fest der Sinne.
Niederlandische Malerei und Graphik 
des 17. Jahrhunderts' [tot 22/6]

Frankrijk___________
Altkirch _________________________
Crac Alsace
Rue du Château 18 - 03.89.08.82.59
di-vr 10-18u za-zo 14-19u
□ 'Maan Asema / La position de la 
Terre7 - La jeune scène finlandaise + 
Project Room: Carolina Saquel [tot 4/5]

Avignon___________________________
Collection Lambert
Rue Violette 5 - 04.90.16.56.20
di-zo ll-18u
□ 'Post Script7 - Candice Breitz [tot 
18/5] □ 'Neon Bible7 - Kendell Geers, 
Bruce Nauman ... [10/2 tot 18/5]

Dijon_____________________________
Le Consortium
Rue Quentin 16 - 03.80.30.75.23
di-za 14-18u
□ Spartacus Chetwynd [tot 23/31
□ Elaine Surtevant [vanaf 5/41

Dunkerque________________________
Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 -
03.28.63.63.13
di-za 10-18u
□ 'Nouvelles Acquisitions. Volet 2’ [tot 
10/5]

Grenoble__________________________
CNAC Magasin
Cours Berriat 155 - 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
□ 'Drawing for Human park7 - Adel 
Abdessemed [tot 27/4]
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Musée de Grenoble
Place de Lavalette 5 - 04.76.63.44.44 
wo-ma ll-19u
□ 'Chefs-d'oeuvre dessins du 20ème siè
cle' [tot 25/5]

Lyon______________________________
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 04.72.10.17.40 
wo-ma 10u30-18u
□ 'Nicolas Poussin. La fuite en Egypte - 
exposition autour de cette acquisation 
exceptionelle’ [tôt 19/5]

Marseille__________________________  
Frac Provence Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 - 04.91.91.27.55 
ma-za 10-12u30 14-18u
□ 'Persistence is all' - Pierre Beloüin 
[tot 19/4]

Mouans-Sartoux____________________
Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 
04.93.75.71.50 
wo-ma ll-18u
□ 'Extended Abstraction. The Swiss 
Romande movement and its connections' 
[tot 25/5]

Nice_______________- _________
Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 
04.92.07.73.80 
di-zo 14-19u
□ 'Bonheur automatique' - Hanspeter 
Hofmann [tot 18/5] □ 'Ne pas jouer 
avec des choses mortes' [tôt 24/51

Orléans___________________________
Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve 12 - 
02.38.62.32.75 
ma-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-18u 
□ 'Ocean. Conception Performative' [tôt 
15/6]

Paris_____________________________  
Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
01.42.71.38.38 
wo-zo 14-19u
□ 'Nous ne marcherons plus jamai seuls' 
[tôt 6/4]
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 
01.44.78.12.33 
wo-ma ll-21u
□ 'The Museum's collections, new han
gings' [tot 12/5] □ 'Les inquiets - 5 
artistes sous la pression de la guerre' 
[tôt 19/5] □ Louise Bourgeois [tôt 2/61 
□ 'L'Oeil sur l'échelle, Edouard Sautai' 
[tôt 30/6]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
□ Andrea Branzi [28/3 tot 22/6]
□ 'Land 250' - Patti Smith [28/3 tot 22/61

Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 - 01.42.89.89.00 
ma-za ll-19u
□ Shirin Neshat [8/2 tot 5/4] □ Yi Zhou 
[11/4 tot 22/5]
Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 - 01.47.03.12.41 
di 10-13u woe 10-13u 14u30-18u30 do 
14u30-18u30
□ 'Meilleurs voeux/d’après’ - Denis 
Savary [tôt 30/31 □ 'Une rétraspective' 
- Eija Liisa Ahtila [tôt 30/3]
□ 'Hors les murs' - Joel Meyerowitz 
[tôt 4/51 □ 'Hors les murs'-Terra 
Nullius [27/3 tôt 18/51 □ Alec Soth 
[15/4 tot 15/6J
Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 
01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
□ 'Peinture sans Fin' - André Cadere 
[tôt 11/5] □ 'Painting - System - 
World' - A. R. Penck [tot 11/5]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21 u45
□ 'L'art du Portrait' - Van Dyck [tôt 
5/51 □ 'Dessins et sculptures du Louvre' 
- Baccio Bandinelli 1493-1560 [tôt 
26/5] □ 'Gabriel de Saint-Aubin 1724- 
1780' [tôt 26/51 □ 'Babylone' [tôt 2/61 
□ 'L'ange de la métamorphose' - Jan 
Fabre [10/4 tôt 7/71
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 
01.47.23.38.86 
dagelijks 12-24u
□ 'Cellar Door' - Loris Greaud [tôt 27/4]
Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 
01.40.49.48.84 
di-zo 10-18u
□ 'Léon Gimpel (1873 -1948), the 
audicious work of a photographer' [tot 
27/4] □ 'Decorative artist and art lover. 
Drawings for interior decorative works' 
[tot 4/51 □ 'Correspandences Musée 
d'Orsay/Contemporary Art' - Charles 
Sandison/Claude Monet [tot 18/5] 
□ 'Between Impressionism and 
Expressionism' - Lovis Corinth (1858 - 
1925) [1/4 tot 22/61

Quimper__________________________  
Le Quartier
1 0 Esplanade François Mitterand - 
02.98.55.55.77 
di-za 10-18u zo 14-17u
□ Jean-Michel Sanejouand [tot 23/31 
□ 'Chantiers' - Raphaëlle de Groot & 
Séverine Hubard [11/4 tot 8/6]

Rennes___________________________  
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 02.99.28.55.85 
wo-ma 10-12u 14-18u
□ 'La mythologie de l'Ouest dans l'art 
américain, 1830-1940' [tot 18/51
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Triangle
Boulevard de Yougoslavie - 
02.99.22.27.27
ma-vr 13u30-20u wo 9-20u za 10-12u 
13u30-18u
□ 'Fictions' - Eduoard Levé [14/3 tot 3/51

Sète______________________________
Centre Régional d’Art Contemporain 
Languedoc-Roussillon
Quai Aspirant Herber 26 - 
04.67.74.94.37 
wo-ma 12u30-19u
□ 'Que Choisir' - Anne Deleporte [tot 
11/5] □ 'Des constructeurs éclectiques' 
[tot 11/51

Sotteville-lès-Rouen________________
Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance - 
02.35.72.27.51
wo-zo 13u30-18u30
□ 'Fragilités' [tot 4/5]

Tourcoing__________________
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 03.20.28.91.60 
wo-ma 13u30-18u
□ 'Collections, Permanent/Provisoire 2' 
[tot 14/51

Groot-Brittanië______
Cornwall__________________________
Tate Gallery St Ives
St Ives - 01736.79.65.43 
di-zo 10u30-17u30
□ 'The Beauty of Ordinary Things, A 
Selected Retrospective' - Rose Hilton 
[tot 11/51 □ 'Hugh Stoneman: Master 
Printer' [tot 11/5] □ 'Extended 
Landscape' - Margo Maeckelberghe [tot 
11/5]

Leeds_____________________________ 
Henry Moore Institute
The Headrow 74 - 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
□ 'Topiary/Sculpture' [7/4 tot 4/51 
□ 'By Leafy Ways: early works by Ivor 
Abrahams' [tot 4/5] □ 'Against Nature: 
The Hybrid forms of Modern Sculpture' 
[tot 4/5] □ 'Henry Moore: Master 
Printmaker - A Major Tour of Russia' 
[tot 1/1]

Liverpool _______ ___________ ,
Tate Gallery Liverpool
Albert Dock - 0151.709.32.23 
di-zo 10-18u
□ Niki de Saint Phalle [tot 5/51 
□ 'DLA Piper Series: The Twentieth 
Century: How it looked & how it felt' 
[tot 1/4]
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London__________________________ _
British Museum
Great Russell Street - 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30 
□ 'The First Emperor: China's 
Terracotta Army7 [tot 6/4] □ 'Church 
and Emperor: An Ethiopian Crucifixion' 
[tot 5/51 □ 'The American Scene: Prints 
from Hopper to Pollock' [10/4 tot 7/9]

Camden Arts Centre
Arkwright Road - 020.74.72.55.00 
di-do ll-19u vr-zoll-17u30 
□ Thomas Scheibitz [tot 20/4] 
□ 'The Sum' - Tal R [2/5 tot 29/6] 
□ Claire Barclay [2/5 tot 29/6]
Royal Academy of Arts
Piccadilly - 0171.439.74.38 
ma-zo 10-18u
□ 'From Russia: French and Russian 
Master Paintings 1870-1925' [tot 18/4] 
□ Cranach [tot 8/61
Tate Britain
Millbank - 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
□ 'Lightbox' - Breda Beban [tot 30/3] 
□ 'Art Now: Strange Solution' [tot 13/4] 
□ Peter Doig [tot 27/4] □ 'Modern 
Painters: The Camden Town Group' [tot 
5/5] □ 'I still go on /Till the Heavens 
and Earth are gone'-William Blake [tot 
1/6] □ 'The Return of the Gods: 
Neoclassical Sculpture' [tot 8/6].

Tate Modern
Bankside - 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
□ 'The Unilever Series. Shibboleth' — 
Doris Salcedo [tot 6/4] □ 'Maison 
Tropicale for Design Museum at Tate 
Modern' [tot 13/4] □ 'A Retrospective' - 
Juan Munoz [tot 27/4] □ Duchamp, Man 
Ray, Picabia [tot 26/5] □ 'Level 2 
Gallery: Here We Dance' [tot 26/5] 
□ 'Sign and Texture' [5/5 tot 19/10]
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street- 
020.75.22.78.88 
di-zo ll-17u wo ll-20u
□ Daniel Pflumm [tot 30/3]
□ 'Whitechapel Laboratory7 - Daniel 
Pflumm [2/4 tot 9/5] □ 'Whitechapel 
Laboratory7 - Cornelia Parker [2/4 tot 
11/5] □ 'The Street7 - Nedko Solakov 
[30/3 tot 18/5]

Luxemburg_________
Luxembourg______________________  
Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 02.22.50.45 
wo-ma 10-18u
□ 'Project Room7 - Marion Möller [tot 
6/4] □ 'P2P - peer to peer7 [tot 6/4]
□ 'Volume(s)7 [ tot 6/4] □ 'Locked In7 
[19/4 tot 29/6]

Nederland
Almelo____________________________
Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 0546.53.11.12 
ma-zo 24u op 24u 
□ Batia Suter [tot 1/6]

Almere____________________________
Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 - 036.537.82.82 
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u 
□ 'At Random? Netwerken en kruisbe
stuivingen7 [tot 6/4]

Amstelveen________________________  
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - 020.547.50.38 
di-zo ll-17u
□ 'Jazz 1958-1962’ - Karei Appel [tot 1/6]
Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 - 020.641.57.54 
do-zo 13-17u
□ 'Beeldend gesproken kunstprijs 2008' 
[8/5 tot 18/5]

Amsterdam________________________
Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 - 020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Amsterdam & de Oranjes7 [tot 31/8]

Arcam Galerie
Prins Hendrikkade 600 - 020.620.48.78 
di-za 13-17u
□ 'De koers van de stad7 [tot 12/4]
ART AMSTERDAM 
[7/5 tot 12/5] 
www.artamsterdam.nl

Art Singel 100
Singel 100-020.625.77.64 
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u 
□ Alberto Carrera Blecua [8/3 tot 30/3] 
□ Patricia Lippert [5/4 tot 26/4] 
□ Milous Heunks [tot 24/5]

Bijbels Museum
Herengracht 366 - 020.624.24.36 
ma-za 10-17u zo 13-17u
□ 'Binnenstebuiten - jongeren en reli
gie7 [25/4 tot 2/11]
Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 - 020.422.04.71 
di-zo ll-17u
□ 'A canary in a Coalmine7 - Lucas 
Lenglet [22/3 tot 11/5]
De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 020.625.56.51 
di-wo+zo ll-18u do-za ll-23u 
□ 'To burn Oneself with Oneself: The 
Romantic Damage Show7 [tot 6/4] 
□ 'Life Work or To Burn Oneself with
Oneself [tot 6/4]
De Ateliers
Stadhouderskade 86 - 020.673.93.59 
dagelijks 12-18u
□ 'OFFSPRING 20087 [8/5 tot 24/5]
De Brakke Grond
Nes 45 - 020.622.90.14
□ 'A certain Mess7 - Joris Lindhout, 
Filip Gilissen, Tiong Ang,Aglaia Konrad 
tot [tot 30/3] □ 'Overzichtsexpositie7 - 
Nicolas Provost [25/4 tot 1/6]

De Nieuwe Kerk
Dam - 020.626.81.68 
ma-zo 10-18u
□ 'Verborgen Afghanistan7 [tot 20/4] 
□ 'Zomer in de Kerk7 [9/5 tot 29/6]
Fotografie Museum Amsterdam 
(Foam)
Keizersgracht 609 - 020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
□ 'An American Index of the Hidden and 
Unfamiliar7 - Taryn Simon [tot 6/4]
□ 'Stasi,.Secret Rooms7 - Daniel & Geo 
Fuchs tot [tot 4/6] □ 'The ninth Floor' - 
Jessica Dimmock tot [tot 1/61

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 - 020.423.30.46 
di-za 13-18u
□ 'The Armory Show' - Jan De Cock 
[27/3 tot 30/3] □ Jan De Cock [tot 19/4] 
Pere Llobera [26/4 tot 31/5]
Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 - 020.623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18u
□ 'Trojan Donkey en Animal Farm' - 
Stephen Wilks [tot 29/3] □ 'Tiger Tiger’ 
- Charlotte Dumas [5/4 tot 10/5]
Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - 
020.530.87.55 
dagelijks 10-17u
□ 'Art Nouveau tijdens de laatste tsa
ren' [tot 5/5]
Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 020.531.89.89 
di-zo ll-18u
□ Edwin Zwakman [tot 25/5]
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 - 0205.310.310 
dagelijks ll-17u
□ 'Fotograaf in exil' - Kurt Lubinski [tot 
8/6]
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 - 020.624.17.77 
wo-zo 14-20u
□ 'STILL' - Kris Dewitte [tot 6/4]
Montevideo/Time Based Arts 
Keizersgracht 264 - 020.623.71.01 
di-za 13-18u 1ste zo maand
□ 'Sonic Acts #12, The Cinematic 
Experience' [tot 22/3]
Museum Willet-Holthuysen 
Herengracht 605 - 020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Modeprenten 1790-1890' [tot 30/3]
Reinier van Ewijk Projects
Willemsparkweg 17 - 0031.20.6707147 
wo-za 14-18u
□ Tina Schulz, Arthur Zalewski, 
Alexander Hempel [29/3 tot 26/4]
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 - 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
□ Karel du Jardin [14/12 tot 16/3]
□ 'Hollandse Luchten. Aquarellen van de 
Haagse School' [tot 7/4]
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A - 020.625.72.14 
di-za 13-18u 1ste zo/maand 14-17u 
□ Kees Smits [1/1 tot 22/3] □ Jerry 
Zeniuk [29/3 tot 3/5]
Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 - 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21u
□ 'Docking Station: Alexandra Bircken' 
[tot 13/4] □ 'Never Mind That Noise You 
Heard'-Allora & Calzadilla [tot 4/5] 
□ 'Magnum Photos 60 years' [8/2 tot 
12/5] □ 'The-chicken-and-egg-no-pro- 
blem wall-painting'-Tobias Rehberger 
[tot 25/5] □ 'Eyes Wide Open - 
Acquisitions Stedelijk Museum &The 
Monique Zaifen Collection' [tot 1/6] 
□ 'Docking Station: Florian Pumhösl - 
Programm' [25/4 tot 1/6]
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 - 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u 
□ 'Van Gogh's krabbels' [tot 30/3] 
□ John Everett Millais [tot 18/5] 
□ 'Schatten uit de bibliotheek van het 
Van Gogh Museum' [4/4 tot 6/7] 
□ 'In dialoog IV' [tot 31/12]

Arnhem___________________________
Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 026.442.69.00 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'Gods Wonderen in Waterverf. 
Tekeningen naar de natuur' - Maurits & 
Louise VerHuell [tot 4/5]
mmka - Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 - 026.351.24.31 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'Geometrisch portret' - Özlem Altin 
[tot 18/5] □ 'Naked Reality' - Regina 
José Galindo [tot 1/6]

Assen_____________________________
Drents Museum
Brink 1 - 0592/31.27.41
di-zo ll-17u
□ 'Go China! Assen - Groningen' [tot 
11/11]
Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 - 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
□ 'Turn again' - Gejan Stol & Rudie 
Hoegen [tot 23/3] □ Floor Rieder & 
Yoko Heiligers [6/4 tot 27/4] □ Happy 
Famous Artists [4/5 tot 31/5]

Bergen op Zoom___________________  
Gemeentemuseum Het Markiezenhof
Steenbergsestraat 8 - 0164.27.70.85 
di-zo ll-17u
□ Nico Visscher [tot 13/4]

Bladel ________________________
Galerij de Kort
Oranje Nassaulaan 2 - 0497.38.69.14 
za-zo 13-17u
□ 'Schilderijen' - Rudi van 
Dijk/'Glasobjecten'- Luc Bastiaens 
[22/3 tot 20/4]

Breda__________________________
Galerie Ecker
Markendaalseweg 18 - 06.18.40.13.66 
vr - zat 12u tot 17u30
□.'First edition: tekeningen, collages, 
schilderijen en objecten' - Geert-Jan Van 
Oostende [tot 12/4]
Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 076.514.19.28 
do-zo 13-17u
□ '4 Chairs and bats' [tot 22/3]
□ 'The aerials of sublime Transscapes' - 
Berlinde De Bruyckere, Ori Gersht, 
Bracha Ettinger, Jakrawal Nilthamrong, 
Peter Buggenhout... [tot 22/3]
□ 'Apart' - Anita Hrnic [tot 22/3]
□ 'Grafische vormgeving dient' [26/4 tot 
25/5]

Delft______________________________
Galerie De Zaal
Koornmarkt 4 - 015.214.59.13 
do-za 12-17u zo 14-17u
□ 'In Patagonia'- Thomas Zitzwitz [tot 
13/4]

Den Haag__________________________
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderlaan 43 - 070.338.11.44 
wo-za 12-18u
□ 'Een schitterend ongeluk' [28/3 tot 4/5] 
□ 'Van Zoetendaal Collections' [21/3 tot 
22/6] □ 'MENSEN. Zoals gezien en 
beschreven door Yuri Rost' [29/3 tot 29/6] 
□ 'Augmented realities, works 1997- 
2008'- Michael Najjar [5/4 tot 29/6]
Galerie West
Groenewegje 136 - 070.392.53.59 
wo-za 12-18u
□ 'Are you close enough ?' - Hermine 
Bourgadier, Ad van Denderen, Jurgen 
Huiskes, Aryan Kaganof,Alex Kals, Boris 
Mikhailov, Marcel Molle, Petterik Wiggers, 
Miron Zownir, Peter Mertens [tot 30/3]
GEM Museum voor Actuele Kunst 
Stadhouderslaan 43 - 070/338.11.33 
di-zo 14-22u
□ 'Future: Afghanistan' [tot 22/3]
Gemeentemuseum Den Haag
Stadhouderslaan 41 - 070.338.11.11 
di-zo ll-17u
□ Lucian Freud [tot 8/6]
□ 'De Gebroeders Maris en de Haagse 
school' [19/4 tot 22/6] □ 'De Gebroeders 
Oyens: Schilderstweeling' [12/4 tot 13/7]

Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
□ 'Nu Monument: werkplaats
Thorbecke' [tot 6/4] □ 'After Neurath: 
The Global Polis' [tot 6/4] □ 'Article 12' 
- Jill Magid [20/4 tot 15/6]

Deventer__________________________
Architectuurcentrum Rondeel
Laboratoriumplein 3 - 0570.611.901 
di-zo 13-17u
□ 'Lichtraum'- Norbert Wasserfurth 
[tot 30/3]

Egmond aan Zee___________________
Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 - 072.506.151 
vr-zo 14-19u
□ 'Expo 39' [tot 11/5]

Eindhoven_________________________
De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 040.281.55.03 
do-zo 13-17u
□ 'Wandschilderijen'- Simon Schrikker 
[30/3 tot 13/4]
Galerie Pennings
Geldropseweg 61 B - 040/293.02.70 
wo-za 13-17u
□ Annie Draaijer [tot 5/4]
Onomatopee
Strijp S - 06/5172 2003 
za-zo 13u - 18u
□ 'Desarting. When visual and industrial 
design mutually attract and distract' 
[tot 12/6]
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 040.238.10.00 
di-zo ll-17u do ll-21u
□ Minerva Cuevas / Aernout Mik / 
Mladen Stilinovic [tot 4/5]

Enkhuizen_________________________
Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12 - 0228.35.11.11 
di-zo 10-17u
□ 'De Walvis' [tot 30/3]

Groningen______________________ ___
Groninger Museum
Museumeiland 1 - 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
□ 'Russische sprookjes, volksverhalen en 
legenden' [15/12 tot 6/4] □ 'Go China! 
Assen - Groningen' [tot 11/11]

Haarlem__________________________  
De Hallen Haarlem - Vleeshal en 
Verweyhal
Grote Markt 16 - 023.511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'De fotografiecollectie van Hans 
Kemna' [tot 8/6] □ 'Vijf Porteretten' / 
'Ongeldige Sex' - Gummbach / 'Heart 
Beat' - Nan Goldin [tot 8/6]
De Vishal
Grote Markt 20 - 023.532.68.56
di-za ll-17u zo 13-17u
□ 'Ten Feet' [tot 16/3] □ ‘Avatar- 
(Be)Gegner' [22/3 tot 27/4]
□ 'In naam van de menselijkheid' - 
Truus Menger [3/5 tot 1/6]

Teylers Museum
Spaarne 16 - 023.531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
□ 'De droom van Piranesi. Eeuwig 
Modern Design' [tot 18/5]

Heerlen___________________________
Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - 045.577.22.10
di-woe-vr ll-17u do ll-20u za-zo 13-17u 
□ 'Visual Moods' [tot 6/4]
□ François Salden [tot 6/4]

Hilversum_________________________  
Museum Hilversum
Kerkbrink 6 - 035.629.28.26 
di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'De wereld van de Forens. Routine' 
[tot 31/8]

Leeuwarden________________________ 
Fries Museum
Turfmarkt 11 - 058.255.55.01 
di-zo ll-17u
□ 'Orde uit Chaos' - Louis G. Le Roy 
[tot 13/4] □ 'Multiplicity' - Frank van 
der Salm [tot 13/4] □ 'Zeeschilder uit 
Friesland' - Wigerus Vitringa [tot 13/5] 
□ 'De Kleur van Friesland. Beeldende 
Kunst na 1945' [20/4 tot 24/8]
□ '25 jaar Argeologysk Wurkferbân' 
[27/4 tot 31/8]
Keramiekmuseum Princessehof
Grote Kerkstraat 11 - 058.2.948.957 
ma-za 10-17u zo 14-17u
□ 'Levenswerk 05' - Johan van Loon 
[4/11 tot 4/5] □ 'Expressionist in art 
nouveau1 - Henri Breetvelt [tot 31/8]
□ ‘Innercity’ - Arnie Zimmerman [tot 28/9]

Maastricht_________________________ 
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - 043.329.01.90 
di-zo ll-17u
□ 'Tal R. The Sum' [tot 20/4] □ 'Twee 
panelen, één tweeluik?' - Jan Cornelisz, 
Vermeyen [tot 30/5] □ 'Shoeshine, 
Chocolate Bar en andere bewegende 
beelden uit de collectie' [tot 31/12]
Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - 043.327.02.07 
wo-zo 12-17u
□ 'Sound of Music' [tot 30/3]
Nai Maastricht
Avenue Céramique 226 - 043.350.30.20 
di-zo ll-17u
□ 'Thuis' - Christoph Seyferth [tot 13/4] 
□ 'Het menslijk verblijf' [tot 13/4]

Nijmegen________________ _________
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - 024.360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
□ 'Hortisculpturen' - Ferdi [tot 1/6]
□ 'Een echte Toorop!' [tot 14/6]
□ 'Watersnood' [21/3 tot 22/6] 
□ 'Het appèl van de kip' - Koen 
Vanmechelen [tot 29/6]

Noorden______________________ ■
Artipoli
Voorweg 2 B - 06.22.37.20.44 
vr 15-21u za ll-17u zo 12-17u 
□ 'Quod licet lovi non licet bovi' - Harry 
van der Woud [29/3 tot 27/4]

Oss ___________ :_________________
Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
□ Graham Hudson [tot 18/5] □ 'Werken 
op papier' - [tot 4/5]

Otterlo____________________________
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
□ 'The place to be' [3/4 tot 1/6]
□ Eylem Aladogan [tot 8/6]

Piasmolen_________________________  
De Vierde Dimensie
Zeven bergseweg 12 - 024.696.21.76 
vr-zo 12-17u
□ Henri Prosi [tot 30/3]

Roermond ____________________  
Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 0475.33.34.96 
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
□ 'Decoratie ontketent decoratie' [tot 6/4] 
□ 'Het volk van Luyten. Schiderijen van 
adel en arbeiders' - Henry Luyten [16/3 
tot 25/5]

Rotterdam_________________________  
Historisch Museum Rotterdam Het 
Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 010.217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Bloedmooi. Onze dubieuze relatie 
met het dier' [tot 30/3]
Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 010.441.94.00 
di-za 10-17u
□ 'Vroege Hollanders. Schilderkunst van 
de late Middeleeuwen' [ tot 25/5]
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 - 010.203.04.05 
di-zo ll-17u
□ 'Panorama Las Palmas - Eerste per
manente tentoonstelling over geschiedenis 
Nederlandse fotografie' [19/4 tot 15/7]
TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 010.413.54.98 
di-zo ll-18u
□ 'Shared_Space' [tot 27/4]
Wilfried Lentz
Stationsplein 45, Groothandelsgebouw 
unit C 1.140 - 010.412.64.59 
do-za 13-18u (of op afspraak)
□ Matts Leiderstam [16/4 tot 31/5]
Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 010.411.01.44 
di-zo ll-18u
□ Liam Gillick [tot 24/3] □ Keren 
Cytter [tot 30/3] □ Gareth Moore [3/4 
tot 4/5] □ Geoffrey Farmer D/4 tot 1/6]

Scheveningen______________________  
Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 070.358.58.57 
di-zo ll-17u
□ 'Hemelse beelden uit oost en west' 
[tot 28/2]

Schiedam__________________________
Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 - 010.246.36 57 
di-za ll-17u zo 12u30-17u
□ 'Skylines' - Carla Klein, Antonietta 
Peeters & Esther Tielemans [tot 6/4]

’s-Hertogenbosch___________________
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
Magistratenlaan 100 - 073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
□ 'The Fish Pond Song' - Jeroen 
Kooijmans [tot 12/5]

Sittard____________________________  
Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 - 046.451.34.60 
di-zo ll-17u
□ 'Guestroom #8' - Photo Biennale 
Liège [tot 30/3] □ 'Bonzenspeck und 
Prollgehabe'- Kati Heek [5/4 tot 15/6] 
□ 'MIM (Made in Mirrors): Reflection, 
a genuine willingness to explore commu
nication'- Els Beusen, Hiroaki Kanai 
[5/4 totl5/6]

Tilburg____________________________  
De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 - 013.543.83.00 
di-zo ll-17u
□ 'Brabant Nu. 11 jonge kunstenaars' 
[tot 6/4] □ Carina Diepens [tot 4/5] 
□ Job Koelewijn [tot 22/6]

Utrecht___________________________
Casco
Nieuwekade 213-215 - 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
□ 'The Speculative Diagram' - Steven 
Willats [tot 30/3] □ 'Re-Projecting 
(Utrecht)' - Ricardo Basbaum [17/4 tot 
25/5]

Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 - 030.236.23.62 
di-zo 12-17u vrij 12-21u
□ 'Standpunten. Anders kijken naar de 
collectie Moderne Kunst' [tot 15/6]
□ 'Script. Mode en interieur, van salon • 
tot house' [tot 8/8]
Expodium
Krugerstraat 11 - 030.261.97.96 
wo-zo 13-18u
□ "Jewel of the...... he on the move" 
[tot 13/07]

Moira
Wolvenstraat 10 - 030/236.85.83 
do-zo 13-18u
□ 'In Situ' - Ditte De Neef [tot 23/3]

Venlo_____________________________
Museum Van Bommel-Van Dam
Deken van Oppensingel 6 - 
077.351.34.57 
di-zo ll-17u
□ Marcel Berlanger [tot 1/6]
□ 'Ochtendlicht' - Hans Klein Hofmeijer 
[tot 1/6]

Vlissingen__________________ _______
Kunstruimte deWillem3
Oranjestraat 4 - 0118.41.55.05 
do-zo 16-21u
□ Toon Truyens & Jeanny Golembiewski 
[tot 27/4] □ Marlies Mulders & Ko De 
Jonge [tot 27/4] □ David Debrin & Piet 
Paris [tot 11/5]

Oostenrijk___________
Vienna____________________________
Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 - 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u 
□ 'Syberberg/Clever. Die Nacht. Ein 
Monolog' [tot 30/3] □ 'Drawing
Restraint' - Matthew Barney [tot 8/6]

BA CA Kunstforum
Freyung - 00431 537 33 26 
Ma-zo 10-19u vr 10-20u
□ 'Wege der Abstrakten Malerei' - 
Monet, Kandinsky, Rothko und die 
Folgen [tot 29/6]
Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUM0K)
Museumsplatz 1 - 01.52500.1400 
di-zo 10-18u do 10-21u
□ 'Konzept. Aktion. Sprache' [tot 30/3] 
□ 'Out Site' - Thomas Stimm [tot 4/5] 
□ Kamen Stoyanov [18/4 tot 18/5]
□ 'Genau + anders. Mathematik in der 
Kunst van Dürer bis Soil LeWitt" [tot 
18/5] □ Runa Islam [9/5 tot 13/7]

Oesterreichische Galerie im Oberen 
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 - 78.41.58.16 
□ Trumender Knabe - Enfant terrible' - 
Oskar Kokoschka [tot 12/5]
□ Tony Cragg - F. X. Messerschmidt [tot 
25/5]
Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 - 01.587.53.07 
di-za 10-18u
□ Werner Feiersinger - Philippe 
Decrauzat [tot 13/4] □ Frances Stark, 
Dave Allen, Jo Baer [2/4 tot 22/6]

Portugal____________
Porto_____________________________
MuseuSerralves
Rua D. Joâo de Castro 210 - 
01.22.615.6590 
di-zo 10-19u
□ 'Travelling 70-/76’ - Robert 
Rauschenberg [tot 30/31 □ Alvess [tot 
20/41 □ Jûlio Pomar - Cadeia da 
Relacao [tot 20/41

Spanje_____________
Barcelona_________________________ 

Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30 
□ 'Terror and seduction' - Chiho 
Aoshima [tot 24/3] □ 'Identities' — 
Tomoko Sawada [4/4 tot 11/5] 
□ 'Red aside - Contemporary Chinese 
Art from the Sigg Collection' [tot 25/5]

Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA)
Plaça dels Angels 1 - 093.412.08.10 
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
□ Asier Mendizabal [tot 18/51
□ '... For the osmotic compensation of 
wealth pressure'- Alice Creischer [tot 
18/5] □ 'Autofocus retina' - Lothar 
Baumgarten [tot 15/6]

Bilbao_____________________________
Museo Guggenheim Bilbao
Abandoibarra Et. 2 - 094.43.59.000 
di-zo 10-20u
□ 'Each to Their Own Taste' [tot 1/4]
□ 'Choses du Surréalisme' [29/2 tot 7/9]
□ 'Installations' [29/4 tot 5/1]

Madrid____________________________
Museo del Prado
Paseo del Prado s/n - 091.330.28.00 
ma-zo 9-20u
□ Goya. The Butterfly Bull [tot 30/3]
□ 'The 19th century in the Prado' [tot 
20/4] □ 'Luca Giordano in Casón del 
Buen Retiro' [tot 4/5] □ 'Goya in Times 
of War' [15/4 tot 13/7]
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 - 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
□ 'Modigliani and his time' [tot 18/51
□ 'Portrait of Hugo Erfurth - Techniques 
and secrets7 - Otto Dix [tot 18/51

Zwitserland
Basel______________________________
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 061/206.62.62 
di-zo 10-17u
□ ‘Zeichnungen urn 1500' [tot 18/51
□ Chaim Soutine [16/3 tot 6/71
□ Robert Delaunay [27/4 tot 17/81

Bern______________________________
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 - 031.350.00.40 
di 10-19u ma-zo 10-17u
□ 'Black box' - Stefan Brüggemann [tot 
20/41
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 - 004131 
359 01 01
di-zo 10-17u do 10-21u
□ 'Genesis - The Art of Creation. A pre
liminary exhibition within the context of 
East of Eden, a garden show' [tot 27/41 
□ 'Ad Parnassum' [tot 18/51

Luzern____________________________
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 041.226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
□ 'Fumetto Internationales Comix 
Festival' [12/4 tot 20/41 □ 'Sweizer 
Videokunst der 70er und 80er Jahre' 
[tot 4/51 □ 'Feuerwerk über dem 
Alexanderplatz. Deutsche Malerei seit 
1968 aus der Sammlung Berg' [tot 18/51

Winterthur________________________  
Kunstmuseum Winterthur
MuseumstraBe 52 - 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
□ 'Die Erneuerung des Sehens. 
Meisterwerke der Klassischen Moderne 
aus der Graphischen Sammlung' [tot 
24/31 □ 'Zum 100. Geburtstag' - Max 
Bill [20/1 tot 12/51 □ David Chieppo 
[11/4 tot 13/71

Zürich_____________________________
Kunsthalle Zurich
LimmatstraBe 270 - 01.272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
□ 'Three perspectives and a short scena
rio' - Liam Gillick [tot 30/31 □ Tris 
Vonna-Mitchell - Mario Garcia Torres 
[12/4 tot 18/51
Kunsthaus Zurich
Heimplatz 1 - 01.251.67.65
di-do 10-21U vr-zo 10-17u
□ 'In High Fashion, 1923-1937'- 
Edward Steichen [tot 30/31 □ 'Europop' 
[15/2 tot 12/51
Migros Museum f ür Gegenwartskunst 
Zurich
Limmastrasse 270 - 044.277.20.50 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo ll-17u 
□ Markus Schinwald [tot 18/51
Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 01.383.43.76 
di-zo 10-17u
□ 'The Appearance of Beauty. Aspects of 
Zürich Interiors' [tot 8/61
Museum für Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 043.446.67.67 
di-dol0-20u vr-zo 10-17u
□ 'Wouldn't it be nice... 10 Utopien in 
Kunst und Design' [tot 25/51
□ 'A Farewell to Movies' - Chris Marker 
[tot 29/61

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2008. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2008 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
e-mail: info@dewitteraaf.be

The next issue of De Witte Raaf will 
be released on May 15th, 2008. 
Please send your information before 
April 15th, 2008 to: Postbus 1428, 
B-1000 Brussel 1. 
e-mail: info@dewitteraaf.be

http://www.artamsterdam.nl
mailto:info@dewitteraaf.be
mailto:info@dewitteraaf.be
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Colofon
Inhoudsopgave

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 (H). 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

nummer 128 juli - augustus 2007

I Koen Brams & Dirk Pültau Een verzameling tentoonstel
lingen. Gesprek met Christian Bernard I Fieke Konijn 
Interventies en plug-ins. De problematische positie van de 
museumcollectie I Camiel van Winkel Het einde van de 
geschiedenis I Wim Cuyvers Musea voor actuele kunst, van 
het bordeel via de school naar Ikea I Marjolijn Dijkman & 
Julie Peeters Formatting the Museum I Wouter Davidts 
Nostalgie en pragmatiek. Architectuur en het nieuwe 
Stedelijk Museum Amsterdam I Gijs van Oenen Stand-by: 
de passieve uitwerking van digitale kunst I Dirk Lauwaert 
Asta Nielsen. Tussen ruis en guillotine

nummer 129 september - oktober 2007

I Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en het museum: een 
gesprek met Joëlle Tuerlinckx I Film in het museum. Een 
panelgesprek over video en film tussen ‘cinema’ en ‘ten
toonstelling’ met Catherine David, Chris Dercon (modera
tor) en Pedro Costa I Geert Bekaert 7. Amédée Cottier, 
Raoul De Keyser, René Heyvaert, Guy Mees, Roger Raveel, 
Dan Van Severen, Marthe Wéry in het Raveelmuseum I 
Koen Brams & Dirk Pültau Over documenta 12 I 
Dirk Lauwaert De Brooks-hypothese I Gregor Langfeld Bij 
de Max Beckmanntentoonstelling in Amsterdam

nummer 130 november - december 2007

I Dirk Lauwaert De arm om zijn schouder I Adolf Merckx en 
Jan Walravens over Celbeton en de kunst van het publice
ren (Inleiding Carien Gibcus) I Koen Brams & Dirk Pültau 
Gesprek met Philippe Van Snick I Wouter van Raamsdonk 
De broederschap van het talent: de vriendschap van Émile 
Zola en Paul Cézanne I Agentschap Specimen 0818-08361 
Myriam Van Imschoot Brieven over samenwerking I Bart 
Meuleman The plains en the gutter. Een paar gedachten over 
Neil Young en Lou Reed I De sociale triomf van het seksue
le plezier. Gesprek met Michel Foucault (1981) (Inleiding 
Piet Joostens) I Koen Brams WITT I Koen Brams & Dirk 
Pültau Gesprek met Luc Tuymans I Gijs van Oenen Over 
artistieke selecties en Pascal Gielens Kunst in netwerken

nummer 131 januari - februari 2008___________

met de steun van
De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

Auteurs

Geert Bekaert Architectuurtheoreticus en -criticus. Op 
9 april 2008 worden onder de titel Hierlangs en De Kromme 
Weg het derde en vierde deel van zijn Verzamelde Opstellen 
voorgesteld aan de Universiteit Gent (Vakgroep Architectuur 
& Stedenbouw, Jozef Plateaustraat 22, Gent; inlichtingen 
09/264.37.42; architectuur@ugent.be).

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

Carien Gibcus Studeerde Nederlands in Groningen en 
Antwerpen, en deed daarna een Research Master Literary 
& Cultural Studies in Groningen. Momenteel is zij freelance 
redacteur en publicist.

Alied Ottevanger Onafhankelijk kunsthistoricus. Recent 
organiseerde zij de tentoonstelling De Stijl in Tilburg. Over de 
vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok in 
Museum De Pont, Tilburg (8 september 2007 - 6 januari 
2008). Zopas verscheen De Stijl overal absolute leiding. De 
briefwisseling tussen Theo van Doesburg en Antony Kok 
(Uitgeverij Thoth, Bussum).

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

Philippe Van Snick Kunstenaar, woont en werkt te 
Brussel. Doceert aan de Hogeschool Sint-Lukas Brussel. 
Momenteel werkt hij samen met Hilde Van Gelder aan het 
onderzoeksproject Minimalist and Abstract Painterly Space 
and Time. The Case of Philippe Van Snick. In 2006 resulteerde 
dit reeds in de tentoonstelling Undisclosed Recipients 
(Mechelen/Strombeek). Voor 2010 is een tentoonstelling in 
M te Leuven alsook de publicatie van een monografie 
gepland.

Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie 
aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de 
Universiteit Gent, (bart.verschaffel@ugent.be)

Redactie
Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Thomas Olbrechts 
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern), 
Dirk Pültau (eerste katern)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Thomas Olbrechts
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I Daniël Rovers Wie gemein ich bin! Over de auteur die zijn 
eigen lezer wordt I Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en 
vriendschap I Gesprek met Joëlle Tuerlinckx I Myriam Van 
Imschoot Brieven over samenwerking (II) I Koen Brams & 
Dirk Pültau Gesprek met Philippe Van Snick I Alied 
Ottevanger Art Concret, de expositie in Stockholm, 1930. 

De samenwerking tussen Otto G. Carlsund en Theo van 
Doesburg I De briefwisseling van Adolf Merckx en Jan 
Walravens, deel H: de zoektocht naar de ‘bezetenheid’ van 
de mens (Inleiding Carien Gibcus) I Bart Verschaffel De 
werkwijze van Jan De Cock I Frank Reijnders Het soevereine 
kunstenaarschap. Kanttekeningen bij een mythe — over 
Camiel van Winkels De mythe van het kunstenaarschap

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan- 
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.
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behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
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Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen
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26th contemporary art fair
18-21 APRIL 2008 I BRUSSELS ±lllL EXPO

Aeroplastics Brussels I Aidan Moscow I Albion London I Aliceday Brussels I Andersen_S Copenhagen I Asbaek Projects Copenhagen 

I Aschenbach & Hofland Amsterdam I Baronian-Francey Brussels I Bartschi Geneva I Bernier/Eliades Athens I Bitforms New York I 

Bjerggaard Copenhagen I Blancpain Geneve I Bodhi Art New Delhi I Box Brussels I Brolly Paris I Brown London I Buchmann Berlin 

- Lugano I Bugdahn und Kaimer Düsseldorf I Carreras Mugica Bilbao I Cerami Couillet I Chinese Contemporary New York I Conrads 

Düsseldorf - Berlin I Crown Brussels I Cueto Project New York I D&A Lab Brussels I De Brock Knokke I De Villepoix Paris I de Voldère 

New York I Deweer Otegem I Diaz Madrid I Espai2nou2 Barcelona I Faurschou Copenhagen I Fiat Paris I Fournier Paris I Galerie 

1900-2000 Paris I Galleri K Oslo I Geukens & De Vil Knokke I Giroux Paris I Godin Paris I Grimm Amsterdam I Grusenmeyer Deurle 

I Gutharc Paris I Hécey Brussels I Hoet Bekaert Gent I Hufkens Brussels I Hussenot Paris I In Situ Aalst I Insam Vienna I Invernizzi 
Milano I Jamar Antwerpen I Janssen Brussels I JGM Paris I Karpio San José De Costa Rica I Kleindienst Leipzig I Koraalberg Antwerpen 

I Krinzinger Vienna I Kudlek Van der Grinten Köln I La Citta Verona I Le Borgne Paris I Lee London I Leo Koenig New York I Les 

Filles du Calvaire Paris - Brussels I Lia Rumma Napoli - Milano I Loevenbruck Paris I Lorcan O'Neill Roma I Maes & Matthys Antwerpen 

I Maruani & Noirhomme Knokke I Mauroner Vienna I Max Estrella Madrid I Meert Brussels I Mennour Paris I Minini Brescia I Moser 
Geneve I Mulier Mulier Knokke I Nelson - Freeman Paris I Nicolai Wallner Copenhagen I Nosbaum & Reding Luxembourg I Obadia 

Paris I Papillon Paris I Paviot Paris I Photo & Contemporary Torino I Pieters Knokke I Polaris Paris I Praz-Delavallade Paris I Rech 

Brussels - Paris I Regina Moscow I Rein Paris I Rolt Amsterdam I Ronmandos Amsterdam I Rubenstein New York I Rubicon Dublin I 

Rumpff Haarlem I Ruzicska Salzburg I Schmidt Maczollek Cologne I Sels Düsseldorf I Senda Barcelona I André Simoens Knokke I 

Stephane Simoens Knokke I Soskine Madrid-New York I Sparta Chagny I Stolper London I Svestka Prague I Szwajcer Antwerpen I 

Tache-Levy Brussels I Tanit München I Tarasieve Paris I Taylor London I Tempion Paris I Thoman Innsbruck I Transit Mechelen I 

Triangle Bleu Stavelot I Tucci Russo Torino I Upstairs Berlin I Vallois Paris I Van Laere Antwerpen I Vanhoegaerden Knokke I Vidal 
Paris I Vilenne Liège I Nicolai Wallner Copenhagen I XL Moscow I Zander Köln I Zürcher Paris I Zwarte Panter Antwerpen

YOUNG TALENT: 1/9 Unosunove Roma I AD Galerie Athens I Adamski Aachen I ADN Galeria Barcelona I Alice Brussels I Amaro Lisboa 

I Apartment Athens I Arquebuse Geneva I Art Agents Hamburg I Bischoff/Weiss London I Cortes Lisboa I Cortex Athletico Bordeaux 

I De Bruijne Amsterdam I De March Milano I Dependance Brussels I Desimpel Brussels I F A Projects London I Figge Von Rosen 

Cologne I Gazon Rouge Athens I Gold London I Grimm München I Groeflin Maag Zürich I Hauff Stuttgart I Hustinx Liège I Klemm's 

Berlin I Levy Brussels I Low Gstaad I Lynch New York I Mertens Berlin I Metis_NL Amsterdam I Milliken Stockholm I Mitterrand + 

Sanz Zürich I Mogadishni Valby I Motive Amsterdam I Nyborg Valby I Parker's Box Brooklyn I Salon 94 New York I Scharmann Cologne 

I Skuc Ljubljana I Sutton Lane London I The Agency London I Wentrup Berlin I Zwart Huis Knokke

FIRST CALL Cosmic Paris I Duvekleemann Berlin I Fruit and Flower Deli New York I Ibid Projects London I Jozsa Brussels I Luxe New 

York I Adreiana Mihail Bucarest I Office Baroque Antwerpen I Pollazzon London I Rotwand Zürich I Shugoarts Tokyo I Upstream 
Amsterdam I Van Zomeren Amsterdam I Klara Wallner Berlin (January 2007)

Preview & Vernissage I 17 April (invitation only) 
Opening hours I 18, 19, 20 April 111am - 7pm 
Finissage I 21 April I 11am - 10pm
Place I Brussels Expo I Halls 1 & 3
Info I www.artbrussels.be ING

CULTURE

ARTS PLASTIQUES
Hilton illy PERRIERJOUET

De Standaard - Het Nieuwsblad I weetaal I Mercedes-BenzBrussels

http://www.artbrussels.be

