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Jugendstil’ (slot)
De problematiek van het begin van het 
oeuvre van een kunstenaar hield ons de 
afgelopen drie nummers bezig. Tot 
besluit presenteren we opnieuw twee 
‘gevalstudies’. Caroline Jones stelt in 
haar essay over Robert Smithson dat hij 
een beeld van zijn oeuvre schept via een 
symbolisch overgearticuleerd Begin. 
Volgens Smithson neemt alles pas écht 
een aanvang in 1964-65, wanneer hij 
zijn eerste abstract-geometrische sculp
turen maakt, zoals Gyrostasis. Om dat 
begin tot een echt Begin te maken, wordt 
het door Smithson (in interviews en 
teksten) gepresenteerd als een absolute 
doorbraak en een finale afrekening met 
de onrijpe ‘probeersels’ die eraan vooraf
gaan. Die vroegere werken - maatschappij
kritische tekeningen met een religieuze 
iconografie - worden naar een schimmig 
voorgeborchte verbannen, door 
Smithson zelf zijn ‘voorbewuste werk’ 
genoemd. Jones doet méér dan die ‘voor
bewuste’ Smithson herontdekken, ze 
maakt ook duidelijk dat het nieuwe 
begin dat zij vooropstelt een totaal ander 
oeuvre oplevert. Er worden niet zomaar 
‘jonge’ werken toegevoegd, vanuit die 
werken worden nieuwe verbanden en 
continuïteiten in het héle oeuvre zicht
baar gemaakt. Met de bewustmaking 
van het ‘voorbewuste werk’ wordt het 
hele verhaal over het werk van Robert 
Smithson herschreven.

In het interview van Koen Brams en 
Dirk Pültau met Joëlle Tuerlinckx staat 
de vraag naar de (bewust)wording van 
het kunstenaarschap voorop. Enerzijds 
is Joëlle Tuerlinckx een laatbloeier: ze 
wachtte geruime tijd voor ze debuteerde 
in de kunstwereld, en twijfelde lang of 
het wel ‘kunstwerken’ waren die ze in 
haar atelier aan het maken was. Ander
zijds koppelt ze haar artistieke praktijk 
voortdurend aan momenten die ver 
teruggaan in de tijd - tot de leeftijd van 
vijf jaar zelfs. Tuerlinckx stelt deze 
kinder- en jeugdwerken zelfs tentoon en 
publiceert reproducties in catalogi. Wat 
is het statuut van deze ‘werken’? “Alle 
kunstenaars die werk uit hun kindertijd 
tentoonstellen, doen dat volgens mij om 
dezelfde reden. Ze doen het omdat ze 
zich erin herkennen of omdat ze een open 
vraag willen stellen aan het adres van al 
wie graag een begin van het kunstenaar
schap aanwijst,” aldus Tuerlinckx.

Bart Meuleman blikt terug op de band 
Joy Division - je zou hen als een geval van 
PrühvoIIendeten in de popmuziek kunnen 
omschrijven. Joy Division hield na korte 
tijd en na de zelfgekozen dood van haar 
frontman en zanger Ian Curtis in 1980 
op te bestaan. Een mythe Was geboren... 
Verrassend is evenwel dat.de drie andere 
bandleden onmiddellijk verdergingen 
onder een andere naam, New Order. Ze 
lieten de troosteloze adolescentenroman- 
tiek van Joy Division achter zich (alhoe
wel, niet helemaal) en ontpopten zich 
‘domweg’ tot een ‘succesrijke popgroep’, 
die na 25 jaar nog steeds bestaat en 
inmiddels alle trends en hypes overleefd 
heeft. Is er dan toch leven na de (tra
gische) dood in de popmuziek? De muziek 
van New Order “wil zich, na Joy Division, 
lostrekken uit het moeras van zelfbeklag 
en wanhoop. Wil ze volwassen worden?”, 
zo vraagt Bart Meuleman zich af.

Verder bevat dit nummer uitgebreide 
tentoonstellingsbesprekingen van 
Bejcomjing Dutch in het Van Abbemuseum 
(Jan Blommaert) en de stillevententoon
stelling Magie der Dinge in Frankfurt 
(Bart Verschaffel). Rudi Laermans 
bespreekt een boek van Nathalie Heinich 
over Pierre Bourdieu en plaatst het 
tegenover diens eigen (autobiografische 
of auto-analytische) Schets voor een 
Zelfanalyse. En Dirk Lauwaert voegt een 
nieuw hoofdstuk toe aan zijn thema
tische autobiografie, dit keer een reflectie 
over (zijn eigen) geschiedenis.

Tot slot vroegen we aan beeldend kun
stenaar Gert Verhoeven om het thema 
‘Jugendstil’ van commentaar te voorzien.
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Kunst en jeugd: 
gesprek met Joëlle Tuerlinckx

KOEN BRAMS & DIRK PÜLTAU

Koen Brams/Dirk Pültau: Heb jij iets ‘gemaakt’ 
toen Je jong was - nog voor je begonnen was met 
de kunstopleiding - dat voor jou ‘kunst’ was? 
Joëlle Tuerlinckx: Wat betekent het eigen
lijk om als kunstenaar ‘werk te maken’ en 
‘aan een oeuvre te werken’? Dat is de vraag! 
Ik heb zeker het gevoel gehad dat ik bepaal
de gebaren stelde, dat ik dingen maakte 
waarvan ik achteraf beschouwd, met enige 
afstand in de tijd, kan zeggen dat het inder
daad ‘werken’ waren — terwijl er op het 
moment zelf hoogstens iets merkwaardigs 
gebeurt, iets memorabels, iets waarvan je 
voelt dat het belangrijk is, zonder dat je het 
een ‘werk’ kunt noemen. Mijn eerste herin
nering aan een bepaalde collage/tekening is 
vreemd genoeg wel heel precies. Ik herinner 
me alle fasen waarin ze tot stand kwam. Ik 
zou het haast met een ‘fotochemisch’ 
geheugen kunnen navertellen. Die tekening 
staat zo in mijn geheugen gegrift dat ik ze 
haast onmiddellijk moet hebben beschouwd 
als iets dat in de buurt kwam van een werk 
- zonder dat woord toen al uit te spreken. 
Omdat ik bij het maken ervan zo vaak twij
felde en omdat ik me bewust was van de 
belangrijke beslissingen die ik moest 
nemen, geloof ik nog altijd dat er meer aan 
de hand was. Het ging toen duidelijk al om 
de constructie van een bepaalde gedachte
gang, die meer te maken had met kunst dan 
met amusement, decoratie of kinderlijk 
geknutsel. Ik heb die tekening overigens 
getoond in Drawing Inventory, mijn ten
toonstelling in New York in 2006. Door de 
collage/tekening ook op te nemen in de 
catalogus geef ik duidelijk aan dat ik ze toen 
al als een werk beschouwde.
K.B./D.P.: Wat ging er door je heen toen je die 
collage/tekening maakte?
J.T.: Ik was pas vijf. In de kleuterklas kregen 
we ieder een vel geklemd glanspapier en 
een schaar. Ik vond het prachtig om voor 
het eerst in een kleur te knippen. Het papier 
had een onbeschrijflijk roze kleur - een 
kleur tussen rood en roze. Wat ik deed - had 
het te maken met het papier of met alles 
wat ik waarnam? Ik sneed een goudvis uit 
het papier, zonder patroon, rechtstreeks 
met de schaar in de kleur. Eigenlijk ontdek
te ik wat Matisse moet hebben ervaren toen 
hij figuren uit kleurpapier begon te knip
pen. Ik voelde me waarschijnlijk zo geluk
kig omdat ik me helemaal kon uitleven op 
een vel gekleurd papier waar nog niets op 
getekend was. Daarbij kwam nog de verba

zing dat het waargenomen voorwerp zo her
kenbaar bleek, dat ik zoveel realisme had 
bereikt. Meestal vond ik het malle resultaat 
van al dat natekenen nogal gênant, maar 
hier zag ik een vis die eindelijk in een aqua
rium kon zwemmen. Het was me gelukt de 
beweging voor te stellen, meer nog dan het 
voorwerp.
K.B./D.P.: Herinner je je echt dat je dat gevoel 
had?
J.T.: Ja, ik weet nog dat ik toen iets gewaar
werd dat veel gelijkenissen vertoont met 
wat ik vandaag ervaar wanneer ik met een 
werk, een tentoongesteld object en een 
manier van tentoonstellen kan instemmen. 
Ik herinner me goed dat ik hetzelfde grote 
geluk ervoer dat je alleen maar beleeft wan
neer je echt ‘akkoord gaat’ met een werk.
K.B./D.P.: In een vorig interview vertelde je dat 
je als kind boeketten maakte. Beoogde je toen 
iets vergelijkbaars?
J.T.: De boeketten waren eerder het resul
taat van wat ik nu een kritische werkwijze 
zou noemen. Ik plukte niet zomaar wat 
bloemen die goed bij elkaar pasten. Ik zocht 
naar natuurlijke of toevallige vormen van 
dissonantie. In een vrij uitgestrekt gebied 
plukte ik onkruid, planten en kleurrijke 
bloemen die ik samenvoegde tot wat je een 
boeket zou kunnen noemen. Die verplaat
singen in en de verschuivingen vàn de 
ruimte zijn in zekere zin de voorlopers van 
wat ik later in mijn films 'realiteitsvolumes' 
of ‘ruimte-tijdblokken’ ben gaan noemen. 
Vanuit dezelfde optiek verzamelde ik toen

ook stenen. Ik heb ze altijd bewaard. Niet 
omdat ze zo bijzonder of kostbaar waren, 
maar voor het plezier om ze bijvoorbeeld 
samen op een oranje tafelblad te kunnen 
presenteren. Ik hield van het contrast tus
sen kleur en natuur. Ik heb ook eens mod
der tegen een gevel gesmeten. Later heb ik 
dat soort activiteiten - op het randje van 
vandalisme - een groter kritisch gehalte 
toegedicht en heb ik ze ‘blagues de société’ 
genoemd. Sommige aspecten van die vroe
ge activiteiten doen mij veronderstellen dat 
er toen al iets ‘abnormaals’ aan de hand 
was, zoals in het geval van die collage/teke- 
ning. Er was te veel engagement en er 
waren te veel hevige emoties mee gemoeid. 
K.B./D.P.: Denk je dat iemand anders in die 
tekening en in die activiteiten meer kan zien dan 
gewoon wat geknutsel of kinderspel? Weet je 
zeker dat je de tekening niet achteraf zoveel 
betekenis hebt gegeven? Er zijn psychoanaly
tische theorieën die zeggen dat heel ons leven 
een antwoord is op iets imaginairs waarvan we 
denken dat we het werkelijk beleefd hebben.
J.T.: Ik geloof niet in een lineaire opvatting 
volgens dewelke alles en iedereen zich in 
dezelfde richting ontwikkelt - of het nu 
gaat om een kop hete koffie of wij die met 
elkaar praten. Kunst maken is rebelleren 
tegen die lineaire tijdsopvatting. Kunst 
maken is vooruitgaan in tegengestelde rich
ting of averechts tegen de tijd ingaan. 
Vanuit die gedachte spreekt het dus vanzelf 
dat ik in die allereerste collage/tekening al 
alles zie waar ik nu over praat.
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K.B./D.E: Misschien omdat je de tekening achter
af betekenis hebt gegeven?
J.T.: Soms denk ik dat ik de betekenis van die 
tekening altijd ben blijven onderzoeken, tot 
op heden, in mijn recente tentoonstelling Le 
Présent absolument in Wenen. De tekening, 
samen met nog een paar andere tekenin
gen, gaf me een gevoel van: ‘dit is het!’. Het 
was een onmiddellijke sensatie, de indruk 
dat er mij iets groots te wachten stond, iets 
wat ik verder diende te ontwikkelen. Want 
er was niet alleen die vis. Het ging juist ook 
om datgene wat de collage/tekening.beteke- 
nis zou verlenen. Ik herinner me dat ik het 
gevoel had dat er nog iets aan ontbrak en 
dat ik bang was dat alles verloren zou gaan. 
Nadat ik de vis had uitgeknipt, wilde ik er 
een bokaal omheen tekenen. Voor de bokaal 
koos ik een potlood met dezelfde kleur als de 
vis. Die keuze impliceerde een breuk met 
het naturalistisch realisme. Als omtrek 
tekende ik een aarzelende figuur, half cir
kelvormig en half vierkant. En in een derde 
beweging, omdat ik me afvroeg of ik ook 
niet wat ‘sprekende details’ moest toevoe
gen, tekende ik na veel aarzelingen de 
gekartelde versiering op de rand van de 
bokaal. Het maken van de tekening verliep 
dus in drie fasen. Ik herken mezelf nog hele
maal in elke aarzeling, in elk risico en in 
elke toen genomen beslissing. Ik realiseer 
mij dat ik in die tekening al vragen stelde die 
ik nu nog onderzoek. Vragen die te maken 
hebben met de esthetische en ethische rela
tie tussen een object en zijn context. Hoe dit 
anders te omschrijven dan als een zoek
tocht naar meer vrijheid? Ik had ongetwij
feld begrepen dat de voorwaarde voor die 
vrijheid kon worden vervuld door te spelen 
met de willekeur van het teken en dat bij
voorbeeld slechts één kleur kon volstaan. 
Maar ik weet niet wat anderen in die teke
ning zien. Dat is eerder een vraag die ik aan 
jullie zou moeten stellen.
K.B./D.P.: Heb je veel van die dingen uitje kin
dertijd teruggevonden, dingen die je bewust hebt 
behouden terwijl je andere vernietigd hebt?
J.T.: Ik bewaarde dingen zoals die tekening, 
dingen die voor mij onlosmakelijk verbon
den zijn met gevoelsgeladen momenten die 
mij nogal ‘abnormaal’ leken en die op de 
een of andere manier te maken hebben met 
beeldende kunst of met beeldhouwkunst. 
De vis, een kip uit aardewerk, mijn eerste 
schriften voor de les meetkunde... Toen ik 
zes was, leerden we op school dat een vier
kant bepaalde eigenschappen, ‘kwaliteiten’ 
had. Ik vond het eigenaardig dat een meet
kundige vorm ook kwaliteiten kon hebben, 
net zoals een mens. En ik was getroffen door 
de terminologie die men voor de kwaliteiten 
van een vierkant gebruikte, terwijl het 
gewoon om rechte hoeken en lijnstukken 
ging. Nadat we de kwaliteiten hadden opge- 
somd, mochten we de vorm eindelijk ook 
inkleuren. Dat vond ik prachtig: stomweg 
een vierkant inkleuren dat getekend was op 
een vel papier met grote blauwe ruiten. Dat 
zijn zo van die momenten die ik koester. De 
schriften heb ik bewaard.
K.B./D.P.: Dat je deze en wellicht andere teke
ningen hebt bewaard en datje ze vervolgens ook 
hebt tentoongesteld, zijn bewuste beslissingen. 
J.T.: Ja. Als je bepaalt om iets niet in de ver- 
geetput te gooien, in de eerste plaats voor 
jezelf, dan neem je een eerste bewuste 
beslissing. Je hebt het idee dat je er nog niet 
klaar mee bent, ook al is het maar een kin
dertekening. Blijkbaar heb ik op een dag 
beslist om het schrift waar de tekening in 
zat weg te gooien en om de tekening te 
bewaren. Ik bewaarde ook een tekening van
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een boeket in een grote vaas die ik had uit
geknipt uit een stuk behangpapier waar zelf 
al bloemen op gedrukt stonden. Ik weet niet 
meer precies op welk ogenblik ik die twee 
vellen uit het schrift heb gescheurd om ze te 
‘redden’. Er volgden nog andere collages. 
Eén ervan vond ik later terug: een klein vel 
papier met daarop onder meer de uitgeknip
te afbeelding van een televisiescherm. Ook 
die collage heb ik bewaard. Ik heb ze inmid
dels al tweemaal tentoongesteld.

UL__
K.B./D.P.: Hoe ben je ertoe gekomen om die col
lages/ tekeningen tentoon te stellen?
J.T.: Als ik het voorgevoel heb dat iets 
belangrijk is, dan ga ik er op een speciale 
manier mee om. Noem het een ‘techniek’. 
Ik laat het ergens slingeren, zodat ik er op 
een bepaald moment door verrast kan wor
den. Ik zoek die mogelijkheid doelbewust 
op. Als ik het atelier opruim of aan het werk 
ben, stoot ik regelmatig op die tekeningen. 
Het is telkens weer een verrassende heront
dekking. En gaandeweg ben ik beginnen 
denken dat ik mij eens in die vis moest vast
bijten. Dat alles er al in aanwezig was. Hij is 
dus eigenlijk altijd ergens in mijn buurt 
geweest. Nu eens verloren, dan weer terug
gevonden, tot ik heb beslist om de tekening 
in New York tentoon te stellen. Ik maakte 
dankbaar gebruik van een muur achterin 
de tentoonstellingszaal, een soort coulisse. 
Daarop verzamelde ik ‘families’ van uitzon
derlijke tekeningen, alsof ze een onbewus
ter of minder zichtbaar onderdeel van de 
tentoonstelling vormden. Ik toonde er ook 
een van mijn weinige figuratieve tekenin
gen, een portret van Piet Mondriaan dat ik
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maakte toen ik negentien was. Op een dag 
had ik koorts en ik wilde weten hoe ik in die 
toestand met figuratie om zou gaan. 
Waarom Mondriaan? Het is merkwaardig 
dat het boegbeeld van de abstracte kunst 
het voorwerp van een van mijn zeldzame 
portretten is geworden. Het was een soort 
lapsus waarmee ik wellicht iets vertelde 
over de aantrekkingskracht die zijn abstrac
te werk op mij uitoefent. Ik heb dat portret 
al verschillende keren willen weggooien, 
met nog ander werk dat ik tijdens mijn 
‘kunstopleiding’ heb gemaakt. Ik heb het 
moeten tentoonstellen om het in zekere zin 
te kunnen redden. Vandaag wil ik het soms 
nog weggooien. Het is uiteindelijk beland op 
een pagina van BILD, oder, het boek dat ik 
met Willem Oorebeek heb gemaakt. Een boek 
dat restanten bevat, dingen zonder waarde 
die in het atelier rondslingeren.
K.B./D.P.: Er zijn nog kunstenaars die hun 
kindertekeningen hebben getoond, zoals Wim 
Delvoye of Peter Friedl. Maar zij doen dat ten 
dele op een ironische of cynische manier, om te 
bewijzen dat ze alles wat ze ooit hebben gedaan 
kunnen tentoonstellen alsof het kunst is. Welke 
ideeën lagen ten grondslag aan jouw beslissing 
om die vis te integreren in een tentoonstelling 
zoals Drawing Inventory?
J.T.: Walter Swennen heeft eens gezegd dat 
er in de kunst geen ‘tweede graad’ bestaat. 
Dat doet mij zelf ook twijfelen aan de zin 
van ironie en cynisme in de kunst, zelfs al 
kun je het feit dat ik die tekening presenteer 
op een muur achter in de tentoonstellings
ruimte vervolgens wel ironisch noemen. 
Alle kunstenaars die werk uit hun kinder
tijd tentoonstellen doen dat volgens mij om 
dezelfde reden. Ze doen het omdat ze zich 
erin herkennen of omdat ze een open vraag 
willen stellen aan het adres van al wie 
graag een begin van het kunstenaarschap 
aanwijst. Het is een vraag die je niet gemak
kelijk kunt beantwoorden, waarschijnlijk 

omdat het kunstenaarschap in de kindertijd 
geen noodzakelijke functie of geen statuut 
heeft. Vóór de kunstopleiding zeg je niet dat 
je ‘kunstenaar’ bent. Vandaag noem ik 
mezelf nog altijd liever ‘iemand die sculptu
ren maakt’ dan ‘kunstenaar’.
K.B./D.P.: Wat gebeurde er tussen het moment 
waarop je als vijfjarige die tekening maakte en 
het portret van Mondriaan? Welke band met 
kunst had je voor je aan de kunstopleiding begon? 
J.T.: Je zou kunnen stellen dat mijn ‘hande
lingen’ of - zo je wil — mijn artistiek onder
zoek altijd in fasen is verlopen. Er waren 
kleurrijke periodes en periodes in zwart-wit. 
Ik wou het zwart-wit de rug toekeren en de 
kleur opzoeken. Dat heeft me vele jaren 
gekost. Ik kocht, kreeg en bewaarde veel 
kleurdozen. In sommige van die dozen ble
ven de kleuren intact, in andere waren de 
verfblokjes aangetast, uitgelopen, gemengd 
of zelfs helemaal gesmolten. Ik bestudeerde 
alle bonte schakeringen. Ik raakte gefasci
neerd omdat ik in kleur een realiteit zag die 
kon verdwijnen, waar je doorheen kon 
gaan en waarmee je kon associëren. Ik vond 
het abnormaal dat ik zoveel dozen bezat 
zonder ook maar één schilderij te hebben 
gemaakt. Ik gebruikte kleuren al niet meer 
zoals een schilder ze gebruikt. Ik maakte 
zogenaamde ‘reizen door de kleur’ of 
‘abstracte composities’, die ongetwijfeld 
waren geïnspireerd door wat ik zag in het 
atelier van de broer van mijn moeder, Jean- 
Paul Laenen. Hij maakte toen ruimtelijke 
werken met gekleurde onderdelen. Hij was 
een voorbeeld voor mij. Ik liet de kleur nu 
eens horizontaal, dan weer verticaal over 
het papier lopen. Ik bewaarde gekleurde 
vloeistoffen in tubes en reageerbuisjes. Ik 
mengde producten voor chemische reac
ties, verzamelde stenen en plukte planten 
die ik liet drogen. Als ik me goed herinner 
was mijn kamer in die jaren een en al 
chaos. Ze leek meer op een laboratorium 
dan op een kunstenaarsatelier. Toch besefte 
ik dat ik het veel belangrijker vond om mijn 
verzamelingen te présenteren op grote vel
len kleurpapier dan om een streng weten
schappelijke houding te ontwikkelen. Ik was 
helemaal niet op zoek naar een formule, ik 
was veeleer getroffen door de waarneming 
van allerlei fenomenen.
K.B./D.P.: Zou je kunnen stellen dat alles in een 
stroomversnelling is geraakt met de aanschaf 
van een paar kleurdozen?
J.T.: En tegelijk ook met mijn stenenverzame- 
ling en mijn scheikundedozen. Daar zaten 
experimenten in die ik opzettelijk in de war 
stuurde om een ander resultaat te bekomen. 
En alles is óók begonnen met een boek over 
mineralogie. Het bevatte schematische figu
ren waar mijn ogen maar niet genoeg van 
kregen. Een kubus, kristalstructuren, kool- 
stofverbindingen... Dat boek uit mijn kinder
tijd is voor mij altijd essentieel gebleven. 
Dankzij dat boek begrijp ik de vreemde ver
wantschap die ik voelde toen ik veel later de 
Amerikaanse minimal art ontdekte. Het 
werk van Sol LeWitt bijvoorbeeld.
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K.B./D.P.: De keuze om kleur als materiaal te ge
bruiken en de weigering om schilderijen te maken 
gaan terug tot de tijd toen je die kleurdozen had? 
J.T.: Ja. Ik was al gefascineerd door de kleur
dozen toen ik vier of vijf jaar was. Er is nog 
een ander biografisch gegeven dat in dat 
opzicht een rol heeft gespeeld. Ik had ge
hoord dat mijn overgrootvader een beeld
houwer was - hij raakte bekend door een 
aantal standbeelden in Vlaamse steden. Bij 
alle monumenten en standbeelden die ik 
bekeek, vroeg ik me af of ze misschien niet 
waren gemaakt door mijn overgrootvader, 
een man over wie niemand zich trouwens 
nog iets herinnerde. Veel later, toen ik zes
tien was, zei ik dat ik ook beeldhouwer 
wilde worden. Maar ik voelde dat het dan 
wel heel anders moest. Met mijn oom praat
te ik over tijdelijke, vluchtige sculpturen, 
maar daar geloofde hij niet in. Hij hechtte 
meer geloof aan zekerheden en vaste waar
den, steen en brons. De verschillen werden 
duidelijk, ik slóeg andere richtingen in, hoe
wel ik mijn eigen ‘activiteiten’ ondanks 

onze meningsverschillen altijd 
duidelijk binnen de beeldhouw
kunst ben blijven situeren. Ik 
denk opnieuw aan die collage/ 
tekening met de vis. Wat ik er zo 
mooi aan vond, was misschien 
de kleur, maar toch ook en voor
al de indruk dat hij uitgesneden 
was. Ik hield van mijn kleur
dozen omdat ik ernaar kon kij
ken en omdat ik het kleuren
palet naar mijn hand kon zetten. 
Later ging ik nog op andere 
manieren experimenteren met 
volumes. Ik haalde vellen papier 
door de elektrische koffiemolen 
en maakte daar witte papierkus- 
sens mee. Het fascineerde mij 
dat een oppervlakte van een 
bepaalde omvang langs deze 
weg een driedimensionale vorm 
kon aannemen. Met mijn blote 
handen en zonder gebruik te 
maken van een instrument 
maakte ik ook een volmaakte 
kubus uit gips. Ik werd heen en 
weer geslingerd tussen kunst en 
wetenschap, en zo moest ik wel 
twijfelen aan de exacte aard van 
al mijn bezigheden. Ik moet heb
ben gedacht dat het maar kunst 
was, anders had ik er waar
schijnlijk wel sporen van overge- 
houden.

K.B./D.P.: Dat zijn dus je eerste ‘werken'. 
Herinner je je nog het moment waarop je beslis
te om kunstenaar te worden?
J.T.: Ik herinner me geen specifiek moment 
waarop ik zoiets heb beslist. Wel herinner ik 
me allerlei dingen die op de een of andere 
manier met kunst te maken hebben. Ik weet 
bijvoorbeeld nog heel goed welk cadeau ik 
kreeg voor mijn zevende verjaardag. Het 
was iets nieuws: een doos kleurpotloden 
van Caran d’Ache waarvan de kleuren fel
ler werden als je ze nat maakte. Ik vond het 
geweldig dat je een tint alleen met water of 
met je eigen speeksel kon veranderen. Het 
was het mooiste cadeau dat ik ooit heb 
gekregen. Ik versierde graag mijn school
schriften en ik tekende liever op het school
bord dan te gaan ravotten op de speelplaats. 
Als er in de klas werd geboetseerd of als er 
schildersezels werden gebruikt, werd ik 
altijd wat zenuwachtig en opgewonden. 
Van mijn oom wist ik al dat je van zulke din
gen je beroep kon maken. Dat heeft er alle
maal voor gezorgd dat ik in de lagere school 
eigenlijk al ‘voelde’ dat ik kunstenaar zou 
worden.
K.B./D.P.: Maar je moest wel nog de overgang 
maken van de intieme overtuiging datje kunste
naar was naar de openlijke affirmatie dat je 
kunstenaar zou worden. Heb je getwijfeld toen 
je aan de kunstopleiding begon?
J.T.: Ik werd steeds als de kunstenaar van de 
familie voorgesteld en ik heb me met dat 
woord geïdentificeerd. Het kwam als een 
boemerang terug naar me toe. Er is dus geen 
precies moment geweest waarop ik mijn 
kunstenaarschap diende te affirmeren, 
behalve dat ik inderdaad moest beslissen 
om naar de kunstacademie te gaan. Maar 
ook dat is altijd iets vanzelfsprekends ge
weest. Ik heb nooit geaarzeld voor ik eraan 
begon; pas later, tijdens mijn studies, staken 
de twijfels de kop op. In de lessen waarne- 
mingstekenen had ik de grootste moeite met 
de proporties van lichamen en voorwerpen. 
De perspectieven stuurden alle proporties 
regelmatig in de war. Ik had nog niet begre
pen dat tekenkunst iets anders is dan 
omgaan met proporties. Om dat te leren had 
ik tijd nodig, had ik... Cézanne nodig.

Wordt vervolgd

Transcriptie en redactie in het Frans: Laurence Tuerlinckx 
Vertaling uit het Frans: Piet Joostens

Illustraties:
- ‘Boîte de couleur’, jaren 60
- ‘Le poisson rouge’ in the j.t.’s PARALLEL DRAWING 

PAPERS # PREMIER COLLAGE 1963, tentoon
stellingsmateriaal ‘Drawing Inventory’, Drawing 
Center, New York, 2006

- ‘Collage 22-2-64’, 1964
— Portret van Mondriaan, ca. 1977, detail van de ten

toonstelling ‘Drawing Inventory’, Drawing Center, 
New York, 2006

- ‘Le livre des pierres MINÉRAUX ET ROCHES’, in 
‘BILD, Oder ’, 2004, publicatie gerealiseerd in 
samenwerking met Willem Oorebeek

- Bâton-Barre blanc, 1973 (zelfde periode als de 
‘Perfecte kubus’) getoond in de tentoonstelling 
‘Discontinuous. Drawing lines from and to the work 
of Guy Mees’
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galerie adrian david
Masterpieces 20th Century & Contemporary Art

QUALITY, 
THE NAKED 
TRUTH OF 

ART

International Modern Art 
Original works

Beijing artist Zhang Oaii has highlighted the rapid social changes 
sweeping through China with this portrait of the migrant workers 
who have flocked to the capital.

They have no official permission to live in Beijing, yet, at great personal risk, 
they labor at the construction sites and factories that are the engine 
of China's development boom.

Zhang Dali
OFFSPRINGS, 2005

Selected in art museums at Italy, Singapore, Tokyo, 
Holland, Finland, China, Spain, London, Norway, New York,...

galerie adrian david
Kustlaan 335 - 8300 Knokke-Zoute, Belgium

0032(0)477 70 77 18
www.internationalmodernart.com

http://www.internationalmodernart.com


De Witte Raaf —135 / september-oktober 2008 4

""

2

I

-

fe-

7,
7,3 -

PI £ - rgie

■ *1

-t ■

32

m ■ "
-

OVZ’c.

Zdutu una parte de’ /ondament deZéatro de arcell
(terren seryine per skcurezza dezonzmentB.Zaezdmentzh«gatr‛rdecpeperze.CDé,//, 

t/artenfi r/tferni eti üpera ice,taF. %acu marstra joro ramâu/arrv ako k «de 2m .
..7 deUe cœzce t eane/ de/2e eUfii detncte d/mede.co fne, e rerri.jp mderd etf//, «nziet.

H Zastrzo dell’móuln 
crtc.

De prentencollectie van de Universiteit Gent i.s.m. de Koninklijke Bibliotheek van België

Museum voor Schone Kunsten Gent Citadelpark, Gent - www.mskgent.be

20.9.2008 t/m 18.1.2009

Samenstelling & organisatie 
van de tentoonstelling: 
Vakgroep Architectuur & 
Stedenbouw UGent

Bij de tentoonstelling verschijnt 
een Nederlandstalige catalogus 
die de verhaallijn van de ten
toonstelling documenteert en 
visueel reconstrueert.

‘Piranesi • De prentencollectie van 
de Universiteit Gent’

Maarten Delbeke, Dirk De Meyer, 
Bas Rogiers, Bart Verschaffel (eds.)

MSK
GENT

UNIVER 
SITEITS 
BIBLIO 
THEEK

1UUL KBR.A
UNIVERSITEIT ---------------P stad

GENT --

Klara“ DN) Canon

MSK Gent
A&S/books - www.AndSbooks.ugent.be

Verdeeld door Exhibitions International (Leuven)
www.exhibitionsinternational.be

ISBN: 978-90-7671-400-4 / 228 p. / ca. 15 euro •

Inhoud — Sectie I: Archeologie en 
inventie: Piranesi kunstenaar, archeo
loog, ingenieur, polemist, architect, 
handelaar — Sectie B: Romaantica, 
moderna e sacra: Piranesi en de vedute- 
traditie — Sectie HI: Piranesi’s Carceru 
een postscriptum — “Piranesi Archi- 
tetto dis. et inc.”: de tentoonstellings- 
architectuur — Een achttiende-eeuwse 
kurkmaquette van het Pantheon van 
Antonio Chichi — Onbekende tekenin
gen van Clérisseau en Piranesi in het 
Album van P. J. Goetghebuer

rerri.jp
http://www.mskgent.be
http://www.AndSbooks.ugent.be
http://www.exhibitionsinternational.be
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Gestalte geven aan de voorbewuste Smithson
CAROLINE A. JONES_____________ ■

Geschiedenis en voorgeschiedenis

Robert Smithson maakte in 1965 een krach
tige entree in de kunstgeschiedenis. In dat 
jaar verschenen namelijk zijn eerste essays 
en waren tegelijk zijn eerste abstracte geo
metrische sculpturen te zien, waaruit zich 
‘karakteristieke’ Smithson-werken als 
Gyrostasis zouden ontwikkelen. Smithsons 
reputatie heeft sinds zijn te vroege dood in 
1973 alleen maar aan belang gewonnen, 
en is zowel gebaseerd op zijn geschriften 
(die meteen na zijn dood werden verzameld 
en waarvan in 1996 een uitgebreide editie 
verscheen) als op de eigenzinnige minima
listische sculpturen, een krachtige reeks 
conceptuele installaties en enkele monumen
tale earthworks, zoals Spiral Jetty en Broken 
Circle/Spiral Hill. Vanaf het midden van de 
jaren 80 echter, kwamen druppelsgewijs 
een aantal vroege werken tevoorschijn uit 
de nalatenschap die de kunstenaar zelf als 
“voorbewust” had gecategoriseerd. Het was 
ooit bijzonder moeilijk om Smithsons vroe
ge carrière te reconstrueren. Smithson had 
namelijk zelf besloten om zijn officiële ge
schiedenis te laten beginnen in 1964. 
Weliswaar had hij al sedert 1959 tentoon
gesteld en werken verkocht, maar pas in 
1964, zo beweerde hij later, “ging hij als 
een bewust kunstenaar te werk”.1 Na dat 
zelf opgelegde punt van begin, beklemtoon
de hij in interviews dat die vroege jaren 
werden beheerst door een persoonlijke strijd, 
pogingen om allerlei dingen “uit mijn sys
teem” te krijgen en het overboord gooien 
van “dat probleem van het sluimerend hei- 
dens-religieus antropomorfisme”.2

Het afwijzen van dat “heidens antropo
morfisme” had zeker veel te maken met het 
afwijzen van zijn vroegere belangstelling 
voor een onmiskenbaar christelijk antropo
morfisme. Zoals Frank Stella, Andy Warhol 
en een verrassend aantal zeer succesvolle 
kunstenaars van zijn generatie, heeft 
Smithson zich mogelijk naar een non- 
objectieve stijl gekeerd om de impact van 
zijn religieuze opvoeding te temperen. 
(Warhol ontsnapte aan zijn volkse achter
grond via de massacultuur, Frank Stella via 
strakke, minimalistische iconen.) Onge
twijfeld was Smithson in die - later wegge
sloten - ‘voorbewuste’ periode erg in de ban 
van de intensiteit van het religieuze gevoel. 
Deze ‘vroege Smithson’ schreef poëzie ge
baseerd op Dantes inferno, stelde zich de hel 
voor als een plek die effectief onder geologi
sche druk staat, maakte tekeningen van 
een lijdende Christus die door consumptie
goederen wordt belaagd en scheen in het 
algemeen erg betrokken op de kracht van 
de ‘heidense’ iconofllie van het katholicis
me.3 In een later interview beschreef hij 
zichzelf als iemand die aan die kracht weer
stond, terwijl hij ook erkende dat ze hem 

--- • niettemin bleef ‘achtervolgen’:

Zelfs in de middelbare school was ik zeer scep
tisch... Ze dachten dat ik een communist en een 
atheïst was, wat ook klopte. Die kwestie stak 
telkens weer de kop op. [...] Ik veronderstel 
dat ik altijd al geboeid ben geweest door de oor
sprong, door het alles voorafgaande begin, [...] 
ik geloof dat ik er al die tijd al door geobse
deerd was, tot rond 1959 of 1960, toen mijn 
interesse voor het katholicisme werd gewekt 
door de werken van T.S. Eliot en [...] T.E. Hulme. 
[mijn beklemtoning] 4

In de periode waarin zijn “interesse voor het 
katholicisme werd gewekt” (in tegenstelling 
tot zijn kinderjaren toen ze wellicht werd 
‘opgedrongen’) probeerde hij de ‘obsederende’ 
beeldentaal ervan te verbinden met grotere 
structuren en — het meest cruciale - met 
een moderne Amerikaanse kunst. (Clement 
Greenberg had over het boegbeeld Jackson 
Pollock al gesteld dat hij van gothic neigin
gen blijk gaf.)5

Binnen die visie zou de abstractie in de 
plaats komen van de incarnatierituelen die 
het ‘heidense’ antropomorfisme op zijn beurt 
nodig zou hebben om te representeren. 
Zoals Smithson schreef in een ongepubli
ceerd essay dat hij in een eerste versie uit
werkte in zijn ‘afgesloten’ periode:

De rituelen die Pollock ontdekte in de religie van 
de Hopi en in de zandtekeningen van de Navaho, 
kan je ook in de buitenwijken van New York vin
den. Met Halloween wordt in de schemerige 
voorstad vuur aangestoken ter boetedoening. 
Het brandt in de rottende pompoen, met de 
gloeiende, holle ogen, neus en mond. Is dit het 
gezicht van de Amerikaanse kunst? Een gezicht 
dat gothicgruwel riskeert op een miljoen door 
vingergras geteisterde gazons.6

Smithson werkte zich hier op krachtige wijze 
door de katholieke thematiek van de incarna
tie en verbond ze met de retoriek die is inge
bed in action painting: “Jackson Pollock en 
andere Amerikaanse action painters hebben 
iets van het rituele leven van de kunst her
steld. De action painting [..,] onthult onge
vormde incarnaties in een primair animisme 
dat sluimert in de sacramentele substantie.” 
In een commentaar op de zelfvoldaanheid 
waarmee de Amerikaanse protestanten rea
geren op de ‘katholieke’ overdaad, mijmert 
hij: “Sluw moralisme is eigen aan veel 
Amerikaanse kunst, zowel ‘abstracte’ als 
‘realistische’. Er is niets onoverwinnelijker 
dan een Amerikaanse protestant in Rome." 7 
Uiteraard waren het niet enkel de protestan
ten die de morele en esthetische criteria 
opstelden in het Amerika van het midden van 
de vorige eeuw, en die bepaalden dat abstrac
tie in hoger aanzien kwam te staan dan repre
sentatie. Misschien heeft Clement Greenberg 
nog de meeste invloed gehad, door ervoor te 
zorgen dat “pragmatisme en positivisme” de 
belangrijkste beoordelingscriteria werden 
voor hedendaagse kunst, en dat vooral het 
stedelijk-industriële raster dat het fundament 
vormt van de kubistische abstractie - en dat
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compleet indruiste tegen het “heidens antro
pomorfisme” en alles waar dat voor stond - 
als opperste maatstaf ging gelden.8

Smithsons verschijning als een abstract 
kunstenaar zorgde ervoor dat het publiek 
zijn religieuze verleden compleet uit het oog 
verloor. Maar na zijn dood kwamen interes
sante karakteriseringen naar boven: een 
kennis omschreef hem als “katholiek en per
vers”; zijn minimalistische collega Carl 
Andre liet zich ontvallen dat “Bobs geest in 
esthetisch opzicht katholiek en Transsyl- 
vaans was”; een andere vriend herinnerde 
zich hem als een vroeg slachtoffer van het 
“giftige” katholicisme van de jaren 150.9

I

Voor ons betoog is het betekenisvol dat een 
tentoonstelling van Smithson in 1961 in de 
Galleria George Lester te Rome (die in zijn 
ogen bezweek onder het gewicht van de 
katholieke beeldentaal), blijkbaar het com
plexe proces van assimilatie, sublimatie en 
verwerping van dat overweldigende antro
pomorfisme met zijn dubieuze heidense 
wortels heeft geïnitieerd. Dit verhaal is 
elders al uitgewerkt; in deze tekst gaat het 
erom te tonen hoe de kunstvoorwerpen uit 
die periode bekend zijn geraakt en wat ze 
vertellen over de functie van de auteur.10

Tot voor kort waren Smithsons verklarin
gen over zijn absolute doorbraak in 1964-



De Witte Raaf -135 ! september-oktober 2008 6

1965 bepalend voor de interpretaties van 
zijn werk. Maar met het groeien van de 
markt voor figuratieve en expressionis
tische schilderkunst in de jaren 80, en met 
de aandacht voor Smithson als vroege post
modernist, kwam een ‘verborgen Smithson’ 
naar boven. Het vroege, grotendeels figura
tieve werk begon zijn weg te vinden naar de 
galeries en werd onderwerp van gesprek. 
Dit culmineerde in 1985 in een essay van 
de kunstenaar Peter Halley, voor een ten
toonstelling in de Diane Brown Gallerÿ, en 
in 1991 in een boek en een presentatie van 
de vroege schilderijen en tekeningen door 
de kunsthistoricus Eugenie Tsai.11 Door 
archieffoto’s en besprekingen van Smithsons 
vroege tentoonstellingen te vergelijken met 
zijn recent vrijgegeven ongepubliceerde 
essays, met archiefdocumenten en met 
assemblages die dateren van voor 1964, is 
een begin gemaakt met de beschrijving van 
de vroege ‘voorbewuste’ Smithson. Niet dat 
onze mening over de bekendste earthworks 
daardoor ondermijnd wordt; de mogelijk
heid om het tumultueuze verleden te recon
strueren, maakt de ‘bewuste’ productie van 
Smithson enkel mateloos complexer. Het 
doet een beetje denken aan de impact van 
Duchamps Etant Donnés - een parallel die 
mijns inziens nog versterkt wordt door de 
vooraanstaande rol die zowel Duchamp als 
Smithson spelen in de postmoderne theorie
vorming. De schijnbare ‘contradicties’ die 
Duchamps opengespreide naakt of Smithsons 
vroege, seksueel en religieus geladen wer
ken bevatten, spelen in op de meerstemmig
heid en die verglijdingen die we toeschrijven 
aan het postmodernisme. Dat is precies wat 
ik in dit essay zal aantonen; de meer com
plexe interpretatie van Smithson, de inter
pretatie die vertrekt van zijn ‘voorbewuste’ 
werk, sluit beter aan bij wat we weten over 
zijn dialectische praktijk. Ze legt een ver
band tussen zijn vroege schilderijen, teke
ningen en collages en zijn earthworks en ze 
legt het deconstructieve, desublimerende 
discours ervan bloot, dat het laattwintigste- 
eeuwse gedweep met het technologisch 
sublieme krachtig bekritiseert.

Hoe zagen die dingen eruit, die Smithson 
tijdens die vijf jaar als professioneel kunste
naar maakte, en die hij met de term ‘voor
bewust’ probeerde weg te moffelen? In brie
ven uit deze periode beschrijft Smithson de 
schilderijen die deel zouden uitmaken van 
zijn eerste solotentoonstelling als “Posters 
uit de Hel... hoe glorieus - als je begrijpt wat 
ik bedoel...”.12 De werken zelf zijn verloren 
gegaan of vernietigd. Van een aantal zijn 
afbeeldingen bewaard. Van nog andere wer
ken is de titel terug te vinden in de catalo
gus van de tentoonstelling uit 1959 in de 
Artists’ Gallery. Deze vroege solotentoon
stelling, die de negentienjarige Smithson 
het vertrouwen gaf om verder te gaan als 
kunstenaar, zou zestien werken omvat heb
ben. De titels van de werken roepen roman
tische plekken op (Equator, The Ruins, Walls 
of Dis, Coronado’s Journey), wonderen der 
natuur (Living Extinction, Flesh Eater, Spider 
Lady, Shark Man, White Dinosaur, Blue 
Dinosaur), en marginale toestanden (Portrait 
of a Lunatic, Portrait of a Transvestite, The 
Victim, The Absence, The Assassin).13 Zoals eer
der vermeld, blijkt de “Hel” in deze werken 
zowel een eschatologische categorie als een 
precieze geologische locatie, die Smithson in 
gedichten uit dié tijd specificeerde als een 
mentale en fysieke plek onder onhoudbaar 
hoge druk, ondraaglijk benauwd. Na deze 
gedichten en aanverwante schilderijen (met 
thema’s die variëren van paleolithisch tot 
dantesk), gebruikte Smithsons vooral beelden 
die expliciet verwezen naar de katholieke 
liturgie, zoals in Jesus Mocked of Feet of Christ 
uit 1961.14 In tegenstelling tot wat hij later 
beweerde, zag hij ze niet als louter persoonlijk 
of als juvenalia. Zodra de werken af waren, 
stelde hij ze in verschillende galeries in 
Manhattan tentoon; hij verkocht ze aan wie 
erin geïnteresseerd was en selecteerde ze in 
1961 voor die cruciale eerste internationale 
tentoonstelling in Rome. In dezelfde periode 
waarin hij die meer afgewerkte schilderijen 
op papier en canvas voor de tentoonstelling in 
Rome maakte, voltooide Smithson ook ver
schillende reeksen tekeningen in potlood of in 
pen en inkt. Die tekeningen lijken inderdaad 
persoonlijker te zijn (al werden er opnieuw 
een aantal van verkocht).15 De enige thema
tische reeks die compleet lijkt, is de bijzondere 
groep van 16 vellen die Smithson de titel 
Flitler’s Opera meegaf.

Het is niet duidelijk in welke volgorde de 
tekeningen in Hitler’s Opera gezien moeten 

worden, noch waarvoor ze dienden. Een 
beeld dat vermoedelijk als frontispice 
bedoeld is, geeft de toon aan. De letters in de 
titel worden gevormd door slangen, mon
sters, twijnende begroeiing, kleine grotes
ken zoals je die ook vindt in de hoeken van 
patroonboeken uit de renaissance.16 Tussen 
de woorden “Hitler’s" en “Opera” staat een 
veelhoornig dier, dat met strak gespannen 
spieren het slangachtige personage van 
Hitler baart (of uitscheidt). Op een ander 
blad uit deze opmerkelijke reeks lijkt Hitler 
een duivelse boom te bevruchten met een of 
ander lichaamssap (de boog van de stroom 
lijkt te suggereren dat het om urine gaat). 
Nog een ander beeld toont de slangachtige 
figuur van Hitler gekruisigd aan (of als?) 
een vliegtuig. De stigmata zijn vervangen 
door swastika’s en Hitlers buik vertoont een 
kruis. Een puntige vliegtuigromp komt in 
de plaats van de doornenkroon. Het vlieg
tuig valt samen met het lichaam van 
Hitler/de antichrist. De motoren die het 
voortstuwen worden voorgesteld als drie
voudige vormen en doen denken aan bou
ten, sierspijkers of elektrische isolatoren.12

Wat hebben dergelijke verschijningen te 
betekenen, die volgens sommigen door 
peotl of andere hallucinogenen zijn opge- 
wekt?13 Moetje ze klasseren als symptomen 
van zwakzinnigheid, of gaat het om tekens 
en uitingen van drijfveren die openstaan 
voor interpretatie? Het zal niet verbazen dat 
ik het laatste denk, er tegelijk mee instem
mend dat een dergelijke interpretatie wordt 
ingegeven door de wens van de kunsthisto
ricus om een coherente auteur te ontdek
ken in toch wel zeer uiteenlopend werk.15 
De postmoderne Smithson die naar boven 
komt door de studie van deze werken (en in 
dit essay), is een kunstenaar wiens beelden 
en ideeën nog steeds relevant zijn voor de 
hedendaagse praktijk en theorie - maar ik 
moet toegeven dat deze coherentie een pro
duct van mijn analyse is, niet een construc
tie op grond van de intentionaliteit van de 
kunstenaar of van een poging om de ervaring 
van zijn eigen subjectiviteit af te lijnen.20

Een eerste blik op de Hitlerreeks toont dat 
het technologische een prominente rol 
speelt. (Dit was niet het geval in het vroegere, 
primitivistische werk Flesh Eater of in de 
strikt expressionistische Christusafbeel
dingen.) De technologische vervreemding 
van Hitler schept voor Smithson de nodige 
afstand. Het belet dat hij persoonlijk in de 
beelden opgaat. De opgerichte Hitlerfiguur, 
gehard door technologie, is ongetwijfeld 
deels een projectie van binnenuit, een uit
drukking van het verdrongene in Smithsons 
eigen identiteit. Maar het is ook een Andere 
- terwijl de technologie een cruciale rol 
speelt in deze structuur die tussen gelijk- en 
anderszijn heen en weer slingert.21 De tech
nologie trekt terug een grens tussen de 
chaos en het zelf, die Hitler dreigt te vernie
tigen. Ze pint Hitler vast en houdt hem in 
bedwang - motoren kunnen in tegenstel
ling tot Beelzebub uitgeschakeld worden - 
maar ze vergroot ook zijn macht en breidt 
ze uit. Hier wordt verbeeld hoe het proces 
van verharding van het technologisch 
sublieme het lichaam en het ego weer 
samenbrengen.22

Tegen 1963 veranderde de stijl van deze 
tekeningen. De stijlovereenkomst met Blake 
en de boschiaanse beeldtaal verschoof naar 
een explicietere erotiek, waarbij een en 
ander gekopieerd of overgetekend werd van 
goedkope porno of van sciencefictiontijd- 
schriften. Smithson hield vast aan zijn tech
nologische traject en nam gaandeweg meer 
afstand van de beladen beelden. Daartoe 
gebruikte hij uiteenlopende middelen die ik 
in een andere tekst heb gegroepeerd en 
gecategoriseerd als de “dialectiek van de 
cartouche”.23 Voorbeelden van deze cruciale 
dialectiek zijn Second-Stage Injector en 
Hexagonal Center, beide uit 1963-1964, dus 
vlak voor het moment waarop Smithson 
zich tot een “bewust” kunstenaar uitroept. 
Volgens mij is er, in tegenstelling tot wàt 
Smithson zelf na 1965 meende, geen sprake 
van een breuk tussen de bedreven dialectiek 
van deze cartouchewerken en de grootscha
lige, technologisch-sublieme werken die een 
decennium later werden gerealiseerd. Door 
ze aan de verborgenheid te onttrekken, kom 
je tot een auteursfunctie die ruimer en 
oneindig veel complexer is. Nogmaals, de 
levende kunstenaar zou misschien gemeend 
hebben dat die niet bij zijn identiteit paste. 
Dit essay draagt bij aan het beeld van de 
postmoderne kunstenaar die Smithson 
inmiddels - postuum - geworden is.

Robert Smithson

Zonder titel (Hexagonal Center), ca. 1963 
© Estate of Robert Smithson/Licensed by VAGA, New York, NY. Foto: courtesy James Cohan Gallery

Smithsons cartouches gaan te leen bij voor
beelden uit de Egyptische en barokkunst, 
maar ze wijken daar ook sterk van af. Ze 
hebben minder het karakter van formules 
en gaan een dialectische relatie aan met 
hun omgeving. Smithson schermde dit 
werk af en ontweek zo elke discussie, maar 
hij zag de cartouches toch als cruciale over
gangswerken. Zo herinnert hij zich in een 
belangrijk interview uit 1972:

Op een bepaalde manier waren ze nogal protop- 
sychedelisch. Ze leken enigszins op cartouches. 
Ze hebben mij bevrijd van de hele idee van het 
antropomorfisme. Ik had ermee afgerekend, zou 
je kunnen zeggen.2^

De dialectiek die ontstond tussen het kader 
en de rand (of de cartouche en het veld) 
werd een cruciaal model voor de relatie tus
sen de inhoudelijke niveaus in Smithsons 
latere werk, vooral in de site/nonsite-fase 
van de earthworks. In delen van deze be
langrijke collages en assemblages gebruikte 
Smithson met name de strakkere industrië
le esthetiek die ook al te zien was in het 
werk van Stella, Warhol, en andere kunste
naars in de vroege jaren 60 (en nog eerder, 
in een ambivalentere vorm, in werken van 
Europese kunstenaars als Arman, Klein en 
Manzoni, en Japanse Gutaikunstenaars 
zoals Tanaka en Kanayama). Dat technolo- 
gisme stelde Smithson in staat om enkele 
dingen “uit zijn systeem te krijgen”. Hij 
legde een cordon om zijn ‘probleem’ en 
schoof het weg onder het bewuste, techno
logisch controlerende bewustzijn. Dit spel 
met technologie kan uiteraard gezien wor
den als een (kritische) variant op de strakke 
rationele rasters die volgens Greenberg zo 
eigen waren aan het Amerikaanse moder
nisme uit het midden van de 20ste eeuw. 
Via de paleolithische (1959), de religieuze 
(1960) en de monsterlijk historische beeld
taal (1961-1962) was Smithson ertoe ge
komen om - helemaal aan het einde van 
zijn “voorbewuste” periode (1963-1964) - 
de technologische verharding (nogal letter
lijk) centraal te plaatsen. Maar hij deed dit 
binnen een conceptueel kader dat hem toe
liet om de libidinale stromen te kanaliseren, 
beheersen en incorporeren.

Second-Stage Injector illustreert op een 
effectieve manier hoe de cartouche werkt. 
Smithson gaf er geen titel aan, maar het 
werk wordt gekenmerkt door het centrale 
collage-element dat een industriële precisie- 

spuitgietmachine aanprijst. Juist in de con
text van Smithsons omringende tekeningen 
krijgt de machine iets provocatiefs. Afge
rand met luierende hermafrodieten, renais
sancistische grotesken en naakte engelen 
die basketbal spelen en brandstof oppom
pen, verandert de second-stage injector in een 
copulerend twee- of driepuntig element, 
waarbij de afzonderlijke precisiepompen 
suggestief op één vorm gericht zijn. Onder
aan links wordt een sater, deels man, deels 
bok, lastiggevallen door een slang. Hij lijkt 
onverklaarbaar kalm en houdt de slang 
zelfs vast met een slappe hand. Het heeft 
meer weg van een liefkozing dan van een 
Laocoöngevecht. Op intrigerende wijze 
maakt Smithson de externe oorsprong van 
dit beeld duidelijk: hij voegt een lijn toe die 
de dij van het personage middendoor snijdt, 
zodat het lijkt alsof de rand van het papier is 
afgescheurd of er een andere vorm inter
venieert. Ook in het niet-gedateerde essay 
What Really Spoils Michelangelo’s Sculpture 
van halfweg de jaren 60 verwijst Smithson 
naar de oorsprong van dit motief. Middenin 
een bezwerende passage, die op een poëti
sche manier de decadentie van het manië
risme verbindt met wat Smithson toen de 
troosteloosheid en ontgoocheling van zijn 
tijd begon te noemen, duikt een verwijzing 
op naar “een slang die op een penis kauwt”.25 
Verder onderzoek toont dat in de rechter 
benedenhoek van Michelangelo’s Laatste oor
deel een gelijkaardig beeld van een oude man 
en een slang kan worden aangetroffen.26

De betekenis van deze figuren voor 
Smithson wordt duidelijk uit een opmerking 
in zijn Michelangelo-essay, dat specifiek 
gericht was tegen de formalistische kritiek 
van Greenberg, maar dat misschien ook per
soonlijke ervaringen en bekommernissen 
aan het licht brengt:

Zou het zo zijn dat grote kunst ‘kennis’ heeft 
van corruptie, terwijl ‘natuurlijke’ kunst geen 
besef heeft van haar eigen verloedering omdat 
ze zonder geest en ideeën is?27

Smithson zet het woord ‘kennis’ tussen aan
halingstekens - pourquoi? Misschien geeft 
deze tekstuele vervreemding van de tekst 
aan dat kunst onmogelijk iets kan ‘weten’. 
Misschien suggereren de aanhalingstekens 
de Bijbelse betekenis van ‘kennen’ —'kennis' 
die nauw verband houdt met lichamelijk 
genot en met schaamtegevoelens. Het is 
duidelijk dat Second-Stage Injector en de
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andere ongetitelde cartouchetekeningen 
uit 1963 en 1964 over deze “‘kennis’ van 
verloedering” gaan. Het is een kennis die 
een winst- en verliesrekening opent, terwijl 
ze de libidineuze draaikolken in Smithsons 
werk doorkruist. De tekeningen tonen dat 
de kunstenaar inzag dat de technologie de 
last kon dragen van zijn “‘kennis’ van cor
ruptie”. De technologie oogt onschuldig, 
‘blind’ en beschut in haar cartouche - maar 
ze is ingebed in een libidinale economie die 
er een ruime erotische betekenis aan geeft.

De tweede collagetekening die hier aan de 
orde is. Hexagonal Center, is soberder in haar 
beeldtaal en hanteert een andere compositie- 
strategie. Er is een duidelijke geometrische 
grens getrokken tussen de geassembleerde 
cartouche en de pornografische omgeving. 
De tekening wordt beheerst door twaalf in 
elkaar passende hexagonen in afwisselend 
donkere en lichte tinten, die een uiterst 
decoratief patroon vormen. Zo ontstaat de 
optische illusie van een diepe ruimtelijke 
uitsparing, een werveling die convergeert in 
het midden van de cartouche. De binnenste 
zeshoek, die de opening voorstelt aan het 
einde van de veelhoekige koker - of de 
geopende sluiter van een fototoestel - bevat 
een fragment van het verlovingsschilderij 
uit 1594 van Gabrielle d'Estrées, een werk 
uit het Louvre en behorend tot de School 
van Fontainebleau. Het fragment focust op 
het beladen erotische gebaar van de zuster 
van de aanstaande: zachtjes knijpt ze in de 
stijve tepel van de bruid, als bewijs van zijn 
‘sappigheid’ en beschikbaarheid. De tech
nologische verharding die het centrale deel 
afscheidt van de vloeiende rand is dit keer 
niet de industriële machinerie maar de geo
metrie. Zoals de veelhoekige Violet Paintings 
met open centrum die Frank Stella in het
zelfde jaar tentoonstelde, is ook de zes
hoekige vorm van Smithson open. Maar in 
die opening zien we niet de blinde muur van 
de galerie, want Smithson heeft er een beeld 
ingepast van de seksuele uitwisseling die de 
basis vormt van zowel politieke huwelijken 
als de consumptiecultuur. Bovendien zijn de 
zeshoeken van Smithson - anders dan de 
stabiele, concentrische, veelhoekige banden 
van Stella - opgebouwd uit driehoekige sec
ties die schuin in elkaar passen. De hele 
configuratie staat uit de pas, waardoor het 
beeld wordt opgeroepen van rondtollende 
en in elkaar tuimelende geometrische vor
men in een spiraalvormige tunnel. Het lijkt 
alsof de controlerende geometrie van 
Smithsons veelhoekige vormen aangetast 
wordt door de echo van de erotiserende 
beelden in de marge; en die destabilisering 
van de in elkaar grijpende zeshoeken brengt 
ons op zijn beurt uit evenwicht. We zetten 
ons schrap tegen de “kennis van de verloede
ring” die Smithson en d’Estrées ons voor
schotelen.

De dialectiek van de cartouche heeft blijk
baar zijn semi-private taak volbracht, want 
algauw viert Smithson zijn ‘echte door
braak’, in 1964, met werken vervaardigd 
uit spiegelend pastic en/of metaal, bijvoor
beeld Gyrostasis. Over die doorbraak zei 
Smithson in 1972:

De doorbraak kwam er toen ik erin lukte om dat 
sluipende heidens-religieuze antropomorfisme 
af te zweren. Ik kreeg toegang tot kristallijne 
structuren, hoofdzakelijk abstract en ontdaan 
van enige mythologische inhoud. [...] Ik was 
geheel van dit probleem verlost.28

Smithson beweerde vaak dat hij zich gelou
terd voelde (“ik heb daarmee afgerekend” 
en “ik was geheel van dit probleem ver
lost”). Dat laat zien hoe belangrijk de reactie- 
formatie van de cartouches wel was. 
Dergelijke uitspraken bekrachtigen ook de 
afwerende en verbergende houding die ik in 
dit essay in vraag stel. Om de nodige 
afscheiding op te trekken tussen de ‘voor
bewuste’ en de rijpe periode hing Smithson 
in 1972 zijn louteringsverhaal op aan één 
enkele sculptuur uit 1964.29 Andere com
binaties bieden een meer gecompliceerd 
beeld. In de periode van 1960 tot 1964 
twijfelde Smithson blijkbaar tussen “het 
organische of het kristallijne”, zoals hij dat 
later stelde. Hij omschreef die twijfel als een 
“krachtmeting” tussen biologische en tech
nologische vormen. Voor mijn argument 
dat Smithsons kunst eerder door verbanden 
dan door ‘doorbraken’ wordt gekenmerkt, is 
het veelzeggend dat hij op de vraag van zijn 
interviewer of het organische dan wel het 
kristallijne de krachtmeting had gewonnen, 
als volgt reageerde:

[...] eigenlijk denk ïk dat ze naar elkaar toege
groeid zijn. Vervolgens trad een bepaald soort dia
lectiek op, waardoor beide gebieden versmolten.^

Volgens Smithson vond die versmelting- 
door-ontmoeting later plaats, op een dialec
tische wijze (waarbij een van de termen 
weliswaar gesupprimeerd werd). Maar 
zoals we hebben kunnen vaststellen, was de 
basis voor deze dialectiek al gelegd in 1963, 
in de cartouchetekeningen en misschien 
zelfs al in de Hitlerreeks uit 1961. Door aan 
te tonen dat Smithson de verschuivende 
grenzen tussen een ‘organische’ en een 
‘kristallijne’ fase handhaafde, kunnen we 
het punt maken dat deze opdelingen retro
spectieve constructies waren. Het is best 
mogelijk dat die diverse werkfasen ingrij
pende overgangen hebben gemarkeerd, 
maar in zijn reconstructie heeft Smithson 
die samengedrukt en geordend, met de 
bedoeling het vroegere werk van zich af te 
duwen en het latere, meer eenwaardige 
werk een meer ‘generatieve’ focus te geven 
- zoals de op het industriële gerichte kunst
wereld dat medio jaren 60 leek te verlan
gen. Zijn belangrijkste doel lijkt te zijn 
geweest om retrospectief een ondoordring
bare scheidingswand aan te brengen tussen 
een zogenaamd onproductieve onrijpe pe
riode en een na 1965 aangevatte periode 
van maturiteit. 31 De opkomst van de nieuwe, 
rijpe kunstenaar werd nu net (verkeerde
lijk) gesitueerd in de maanden rond de jaar
wisseling 1964-1965, toen Smithson zijn 
eerste minimale sculpturen maakte, maar 
nog geen enkel van zijn meeslepende essays 
had gepubliceerd. Waterdicht zijn dergelijke 
geconstrueerde schotten echter nooit. In elk 
werk van Smithson kun je sporen van het 
vloeiende, bloedende, troebele, spirituele, 
erotische, harige ‘organische’ zien interfere
ren met de metalen, gefacetteerde, puntige, 
geometrische, verharde, sciëntistische, 
technologische en beheerste ‘kristallijne’ 
industriële esthetiek. En volgens mij zijn het 
net die sporen die ook een kwarteeuw later 
onze fascinatie voor Smithsons werk blijven 
voeden.

Uiteindelijk moeten zulke argumenten 
rechtvaardigen waarom ik het begraven 
verleden van Smithson weer tot leven 
breng: er bestaan ondergrondse continuï
teiten tussen het vroege, ‘voorbewuste’ 
werk enerzijds en het rijpe werk anderzijds, 
en die samenhang onthult in het rijpe werk 
kenmerken die je niet meteen opmerkt als je 
het verborgen werk niet kent. Om dat ver
band tussen de ‘voorbewuste’ en de ‘bewus
te’ Smithson aan te tonen, moet ik me in dit 
essay beperken tot één (naar ik hoop) over
tuigend voorbeeld, een tekening voor de 
minimalistische sculptuur Gyrostasis uit 
1968. Gyrostasis valt precies in het midden 
van Smithsons meest ‘bewuste’ werk, en 
krijgt meestal (zij het op een nogal onge
makkelijke manier) een plaats toebedeeld in 
de genealogie van het minimalisme. Maar 
het werk heeft gemengde voorouders en zijn 
nageslacht is nog heel wat hybridischer dan 
de minimalisten ons willen doen geloven.

Zoals de tekening al aangeeft, gebruikte 
Smithson segmenten van een reeks in 
elkaar passende zeshoeken om de vorm van 
de sculptuur te genereren. Zelfs zo’n vluchti
ge beschrijving als deze laat al zien wat ik wil 
beweren: de zeshoeken in deze tekening 
staan rechtstreeks in verband met de ‘voor
bewuste’ zeshoekige cartouche uit 1963. Je 
kunt de strakke geometrie van de Gyrostasis- 
tekening zo op die gedestabiliseerde, geëro
tiseerde lensachtige koker leggen. Tussen 
beide werken ligt een periode van vijf jaar 
en toch zijn de vormen op een vreemde 
manier congruent. Zo tellen beide tekenin
gen exact evenveel in elkaar passende zes
hoeken. Zo’n overeenkomst tussen de confi
guraties kan natuurlijk toeval zijn, maar er 
is duidelijk meer aan de hand. Er wordt 
beweerd dat Smithson de cartouchetekenin- 
gen “in een lade” bewaarde “wanneer hij er 
niet aan werkte": hij zou ze verborgen heb
ben en ze tegelijk “bij de hand” hebben 
gehad, tot ze na zijn dood in zijn nalaten
schap zijn opgedoken.32 Dat hoeft niet te 
betekenen dat Smithson ook ‘wilde’ dat we 
ze zouden vinden. (De beheerders van zijn 
nalatenschap wilden dat duidelijk wel.) Ik 
spreek me niet uit over de intenties van de 
kunstenaar: ik beweer alleen dat we met 
behulp van dat tegelijk verheimelijkte en 
bewaarde werk postuum een ‘voorbewuste’ 
Smithson kunnen construeren, een Smithson 
met een dialectische complexiteit die groter 
is en zichover een langere periode uitstrekt.

Robert Smithson

Tekening voor Gyrostasis, 1968
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Washington D.C. 

© Estate of Robert Smithson/Licensed by VAGA, New York, NY.

Het argument dat de driedimensionale 
sculptuur Gyrostasis direct verband houdt 
met tweedimensionaal onderzoek uit de 
vroege jaren 60 wordt ondersteund door 
het feit dat de sculptuur enkel op de voor
kant een patroon vertoont (zoals bij een 
tekening). Op de zijkant is ze ook min of 
meer gearticuleerd, maar op de achterkant is 
ze dat helemaal niet.38 De achterkant van de 
sculptuur is even glad en gelijkmatig als de 
ommezijde van het vel papier. De sculptuur 
heeft dan ook meer weg van een reliëf of 
een ‘dikke tekening’ dan van een vrijstaand 
object, opgevat als een in de ruimte veran
derende reeks massieve volumes.34 Merk
waardig genoeg zei Smithson rond 1973: 
“Gyrostasis is relationeel en mag niet als een 
losstaand object worden beschouwd.” 35 De 
relaties die Smithson wilde leggen, verschil
len natuurlijk grondig van de verbanden 
die ik in dit essay heb proberen aan te 
tonen. Ik citeer:

De titel Gyrostasis verwijst naar een tak van de 
fysica die zich bezighoudt met roterende licha
men en met hun neiging om in evenwicht te 
blijven. [...] Toen ik de sculptuur maakte, wilde 
ik procedures in kaart brengen die verwijzen 
naar de Aarde. Je zou het als een gekristalliseerd 
fragment van een gyroscopische rotatie kunnen 
beschouwen, of als een abstracte driedimensio
nale kaart die de positie aanwijst van de Spiral 
Jetty (1970) in Great Salt Lake, Utah.36

De erotoscopische sectie (de in elkaar pas
sende zeshoeken) wordt vervangen door 
een gyroscopische rotatie (die de Aarde in 
kaart brengt). De sectie stamt uit de ‘voor
bewuste’ periode, de rotatie slaat expliciet 
een brug naar Smithsons beroemdste en 
meest geslaagde ‘bewuste’ werk. Het wan
kele evenwicht dat Gyrostasis volgens

Smithson bewaart, staat op het punt om te 
kantelen: Gyrostasis sluit immers enerzijds 
aan bij de uit him evenwicht gebrachte vor
men van onderdrukte erotiek in de cartou
che, maar anderzijds ook bij zijn bekendste 
werk, het polysemische Spiral Jetty. Als we 
Jetty bekijken in het licht van de ‘voorbe
wuste’ cartouchetekeningen, zien we in dat 
werk niet de triomf van het sublieme bij de 
gratie van de technologie - zoals Lawrence 
AUoway het werk in 1970 beschreef-maar 
veeleer een kracht die desublimeert - een 
postmoderne onttovering die de effecten 
van het technologisch sublieme tegelijk 
oproept en ontkracht.3^ Het water dat de 
Jetty [aanlegsteiger] omgeeft, is niet alleen 
een oceanische uitgestrektheid, het is ook 
een medium dat de modderige stromen en 
de erotische wezens draagt die de andere, 
meer geometrische spiralen in Smithsons 
werk te buiten gaan. Het gematerialiseerde, 
kristallijne pad van de Jetty is meer dan een 
rotsachtige wal die het organische op 
afstand houdt. Het is ook de onstabiele helft 
van een dialectiek die onder het waterop
pervlak wegduikt en zich op zichzelf terug
plooit, in een voortdurende negotiatie met 
de libidineuze ‘kennis’ die Smithson vroeger 
verkondigde. De organisch vervuilde, zich 
rood kleurende wateren die in contact 
komen met de door zoutkorsten bedekte 
rotsen van de Jetty, maken onlosmakelijk deel 
uit van het werk en vormen niet alleen maar 
de achtergrond van de ‘boog’ die de Jetty 
beschrijft. Een ander fragment uit Smithsons 
verborgen verleden bevat een geestige ver
wijzing naar die verbondenheid. Het gaat 
om een illustratie uit Fantastic (kunstenaar 
onbekend) die de kunstenaar heeft bewaard 
en die nu in de Archives of American Art 
uit zijn boeken en papieren kan worden 
opgevist: de angstaanjagend organische

ol the Cnytal Gate )N
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hiring him into unknown perils.

Illustratie bij het sciencefictionverhaal ‘Guardian of the Crystal Gate’ van Robert Silverberg, 
gepubliceerd in Fantastic (Stories of Imagination), Vol. 5 No. 4, augustus, 1956.

Robert Smithson Papers at the Archives of American Art (Courtesy Jennifer Roberts).
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vrouw bevindt zich in het kristallijne - en het 
is de scopofiele blik van de man die de kennis 
dreigt te ontsluiten die erin besloten ligt.

Je zou kunnen betogen dat je de toestem
ming om Smithsons ‘voorbewuste’ werk weer 
op te diepen eigenlijk al in zijn eigen essays 
vindt: Michelangelo weet er wat corruptie 
is, de smeerpijpen van Passaic copuleren er 
op homo-erotische wijze en minimalisti
sche kunstwerken blijken een soort “gefos
siliseerde seksualiteit” te bezitten.38 Maar 
we moeten benadrukken dat ook die essays 
ambigu zijn. Hun aanwijzingen en para- 
praxes zijn slechts andere vormen van ver
lokking, die de historicus/analyticus uitno
digen om hen te ontwarren en ons ertoe 
verleiden om hun complexe vormen naar 
(onbereikbare) vastgelegde betekenissen 
toe te drijven. Ons verlangen is niet belan
geloos: we willen een coherente identiteit 
construeren door het primitieve, libidineuze 
(oceanische) Es te verweven tot een functio
nele eenheid met het verharde (technologi
sche en geometrische) Über-Ich. We kun
nen evenmin de mogelijkheid ontkennen 
dat die coherente identiteit misschien alleen 
die van ‘ons’ is: wij zijn het immers die in 
een postmodern kader betekenis verlenen 
aan het werk van de kunstenaar; wij zijn 
het die zijn geheimen trachten te hechten 
tot een subjectiviteit, na de dood.

Vertaling uit het Engels: Petra Van der Jeught

Sommige van de stellingen in dit essay wer
den reeds elders gepubliceerd, vooral dan in 
het hoofdstuk over Smithson in mijn boek 
Machine in the Studio: Constructing the Postwar 
American Artist (Chicago, Chicago University 
Press, 1996). Ik zou Elyse Goldberg, beheer
der van de nalatenschap van Smithson, wil
len bedanken voor de assistentie die ze me 
verleende bij het onderzoek en het zoeken 
naar illustraties voor dit essay. Ik dank 
Robert Haywood voor zijn nuttige commen
taar. Mijn dank gaat ook uit naar NEH 
Stichting en de Guggenheim Stichting en 
het Wissenschaftkolleg zu Berlin die me de 
nodige tijd en de ruimte gaven om dit essay 
te schrijven.

Noten

1 In 19 72 zei Robert Smithson in een interview 
met Paul Cummings: “Volgens mij begon ik als 
bewust kunstenaar te werken rond 1964-65.” 
De tekst is opgenomen in de anthologie Robert 
Smithson: The Collected Writings, onder redactie 
van Jack Flam (Berkeley, University of 
California Press, 1996), p. 283 (hierna CW). 
De beslissing van Smithson om zijn vroegere 
werk te vernietigen of te onderhandelen met 
verzamelaars om het terug te krijgen, vormt 
een bijkomend bewijs voor de breuk die hij 
aanbracht tussen zijn bewuste en voorbewuste 
periode. Nancy Holt, de weduwe van Smithson 
en de uitvoerder, zette deze onderhandelingen 
verder. Ze houdt werken in haar bezit die ze 
strikt “persoonlijk” noemt. Zie ook Eugenie 
Tsai, Robert Smithson Unearthed: Drawings, 
Collages, Writings, New York, Columbia 
University Press, 1991, n. 59,43 et passim,

2 Smithson geïnterviewd door Cummings, in 
CW, resp. pp. 289 en 283.

3 Smithsons gedicht From the Walls of Dis is 
exemplarisch: “Crushed Under infernal / 
Rocks. / Crushed under infernal / Rocks. / [...] 
Walls throb / With Death; / [...] Shrieks pierce 
the bowels / Of the Damned. / Howl! / [...] In 
the grave / Lost./ Lost. / Lost. / Amen." Robert 
Smithson, From the Walls of Dis, ca. 1959, in 
Ikai, op. cit. (noot 1), pp. 54, 55. Het katholi
cisme is uiteraard niet het enige wat in dit 
gedicht nagalmt. Denk bijvoorbeeld aan Allen 
Ginsbergs gedichten Howl en Kaddish. Zie Tsai's 
boek voor bijpassende tekeningen uit die periode, 
zoals Creeping Jesus, 1962 (Tsai, ill. 3). Tijdens 
de latere periode heeft Smithson de nodige 
afstand genomen van religieuze thema’s en 
van het ‘heidense antropomorfisme’. De ge
kruisigde Christus kijkt hier onheilspellend; hij 
houdt zijn gekruiste armen in een atypische 
houding boven zijn hoofd. Hij is omringd door 
een collage van advertenties waarin kersen te 
zien zijn, een auto, een fragment van een bevel 
dat zegt “..quip your c...and get 36%”, foto’s 
van gekostumeerde koninginnen met keuken- 
toestellen in de hand. Een fragment waarin 
een hand een klok luidt, lijkt aan te geven dat 
er tijd ‘voorhanden’ is. Maar de sardonische 
titel die Smithson aan het werk gaf, spot on
middellijk met de serieuze toon van de collage.

4 Ibid. (Tsai), p. 148.
5 “Het is betekenisvol en tegelijk vreemd: de 

krachtigste Amerikaanse schilder van tegen
woordig en de enige die echt belangrijk belooft 
te worden, is een gothic, morbide en uitzinnige 

leerling van het kubisme van Picasso en van 
het postkubisme van Miró, terwijl hij ook 
invloeden vertoont van Kandinsky en van het 
Surrealisme. Zijn naam is Jackson Pollock, [...] 
Faulkner en Melville kunnen getuigen dat een 
dergelijk geweld, een zulke kwaadheid en 
scherpte aangeboren zijn.” Clement Greenberg, 
The Present Prospects of American Painting and 
Sculpture, geschreven voor het internationale 
Londense magazine Horizon in 1947. 
Opgenomen in de bloemlezing John O’Brian 
(red.), Clement Greenberg: The Collected Essays 
and Criticism, vol. 2, Chicago, University of 
Chicago Press, 1986, p. 166. Mijn boek 
Eyesight Alone. Clement Greenberg’s Modernism 
and the Bureaucratization of the Senses (Chicago, 
University of.Chicago Press, 2006) gaat dieper 
in op de ideeën van Greenberg; mijn Machine in 
the Studio: Constructing the Postwar American 
Artist (Chicago, University of Chicago Press, 
1996) maakt duidelijk dat Smithson door deze 
ideeën geboeid was.

6 Robert Smithson, The Iconography of Desolation, 
een essay van ca. 1961, postuum gepubliceerd 
in Tsai, op. cit. (nootT), p. 64.

7 Ibid.
8 Voor verdere details verwijs ik naar Eyesight 

Alone, op. cit. (noot 5).
9 John Perreault, Art: Field Notes For a Dark 

Vision, in The Village Voice van 9 mei 1974, 
p. 38; Carl Andre, Robert Smithson: He always 
reminded us of the questions we ought to have 
asked ourselves, en Howard Junker, Jackson Pollock/ 
Robert Smithson: The Myth/The Mythologist, in 
Arts Magazine, Special Issue: Robert Smithson, 
vol. 52, nr. 9 (mei 1978), pp. 102 en 131.

10 Smithson beschreef later in een interview zijn 
fascinatie voor “het ceremoniële, haast choreo
grafisch verzorgde aspect van het geheel”.
Zijn reis naar Rome in 1961 omschreef hij als 
“een nachtmerrieachtige ontmoeting met de 
Europese geschiedenis". Zie ook het interview 
van Smithson met Paul Cummings, op. cit. 
(noot 1) en de citaten in Peter Halleys belang
rijke vroege essay over zijn werk, Introduction, 
in: Robert Smithson: The Early Works 1959- 
1962 (New York, Diane Brown Gallery, ten
toonstelling 19 januari - 23 februari 1985), 
geen paginanummering. Mijn eigen versie van 
de verschuiving richting minimalisme in het 
werk van Smithson vind je in Machine in the 
Studio, op. cit. (noot 5).

11 Tsai, op. cit. (noot 1); Peter Halley, ibid. 
De Diane Brown Gallery organiseerde nog een 
andere tentoonstelling, Robert Smithson: 
Paintings 1959-1962, 2 februari- 27 februari 
1988, wat erop wijst dat de ‘revelaties’ die de 
erfgenamen planden commercieel interessant 
waren. Na deze tweede tentoonstelling in de 
Diane Brown Gallery volgden nog shows in de 
Marlene Eleini Gallery in Londen, Robert 
Smithson: Paintings and Drawings 1959-1962, 
29 maart-27 mei 1988, en een tentoonstelling 
met hetzelfde materiaal in het Kunstmuseum 
Luzern, 30 september - 20 november 1988. 
Die laatste werd gedocumenteerd in Peter 
Halley en Martin Kunz, Robert Smithson: Das 
Frühwerk, Luzern, Kunstmuseum Luzern, 1988.

12 Robert Smithson, brief aan Nancy Holt, ca. 
1960, Archives of American Art (hierna 
AAA), spoel 3832, beeldraam 742.

13 Alle titels zijn vermeld zoals ze zijn opgenomen 
in de lijst van de Artists’ Gallery, Artists’ Gallery 
papers, AAA, spoelD313, beeldraam 1182.

14 Jesus Mocked en Feet of Christ worden beide 
geïllustreerd in Tsai, op. cit. (noot 1), ill. 1 en 2.

15 Tsai schrijft: “Een verzamelaar genaamd John 
Streep kocht een aantal reeksen uit deze periode. 
Hij ontmoette Smithson toevallig in 1973 en 
sloot een deal met de kunstenaar om de vroege 
reeksen te ruilen voor recenter werk. Volgens 
Nancy Holt was Smithson opgelucht over deze 
deal, want hij wilde niet dat er nog sporen zou
den zijn van zijn vroege tekeningen. Smithson 
stierf voor de ruil kon plaatsvinden. Streep 
stierf korte tijd later.” Tsai vertelt niet wat er 
met de werken in Streeps nalatenschap is 
gebeurd. Ibid., p. 43, noot 59.

16 Ibid., ill. 9.
17 Een tekening zonder titel van Smithson uit 

1961 biedt boeiend vergelijkingsmateriaal. 
De tekening toont een uitgemergelde figuur 
met een baard die verpletterd wordt door een 
omgevallen kruis. Op het kruis groeien drie
dubbele scheuten of vlammentongen. Er zijn 
overeenkomsten met de tekening van Hitler en 
de vliegtuigromp, maar er zijn ook verschillen. 
De tekening wordt toegelicht in Staart Morgan, 
Robert Smithson’s early work - a resurrection, 
Artforum, vol. 23, nr. 8 (april 1985), p. 69.

18 Ik citeer Ikai voluit: “Volgens de chronologie 
samengesteld door Alan Moore in Robert 
Smithson: Drawings, pp. 31-34, experimenteer
de Smithson met peotl in 1960. Hoewel het 
verleidelijk is om de obsessieve aard van deze 
tekeningen toe te schrijven aan drugs, is 
Nancy Holt van mening dat Smithson een 
‘ingeboren’ voorraad hallucinogenen bezat. 
Smithson gebruikte de paddestoelen vier of vijf 
keer, niet vaker. Omdat Holt vond dat Moore in 
de chronologie Smithsons experimenten met 
drugs overdreef, werd deze informatie 
geschrapt in de herziene versie van Chemetzsky, 
Hobbs en Holt in Robert Smithson Sculpture. 
Gesprek met de auteur, 6 januari 1991.” Zie 
Tsai, op. cit. (noot 1), pp. 42-43, n. 55. Tsai 
verwijst naar de uitvoerige catalogus van

Robert Hobbs, Robert Smithson Sculpture, met 
bijdragen van Lawrence Alloway, John Coplans 
en Lucy Lippard, Ithaca/London, Cornell 
University Press, 1981.

19 Anderen geven deze reeksen een perifere 
plaats. Het valt op dat Tsai de illustraties van 
Hitler's Opera wel in haar essay opnam, maar 
niet in de bijhorende tentoonstelling. Voor 
zover ik weet, maken ze nog deel uit van de 
nalatenschap en zijn ze nog niet verkocht.

20 Wat de ‘samenhang’ van Smithsons persoon
lijkheid betreft: het is interessant om weten dat 
een van zijn critici zelfs zijn latere tekeningen 
problematisch vond. Thomas Hess beschreef 
Smithson als een intellectueel “met een geestige, 
uiterst geïntegreerde persoonlijkheid”. Hij 
vroeg zich verder af: “Hoe is het mogelijk dat 
deze pragmatische theoreticus, die zijn uitspra
ken enkel maar van pedanterie wist te vrij
waren dankzij zijn vermogen tot zelfrelative
ring en zijn lichte neiging tot het absurde, zo’n 
fantastisch theatrale, ambigue en op een 
bepaalde manier visionaire kunst maakte?" Zie 
Hess, Art: The Condemned Playgrounds of Robert 
Smithson, New York Magazine, recensie van de 
tentoonstelling uit 1974 van tekeningen van 
Smithson in het New York Cultural Center; 
knipsel uit de archief van de kunstenaar, John 
Weber Gallery Archives.

21 Smithsons interesse in de nazi als het zelf/de 
andere bespreek ik in Machine in the Studio, 
op. cit. (noot 5), p. 290 et passim. In de vroege 
jaren 60 onderhield Smithson een langdurige 
en belangrijke briefwisseling met Charles 
Bongiorno, een vriend die hij al kende van op 
de middelbare school, en die homo-erotische 
fantasieën koesterde over het "nazilichaam" en 
katholieke straffen, met als gevolg dat Smithson 
hem “mijn Genet" ging noemen. Klaus 
Theweleit gaf al aan dat de gekruisigde/gehar- 
de fascist niet exotisch is, maar vertrouwd. 
Hij is niet de Andere, maar de Inwisselbare. 
Zie Theweleits buitengewone Male Fantasies, 
vol. 1 - Women, floods, bodies, history (1977), 
vertaald door Stephen Conway, Minneapolis, 
University of Minnesota Press, 1987; vol. 2 - 
Male bodies: psychoanalyzing the white terror 
(1978), vertaald door Erica Carter en Chris 
Turner, Minneapolis, University of Minnesota 
Press, 1989.

22 Het technologisch sublieme brengt een primi
tieve psychoseksuele dynamiek met zich mee, 
beïnvloed door unieke eigenschappen van een 
extreem geïndustrialiseerde omgeving. Zoals 
geldt voor het sublieme in het algemeen, 
ervaart het individu een immense, potentieel 
bedreigende, verslindende en opslorpende 
Ander - maar in dit geval neemt die een geme
chaniseerde vorm aan. De representatie ordent 
deze ervaring retroactief, ze herbevestigt het 
Ich en produceert een ‘verrijkt’ Zelf dat gehard 
is door de technologie. De theoreticus van de 
psychoanalyse Jacques Lacan beweert dat het 
domein van het sublieme enkel bestaat binnen 
de orde van de representatie; het situeert zich 
op het punt waar het Denkbeeldige en het 
Symbolische elkaar ontmoeten.

23 Zie Machine in the Studio, op. cit. (noot 5), pp. 
294-300, 308, 367.

24 Smithson geïnterviewd in CW, p. 289. Met 
protopsychedelisch wordt bedoeld dat de psy
chedelische aard voorafgaat aan psychedeli
sche fenomenen in de wereld. In 1963 was het 
niet zo moeilijk om optische en andere ‘psyche
delische’ beelden te vinden. Smithsons woord
keuze is erop gericht deze werken een plek te 
geven in het verre, geïsoleerde verleden.

25 Robert Smithson, What Really Spoils 
Michelangelo’s Sculpture, essay postuum gepu
bliceerd in Tsai, op. cit. (noot 1), p. 73. Mede 
op advies van Nancy Holt dateert Eugenie Tsai 
deze tekst in 1966 of 1967 (p. 53, n. 11). 
Directe aanleiding voor dit essay is volgens Tsai 
en Holt het feit dat Smithson het grondig 
oneens was met Clement Greenberg, die hij net 
had ontmoet. Greenbergs essay Modernist 
Sculpture: Its Pictorial Past dient als motto voor 
het Michelangelo-essay en verleent het zijn 
titel. Gezien de obsessionele teneur van het 
artikel en de vele verwijzingen, lijkt het mij 
meer dan plausibel dat bepaalde kladversies 
veel ouder zijn (en misschien wel dateren uit 
de periode van de door mij besproken cartou- 
chetekeningen uit 1963). Tsai baseert zich 
voor haar datering op een voetnoot uit het 
bewaarde manuscript waarin verwezen wordt 
naar een boek van Wolfgang Kayser uit 1966, 
maar mij lijkt dat niet overtuigend. De ver
wijzingen naar Greenberg en de genoemde 
voetnoot zijn duidelijk na 1966 toegevoegd; 
het is goed mogelijk dat de kern van het essay 
ouder is. In elk geval zijn de verbanden tussen 
het essay en de tekening zeer duidelijk.

26 Het betreft een afbeelding van Minos, de Prins 
van de Hel, die een haast griezelige gelijkenis 
vertoont met Michelangelo’s vijand Biagio da 
Cesena, de ceremoniemeester van de paus die 
het bovenste deel van het niet-afgewerkte 
Laatste Oordeel, toen het in 1540 aan intimi 
getoond werd, een “stufa d’ignudl" (een bad
huis) noemde. Ludwig Goldscheider, 
Michelangelo: Paintings, Sculptures, Architecture, 
London, Phaidon, 4dedruk, 1964, ill. 232. 
Smithsons exemplaar van het boek van 
Goldscheider was een 2de druk uit 1954. Zie 
de door Vladimir Tatransky samengestelde en 
niet-gepubficeerde Catalogue of Robert

Smithson's Library: Books, Magazines and 
Records, ca. 1974, Smithson Archives at the 
Smithson Estate.

2 7 Robert Smithson, What Really Spoils 
Michelangelo’s Sculpture, in Tsai, op. cit. 
(noot 1), pp. 71-72.

28 Smithson geïnterviewd door Cummings, 
in CW, p. 284.

29 De gevierde sculptuur is Enantiomorphic 
Chambers. “[...] Volgens mij heeft dit werk er 
echt voor gezorgd dat ik niet meer volledig 
door de geschiedenis in beslag werd genomen. 
Ik hield me bezig met rasters en vlakten en lege 
oppervlakken. De kristallijne vormen vragen 
erom in kaart gebracht te worden.” Ibid., 287.

30 Ibid., p. 290.
31 Ik overdrijf lichtjes. De kunstenaar heeft deze 

werken uiteraard niet verbrand of vernietigd. 
Integendeel: zoals ik verderop in dit essay zal 
aangeven hield hij ze tijdens zijn latere periode 
“bij de hand”.

32 Tsai, op. cit. (noot 1), p. 24.
33 Frances Colpitt, Minimal Art: The Critical 

Perspective, Ann Arbor, UMI Research Press, 
1990, p. 95.

34 Een andere, zelfs eenvoudiger variatie op dit 
thema is de vlakke compositie van spiegels die 
Smithson in 1967 maakte en waarvoor hij 
eveneens fragmenten gebruikte van twaalf in 
elkaar passende zeshoeken, die samen een 
spiraal vormen. Zie Aerial Map - Proposal for 
Dallas-Forth Worth Regional Airport, afgebeeld 
in Hobbs, op. cit. (noot 18), p. 78. Smithson 
publiceerde dit ook in Aerial Art, zie CW, 
p. 118. Zie ook de suggestieve spiraal van drie
hoeken uit Smithson’s Surd View for an 
Afternoon, 1970, die deel uitmaakt van een 
vlakker spiraalvormig traject zoals dat van de 
Spiral Jetty, de film over de Jetty en de voorge
stelde film voor Island of Broken Glass. Voor een 
afbeelding van die tekening, zie mijn artikel 
Robert Smithson's Technological Sublime in: 
Steven Adams & Anna Gruetzner Robins 
(red.), Gendering Landscape Art, New Jersey, 
Rutgers University Press, 2001.

35 Zo luidde het antwoord van Robert Smithson 
op een vraag betreffende dit werk vanwege de 
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, 
waar het thans deel uitmaakt van de collectie. 
Geciteerd in Hobbs, op. cit. (noot 18), p. 96. 
Ook in CW, p. 136.

36 CW, p. 136. De inhoudstafel van de oorspron
kelijke anthologie van Smithsons geschriften 
vermeldt 19 74 als datum van publicatie. 
Uiteraard schreef Smithson dit essay vóór zijn 
dood in de zomer van 1973. De heruitgave ver
meldt als publicatiedatum het jaar 1970.

37 Ik gebruik de term ‘desublimatie’ op een heel 
andere manier dan Herbert Marcuse dat doet 
in One Dimensional Man: Studies in the Ideology 
of Advanced Industrial Society (Boston, Beacon 
Press, 1964). Voor Marcuse is sublimatie de 
hoogste vorm van artistieke vervreemding, het 
is de ‘Grote Weigering’ van opstandige avant- 
gardekunstenaars om tot de orde van de dag 
over te gaan. Daarmee contrasterend is 
desublimatie bij hem “ten zeerste conformis
tisch” en kan het in verband worden gebracht 
met “de vorming van de autoritaire persoon
lijkheid van tegenwoordig” (pp. 63, 76, 75). 
Mijn gebruik van de term ‘desublimatie’ leunt 
meer aan bij deconstructie: het ontrafelen van 
het systeem van sublimatie op zo’n manier dat 
de oorspronkelijke impulsen en instincten aan 
het licht komen, waardoor je er eventueel 
weerstand tegen kunt bieden. Zie mijn Machine 
in the Studio, op. cit. (noot 5).

38 Zie respectievelijk Smithsons essays What 
Really Spoils Michelangelo's Sculpture, The 
Monuments of Passaic en Entropy and the New 
Monuments, opgenomen in de Collected 
Writings, op. cit. (noot 1). Fragmentaire noti
ties over de polymorfe seksualiteit in deze 
essays zijn te vinden in mijn essay Gendering 
Landscape Art, op. cit. (noot 34).

Bovenstaande tekst is een gedeeltelijke vertaling 
(pp. 19-30) van het essay Preconscious/ 
Posthumous Smithson: The Ambiguous Status 
of Art and Artist in the Postmodern Frame, 
verschenen in het tijdschrift Res (Antropology 
and Aesthetics) nr. 41, Spring 2002, pp. 17-38.
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LevÊN NA BÊ Bood
Qve J° DIV/SI 9 r Order
Leven na de dood - over Joy Division en New Order

BART MEULEMAN

Joy Division
Het was mei 1980, de precieze volgorde van 
de feiten ben ik vergeten. Had ik eerst het 
nummer gehoord en kwam ik later te weten 
dat de zanger zich verhangen had, of was het 
omgekeerd? Het was een kwestie van dagen.

Popmuziek en zelfmoord is een combina
tie die indruk maakt, zeker op tieners. Je 
meent het in de muziek te moeten horen. Je 
grijpt naar de muziek om het te kunnen 
horen. Om het met een mengeling van aan
trekking en huiver mee te ondergaan. Na 
Love Will Tear Us Apart werd het leven 
anders. Misschien werd het leven niet 
anders, maar trof het anders-zijn toen het 
bewustzijn, als een kapmes. En kijk, dat 
gebeurt er dus: de schrijver is nog niet begon
nen, of hij wil het al over zichzelf hebben. 
Een koorts die haast altijd opsteekt als het 
over dit onderwerp gaat.

Love Will Tear Us Apart heeft de poorten 
wagenwijd opengezet voor Joy Division, 
alleen was er niemand meer om de grote 
entree te maken. De zanger sterft, en de 
groep kan niet anders dan zich ontbinden. 
Er verschijnt nog een tweede en laatste 
langspeler in juni, Closer, en dan is het afge
lopen. Of moeten we zeggen dat het begon? 
Het begin van een mythe.

Mocht Ian Curtis niet voor zijn dood heb
ben gekozen, dan was Closer misschien een 
memorabel album geweest. Zeker weten we 
het niet. Nu werd het een monument, een 
tombe waar niemand nog omheen kon. Het 
verzwaart de muziek extra, het bezwaart 
het geweten van de luisteraar. Alsof we bij 
elke draaibeurt moeten meemaken dat de 
daad zich heeft voltrokken. Alsof we iedere 
keer de dood mee moeten sterven. Die 
impact mag muziek eigenlijk niet hebben. 
Ze ontneemt ons de ruimte voor onze eigen 
fantasie, ze stopt de verbeelding af met een 
loodzware, onveranderbare betekenis. We 
kunnen ons daarin koesteren, maar vroeg 
of laat is die impact toch uitgewerkt - en 
wat rest er dan?

Over Joy Division schrijven is een onge
makkelijke opdracht. Zeker nu hun platen, 
na al die jaren, staan als monolieten, ach
tergelaten op het veld van de eer, de gesneu
velden van de rock. Joy Division: een graf 
dat ik niet meer bezoek. Ik keer er niet graag 
naar terug.

* * *

Het is 1977 en het gaat slecht in Engeland, 
zeker in de noordelijke industriestad 
Manchester. Er is geen werk, geen toekomst, 
en van het eens zo glorieuze Britse verleden, 
van The Empire, blijft weinig meer over. Dat 
besef is tot in alle huiskamers doorgedron
gen. Wat kunnen jonge mensen doen? Ze 
richten een punkband op. Het grote voor
beeld zijn The Buzzcocks, stadsgenoten die in 
eigen beheer een EP hebben opgenomen 
(Spiral Scratch) die nationale aandacht kreeg. 

Zo kan het dus. Zelf hebben The Buzzcocks 
het licht gezien na een doortocht van de 
Londonse Sex Pistols. Ze zullen nooit zo groot 
worden als The Pistols, omdat ze het fabrieks
geheim voor schandaal en succes nooit 
onder de knie hebben gekregen. Misschien 
wilden ze ook niet. Alhoewel. Roem en suc
ces is de motor van alle popmuziek.

Punk is na een korte steekvlam ten onder 
gegaan aan het muzikale keurslijf waarin 
het ter wereld kwam. Bas, gitaar, drums; 
korte, harde nummers; gewelddadige, slo- 
ganeske boodschappen. De muzikale toe
komst van de punkgeneratie lag in het toe
laten van andere invloeden die de muziek 
rijker, meer poppy en vooral dansbaarder 
konden maken. Het genre moest zich prijs
geven, zich overleveren aan de trucs van de 
studio en de muziekindustrie (wat de slim- 
sten onder hen ook al deden toen ze de 
orthodoxie nog predikten - zie The Sex 
Pistols). Zeker, er liepen tijdens punkshows 
ook altijd wel meisjes rond, ergens tussen 
opgedirkt en toegetakeld, maar meisjes zijn 
over het algemeen nooit zo gek geweest op 
de pogo. Het spel van de verleiding, een 
andere motor van de pop, sloeg nooit zo 
bijster goed aan in de punk. Als een van 
beide partijen zich niet aangesproken voelt, 
dan staat de andere daar, alleen met zich
zelf. Punk moést dus wel evolueren, wilde 
het iets van de energie die het uit zichzelf 
had opgehaald, op de een of andere manier 
zien renderen. De invloed van zwarte 
muziek is daarin cruciaal, en vooral verlos
send geweest. The Clash neemt het voor
touw, door op de wiegende en kalmerende 
ritmes van de reggae te leunen, maar dat 
was maar een begin. Drie jaar later, rond 
’81, hebben voormalige punkers inmiddels 
de jazz omarmd (Rip Rig & Panic, Pigbag), 
de soul (ABC, Spandau Ballet, Dexys 
Midnight Runners) en de disco (Human 
League, Scritti Politti, Soft Cell). Ook de folk 
(Ben Watt, The Marine Girls) en de latin 
(Matt Bianco, Weekend) doen hun intrede.

Naast zwarte en traditionele genres is 
uiteraard ook het wirtschaftswunder 
Kraftwerk van enorme invloed geweest, 
concreter: het gebruik van synthesizers en 
drummachines. De machines wekken een 
koudegolf op over Europa die, in combinatie 
met de kampvuurtjes van die traditionele 
genres, toch voor het nodige vertier kunnen 
zorgen. De vroege jaren 80, ze lijken een 
lange winter waarin iedereen wel een 
warmtebron had gevonden om de ver
kleumde vingers te ontdooien. Je kunt aan 
het Britse popgebeuren van dat moment 
perfect aflezen welke oude platen de arties
ten in hun kast hadden en met welke genres 
ze hun eigen muzikale fantasie wilden krui
sen. Na enkele jaren dictatuur van de punk 
geldt immers: alles mag weer, en meer dan 
ooit. De donkere tooi lijkt in een handom
draai afgeworpen. Men staat er plots fris bij, 
als uit een zaterdags bad gestapt. De bonte 
vrolijkheid van de pop in het begin van de 
jaren 80 is overweldigend. Ze heeft, ondanks 
de slechte faam die de periode later kreeg, 
aanstekelijke muziek voortgebracht. Ge- 

wichtsloze werkjes die veel kleur en schmink 
etaleren en zich manifesteren met de ernst 
van een modetijdschrift, maar onweer
staanbaar zijn. Thatcher is inmiddels een 
paar jaar aan de macht. Dit is de muziek die 
er dan in Engeland gemaakt wordt.

Maar eerst is er Joy Division. Hun muziek 
mag dan een voorzichtige vluchtpoging uit 
de punk zijn, ze zoekt geen steun in andere 
genres. Journalisten wijzen soms langs hun 
neus weg op de invloed van Kraftwerk, 
maar dat klopt toch niet helemaal. In het 
universum van Kraftwerk zijn, via machi
nes en synthetische klanken, alle proble
men opgelost, zowel muzikaal als existen
tieel. Kraftwerk is de eerste postdramatische 
popgroep, om een rotwoord te gebruiken, 
en dat op het moment dat de U.K. nog meer
dere crisissen te gaan heeft. Bowie incar
neert er een paar van. Ook Bowie heeft 
Kraftwerk vérkeerd begrepen, maar dat 
leidde wel tot indrukwekkende platen. Voor 
Bowie is de machine geen complex van 
afstand, ironie en bevrijding; hij wil ze juist 
krampachtig binnen de sfeer van het men- 
selijke trekken. Hij denkt expressionistisch. 
Hoe vervormd ook, de menselijke figuur 
blijft altijd herkenbaar. Bij de Brit is de 
machine humanoïde, met alle doemscena
rio’s, sciencefiction en zwarte romantiek 
vandien - de Duitsers van hun kant zijn 
daar al lang over. Zij vinden de auto een 
comfortabel vehikel dat het lichaam uitno
digt om ermee één te worden (Autobahn). 
Voor Bowie is het een metafoor om een rela
tie te verbeelden (en hoe: Always Crashing in 
the Same Car). Ais Kraftwerk al van invloed 
zou zijn geweest op Joy Division, dan enkel 
via de kwellende bril van Bowie.

Wat Bowie precies met toetsen en knop
pen heeft uitgericht (en met hem Brian Eno 
uiteraard, die ik hier onrecht aandoe), valt 
te horen op platen als Low en Heroes, en op 
The Idiot van Iggy Pop, waarvan hij produ
cer is. Het zijn platen die Ian Curtis goed 
gekend heeft en aan de borst gedrukt moet 
hebben. Toch kan je niet zeggen dat The Idiot 
of Low qua klank voorafspiegelingen zijn 
van Closer. Low is bijvoorbeeld een erg hel
dere plaat, Closer allesbehalve. En The Idiot 
is het werk van een junk en een masochist. 
Dat heeft Curtis nooit willen zijn. Je kunt 
hoogstens vermoeden dat de donkere, 
grootstedelijke sfeer van deze muziek een 
vage referentie moet zijn geweest, een lich
tend voorbeeld dat in het achterhoofd wordt 
gehouden. Trouwens, Bowie bezingt Berlijn, 
en Iggy Pop dwaalt huilend door New York 
en L.A. Manchester ligt diep in het achter
land, het is en blijft een grote provinciestad 
die een grauw verleden van staal en kolen
gruis met zich meesleept.

De muziek van Joy Division steunt nauwe
lijks op andere genres: ze wordt, net als die 
van Bowie even voordien, min of meer uit
gevonden. Waar gebeurt dat anders dan in 
de studio?

Niet dat de groep nog geen weg heeft afge
legd voor ze met producer Martin Hannett 
in zee gaat. Onder de naam Warsaw neemt 

ze een eerste demo op, niet meer dan een 
paar doordeweekse punknummers, maar 
na de naamsverandering in ’78 verandert 
de muziek langzaam maar zeker. De nieuwe 
nummers klinken trager. Dat wil zeggen: er 
komt opnieuw ruimte in het klankbeeld, 
hoe schaars die voorlopig ook mag zijn. 
Parallel daarmee richten de teksten zich 
naar binnen. Na agressie en woede is het 
tijd voor introspectie, al wordt het resultaat 
daarvan nog altijd met kracht naar buiten 
geslingerd. In elk geval, de eendimensionale 
vitaliteit van de punk is aangetast. Een 
mens bestaat nu eenmaal uit meer dan dar
men en een strot.

Het is in de combinatie van vertraging en 
introspectie dat Hannett mogelijkheden moet 
hebben gezien. Hoe geef je zoiets vorm, met 
de punk nog in het achterhoofd? Hannett 
heeft de eerste EP van The Buzzcocks gepro
duceerd, hij weet dus hoe je snelheid aan 
volume moet koppelen, maar hij wil iets 
anders. Hij wil experimenteren met de stu
dio. Joy Division, met nummers als She’s Lost 
Control, Disorder en Transmission, is het 
gedroomde proefproject.

Hannett verlaat de gedachte dat een pun- 
kopname het livegebeuren moet benaderen. 
De instrumenten moeten niet in een dikke 
streng worden samengedraaid of als één 
massief blok op de luisteraar afkomen. Ze 
moeten weer uit elkaar gehaald worden. 
Niks nieuws, kun je zeggen, men is in de 
seventies met niks anders bezig geweest dan 
met het scheiden van de instrumenten, om 
ze elk apart een duidelijke identiteit binnen 
de virtuele klankruimte te geven en zo hel
derheid te creëren. Maar Hannett wil geen 
helderheid. Hij is ook gestoord, neemt drugs, 
is tiranniek en hoort dingen in zijn hoofd 
die er niet zijn. Hij lijkt Phil Spector wel, en 
met zijn wilde haarbos heeft hij er ook iets 
van weg. Zoals Spector wil hij de klank
ruimte helemaal naar zijn hand zetten, 
helemaal vervormen. Hij wil ze ledigen en 
radicaal opnieuw installeren. Het resultaat 
is niet warm, orkestraal en overweldigend. 
Het is vervreemdend en kil, op het naargees
tige af. Laten we luisteren naar het debuut 
van Joy Division, Unknown Pleasures (1979), 
en de plaat analyseren per instrument.

Drums

We beginnen met de drums en merken met
een op: ze klinken niet zoals het hoort.

Verbijsterend is de anekdote dat Hannett 
alle onderdelen van de drumkit apart op
neemt. De snares, de hi-hatts, de basdrum: 
alles wordt apart bespeeld en op tape gezet. 
Een nachtmerrie voor elke drummer. 
Drummen is een ritmische bedding leggen 
waarop de song kan gedijen. Hoe kun je een 
organisch ritme voortbrengen als je niet dóór 
mag spelen, als je het ritme, via het bespelen 
van de verschillende onderdelen van de kit, 
niet tot leven mag brengen? Drummen is 
arbeid; menselijke, fysieke arbeid. Het woord 
slagwerk vat dat goed samen. Hannett sabo
teert die gedachte. Hij wil het drummen ‘ont
menselijken’. Het getik en gebonk moet een
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machinaal karakter krijgen. Maar waarom 
dan geen drumcomputer gebruiken? Die 
dingen zijn in die periode voorhanden en 
worden volop gebruikt (Cabaret Voltaire, 
Throbbing Gristle, de eerste line up van The 
Human League). Misschien omdat er nu 
eenmaal een drummer in de band zat. En 
omdat die drummer niet zo goed was. Maar 
misschien ook omdat Hannett het orga
nische in de drum niet zozeer wou uitscha
kelen, dan wel het in de greep van het machi
nale wou laten horen. In het slagwerk van 
Stephen Morris klinkt niet de industrie van 
Manchester door - dan zou een ritmebox 
volstaan - maar de impact ervan op het 
individu.

Hannett zet haast altijd een echo-effect 
op de drums. Elke slag galmt na. Moeilijk 
om als luisteraar bij de stereo nog te denken 
dat je in een huiskamer zit; het lijkt eerder 
een (fabrieks)hal, een ongemakkelijke plek 
om te luisteren. Opvallend is de accentuering 
van snares en hi-hatts: de drums, niet als 
een beukend, maar als een scherp en nijdig 
instrument. Eerder mes en tang dan hamer. 
Ze zitten ook vooraan in de klankmix.

Al die ingrepen ondermijnen het klassieke 
idee van de drum als fundament van de 
klankruimte. Deze drums klinken niet ge
zond, niet solide, niet dienstbaar. De afme
tingen die ze aangeven zijn voor ons, als 
luisteraars toch altijd blinden, moeilijk 
voorstelbaar. We kunnen ze niet goed in
schatten, alsof ze veranderen. Waar zijn we 
dan?

Bas

De bas is een geëmancipeerd instrument bij 
Joy Division, en dus bij Hannett. In de punk, 
zoals in haast alle rock, dient de bas het 
ritme van de drums kracht bij te zetten en 
de melodielijnen van de gitaar te ondersteu
nen. Op Unknown Pleasures hoor je dat de 
bas meer mogelijkheden krijgt, maar dat 
heeft niets te maken met de vitale rol die het 
instrument in zwarte muziek speelt. Haar 
emancipatie is hier perfide. Neem als voor
beeld She’s Lost Control, waarmee de B-kant 
van de plaat opent. Na enkele machinale 
tikken op de drum, speelt de bas zowaar een 
melodisch lijntje. Typisch, zo zal blijken, we 
komen het ook op andere nummers tegen 
(Disorder) en ook op de plaat Closer (bijvoor
beeld Isolation). Het is op een verschrikkelijke 
manier eigen aan Joy Division. Peter Hook, 
bassist van de band, speelt vaak op een zes- 
snarige bas, waardoor de melodische moge
lijkheden groter worden. Het gaat om deun
tjes die met de dunste snaren worden 
gespeeld, de dikke dienen nog steeds om een 
klassieke bas-drumalliantie te smeden 
(I Remember Nothing). Hannett zet soms een 
distortioneffect op die dikke snaren, om het 
verschil tussen de bas als melodisch instru
ment en de bas als ritme-instrument nog in 
de verf te zetten. Het lijken soms twee ver
schillende instrumenten binnen hetzelfde 
nummer. Maar belangrijk is dat de bas bij 
momenten hét melodische instrument bij 
uitstek wordt. Ook zij krijgt dus een aparte, 
nieuwe behandeling, weg van het stereo
tiepe klankbeeld van de punk. Onnodig te 
zeggen dat melodieën op een bas veel don
kerder klinken dan op gitaar. Vergelijk 
Unknown Pleasures met Boy, het debuut van 
U2, platen die destijds in één adem werden 
genoemd, en je hoort dat ze niets met elkaar 
te maken hebben.

Gitaar

Wat met de gitaar als de bas een melodisch 
instrument wordt? Soms hoor je amper of 
er een bas dan wel een gitaar aan het werk 
is (Insight). Vaker echter haalt Hannett de 
gitaar weg op de plek waar we ze gewend 
zijn. Hij geeft ze een nieuwe positie, alsof hij 
een spits laat verdedigen. Speelt de bas de 
melodie, dan wordt de gitaar ingezet om het 
ritme te versterken. Ze klinkt zwaar, donker, 
metalliek, terwijl ze zo gemakkelijk voor 
verluchting en ontroering had kunnen zor
gen (Disorder, She’s Lost Control, Day of the 
Lords). Een zeldzame uitzondering is New 
Dawn Fades, dat de A-kant afsluit, waar de 
gitaar onder het refrein een melancholiek 
riedeltje speelt. Voor het eerst breekt op deze 
plaat een zonnestraal door het zwarte wol
kendek. Het is meteen ook de laatste keer.

Hannett houdt de gitaar weg van de voor
grond: die plek wordt eerder gereserveerd 
voor de drum en de bas. In de virtuele 

klankruimte speelt de gitaar een onduidelijke 
rol op het achterplan. Dat is merkwaardig, 
temeer daar de gitaar vaak een vervor- 
mingseffect meekrijgt, een distortion, wat 
haar juist extra kracht zou moeten geven, 
zoals in de punk. Hier leidt het tot een 
krampachtig resultaat, alsof de gitaar zich 
wel wil naar voren werken, maar er niet in 
slaagt. In She’s Lost Control hoop je voort
durend dat ze doorbreekt, dat ze bijt, maar 
het blijft bij grommen aan de ketting. En in 
Candidate raken de spaarzame en vervorm
de klanken die ze voortbrengt verloren op 
de achtergrond. De gitaar, het macho- 
instrument bij uitstek, heeft het hier moei
lijk. Haar mannelijkheid wordt gestoord, 
gefnuikt, miskend. In de punk zou het nooit 
gebeurd zijn.1

Synthesizer

Op enkele vroege voorbeelden na, doet de 
synthesizer zijn intrede in de pop op het 
einde van de jaren 60. Eerst in de vorm van 
de homofone mellotron bijvoorbeeld, zoals 
op de platen van King Crimson. Het toestel 
creëert een strings-effect, maar is letterlijk 
en figuurlijk veel goedkoper dan een batterij 
echte violen. Net als echte strings vult het 
de achtergrond met lange toonlijnen die 
een gevoel van ruimte geven en op de meest 
eenvoudige en economische manier melo
die voortbrengen: door een druk op de toets 
of de knop. Waardoor de synthesizer de 
grootste schande werd die de pop is over
komen (maar wie kon het wat schelen?).

Midden jaren 70 is de synthesizer in alle 
formaten verkrijgbaar en heeft hij zich tot 
een. polyfoon instrument ontwikkeld. Hij 
valt niet meer weg te denken in de pop. Van 
de symfonische rock wordt hij het vaandel, 
maar de disco is er evengoed aan verslaafd 
(Moroder). Uiteraard is de synthesizer een 
vergiftigd geschenk. Hij begint zijn opmars 
op het moment dat de pop zijn puberjaren 
ontgroeit en zich een volwassen, maar ook 
een gekleed imago probeert aan te meten. 
De popmuziek verliest de naakte status die 
Dylan haar ooit geschonken had, ze wordt 
een paspop overladen met kleurige maar 
synthetische drapperingen waaronder de 
vorm — de eigenlijke song - soms nog moei
lijk te herkennen valt. De synthesizer is 
daardoor een instrument dat verbergt, 
opvult, gladstrijkt. Een instrument dat liegt. 
Hij tracht de angst voor de naakte vorm te 
maskeren, maar in die poging geeft hij voor

Joy Division: v.l.n.r. Ian Curtis, Bernard Sumner, Stephen Morris, Peter Hook

de sceptische en conservatieve luisteraar 
ook zijn ware bedoelingen prijs. De punk 
verwijst het toestel naar de schroothoop.

Op Unknown Pleasures is de synthesizer 
wel aanwezig, maar niet in de zin zoals hier 
beschreven. Ahistorisch, als het ware. Het 
instrument verbergt niet, voegt nauwelijks 
melodie als extra zoetstof toe, maakt het 
geheel niet makkelijker om door te slikken. 
Het doemt maar af en toe op, maar dan als 
bron van vervreemding. Het komt en gaat, 
op momenten dat je het amper verwacht. 
Op het einde van Disorder klinkt de synthe
sizer als een industriële windvlaag. In Day of 
the Lords voegt hij aan het refrein schriele 
tonen toe. Insight voorziet hij tijdens het 
refrein van een soort flipperkasteffect. Als 
hij opduikt, ligt hij vaak als een gruizige slak 
achter of tussen de andere instrumenten. 
Hij maakt, nadat de punk hem had buiten- 
geschopt, zijn rentree dus door de achter
deur: als stoorzender. Het is Hannett die 
hem heeft binnengelaten. De vervormings- 
effecten die de tovenaar op de andere instru
menten heeft gezet, vermengen zich met de 
synthetische geluiden tot een korrelig 
patroon dat de vervreemding nog versterkt.

Ook vervormen is knoppen- en pedalen- 
werk. De synthesizer is hier dan ook, 
ondanks zijn schijnbare bijrol, het belang
rijkste instrument - zoals Marlon Brando in 
Apocalypse Now het duistere brandpunt 
vormt dat de hele actie aanzuigt. De synths 
zijn in hun bediening verwant aan het toet- 
senpaneel waar Hannett in de regiekamer 
controle over heeft. Als een intrigant, een 
kwade messias heeft de producer het instru
ment de ruimte ingestuurd, om het de 
andere spelers zijn gemene bedoelingen in 
te fluisteren.

Het zingen

De stem is het gezicht van de muziek. Zij 
leidt ons door de nummers, haar volgen we. 
We voelen wel dat het ganse lichaam in 
beweging is, maar we kijken vooral naar 
het gelaat en wat het uitdrukt. Wat zegt ons 
dit gezicht?

Wie over de begindagen van Joy Division 
leest, merkt dat het om een groep gaat die 
nog in zijn kinderschoenen staat. Ze spelen 
tijdens die eerste concerten slordig en vals, 
te beluisteren op talrijke liveregistraties die 
nog steeds in omloop zijn. Misschien brengt 
de bassist, Peter Hook, het er nog het beste 
vanaf. Maar de drummer? Morris heeft geen 

greep op het geheel, en de gitarist, Bernard 
Sumner, speelt meermaals de verkeerde 
noten. Goed, dat hoort zo in die tijd, het 
moet zelfs. Echt pijnlijk is de zang. Curtis 
heeft zijn stem duidelijk nog niet gevonden, 
ze klinkt zwak en onvast. Ik weet niet of we 
hem daarna een goeie zanger kunnen noe
men, maar op Unknown Pleasures is zijn 
stem plots gezakt. Ze is gekorreld nu, 
onheilspellend laag en tamelijk in even
wicht. Interessant is het nummer Candidate, 
waarin Curtis via een repetitieve zanglijn 
uitzoekt hoeveel hoger en lager hij kan 
gaan. Nauwelijks, zo blijkt. Nog lager ver
liest hij alle kracht, weer hoger zingt hij 
vals. De stem blijft in wankel evenwicht, 
alsof ze bij een gebroken val ongemakkelijk 
aan een obstakel is blijven hangen. Vooral 
niet bewegen, is het advies. Het is, voor zo’n 
jonge jongen toch, een opvallend oude 
stem. Waar komt ze zo plots vandaan?

Wie een vluchtige blik werpt op de teksten 
van Curtis, zou kunnen denken dat ze over 
sadomasochisme gaan. Er is sprake van een 
‘ik’ en een ‘jij’ in een gespannen agressieve 
verhouding. Soms duikt er ook een ‘zij’ op, 
in She’s Lost Control, de meest gave tekst van 
Curtis en blijkbaar gebaseerd op een waar 
gebeurd voorval: de fatale epilepsie-aanval 
van een jonge vrouw waar Curtis getuige 
van was. Zoals geweten leed hij zelf ook aan 
de ziekte. Epilepsie én de medicatie ertegen 
zouden een rol gespeeld hebben in zijn zelf
moord. Met sm heeft deze tekst dus niets te 
maken. De zang laat sowieso niet toe dat te 
denken, in geen enkel nummer. Als Curtis 
zingt, getuigt hij moeizaam van een leven 
na het contact, voorbij alle lichamelijkheid. 
Je kunt je geen vrouw voorstellen voor wie 
dit zingen bedoeld is. Je vraagt je af of ze er 
wel is. Ze is zeker niet in de keuken bezig, 
niet met het kind - zoals zijn eigen vrouw 
Deborah. Ze is elders, als een symbool, een 
schim, een kwelling, een heilige. Verbijs
terende constatering: er zit geen seks of sen
sualiteit in Joy Division - ook geen humor 
trouwens. Zijn adolescenten niet juist daar
naar op zoek? Misschien is het seksuele een 
al te gemakkelijke projectie van oudere 
generaties op de ontluikende volwassenheid 
van tieners en vroege twens. Het landschap 
dat Joy Division schetst is geen lenteweide of 
een botanische tuin, geen plek waar jonge 
mensen als bloemen ontluiken. Als ze tot 
wasdom komen, dan is dat geen esthetisch, 
kleurrijk genoegen voor het oog, maar een 
pijnlijk, knarsend opengewrongen worden.
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producer Martin Hannett aan de mengtafel

klankruimte is een snijplek, een versnijd- 
plek. Een plek waar je verondersteld wordt 
niet te willen zijn. Toch is het daar waar je 
als jongen van vijftien telkens naartoe trok, 
als naar een plek van de misdaad. Dat was 
het ook. Naar Joy Division luisteren bleek 
een gebeuren dat het daglicht niet verdroeg, 
een heimelijke en strafbare daad. Maar wie 
wat juist had aangedaan, waar de schuld 
lag en wat de straf was, bleef onduidelijk. 
Het tribunaal was een volstrekt interne, 
hermetische, narcistische kwestie.

Joy Division: geen tafereeltjes, geen verhaal
tjes, geen indrukken, maar Expressie.

Plaats van handeling is de stad in de 
nacht, een lege kamer, een schetsmatige 
ruimte voor onheilszwangere woorden, 
blikken en gebaren. Het tijdstip is datgene 
waarop alledaagse situaties op het punt 
staan over te gaan in symboliek. Nog niet 
helemaal abstract geworden, maar toch 
transformerend. Het is het moment waarop 
de dingen een hoofdletter krijgen, een 
kamer Kamer wordt, een hart Hart. 
Waarop een vrouw tot Vrouw uitstijgt, en 
een einde Het Einde blijkt.

Als deze liedjes romantisch zijn - en dat zijn 
ze - dan is die romantiek toch van het scha
mele soort. Het is een armoedige romantiek 
die zich niet kan bedienen van dure, mooie, 
extatische poëzie. Jim Morrison had zijn 
flamboyante metamorfoses, Tim Buckley 
zijn clowns en sirenes - maar van Rimbaud 
of Lorca valt hier geen kruimel te beken
nen. Sterke beelden en metaforen zijn zeld
zaam in de lyriek van Joy Division. Wat men 
ook beweert, echt sterke teksten heeft 
Curtis niet geschreven. Hij heeft ze aangrij
pend gezongen misschien, soms, en daarom 
maken ze toch indruk. De ouwelijkheid van 
de getuigenis die wordt afgelegd, strookt

met het karakter van de stem. Alles is voor
bij, het leven droogde op, straks zal de wind 
het laatste stof wegblazen. De jeugd, waar
van men toch mag aannemen dat ze de toe
komst wil bezingen, moet nu al terugblik
ken - op tijden geleden, toen ze nog ‘jong’ 
was (Day of the Lords, Insight). Neil Young 
deed dat ook, met Sugar Mountain, maar hij 
kon de melancholie in evenredige schoon
heid vertalen. Young moet echt oud geweest 
zijn toen hij dat liedje componeerde. In 
Curtis daarentegen, is de saboterende 
woede werkzaam van de puberteit, de kin
derjaren zelfs, die uit onmin met de wereld 
alleen besmeurde, kapotte schoonheid wil 
laten zien. De zeldzame keer dat het toch 
echt mooi mag zijn, zelfs mooi moét zijn, zit 
het dicht tegen de kitsch aan (de maxi 
Atmosphere).

Het paradoxale aan Curtis is dat hij, 
ondanks alle emotionaliteit, nooit echt zijn 
gevoelens kan laten zien. Hij toont ze ver
krampt, verdraaid, versneden en verhak
keld, maar eigenlijk vooral gespeeld. Ten
minste, als spelen hier betekent: onhandig 
trachten vorm te geven. Voor die onhandige 
vormgeving heeft Hannett de juist geluids
ruimte ontworpen. Hij heeft het griezelige 
lichaam gefabriceerd dat de grimassen van 
Curtis recht doet.

Anders dan de instrumenten zal de zang 
zich actief tegen de vervorming verzetten, 
hij zal ermee worstelen. Van gitaar of drums 
weten we niet hoe ze zich voelen bij het 
drukken op de deformerende knoppen: ze 
voelen immers niet, ze ondergaan. Bij het 
zingen ligt dat anders. Het lijdt onder de 
vervorming, het draagt haar als een aflees
baar ziektebeeld op een gekweld gelaat. 
Zingen en vervorming vallen niet samen, de 
vervorming dringt als een infectie de stem 
binnen. (Bij Kraftwerk valt het onderscheid 
tussen zang en deformatie wél weg, de stem 
draagt er slechts semantische grondstof 
aan om naar hartelust elektronisch mee te 
experimenteren. Met Ausdruck heeft dat 
niets meer te maken: de expressie is hier een 
gepasseerd station.)

Aan zijn mixtafel speelt Hannett met die 
stem. Hij zet ze niet helder en dicht bij ons, 
om ons gerust te stellen. Soms plaatst hij ze 
dieper in de mix en dus in de virtuele klank- 
ruimte, soms zet hij er een isoleercel 
omheen (in Candidate en Insight). Hij.geeft 
ze vaak onnatuurlijk scherp weer (New 
Dawn Fades), en nu ik dat zo noteer, valt me 
op dat ook de instrumenten onaangenaam 
scherp klinken. De snares, de syndrums, 
sporadisch de gitaar, de geluidseffecten die 
Hannett erdoorheen strooit: alles snijdt. De

Een bitter middel

Samengevat: Curtis zingt met een onzekere 
stem en tracht met een povere woorden
schat Poëzie te maken. Hij klinkt gekweld: 
de vervormende aanslagen op zijn stem zet
ten dat in de verf, maar ze demonstreren 
ook de macht van de man achter de knop
pen. Die drukt zijn stempel op alle vlakken, 
en dat op een manier die zijn voorgaande 
niet kent in de geschiedenis van de produc
tie. Geen enkel instrument klinkt vanop de 
vertrouwde plaats (luister snel naar The 
Eagles en Carole King voor de juiste coördi
naten). De drum werkt zich hinkend op de 
voorgrond; de bas gaat op de loop met de 
melodieën: de gitaar ligt aan de ketting op 
de achtergrond, de synthesizer stoort. We 
worden in de war gebracht over wat voor en 
achter, focus en periferie is. Er heerst echo, 
ruis en vervorming in deze ruimte van 
tegenmenselijk formaat: te groot als de 
drums galmen, te klein (een isoleercel) als 
we horen zingen. Maar in alle ruimtelijke 
deformatie en vervormde expressie blijven 
we de menselijke gestalte herkennen, meer 
nog, we ervaren haar heviger dan ooit, 
doorheen en dankzij de vervorming. Wat 
we later als overdrijving naast ons neer 
hebben gelegd, komt ons nu (toen) voor als 
de noodzakelijke maar afschrikwekkende 
correctie op de schijn. Hannett ontwerpt 
een realisme à la Bacon. Is Curtis de George 
Dyer van dienst?

In de opvolger, Closer, valt de tirannieke 
dominantie van de drums op, die met hun 
echo de wijdte van de ruimte aangeven. De 
ruimte is leeg. Een fabriekshal, maar op 
sommige heilige momenten (The Eternal, 
Decades) ook een kathedraal. Duur hoeft het 
sacrale niet te zijn: het is niet meer dan het 
beroeren van toetsen in een ruimte met een 
hoog plafond. De gitaar speelt vuil en lelijk 
(Atrocity Exhibition). De rol van de bas is iets 
meer teruggedrongen tot die van begelei
ding. En de stem? Ze wankelt.

Closer vormt geen hechte eenheid, zoals 
zijn voorganger. De plaat klinkt brutaler 
(Atrocity Exhibition), maar ook melodieuzer 
(Decades); monotoon (Colony), maar ook 
kwetsbaar (The Eternal). Ze klinkt onaange
naam. Hannett heeft ze vol gemelijke sis
klanken gestoken, als drum- en stemeffect. 
Maar de synthesizer speelt vaak een troos
tende rol: het klinkt als een melige toe
geving voor zoveel wreedheid in dé klank.

Closer is een plaat die even lusteloos als 
intens is, die zoekend is in klank en compo
sitie, maar die tekstueel en qua zang alles al 
heeft opgegeven (“Procession moves on, the 
shouting is over”, The Eternal). Het is een 
deprimerende plaat. Moeilijk ook, niet in de 
betekenis van ingewikkeld, maar van 
ontoegankelijk, omdat ze niet uitnodigt om 
dichter te komen. Of misschien doet ze dat 
wel, maar willen en kunnen we niet, omdat 
niets ons in de uitnodiging aantrekt. 
Iemand roept en fluistert ons toe, al half 
vanuit de andere wereld. We staan niet aan 
een ziekte-, maar aan een sterfbed.

De biografische feiten zijn niet weg te den
ken, net zomin als het beeld van de platen
hoes (een foto van Bernard Pierre Wolff). 
Meer nog dan bij Unknown Pleasures blijven 
de gebeurtenissen aan de luisterervaring 
plakken. Het slaat je terug naar je eigen 
puberjaren, naar een periode om ongemak
kelijk en met koele verbazing op terug te 
blikken. Joy Division was geen collectief 
beleefde muziek, maar een in de eigen don
kere kamer genoten bitter roesmiddel dat 
langs het infuus van de pick-upnaald binnen
druppelde.

Voor Hannett was Closer geen sluitstuk, 
gewoon een stap verder. Hannett ontdekt de 
leegte, en hoe hij haar oproept via de echo. 
Wat een kwestie van leven of dood is voor 
de ene, is een boeiende technische uit
daging voor de andere. Dat had hij al eerder
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gedaan, op Atmosphere. Ongetwijfeld jam
mer voor hem dat het daarom na Closer is 
afgelopen. Hij moet zijn zoektocht naar een 
andere klankarchitectuur, naar een ander 
klanklichaam, verderzetten met andere 
artiesten. Dat jaar werkt hij nog met onder 
andere The Durutti Column, Section 25 en 
A Certain Ratio, en hij maakt met de 
debuutplaat van die laatsten klanktech- 
nisch misschien wel zijn meesterwerk (luis
ter naar het vijftien minuten durende 
Winterhill). A Certain Ratio komt ook uit 
Manchester en klinkt een beetje als Joy 
Division, maar er is één groot verschil. ACR 
omarmt de funk, de zwarte muziek. Hoe 
koud en metalliek him debuut ook aandoet 
- Hannett natuurlijk, de schurk - het opent 
voorzichtig de weg naar een heel andere 
muziekbeleving. Die van het plezier, het 
dansen. De volgende ACR-plaat wordt alles
zins niét door Hannett geproduceerd. 
Hannett zelf schijnt de dood van Curtis 
moeilijk verwerkt te hebben.2 Het zou bij
gedragen hebben aan zijn verdwijning van 
het toneel in de loop van de jaren ’80. Hij 
sterft in ’91 na een drugverslaving en 
drankproblemen.

New Order
De knop omdraaien, indrukken

Na Closer is het gedaan met Joy Division. En 
daar staan ze dan, Hook, Morris en Sumner. 
Wat nu gezongen? Stoppen? Of proberen 
waar anderen voor hen zo roemloos in mis
lukten? The Doors zonder Morrisson waren 
een dikke flop. Groepen waarvan de zanger 
stierf, behoren op te houden met bestaan, ze 
zijn onthoofd. Daarbij komt: na Closer en 
Love Will Tear Us Apart weet iedereen wie 
Curtis is, maar de andere drie zijn nobodies. 
Toch gaat het trio verder, in de ongemakke
lijke schaduw van hun dode frontman. 
Eigenlijk zijn ze zelfs nooit gestopt; in juni 
1980 duiken ze de studio in met Kevin 
Hewick, voor een bijdrage aan de fameuze 
From Brussels with Love-cassette.3 Ze halen 
Gillian Gilbert, het lief van Morris, erbij 
voor de toetsen en kiezen een nieuwe naam. 
Na Joy Division, de naam voor de prostitu- 
tiebarak in Auschwitz, alweer een puberale 
verwijzing naar het Derde Rijk: New Order. 
Op een eerste single, opnieuw in een regie 
van Hannett, spelen ze twee recente Joy 
Division-nummers, Ceremony en In a Lonely 
Place. Ceremony is een herkenbare uptempo, 
In a Lonely Place een karikatuur. De drums 
roffelen erop los als bij een dodenwake, de 
toetsen trekken torenhoge gotische muren 
op. En Curtis mocht dan een wankele zan
ger zijn, het zingen is nu zo bleek dat de ver- 
vormingstrucs van de producer eindelijk 
helemaal prijsgeven waarvoor ze dienen: 
om te verbergen.

Eigenlijk wil New Order van de zwarte 
erfenis af, maar hoe? Wat willen ze dan? 
Wat zijn hun eigen middelen? En vooral: 
hoe moeten ze klinken? Na een bleke eerste 
langspeler. Movement^, een doorslag van 
Joy Division zoals er veel op dat moment 
verschijnen, schuiven ze Hannett aan de 
kant. Wat volgt is de stapsgewijze ontwikke
ling naar een commerciële popgroep die wel 
eens ruzie maakt, af en toe stilligt, maar al 
vijfentwintig jaar lekker veel succes heeft.5 
New Order overleefde alles.

Om het succes van New Order te begrijpen 
is het onnodig om een minutieuze studie te 
maken van hun hele output. Luisteren naar 
hun eerste singles, of beter twelve inches, 
volstaat. Van Ceremony over Procession en 
Everything’s Gone Green, naar Temptation en 
uiteindelijk Blue Monday. Op Everything’s 
Gone Green (1981) ontdekken ze de drum
machine - rijkelijk laat, lang na Human 
League en OMD - en de wereld gaat voor 
hen open. De toekomst van de popmuziek 
ligt noch in de fabriekshal, noch in de 
kathedraal, maar in een andere ruimte van 
buitenmenselijk formaat: de discotheek.

De drummachine is begin jaren 80 de 
absolute voorwaarde geworden voor de 
dansvloer, op de ambachtelijke Prince na 
dan. Men kan heroïsche verhalen ophan
gen over Cabaret Voltaire en Throbbing 
Gristle, en hoe die via industrieel aandoen
de ritmes aan maatschappijkritiek wilden 
doen, maar dit is waar het apparaat echt 
voor diende: om mensen in beweging te 
krijgen. En mensen in beweging zijn slecht 
vatbaar voor wat voor kritiek dan ook. De 

drummachine is het instrument van de roes. 
Het is de basis voor veel van wat New Order 
na die late ontdekking heeft opgenomen.

Heeft de machine het dansen veranderd? 
Dat is een moeilijke vraag. Ze heeft in alle 
geval het maken en verspreiden van muziek 
ingrijpend veranderd, ze veranderde ook de 
beleving van de muziek. Aan Blue Monday, 
een van de invloedrijkste nummers van de 
jaren 80, gaat een anekdote vooraf die veel
zeggend is. New Order stond destijds niet 
alleen bekend om zijn ultrakorte sets (drie 
kwartier was al lang), maar ook voor de 
weigering om een bis te spelèn. Ze stonden 
helemaal niet graag op het podium, en de 
gevolgen voor hun imago waren mooi mee
genomen. Imago is van bij het prille begin 
van Joy Division van vitaal belang geweest: 
de strakke esthetische hoesontwerpen van 
Peter Saville, geen informatie op de hoes, 
het weigeren van interviews... Met Blue 
Monday nu schijnt de nukkige band aan het 
probleem van de bis tegemoet te willen 
komen. Het nummer kan na de set volledig 
door machines gespeeld worden, terwijl de 
band al een biertje opentrekt in de loges. 
Maar de gevolgen strekken veel verder. Een 
band die wel muziek laat horen maar niet 
op het podium staat, neemt de focus van het 
publiek weg en stort het in een klankbele- 
ving zonder richting, waarin het volledig op 
zichzelf is aangewezen. Het is de voorafspie
geling van het imperium van de dj. Die ver
dient zijn genade niet meer met zweet, show 
en arbeid, maar onderwerpt het publiek via 
knoppen, schuifladders, lasers en video.

Blue Monday heeft die verandering niet in 
gang gezet, dat heeft de disco gedaan, maar 
het slaat een bres in de dijk die liefhebbers 
van zogenaamde alternatieve muziek 
afhield van commerciële dansmuziek. Blue 
Monday heeft hen als een rattenvanger van 
Hameien mee naar de Andere Wereld geno
men, een verderfelijke plek, maar gek 
genoeg vond iedereen het daar beter. Niet 
zonder slag of stoot trouwens. Er was ver
bijstering, woede, teleurstelling bij zovelen 
toen ze het nummer voor het eerst op de 
radio hoorden. Maar uiteindelijk werd het 
weekend en ging iedereen voor de bijl.

Blue Monday blijft een onwaarschijnlijk 
nummer, de blauwdruk voor dance acts en 
dj’s tot op de dag van vandaag. Het lanceert 
een elektronisch ritme, kinderlijk geaccen
tueerd door bas en toetsen, dat een lege 
ruimte creëert waarin enkel plaats is voor 
een beperkte vrije expressie (je staat met 
velen op zo’n dansvloer). En net op het 
moment dat dat primitieve effect is uitge
werkt of wordt opgedreven naar een climax 
die maar niet wil komen, laat men syntheti
sche violen (strings!) op de stampende menig
te los. Ontlading, verlossing, ontroering. Het 
is het moment waarop de menigte de armen 
in de lucht steekt, extatisch joelt, nog een 
tandje bijsteekt. Een moment ook van vluch
tig zelfbewustzijn: dat men voelt dat men daar 
staat, dat men lééft, in de leegte.

Growin' up in public

Waar gaat de muziek van New Order over? 
Gaat ze ergens over? Ze wil zich, na Joy 
Division, lostrekken uit het moeras van zelfbe- 
klag en wanhoop. Wil ze volwassen worden?

De beat, al dan niet elektronisch, beheerst 
de agenda. Dit is dansmuziek, maar anders 
dan de house die later zou volgen, wordt er 
nog wel op gezongen. Als er gedanst wordt, 
hoeft er niet zoveel gezegd te worden, staat 
er minder op het spel. Expressie is niet meer 
zo noodzakelijk. Het toeval wil dat Sumner, 
de nieuwe zanger, en evenzeer een zwakke, 
daar ook geen behoefte aan schijnt te heb
ben. In tegenstelling tot Curtis zoekt hij met 
zijn stem geen min of meer comfortabel 
niveau van waarop hij de wanhoop voor 
zich uit kan projecteren. Zijn bleke stem 
hangt in het ijle. Schaamteloos vals klinkt 
ze soms. Sumner heeft ook geen behoefte 
aan confessies over wanhoop en levens
moeheid. Hij zingt niet in hoofdletters. Zijn 
teksten zijn vaag, zitten vol nadrukkelijke 
rijmelarijen, en hoewel ze het dikwijls heb
ben over gewrongen relaties, lijkt er nooit 
iets onherroepelijks te gaan gebeuren. 
Sumner blijft er tamelijk onberoerd bij. 
Alleen als de nummers echt uptempo gaan 
(zoals Sunrise of The Age of Conscent) doet 
hij wat extra moeite. Om niet weggedrukt te 
worden door de muziek. Het einde der tijden 
bleek alleen maar het punt waarop men tot 
inzicht kwam dat het allemaal wel meeviel. 
Verveling, onverschilligheid en cynisme 

hebben de angst en de wanhoop verdreven. 
Er kan al eens een droge glimlach af.

Sumner zingt alle lettergrepen van zijn 
teksten keurig op de maat. Alsof hij de beat 
nodig heeft om de woorden in lettergrepen 
te splitsen, als een leesoefening van op het 
schoolbord in een eerste leerjaar. Hij heeft 
geen enkele interesse om enige lyrische vrij
heid op te zoeken, om een lijn te laten zin
gen of zelfs maar echt te laten klinken. Hij 
kan het ook niet. En deze eenvoudige, 
gemakzuchtige manier van zingen is nu net 
het handelsmerk geworden van New Order. 
Ze gaat hand in hand met eenvoudige, 
gemakzuchtige arrangementen van verza
digde keyboardklanken op vernuftige beats. 
Anders gezegd: ze klopt als een bus.

De stem haalt in de mix nooit de voor
grond. Niet omdat dat een bijzondere bete
kenis moet krijgen, zoals bij Curtis, maar 
omdat ze niet al te veel te zeggen wil hebben 
en niet geïnteresseerd is om naar ons toe te 
komen. Het is een ongeïnteresseerde stem, 
en de plek die ze krijgt bevestigt dat, niks 
meer of niks minder. Het maakt New Order 
tot een kille band, en zo is ook het plezier 
dat we aan hun muziek moeten beleven: 
een beetje koud. Het is zelfs hun verdienste 
om een wat lusteloze visie op plezier te ver
tolken. En de ruimte? Die is haar betekenis 
kwijt, ten gunste van het effect. Blue 
Monday ontwerpt geen betekenisruimte, 
maar een effectruimte. We worden niet uit
genodigd haar te begrijpen, we moeten 
haar louter ondergaan. De klankmix staat 
ten dienste van een functie (beweging), niet 
van Expressie.

New Order heeft nooit zwarte, vitale 
muziek gemaakt, zelfs niet toen de band met 
houseproducer Arthur Baker werkte. Het 
blijven stugge jongens uit Manchester. 
Bovendien zal de combinatie van elektro- 
beats en toetsen, van bleke zang en verveel
de teksten, nooit helemaal de tragische oor
sprong van de groep verhullen. In één 
opzicht lijkt de muzikale erfenis van Joy 
Division door te werken, iets wat New Order 
altijd zal linken aan zijn donkere voorgan
ger. Het zijn die simpele melodietjes op de 
bas, de sombere hooldines die zovele van 
hun nummers inzetten of zo vaak als break 
fungeren. We kenden ze al van Unknown 
Pleasures. Ze herinneren aan de dood voor 
het leven.

Maar het kan een puur genot zijn om 
New Order af en toe op te leggen. Ze klinkt 
zo lekker, deze muziek van geprononceerde 
smaken en vulgaire kleuren. Sunrise knalt 
geweldig uit de boxen. Thieves like us is zelfs 
mooi en meeslepend. En de hele Get Ready- 
cd (2002) roept het beeld op van seks met 
een minderjarig meisje aan het strand van 
Ibiza op een zwaarbewolkte dag (hoesfoto: 
Jürgen Teller). Naast koude humor is er ook 
plaats voor koude seks. Ik weet wel, het zijn 
hoogstpersoonlijke associaties en eigenlijk 
zijn ze van geen belang. Wat ik wil zeggen 
is: New Order maakt muziek voor goedgeko
zen ogenblikken en onverwachte momen
ten. Op het ene moment brengt ze je in een 
goedkope roes, op het andere kijk je er 
dwars doorheen, is er alleen leegte, mist, 
gedreun. Het is popmuziek. Muziek die over
leeft in en dankzij haar banaliteit - en die 
ooit zonder veel ophef zal verdwijnen. Joy 
Division daarentegen leg ik zelden meer op. 
Het is muziek van een Plek en een Tijd, van 
een beklemming die ik niet meer kan en wil 
herbeleven.

En toch, de moraal van het verhaal is niet 
wat men zou denken. Geen zelfspot of mee
warigheid bij een terugblik op deze ooit zo 
aangrijpende muziek. Het bezoek aan het 
graf blijkt geen aanleiding om dat pijnigen
de maar levensnoodzakelijke van toen een 
relativerende plek te geven. Het draait uit- 
eindelijk anders uit. Zoals New Order de 
geest van Joy Division nooit helemaal heeft 
willen en kunnen uitdrijven, zo blijkt ook de 
ooit thuis aan de stereo gekluisterde jongen 
iets van die luisterervaring te moeten mee
dragen. Het valt niet te herleiden tot senti
ment of nostalgie - dat ligt niet in de aard 
van deze muziek. Het is de roetaanslag aan 
de binnenkant. De dichtgegroeide kerf in 
het vlees die jeukt als het weer omslaat.

Noten

1 De band zelf was niet zo opgezet met het resul
taat en de werkwijze van Hannett. Bernard 
Sumner: “We played the album live loud and 
heavy... We felt that Martin toned it down, 
especially the guitars. The production inflicted 
his dark, doomy mood over the album; we’d 
drawn this picture in black and white, and 
Martin coloured it in for us. We resented it, but 
Rob loved it, Wilson loved it, the press loved it, 
and the public loved it. We were just the poor 
stupid musicians who wrote it.” James Nice, 
sleevenotes voor de CD Zero: A Martin Hannett 
Story, Ace Records, 2006. Dat komt misschien 
overeen met de vaak gehoorde getuigenis dat 
de bandleden destijds helemaal niet zo’n doem
denkers waren, en juist veel lol maakten - op 
Curtis na.

2 “The death of singer Ian Curtis in May 19 80 
hit him hard spiritually, and perhaps contributed 
to his subsequent decline”, schrijft James Nice.

3 From Brussels with Love is een compilatie op 
cassette die werd uitgegeven op het Belgische 
label Les Disques du Crépuscule in 1980. 
Samenstellers waren Michel Duval en Annik 
Honoré, de minnares van Curtis. Sinds kort is 
de cassette ook op cd verkrijgbaar.

4 “All mood but not magic”, zegt Dave 
Thompson daarover. In: Dave Thompson, True 
Faith, an Armchair Guide to New Order, London, 
Helter Skelter Publishing, 2005, p. 58.

5 Al schijnen ze nu toch te zijn opgehouden met 
bestaan. Niemand weet het zeker.

Selecte discografie:

Joy Division

Unknown Pleasures, Factory, 1979
Closer, Factory, 1980
Still, Factory, 1981
Heart and Soul, 4 cd-box, London, 1997

New Order

Movement, Factory, 1981
Power, Corruption & Lies, Factory, 1983
Low-Life, Factory, 1985
Brotherhood, Factory, 1985
Technique, Factory, 1989
Republic, London, 1993
Get Ready, London, 2001
Retro, 3 cd-box, London, 2002
Waiting for the Sirens’ Call, London, 2005
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Het stilleven revisited: 
over de tentoonstelling Die Magie der Dinge

BART VERSCHAFFEL

Het is duur en risicovol om oude schilderijen 
te laten reizen. Tentoonstellingen van oude 
kunst zijn daarom altijd een compromis 
tussen een concept of verhaal en de stuk
ken die men werkelijk kan ontlenen en bij
eenbrengen. Dit geldt in hoge mate voor de 
tentoonstelling Die Magie der Dinge. 
StilILebenmalerei 1500-1800, die de afgelopen 
maanden te zien was in het Stâdel Museum 
van Frankfort, en begin september opende 
in het Kunstmuseum Basel. Die Magie der 
Dinge is het gelukkig gevolg van de tijdelijke 
sluiting van het Hessisches Landesmuseum 
in Darmstadt, dat samen met het Stàdel 
Museum een tentoonstelling wou maken en 
Basel als derde partner vond. De ondertitel 
Stillevens 1500-1800 is wat bedrieglijk: de 
tentoonstelling bestaat de facto slechts uit 
één zaal 15de-eeuwse en 16de-eeuwse 
voorlopers en één kamer met 18de-eeuwse 
voorbeelden. De rest zijn 17de-eeuwse wer
ken uit de ‘gouden eeuw’ van het genre. De 
tentoonstelling biedt evenmin een overzicht 
van de vertakkingen van het genre over de 
Europese nationale scholen, maar houdt 
het bij Nederlandse en Duitse voorbeelden. 
De kern van de tentoonstelling is samen
gesteld uit de collecties van deze drie musea 
- ze zijn samen goed voor zeventig van de 
honderd werken. De rest komt uit verschil
lende andere musea en private collecties. De 
belofte van curator Jochen Sander dat de 
tentoonstelling de toeschouwer “die ent- 
scheidenden Etappen der Entwicklungs- 
geschichte der Stilllebenmalerei vom 16. bis 
18. Jahrhundert vor Augen führen und ihn 
zugleich auch mit den wichtigsten Bild- 
gegenstânden und -typen vertraut machen 
[kann]”, wordt zo wel min of meer ingelost, 
maar de titel van de tentoonstelling wordt 
niet helemaal waargemaakt.1 De collecties 
van de drie initiatiefnemers vullen elkaar 
echter mooi aan, en het blijkt dat wat men 
wou vertellen voor het grootste deel kan 
getoond worden met wat men ‘in huis heeft’.

Het genre van het stilleven is gecatalogi
seerd: het bestaat uit een familie van sub
genres die gekenmerkt worden door een 
specifieke beeldformule, ontwikkeld door 
een kleine groep van schilders in een speci
fieke omgeving, maar die vervolgens - zoals 
een thema in de muziek — door anderen en 
elders wordt overgenomen en gevarieerd. 
Het bereik van het stilleven is dus veel 
beperkter, en het genre meer stereotiep, dan 
zijn abstracte benaming aangeeft - verwij
zend naar het schilderen van levenloze din
gen, en niet van situaties, bewegingen, 
roerselen. Binnen het oneindig aantal 
manieren om levenloze objecten te selecte
ren en te portretteren varieert het stilleven 
op een beperkt aantal basisbeelden. Bij het 
samenstellen van een stillevententoonstel
ling gaat het er daarom steeds om sterke 
‘vertegenwoordigers’ te kiezen, dat wil zeg
gen: werken en reeksen van werken die 
ofwel exemplarisch en typisch zijn voor de 
basisformule, ofwel eigenzinnig variëren en 
zo de mogelijkheden van de basisformule 
laten zien. Immers, wie goed gitaar kan spe
len, is nog geen goede bluesmuzikant: tech-
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Peter Binoit (1590-1632)

Porseleinvaas met bloemen, 1611 
Hessisches Landesmuseum, Darmstadt

nisch goed schilderen is nog iets anders dan 
weten wat men met en binnen een genre 
(nog) kan doen. De precieze schikking van de 
werken is daarbij essentieel: het is immers 
door middel van reeksen of ensembles van 
werken dat de kleine gelijkenissen en ver
schillen tussen de variaties op de basisbeel
den geaccentueerd worden, en dat duidelijk 
wordt waar het in de appreciatie van het 
stilleven om draait: de subtiele keuzes, de 
precisie van de compositie.

De hal voor tijdelijke tentoonstellingen van 
Gustav Peichl, achter het oude Stâdel, is 
met behulp van binnenmuren verdeeld in 
zeven ruimtes. De eerste zaal, over de hele 
breedte van de hal, toont de ‘voorlopers’. 
Daarna volgen drie secties met telkens een 
zaal en een kamer, waarbij kamer en zaal 
van kant wisselen. Binnen deze verdeling is 
een helder parcours uitgezet dat, tegen de 
klok in, door vijf zalen loopt en de 17de- 
eeuwse werken groepeert per beeldsoort, en 
vagelijk chronologisch. De laatste kamer met 
de 18de-eeuwse ‘voortzetting’ voert terug 
naar de eerste zaal en zo naar de proloog.

De eerste zaal met 17de-eeuwse stil
levens, getiteld Early Still Life Painting, bevat 
werk uit de eerste helft van de eeuw, en is 
bijzonder sterk. Frontaal hangt een reeks 
van vijf bloemstukken, die inzet met een 
klein boeket van Jan Brueghel, en met 
- centraal - een groot stuk van Peter Binoit. 
Op de linkerwand is een reeks gehangen 
van composities met vruchtenschalen van 
Isaac en Peter Soreau en Peter Binoit. Op de 
muur rechts hangt een superbe serie 
‘gedekte tafels’ van Georg Flegel, die door
loopt tot in de hoek. De nevenschikking van 
gelijkende werken benadrukt tegelijk de 
herhaling en de kleine verschillen, en geeft 
subtiel aan hoe te kijken.
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Georg Flegel (1566-1638)

Ontbijtje met appelen, suikergoed, brood en boter, z.d. 
Hessisches Landesmuseum, Darmstadt
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Bij Flegel komt de bijzondere beeldformule 
nadrukkelijk naar voor. Flegel kiest telkens 
dezelfde kleine en horizontale formaten, 
maar legt de horizon van zijn tafelblad hoog 
en vult het hele beeld met dingen die, dicht 
tegen elkaar geschoven en op elkaar gesta
peld, tot aan de bovenrand van het beeld 
komen. Door de zwarte achtergrond en 
doordat Flegel het tafelblad bijna steeds tot 
onderaan de beeldrand laat lopen, en nooit 
links of rechts een hoek afsnijdt om zo ‘leeg
te’ te creëren, krijgen de dingen geen ruim
te om te ademen. De beeldruimte wordt 
naar onderen toe samengedrukt: het is alsof 
het bovenste derde met Tucht’ telkens van 
het beeld werd afgezaagd. Het eindeffect 
van de nevenschikking in de tentoonstel
ling is een slideshow met een familie van 
objecten die, van het ene beeld naar het 
andere, onderling van plaats verwisselen in 
steeds dezelfde, claustrofobische ruimte. 
Georg Flegel, die zo goed als zijn hele leven 
in Frankfurt heeft geleefd en gewerkt, is na 
een lange periode van vergetelheid helemaal 
gerehabiliteerd, met een grote tentoonstel
ling in Frankfiirt in 1999 en twee uitgebrei
de publicaties. 2 Hij heeft ook portretten 
geschilderd, bloemstukken enzovoort. Deze 
homogene reeks biedt geen overzicht van zijn 
oeuvre, maar ze toont wel een mogelijkheid 
van het stilleven op zijn sterkst.

De reeks voorstellingen met vruchten
schalen op de tegenoverliggende wand is van 
de hand van meerdere schilders, en dus min
der homogeen, maar toch coherent genoeg 
om opnieuw een punt te maken. De reeks 
opent met een werk van de Antwerpenaar 
Jacob van Hulsdonck, uit een privéverzame- 
ling: een Chinese porseleinschaal gevuld met 
citroenen, appelsienen en granaatappelen, 
en met opengesneden vruchten langs de 
tafelrand geschikt, tegenover een duistere

achtergrond. Het motief was populair in 
Antwerpen en de Noordelijke Nederlanden, 
en is overgenomen door de tweelingbroers 
Isaak en Peter Soreau, zonen van Daniël 
Soreau die ook de leraar was van Peter 
Binoit, allen werkzaam in en rond Frankfurt. 
De reeks illustreert mooi dat dit soort beel
den niet simpelweg ‘naar het leven’, maar 
in de eerste plaats naar andere schilderijen 
werd geschilderd, met behulp van schets
boeken met voorbeelden. Zo hangen twee 
werken van Isaac naast elkaar waarop pre
cies dezelfde druiventrossen in verwante 
composities in twee verschillende schalen 
gelegd worden. Veel duidelijker dan bij 
Flegel is de klassieke beeldruimte van het 
stilleven bij de Soreaus zelf mede het onder
werp van het beeld: een legvlak, vooraan 
afgesneden door een donkere rand, die een 
leegte/diepte suggereert tussen vlak en 
beeldrand; een achtergrond gemaakt van 
ofwel een tafelrand en een zwarte leegte 
daarachter, ofwel van een duisternis die 
naar voor komt; een zijkant van de tafel die

Isaak Soreau (1604-na 1645)

Porseleinkopje, druivenschaal en vaas met bloemen, 
z.d., privé-verzameling
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Abraham Mignon (1640-1679)

Vaas met bloemen die omgestoten wordt door een kat, 
z.d., Musée des Beaux-Arts, Lyon

is afgesneden, waardoor de diepte vooraan 
en de donkerte achteraan worden verbon
den. Zo bestaan de dingen, gevangen in een 
beetje licht. Dikwijls laten voorwerpen 
tegen de rand vooraan, of objecten die 
balanceren op de rand van een schaal of 
drager, het gevaar en de zuigkracht van het 
donker en het niets voelen. 3 De Soreaus en 
Binoit kennen en beheersen perfect de 
mogelijkheden van de beeldruimte, maar 
hun werken zijn inderdaad nog ‘vroege’ 
voorbeelden van het genre. Ze schilderen 
vruchtenschalen en kleine bloemstukken, 
en ze verdelen de vruchtjes en bloemen op 
de tafel, maar het beeld blijft statisch: hun 
beelden tonen een machine waarvan de 
beschouwer de werking en de dreiging direct 
begrijpt, maar de machine werkt nog niet. 
De objecten zijn (nog) niet in de greep van 
het krachtenveld waarin ze zich bevinden.

Dat is ook (nog) het geval in de reeks met 
bloemstukken, waaronder opnieuw twee 
werken van Binoit. Het fictieve en gecompo
neerde karakter van de compositie is evi
dent, want de bloemen kunnen nooit alle
maal tegelijk bloeien, de bloemen bovenaan 
kunnen onmogelijk nog met hun stengels 
tot in de vaas reiken, de insecten zijn veel te 
groot in verhouding tot de bloemen en zijn 
dus uit schetsboeken gekopieerd of naar 
prenten geschilderd... Maar wat vooral 
opvalt is dat alle bloemen apart zijn geschil
derd, boven en naast elkaar in hetzelfde 
vlak, en als boeket geen volume krijgen en 
in de ruimte geplaatst worden. De bloemen 
verhouden zich symbolisch tot de beeld
ruimte, maar die ruimte heeft de bloemen 
nog niet in haar greep. Dit wordt zeer duide
lijk in een belangrijk en bekend schilderij 
van Abraham Mignon (geboren in Frankfurt 
in 1640, leerling van Marrel, die zelf leer
ling was van Flegel) uit het Musée des 
Beaux-Arts te Lyon, dat de bloemstukken
reeks afsluit: Bloemenvaas omgestoten door
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Hiëronymus II Francken (1578-1623) of Hans Francken (1581-1624)

Rijkdommen en de dood van de vrek, z.d.,Basel Kunstmuseum

een kat. De titel van het werk zegt méér dan 
er te zien is, want het schilderij toont hoe de 
kat een val omstoot waaruit meteen een 
muis ontsnapt, maar zelf verschrikt ziet hoe 
een vaas met bloemen kantelt en het water 
reeds over de rand gulpt, en zo van de ste
nen tafel stroomt. Een anjer is reeds geval
len, de steel van een tulp is geknakt en droge 
korenhalmen wijzen naar beneden of han
gen over de rand in de leegte. Mignon maakt 
hier de latente krachtwerking in de stilleven
ruimte zichtbaar, maar hij heeft er een anek
dote voor nodig: hij moet aan de compositie 
een gebeurtenis toevoegen, die de kracht
werking ülustreert. Door niet te tonen hoe de 
kat de vaas omstoot, maar door de kat te 
schilderen terwijl ze getuige is van het effect 
van haar eigen activiteit, verschuift - voor 
de beschouwers - de focus van de anekdote 
naar wat dit stilleven (en de beeldruimte van 
het stilleven als dusdanig) voorstelt: een 
wereld die kantelt in het niets.

In overzichtstentoonstellingen van stille
vens vormt de afdeling met guirlandes en 
bloemencartouches gewoonlijk het minst 
interessante onderdeel. Het trompe-l’oeil is 
in de regel niet veel beter, maar mikt ten
minste zonder voorbehoud op bravoure en 
effect. De compositie met een bloemen
krans, geschikt rond een nis of een cartou
che, met daarin een sculptuur of een kleine 
religieuze voorstelling, gaat in de richting 
van het trompe-l’oeil maar niet radicaal, 
waardoor het geheel snel decoratief wordt. 
Het is een variant die geen fictieve ruimte 
schept, het maakt geen beeld, maar toont 
gewoon virtuoos geschilderde bloemen. In 
Frankfurt is echter een wand gemaakt met 
werken die niet de courante stereotiepe 
devotiefiguren te zien geven, maar land
schapjes: twee van Jacob Marrel, die met 
zijn leerling Mignon zijn leven lang tussen 
Frankfurt en Utrecht pendelde, en die de 
stiefvader en (samen met Mignon) de leraar 
was van Maria Sybilla Merian. In plaats van 
een devotieobject versierd met onechte 
bloemen, krijgt men een architectuur- 
interieur dat opent op een verte, waarbij de 
guirlande gaat fungeren als het versierde 
kader rond een schilderij. Met de inzet van 
het stilleven heeft dit subgenre weinig te 
maken, maar de wand in Frankfurt toont 
wel een onverwacht sterke variant.

Van de zaal met de Early Stül Life Painting 
loopt het tentoonstellingsparcours, tussen 
de twee wanden met nis- en cartouchestuk- 
ken door, naar de kamer met 'vanitasbeelden 
en banketjes’. In feite zijn hier drie groepen 
van werken samengebracht: composities 
met schedels en dus expliciete vanitasbeel
den, met sterke werken van onder anderen 
Sebastian Stoskopff en van Johann Stumm 
(waaronder het schilderij, meen ik, dat 
model stond voor Gerhard Richters 'schedel- 
met-kaars'-motief). Verder een reeks banket- 
stillevens van de Haarlemse school, met 
onder anderen Willem Claesz. Heda en Jan 
Jansz. van de Velde III. En als begin, onmid- 
dellijk bij het binnenkomen rechts, twee wer
ken die de betekenis van de klassieke beeld
ruimte van het stilleven uitleggen.

Aan de ijdelheid der dingen wordt niet 
enkel herinnerd door eindigheidsymbolen
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Pieter de Ring (ca.1615-1660)
Harmen Loedingh (1637-na 1673)

Chinese porseleinschaal met aardbeien en een roemer, 
1665, Stâdel Museum, Frankfurt

zoals de gedoofde kaars, de zandloper, het 
uurwerk en de schedel, maar ook door de 
beweging van het ‘over de rand schuiven’. 
Het balanceren op de rand (en wat die 
oproept, zoals de afgrond, het vallen in het 
niets...) is een eindigheidsymbool dat op de 
scène van het stilleven door verschillende 
actoren vertolkt kan worden en, door de 
stereotiepe beeldruimte, als intrige in het 
genre zelf is ingeschreven. De twee beelden 
tonen overduidelijk, samen met talrijke 
andere voorbeelden, hoe de rand in de 17de 
eeuw als een eindigheidsymbool wordt 
begrepen. Het eerste werk is een - net om 
deze reden - bekend schilderij van Hans 
Francken of van Hiëronymus Francken uit 
Basel: een tafel met kostbaarheden (munt
stukken, juwelen, zilverwerk) en rechts 
bovenaan een doorkijk op een tafereel dat 
het hoofdbeeld uitlegt: een man op zijn 
sterfbed wordt er belaagd door duivels en 
trappelt een bankje weg aan het voeteinde 
van zijn bed, zodat zijn ‘aardse bezittingen’ 
die erop zijn uitgestald wegschuiven. De 
achtergrondscène legt uit wat de rand voor
aan het beeld betekent. Vergelijkbaar is het 
schilderij uit 1697 van Johann Rudolf 
Loutherburg uit Basel. Het is een ouder
wets, belerend schilderij, dat een metafoor 
uitlegt. We zien een hoop luxevoorwerpen 
met onder andere een Nautilusbeker, boe
ken, munten, bloemen en enkele klassieke 
eindigheidsymbolen, zoals de kaars en 
muziekinstrumenten, met onderaan in het 
midden van het beeld een opengeslagen 
boek dat reeds over de rand kantelt 
(“L’homme crée... un peu de boue ...estre de 
tans de poids...”), en links het verhaal van 
het levenseinde uitgebeeld door een reeks 
speelkaarten (La Fortune ou le monde/la 
Mort) die naar de rand schuiven, en waar
van de laatste twee (“Le Jugement, Le 
Diable”) reeds van de tafel zijn gegleden. 
Rechts zijn twee hopen en een stapeltje 
munten aan het schuiven gegaan, ze vallen 
over de rand in het niets. Met deze twee wer
ken als tussenstuk wordt het combineren 
van de banketjes met de conventionele 
vanitasbeelden in één zaal verantwoord. De 
zogenaamd ‘monochrome banketjes’ van 
de Haarlemse school zijn effectief moralise
rende beelden, die helemaal geen rijkdom 
tonen, maar als vanitasbeelden aan de 
‘rand’ herinneren. Het sterkste en mooiste 
werk van de ganse zaal - althans voor de 
moderne beschouwer, die niet te veel didac
tische duidelijkheid wil en geen zedenlessen 
meer verdraagt - is allicht het kleinste 
werkje, van Jan Jansz. Van de Velde III, met 
een wijnroemer op de hoek, aan de rand 
van een tafelblad gedrongen, en een aange
sneden citroen waarvan de schil net een 
halve draai over de rand krult. Die ene krul 
in de leegte vat Edgar Allan Poe’s ‘maal
stroom’ in één beeld samen.

Het klassieke stilleven gaat niet over het 
vatten en oproepen van de moderne ‘dinge- 
lijkheid’, of de intrinsieke vreemdheid van 
de objecten waar de menselijke betekenis en 
beleving van is afgegleden, en die daardoor 
eigenstandig, tegelijk levend en dood 
- unheimlich - zijn geworden. De basisbete
kenis van het klassieke stilleven zit in de 
betrokkenheid van de geschilderde voor
werpen tot de ‘rand’ van de drager waarop 
ze gelegd zijn. De twee laatste zalen met
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Jan Jansz. van de Velde (1620-1662)

Wijnglas met aangesneden citroen, 1649, 
Basel Kunstmuseum

vooral ‘late’ 17de-eeuwse stillevens - vis- 
en jachtstillevens, en pronkstillevens - 
tonen dit elk op hun manier. De hopen van 
vissen en dood wild, en de grote stromen 
van luxevoorwerpen gemengd met zeldza
me vruchten en duur voedsel, zijn - in 
tegenstelling tot de statische stapelingen in 
de zaal met de vroege stillevens - gedynami
seerd: ze reageren op het krachtenveld bin
nen de beeldruimte dat naar de rand en 
naar beneden zuigt. De visstillevens, die 
sowieso dode en glibberige objecten tonen, 
spelen met getrapte scènes, waarbij de vis
sen van het ene niveau naar het andere 
(soms van de ene schaal in de andere) glij
den, en waarbij opgehoopte tafeldoeken de 
verschillende trappen met hun plooien ver
binden en stroming en waterval suggere
ren. Bijzonder merkwaardig en sterk in deze 
sectie van de tentoonstelling is een breed en 
laag theatraal visstilleven van Jacobus van Es 
uit het Stâdel Museum. Van deze Antwerpse 
schilder zijn weinig werken bekend en weinig 
is over hem geweten - wel dat Rubens schil
derijen van hem bezat - maar dit stuk maakt 
nieuwsgierig.

Het overzicht culmineert in een zaal met 
pronkstillevens, en dus als vanzelfsprekend 
met Jan Davidsz. de Heem en zijn kring en 
navolgers, die de beeldformule hebben ont
wikkeld. Het Stâdel heeft uit de eigen verza
meling werken van onder anderen Jan en 
Cornelis de Heem, Pieter de Ring, en 
Abraham Mignon gekozen. Het gaat steeds 
om relatief grote, overladen werken, waar
op vanuit een hoog centrum in het beeld, of 
diagonaal, over een aantal trappen, een 
waterval van muziekinstrumenten, oesters, 
kreeften en schelpen, aangesneden meloe
nen, halve citroenen, bessen en druiven
trossen, kastanjes, bloemen en schenkkan
nen naar een tafelrand rollen of - in de 
‘sottobosco’s’ of ‘kreupelhoutstillevens’ - 
over de donkere aarde uitgestort worden. 
De kleinere exemplaren - met hier een heel 
mooie Willem van Aelst bijvoorbeeld - zijn 
meer ingehouden en het beeld is minder 
verzadigd. Bij de grote pronkstukken van De 
Heem wordt echter duidelijk dat het genre, 
na dit soort van extremen, slechts kan over
leven door opnieuw veel strenger te compo
neren en de beeldformule uit te puren. 
Want met het ‘banketje’ van Van de Velde 
nog zo vers in het geheugen, wordt zelfs een 
klein pronkstilleven als dat van Pieter de 
Ring, nochtans van bescheiden afmetingen, 
hopeloos breedsprakerig: een overbodige 
drukte van vruchtenschalen, druiventak
ken en garnalen, en zelfs met exact dezelfde 
roemer en halve citroen als bij Van de Velde 
- maar hier met een anderhalve krul meer, 
én te veel...

De zaal met pronkstukken is, zoals de hele 
tentoonstelling, sterk en overtuigend. Maar 
dan gaat het even verkeerd. Iemand is toch 
te ijverig geweest en heeft voor de tentoon
stelling een bijzondere bijdrage bedacht: 
centraal in de zaal met pronkstukken is een 
opvallende ronde tafel geplaatst met daarop 
een grote toren groenten en bewaarvruch- 
ten - de museumstaf had allicht geen zin 
om steeds bloemen en frambozen te verver
sen. Het ding en zijn afbeelding - kwestie 
van goed duidelijk te maken waarover het 
gaat? Deze misplaatste geste suggereert 
echter dat het stilleven als een soort van
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Justus Juncker (1703-1767)
Peer met insekten, 1765, 
Stadel Museum, Frankfurt

Adriaen Courte (werkzaam 1683-1707)

Stilleven met potje bosaardbeien en takje kruisbessen, 
1696, privé-verzameling

amuse-gueule is bedoeld om het honger
gevoel te prikkelen, of voor het eten fun
geert zoals porno voor seks.

De voornaamste inzet van de tentoonstel
ling in de zalen met de 17de-eeuwse werken 
is het samenbrengen en intelligent schikken 
van de werken. Het terrein is immers 
bekend en geordend, de ‘soort’ van het stil
leven en zijn families is beschreven, en de 
ruimte voor interpretatie is sowieso beperkt. 
Dat is niet het geval voor de in- en uitlei
ding, waar het genre gecontextualiseerd 
wordt. Die zalen bepalen, samen met de 
titel, het campagnebeeld en de catalogus, 
het perspectief van de tentoonstelling: ze 
geven aan waar de tentoonstelling over 
gaat en hoe te kijken. Met telkens één zaal 
in- en uitleiding, en telkens slechts enkele 
werken, kan men alle kanten op, en is er 
niet veel ruimte voor nuancering. Men 
moet dus weten wat men wil zeggen. De 
titel - Magie der Dirige- zet de beschouwer 
daarbij van bij het begin op het verkeerde 
been. De zogenaamde magie is een afgeleide 
van de 'dingelijkheid' van de dingen, waar
bij de dingen hun ‘ziel’ zijn kwijtgeraakt en 
gaan zwijgen, onbegrijpelijk worden, en 
met een dreigende kracht bezet lijken. Het 
stilleven is echter een premoderne drama
vorm die - theatertechnisch - gaat over de 
specifieke talenten van de spelers-objecten 
en de vraag hoe hen te casten en te plaatsen 
op een latent moraliserende scène.

De eerste zaal met de ‘proloog’, Das 
Stillleben vor dem Stillleben, dient om. “het 
emancipatieproces van het stilleven van 
symbolisch geladen Beiwerk in religieuze 
voorstellingen tot een zelfstandig onder
werp” te tonen.4 Dat lukt met een onverge
felijke kleine reeks van drie werken die dicht 
naast elkaar hangen, en het begin van de 
tentoonstelling vormen: de Lucca-Madonna 
van Jan van Eyck (die de aangekondigde 
Medici-madonna van Rogier Van der Weyden 
uit de catalogus, eveneens uit het Stadel, 
vervangt), een Madonna met kind van 
Goossen Van der Weyden (uit Basel), en een 
klein, verticaal paneel met een hoge vaas en 

een klein boeket van de 16de-eeuwse Duitse 
schilder Ludwig Tom Ring, geschilderd 
rond 1560. Doordat de drie werken elkaar 
bijna raken, wordt een beeldsequens ge
vormd. De tentoonstelling begint aldus met 
de twee appels of appelsienen op de venster
bank in de kamer van de Lucca-Madonna; 
gevolgd door een groter paneel (Van der 
Weyden) waar de rekwisieten van het dage
lijks leven van de Madonna, verzameld en 
vergroot, uitgestald liggen op het stenen 
parapet vooraan in beeld - met als bijzonder 
detail dat de tip van het kleed waarin het 
Kind gewikkeld is, tot tussen de vruchten en 
het mes op de boord reikt. En tot slot (het 
werk van Ring) een beeld dat inzoomt op 
het detail van de kan of vaas met bloemen, 
en dat aldus het bloemstuk isoleert dat 
zowel bij Van Eyck als Van der Weyden mee
speelt. In deze reeks voelt Rings beeld inder
daad nog aan als een fragment of een 
detail, terwijl het evengoed zou kunnen 
passen bij de ‘vroege’, statische bloemstuk
ken, die een boeket in een eigen ruimte 
plaatsen. In de ‘proloog’ hangen verder nog 
een groot trompe-I’oeil van een open wand
kast, en tekeningen van een wierookvat en 
bisschopstaf, die getuigen van een ‘primitie
ve’, gotische zin voor detail en een nauw
keurige weergave, en zo de beginreeks ver
sterken. Ze bevestigen dat de zin voor detail, 
de aandacht voor objecten en de bijna foto
realistische weergave nog geen stilleven 
opleveren.

De proloogzaal wordt echter verder 
gevuld met twee grote markt- en keuken- 
stukken, een miniaturenboek, een reeks 
etsen met details van insecten en vruchten 
van Hoefnagel, en een reeks voorstellingen 
van het paradijs en van ‘Orpheus bij de die
ren’, waarop de eerste dieren worden opge
noemd. Elk van deze werken hangt hier 
voor een bepaalde reden: men heeft in de 
literatuur de antecedenten van het stilleven 
inderdaad herkend in de marktscènes van 
Aertsen en De Beuckelaer, in het experi
menteren met optische instrumenten en 
quasiwetenschappelijke objectieve weerga
ve, in de encyclopedische interesse en de 
Kunstkammers enzovoort.5 Het is echter 
niet duidelijk waarom men hier (summier) 
naar deze antecedenten verwijst, en de vele 
andere hypotheses onvermeld laat, wan
neer de rest van de tentoonstelling daar ver
der toch niets meer mee doet. De verklaring 
zal wel zijn dat bijna al die werken uit het 
Stadel zelf komen, en men ze dus slechts uit 
het depot moest halen. Maar ze verzwakken 
de tentoonstelling.

Ook de contextualisering in de laatste 
kamer, de epiloog met de 18de-eeuwse wer- 
ken, roept vragen op. Het ensemble is wel 
consistent en laat toe de zaak scherp te stel
len. Bij het binnenkomen hangt links een 
van de mooiste werken van Adriaen Coorte: 
een van de zes bekende versies van de voor
stelling van niets dan een aarden potje met 
bosaardbeien, in dit geval met een tak 
kruisbessen die over de rand kragen van een 
stenen tafel, uit 169 6 - laatst nog te zien in 
de Ode aan Coorte, een indrukwekkend mooi 
overzicht van Coortes oeuvre in het 
Mauritshuis in Den Haag.6 Vervolgens twee 
kleine werkjes uit 1765 van Justus Juncker 
uit Frankfurt: twee pendants met een appel 
en een peer, telkens met een vlieg en een 
vlinder, elk geïsoleerd in het midden op een 
naakte, vierkante stenen sokkel. Het beeld 
met de peer is het campagnebeeld geworden 
van de tentoonstelling, het wordt gebruikt 
voor de affiche en de catalogus, en siert 
monumentaal uitvergroot de traphal die 
naar de tentoonstelling leidt. De schilderij
tjes van Juncker, die zelfs de gebarsten ste
nen sokkel met Coorte gemeen hebben, 
spreken inderdaad aan. Maar terwijl Coorte, 
die ook reeds aan het eind van een eeuw 
klassiek stilleven schilderde, radicaal kiest 
voor deze setting en voor dit beeldtype, en 
een oeuvre maakt binnen deze beperking, 
blijken de twee werkjes van Juncker toevals
treffers. Op de rechterwand van de kamer 
hangt immers een groot vis-wild-fruit- 
pronkstuk van Peeter Snyers uit het begin 
van de 18de eeuw, links en rechts geflan
keerd door twee vruchtenstillevens van 
Junckers waarin helemaal niets gebeurt. Hij 
tuimelt er pardoes van de metafysica in de 
salonkunst. De appel en de peer zijn sterk, 
maar dan omdat hij net in deze twee werk
jes de beeldformule treft die, na de slijtage 
van eeuwen variatie op een thema, over
eind blijft: het uitgepuurde beeld dat, met 
een minimum aan middelen, de basisfor
mule van het genre toont.

Jean Siméon Chardin (1699-1779)
Korfje met bosaardbeien, z.d., privé-verzameling

De moderniteit kan het ‘juiste beeld' niet 
meer geloven of verdragen. Enkel de over
drijving - het teveel of het te weinig- kan, 
precies omdat ze een ongeloofwaardig beeld 
oplevert, doen gelóven dat ze de oppervlak
te geweld aandoet en iets aan het licht 
brengt of onthult. De barokke overdrijving 
richting ‘teveel’ is een moeilijke methode, 
zoals het Gesamtstillleben van Snyers hier 
ook laat zien: letterlijk te groot, met vis én 
wild én groente, te duidelijk, met nog senti
mentele anekdotes van vechtende katten en 
honden erbij die de 19 de eeuw aankondi
gen. De methode van het ‘te weinig’, de 
strenge beperking of vereenvoudiging, 
‘werkt’ doorgaans veel beter. In het dubbel
beeld van Junckers bijvoorbeeld, dat boven
dien een prachtig beeldrijm vormt met de 
twee vruchten op de vensterbank van de 
Lucca-Madonna, waarmee de tentoonstel
ling opent. Voorbij Junckers’ toevalstreffers 
wijst de tentoonstelling finaal wel naar de 
‘toekomst’ van het stilleven. Dit met een 
reeks die niet (enkel) de klassieke traditie 
bewerkt of uitpuurt en zo voortzet, maar 
(ook) het begin is van iets anders, als afslui
ter: drie Chardins, op de laatste wand van 
de kamer. De keuze voor Chardin is wellicht 
ingegeven door de omstandigheid dat het 
Stadel een prachtige Chardin in huis heeft. 
Maar het trio van de twee wildstillevens en 
de korf met bosaardbeien, die samen de car
rière van Chardin overspannen, ‘vaut le 
détour’, en imponeert. Chardin is virtuoos 
en hij vereenvoudigt tegelijk. Hij speelt vir
tuoos met de mogelijkheden van de beeld- 
ruimte, maar voorbij het latent moralisme. 
In de twee wildstukken in Frankfurt, zoals 
in alle soortgelijke beelden in zijn oeuvre, 
speelt hij de stereotiepe mogelijkheid van 
het opgehangen kadaver geheel uit: de ver
ticale, neerwaartse beweging wordt aange
duid door het gevogelte of de haas die, opge
hangen aan een poot, in het midden van 
het beeld recht naar beneden wijst. Chardin 
gebruikt verder weinig acteurs, maar laat 
de beeldruimte zelf het werk doen: hij kiest 
voor smalle zones, een duidelijke geleding 
van de terrassen, en versmalt het legvlak 
soms tot een richel die de neerwaartse 
beweging nauwelijks vertraagt.

In de Patrijs met peer en de Korf met bos
aardbeien varieert Chardin niet meer virtuoos, 
maar begint er ook werkelijk iets nieuws. Zo 
legt hij in de Patrijs uit het Stadel één dood 
dier en één peer in het midden van het 
beeld, op de rand van het vlak, maar hij laat 
de kop van het dode dier niet, zoals men een 
eeuw lang gedaan heeft, over de rand kra
gen. Hij draait de kop van het dier zó dat het 
omhoog kijkt, en schildert in het midden 
over de rand, op de plaats waar men voor
heen zijn kop legde, een strop. Dit is geen 
vanitasbeeld meer. In het doek met de bos
aardbeien plaatst hij de korf met een onna
tuurlijk hoog gestapelde hoop aardbeien, 
waarvan er geen enkele ‘ontsnapt’ en naar 
voren rolt, dominant en precies in het mid
den van het beeld. Het kleine werk krijgt zo 
een uitzonderlijke monumentaliteit, waar

bij de massa van de vruchten in 
gehouden wordt door net simpele glas met 
watér, de ‘koppels’ van twee witte anjers en 
een nogal expliciet erotische combinatie 
van een perzik met twee kersen-met-steel. 
Chardin kent zeker de spiritueel-morele 
betekenis van het stilleven, maar behandelt 
ze als een conventie. De moderniteit heeft 
geen religie of gemoraliseer meer nodig om 
de eindigheid te beseffen. In deze stillevens 
vervaagt het beeld, de dingen worden 
getoond zoals ze alleen maar schilderkun
stig gezien kunnen worden, de theatraliteit 
wordt getemperd, de patrijzen op de grond 
kondigen de late, filmische stillevens van 
Goya aan. 7 Het is een belevenis om het 
ouderwetse aardbeienpotje van Coorte en 
de ‘moderne’ aardbeienkorf van Chardin in 
één kamer samen te zien. Twee absolute 
meesterwerken groeten elkaar. Tussen deze 
twee werken ligt de waterscheiding die de 
oude wereld scheidt van de moderne kunst. 
Les grands peintres s’aiment de loin.

Noten

1 Jochen Sander (red.), Die Magie der Dinge. 
Stilllebenmalerei 1500-1800 (cat.), 
Frankfurt/Ostfildern, Stadel Museum/Hatje 
Cantz Verlag, 2008, p. 14.

2 Kurt Wettengl (red.), Georg Flegel. 1566-1638. 
Stillleben, Stuttgart, Gerd Hatje, 1999. Cfr. Deel 
IV: Stillleben in Frankfurt Am Main und Hanau, 
pp. 247-290. Zie ook de monografische studie 
van Anne-Dore Ketelsen-Volkhardt, Georg 
Flegel. 1566-1638, München/Berlin, 
Deutscher Kunstverlag, 2003.

3 Over de betekenis van de ‘rand’ en de beeld
ruimte van het stilleven als verzwakt vanitas- 
symbool heb ik geschreven in De beeldruimte 
van het stilleven. Van Cotàn tôt Coorte, in: De 
WitteRaafm. 67, mei 1997 (zie www.dewitte
raaf.be - archief). De tekst is licht herwerkt in 
het Frans en in boekvorm verschenen: Bart 
Verschaffel, Essais sur les genres en peinture. 
Nature morte, portrait, paysage, Brussel, La 
Lettre Volée, 2007.

4 Uit de tentoonstellingsbrochure.
5 Te beginnen met de monumentale catalogus 

van de grundlegende tentoonstelling Stillleben in 
Europa van 1980 in Münster en Baden-Baden, 
die het nagaan van de antecedenten van het 
stilleven als hoofdthema had.

6 Mauritshuis, 2008. Zie Quentin Buvelot, De stille
vens van Adriaen Coorte (werkzaam c. 1683-1707). 
Met oeuvrecatalogus, Zwolle, Waanders, 2008.

7 Voor een recent, belangrijk overzicht van Goya’s 
stillevens: Bodo Vischer, Goya's Stillleben. Das 
Auge der Natur, Petersberg, Imhof Verlag, 2005.

De tentoonstelling Die Magie der Dinge. 
Stilllebenmalerei 1500-1800 Hep van 20 
maart tot 17 augustus 2008 in het Stadel 
Museum te Frankfurt. Tot 4 januari 2009 is ze 
te zien in het Kunstmuseum Basel, St.Alban- 
Graben 16, 4010 Basel (061/206.62.62; 
www.kunstmuseumbasel.ch).

http://www.dewitteraaf.be
http://www.kunstmuseumbasel.ch
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( Van abbecoueuco, einooven )
Op zoek naar de Neerlanditude

Over Be[com]ing Dutch. (Van Abbemuseum, Eindhoven)

JAN BLOMMAERT

De tijd dat kunstmusea zichzelf definieer
den als tempels voor de cultus van iets heel 
bijzonders, afgescheiden van de rest van de 
wereld en van het plebs dat toch geen notie 
had van kunst - die tijd ligt al lang achter 
ons. Je ziet overal ter wereld hoe kunst
musea, precies omwille van de specificiteit 
van hun product, manmoedig op zoek gaan 
naar een plaats in (of als) het hart van de 
samenleving, Sociaal-artistieke en pedago
gische projecten zijn nu legio, en toonaan
gevende musea pogen vaak door middel 
van bepaalde statements van kunstenaars 
en curatoren een stem in de grote maat
schappelijke en politieke debatten te laten 
horen. Extreem-rechts is daarbij zeer vaak 
het doelwit. Het klikt niet tussen kunst en 
extreem-rechts: kunst is per definitie open 
en divers, en evolueert, omdat kunstenaars 
weigeren het paadje van de normaliteit te 
volgen;, extreem-rechts ontkent al die dingen 
en staat dus voor geslotenheid, normaliteit, 
ouderwetsheid. Men ziet in Filip Dewinter of 
Jean-Marie Dedecker niet meteen een ver
fijnde cultuurpatron; men kan zich moeilijk 
inbeelden dat ze een stuk van Jan Fabre lus
ten - en Jan Fabre lust hen evenmin.

Dat er in dat spel tussen kunst en extreem
rechts nogal wat aan wederzijdse stereo
typering wordt gedaan ligt voor de hand, en 
bijgevolg hebben de statements vanuit de 
kunst in de regel bitter weinig invloed op 
het politieke getij waarop extreem-rechts 
drijft. Vele jaren sociaal-artistiek werk in dit 
land, gericht op integratie van minderheden 
en het bevorderen van een goede verstand
houding tussen de diverse bevolkingsgroepen 
(zoals dat heet) hebben niet verhinderd dat 
extreem-rechts er nu beter voorstaat dan 
ooit en zich op een zucht van de macht 
bevindt. Nu kan men zeggen: niets heeft dit 
kunnen verhinderen - het veiligheidsbeleid 
evenmin als het onderwijs, de media of noem 
maar op. De hele samenleving heeft zich 
geleidelijk aan gewoon gemaakt aan de aan
wezigheid van extreem-rechts en is, beetje bij 
beetje, dat zwarte schaap als een gewoon 
huisdier gaan beschouwen. En die evolutie 
hebben ook kunstenaars niet kunnen keren.

Die evolutie is niet specifiek Vlaams; ook 
Nederland kreeg ruimschoots zijn deel, eerst 
met Fortuyn en daarna met Geert Wilders 
en Rita Verdonk. Rechts-populistische poli
tici van dat slag lijken aan een onstuitbare 
opmars bezig. Nederland heeft de afgelopen 
jaren een zodanige kwak naar rechts gekre
gen dat het land decennia zal nodig hebben 
om er zich van te herstellen. Wie de specta
culaire opmars bekijkt van Verdonks Trots 
op Nederland, begrijpt dit maar al te goed: 
het is een uiterst populair brouwsel van per
fect uitgevoerd populisme. Verdonk heeft 
geen partij, wel een ‘beweging’, die voor- 
namelijk via een website werkt. Die website 
heeft de structuur van een magazine van 
het type Flair, met allerhande opiniepeilin- 
getjes, weetjes, aan te schaffen gadgets, 
grote foto’s, catchwords en korte citaten, en 
veel plaats om ‘je eigen mening’ te geven. 
Verdonk heeft geen programma; ze laat 
‘Nederland’ aan het woord op haar website 

en haar tochten doorheen het land, en 
daarvan zal ze te gelegener tijd een samen
vatting maken die ze als ‘haar’ programma 
in Den Haag zal verkopen. Dat programma 
zal dan staan voor ‘wat Nederland echt wil’. 
Rita zelf definieert dit niet, de mensen vertel
len haar dat. Wilders is wat traditioneler, 
maar ook hij is bijzonder actief op het inter
net en beoefent de genres van de late moder
niteit: de weblog en het YouTube-filmpje. En 
ook hij hecht belang aan de meningen van 
‘de mensen’ te lande, en vindt dat die menin
gen in Den Haag meer weerklank moeten 
krijgen.

Het is tegen die achtergrond dat het pro
ject van het Van Abbemuseum moet gezien 
worden. Be[com]ing Dutch ging van start in 
2006, en het plan ontving de Stimulerings- 
prijs voor Culturele Diversiteit van de 
Mondriaan Stichting. In dit project wil het 
Van Abbemuseum middenin de wereld gaan 
staan en een luide stem laten klinken in de 
grote politieke en maatschappelijke debat
ten in Nederland. Dat zijn dus per definitie 
de debatten die door Wilders en Verdonk op 
gang worden gehouden, en die gaan over 
Nederlandse identiteit - de zoektocht naar 
de essentiële Neerlanditude in een tijdperk 
van globalisering, zouden we kunnen zeg
gen. Be[com]ing Dutch (interessant genoeg 
een Engelse titel) staat voor een reeks dis
cussies, lezingen en debatten, een aantal 
culturele evenementen die.in heel Eindhoven 
werden georganiseerd, en een aantal kunst
werken in en rond het museum. Het staat 
tevens (en eigenlijk vooral) voor een archief 
en een website. Het archief domineert de 
toren van het Van Abbemuseum. Aan was
lijnen opgehangen vindt men verslagen van 
evenementen, documenten rond die evene
menten, videoverslagen en andere sporen 
van de discussies en lezingen die werden 
gehouden. De website www.becomingdutch 
.com is heel beperkt en bevat een tijdlijn 
waarop alle evenementen geplot zijn, een 
korte introductietekst en een woordenboek. 
Dat laatste ligt ook in de toren van het 
museum her en der verspreid, en je kan je 
eigen exemplaar meepikken. Het woorden
boek bevat definities, opgesteld door het pro
jectteam, van begrippen zoals ‘diversiteit’, 
‘cultuur’ en ‘becoming’. Net als op Verdonks 
website kunnen bezoekers van de Be[com]ing 
Dutch-website hun eigen definities invoeren 
en nieuwe termen aanreiken. De vraag
stelling is in essentie die van Wilders en 
Verdonk: wat is het om Nederlander te zijn in 
een laatmodern tijdsgewricht waarin mi
gratie de maatschappelijke orde veranderd 
heeft, en waarin religie (in hoofdzaak islam) 
opnieuw een sterk diakritisch element in de 
maatschappij is geworden? Het Van Abbe
museum zelf voegt daar nog aan toe: en hoe 
kan kunst hierop antwoorden formuleren? 
Hoe kan een museum voor die antwoorden 
een spreekbuis zijn in de samenleving?

Rond die laatste vraag organiseerde het 
museum eind 2007 de zogeheten “Eindhoven 
Caucus”. Op de website werd dit evenement 
als volgt omschreven:

Een ‘caucus’ is gewoonlijk een bijeenkomst van 
politici, die besluiten nemen over het toekomstige 
beleid. De bedoeling van de Eindhoven Caucus 

was om de discursieve omgeving binnen de stad 
te stimuleren en de mogelijkheid te scheppen voor 
onze ambitie: de kunst moet zich mengen in het 
maatschappelijk leven en het politieke denken.

De Caucus bracht een breed scala bijeen 
van mensen uit het sociale en artistieke 
veld, en zocht (getuige de lijst van deel
nemers) duidelijk naar een leuke ‘mix’ van 
Nederlanders-van-geboorte en anderen. 
Thematisch was de Caucus opgebouwd 
rond een aantal paradoxen:

• De heropleving van nationalisme versus de 
realiteit van globalisering en migratie. Hoe 
kan de kunst zich een weg uit deze tweedeling 
verbeelden?

• De wederopkomst van religie als de dominante 
culturele identiteitsaanduider versus de secu
laire globalisering van het kapitaal. Hoe kan 
de kunst in deze tijd identiteit op een andere 
wijze uitbeelden?

• De autonomie van de kunst versus het 
gebruik ervan (kritisch, economisch en maat
schappelijk).

• Hoe kan een museum verandering teweeg
brengen in een provinciestad (Eindhoven).

• Kan de kunst de politiek veranderen, bepaalt 
de politiek de kunst?

Rond deze themata werden sprekers als 
Homi Bhabha, Gayatri Spivak, Dieter Lesage 
en Paul Scheffer uitgenodigd, en de Caucus 
discuteerde er vlijtig op los. De caucus is tra
ditioneel een vorm van directe democratie, 
een vergadering waarbij de ‘basis’ stand
punten bepaalt en vertegenwoordigers kiest 
voor belangenbehartiging op een hoger 
niveau.

Een van de vragen die de Caucus aan
kaartte was of politiek de kunst bepaalt. 
Afgaande op de structuur van de Caucus, 
en eigenlijk die van het gehele project, is dit 
duidelijk het geval. Politici zoals Wilders en 
Verdonk hebben het model aangereikt 
waarbinnen het Van Abbemuseum zijn 
oefening aanvatte; de politiek tekende de 
krijtlijnen waarbinnen de kunst haar ding 
deed. Zoals Verdonk koos men voor een 
model van directe democratie (de caucus en 
de interactieve website) eerder dan bijvoor
beeld voor een instruerend model waarin 
men spreekt en argumenteert vanuit een 
positie van autoriteit. Het format is: breng 
mensen bijeen, laat ze debatteren en er zal 
een antwoord uitkomen dat dan door de 
hele organisatie verder wordt uitgedragen. 
Laat vooral de mensen zelf aan het woord. 
Men koos, zoals we al zagen, tevens voor 
vragen die ook Verdonk en Wilders aan het 
hart liggen, en voorzag die vragen van een 
lichte artistieke inflectie - welke rol kan de 
kunst daarin spelen? En ook de fundamen
tele ideologische uitgangspunten van de 
politiek werden overgenomen: de probleem
stelling dat de kwestie van Neerlanditude 
vandaag de dag allesbehalve duidelijk is, 
samen met de suggestie dat fenomenen 
zoals immigratie, maatschappelijke super- 
diversiteit en radicaliserende islam daar iets 
mee te maken hebben. Met andere woorden, 
het politieke en ideologische wereldbeeld dat 
mensen zoals Wilders en Verdonk in 
Nederland, en Dewinter en Dedecker in 

Vlaanderen aanhangen - dat wereldbeeld 
ligt ook ten grondslag aan Be[com]ing Dutch. 
Het project heeft de impliciete discursieve 
orde van zijn tegenstrever overgenomen.

Dit heeft voor- en nadelen. Het voordeel is 
dat men andere antwoorden kan verzinnen 
dan de tegenstrever; het nadeel is dat deze 
antwoorden binnen het krachtenveld blij
ven dat door de ideologische uitgangspun
ten van de tegenstrever wordt bepaald. Men 
kan, samengevat, een oppositiediscours 
maar geen antihegemonisch discours con
strueren. Een antihegemonisch discours 
plaatst zich buiten de ‘normale’ patronen 
en uitgangspunten, en stelt de definitie van 
die ‘normaliteit’ zelf in vraag. Een opposi
tiediscours laat een afwijkende of tegen
draadse stem horen binnen de bestaande 
normaliteit. Het aanvaardt dus de heersen
de definitie van het normale, en dat is een 
nadeel voor wie het debat fundamenteel wil 
herschikken.

Laat me dit nadeel even kort illustreren 
met een verwijzing naar de fundamentele 
paradox van het integratiediscours. De 
Belgische integratiedoctrine kwam tot 
stand in de late jaren 80 - men herinnert 
zich het duo Paula D’Hondt en Johan 
Leman nog wel. Het was een goedbedoelde 
doctrine, die de ‘vreemdelingen’ (zo heetten 
ze toen nog) nauwer bij de ‘Belgische 
samenleving’ wou betrekken. De doctrine 
was echter gebaseerd op een probleem
definitie die was aangereikt door extreem
rechts, en die ervan uitging dat die vreem
delingen op dat moment niet geïntegreerd 
waren, en dus integratie nodig hadden. In 
één beweging werd de hele migratie voorge
steld als een proces waarbij men van binnen 
een andere samenleving ergens buiten de 
onze belandde, en waarbij men van een per
fect geïntegreerde toestand in een her
komstland (Turkije of Marokko bijvoor
beeld, en cultureel in een islamitische 
plattelandscultuur) overging naar een vol
komen ongeïntegreerde toestand in ons 
land. Het duurde een tijdje vooraleer men 
doorhad dat deze uitgangspunten zowat de 
hele sociologie van de migratie ontkenden, 
de migrant fundamenteel problematiseer
den en hem/haar dan ook ten gronde ver
oordeelden tot een eeuwigdurend proces 
van ‘integratie’. En in die tussentijd hield 
het Vlaams Blok nooit op deze gespleten
heid uit te buiten. Gegeven het problema
tische karakter van de aanwezigheid van 
deze mensen hier, zou men ze betèr naar 
ginder terugsturen. Ginder waren ze uitste
kend geïntegreerd, terwijl het kleinste inci
dent kon worden aangegrepen om aan te 
tonen dat ze hier niet geïntegreerd waren. 
Het punt is dat het concept ‘integratie’ op 
een probleemdefinitie van extreem-rechts is 
gebaseerd. Ten gronde waren beide partijen 
het eens over het fundamenteel problema
tische en abnormale karakter van migratie 
en de daaruit volgende diversiteit. De ene 
groep - extreem-rechts - gaf daarop als 
antwoord dat men die mensen best terug
stuurde naar het land van herkomst. De 
anderen - de Belgische overheid en een heel 
leger welzijnswerkers - gaven als antwoord 
dat men de scherpe kantjes van de diversi
teit moest afvijlen, respect moest betonen

http://www.becomingdutch
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voor de ‘eigenheid’ van de ander en indivi
dueel ‘tolerant’ moest zijn voor die vreemde 
kwasten in onze samenleving en hun rare 
gewoonten. Het klare en kordate verhaaltje 
van de eerste groep lag om overduidelijke 
redenen beter bij een aanzwellend deel van 
de goegemeente dan het weifelende en voor
waardelijke verhaaltje van de tweede groep.

Men kan een wedstrijd moeilijk winnen 
wanneer de spelregels volledig op het lijf 
van de tegenstrever zijn geschreven. Dat is 
het grote nadeel waarover ik het had, en ik 
ben bang dat Be[com]ing Dutch in hetzelfde 
bedje ziek is als de oudere integratiedoctrine. 
Meer nog, men kan het hele project makke
lijk lezen als een zoveelste oefening rond die 
doctrine, met dezelfde jammerlijke beper
kingen. Wanneer het Van Abbemuseum zich 
in het maatschappelijke debat begeeft, zou 
het niet in de val mogen trappen om de 
dominante basistermen ervan over te ne
men. Zo neemt het museum immers de 
krachtlijnen van het discours van Wilders 
en Verdonk over, samen met een aantal for
mats die zij gebruiken om dat debat te voe
ren: de website, de Caucus, de gedreven 
‘zoektocht’ naar Neerlanditude. Het hele for- 
mat-repertoire van het laatmoderne popu
lisme wordt in die zoektocht aangesneden.

Men kan in die zoektocht natuurlijk ook 
andere dingen vinden - dat is het voordeel 
dat ik hierboven aangaf. Vanzelfsprekend 
schaart het Van Abbemuseum zich niet 
achter de robuuste essentialismen die Wilders 
en Verdonk propageren. In Be[com]ing 
Dutch zal men vergeefs speuren naar de 
radicale blankheid en de wereld van het 
Oranjegevoel die Verdonk aanhangt. Onder 
de sprekers op de Caucus vond men welis
waar Paul Scheffer, maar ook (en in belang- 
rijker rollen) hogepriesters van de culturele 
fragmentatie zoals Homi Bhabha en Gayatri 
Spivak. De deelnemende kunstenaars vor
men een zeer bont gezelschap, met onder 
anderen Nederlanders werkend buiten 
Nederland, en niet-Nederlanders werkend 
in Nederland. Tijdens de lezingen en debat
ten ging men, afgaande op de fragmenten 
die ik ervan kon zien, duidelijk de toer van 
anti-essentialisme, pluralisme en culturele 
versnippering op - dit (alweer) in de goede 
oude integratietraditie. Men roerde ook 
geregeld een militante trom over de plaats 
en rol Van het museum in de maatschappij 
en het politieke debat. Wilders en Verdonk 
waren veraf, zoveel is zeker.

Dat de antwoorden niet altijd even beslis
send of duidelijk waren, ligt eveneens voor 
de hand. Want welke taal gaat men gebrui
ken, als men de discursieve orde van de 
tegenstrever overneemt én daarbij hoger- 
genoemde ambities koestert. Het museum 
wil een centrale plaats opeisen in het maat
schappelijke debat en contra Verdonk en 
Wilders een boodschap uitdragen van plu
ralisme en multiculturele diversiteit. Deze 
ambitie dwingt het museum tot duidelijkheid 
in het vertolken van zijn boodschap, en stelt 
het voor de keuze tussen een aantal model
len die daarbij kunnen worden gehanteerd. 
Gebruikt men een populistisch model waar
bij men (Verdonk en Wilders achterna) zo 
duidelijk mogelijk de politieke boodschap 
tracht te vertolken? Een didactisch model 
waarbij, men het kunstwerk duidt in relatie 
tot de maatschappelijke vragen waarop het 
zou moeten inspelen? Of een propaganda
model waarbij men kunst expliciet ten dien
ste stelt van een politieke of maatschappe
lijke boodschap? Wil je de tentoonstelling op 
haar ambities beoordelen, dan moet je ver
trekken van dit principe van duidelijkheid: 
hoe duidelijk en overtuigend is Be[com]ing 
Dutch als een interventie in een maatschap
pelijk debat waarvan de spelregels in han
den zijn van Verdonk en Wilders?

Het archief is de kern van de tentoonstel
ling. Het is een puur reflexief object: een dat 
over zichzelf gaat. De enkele werken die uit
drukkelijk tot het Be[com]ing Dutch-project 
behoren, worden niet afzonderlijk gepre
senteerd, maar staan tussen de rest van de 
geëxposeerde collecties. Zo wordt natuurlijk 
alles en niets deel van dit project. En inder
daad, wie zich aandient aan de kassa kan 
een ‘Zomertoer’-brochure kopen waarin 
geen melding wordt gemaakt van het pro
ject. Men kan het Van Abbemuseum dus 
bezoeken zonder dat de aandacht op 
Be[com]ing Dutch wordt gevestigd. Men kan 
ook een brochure over het project krijgen, 
maar een groot gedeelte van wat die bro
chure bevat, is niet in de zalen te zien. Niet
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eenvoudig voor de doorsneetoerist, die 
allicht enkele uren moet reflecteren over de 
complexiteit van dit alles. Vermits project- 
specifiek werk gewoon naast de rest van de 
collectie staat, kan het hele Van Abbemuseum 
in zijn huidige opstelling als een deel van 
Be[com]ing Dutch worden gezien, en zo’n 
lectuur bleek voor mij de meest productieve.

Interessant was bijvoorbeeld het contrast 
tussen twee beeldcomplexen, ook al ben ik 
er nog steeds niet uit of ze wel of niet tot het 
project behoorden. Het eerste is een zaal 
waarin men ‘sterren op het doek’ toont: 
portretten van Bekende Nederlanders zoals 
Paul de Leeuw, Henny Huisman en Guus 
Hiddink. Het tweede is een video-opstelling 
van Wendelien van Oldenborgh waarin ze 
oorspronkelijke teksten uit het Nederlandse 
koloniale verleden laat uitspreken door 
‘koloniale’ subjecten. Men hoort dus 17de- 
eeuwse Hollandse woorden over Surinamers 
uit de mond van Surinamers. De kneuterig- 
huiselijke herkenbaarheid van Hollandse 
mediasterren (de essentiële blankheid en 
het ‘ons’/oranjegevoel van extreem-rechts) 
verhield zich bepaald ongemakkelijk tot de 
koloniale en antikoloniale stemmen van 
Van Oldenborgh - het verschil tussen de 
eendimensionaliteit van de ‘sterren’ en de 
veelstemmigheid bij van Oldenborgh was 
groot. Terzelfdertijd kon men bij de ‘sterren 
op het doek’ nog een zekere tongue in cheek 
bespeuren - wat dóén die mensen hier 
eigenlijk? Die ironie was door de nogal trans
parante rolomkering bij Van Oldenborgh 
dan weer volkomen zoek. De contrasten tus
sen deze twee beeldcomplexen deden me 
wel wat, en een iets duidelijker connectie 
tussen beide gehelen - een iets didactischer 
benadering - zou heel nuttig zijn geweest.

Nog meer was ik onder de indruk van een 
ander contrast dat men kan ervaren wan
neer Be[com]ing Dutch naadloos in de collec
tie overgaat. Het Van Abbemuseum beschikt 
over een uitstekende verzameling werken 
van de Sovjet-'constructivist' El Lissitzky, 
mooi opgesteld in combinatie met werk van 
Van Doesburg, Mondriaan en Moholy-Nagy. 
In het werk van Lissitzky ziet men een dub
bele beweging. Er is enerzijds een streven 
naar pure vorm, naar een volkomen ab
stracte en daardoor universele vormentaal. 
Terzelfdertijd echter is er het feit dat dit 
werk snel deel werd van een typische Sovjet- 
beeldtaal. Universeel en particulier lopen 
hier volledig samen: het streven naar een
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El Lissitzky

Breek de witten met de rode wig, 1919-20

volmaakte abstractie werd meteen een figu
ratief en politiek inzetbaar medium, dat 
mee gestalte gaf aan het culturele land- 
schap van de vroege Sovjet-Unie en er een 
van de meest herkenbare iconen van werd. 
Lissitzky ontwierp een spreekgestoelte voor 
Lenin, en hij was ook de ontwerper van pro- 
paganda-affiches (zoals het befaamde “Breek 
de witten met de rode wig”, te zien in het Van 
Abbemuseum) en van boekomslagen. Mij 
lijkt het dat vragen omtrent de relatie tussen 
kunst en politiek, en tussen kunst en natio
nale identiteit, bij Lissitzky antwoorden heb
ben gekregen die misschien bruikbaar 
waren geweest als historische inspiratiebron 
voor Be[com]ing Dutch. Ze laten in ieder 
geval aan duidelijkheid niets te wensen over 
en verdienen alleen al daarom wat meer 
aandacht. Men zou zich bijvoorbeeld kun
nen afvragen of de relatie tussen kunst en 
politiek niet altijd en onvermijdelijk aspecten 
van propaganda inhoudt, zodat de kunste
naar die zich politiek engageert meteen een 
propagandist wordt (iets wat bijvoorbeeld 
Warhol goed leek te begrijpen, maar waar 
ook Tuymans zich allicht in zou kunnen vin
den). Dit gegeven tovert meteen heel wat 
onduidelijkheid weg uit de vraagstelling 
omtrent de relatie tussen kunst en politiek.

Er zit dus genoeg stof tot nadenken in de 
collectie van het museum, maar er worden 
geen verbanden gelegd, geen themata uit
gesneden, geen trajecten gedefinieerd vóór 
de bezoeker. Het gaat hem hier over het 
model waarmee men dergelijke politieke 
projecten aanpakt. Er zijn heel wat modellen 
beschikbaar - een pedagogisch en didactisch 
model, een propagandamodel, een populis
tisch model, een louter esthetisch en com
mercieel model, noem maar op. Het model 
dat het Van Abbemuseum heeft gekozen is 
onduidelijk, en de beeldtaal wordt slechts 
politieke taal wanneer de bezoeker daartoe 
zeer aanzienlijke inspanningen doet. De 
vraag is of men op die manier bereikt wat 
men wil (en beweert te) bereiken—de duide
lijkheid en de overtuigingskracht die men 
nodig heeft om Verdonk en Wilders van 
antwoord te dienen. Ik bezocht het museum 
samen met mijn 15-jarige zoon - een jon
gen die wel oren heeft naar politieke bood
schappen en best ook wel cultureel gretig is. 
Helaas kan ik niet beweren dat hij veel 
opgestoken heeft van Be[com]ing Dutch. Het 
opzet is duidelijk gericht op volwassenen, op 
behoorlijk gesofistikeerde en intellectueel
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heel erg vindingrijke volwassenen. De per
manente politieke caucus van het Van 
Abbemuseum nodigt dus slechts een heel 
beperkte groep mensen uit, en ik kan me 
niet ontdoen van de veronderstelling dat dit 
niet de bedoeling kon zijn, gegeven de ambi
ties van het museum. Indien zo'n museum 
zichzelf in het centrum van het maatschap
pelijk debat wil plaatsen, dan moet het zijn 
sociologie even kritisch bekijken. Op dit 
ogenblik zit het ver (héél ver) in de marge 
van de maatschappij. En indien het museum 
expliciet een beweging maakt van kunst 
naar politiek, dan moet het inspanningen 
doen om de bezoeker die in eerste instantie 
de politieke taal wil herkennen het leven 
wat makkelijker te maken. Het moet dus 
een van de drie modellen gebruiken die ik 
eerder aangaf: een populistisch model, een 
didactisch model of een propagandamodel.

Dit brengt me full circle terug bij het punt 
waarmee ik dit essay begon. We zien hier 
een museum dat een ernstige inspanning 
doet om geen elitetempel te zijn. Maar 
zodoende begaat het twee vergissingen. 
Eén, het neemt de impliciete discursieve 
orde van zijn tegenstrevers over, en ver
nauwt zo de ruimte waarbinnen het ant
woorden kan ontwikkelen. En twee, die ant
woorden worden geformuleerd op een 
manier die te veel inspanningen vergt van 
de bezoeker, en een groot deel van het 
mogelijke publiek uitsluit. Men aanvaardt 
de spelregels en de krijtlijnen van het maat
schappelijk debat zoals het door Verdonk en 
Wilders wordt gedomineerd, maar men 
faalt in de opdracht van duidelijkheid en 
overtuigingskracht die inherent is aan de 
overname van die uitgangspunten. Het 
gevolg is dat het museum netjes blijft zitten 
op de plaats waar het al zat: de niche waar 
hedendaagse kunst zich in een samenleving 
zoals de onze bevindt. Rita Verdonk en 
Geert Wilders hoeven zich voorlopig nog 
geen zorgen te maken over de maatschap
pelijke impact van Be[com]ing Dutch.

De tentoonstelling Be[com]ing Dutch liep tot 
14 september in het Van Abbemuseum, Bilder- 
dijklaan 10 te Eindhoven (040/238.10.00; 
www.vanabbemuseum.nl en www.becoming
dutch.com).

http://www.vanabbemuseum.nl
http://www.becomingdutch.com
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VENETIË
14.09» 23.11.2008

e 1907— after the party/Office Kersten Geers David Van Severen
Het Belgisch paviljoen op de Ude architectuurtentoonstelling La Biennale di Venezia 
ma > zo 10 » 18 uur
Productie deSingel ism. Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel / Vlaams
Architectuurinstituut / A+, Belgisch tijdschrift voor architectuur
Catalogus A+ ism deSingel / VAi
www.1907.be
www.labiennate.org

MENDRISIO
16.09» 0211.2008

e Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa / SANAA & Walter Niedermayr 
di > zo 13 > 18 uur
Productie deSingel ism. arc en rêve, Bordeaux / aut architektur und tirol, Innsbruck / Accademia 
di architettura di Mendrisio
Catalogus: Hatje-Cantz ism deSingel
www.archunisi.ch
www.desinqel.be

ANTWERPEN
18.09 >02.11.2008

e Christian Kerez: Conflicts, Politics, Construction, Privacy, Obsession
wo > zo 14 > 18 uur, bij voorstellingen 19 » 23 uur
Productie deSingel
Catalogus Hatje-Cantz ism. deSingel / aut architektur und tirol, Innsbruck
www.desinqel.be
25.09 / 09.10 / 06.11 / 04.12.2008, telkens op een donderdag, 20 uur

e Lezingenreeks Curating the Library
25.092008 Job Koelewijn (NL), kunstenaar & Jan Michiels (B), pianist
09.10.2008 Sophie Nys (B), kunstenaar & Katerina Sedâ (CZ), kunstenaar
06.112008 2100. lezing Andrea Fraser (USA), kunstenaar & Philippe Rahm (CH), architect
04.122008 Sven Augustijnen (B), kunstenaar & Marcus Steinweg (D), filosoof
www.curatinqthelibrary.be

DESGUINLEI25 / B-2018 ANTWERPEN / T 03 248 28 28 (g WWW.DESINGEL.BE ingel internationale kunstcampus is een kunstinstelling van 
Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van

2dldüfMidmb0m00
Ha dSpe •E

http://www.1907.be
http://www.labiennate.org
http://www.archunisi.ch
http://www.desinqel.be
http://www.desinqel.be
http://www.curatinqthelibrary.be
http://WWW.DESINGEL.BE
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Pierre Bourdieu, of een leven in contramine
RUDI LAERMANS

Bourdieus sociologische kunstgreep

Decennialang was de kunstsociologie een 
ondergeschoven kind binnen de sociale 
wetenschappen. Met uitzondering van het 
empirisch onderzoek rond cultuurdeelna
me, dat in West-Europa vanaf de jaren 60 
op gang kwam, betoonde de reguliere socio
logie nauwelijks interesse voor de kunsten
sector. Er waren natuurlijk de spreekwoor
delijke uitzonderingen, zoals de publicaties 
van Pierre Francastel over de beeldende 
kunsten of de sociologische beschouwin
gen van Jean Duvignaud over het theater. 
De belangrijkste poging om ontwikkelingen 
binnen de kunsten maatschappelijk te dui
den, kwam echter niet uit de hoek van de 
academische sociologie, maar droeg het 
stempel vân de Kritische Theorie. De onder
tussen klassieke beschouwingen van Adorno 
over, bijvoorbeeld, de muziek van Mahler en 
Schonberg of het theaterwerk van Beckett 
stonden jarenlang letterlijk op een eenzame 
hoogte. Adorno claimde er ook het label 
sociologie voor - hij publiceerde tenslotte 
een Inleiding in de muzieksociologie. Dat was 
niet naar de zin van empirische sociologen 
als Kurt Blaukopf. Zij deden zijn redenerin
gen af als ongefundeerde speculaties, maar 
wisten niet meteen een alternatief te formu
leren — tenzij de positivistische mantra dat 
wat niet strikt empirisch kan worden gekend 
per definitie onkenbaar is.

Vanwaar de antinomie tussen (empiri
sche) sociologie en kunst, die trouwens tot 
op de dag van vandaag in een getemperde 
vorm voortleeft? Voor het gros van de beoefe
naren van een discipline die haar bestaans
recht in sterke mate ontleent aan het detec
teren van sociale wetmatigheden en het 
onderzoeken van collectieve fenomenen, 
lijkt kunst gewoon te idiosyncratisch (te 
‘autonoom’) en vooral te onbeduidend in 
statistisch en maatschappelijk opzicht. De 
Franse kunstsociologe Nathalie Heinich 
heeft dan ook een punt wanneer ze in haar 
polemische boekje Ce que l’art fait à la socio
logie “het collectieve regime” van de sociolo
gie contrasteert met “het singuliere regime” 
van de kunsten. 1 Sociologisch denken is 
denken in termen van collectieve groot
heden en tendensen, wat niet lijkt te rijmen 
met de nadruk binnen de diverse kunst
werelden op de uniciteit - vaak “ongrijp
baarheid” genoemd - van het kunstwerk én 
de kunstervaring. Dat wordt trouwens ook 
met zoveel woorden gezegd door Pierre 
Bourdieu, ongetwijfeld dé socioloog die 
vanaf midden jaren 60 het onderzoek naar 
kunstconsumptie én -productie op de empi
rische kaart heeft gezet én van een hecht 
theoretisch raamwerk voorzag. Bourdieu 
onderschrijft de sociologische doxa en be
klemtoont dus het belang van sociale deter
minanten. Om die reden wijst hij ieder 
geloof in uniciteit of individuele particula
riteit als letterlijk illusoir af. Daar verzet 
Heinich zich dus tegen, in naam van de spe
cifieke waarde van singulariteit die binnen 

de kunsten geldt. Maar ooit dacht ze daar 
anders over, Heinich is immers bij Bourdieu 
in de leer geweest.

Pourquoi Bourdieu

Over haar ondertussen afgevallen leer
meester publiceerde Heinich onlangs een 
zowel persoonlijk gekleurde als sociologisch 
interpreterende terugblik: Pourquoi Bourdieu 
(hierna geciteerd als PB). Ik leg haar boek 
naast de Schets voor een zelfanalyse die 
Bourdieu zelf in 2001 afrondde en waar
van in 2004, twee jaar na het overlijden 
van de auteur en tegen de wil van zijn fami
lie, een Franse editie verscheen.2 Terloops 
signaleer ik het recente verschijnen van een 
klassieke biografie over Bourdieu - maar 
helaas is die zo ondermaats dat er niet bijs
ter veel over te melden valt.3

Heinich noemt haar portret van Bourdieu 
“een poging om de redenen voor zijn succes 
te begrijpen en te verklaren” (PB, 10). 
Daarin slaagt ze voor een groot deel, maar 
ze worstelt ook met het verschijnsel vader
moord. De toon is bijwijlen vilein, vooral in 
het slothoofdstuk, waar ze stilstaat bij de 
kritische portee van Bourdieus werk. De 
laatste bladzijden zijn zelfs larmoyant: 
Heinich beschrijft er hoeveel moeite het 
haar heeft gekost om de lessen van Bourdieu 
te ontleren, en ten slotte na vijftien jaar haar 
eigen kunstsociologische visie te formuleren 
in het zonet genoemde Ce que l’art fait à la 
sociologie (PB, 174-177). Uiteraard wijdt 
Heinich de nodige bladzijden aan Bourdieus 
kunstsociologie. Aan de hand van de daar
in opgevoerde scharnierbegrippen demon
teert ze die bondig, maar behendig in het 
vierde hoofdstuk van Pourquoi Bourdieu. 
(PB, 107-137). Ze beschouwt Bourdieus 
“’sociologisering’ van de creatieve act” (PB, 
119) als een meersterzet op het intellectuele 
schaakbord, wat aansluit bij haar interpre
tatie van ’s mans intellectuele carrière als 
een reeks strategische bewegingen. “Hij 
werd een meester omdat hij een meester 
wilde worden”, zo luidt het ongezegde 
nietzscheaanse adagium van haar boek. 
Voortdurend doet ze voorkomen dat 
Bourdieu doelgericht investeerde in bepaal
de onderzoeksthema’s met betoog op intel
lectuele dominantie. Ze spreekt zelfs van 
een "bourdieusiaanse oorlogsmachine” 
(PB, 100). Na zijn entree in de sociale 
wetenschappen, eerst als etnoloog (de stu
dies over Algerije, waar Bourdieu eind jaren 
50 zijn legerdienst deed) en vervolgens als 
onderwijssocioloog, zou de filosofisch ge
vormde Bourdieu bewust voor het domein 
van de legitieme cultuur hebben gekozen. 
Hij wilde aantonen dat zowel “de liefde voor 
de kunst” - de titel van een van de vroege 
werken van Bourdieu uit het midden van de 
jaren 60 - als het maken van kunst bepaalde 
sociale patronen of tendensen te zien geven 
en geen strikt individuele zaak zijn, en vol
gens velen slaagde hij daar ook in. Op die 
manier sloeg hij volgens Heinich twee vlie
gen in één klap: hij bewees dat de kunsten 
geen onmogelijk grensobject zijn voor de 

empirische sociologie, en zette zo zijn socio
logische meesterschap in de verf.

Een en ander verliep des te succesvoller 
omdat Bourdieus kunst- en cultuursociolo
gie, net als zijn onderwijssociologie trou- 
wens op een tot dan toe ongeziene wijze 
harde cijfers’ met hoogtheoretische verkla- 

ringsschema’s combineert. “In de context 
van die tijd,” aldus Heinich, “lag zijn origi
naliteit vooral in het samenbrengen van 
statistische methoden, die alle schijn van 
wetenschappelijke rigueur bezitten, met 
een theoretiserende ambitie die de becijfer
de resultaten tot opmaat neemt van veel 
algemenere en meestal kritische interpreta
ties - kritisch voor zowel de common sense 
als de geleerde ideeën” (PB, 49). Het sluit
stuk van wat Heinich “le triplé gagnant” 
noemt, was Bourdieus niet aflatende, socio
logisch gevoede polemiek met de filosofie. 
Vandaar onder meer zijn hyperkritische 
L’Ontologie politique de Martin Heidegger, het 
lange nawoord contra Kants kunstfilosofie 
in La Distinction, en vooral de ontelbare, ter
loopse uithalen in artikels of boeken rich
ting Barthes, Derrida, Foucault... en Jean- 
Paul Sartre. De schimpscheuten op die 
laatste zijn in Bourdieus werk echt niet te 
tellen. "Ik kan zeggen dat ik mijzelf heb 
gemaakt, direct bij het verlaten van het 
onderwijsuniversum en om erbuiten te 
raken, tegen alles wat voor mij het sartri- 
aanse project belichaamde”, zo zei Bourdieu 
ooit zelf in een door Heinich geciteerd inter
view (PB, 62-63). Maar Sartre bleef hem 
wel zijn leven lang achtervolgen.

Selfmade man en machtsmens

Ook in zijn korte Schets voor een zelfanalyse, 
die Heinich slechts met mondjesmaat aan
haalt, benadrukt Bourdieu het belang van 
de intellectuele dominantie van Sartre tij
dens de jaren 50 voor z’n persoonlijke par
cours. Naar eigen zeggen dreef zijn afkeer 
voor het existentialisme à la Sartre, tevens 
het voorbeeld bij uitstek van de totale intel
lectueel, hem aan de Ecole Normal 
Supérieure (ENS) in de armen van de veel 
rigoureuzer denkende en publiek volstrekt 
ongeëngageerde wetenschapsfilosoof Georges 
Canguilhem. Bourdieu geeft echter niet aan 
waarom hij nu precies van de filosofie naar 
de sociologie opschoof. Hij houdt het bij een 
algemene verwijzing naar zijn eenvoudige 
afkomst (vader bediende bij het postwezen, 
moeder huisvrouw), die hem als het ware 
voorbestemde voor een discipline die weinig 
prestige genoot in het intellectuele veld. 
Aan de prestigieuze ENS, waar hij overigens 
een klasgenoot van Jacques Derrida was, 
voelde Bourdieu zich niet meteen thuis. Ook 
op latere leeftijd kon hij nooit echt wennen 
aan de omgangsvormen en geplogenheden 
binnen de hogere culturele of academische 
regionen. Het resultaat was - dixit Bourdieu 
zelf - een “gespleten habitus” die twijfelde 
tussen timiditeit en hoogmoed, tussen be
scheiden empirisch of statistisch werk en 
het schrijven van artikelen of boeken met 
een eerder theoretische inslag.

Aan zijn afkomst wijt Bourdieu voorts ook 
zijn voorliefde voor polemische formulerin
gen en de soms harde uithalen naar an denn 
denkenden (-aar uiteraard niet zijn labo- 
rieusFrans). Zoals ookHeinichmeermaals 
opmerkt, maken ze ongetwijfeld mee de 
aantrekkingskracht uit van zijn oeuvre, dat 
door het tegelijk gedurfde en geciseleerde 
taalgebruik voorlopig academisch hors 
concours blijft. Bourdieu noemde de socio
logie ooit een gevechtssport, tevens de titel 
van een film die Pierre Carles omstreeks de 
milleniumwende over hem maakte. Het 
gaat dan wel over de sociologie zoals hij die 
zelf heeft beoefend, met een permanente 
nood aan neer te sabelen intellectuele 
tegenstanders (het bleef overigens vaak bij 
algemene benamingen, genre ‘het structu
ralisme’) en een even levendige behoefte 
aan te ontmaskeren illusies. “Une sociologie 
de tondeuse à gazon” noemt Heinich dat 
aan het - zoals gezegd nogal venijnige - 
einde van Pourquoi Bourdieu (PB, 174).

Heinich besteedt nauwelijks aandacht 
aan de sociale afkomst van Bourdieu. Je 
hoeft nochtans Bourdieu niet te volgen in 
zijn sociaal determinisme, dat in zijn Schets 
voor een zelfanalyse vaak zelflegitimerend 
overkomt, om in zijn sociale achtergrond 
één - zij het niet dé - verklaring te zien voor 
zijn strijdbare houding. Anderzijds ver
klaart die achtergrond nauwelijks waarom 
de jonge Bourdieu binnen het toenmalige 
‘universum van intellectuele mogelijk
heden’ voor de sociologie koos. Op die vraag 
geeft Heinich evenmin een antwoord, ter
wijl haar benadering daar echt wel om 
vraagt. Want waarom zou iemand die uit is 
op intellectuele dominantie binnen een dis
cipline met een lage status willen excelle
ren? Begin jaren 60 was de sociologie in 
Frankrijk, net als in de meeste West- 
Europese landen, een haast braakliggend 
veld zonder veel verkavelingen of machtige 
grondbezitters. Voor iemand met ambitie 
viel er dus relatief makkelijk te scoren. Maar 
een écht eerzuchtig en gedreven iemand, en 
zo portretteert Heinich Bourdieu (ze verge
lijkt hem zelfs met een profeet), wil toch in 
een discipline met meer aanzien spelverde
ler worden?

Vanaf 1960 zal Bourdieu, eerst op vraag 
van Raymond Aron en later op eigen 
kracht, een onderzoeksgroep uitbouwen. Ze 
kreeg al snel de naam een gesloten clan te 
zijn. Die indruk werd nog versterkt door het 
opstarten in 1972 van een eigen tijdschrift, 
het nog altijd bestaande Actes de la recherche 
en sciences sociales, waarin jarenlang voor
namelijk Bourdieu en diens directe mede
werkers publiceerden. Heinich, die naar het 
einde van de jaren 70 bij Bourdieu als doc
toraatsstudente seminarie volgde, zag hem 
omringd door een groep van toegewijde vol
gelingen die vaak collectief aan artikels en 
boeken werkte. Bourdieu was op dat ogen
blik nog vooral een intellectuele animator, 
en ook wel een beetje een mensenmenner 
- als het op het aanleveren van nieuwe data 
aankwam. Maar in de jaren 80 begon het 
mis te gaan, aldus Heinich: de charismati-
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sche profeet veranderde in een priester die 
zijn kerkgenootschap met almaar strakkere 
hand leidde en die overal vijanden ontwaar
de. Dat bracht minder fraaie trekjes in 
Bourdieu naar boven, zoals de nadrukkelijke 
verwachting dat vooral ‘de meester’ werd 
geciteerd (terwijl Bourdieu zelf bepaald 
schaars is met bibliografische verwijzingen) 
en men geen directe of indirecte omgang 
had met de vele echte en vooral vermeende 
tegenstanders die Bourdieu voortdurend in 
zijn werkomgeving ontwaarde. Zo viel 
Heinich uit de gratie toen ze als mogelijke 
auteur voor een bijdrage aan de Actes de 
naam van Pierre Vidal-Naquet suggereer
de. Ze kwam er pas later achter dat het tus
sen beiden nooit had geboterd - ze waren 
collega’s geweest begin jaren 60, toen 
Bourdieu in Lille doceerde - omdat Vidal- 
Naquet een leidende rol had gespeeld in het 
verzet tegen de oorlog in Algerije, waar 
Bourdieu zonder veel morren zijn leger
dienst had uitgediend. “Het was het begin 
van de staat van ongenade die mij vanaf het 
midden van de jaren 80 te beurt viel: geen 
ochtendlijke telefoontjes meer, afstandelijke 
blikken wanneer we elkaar kruisten, geen 
antwoorden meer op mijn voorstellen voor 
artikels of boeken”, aldus Heinich (PB, 33).

Van mythenjager...

Een van de sterktes van Pourquoi Bourdieu is 
dat Heinich verklaringen aanreikt voor de 
invloed die Bourdieu gaandeweg binnen en 
buiten Frankrijk verwierf. Onder de titel 
Le doublé générationnel onderkent ze twee 
fases in de manier waarop Bourdieu publiek 
aanwezig was (PB, 67-105). Tijdens de 
jaren 70 en deels ook de jaren 80 resoneer
de zijn demontage van de legitieme kunst en 
cultuur sterk met de antiautoritaire geest 
van mei 68. Vanaf het einde van de jaren 
80, en in versneld tempo tijdens het daarop
volgende decennium, begon Bourdieu zich 
echter almaar sterker te profileren als een 
bijna-activist die zich in de strijd tegen de 
neoliberale globalisering ‘links van links’ 
plaatste. Deze Bourdieu, aldus Heinich, stap
te in betogingen samen op met de kinderen 
van de babyboomers die eind de jaren 60 in 
de straten van Parijs demonstreerden. Met 
dat toenemende engagement spoort deels 
ook een verschuiving in het sociologische 
werk van Bourdieu, al blijft het tot het einde 
gedragen door de wil om te ontmaskeren.

Bij de generatie van de babyboomers 
genoot Bourdieu een bescheiden maar toch 
ruim aanzien omwille van zijn scherpzinnige 
analyses van de legitieme of hoge cultuur. 
Bourdieus sociologie van de kunst gaat 
inderdaad naadloos over in een bredere cul
tuursociologie, die op haar beurt is ingebed 
in een algemene sociologie van de sociale 
ongelijkheid. Om die laatste is het Bourdieu 
in wezen te doen, aldus Heinich. Bourdieu 
bekijkt de wereld steevast door de bril van 
een machtssocioloog die eropuit is onver
moede mechanismen van klassendominan- 
tie bloot te leggen, zij het op een andere 
manier dan het indertijd invloedrijke mar
xisme. De kunstgreep van Bourdieu is 
inderdaad dat hij sociale ongelijkheid noch 
dominantie tot verschillen in economisch 
kapitaal reduceert, integendeel. Klassen als 
de burgerij of de kleinburgerij omvatten 
een economische en een culturele fractie: 
de eerste heeft vooral geld, terwijl de tweede 
haar status voornamelijk aan het behaalde 
diplomaniveau ontleent. En dominantie, 
aldus Bourdieu, is voor alles een kwestie 
van het uitoefenen van symbolisch geweld, 
dat zich bijvoorbeeld kan uiten in het door
drukken van een smaak en levensstijl die 
het vormelijke of esthetische op het inhou
delijke of functionele laat primeren. Alles 
bij elkaar genomen leveren deze ideeën in 
Bourdieus magnum opus La Distinction 
(1979) het eindverdict op dat de kunst bij 
uitstek de sfeer is waarbinnen de hogere 
statusgroepen letterlijk excelleren.4 De 
kunsten zijn hun speelveld, deels op kosten 
van de overheid, en de bredere maatschap
pelijke erkenning die deze kunsten onder 
meer dankzij het onderwijs genieten - dr 
gaat Bourdieu inderdaad altijd van uit, ter
wijl dat niet langer vanzelf spreekt - maakt 
dat de legitieme of hoge cultuur altijd ook 
mee de positie van haar voornaamste groep 
van genieters legitimeert.

Juist het samengaan van een alomvatten
de machtsanalyse met een sterke nadruk op 
het belang van culturele vormen van domi
nantie, verklaart in de visie van Heinich 

mee de groeiende invloed van Bourdieus 
gedachtegoed tijdens de jaren 70. Dat de 
deelname aan het kunstgebeuren in hoge 
mate de bestaande sociale scheidslijnen 
volgde, was natuurlijk al langer geweten. 
Bourdieu gaf de empirische gegevens over 
cultuurparticipatie echter een beslissende 
draai door ze in te bedden in een breder 
klassenmodel en ze aldus te verbinden met 
het uitoefenen van sociale dominantie. Of 
zoals Heinich schrijft: “Ziehier dus, met 
betrekking tot de culturele praktijken, een 
eerste verbreding van het domein van de 
kunst: verbreding tot de klassenstrijd, want 
de cultuur verschijnt voortaan als een ge
prefereerd terrein voor de uitsluiting van de 
‘overheersten’ enerzijds, en voor 'distinctie- 
strategieën’ van de ‘heersers’ anderzijds” 
(PB, 116). De tweede verbreding betreft niet 
de kunstconsumenten maar de kunst
producenten. Ze brengt ons opnieuw bij het 
hart van Bourdieus kunstsociologie: de al 
genoemde "sociologisering van de creatieve 
act” (PN, 119).

Bourdieu probeert in zijn veldbenadering, 
die hijzelf codificeerde in het omvangrijke 
Les Règles de l’art (1992), inderdaad aan te 
tonen dat het mogelijk is om het handelen 
van artistieke spelers (kunstenaars, galerie
houders of uitgevers...) in meer algemene 
sociologische termen te analyseren. 5 Iedere 
kunstenaar ziet zich geconfronteerd met 
vele artistieke mogelijkheden, maar be
weegt zich tegelijk op een veld dat werkt als 
een arena waarbinnen om erkenning of 
symbolisch kapitaal wordt gestreden. In 
deze strijd opteert men voor de dominante 
mogelijkheden of tijdelijke orthodoxie, dan 
wel voor vernieuwende en daarom voorlo
pig illegitieme artistieke keuzen. Dit alles 
gebeurt allemaal weinig reflexief, ja subject- 
loos, want ook kunstenaars varen voorna
melijk koers op een onbewuste, van huis uit 
verworven habitus, dus op een geheel van 
gewoontes dat hun algemene zin voor artis
tieke investeringen stuurt. Artiesten afkom
stig uit de beter gesitueerde bevolkings
lagen, zeg maar de economische of culturele 
burgerij, zouden daarbij minder risico’s 
schuwen en zich dus vernieuwingsgezinder 
opstellen dan zij die stammen uit een min
der begoed milieu. Daardoor behalen ze op 
termijn meer symbolisch kapitaal, zodat er 
een homologie ontstaat tussen de algemene 
maatschappelijke klassenverdeling en de 
distributie van symbolische erkenning bin
nen de diverse kunstwerelden. Het klinkt 
inderdaad deterministisch, wat Heinich 
behoorlijk irriteert. Zelf bepleit ze immers 
een kunstsociologie die de singulariteit van 
artiest of kunstwerk niet wegredeneert, 
maar enkel problematiseert, vanuit de 
vraag hoe ze juist tot stand komt, hoe ze so
ciaal wordt geconstrueerd en gevalideerd. 6 
De uitdrukking ‘reductionistisch’ valt dan 
ook meermaals in Pourquoi Bourdieu.

Maar Heinich neemt, meen ik, Bourdieu 
te zeer op zijn woord. Ze foetert over zijn 
deterministische aanpak, maar staat er niet 
bij stil dat hij meerdere van zijn claims nooit 
écht wist hard te maken. Soms deed hij daar 
zelfs geen moeite voor, zoals bij de stelling 
dat de sociale afkomst in alle kunstdiscipli
nes sterk weegt op latere artistieke keuzen. 
Ook de bewering dat er een tamelijk strikte 
homologie bestaat tussen de verdeling van 
het symbolisch kapitaal binnen de diverse 
kunstwerelden en de algemene maatschap
pelijke scheiding tussen de dominante klas
se (de burgerij) en de gedomineerde klassen, 
blijft in zijn publicaties in de lucht hangen. 
Ze wordt ternauwernood met empirische 
argumenten gestaafd; het gaat gewoonweg 
om een hypothese die Bourdieu voor waar 
aanneemt, zonder dat hij ook maar een 
begin van empirisch bewijs levert.

Een zekere persoonlijke animositeit jegens 
haar eerste maître à penser maakt Heinich 
ook blind voor diens kunstsociologische 
pioniersarbeid. Alles welbeschouwd staat 
Bourdieu aan de wieg van de recente haus
se in de kunstsociologie (al blijft die tot op de 
dag van vandaag een academische lilli
putter). Bourdieus benadering van kunst
productie en -consumptie is voor discussie 
vatbaar, ook na aftrek van alle determinis
tische verbositeit, net als zijn erg verouderd 
aandoend portret van de Franse klassen
maatschappij en haar legitieme cultuur. 
Maar anders dan Heinich lijkt te suggere
ren, is Bourdieus cultuur- en kunstsociologie 
géén gepasseerd station. Je kunt er op zijn 
minst van leren hoe het eigenlijk niet moet, 
en er tegelijk een aantal begrippen of in-n 

zichten aan ontlenen die bruikbaar blijven, 
zoals cultureel en symbolisch kapitaal en 
het belang van een gedeeld kunstgeloof 
voor het functioneren van een artistieke 
wereld. De kritische receptie van Bourdieus 
werk is trouwens volop aan de gang, zie bij
voorbeeld de discussie over de culturele 
omnivoor, de hoger opgeleide die zowel in 
hoge als lage cultuuruitingen liefhebbert. 
Heinich verwijst daar niet naar, alsof ze het 
bestaan van een post-Bourdieu tijdperk niet 
wenst te (h)erkennen.

...tot ‘nieuwe Sartre’

En wat met Bourdieu als kritische en geën
gageerde socioloog? Anders dan een 
Foucault presenteert Bourdieu zich in zijn 
geschriften inderdaad niet als een afstande
lijke, ‘koele’ observator van de gedetecteer
de machtsmechanismen of ongelijkheden. 
Heinich beklemtoont terecht dat zijn hele 
oeuvre is doordesemd van een kritische, 
vaak zelfs polemische toon en daardoor 
altijd ook een politieke inzet heeft. Bourdieu 
beschrijft doorgaans niet alleen de vele 
mechanismen die bijdragen tot de bestaan
de vormen van klassenongelijkheid en 
-dominantie, hij stelt ze ook aan de kaak. 
Het ontmaskeren en aanklagen gaan bij 
Bourdieu voortdurend samen met het 
nadrukkelijk desacraliseren van heilig 
geachte huisjes, zoals de idee dat het hoger 
onderwijs democratiserend werkt, het 
romantische cliché van de kunstenaar als 
individueel genie of de stoplap dat de hoge 
of legitieme cultuur intrinsiek meer kwali
teit bezit dan haar populaire evenknie. 
Ontmaskeren en omlaaghalen lukken 
natuurlijk des te makkelijker indien men er 
een deterministische denktrant op nahoudt: 
‘Ik zie dé ‘lage’ functies en oorzaken die jij 
niet ziet, ja niet kan zien.’ “Die operatie van 
de-idealisering, van de-illusionering, is con
stitutief voor zijn denken”, aldus Heinich 
(PB, 156-157). Zo beschrijft Bourdieu het 
handelen van iedere kunstenaar als ‘in 
feite’ of ‘in waarheid’ - niet toevallig twee 
van Bourdieus geliefkoosde uitdrukkingen 
- geleid door een belang bij (meer) erken
ning of symbolisch kapitaal. De zelf opgege
ven redenen voor artistieke keuzes doen er 
niet toe, want die verhullen enkel de ‘feitelij
ke’ sociale sturing van het eigen handelen. 
Heinich stoort zich met reden aan zo’n bet
weterige stijl. Met sociologie heeft dit soort 
‘sociologisme’ allicht nog weinig te maken, 
en bovendien is het politiek verre van 
onproblematisch. Want welke politieke con
sequenties vallen er te trekken uit de les dat 
het onderwijs primair als een ongelijkheid 
(re)producerende machine functioneert of 
uit de stelling dat iedere vorm van legitieme 
cultuur - dus ook bijvoorbeeld het thans en 
vogue zijnde multiculturalisme - in de eerste 
plaats een uiting van symbolisch geweld is 
en daar verder eigenlijk niets zinnigs meer 
over te zeggen valt? “Bourdieu hield niet op 
te benadrukken dat de kennis van de deter
minanten toelaat om eraan te ontsnappen, 
aldus de verloren positie terugvindend van 
het subject dat in staat is om vrij de vooruit
gang in het leven te roepen. De analyse is 
interessant, maar niet overtuigend. Velen 
die al overtuigd waren, werden ongetwijfeld 
verleid. Zoals gezegd volstaat het om erin te 
geloven”, zo besluit Heinich (PB, 151).

Jarenlang onthield Bourdieu zich van 
directe politieke stellingnamen .en volstond 
hij met bijtende analyses van het onderwijs
systeem, de kunstwereld of de hoge cultuur. 
Ook tijdens mei 68 bleef hij op de achter
grond, ten dele omdat hij een hekel had aan 
het plotse gauchisme van menige studeren
de fils à papa. Samen met zijn medewerkers 
schreef hij wel enkele teksten die pleitten 
voor een hervorming van het Franse uni
versitaire bestel, met het oog op meer demo
cratische toegankelijkheid, minder patro
nage in de verhouding tussen professoren 
en hun medewerkers en een meer onder- 
zoeksgerichte onderwijspraktijk.7 Het klinkt 
inderdaad niet meteen bevlogen, het zijn 
eerder reformistische voorstellen in een tijd 
die zwanger was van hooggestemde paro
len. Pas na zijn entree in het Collége de 
France in 1982, goed 52 jaar oud, begon 
Bourdieu zich - eerst aarzelend en vanaf de 
jaren 90 voluit - als een geëngageerde 
publieke intellectueel te gedragen, die 
behalve via de media ook op meer directe 
manieren zijn solidariteit betuigde met sta
kende ambtenaren of woedende boeren. 
Daarbij veranderde hij het kritische geweer 

van schouder, zo merkt Heinich terecht op. 
Terwijl de socioloog Bourdieu tot eind de 
jaren 80 vooral de vele vormen van symbo
lisch geweld aankloeg, kritiseerde de als 
‘nieuwe Sartre’ herboren Bourdieu tijdens 
de jaren 90 in de eerste plaats het neoliberale 
regime en het globale kapitalisme. Heinich 
ziet er zoals gezegd het effect van een gene- 
ratiewissel in, waarbij Bourdieu eerst met 
de antiautoritaire opstelling van de baby
boomers meeging en vervolgens de anders- 
globalistische houding van een deel van hun 
kinderen oppikte (maar die tegelijk ook mee 
vormgaf door zijn standpunten). Ze wijst er 
tevens op dat ook de kritische teneur van 
zijn sociologisch werk veranderde. Met 
name de volumineuze, collectief gemaakte 
bestseller La Misère du monde uit 1993, met 
vaak lange fragmenten uit diepte-interviews 
met armen en bestaansonzekeren, klaagt 
niet enkel aan, maar wil eerder compassie 
en schuldgevoel met de geportretteerden 
opwekken.8 Zijn deze koerswending en het 
meer directe “engagement aan de zijde van 
de overheersten" niet “onderhuids de prijs 
die [Bourdieu] diende te betalen om zich te 
verontschuldigen voor zijn eigen succes”, zo 
vraagt Heinich zich af (PB, 89).

Politiek engagement als morele en psy
chische compensatie voor een geslaagde 
carrière? Heinich ziet zelf ook wel in dat het 
een erg speculatieve, moeilijk hard te 
maken gedachte is. Het is een van de passa
ges in Pourquoi Bourdieu, en ze zijn relatief 
talrijk, waarin ze haar (in het voorwoord 
aangekondigde) voornemen om Bourdieus 
intellectuele succes alleen maar te duiden, 
geen gestand doet, en het ressentiment 
tegenover de voormalige leermeester een 
afstandelijke blik in de weg zit. Dat maakt 
van Pourquoi Bourdieu een ietwat tweeslach
tig boek. Het kaart deskundig alle aspecten 
van Bourdieus werk aan, maar je hoort ook 
gedurig een tegenpruttelende stem die af en 
toe hoog uithaalt. In die zin zegt het boek 
vooral iets over de ‘libidinale’ binding, uiter
aard in de brede freudiaanse betekenis, tus
sen een leermeester en diens leerlinge. De 
cognitieve band kan men blijkbaar wel 
doorknippen, de affectieve niet. Bourdieu 
werd zijn leven lang achtervolgd door de 
schim van Sartre, en trad uiteindelijk in 
diens voetsporen. Ik vrees dat Heinich nooit 
meer loskomt van ‘Bourdieu’ - aanhalings
tekens, want het gaat om haar imaginaire 
constructie - en haar werk daarom voor 
altijd een afwijzende spiegelverhouding zal 
onderhouden met dat van de afgewezen 
leermeester. Of heeft de leermeester soms 
eerst zijn leerlinge afgewezen, waarna zij 
enkel nog de afwijzende kon afwijzen? Hoe 
dan ook lijkt Heinich zodanig te worden 
'bespookt' door de figuur van Bourdieu dat 
het een beetje vals klinkt wanneer ze aan 
het eind van Pourquoi Bourdieu haar opluch
ting ventileert over de ondertussen verwor
ven intellectuele zelfstandigheid als socio
loge. Het boek bevat te veel grimmige en 
suggestieve uitspraken over Bourdieu om te 
kunnen geloven dat de relatie tussen de 
auteur en haar onderwerp een afgesloten 
hoofdstuk is. Waaruit mag worden gecon
cludeerd dat een afstandelijke, enkel door 
geschriften bemiddelde band met een intel
lectuele leermeester, valt te verkiezen boven 
een persoonlijke.

Noten

1 Nathalie Heinich, Ce que l’art fait à la sociologie. 
Paris, Minuit, 1998.

2 Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, 
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3 Marie-Anne Lescourret, Pierre Bourdieu. Vers une 
économie du bonheur, Paris, Flammarion, 2008.

4 Pierre Bourdieu, La Distinction. Critique sociale 
du jugement, Paris, Minuit, 1979.

5 Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art. Genèse et 
structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1994 
(Nederlandse vertaling door Rokus Hofstede: De 
regels van de kunst. Wording en structuur van het 
literaire veld, Amsterdam, Van Gennep, 1994).

6 Heinichs meest overtuigende demonstratie van 
haar eigen kunstsociologische aanpak blijft haar 
historische reconstructie van de ‘cultus' rond 
Van Gogh in La Gloire de Van Gogh: Essai d’anthro
pologie de l’admiration, Paris, Minuit, 1991.

7 De betreffende teksten zijn opgenomen in Pierre 
Bourdieu, Interventions 1961-2001. Science 
sociale et action politique, Paris, Agone, 2002.

8 Pierre Bourdieu e.à., La Misère du monde, Paris, 
Seuil, 1993.

Pourquoi Bourdieu van Nathalie Heinich 
verscheen in 2007 bij Éditions Gallimard, 
5 rue Sébastien-Bottin, 75328 Paris (01.49. 
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Tombeau
De Krant, de Tafel, het Uniform

DIRK LAUWAERT

W.L., SS Mann D, SIPO-SD Gent, Abteilung UI, 
Vader, met uitgerukte tong

Arduin, een blok. Lichtjes naar voor gekanteld 
(om stront en pis weg te laten lopen?). Daarop 
ligt hij dus, daar, in kletsnatte kleren in de 
vorst. Hij raakt de elleboog aan. Niet de vader 
die de zoon afwees, maar de zoon die deze vader 
niet wilde (weet hij nu). De elleboog dus. Ver
steven als de poten van een kieken bij de slager. 
Hij denkt aan kraken.
Zo dus.

♦ * *

Tekst voor drie personages: de lezende, de 
liggende (le gisant), de schrijvende. Drie leef
tijden: één uit de belle époque, één uit het 
interbellum, één vertegenwoordigt het con- 
sumptietijdperk. Ze zijn geen onbekenden 
voor elkaar: grootvader, vader, zoon. Op de 
scène één centraal object: de tafel. De 
acteurs wisselen eikaars kostuum, positie, 
taal en drijfveren. Hun wisselende combi
naties zijn een uitwaaierende delta, een tres 
aan mogelijkheden. Ze spreken over elkaar 
als ‘hij’. Ze hebben ieder een eigen rekwi
siet: een deukhoed, een MontBlanc vulpen, 
een portabele Olivetti ontworpen door 
Spttsass. Ze lezen ieder in een boek van: 
Bloy, Rilke, Bernanos. Uit de burgerij delen 
ze een (heel burgerlijke, overigens) afkeer 
van het burgerlijke (de burgerij is géén zelf
genoegzame klasse).

* * *

Uit de baarmoeder geperst, in de fijn verzorg
de handen van de politiek gelegd. Bien-aimé, 
mal-né. Ondanks de onvoorwaardelijke liefde 
van de vrouwen uit zijn kinderjaren blijft hij 
hardnekkig - kinderlijk of gewoon kinder
achtig - in de wieg van de politiek liggen.

Het is na de oorlog (om het even welke), 
de politiek is in deze 20ste eeuw nog maar 
eens een politiek tegen de vader. De politiek 
groeide in het lijf van deze adolescent - de 
schrijvende - zoals het schaamhaar rond 
zijn lui. De politiek en het puberale. Eerder 
dan de seks, de politiek. Liever de politiek 
dan het neuken. Liever de kuisheid van de 
politiek. Meisjes zijn veraf. Veel liever de 
vuist aan de onderkant van de strot (het lijf 
der verontwaardiging), dan het samen
kroppen van de keel (der verliefde ontroe
ring). Strot en keel, emotie van onderuit en 
van bovenuit. Het grommen en het zingen, 
bas en sopraan. Het is het een of het ander.

Generaties

Aan de wieg van de drie grote politieke gene
raties van de voorbije eeuw: de verontwaar
diging. Van grootvader op vader en klein
zoon. Drie keer het verongelijkt zijn. Drie 
schoten voor de boeg van het burgerlijke.

Verontwaardiging: geen vonnis (snel en 
zonder repliek), maar iets dat duurt, bedoeld 
is om te duren, een blijvende toestand te wor
den. De hakbijl blijft in de hoogte, suspense 
zonder resolutie, requisitoir zonder einde. 
Verontwaardiging wordt rancune (Mittel- 
europa - dit is een Midden-Europees land 
gedefinieerd door wantrouwen en onover
winbare rancune). Eerst het verwijt dus.

Dat was voor zovele van deze generaties de 
politiek: de lust der verontwaardiging (en 
dus het eigen - geheel onbewezen, erger 
nog, gestolen - gelijk).

Tot het laatst bleef hij, de schrijvende, 
hem, de liggende (le gisant, de heidense 
Christus) een onbetaalde rekening presen
teren. Een schuld waarvan die zich nooit 
zou kunnen kwijten. Met niets zou hij 
genoegdoening nemen.

Op de achtergrond zit een biedermeierman 
(Spitzweg), de lezende: de krant in het zon
netje. “Dat kan toch niet!” gecombineerd 
met een reikhalzend verlangen naar de 
krant van morgen om dan zuchtend, ver
ontwaardigd, hetzelfde te kunnen herha
len: “Dat kan toch niet!" Knusjes in de grote 
wereld. Een potloodzuigende Bouvard, die 
het ontoelaatbare wikt en weegt. De talloze 
Pécuchets van de verontwaardiging aan de 
zijlijn der 20ste eeuw (Het Verdriet van 
België). Ook zij dus, zowel de lezende als de 
schrijvende. Luidruchtig in de kamerjas. 
Stokkenstampend.

* * *

Naast de eeuwenoude geschiedenis als 
spectaculaire triomftocht (Mantegna), de 
geschiedenis als verlies, nederlaag en mede
dogen (de Ilias). Triomf en mededogen, en 
daarnaast de verontwaardiging. De triomf 
is zelfverzekerd en schrijdt (het Romeinse 
Berlijn van Albert Speer), de verontwaardi
ging is zelfverzekerd en hijgt. De eerste 
bouwt een stad, de tweede niet. De eerste 
bouwt die op verwoesting, de tweede heeft 
die verwoesting nodig om te kunnen leven. 
De verontwaardiging sticht - in tegenstel
ling tot wat men zou denken - geen moraal, 
noch brengt ze kennis aan. Naast beide 
- triomf en verontwaardiging - het mede
dogen dat twee kanten laat zien. Hector de 
huiselijke, Achilles en het schild. Wie lijdt 
het meest? De film - zegt Serge Daney - kan 
dat, beide samen laten zien. (De meerstem
migheid van Grossman.)

De sereniteit van het mededogen tegen
over de passie van de verontwaardiging. 
Een opruiende passie, geen contemplatieve 
deugd. De hamer, niet de pen. De kreet, niet 
de zang. De verontwaardiging, of het medu- 
saschild. Wat te doen met die steeds verder 
aanzwellende en zich dus onherroepelijk 
devaluerende verontwaardiging?

De verlichting luidt de periode van de ver
ontwaardiging in (van de affaire Calas tot. 
de affaire Dreyfus). De 20ste eeuw produ
ceert verontwaardiging aan de lopende 
meter. Iedere bevrijding steunt op veront
waardiging en genereert verontwaardiging. 
Als een uit de hand gelopen huiselijke ruzie 
(Flahaut) is de verontwaardiging een accu
mulatieve spiraal. Bevrijding die dan weer 
om een bevrijding daarvan vraagt.

* * ♦

De passie van het oordeel heeft het leven 
van de schrijvende gedragen. Het esthe
tische oordeel, maar nog meer het oordeel 
over zijn tijd. Absolute oordelen dus, over 
goed en kwaad, zoals de verontwaardiging 
vooronderstelt. Het speelse oordeel daaren
tegen gaat uit van nieuwsgierigheid en 
sympathie (maar is het dan nog een oor
deel?). Barthes schreef zo’n oordelen. Het 
bestaande niet afstraffen, maar optillen. 
Het bestaande de wind in de zeilen geven 
(de Kuyper). Maar dan moet je het bestaan

de eerder als een klimatologisch gegeven 
kunnen bekijken, als het wispelturige, niet 
als het gebeiteld voorhandene. Het voor- 
handene als plantengroei, niet als rots. Het 
vluchtig voorhandene, niet het dwingend 
gegevene. Hunkering in plaats van bevel dat 
het voorhandene nu eenmaal is. Het bevel 
van de feiten dat men wil smoren. Geen 
geschiedenis, maar natuurgeschiedenis. 
Geen politiek, maar het herbarium.

Andere houdingen en lichamen. Het 
esthetische oordeel vraagt aandacht, vergt 
tijd, een bril, gespitste oren, voorovergebogen. 
Techniek van het onderscheid. De tafel van 
de politiek blokkeert het lichaam, zet het 
vast, houdt het lichaam van de andere 
tegenover zich op afstand (Torfs). Het is de 
tafel voor het lichaam van de ondervraging. 
Hier priemt de blik, hier steekt de vinger. De 
tafel als gevangenis (pokertafel). De speelse 
rede daarentegen verlaat de tafel, loopt 
rond, flaneert, snuffelt. Dan keert de waar
nemer terug naar zijn secretaire. Het 
nadenken heeft een tafel nodig zonder 
andere kant, zodat daar geen ondervrager, 
noch een ondervraagde kan zitten.

* * *

De schrijvende - men zou kunnen stellen, 
de hier schrijvende - trekt zoals iedereen in 
zijn leven een overmoedig pad. Een klare 
lijn zonder volume eromheen. Geen com
plexe ruimte maar een niet-ruimte, een flin
terdunne, zichzelf spiegelende monoloog. 
Decennialang houdt het ontwikkelen van 
deze lijn aan. Tot er een pad wordt gekruist 
waarvan hij het bestaan niet wilde vermoe
den. (Het pad van de schrijvende kruist dat 
van le gisant en dat van de lezende.) 
Daarna: hoe verder hij dat pad trekt, hoe 
vaker hij die andere paden kruist. De narcis
tische lijn (het slotbeeld van een Chaplin- 
film, het slotbeeld van de zoveelste Ride 
Lonesome), blijkt een web van paden en dus 
een vlak. Het private pad wordt een gedeeld 
web. De lijn is er - in tegenspraak met de 
narcistische illusie - een draad opgehangen 
aan andere draden. Het geheel is een archi
tecturaal wonder. Dat wonder laten zien.

De tres, de delta, de verbindingen. De drie 
zijn samen één mal. Kwetsuur van het nar
cistische zelfbeeld: de erfenis die men wei
gert is de erfenis die men aanvaardt. Geen 
negatie werkt, geen afwijzing bevrijdt. 
Double bind is de narratieve structuur daar
voor. Hoe harder men eraan trekt, hoe meer 
de knoop zich zet. Alexander s zwaard is één 
antwoord. De knoop wordt onthoofd, valt 
met een ritseling open. Andere aanpak: de 
knoop niet vernielen maar hardnekkig het 
losknopen blijven proberen. Na het weven 
van de knoop het ontweven. Met zijn brute 
oplossing weigert Alexander inzicht in de 
knoop. Daartegenover dus: de knoop ge
bruiken als instrument van onderzoek. Het 
lichaam van de zoon en dat van de vader (het 
politieke lichaam van de een en van de 
ander) in één beweging articuleren. Hier: 
hoe het nihilistische lichaam van de daad 
samenpersen met het naïeve en inconse
quente lichaam van de schrijvende? De 
schrijvende die steeds rond het nihilisme 
sluipt en de liggende die het zonder tong toch 
maar vruchteloos met de lippen probeert.

De knoop ontwarren is zich aan een groot 
gevaar blootstellen. Wat is het geheim dat 
in de knoop werd gelegd? Dat het begin 
noch einde heeft. Iedere draad leidt naar 
een impasse. Geen heldere polariteit waar 

een verhaal op steunt, geen massieve zeker
heden, geen doxa. De knoop als epistemolo
gisch model (zoveel verder nog dan de kno
pen van Hegels dialectiek). De knoop als 
plooi, als wortelstok (Deleuze). In de knoop 
is er geen negativiteit als ultiem creatief 
moment. Met de knoop valt dus geen ver
haal te vertellen. Vandaar de uitdrukking: 
ik kan er kop noch staart aan krijgen. De 
ontkenning van zelfs maar de mogelijkheid 
te kennen. Hier zorgt het denken niet voor 
een hoger niveau van inzicht, maar werkt 
het als een afbraak ervan. HIV. Ontbinden 
(knoop, verval). Een storm (Hugo, Poe). Of 
ook schuld, domheid, pech — doorgescho
ven zoals bij Hitchcock. De doorgeschoven 
schuld leidt niet naar herstel (melodrama), 
maar naar een overslag. De vals beschuldig
de ontkomt niet aan de schuld. Le faux cou
pable blijkt onweerstaanbaar schuldig 
(Ripley). Perversiteit. Zoals een hoer betaalt 
om hoer te kunnen zijn (Pasolini). De helde
re structuur van de suspense zwakt het dia
bolische ervan niet af. Mefisto werpt zijn 
schaduw. Nosferatu de pest. Voorbij deze 
brug is de tocht geheel op eigen risico. Valt 
er iets te leren, of alleen maar te vrezen? De 
zweep klakt boven het schichtige paard. 
Geplande besmetting. De quarantaine door
breken, de vaccinatie neutraliseren. De lig
gende, de schrijvende, de lezende in één tres 
geknoopt.

Alvast dit dus tussen schrijvende, lezende, 
liggende: verglijdingen. Zoals bij het spreken 
waarvan het geschreven woord een heel 
onjuist idee geeft. Het gesproken woord is 
geen optelsom van klanken, maar een 
opeenvolgende koppeling van en verglijding 
tussen klanken. Hoe de mondstand van v 
naar a glijdt en verder van d naar e en r. Die 
verschuiving is telkens de draaias. Daar 
gebeurt het. Hoe de zanger ‘verbindingen’ 
maakt, de danser van de ene figuur naar de 
andere gaat. Daar zit de unieke stijl, de 
onherhaalbare dynamiek. Het is als het 
kruispunt tussen paden: welk pad slaat men 
in? Het antwoord is open, de consequenties 
zijn niet meer te corrigeren. Kiest men voor 
c of d, voor de lezende of de schrijvende, 
voor de zittende of de liggende? Voor de tekst 
of voor le gisant? Hoe dan ook, de laatste 
bepaalt alles. De commandeur. De zwijgende 
die om rekenschap vraagt en rekenschap 
moet afleggen.

Parésie

Waarheid is wellicht niet het hoogste doel, 
maar op zijn beurt inzet van iets anders, 
namelijk waarachtigheid. Men draait daar
bij van uitspraak naar verhoudingen rond 
het uitspreken. Hoe zegt men de waarheid? 
Waarachtigheid is de juist gezegde waar
heid, immers de enige manier om ze werk
zaam te maken. Waarheid is dus relatief 
want afhankelijk van waarachtigheid.

Waarachtigheid is niet bekentenis (liefdes
of schuldbekentenis, outing). Bekentenis is 
uitsluitend naar binnen, naar de spreker, 
niet naar de toegesprokene gericht (het is 
steeds ‘ik’ die beken). De vermeende kwets
baarheid van de bekennende is onwaardig
heid. De bekennende buigt het hoofd, trekt 
het naar binnen als een schildpad. De 
bekennende trekt met de bekentenis meteen 
een beschermend pantser aan. Zijn kwets
baarheid is een illusie.

De kunst van de waardige bekentenis, 
van de waardige .liefdesverklaring is lastig.
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geld voor, noch emotioneel kapitaal. Haar 
spookrit in een koets met gesloten gordijnen 
en wilde minnaar eindigt (zoals voor de lig
gende, le gisant) zonder wijsheid, in de ver
schrikking van haar arsenicum met blau
we, kokhalzende huid.

* * *

Een vriend, toen: we zijn de besten van 
onze generatie.
Een vriend, toen: achteraf vergissingen, 
maar ondenkbaar ze toen te laten liggen.
Een vriend, toen: als wij de macht in handen 
hebben!
Zo spraken we toen.

Aan Tafel

Geen politiek zonder tafel, zonder familie- 
tafel waar gegeten wordt. Men weet: politiek 
dient voor iets anders, om aan tafel verwijt, 
verlangen, wrevel vorm te geven. Over
tuigingen als munitie in de familiale con
stellaties. De tafel: een mise-en-place van drif
ten, vermomd als argumenten. Argumenten 
om de vele schakeringen van ontrouw en 
lafheid te kanaliseren (Visconti, Bunuel, 
Ferreri, Chabrol). Aan deze tafel is er dan 
één die recht springt, jong, trillend, over
slaand, de stoel valt, de deur staat al open, 
de servet blijft op het parket liggen en dan 
die rug! Zij wil geschaakt worden, hem 
wacht hijgend het front.

* * *

Waarachtigheid veronderstelt een nadruk
kelijke inspanning, een wikken en wegen, 
een kritiek en zelfkritiek om inzichten niet 
geloofwaardig, maar waarachtig te formu
leren. Geen redevoering, geen retoriek, 
geen kunsten, geen technieken, geen figu
ren. Een intentie die voortdurend zijn eigen 
middelen, zijn eigen taal onderbreekt. Waar
achtigheid is traag en stuntelig. Waar
achtigheid is niet mooi. Waarachtigheid ver
onderstelt extreme aandacht voor de 
toehoorder en extreme kritiek van de spre
kende voor zichzelf. Hoe de bestemmeling 
van de bekentenis niet in verlegenheid te 
brengen, integendeel zijn autonomie te ver
sterken? Hoe met een bekentenis geen 
chantage te plegen?

Waarheid is een ‘voor eens en altijd’. Het 
is een weten dat stelt. Waarachtigheid stelt 
niet, maar stelt zich op. Het is geen plaats
en tijdloos inzicht, maar een manier om 
inzichten te verbinden aan degene die de 
inzichten geeft en ontvangt. Waarachtig
heid is 'gedialogeerde' kennis. Een kennis 
gekoppeld aan zelfkennis. Een kennis 
gekoppeld aan de situatie van de medede
ling (waarachtigheid tegenover de leerling 
heeft een andere vorm dan waarachtigheid 
tegenover de vriend). Waarachtigheid is een 
gesitueerde waarheid. Waarachtigheid is 
uiteenzetting: tegelijk een uiteenzetting 
óver (het domein van de waarheid), en een 
uiteenzetting mét (het domein van de waar
achtigheid). Waarachtigheid is waarheid 
gefilterd door moraal.

In waarachtigheid schuilt waardigheid. 
Waardigheid is adequaat aan de situatie 
waarvan de waarheid een deel, maar niet 
het enige deel is. Er is een waardigheid van 
de schuldige, een waardigheid van de mis
vatting, een waardigheid van de fout. Hadden 
lezende, schrijvende en liggende weet van 
die waarachtigheid - zo overtuigd als ze 
waren van de waarheid?

Le Silence du Pouvoir

Twee vormen van politiek: die der opinie en 
die der macht. Op de scène staan drie gene
raties gedreven door de opinie. Haar passie 
is die der verontwaardiging (bron en be
staansreden van de verlichting, van de 
modernen). Verontwaardiging is per defini
tie blind, ook al is ze op een ander vlak een 
passie van het weten (de informatie) - maar 
juist (daarom?) niet van het inzicht. Veront
waardiging is een kortsluiting die inzicht 
overslaat. Blind inzicht.

Democratie roept de opinie en haar ver
ontwaardiging op het voorplan, schuift de 
macht als arm van de opinie naar de duiste
re coulissen. De opinie is obsceen zichtbaar,

Félix Vallotton

La Manifestation. 1893

de macht per definitie onzichtbaar. De eer
ste spreekt, de tweede zwijgt. De eerste heeft 
iets te vertellen, de tweede niets. De opinie 
spreekt (roekeloos), de macht zwijgt (wijse
lijk). De eerste verspreekt zich (legt kaarten 
op tafel), de tweede verrast (macht is ver
blindend, Naugé). De eerste is té vol - van 
overtuigingen, ideologie, rechten en eisen - 
de tweede is helemaal leeg. Opinie, een 
magma waarin maatschappelijke ideeën 
hegeliaans gekookt, beproefd, geargumen
teerd worden. Maar haar recepten laten 
zich permanent recycleren in machts
politiek, waardoor ze haar ziel verliest, wordt 
uitgehold en tot gif gemaakt. Ze genereert 
onhoudbare paradoxen waarbij niets meer 
recht te trekken is (interventierecht, cul
tuurrelativisme). Machtspolitiek gijzelt de 
opinie in haar inconsistenties, gebruikt ze 
als brandstof (Calasso). Diabolisch doet ze 
de opiniepolitiek ten onder gaan. De opinie 
weet nooit wat de macht voorheeft, noch 
wat ze doet op het moment dat ze het doet. 
De opinie die zo helder aan de kaak stelt is 
niet in staat haar blindheid tegenover de 
macht te begrijpen. Ze wordt steeds weer 
door de macht overtroefd. De overvolheid 
van de opinie wordt in de lege, objectloze 
macht pragmatisch gevierendeeld. Achter 
de naïeve passie van het oordeel, de passie 
der berekening: wat valt er met dat opinie- 
kapitaal te kopen? Verontwaardiging is 
gedoemd om bedrogen te worden. Zo ook 
voor de hier opgevoerde generaties.

Negatieve verontwaardiging

De keerzijde van de verontwaardiging, haar 
negatie, wordt enthousiasme genoemd. De 
moderne wereld begint met verontwaardi
ging, met régicide, terreur, revolutie. Voor de 
moderne wereld is vernieling de schep
pingsdaad bij uitstek. Het enthousiasme is 
daarvan de afgeleide. Het is dus niet de 
hoopvolle anticipatie (Bloch), noch de 
scheppende negativiteit (Hegel), maar ver
stening. Enthousiasme en ter rem: zijn uit 
hetzelfde hout gesneden. Terreur is enthou
siasme consequent in daad omgezet.

De conclusie van dit alles: de keuze voor 
een negatieve politiek. Het permanente nee. 
Een catastrofale politiek, hysterisch en 
theatraal (Visconti, Fassbinder, Pasolini). 
Aan de tafel der irrationaliteit zitten enkele 
nieuwe, intrigerende, zwijgende persona
ges: destructieve overmoed en perverse 
melancholie (Dostojewski).

* * *

Vorst en imperator organiseren het enthou
siasme heel anders dan de modernen, 

namelijk als triomftocht, als ‘intrede’. De 
triomfboog en het heldendicht: arabesken 
der retoriek, kunst der allusie, voorzichtig
heid en uitvergroting tegelijk. Dit enthou
siasme is geritualiseerd, rond de vorst als 
centrum en referentiepunt. Revoluties ver
nietigen dat referentiepunt. Zonder focus is 
er de chaos van het lynchen (of die van de 
destructieve consumptie).

Bij de triomftocht hoort uiteraard ook de 
beschimpingstoet. Palm en spuug (Christus). 
Maar de passie van Christus is niet die der 
nihilistische terreur. De kruisiging is geen 
lynchen, maar een georganiseerde executie.

Geen triomftocht zonder doodsrede. De 
triomftocht als begrafenisstoet. De retoriek 
van de ene vloeit vlekkeloos over in die van 
de andere. De koningsmacht genereert 
melancholie.

De terreur der moderne samenlevingen is 
niet die der gelijken, maar die der gelijken 
als vijanden. De geritualiseerde, diploma
tische, lege, conventionele retoriek rond het 
vorstelijke wordt directe, opzwepende poli
tieke lyriek (Eisenstein, Riefenstahl, het 
marslied, de nationale hymne). De vorst 
genereert enthousiasme als spektakel, de 
terreur daarentegen eist niet alleen het oog 
maar het hele lichaam op. Het hof houdt 
halt en buigt, de massa daarentegen is per 
definitie beweging. (De twee versies van de 
opgestoken arm die oproept tot handelen.)

Powerfashion

Verontwaardiging en haar inversie in het 
enthousiasme hebben iets met de mode. 
Politiek als mode voor mannen. In beide 
heerst eenzelfde ijdelheid. In beide regeert 
een seksueel gekleurd fantasma. Deel
nemen aan de haute politique, zoals vrou
wen deelnemen aan de haute couture. Het 
politieke editoriaal en het modemagazine 
hebben dezelfde functie: aanzetten tot dro
men. De afstand tot macht en chic zijn even 
onoverbrugbaar, maar er is de illusie dat het 
hoge zal afdalen (en toch hoog zal blijven, 
anders zijn we geen stap verder). Vorstelijke 
samenlevingen beseffen dat haute société 
ook werkelijk haute société is. Democratische 
samenlevingen hopen zich het hoge toe te 
kunnen eigenen (in de mode is dat prêt à 
porter), zoals hen op het vlak van de politiek 
participatie wordt voorgespiegeld (het ‘dich
ter bij de burger’). Dwangregimes realiseren 
dat ‘dichterbij’ feilloos.

Politiek is voor de modernen puur bovaris- 
me. De illusie macht te kunnen aanraken, 
erger nog, aan haar deel te kunnen hebben. 
De illusie geschiedenis te kunnen maken, 
zoals Emma gordijnstof, sjaal en minnaar 
uit Rouen laat aanrukken, ook al is er geen 

Iedere middag als hij (de grootvader) thuis- 
kuam.___ Lturin war zijn mtaaagpauze: de 
krant, de beursberichten (de Générale is weer 
gezakt!), de voorpagina (en in die volgorde). 
Oren gespitst, kinderen stil, begrepen er niets 
van behalve dat het weer eens oorlog zou kun
nen zijn, ver weg, maar meteen ook hier tussen 
tafelbier en gegratineerd witloof. (De maag 
schort alle schermutselingen op, aan tafel.)

Er werd nogal wat afgepraat aan die tafel. 
Iedere week was er wel iets dat volgens dit 
digestieve systeem vermaald kon worden. 
Iedere dag was er wel iets waarvoor het protest 
een verjongingskuur leverde. Aan tafel werd het 
gelijk der verongelijkten geschud als zout op de 
aardappelen. De stem klinkt anders, scherp, 
snel, onvriendelijk, definitief. Plots een zeker
heid voor iedereen aan tafel: de verongelijkten, 
die hebben gelijk. Zoals twee plus twee vier is.

* * *

(In de tuin na dat eten.) Onder het dagelijkse 
leven, onder de bladeren van de brede beuk 
dus, bleek nog iets te zitten, iets van een 
heel andere orde. Iets dat alles ongedaan 
zou kunnen maken. Uit radio en krant 
kwam het, met een stem die je aangreep. 
Toch geen echte angst. Er werden geen 
valiezen gepakt, geen vluchtroutes uitge
zet, er werd niet angstig achterom gekeken. 
(Of toch, één keer, afgezette straat, gendar
merie onder het raam, kijken of ze zullen 
bellen, hier, in dit nest.) De onrust dus van 
geborgen, niet van bedreigde mensen. Een 
verwende, wat egoïstische onrust, veraf van 
de verschrikkingen in de wereld. Daarover 
werd niet gesproken, voor hen geheel onbe
grijpelijk. (“Kijk opzij”, zei ze dan gebiedend.)

Zijn verbeelding bleef echter niet ge
spaard. Het kamp, de bom, namen en cij
fers, beelden, brandwonden, uitgemergelden, 
namen die tot verslij tens toe herhaald zul
len worden. Ze beginnen met A en H.

Hij herkent in haar manier om aan tafel 
te schuiven, even neer te zitten en zich dan 
met een kort schokje weer omhoog te 
duwen, om met de hand van dij tot knie 
haar rok goed te trekken, en hij herkent in 
zijn manier om voor de spiegel een strenge 
hoed te schikken, de belle époque. Zo wande
len ze samen - als verloofden in de rijke tuin 
der bourgeoisie. Niets van de hitsige twen
ties. Die ziet hij bij hen niet. Van A en H 
kunnen ze de onoverzienbare omwenteling 
niet zien. Hij ziet het voor hen, hij ziet 
namelijk dat A en H de wereld een andere 
maat hebben gegeven.

Drie generaties: ervoor, erna en er mid
den op. Degene die het niet zag, degene die 
het niet kon zien, degene die het moest zien. 
Allen met gestoorde blik. Het onvergetelij- 
ke: “Je n’ai rien vu à Hiroshima.” Eén keer, 
twee keer, drie keer (Duras en Resnais) dia
gnosticeert die gestoorde blik.

De uitspraak “Wij hebben dat niet gewe
ten” is steeds gelezen als een beschamend 
excuus (wie zei dat voor het eerst? graag
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naam, plaats, datum). Maar het is vooral 
een diagnose, dat is een halve eeuw later 
overduidelijk. Door die uitspraak schamper 
te citeren ontgaat ons het zicht op het 
onherroepelijke dispositief van het nieuwe 
kijken en kennen: zien en kennen zonder te 
begrijpen. Zien zonder zin te kunnen geven. 
(Hij denkt: het is ook het dispositief van de 
fotografie.) Vandaar: “De oorlog in Irak 
heeft niet plaatsgehad” (Baudrillard). De zin 
verwoordt glashelder de moderne conditie: 
Die Blendung (Rembrandt).

**/*

Aan tafel een heel kleine, knoestige tuinman 
(ooit in Argentinië — Argentinië? Argentinië!). 
Een bol soep, een homp brood die hij met vele 
dank u’s naar binnen slurpt. Zijn handen bui
tensporig breed. Als hij zijn kinderhand — bleek 
want mooi gehouden - in de aardekleurige huid 
legt beseft hij - huid tegen huid —onoverbrug
bare afstand.

Zijn houten klompen had hij luidruchtig van 
de kousenvoeten geschud. Op vele sokken, met 
gelapte broek, zwarte, zware, vette aarde aan de 
knielappen draaide hij voorzichtig de keuken
deur open. Zijn eerste stappen op de fris gekuis
te vloer waren delicaat als van een te oude bal
lerina. Het “zet je, zetje, Georges” van haar, als 
grootmoeder zo vriendelijk - paternalistisch zou 
hij het later noemen en nu was hij echt onvrien
delijk. De 20ste eeuw, de eeuw der onvriende
lijkheid? Zijn generatie, niet in staat tot vrien
delijkheid. Maarzij beheerste virtuoos de kunst 
om onder ongelijkheid een diepere gelijkheid te 
laten bestaan. De afwisseling tussen haar strik
te uitspraak en zijn dialect (wat een dissonant) 
beheerste zij als een concertmeester. Hoe mooi, 
beseft hij, dat zij hem niet in zijn taal aansprak, 
maar de verschillende posities helder respec
teerde. Hoeveel verwarring als men dat niet 
doet. Hoeveel generositeit als men dat kan.

In de reactie van Georges merkte hij de spitse 
flikkering van molsoogjes als ze boven aarde 
komen. Ironisch, want hij begreep heel veel van 
de rijke burgers die hem éénmaal per week in 
hun aarde lieten woelen. Hij wist dus, schalks 
en onderdanig, hoe het met het leven ging onder 
de kuise rok van deze maatschappij. Boven hem 
weet hij darmen en lusten, niet eens nieuwsgie
rig. Dit is hun grond, met beer en groenten, ber
gen bladeren die op het eind van de tuin donker 
en nat moesten rotten.

Zijn onderdanigheid een heldere-zij het onop
gemerkte - repliek. Zij die met meiden en knech
ten was groot geworden zag geen repliek. Zij die 
de wereld nieuw wilden zien al evenmin. In hun 
beider marge de knoestige klompendrager.

Zo zag hij nog even de naglans van een bemin
nelijk ancien régime dat de afstand behield, 
maar zich van haar conventie bewust was 
(Mozart, Guardi, Gabriel de Saint-Aubin). 
Later, als gelijkheid wordt uitgeroepen, ver
schijnt er elders insidieus toch weer verschil 
— Verneinung alom.

***

Het kind is de grote bemiddelaar in heel 
deze geschiedenis (Grass, Rossellini, Claus, 
Sanders-Brahms). Een kind dat ziet en niet 
begrijpt (die blindheid weer). Een negatief 
dat maar te belichten is door de lezer, toe
schouwer.

Voorheen, in dezelfde rol van bemidde
laar, de vrouw (de 19de eeuwse roman). 
Alleen - het kind is het negatief, zij daaren
tegen een prisma. Het kind is eendimensio
naal, het vrouwelijk personage een com
plexe medespeler. Het kind buitenspel, de 
vrouw in het spel.

De latere generatie van de schrijvende 
haalt het kind weg, zet de jongvolwassene 
in de plaats: de jeune premier (vroeger al: 
Fabrice en Julien, Armand). Voor ons Godard, 
Léaud, Pierrot.

De jongvolwassene is geen negatief, noch 
een prisma, maar een filter die droesem vast
houdt (juist niet het gezuiverde vocht). Wat 
hij vasthoudt is een protserig gelijk. Hij redu
ceert complexiteit tot polariteit. (Gedachte: 
de semiotiek als leer van de polariteit is het 
levensproject voor de jongeman.) (Gedachte: 
Roland Barthes als de ultieme jongvolwasse
ne, stralend jong, nooit één zin met artrose, 
geen spatje bitterheid in zijn glans.)

Het kind en dus een pléiade mensen rondom: 
ouders, grootouders, tantes, ooms, neven, 
buren, speelgenoten, klasgenoten, leraars, 
een gewijde raadsman, een huisarts. Ieder 
met zijn eigen politiek dialect. Claus 
bespeelt hen meesterlijk in hun onderlinge 
contrasten en pragmatische verschuivin

gen. Het kind is het weerbarstige snijpunt. 
In hem wordt gesneden.
“Het leven is een bescheten kinderdoek", 
zegt de tante.
“Zij uit de kampen, ze lopen nu toch maar 
allemaal weg met ons geld”, zegt een oude. 
“Niet voor het geld, maar voor het volk deed 
hij het”, zei ze, “de idealist”.
“Zet je kinderen weg”, zei de nicht, “profi
teer van het leven”, zei ze (het leven, wat 
wordt daarmee bedoeld?)
Over zijn gezin zei ze: “nen brol".
“Ne mof” zag hij op de koer een jongetje 
tegen hem schijten.
“Trek je mooiste ondergoed aan als hij 
terugkomt” zei men.
“Zo’n angst” zei ze en dat sloeg op alles. 
“We kopen het hier”, zei ze kordaat, “het zijn 
getroffenen”. De winkel is rommelig, de vrouw 
achter de toog moedeloos, de transactie een 
aalmoes (de deur is nog niet dichtgetrokken 
of er wordt al achter hun rug gesist.)

* * *

Hij was erg aandachtig voor de glans der seizoe
nen. Hij wist haarscherp welke beloften ze 
inhielden: in de lente de verhuis naar zee voor 
maanden alleen met haar, als moeder. Een hele 
zomer lang deed iedereen zonnekleertjes aan: 
hij, de zus, de moeder. Hij voelde zich bij het in
smeren met melkwitte Nivea alsof haar handen 
hem glimmend terug in de baarmoeder duwden.

Herfst en winter sloten het grote huis in het 
binnenland, terwijl zij toch steeds naar buiten 
wilden, “toeee!”. Buiten en binnen door de slin
ger der seizoenen geregeld. Dit ritme van het 
stilstaande leven. Gedurende jaren stelde hij bij 
hen vast dat er in dit salon, onder de klok in 
empirestijl, niets veranderde, niets meer zou 
veranderen. Het bestofte niet, het verdorde niet, 
het werd niet steriel, maar het veranderde niet 
meer. Niet het brakke water van een gesloten 
vijver, maar dat van een stroom die zich 
onmerkbaar onder de golven van de zee schuift 
(l’écoulement). Triomfantelijk berustend, een 
immense watermassa die zich zonder geluid 
aan het grotere geeft, zoals de geliefde onder 
water naar je toe glijdt. FV

De Intrede van het Nieuwe

Weg met het bestofte? Handelen, keuzes 
maken, veranderen. Zo kan het ook, zo moet 
het. Niet langer lezen, maar doen. Niet als 
avonturier, die draagt geen uniform en 
heeft kauwgom in de mond, maar omgord 
met koppelriem en zonder taal. (De impera
tief is geen taal maar daad.) Het daden
lichaam (Theweleit).

Daarbij het steeds herhaalde: “idealisme”. 
Belangeloos handelen (maar is dat niet leeg 
handelen?), dat dan ook nog bedrogen 
wordt (omdat het leeg is?) (Het verdriet van 
België).

Wat is het lichaam van de idealist? Week 
(het belangeloze), sekseloos (liever de poli
tiek dan het neuken), narcistisch (zoals de 
doorpijlde heilige). Dat dus, de blik op 
le gisant. Zoals de verongelijkte onschuldig 
is, zo is de idealist vlekkeloos. (Geen nachte
lijke pollutie, associeert hij.)

* * *

Het nieuwe. Een fantasmagorie: de kermis
attractie van het snelle treintje door steeds 
wisselende decors. Méliès. Iedere nieuwe 
apparition een volgende draai en slag van 
het Maltezer kruis. Een metalen stoom- 
treintje met echte stoom! Een projectie in de 
veranda, ’s avonds laat. Het nieuwe als illu
sie, dus steeds ontroerend kitscherig.

Het “veranderen!” van de idealist is de 
negatie van de fantasmagorie, het openruk
ken van het gordijn (kijk daar: de vernede
ring van ons volk, de uitbuiting van de 
arbeider), de schop tegen het dambord. 
Veranderen is tegen het spel. Het spel, die 
geniale vondst om met dezelfde stukken, vol
gens dezelfde regels telkens weer een nieuw 
spel op te zetten. (Is dat het conservatieve?)

Nieuwe tandenborstels, een zwabber uit 
nieuw materiaal, een nieuw poetsmiddel 
(S&S), een nieuwe pijnstiller, nieuwe auto
modellen, nieuwe stofjes, een nieuw speel
ding, een volgende rage. Dingen, geen 
ideeën meer. (Het idealisme is tegen de 
consumptiemaatschappij.)

In de oude, meerdelige en geïllustreerde 
Grand Larousse, de wereld als opsomming 
van het voorhandene. In de vitrines der 
grootwarenhuizen, omgekeerd, de verlei
ding van het nog net niet in handen hebben.

HUBERTIN, RADE DANS SA BLOUSENOIRE

Félix Vallotton

Hubertin, stijf in zijn zwarte hemd, ca. 1921

Van opsomming in het verklarend woorden
boek op de maat van het alfabet, naar de 
proustiaanse volzinnen van les arts ménagers 
en de aanbevelingen voor de coherente look. 
Van de reeks objecten, naar een coherente 
combinatie ervan (Système de la Mode).

Bij hen nog boeken met goudopdruk, mis
salen en leder, een bonbonnière met de knap
perigste snoepjes (froufrou heetten ze). 
Froufrou en permanent van Romy Schneider 
in Mompti (verwarrend, want niet helemaal 
aantrekkelijk; juist daarom onweerstaan
baar).

Feeëriek was vooral dat er nog zoveel 
‘oude’ dingen te zien waren in garages en 
kleine débarras, bij groottantes en over
grootouders. Dat was zijn grootwarenhuis. 
Eén zolderwereld (dat hardnekkig oude!). 
De prachtige vooroorlogse Citroën die op de 
wijze van Simenon bij een art-decoduinen- 
huis stond (hoe zou de motor ronken bij het 
starten met de zwengel?). Wie in zo’n oude 
en elegante auto rijdt, moet toch een vrouw 
hebben als Eva Marie Saint (North by 
Northwest): hoge hakken, nauwsluitende 
jurk tot onder de knie en, waarom niet, 
handschoenen? Enkels en polsen waar hij 
eigenaar van is. (Dat was het geheim, weet 
hij nu pas, van zijn fascinatie toen.) Niet de 
moeder die hem heeft, maar de vrouw die 
hij heeft (daarom: zijn vrouw).

Feeëriek: het onuitputtelijke grootouder
lijke park, een Engelse tuin met steeds nieuwe 
perspectieven. Een park, geworteld in oude 
grond, aangelegd voor de zelfzekerste gene
ratie der 19de eeuw (Leopold H). Vandaag 
een berg dorre bladeren; de gedroogde aan 
de oppervlakte, een massa wee geurende 
natte eronder. Kindervoeten.

Ook voor de schrijvende komt er veel 
nieuws, maar dan uit de wereld. Tussen de 
lange, magere Congolese schoolmeester die 
de bezoekende vorst beledigt en de man met 
baard, baret en koket schuin gehouden

hoofd. Dé echte wereld dus (of is het uitein
delijk toch maar een van de mogelijke 
werelden?) Landen die hij nooit zou bezoe
ken, waarvan hij nooit de taal zou spreken, 
waar hij nooit in een bed zou liggen, waar 
hij nooit gevoed zou worden, nooit zou neu
ken. Steeds dat onbekende ‘elders’ als baken 
(zo’n beetje wat de hemel is voor anderen.) 
Zowel voor de lezende, de schrijvende als de 
liggende.

Daar stonden zij dan, de lezende, de lig
gende, de schrijvende, allen kijken ze ach
terom naar datgene wat achter hen ligt: de 
oude mompelende wereld die ze achter hun 
schouders bekijken. Een oude wereld waar
in ‘vroeger’ en ‘hier’ de coördinaten waren. 
Daar, voor hen een oogverblindend (die 
blindheid weer) ‘later’ en ‘verder’. In glin
sterende ogen de glans van continenten 
waarvan hij zeker was dat ze bestonden, 
omdat de verontwaardiging hun bestaan 
bewees (zoals door verontwaardiging het 
volk, het werkvolk bestaat.)

Amper twee decennia later bijt de blik 
van de lezende, liggende, schrijvende in het 
stof: schaamte. Politiek en schaamte, poli
tiek als beschamend. Als enige politiek, die 
der schaamte?

De Tafel, dus

Een lange, brede, bruine tafel (het leven tussen 
tafel en het bed van arduin). Hij ziet tegenover 
hem een man in blauwe kiel. Stevige werk- 
mansstof. Een plunje leert hij het later noemen. 
Zij drie, aan de overzijde; links en rechts van de 
mooie moeder. Haar stevige druk onder de 
oksels om ons - haar trots — op de te hoge bank 
te zetten. Twee kleine objecten, rompjes die ze 
samendrukt, armpjes als handvaatjes. Langs 
haar bovenarm (een driehoek met haar oksel 
als top) wordt er gekeken naar die vreemde. Het 
kan net zo goed de man achter het loket, de grie-
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zelige verpleegster, de onbekende tante zijn. De 
ogen schieten per seconde tientallen negatieven. 
Ieder jaar worden ze nog eens geprint, steeds 
weer ietsje anders, de donkere partijen nu eens 
hier, dan weer daar gelegd (BUI Brandt). (Hij 
denkt: toen was ik moeders object. Hij denkt: zo 
kon ik later object zijn, object doen zijn: bülen, 
borsten, lui en kut tussen de lakens.)
Aan de overkant een onbekende dus. Op het. 
einde van de zaal in blauw uniform en met glim
mend wapen, schuin over de borst gefixeerd, 
twee gevangenisbewakers. Die onbeweeglijke 
houding imponeerde, het hartverscheurende ge
sprek naast hem niet.

De zon deed hem knipperen. Aan die bruine 
tafel werd er dus politiek afgerekend; Drie aan 
de ene kant, één aan de andere kant van de 
weegschaal. Evenwicht.

Thuisgekomen eindelijk de goede tafel. 
Gestampte aardappelen en heerlijke tong met 
citroen en mosterd. Gedroogde tranen, huiselijke 
warmte, de zaal al (of zo goed als) weggevlakt.

* * *

Dat leerde hij via hem. Hoe pathetisch en per
verterend handelen is (zonder overtuiging wil 
ik nuanceren met: “kan handelen zijn”).

Hij leerde daarvan (zij het laat) met hoe
veel bedachtzame delicatesse overtuigingen 
gepareerd moeten worden. Met hoeveel 
weerzin er aan de onontkoombare optocht 
- toch nog steeds en beschaamd - deelgeno
men wordt. Hoeveel wijsheid er aan de 
onverschilligheid moet toegeschreven wor
den. En het plotse besef dat verontwaardi
ging eigenlijk onverschilligheid is.

Politiek, bedenkt hij lezend boven de beste 
kranten, is het glazuurlaagje bovenop de 
leegte der geschiedenis. Geen partijdigheid 
helpt. De deur der geschiedenis achter zich 
toetrekken, de sleutel van de politiek laten 
vallen. Als de deur dicht is wordt het heel 
donker.

* * *

Hij herinnert zich. De oom komt na lange bal- 
lingsehdp eindelijk de grens over, terug richting 
thuis. De oude moeder trillend van emotie op 
een zetel van donkergroen fluweel.

Ze kijkt wat gewrongen (Bacon) achterom. 
Die verfrommelde, kalende zoon (het zit in de 
familie, dat kalen) staat achter haar, triomfan
telijk, vitaal.

De kalende buigt zich over haar schouder 
vanachter de rug van haar zetel (de schrijvende 
staat ondertussen vlakbij en kijkt en hoort) en 
legt zijn hand op de schouder van zijn moeder 
(rechterschouder of is de linker beter?) en fluis
tert haar in het oor: “Ik heb nooit een mooiere 
tijd gehad dan toen, in het Oosten."

Ze wuift het weg. Onnozele jongenspraat. Of 
sneed het haar door het hart?

Hij stond recht in de stem van de oom en het 
snijdt. Is dat het laatste woord?

* * *

Und der Mut ist so müde geworden und die 
Sehnsucht so gross.

Rainer Maria Rilke.

De Vreugde

Niet beginnen met het einde, misschien. 
Niet wachten op Minerva, de nacht die toe
dekt en tegelijk de kaars van het inzicht 
brengt. Niet het al te gemakkelijke hindsight. 
Niet het povere gelijk van wie later komt. 
Niet de gedachte dat pas het einde de waar
heid van het begin openbaart.

Beginnen met het begin. Er is in het begin 
vreugde, steeds weer vreugde. De lust van 
het brutale gevecht (van huurlingen voor 
een betalende vorst) wordt hier de moedige 
vreugde om hét met z’n allen gedeelde ideaal.

Vreugde is een expansieve passie. Ze creëert 
ruimte (zoals LSD), ze verbreedt de longen, 
het hart, de ledematen. Het omhelzen is een 
omvademen geworden. Niet langer ver
wanten en vrienden grijpt men aan, maar 
ook onbekenden en gelijken die deel zijn 
van eenzelfde voedende vreugde.

Eerst de verzameling op het plein, dan komt 
de massa in beweging: marcheren, een 
stroom, een dijkbreuk, het geluid, de roes van 
die stroom. De weg en het doel glashelder.

De vreugde om een ‘samen’ te vinden, 
omdat er iets te verwerkelijken valt. Men wil 
een huis bouwen, in een geheel nieuwe stijl, 
met een geheel nieuwe inrichting. Een huis 
zonder schotten (Rietveld), zonder intimi
teit (die bron van alle egoïsme, die hardnek

kigste weerstand tegen de gedeelde vreug
de). Van tentenkampen tot communes. Deze 
vreugde duldt geen voetnoot.

Hij had de tekst met die vreugde kunnen 
openen. Een kampvuur, later een studenten
kamer, wandelingen (wanderri), leesavonden 
(Althusser). Gezichten klaren op, het be
nauwde, beangstigde leven wordt als kleine 
katjes in de toiletstoel verzopen. Rugzakken 
worden afgegooid, de bagage is lichter dan 
men ooit voor mogelijk hield. Het meest 
abstracte dragen ze mee: dat wat gerealiseerd 
moet worden, dat wat hun roeping is, dat wat 
hen alleen is toevertrouwd. De verbeelding, 
de arbeiders aan de macht - dus toch de 
macht. De politiek der seksualiteit, van de 
vrouw, van het kind - dus toch de politiek.

Dan op een dag (het is altijd die abstracte 
tijdsaanduiding van de mythe, “op een 
dag”) komt men vanuit diepe, donkere bos
sen (Germinal) te voorschijn en stapt men 
naar het plein. Het plein waar alles samen
komt, waar de vreugde omgesmeed kan 
worden (Lord of the Rings). Vulcanus. Iedere 
paragraaf van de toespraak maakt van 
weke harten staal, waar vonken ketsen uit 
de doorschijnend gloeiende legering. De 
hartklep op het ritme van de retoriek, “nee” 
om te beginnen, “ja” daarna, opnieuw “nee”, 
een nog luider “ja”. Het ab/ab van het poli
tiek sonnet. Het verschrikkelijke kwatrijn 
der geschiedenis.

Heeft de moderne wereld iets mooiers te 
bieden? Natuurlijk niet. Al het andere is te 
misprijzen, een onverdraaglijke dwangbuis. 
Weg met de bezorgdheid, weg met de zorg, 
weg met al wat je in het ergerlijke thuis ach
ter je zou kunnen horen, weg met de tranen, 
het handenwringen, de kreten die daar ach
ter je in kussens moeten gesmoord. Dat 
hoort men niet. Nochtans is het hart breed, 
breder dan men voor mogeliik hiold, breaer 
dan het leven zelf. Maar men hoort het niet.

AËer al een thuiskomst is, later als het 
staal is opgebruikt, zijn de uitgestoken 
armen der moeders uitgeput, dragen de 
wantrouwige armen van vrouw en kinde
ren onuitwisbaar hun verminking. Het huis 
is verwoest, bitterheid alom, de rouw veel 
langer dan het verplichte jaar. Deze rouw is 
er voor altijd. Niet de dood, maar het gemis
te leven (Sanders-Brahms).

En toch, aanvankelijk, in den beginne, moet 
die vreugde er zijn geweest. Ze was er voor 
de grootvader, de vader. Ook de zoon kende 
de smaak ervan. De zekerheid, de zelfzeker
heid van de vreugde, de evidentie van haar 
objecten, de vanzelfsprekendheid van haar 
verschijnen en aanwezigheid.

De vreugde opent een bankrekening met 
meteen een riante lening erbovenop. Maar 
vroeg of laat moet dat debet aangezuiverd 
worden. Hoe zit dat met die transactie? Wie 
betaalt de ondoordachte luxe-uitgaven? 
(Hoe deed Charles het nadat Emma overle
den was? Plichtsgetrouw, vernederd en suf. 
Het ergste: hij heeft nooit kunnen delen in 
Emma’s folie. Zo ook de fifties: suf. Zo ook de 
generaties der consumptie erna: het domme 
genot, niet meer de scherpe vreugde.)

“Wat heb jij gedaan met de verbeelding, 
het recht op illusies, het recht op een open
staande bankrekening?” De suffe Charles op 
zijn bank in een tuintje in de zon: “oui, oui, 
oui, Emma”. Emma, de danseres der lust en 
illusies. Emma, die zich boven de zwaarte
kracht van banken en schulden verheft. 
Niet toevallig dat de 20ste eeuw die van de 
dans werd. Niet de karakterloze Charles, 
maar het moderne lichaam als onuitputte
lijke beweging. De man in black hoort thuis 
in die genealogie.

Naast het lichaam van de liefde dat van 
de vreugde dus. Niet het angstvallige 
behoud van het evenwicht in het leven en 
samenleven, maar het radicale oneven- 
wicht van een navelstreng die men zelf 
doorknipt. De roes van een leven zonder 
ouders, van een leven - dus, helaas - tussen 
broers en zussen, dus van de meute. Wat 
een vreugde, wat een begrijpelijke, verleide
lijke vreugde. Wat een overwinning inder
daad van het moderne op de hele vooraf
gaande menselijke geschiedenis: zelf de 
navelstreng kunnen doorsnijden. Is die 
vreugde alle rampzaligheid van later niet 
waard? Zou men het niet opnieuw doen, 
ondanks Minerva? Hoeft men als moderne 
die Minerva wel te zien? Is er voor hem nog 
een Minerva? Valt er voor het moderne nog 
een avond of is er uitsluitend een hardnek
kig Here comes the Sun? Vreugde dus omdat 
men niet oud hoeft te worden, want men 
heeft geen ouders.

Te Schrappen

Die Marquise von O.
Na een concert. Ze ziet hem. Hij is in het 

zwart. In het best gesneden militaire uniform 
van de 20ste eeuw. Mannelijke ijdelheid. 
Vlijmscherp, een korset, geen kauwgom. (Zo dus 
de liggende.)

Later wordt de schrijvende geboren in die 
politiek. Plaats, datum, namen verraden een 
groots programma dat niet het zijne is. Zoniet 
de schuld, dan toch het bewijs van een schuld. 
De veroordeling op zijn geboortebewijs, met 
kruis en loof op het papier. Daar komt de schrij
vende vandaan.

* * *

Jesus, I don’t want to die alone
Jesus, oh Jesus, I don’t want to die alone

Josh Haden

Kom, jongen, snel, het gaat niet goed met hem.
Hij legt zich naast hem op hun bed. Hij, de 

vader, zoekt zijn hand, die van de zoon, tegelijk 
diagnose (“zie”: “ecce”) en steun vragend 
(“aiuto"). De hand van de vader valt toevallig 
op het geslacht van de zoon. Een cirkel, een open 
cirkel.

Hij vertelt hem van dejilm in openlucht, op de 
centrale marktplaats van T. Een film over hem. 
Daar werd op het scherm zijn leven afgerold. Na 
de voorstelling geroezemoes van het publiek: 
“wat een verschrikkelijk leven”. Hun beider tra
gedie: hier ligt de onbegrijpelijke en onbegrepen 
vader, naast hem de zoon die niet kan, niet wil 
begrijpen. Een paar. Een onwaarschijnlijk paar 
in die liefdeskamer. Zij trok de deur —*‛ 

ie gisant dan de zoon toe.

Teksten voor de zerk

Variant 1:

Op een brede lap blauw-grijze arduin ligt hij 
dan, de man in het zwart, het mooiste kostuum 
van de 20ste eeuw. Een tatoeage bloedgroep ‘o’ 
in de linker (denkt hij) oksel. Een intieme mar
kering. Daar op de steen, omlaag liggend, een 
dodenkot als een schijthuis met luchting door
heen de groen geschilderde houten deur. Een 
tuinman — zo lijkt het wel - in witte kiel opent 
de klapdeur precies zoals een eigenaar de kandi- 
daat-huurders binnenlaat, zoals een begrafenis
ondernemer de deur van het mortuarium opent, 
zoals een verkoper aan de belangstellende een 
tweedehandsauto laat zien, zoals een boer de 
veearts binnenlaat in de beestenstal. Een 
“voilà”, tegelijk verveeld en nieuwsgierig, for
meel en triomfantelijk (straks doe ik, niet gij, de 
deur weer dicht.)

Hij stapt enkele meters naar voor (dit ten
minste moet hij nog doen), raakt die linkerarm 
aan, waar het plooit. Zo dus. (Uitgesproken 
zoals het hartdoorborende “there, so there” van 
Marnie.)

Variant 2:

Op dat laatste bed, in die laatste slaapkamer, 
open voor wind en regen achter een groen 
geschilderde houten deur, zag hij hem voor het 
laatst. Een omwoelende - als een ploeg - com
binatie van medeleven, afscheid en afstand. Hij 
stapte naar voor, doorbrak het voetlicht tussen 
dood op de scène en leven in de zaal. Hij raakte 
troostend en hopend de elleboog aan. Hij ver
baasde zich voor de plotse associatie met kip
penpoten in het koelvak van de vleesafdeling. 
Deze ledematen kunnen alleen nog maar 
gekraakt worden. De huid voelde aan als die van 
een gepluimde kip, daarnet nog een mooie brui
ne op het erf.

* * *

Alles is hier voorzien van het privatieve ‘a-’: 
fundamenteel atheïstisch, haar ruimte 
onbepaald atopisch, haar tijd achroon (een 
Duizendjarig Einde der geschiedenis). Niet 
immoreel, maar amoreel (ver boven iedere 
moraliteit), doelloos (zonder teleologie).

Keuzes zijn hier abstract (niet gesitueerd): 
men kiest dus eigenlijk nergens voor. 
Ultieme triomf van het nihilisme (Hermann 
Rauschning). Het nihilisme als de uiteinde
lijke rechtsgrond van het moderne: “ça ne 
sert à rien, faisons le”. Vitaliteit in zijn zuiver
ste vorm.

Ultieme overwinning op het burgerlijke 
melodramatische bewustzijn (niet de films 
van Veit Harlan - goed voor het thuisfront - 

maar die van Riefenstahl). Melodrama: 
wereld van polariteiten (goed tegen kwaad, 
geluk versus ongeluk, verloochening en 
erkenning, rijkdom en armoede - kortom 
Assepoester). Maar deze wereld hier steunt 
niet op tegenstelling, maar op eenheid 
(Verneinung van de polariteit). Waarom is de 
vernietiging zo massief? Omdat er geen 
polariteit is. Er is geen andere. Er is geen 
gelaat dat terugkijkt. Er is geen kruisende 
blik, de Blendung heeft beide uitgewist. 
Waar het gelaat verdwijnt is geen reflectie, 
geen moraal, geen discussie meer nodig, 
dus ook geen taal, geen stem. De lepe Hegel 
maakte van de belofte van een ongebroken 
eenheid een streefdoel dat tegelijk onmoge
lijk en ongewenst is. Vreugde en enthou
siasme zijn die eenheid, waarvan de schaduw 
blinde (alweer) razernij is, rage even grenze
loos als de vreugde.

* * *

La dette non remboursable.
Wolfgang Sofsky

Zij zegt: Aeneas torst zijn stokoude vader, 
Anchises, minnaar van Venus, op de rug, 
overal waar hij gaat. Zo ook hij dus zijn 
vader, onherroepelijk hun beider geschiede
nis, bijna als een geschenk - vandaag dan 
toch. Hij is vandaag zo oud als hij geworden 
is, telt hij na. Iedere avond legt hij het 
stramme, ineengezakte lichaam op een bed
stede. Hij draagt hem in de armen, zoals de 
vader hem nooit heeft kunnen dragen, daar 
vanachter de tafel waar schuld omgerekend 
werd in boete. Maar de schuld bleef open- 
staan. Daarom dat aaze-t

Hij zeulde een wild om zich heen slaande 
Anchises; van huid tot hart doordrongen 
van verblindende razernij (Ajax). Rage, zo 
sterk als een orgasme, zo doorslaand als een 
gesimuleerde executie, zo duimplettend als 
de ultieme vernedering. Hij zeulde maar 
durfde de blik van de razernij niet kruisen.

Wat als niet de eis tot waarachtig spreken 
aan de orde is, maar alleen de onmogelijk
heid tot spreken overblijft. Parésie versus 
afasie. In die razernij zag hij de schepping 
zelf, geen genereuze, vindingrijke, zogende 
creatie maar een schuimbekkende schep
ping als la grande crise der epilepsie.

Hij, de liggende, sprak er nooit over. Een 
zwijgen waarvan de raadselachtigheid 
steeds groter, steeds grootser werd. Noch 
ontkenning, noch zelfrechtvaardiging, noch 
verzuurd gelijk, noch schuldbekentenis. 
Geen excuses. Zelfs geen schaamte. Erken
ning van het onherstelbare, het onvergeef
lijke. Schuld en schaamte schieten hier 
ruimschoots tekort (qui s’accuse, s’excuse). 
Geen poging om tot de wereld der mensen 
terug te keren. Geen manoeuvre om daar 
onderuit te geraken: hij assumeerde zijn 
plaats. Dat tenminste: geen mauvaise foi.

Wat te zeggen bij zoveel eenzaamheid? 
Wat te zeggen bij de razernij om zoveel een
zaamheid? Dante, De Hel, zang XXXII: 
Antenor tot aan de hals in ijs. Het hoofd 
niet gebogen. Hij, de zoon, zijn hoofd op een 
bussel stro gelegd (nu hij), bij dat trotse, 
rechte hoofd.

Inspiraties

Marx voor het begrip ‘vals bewustzijn’, 
Sartre voor het begrip mauvaise foi, Freud 
voor het begrip Verneinung: Arendt voor het 
begrip ’banaliteit’.

Een gesprek, luchthaven, Duits: “Voor alles 
is dit toch een geschiedenis van mensen.”

- Pier Paolo Pasolini, Olie
— Helma Sanders-Brahms, Deutschland 

bleiche Mutter
- Hugo Claus, Het Verdriet van België
— Thomas Brady, The Theory of War
- Wolfgang Sofsky, Traktat über die Gewalt
- Michel Foucault, L’Herméneutique du Sujet
- Mark Mazower, Dark Continent
- Klaus Theweleit, Mânnerphantasien
- Vasily Grossman, Life and Fate
- Ernst Jünger, in Stahlgewittem
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Nieuws
Kunstenaars in residentie. Wiels, het Brussels cen- 
trum/laboratorium voor (creatie van) hedendaagse kunst, 
stelt negen residenties ter beschikking van Belgische en 
internationale kunstenaars. De kunstenaars betrekken 
individuele ateliers (45 m2) en kunnen rekenen op een 
begeleidend programma waarin bezoeken binnen de lokale 
kunstwereld zijn opgenomen en ontmoetingen met kunste
naars en academici. De residenten worden geïntegreerd in 
het geheel van de activiteiten van Wiels. Ze kunnen deelne
men aan het artistieke en culturele leven in Brussel, con
tacten leggen en een bestendig netwerk opbouwen. Brussel 
wordt daarbij beschouwd als de ideale plek om opkomende 
kunstenaars te ontvangen, omdat het de Europese hoofd
stad is en een multiculturele metropool waar talen en cul
turen zich vermengen. Tijdens de eerste residentieperiode 
(van 1 juli tot 31 oktober 2008) ontvangt Wiels Palli 
Banine, Diego Bruno, Melissa Gordon, Jonas Locht, Szilard 
Miklos en Sarah Vanagt. Meer info op www.wiels.org.

Saskia van Drimmelen - Painted By. Museum De 
Paviljoens in Almere presenteert van 19 tot 21 september het 
project Painted By van ontwerpster Saskia van Drimmelen. 
Het bestaat uit een serie kledingstukken in progress. 
Vertrekpunt waren antieke Bulgaarse familiestukken waar
aan elke generatie nieuwe elementen toevoegde. Van 
Drimmelen werd geraakt door de ziel in deze gelaagde 
kledingstukken. Painted Series One bestaat uit unieke stuk
ken met meerdere signaturen. Op gelijkaardige wijze is aan 
elk stuk door verschillende mensen gewerkt, door designers 
en door vakmensen die quasi vergeten technieken hanteren: 
Saskia van Drimmelen, Polly Kalaidjieva, Desiree Hammen, 
Luba Kitzova, Rumjana Rakovska, Jarwo Gibson, Velichka 
Georgieva, Tom Hommes, Margreet Sweerts, Magdalina 
Toneva, Galina Simeonova, Bistra Stefanova. Meer info 
www.depaviljoens.nl.

Design September 2008. Sinds 2006 een jaarlijks evene
ment in Brussel, presenteert Design September 2008 nog 
tot het einde van september een programma van tentoon
stellingen, vernissages, conferenties, filmvertoningen, debat
ten, bezoeken aan designateliers, stadsparcours... Zowel 
design van meubels, verlichting en voorwerpen, als indus
trieel design, grafisch design, food design en landscape design 
komen aan bod. Met dit evenement wil Brussel, dat overi
gens geen museum bezit dat aan design gewijd is, het voor
beeld volgen van grootsteden als Parijs, Londen, Milaan, 
Amsterdam, Berlijn, Tokio en Singapore. Bijna honderd 
Belgische en buitenlandse designers en architecten werken 
mee aan het evenement. Een van de vele iniatieven zijn de 
Design Open Doors, waarbij designers, onder wie Xavier 
Lust en Danny Venlet, het publiek een kijkje gunnen in hun 
werkwereld. Studenten, professionals of gewone liefheb
bers krijgen de kans om de ontwerpers te ontmoeten, hun 
werk grondiger te leren kennen, hun ontwerpprocessen en 
soms productieprocessen te begrijpen en enkele prototypes 
te zien. Meer info op www.designseptember.be.

Icarusbijeenkomst van NBKS. De NBKS (Noord-Brabantse 
Kunst Stichting) organiseert op do 9 oktober van 13 tot 
17u haar Icarusbijeenkomst. Ze is bedoeld om academie- 
verlaters wegwijs te maken in het werkveld en de praktische 
kant van het leven als kunstenaar te belichten. Jonge kun
stenaars en professionals uit de kunstwereld komen aan het 
woord. Daarnaast geeft de NBKS aan wat zij de startende 
kunstenaar te bieden heeft. De middag wordt afgesloten 
met een informatiemarkt waarop verschillende belangrijke 
kunstorganisaties aanwezig zijn. Na afloop van de bijeen

komst wordt een informatiepakket aangeboden. Dit pakket 
bevat een helder en actueel overzicht van alle belangrijke 
instellingen op het gebied van de beeldende kunst in Noord- 
Brabant en daarbuiten. De middag vindt plaats in NBKS, 
Reiger straat 16, Breda. Meer info www.nbks.nl.

Dutch Design Week (DDW). Van 18 tot en met 26 okto
ber gaat de zevende editie van de Dutch Design Week door. 
Verspreid over meer dan 40 locaties zijn er zo’n 130 ver
schillende initiatieven: exposities, lezingen, congressen, 
modeshows, workshops en seminaries. Het evenement ver
tegenwoordigt inmiddels 800 designers uit de disciplines 
productdesign, textiel- en modeontwerp, ruimtelijk design, 
grafisch design en designmanagement en -trends. Het richt 
zich tot het grote publiek, maar tegelijk ook tot ontwerpers, 
bedrijven en onderwijsinstellingen en wil functioneren als 
ontmoetingsplek waar nieuwe ideeën bodem krijgen. Meer 
info op www.dutchdesignweek.nl.

Museumnacht Arcam. Op za 1 november organiseert 
Arcam een Museumnacht geheel in het teken van het 
Situationisme. Grondlegger van deze beweging Guy Debord 
streed tegen de gevestigde orde onder meer met zijn dool
tochten (dérives) door de stad en zijn pogingen om de ziel 
van de stad geografisch te duiden. Met de huidige techno
logische ontwikkelingen van mobiele telefonie zouden de 
situationistische ideeën op spectaculaire wijze in praktijk 
kunnen worden gebracht. Bezoekers kunnen buiten de 
gebaande paden treden en zich op verrassende manieren 
door de stad bewegen. Eerder op de week, op wo 29 oktober, 
is er een avondprogramma voorzien dat ingaat op de 
thema’s van de Situationistische Internationale, onder 
andere op de architectuurkritiek en de ideeën over het radi
caal herscheppen van de stedelijke omgeving. Meer info 
www.arcam.nl.

Printen in het Fotomuseum. De bezoeker van het 
Nederlands Fotomuseum kan sinds kort in het museum 
“tegen een betaalbare prijs” een afdruk laten maken van een 
foto uit de collectie. Het Fotomuseum is het eerste museum 
in Nederland dat zijn bezoekers deze mogelijkheid biedt. Het 
kan deze extra dienst aanbieden dankzij een driejarig 
samenwerkingscontract met HP Nederland. Hiermee is het 
Nederlands Fotomuseum verzekerd van een optimale (groot
formaat-) printingomgeving voor archivering, productie en 
een digitale printshop. HP heeft een wereldwijd programma 
om de toepassing van technologie te promoten op het gebied 
van conservering, reproductie en waardering van kunst. 
Andere musea waar HP mee samenwerkt zijn onder meer de 
National Gallery in Londen, het Museu Nacional d’Art de 
Catalunya in Barcelona en het Kunsthistorisches Museum 
in Wenen. Nederlands Foto-museum, Wilhelminakade 332, 
Rotterdam, www.nederlandsfotomuseum.nl.

Wissels
SKOR stelt nieuwe directeur aan. In de zomer volgde 
Fulya Erdemci Wilfried Lentz op als directeur van SKOR 
(Stichting Kunst en Openbare Ruimte). Erdemci was van 
1994 tot 2000 directeur van de Istanbul Biënnale. Ze was 
daarna directeur van Proje4L, Museum voor hedendaagse 
kunst in Istanbul, en werkte als curator. Ze organiseerde 
samen met Danae Mossman Wandering Lines: Towards a 
New Culture of Space, de vijfde Scape Biënnale Kunst in de 
Openbare Ruimte, die nog tot 2 november loopt in 
Christchurch in Nieuw-Zeeland. De aanstelling past in het 
streven van SKOR om, samen met bijvoorbeeld de 
Mondriaan Stichting en het Fonds voor beeldende kunst, 

vormgeving en bouwkunst (Fonds BKVB), de positie van de 
Nederlandse kunst op internationaal niveau substantieel te 
versterken.

Florian Waldvogel wordt directeur Kunstvereln in 
Hamburg. Florian Waldvogel verlaat als curator Witte de 
With om vanaf januari 2009 het directeurschap van de 
Kunstverein in Hamburg op zich te nemen. De Kunstverein 
in Hamburg, opgericht in 1817, is de oudste in zijn soort in 
Duitsland. Waldvogel treedt in de voetsporen van illustere 
voorgangers zoals Yilmaz Dziewior, Stephan Schmidt- 
Wulffen en Uwe M. Schneede. Sinds 2006 was Florian 
Waldvogel curator bij Witte de With, waar hij onder meer 
de solotentoonstelling van de Deense kunstenaar Tue 
Greenfort (2006) en de groepstentoonstelling BodypoliticX 
(2007) realiseerde. Hij begon zijn carrière als assistent van 
Kasper König, toenmalig directeur van de prestigieuze 
Stâdelschule (Frankfurt am Main). Directeur Nicolaus 
Schafhausen ziet de benoeming als het levende bewijs dat 
Witte de With niet alleen een plek is waar de kunstenaar 
zich kan ontwikkelen, maar ook waar de curatoriële prak
tijk tot bloei komt.

Lezingen___________________
SAMENSPEL 08 Kunst en Gebouw. Naar aanleiding 
van SAMENSPEL 08 - Kunst & Gebouw zijn twee gespreks- 
namiddagen georganiseerd die een aantal thema’s op de 
grens van beeldende kunst en architectuur willen verken
nen. Het eerste debat had op 4 september plaats onder de 
titel Kan kunst de architectuur redden? Op do 18 september 
wordt de vraag omgekeerd en spreken Herman Kuijer, 
Johan Pas, bOb Van Reeth, Stefan Devoldere, Els Vanden 
Meersch en Kersten Geers (OFFICE). Het debat gaat door 
van 14 tot 17u in Oud-pakhuis Kendall, A. Brouwerstraat 
31, Antwerpen. Inkom gratis, reserveren verplicht op 
info@samenspel08.be. Meer info op www.samenspel08.be.

Amerika tot in de Heartlands. Dit najaar sluiten de thema
bijeenkomsten in het Van Abbemuseum aan bij de tentoon
stelling Heartland, over kunst en cultuur uit het hart van 
Amerika. In vier hoofdstukken worden de ontwikkelingen 
in de Amerikaanse kunst geschetst. De bijeenkomsten vin
den telkens plaats op vrijdag en zaterdag van llu30 tot 
13u30: op 19 en 20 september over Amerikaanse mo
dernisten, op 24 en 25 oktober over de Eastcoast, op 21 en 
22 november over de Westcoast en op 12 en 13 december 
over het Heartland. Toegang per bijeenkomst bedraagt € 15. 
Meer info en aanmelden via www.vanabbemuseum.nl.

Een verloren dimensie? Een zoektocht naar de socia
le betekenis van het landschap. Fonds BKVB organi
seert in het kader van de Internationale Triënnale 
Apeldoorn een debattenreeks over de sociale betekenis van 
het landschap. Op vr 19 september handelen de lezingen 
over de tegenstelling tussen het moderne agrarische cul
tuurlandschap en het archetypische arcadische landschap 
waar de (stedelijke) recreant naar verlangt. De laatste dag, 
vr 26 september, staat in het teken van de snelweg met aan
dacht voor de ontwikkeling van een integrale benadering 
waarbij landschap en snelweg op elkaar worden afgestemd. 
Telkens van 9u30 tot 16u in Nettenfabrieken Apeldoorn, 
Spoorstraat 29, Apeldoorn. Meer info op www.fondsbkvb.nl. 
Toegang gratis, reserveren verplicht via post@fondsbkvb.nl.

Lezingen en debatten in het NAi. Op do 25 september 
spreekt architect Sou Fukimoto (ov) over eigen werk in de 
huidige Japanse architectuurpraktijk. Op do 2 okt heeft

Willem de Kooning
WORKS ON PAPER
28 september - 8 november 2008

FIAC, Parijs
23 - 26 oktober 2008

Thomas Houseago
13 november - 20 december 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

De galerie is gesloten van 4 tot en met 18 augustus 2008.
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architect Kees Kaan het over ambassade Maputo en NFI 
Rijswijk. Op do 16, do 23 en do 30 oktober is een reeks van 
drie debatten geprogrammeerd omtrent de architectuur
nota, volgens de drie speerpunten die respectievelijk aan bod 
zullen komen: “ontwerp voorop”, “versterken stedenbouw 
en regionaal ontwerp” en “herbestemming en herontwikke- 
ling". Op vr 17 oktober houdt de Palestijns-Israelische archi
tect Senan Abdelkader een lezing over de relatie tussen iden
titeit en architectuur in Jerusalem. Deze lezingen en debatten 
gaan telkens door in het Auditorium vanaf 20u, de inkom is 
€ 5. Op zo 12 oktober om 14 u spreekt Jan van Dummelen 
over het leven en werk van prof. Ir. C.P. Wolff Schoenmaker, 
Indo-Europees architect. Deze lezing is gratis. Meer info bij 
NAi, Museumpark 25, Rotterdam (www.nai.nl).

Curating the library. Persoonlijkheden uit de wereld van 
beeldende kunst, wetenschap, design, muziek, theater, 
dans, literatuur en architectuur stellen de boeken voor die 
een belangrijke invloed hebben (gehad) op hun leven of 
werk. Jan Michiels (B) en Job Koelewijn (NI) op do 25 sep
tember om 20u in deSingel, Desguinlei 25, Antwerpen 
(www.desingel.be). Inkom € 5.

NICHE. Jonge Belgische architectuur. Met de nieuwe 
tentoonstellings- en lezingenreeks NICHE brengt BOZAR 
ARCHITECTURE de nieuwe generatie Belgische architecten 
voor het voetlicht. Om de twee maanden toont een archi
tectenbureau de maquette van een gebouw en houdt er een 
lezing bij. Thierry Decuypere van het Brusselse architecten
bureau V+ bijt op di 30 september de spits af met het pas 
opgeleverde Cinéma Sauvenière te Luik. De lezingen vinden 
plaats om 20u in het Paleis voor Schone Kunsten, 
Ravensteinstraat 23, Brussel. Inkom is €3. Meer info op 
www.bozar.be.

deBuren. Onder de titel Global Justice loopt bij deBuren een 
lezingenreeks over mondiale rechtvaardigheid en democratie. 
Op wo 1 oktober spreekt Wendy Brown (hoogleraar Politieke 
Wetenschappen aan de Universiteit van California), op wo 
8 oktober Paul Scheffer, op wo 22 oktober Costas Douzinas 
(hoogleraar Rechtswetenschappen aan de Birbeck University 
in Londen) en op wo 29 oktober Rosi Braidotti. De lezingen 
gaan telkens door vanaf 2 Ou in Raadzaal Sociale Weten
schappen, gebouw A, Parkstraat 45, Leuven. De lezing van 
Paul Scheffer echter gaat door bij deBuren zelf.

Op ma 20 oktober om 12u30 interviewt Max Borka de 
designers Danny Venlet en Richard Hutten over hun passie 
voor vormgeving. Het gesprek gaat door in HOB Literair 
Salon, Koninginnestraat 23, Brussel. Deze lezingen zijn gratis 
toegankelijk, reserveren gewenst.

Cornerstones. In deze lezingenreeks van Witte de With 
bespreken vooraanstaande kunsthistorici de artistieke 
praktijk van telkens één hedendaagse kunstenaar. Op do 2 
oktober bespreekt Kaja Silverman de praktijk van Jeff Wall 
en op do 6 november heeft George Baker het over Pablo 
Picasso en met name over Les Demoiselles d'Avignon. Telkens 
van 19 tot 20u30 in het auditorium van Witte de With, 
Witte de Withstraat 50, Rotterdam (www.wdw.nl). Inkom 
€ 10. Reserveren via reservations@wdw.nl.

NBKS / DE PONT kunstenaarsgesprekken. Op do 2 
oktober spreekt Alex de Vries met kunstenaar Frank 
Havermans. Op do 6 november staat Hans de Vries cen
traal. Telkens vanaf 19u30 in het auditorium van De Pont, 
Wilhelminapark 1, Tilburg (www.depont.nl). Inkom € 3.

Lezingen op zondag. Op zo 5 oktober spreekt Frits 
Scholten (Rijksmuseum Amsterdam) over de portretbusten 

van de Amsterdamse burgemeesters door Artus Quellinus 
en zijn atelier. Op zo 2 november spreekt Jozef Glassée over 
het mecenaat van de maatschappij Artibus Patriae en haar 
schenkingen voor de collectie van het KMSKA. De lezingen 
gaan telkens door om llu in het auditorium, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten, Leopold De Waelplaats, 
Antwerpen. Inkom € 2,5.

Now Is the Time: Art & Theory in the 21st Century. 
Stedelijk Museum Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, 
W139, SMBA en METROPOLIS M organiseren van oktober 
tot januari 2009 een lezingen- en debatreeks die de ontwik
kelingen in de beeldende kunst sinds 9/11 moet blootleggen 
en de wijze waarop deze ontwikkelingen kunsttheoretisch 
van betekenis zijn voorzien. Gedurende zeven avonden 
komen nationale en internationale kunsthistorici, curatoren 
en critici aan het woord, waaronder W.J.T. Mitchell, Boris 
Groys, Terry Eagleton, Kaja Silverman, Julian Stallabrass, 
Hou Hanru, Ruth Noack en Rick Poynor. Thema’s zijn op vr 
3 oktober ‘Media’, op di 28 oktober ‘9/11’, op di 11 novem
ber ‘Globalisation’, op do 27 november ‘Design’. De lezin
gen vinden plaats in het Auditorium van de Universiteit 
van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk aan het Spui). Entree 
€ 7,50 per avond, €25 voor 4 avonden, €40 voor de hele 
reeks. Reserveren en meer info over het programma op 
www.nowisthetime.nl.

Arcamlezing. André Kempe & Oliver Thill (Atelier Kempe 
Thill) op di 7 oktober om 20ul5 in De Brakke Grond, Nes 
45, Amsterdam (www.arcam.nl). Atelier Kempe Thill ver
wierf bekendheid met het reizende museumpaviljoen Light 
house. Recent realiseerde het in Amsterdam een wooncom
plex op IJburg en terraswoningen in Osdorp. Toegang € 10.

Op vr 14 november organiseert ARCAM ter gelegenheid 
van de opening van de expositie Building India een dagpro
gramma met in de ochtend lezingen van Franz Ziegler, 
Vikram Prakash, Rahul Mehrotra en Bimal Patel en in de 
namiddag een discussie. Reserveren is gewenst en kan via 
arcam@arcam.nl.

Keywords/Behaviour. MuHKA programmeert in het 
najaar vijf avonden rond het begrip ‘gedrag’. Op do 9 oktober 
vertrekt Hito Steyerl van een spectaculaire, Japanse vorm 
van bondage om het begrip gedrag te analyseren. In 
opdracht registreerde Wendelien van Oldenborgh een reeks 
‘georkestreerde’ lezingen van Tanja Widman, David Dabosa 
en Ricardo Bosbaum en op do 2 3 oktober toont ze een com
pilatie van het filmmateriaal. Op do 6 november put Bart 
Verschaffel zowel uit filosofische als esthetische bronnen 
om het thema gedrag te benaderen. Op do 20 november 
geeft politiek commentator en ‘transgender’ DJ Thaemlitz 
een multimediapresentatie waarin hij onderzoekt wat het 
betekent een ‘lastpost’ te zijn in termen van identiteit en 
gedrag. De lezingen gaan telkens door om 20u. Meer info 
www.muhka.be.

Muterende media. Het KASK, de Hogeschool Gent en de 
Universiteit Gent organiseren het symposium Mutating 
Media dat een essentieel aspect van de hedendaagse kunst
productie behandelt, namelijk de creatie en de hybridisatie 
van artistieke media. De focus ligt op wat muterende media, 
oud of nieuw, voor de kunst kunnen betekenen. Zowel kun
stenaars als theoretici nemen deel aan het symposium, dat 
plaatsvindt op do 9 oktober, om 9u45 in Vooruit, Sint- 
Pietersnieuwstraat 23, Gent. Toegang gratis. Meer info 
robrecht.vanderbeeken@hogent.be.

Auditorium. Op do 23 oktober start Stad en Architectuur 
de nieuwe editie van de lezingenreeks Auditorium met 

Snohetta (www.snoarc.no). Het bureau heeft onder meer 
de opera van Oslo op zijn naam staan. Op do 13 november is 
het Sloveense bureau Sadar Vuga te gast (www.sadarvuga 
.com). Zij stellen recente woningbouwprojecten voor en 
hun project voor het nationaal museum voor Schone 
Kunsten dat hen tot driemaal toe een nominatie opleverde 
voor de Mies van der Rohe award. Telkens om 2 Ou in het 
Auditorium, kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 
Leuven. Inkom € 7. Meer info op www.stadenarchitectuur.be.

Chris Marker: Thinking in Images. Op za 25 oktober 
van 9u45 tot 17u organiseert MuHKA de lezingendag 
Chris Marker: Thinking in Images, naar aanleiding van de 
tentoonstelling Staring Back in het FotoMuseum. Sarah 
Cooper, Thomas Tode, Jan Baetens, Muriel Andrin en Peter 
Kravanja nemen het oeuvre van Marker onder de loep. De 
lezingen gaan door in MuHKA_media, Waalsekaai 47, 
Antwerpen. Inkom € 12. In oktober worden films van Marker 
vertoond in de filmzalen van MuHKA_media. Programma 
volgt later op www.muhka.be/film.

Hoe de volkshuisvesting de weldadige stadsbouw
kunst van H. P. Berlage dicteerde. Op 26 oktober om 
14u spreekt Max van Rooy over zijn grootvader H.P. 
Berlage en zijn sociaaldemocratische gelijkheidsdroom die 
gestalte moest krijgen in een ambachtelijk gemaakt bouw
werk waaraan architecten, beeldend kunstenaars, glaze
niers en literatoren samenwerkten. De lezing gaat door in 
De Burcht, Henri Polaklaan 9, Amsterdam (www.deburcht 
.org). Inkom is € 7, reserveren gewenst (020/624.11.66).

Hermeslezing 2008. Op zo 9 november om 14u vindt de 
tweede Hermeslezing plaats. Hennes, een netwerk van 
ondernemers in ’s-Hertogenbosch, en het lectoraat beeldende 
kunst van de Akademie voor Kunst en Vormgeving/St Joost 
nodigen een internationaal bekende kunstenaar uit om te 
spreken over de plaats van de kunst in het culturele en 
maatschappelijke spanningsveld. Dit jaar wordt de lezing 
verzorgd door Liam Gillick. Ze gaat door in Provinciehuis 
’s-Hertogenbosch, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch. Inkom 
gratis. Reserveren en info www.hermeslezing.nl.

Plastische kunsten
Beat Streuli. Al sinds 1988 worden stedelingen - zonder 
hun medeweten - over heel de wereld door de Zwitser Beat 
Streuli gefotografeerd. In Hornu heeft Streuli een tentoon
stelling geënsceneerd van voornamelijk opnames uit 
Brussel. In de ruimtes van het MAC’s is dat niet vanzelf
sprekend. Deze site vormde tot 1954 een kleine stad in de 
Borinage met arbeiderswijken en bedrijfsgebouwen. Na 
jaren van verval werd het complex Le Grand Hornu in 
2002 omgebouwd tot museum voor actuele kunst door de 
Waalse architect Pierre Hebbelinck. Dat samengaan van 
ruïne en nieuwbouw is door Geert Bekaert omschreven als 
“een geheel dat de neiging vertoont alles om te toveren tot 
een esthetisch hoogstandje waaruit het leven verdwenen 
is”. (De Witte Raaf nr. 101) Streuli gaat de confrontatie met 
deze architectuur aan. In een museum dat tot stand is 
gekomen tussen de resten van de industriële revolutie, na 
een verbouwing die ‘chique’, ‘poëtisch’ en koket is, dat con
form de politieke agenda Wallonië cultureel op de kaart 
moet plaatsen, toont nu een voyeuristische wereldreiziger 
beelden van individuen uit Brussel - individuen die zelden 
lachen, meestal letterlijk alleen staan, soms achterdochtig 
in de camera kijken, en die zonder uitzondering (in zoverre 
dat uit te maken valt) allochtoon zijn.
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Meessen De Clercq
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ANDREA FOGLI
Journey to the center of the earth

----------WUNDERKAMMER-------

BRUCE NAUMAN
Fingers and holes

OPENING SEPTEMBER 18 
18-21h

September 19 - October 25, 2008, tu-sa 11 — 18 h
Abdijstraat 2 Rue de l’Abbaye, 1050 Brussels, Belgium, www.meessendedercq.com
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LONGSTORIES
LEVENSVERHALEN OVER LONGKANKER

Galerie TORCH presenteert i.s.m. het Longkanker Informatie Centrum:

longstories II
zondag 2 november tot en met dinsdag 4 november 2008

DANIELLE KWAAITAAL 
JANS MUSKEE 
MARTINE STIG 
VIVIANE SASSEN 
RENATE MUNNEKE 
ASTRID BUSSINK 
MARENKA GABELER 
WILLY JOLLY 
TEUN HOCKS 
WANG Zl WON 
ANYA JANSSEN

LONGstories is een initiatief van het LIC waarmee 
aandacht wordt gevraagd voor de levensbedreigende 
ziekte longkanker en wat die betekent voor de men
sen die eraan lijden.

LONGstories is een platform voor en door mensen 
die met longkanker geconfronteerd worden waar
mee deze mensen worden gehoord en gezien.

LONGstories ontstaat op een unieke manier: cen
traal staan verhalen van mensen met longkanker of 
hun naasten. Bekende kunstenaars maken kunst
werken gebaseerd op deze individuele levensge
schiedenissen.

Elke november, Wereld Longkanker Maand, vestigt 
het LIC met LONGstories aandacht op longkanker 
met een bijzondere expositie van verhalen en hun 
vertaling in kunstwerken.

Longstories is een initiatief van het Longkanker Informatie 
Centrum en wordt mogelijk gemaakt door Roche Nederland bv.

TORCH
Lauriergracht 94 | 1016 RN Amsterdam | The Netherlands
T: +31 (0)20 6260284 | F: +31 (0)20 6238892 | E: torch@xs4all.nl 
open: zo. 2 nov.: 14.00-17.00 uur, ma. 3 t/m di. 4 nov.: 13.00-18.00 uur

mailto:torch@xs4all.nl
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Beat Streuli

Porte de Ninove 07, 2007
© Courtesy: Beat Streuli en Galerie Erna Hécey, Brussel. Foto: Philippe de Gobert

De interpretatie van het getoonde staat vrij. Maar sowieso 
dringt zich de vraag op hoe deze beelden kunnen worden 
getoond in ruimtes die vormelijk nogal luid om aandacht 
vragen. In de eerste zalen, na de ontvangsthal, toont Streuli 
grote prints van telkens één lichaam in het publieke domein 
(rond de Ninoofse Poort), tussen de auto’s, op het voetpad of 
langs een gevelrij. De beelden sluiten naadloos op elkaar 
aan, waardoor sommige elementen of gebaren doorlopen 
of contrasteren. Van een “choreografie met foto’s” spreken, 
zoals het pseudopoëtische tentoonstellingsgidsje doet, is 
echter wishful thinking: van een dergelijke ‘dynamisering’ 
is immers geen sprake, de wanden blijven statisch, of ze nu 
met beelden bekleed zijn of niet.

In de tweede zaal maken de foto’s zich middels panelen 
van 2 op 3 meter één centimeter van de muur los. Dit keer 
zien we beelden van wachtende mensen voor het centraal 
station van Guangzhou, in China. Ook hier hebben de beel
den, in het daglicht en door de enscenering, een quasi docu
mentair karakter. Pas als de beelden een eigen lichtbron 
krijgen, worden ze effectiever, zoals in het kabinet naast de 
tweede zaal. Op drie videoschermen ziet de toeschouwer 
hoe verschillende loops, met klank, naar elkaar verwijzen 
en in een bijna beklemmend intieme sfeer stedelijkheid tot 
iets zeer kleinschaligs maken, tot een zaak van ogen en 
minuscule bewegingen, terwijl men wacht tot het licht op 
groen springt. De dubbele video-installatie aan de voet van 
de monumentale trap werkt dan weer niet. De beeldscher
men zijn niet meer dan details waarop men zich nauwelijks 
kan concentreren.

Het is, tot slot, in de brugzaal en de vierkante zaal dat 
Streuli zijn beelden als het ware tegen de architectuur aan
kleeft. In de langgerekte, nogal enerverende brugzaal han

gen de foto’s zonder onderscheid boven en naast elkaar, als 
behangpapier zonder dikte, in een mozaïek die de wand 
bedekt. De stroom van mensen, gezichten en auto’s wordt 
onontkoombaar, precies omdat er nergens een stilstand of 
een afgerond geheel in zicht komt. Hetzelfde geldt voor de 
installatie in de vierkante zaal. De pathetiek die deze laatste 
ruimte in de museale enfilade bezit, als een dramatisch 
hoogtepunt dat nergens werd aangekondigd, wordt met 
beide handen aangegrepen door een opstelling met drie 
schermen van 6 op 9 meter. In hoge resolutie, in drie lussen 
van 16 minuten, zijn opnieuw gezichten te zien, gefotogra
feerd in de Nieuwstraat. Het lijken in de duisternis stralende 
billboards, die de eenentwintigste-eeuwse stedeling in de 
kijker zetten: misschien zonder publieke glimlach, maar 
dan toch in leven, mooi, waardig.

Streuli benadrukt in het interview in de catalogus dat ons 
gezicht een masker is en dat hij met zijn beelden niet over de 
mistroostige condition humaine wil reflecteren. Door letter
lijk samen te smelten met de zware, nadrukkelijke architec- 
tuur-met-een-hoofdletter van het MAC’s en de donkere 
geschiedenis van de site, krijgen de beelden toch iets onheil
spellends. Het worden sublieme tekens van een wereld die 
identiteiten met plaatsen blijft verbinden. De kolossale por
tretten verdwijnen na enkele ogenblikken. Het is - natuur
lijk - interpretatie, maar de eindeloze reeks Brusselaars die 
door Streuli gefotografeerd zijn, lijken gered te moeten wor
den van hun eigen onzichtbaarheid.

Christophe Van Gerrewey

- Beat Streuli tot 19 oktober in het MAC’s, 
Rue Sainte-Louise 82, Grand-Hornu 
(065/65.21.21, www.mac-s.be).

Snap Judgments. Met Snap Judgments - Nieuwe standpunten 
in hedendaagse Afrikaanse fotografie biedt het Stedelijk Museum 
van Amsterdam onderdak aan een erg ambitieuze tentoon
stelling. In een alomvattend gebaar wil de expo een overzicht 
bieden van de hedendaagse fotografische praktijk van een 
heel continent. De cijfers waarmee de curator Okwui Enwezor 
uitpakt - ruim 180 beelden van 35 fotografen - lijken deze 
ambitie ook te kunnen ondersteunen, zelfs al laat hij de com
merciële portretfotografie expliciet buiten beeld. Waar
schijnlijk niet omdat ze commercieel is - met de Nigeriaanse 
fotograaf Andrew Dosunmu wordt ons immers het werk van 
een Afrikaanse mode- en reclamefotograaf gepresenteerd - 
wel omdat deze ondertussen al tot een cliché zou gestold zijn. 
De tentoonstelling, zo luidt de onderliggende boodschap, wil 
onze blik op de Afrikaanse fotografie bijstellen.

Of wil ze ons beeld van Afrika bijstellen? Het onderscheid 
tussen deze twee vragen is niet onbelangrijk. Kiest men voor 
de eerste vraag, dan zou de tentoonstelling een beeld moeten 
schetsen van de diversiteit aan fotografische praktijken. Kiest 
men voor de tweede vraag, dan wordt het fotografisch beeld 
vooral inhoudelijk gelezen. De eerste benadering veronder
stelt een analyse van de manier waarop Afrikaanse fotogra
fen beelden maken, distribueren en hoe de plaatselijke ‘markt’ 
daarop reageert, de tweede beperkt zich tot een sociologische 
en/of maatschappijkritische lectuur van wat het fotogra
fische beeld toont. Het probleem van de tentoonstelling is dat 
ze nooit een duidelijke keuze maakt: nu eens lijkt ze inderdaad 
- zij het wat oppervlakkige - aandacht te hebben voor de spe
cifieke Afrikaanse beeldcultuur (zoals in de presentatie van de 
krantenfoto’s van de Senegalese fotograaf Mamadou Gomis), 
dan weer verschuift alle aandacht naar de werkelijkheid ach
ter het fotografische beeld (zoals in de - overigens uitstekende 
- documentaire reeks van de Zuid-Afrikaanse fotograaf Guy 
Tillim over een verloederde woonwijk in Kaapstad).

Dit voortdurend weifelen weerspiegelt zich ook in de 
onduidelijke selectiecriteria van de curator. Als men de lijst 
van fotografen overloopt, dan valt op dat een niet onaanzien
lijk deel ervan weliswaar geboren is in Afrika, maar er niet 
langer werkt. Hun standplaats is Antwerpen, Amsterdam, 
Parijs, Londen of New York. Zelfs het onderwerp is niet altijd 
gebonden aan Afrika: de verstilde interieurbeelden van de in 
Amsterdam wonende en werkzame Zuid-Afrikaanse foto
graaf Moshekwa Langa zijn ook in die stad gemaakt. Aan 
welke criteria moet een fotograaf beantwoorden om een 
plaats te krijgen in deze tentoonstelling? Blijkbaar is het sim
pele feit geboren te zijn in Afrika of af te stammen van 
Afrikaanse ouders (zoals bij Yto Barrada bijvoorbeeld) al vol
doende om als Afrikaanse fotograaf te worden geboekstaafd. 
Indien dat inderdaad zo is, kan men dan nog een specifieke 
inhoud toeschrijven aan het woord Afrikaans’?

Maar misschien is dat juist het punt dat de curator wenst te 
maken: de hedendaagse Afrikaanse fotografie heeft geen dui
delijk afgelijnde identiteit meer. Volledig bepaald door migratie 
en de daaruit voortvloeiende culturele hybridisatie bespeelt de 
huidige generatie Afrikaanse fotografen een even divers palet 
aan fotografische praktijken als haar westerse tegenhanger. 
Strakke documentaire projecten worden afgewisseld met 
destabiliserende montagetechnieken, fotografie wordt ver
mengd met muziek en video, humanistische reportage- 
fotografie wordt geflankeerd door mode- en reclamefotografie. 
Alles buitelt vrolijk en lustig door elkaar. Het werk Perfumes 
and Bazaar van de Egyptische kunstenares Lara Baladi is het 
meest extreme (maar tegelijkertijd ook nogal kitscherige) 
voorbeeld van deze inhoudelijke en formele ‘métissage’ van 
artistieke disciplines en maatschappelijke thema’s.

Een fotografe die het thema van migratie rechtstreeks 
aankaart, is de Frans-Marokkaanse antropologe-fotografe 
Yto Barrada. In haar werk komen niet alleen verschillende
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culturele achtergronden, maar ook verschillende disciplines 
samen: de documentaire kracht van fotografie wordt hier op 
een indrukwekkende manier gekoppeld aan antropolo
gische inzichten in de opeenvolgende migratiegolven en de 
desastreuze effecten ervan op het Marokkaanse zelfbeeld. Ze 
kiest niet voor de sensationele berichtgeving van de westerse 
reportagefotografie (beelden van wanhopige gelukzoekers 
die op gammele scheepjes de gevaarlijke overtocht wagen of 
hartverscheurende scènes van de afgrondelijke armoede die 
mensen ertoe aanzet hun land te verlaten), maar voor lege 
beelden die de impact van dit wijdverbreide verlangen elders 
te zijn als een suggestieve echo laten oplichten. In haar beel
den straalt de fantoompijn uit van dit geamputeerd land.

De tentoonstelling wil een ander Afrika tonen, een ont
voogd Afrika dat zich aan de exotische stereotypen van de 
Europese verbeelding heeft onttrokken. Zowel het beeld van 
een verdoemd Afrika, zoals we dat hebben leren kennen via 
de westerse reportagefotografie met haar eenzijdige aan
dacht voor lijden en geweld, als het beeld van een paradijse
lijk Afrika dat ons via natuurdocumentaires en toeristische 
brochures bereikt, moet het daarbij ontgelden. Wat daar
voor in de plaats komt, blijft echter zeer herkenbaar voor de 
westerse blik: de stedelijke verpaupering van Kaapstad of 
andere Afrikaanse grootsteden verschilt niet wezenlijk van 
de verpaupering van de Amerikaanse binnensteden. Afrika 
is niet langer een vervormende spiegel waarin Europa nu 
eens zijn duistere zelf (het geweld van de kolonialisering) 
dan weer zijn utopisch verlangen (in de aanlokkelijke figuur 
van de nobele wilde) herkent, maar is onze gelijke gewor
den. Afrika en Europa zitten beide gevangen in dezelfde spi
raal van globalisering en culturele vermenging. In de reeks 
landschappen van de Nigeriaanse fotograaf Otobong 
Nkanga wordt dit thema verder uitgediept. Door Afrikaanse 
en Duitse landschappen met elkaar af te wisselen, maakt hij 
duidelijk dat er geen fundamenteel verschil meer is tussen 
beide landschappen (en dus tussen beide continenten). Het 
ene is niet minder historisch beladen dan het andere. De 
prijs die men voor deze gelijkheid moet betalen, is echter dat 
beide landschappen inwisselbaar dreigen te worden.

En precies deze inwisselbaarheid verontrust. Ze lijkt de 
Afrikaanse fotografie te beroven van een zekere uniciteit, van 
een prikkelend verschil dat wel nog aanwezig was (en is?) in 
de populaire, commerciële portretfotografie (met andere 
woorden, juist in die beelden die door de curator laatdunkend 
opzij werden geschoven). Een bezoek aan de prachtige ten
toonstelling van de Afrikaanse fotograaf Malick Sidibé die op 
hetzelfde moment in het Amsterdamse FOAM loopt, kan dit 
hopelijk wat verduidelijken. Terwijl de modellen van Sidibé in 
eerste instantie zich maar al te gretig laven aan Europese 
voorbeelden - ze hullen zich in Europese gewaden, omringen 
zich met de modernste parafernalia (telefoon, fiets, motor...)

Guy Tillim

Al's Tower, a block of flats on Harrow Road, Berea, overlooking the Ponte building, Johannesburg, 2004 © Guy Tillim, International Center of Photography

uit de westerse cultuur- ontsnappen ze toch aan een steriele 
nabootsing. Ze spelen hun Europese rol zelfbewust en met de 
nodige kritische distantie. De identificatie met het Europese 
voorbeeld gebeurt nooit restloos. Steeds dikt het model zijn 
rol aan, maar de ontsporing grijpt op een gecontroleerde 
manier plaats, zonder het sérieux van de rol te ondermijnen. 
Met behulp van de portretfotograaf zoekt en vindt het model 
een tussenruimte waarin het avontuurlijke spel van afstand 
en toenadering zichtbaar kan worden gemaakt.

Waar Sidibé, en samen met hem nog een hele resem andere 
portretfotografen, nog expliciet de ruimte van het verschil 
opzoekt, lijkt dergelijk verlangen afwezig in de Afrikaanse 
fotografie die het Stedelijk Museum ons voorschotelt. Alleen 
in de multimediale installatie van de Marokkaanse fotografe 
Lamia Naji trilt dit verschil nog even na. De fotografische 
projectie toont een Sufi-seance bij de Gnawa-stam, terwijl op

de achtergrond een westerse technodreun weerklinkt. Beeld 
en muziek lopen synchroon, maar vertellen wezenlijk een 
ander verhaal. De spirituele vervoering van het Gnawa- 
ritueel en de dansroes in westerse muziektempels worden 
niet in eikaars verlengde geplaatst, maar schuren ongemak
kelijk over elkaar heen. Hier zien we opnieuw een botsing 
van twee culturele kaders die elkaar nooit volledig zullen 
kunnen dekken. Steven Humblet

- Snap Judgments. Nieuwe standpunten in hedendaagse 
Afrikaanse fotografie tot 30 september in het Stedelijk 
Museum CS, Oosterdokskade 5, 1011 AD Amsterdam 
(020/573.29.11; www.stedelijk.nl). De tentoonstelling 
Malick Sidibé - Chemises loopt nog tot 8 oktober in het 
FOAM, Keizersgracht 609, 1017 DS Amsterdam 
(020/551.65.00: www.foam.nl).

TICKETLESS - WIFI AAN BOORD
Reis zonder ticket. Grenzeloos surfen.
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IN DE RIJ STAAN VOOR EEN TICKET? BESPAAR U DE TIJD MET TICKETLESS!
II kunt tot op het laatste moment een zitje boeken en op de trein stappen zonder langs het loket te 
gaan. En dankzij de draadloze verbinding* aan boord kunt u verder werken of surfen tijdens uw reis.

Informatie en reserveringen op www.thalys.com
* beschikbaar op alle treinen vanaf november 2008 en betalend in Comfort 2.
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27-28.08.08
VERSUSLHBORRTORH:
POLITICERnDTHOUGHT

GULVRIn LAZARUB, RADO RIHR, PETER H R LLIUH RD.
ALBERTI TDBCRnD.ninRPBIUERJRAnKRUDR, 
PETERKLEPEC, PETERTHOmRB.VITTDRIO mORFini.
FBBIORBBBnni
- - - - - - COnFEREnCE 0RBAAI8ED BB BRUI BEBRIA

RABIZREDPURDVRC

04.10.08
onEConomicoonn
POSCHORORLSSIO

KRTJR DIEFETBACH, inTKE EBBEL, DominIEK HOEnB, 
mARC BE REBEL, BBBBIB BTRVRRKAKIB, PRIRBIOTIB 
TBRKBLBBIRBfllB,BBBZIFRBRI
- - - - - - UORKBHOP ORSRnIBED BB BEORBI0B

PRPADOPOUL0B

10-11.10.08 
HIGTORIEOOFLflnomRRK 
EXHIDITIDOO

CRRL0E BRBURLDO, KBEB BRBBIB. BIB BRETT,
ERIC BE BRBBB, DRRIEL BUREB, LABBE COOKE, 
CHRIS BERCBR, WALTER RRRBBKAinP, REEBB BREEBBERB, 
HRBB H ARCHE, RRTHRLIE HEInICH, RRTBBB RUDER,
VRBIF KORTUn, LUCS LIPPRRB, mARKnAEH,
JOHD RR JCHIRRR, BUEL8 RBLBIK, BHEERR URGBTRFF, 
CHIn-TROUU

- - - - - - COnFEREnCE ORBRIIIBEB BB RnTon! HUBER IB 
CBLLB B B RRTI0 D WITH TRTE mODERn, LODBDB, UR 
TRTEMODERn,LonDOn,UK

EgdgNTTa"-mnpge
INDIAN SUMMER 2008 
ARTISTS' LECTURES 
AT DE ATELIERS

07.10.00-25.01.00
CHROTIRO BRLDEOSRRI 

RBTH BUCHAnAn G RACHEL KUDLER, ELEnI KRIB IBA, 
JERn-BRPTIBTE WRITHE, KRISTIA POBEHB, 
ATEPHAAEBUERREC
- - - - - - BROBP EXBIBITIBRWITHIDTHEFRRWEWBRR

BF BACA InTERnI ATIBB AL 200B-LAUREATE 
JDHBBALOEBBARI
ABBREFAATEnWUSEUm, WRABTRICHT, BL

RUNA ISLAM (LONDON) Tuesday October 14

KOENRAAD DEDOBBELEER (BRUSSELS) Tuesday October 21

LOTHAR HEMPEL (COLOGNE) Tuesday October 28

NATASJA KENSMIL (AMSTERDAM) Tuesday November 4

RONALD OPHUIS (AMSTERDAM) Tuesday November 11

MICHAEL BEUTLER (BERLIN) Tuesday November 18

Jan van Eyck Academie 
Post-Academic 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

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: February 1st, 2009. See www.de-ateliers.nl

I TUTORS 2008-2009: Rob Birza, Dominic van den Boogerd, Marlene Dumas,

Ceai Floyer, Melvin Moti, Marien Schouten, Willem de Rooij, Fiona Tan, 
Didier Vermeiren, Marijke van Warmerdam.

GUEST TUTORS 2008-2009: Michael Beutler, Koenraad Dedobbeleer, Dominic Eichler, 
Chris Evans, Lothar Hempel, Runa Islam, Ian Kiaer, Natasja Kensmil, Joachim Koester, 
Erik van Lieshout, Ronald Ophuis, Avery Preesman, Julika Rudelius, Bojan Sarcevic, 
Sean Snyder, Toon Verhoef, Bregje van Woensel.

4

ant aamuudkknk. ni.

FONDS VOOR_______  
BEELDENDE KUNSTEN
VORMGEVING 
EN BOUWKUNST

Nadere informatie, 
voorwaarden en 
aanvraagformulieren: 
www.fondsbkvb.nl 
post@fondsbkvb.nl 
tel: 020 5231523

15 oktober 2008
deadline aanmelding voor buitenland 
ateliers in:

Beijing
Beirut eenwauo

Den Helderweuw 

Schotland eewvauc

Berlijn 
Boedapest.. 
Brussel weuw 

Canada 
Curaçao weum

Parijs
Rio de Janeiro 
Stockholm 
Sydney eenuau6

NIEUW

Diverse werkperiodes met beurs in 2009/2010.
Voor beeldend kunstenaars, vormgevers, architecten en 
critici. Den Helder o.a. ook voor academiestudenten.

Videostill uit Suto-ri- (2007), Martine Stig

http://www.janvaneyck.nl
mailto:brief@janvaneyck.nl
mailto:office@de-ateliers.nl
http://www.de-ateliers.nl
http://www.de-ateliers.nl
http://www.fondsbkvb.nl
mailto:post@fondsbkvb.nl
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Francis Alÿs in München. Wie Sammlung Goetz binnen- 
stapt, stoot meteen op het eerste van de negen tv-schermen 
van de video-installatie Choques (2005-2006), die verspreid 
over het gebouw staat opgesteld en als een rode draad door 
de expositie loopt. We zien een eenvoudige gebeurtenis: een 
man wandelt over straat en struikelt over een hond die 
onverwacht uit een steeg opduikt. De hond blaft kort en ver
volgt zijn pad, evenals de man, die licht verward zijn kleren 
afklopt. Dan verschijnt er een figuur die met zijn armen een 
dapper nabootst en zo het einde van de scène markeert. De 
negen schermen tonen deze zelfde gebeurtenis telkens van
uit een ander perspectief, dat van omstanders of betrokke
nen, en uiteindelijk zelfs dat van de hond.

Choques is een van de weinige werken in de tentoonstel
ling die niet in het bezit is van Ingvild Goetz, de verzamelaar 
achter Sammlung Goetz. In 1984 besloot Goetz haar gale
rie te sluiten en zich geheel te richten op het verzamelen 
van hedendaagse kunst. Haar collectie, die inmiddels 
bestaat uit zo’n 3500 werken, is internationaal vermaard. 
Zwaartepunten zijn de behoorlijke collectie arte povera, 
naast Amerikaanse kunstenaars van de jaren 80 en 90 als 
Mike Kelley en Jenny Holzer. Ook kocht Goetz Britse kunst 
van de jaren 90 en recent ging haar interesse uit naar 
China. Sinds 1993 is de collectie te zien in museum 
Sammlung Goetz, ondergebracht in een gebouw van archi
tectenduo Herzog en De Meuron. In haar verzameldrang 
schuwt Goetz de aanschaf van lastiger te tonen werk als 
installaties en video niet. Om de collectie videokunst (meer 
dan 200 stuks) de ruimte te geven, is in 2004 de kelder- 
opslag verbouwd tot Base 103, een expositieruimte van 
212 vierkante meter die specifiek bedoeld is voor film.

Goetz zag en kocht voor het eerst werk van Alÿs in 
Londen in 1999. Inmiddels bestaat haar verzameling uit 
meer dan twintig stuks. De verzameling van Goetz lijkt er 
haast op gericht zelfstandig alle aspecten van het oeuvre 
van Alÿs te kunnen vertegenwoordigen. Chronologisch 
bestrijkt de collectie haast de hele carrière van de kunste
naar en ook zijn alle media vertegenwoordigd waarmee 
Alÿs werkt, van schilderijen, collages, tekeningen en foto
grafie tot sculpturen, audio, dia’s en video-installaties.

Geboren en opgeleid tot architect in België, verbleef Alÿs 
halverwege de jaren 80 in Venetië voor een dissertatie op 
het gebied van de stedenbouw. Tijdens dat onderzoek kwam 
hij onder meer te weten dat dieren in de vroege renaissance 
met het oog op orde en hygiëne uit de steden werden ver
bannen. Voor Alÿs werd dit een metafoor voor de neiging 
van veel samenlevingen, ook hedendaagse, om bepaalde 
manieren van leven te onderdrukken ten gimste van een 
proces van modernisatie. Volgens Alÿs hebben steden ech
ter fabels nodig om niet te vervallen in apathie en kille effi- 
ciëntie: verhalen en anekdotes met dieren in de hoofdrol 
dus. Toen Alÿs niet veel later in Mexico City belandde, vond 
hij daar een minder geregelde samenleving en besloot er te 
blijven. Als kunstenaar begon hij door middel van interven
ties en handelingen op straat eigen fabels en anekdotes te 
creëren die toevallige getuigen aan anderen konden door
vertellen. Vaak waren dit handelingen waarin falen en zin
loosheid samenliepen met voortgang of vooruitgang. Een 
bekend voorbeeld (en blijkbaar een zeer effectieve anekdote) 
is Paradox of Praxis 1, met als ondertitel Sometimes making 
something leads to nothing. Dit werk bestaat uit een registra
tie uit 1997 van Alÿs, die gedurende een dag een flink ijs
blok door de straten voortduwt tot het geheel gesmolten is. 
Door ook ruimte te scheppen voor het nutteloze en ineffi
ciënte, zo zou je dit onder andere kunnen interpreteren, 
krijgen verhalen en schoonheid een kans en wordt het 
dagelijkse leven weer de moeite waard.

Deze manier van werken heeft geleid tot een oeuvre waar
in een complexe en urgente ideeënwereld op treffende wijze 
wordt geconcentreerd in eenvoudige handelingen en 
gebeurtenissen. In de genoemde video-installatie Choques 
zien we hoe het struikelen over een zwerfhond de normale 
gang van zaken voor maar liefst negen betrokkenen ver
stoort. De film is duidelijk geënsceneerd, maar ook geba
seerd op een ware gebeurtenis, die het leven van de omstan
ders voor een kort moment gekleurd heeft. Alÿs’ oeuvre doet 
verslag van een benijdenswaardig bohemienleven, waarin

Francis Alÿs

Zicht op installatie, Sammlung Goetz 2008. Foto: Nic Tenwiggenhorn, Berlijn 
VG Bild-Kunst, Bonn, Courtesy Sammlung Goetz

werken meer lijkt op spelen, zij het natuurlijk in de sociaal- 
politiek zeer problematische omgeving van Mexico City.

Deze expositie documenteert die problematische en der
halve minder gestructureerde omgeving, en de positieve 
vormen van verstoring die Alÿs daarin injecteert. Om ze tot 
een coherente expositie te smeden is Alÿs zelf naar 
München gekomen. Maar ondanks het feit dat het resultaat 
een aardig overzicht geeft van het oeuvre, mis je iets. De 
ongeregeldheid van het dagelijks leven in Mexico blijft ach
ter glas. De verstoringen die Alÿs met zijn werk aanbrengt, 
zijn nauwelijks nog voelbaar. De kunstenaar heeft wel 
gepoogd de expositie avontuurlijker te maken door het 
plaatsen van een enkel schilderij en een projectie op de 
vloer, door de steeds terugkerende beelden van Choques, en 
door Déjà vu, een tweetal identieke schilderijtjes die elk in 
een andere ruimte hangen om een kleine schok van her
kenning teweeg te brengen. Het zijn subtiele ingrepen, te 
subtiel wellicht voor een publiek dat inmiddels wel gewend 
is aan ruimtevullende installaties en opstellingen die voor
bij het simpelweg aan-de-muur-hangen gaan. In deze expo
sitie komt het werk clean, uiterst verzorgd en politiek cor
rect over en blijven we toeschouwer van gebeurtenissen die 
vooral elders van belang.zijn.

Dat het anders kan hééft Alÿs bewezen met eerdere ingre
pen op locatie, bijvoorbeeld de parade van kunstwerken uit 
het MoMA door New York of de choreografie die hij schreef 
voor marcherende soldaten in Londen (Guards, 2005). In 
de National Portrait Gallery, eveneens in Londen, greep 
Alÿs zelfs in het museum zelf in, door er een vos los te laten 
en deze te volgen met de beveiligingscamera’s (Nightwatch, 
2005). In Sammlung Goetz gaan de werken geen inhoude
lijke relatie met de eigen omgeving aan en moeten we het 
doen met een werk als Soundtrack for Zócalo, een megafoon 
die een loop van straatherrie uit Mexico City zou moeten

produceren. Het apparaat werkte overigens niet, wat mis
schien nog een veel treffender manier is om de lokale sfeer 
naar het museum te halen. Lynne van Rhijn

- Francis Alÿs tot 11 oktober 2008 in Sammlung Goetz, 
Oberföhringer StraRe 103, 81925 München (www.samm- 

lung-goetz.de; 089/9593.9690) Bezoek uitsluitend op af
spraak. In Base 103, onder het gebouw, worden in dezelfde 
periode animaties getoond van Nathalie Djurberg.

Architectuur en Vormgeving
Het Nederlandse Landschap in 100 dagen. De Russische 
filmregisseur Andrei Tarkovsky (1932-1986) levert postuum 
het motto voor de eerste Internationale Triënnale Apeldoorn met 
de uitspraak: “Ik zie het landschap als een vraag en een uit
daging. In dit grensgebied tussen hemel en aarde zoeken we 
onze weg en vertellen we om ons leven in te kleuren en be
tekenis te geven.” Het motto legt de nàdruk op het alles
omvattende landschap, op het feit dat landschap nu eenmaal 
alles is wat zich boven en onder de horizon bevindt, maar het 
is tegelijkertijd een wel erg abstracte manier van praten over 
de alledaagsheid ervan. In De Verzegelde Tijd (1977) schrijft 
Tarkovsky dat hij zich, bij het filmisch verweven van land
schap met de levens der gewone mensen, geïnspireerd voelt 
door bijvoorbeeld deze haiku van de Japanse dichter Basho: 
“De oude vijver/Er springt een kikker in:/Geluid van 
water./Voor het dak was riet gekapt/Op de vergeten stoppels/ 
Valt zachte sneeuw./ Vanwaar de loomheid?/Amper wakker 
vanochtend/Lenteregen ruist.” Het motto articuleert de uit
gangspunten van de Triënnale in de zin dat de ervaring van 
het landschap centraal staat. Maar met de inhoud van de
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n I A A A WERKPLAATS VOOR BEELDENDE KUNSTENAARS1“ I ACy (y WORKPLACE FOR VISUAL ARTISTS

Biedt kunstenaars de organisatorische, inhoudelijke en technische ondersteuning om unieke 
kunstenaarsprojecten te realiseren.

Zoekt voor haar werking in Genk

ARTISTIEK COÖRDINATOR
TAKEN

- Ontwikkelen en opvolgen van werkplaatsprojecten beeldende kunst binnen het bestaande 
artistiek beleidsplan

- Coördinatie van de selectieprocedures van kunstenaars
- Begeleiding van het productieteam atelierwerking en receptieve atelierwerking
- Ontwikkelen en organiseren van presentatie- en/of publiekswerking
- Inhoudelijk opstellen en opvolgen van subsidiedossiers, in samenspraak met de zakelijke 

leiding, conform met de wettelijke en administratieve reglementeringen
- Coördinatie van de externe communicatie
- Prospectie in binnen- en buitenland
- Deelname aan sectoroverleg op regionaal en nationaal vlak
- Onderhouden en uitbouwen van netwerken
Dit alles onder eindverantwoordelijkheid van de directeur.

PROFIEL
- Meester in de beeldende kunsten
Of
- Licentiaat kunstgeschiedenis of culturele studies

Wij zoeken een kandidaat met
- Een overzicht en kritisch inzicht in het artistieke werkveld en meer bepaald de beeldende 

kunsten
- Een visie op het ‘werkplaatsbeleid’ en haar ontwikkelingen
- Creativiteit
- Communicatieve en redactionele vaardigheden
- Goede kennis van het Engels
- Overtuiging van het samenwerken in teamverband
- Planning en organisatievermogen
- In het bezit van een rijbewijs B
- Ervaring in soortgelijke functie

Wij bieden
- Een degelijk salaris volgens PC 329.01
- Een contract van 3 jaar
- Een creatieve werksfeer met ruimte voor eigen initiatief

Interessse
Stuur uw kandidatuur samen met CV naar :

FLACC vzw
t.a.v.: LudoThys
André Dumontlaan 2, 3600 Genk
Tel.: 089/84.52.23
flacc@skynet.be
www.flacc.info

sep/nov x 2008
www.netwerk-art.be

NETWERK/
centrum voor 
hedendaagse 
kunst

NEAL BEGGS BELGIUM IS NOT A ROAD
XAVIER MARTIN HUIT
Tentoonstelling 20.09 > 08.11.2008
Opening za. 20.09 x 1400
Tentoonstelling open van woe. t/m za. 14M > 1800

Event vr. 10.10 x 2000

IF I CAN’T DANCE
Frederik De Wilde x Dolores Hulan x Christophe 
Meierhans x Barbara Mavro Thalassitis
Event za. 25.10 x 1400

NOT JUST A LANDSCAPE
Xavier Martin x Neal Beggs x Jean-Marc Huitorel 
x Duncan McClaren x The Great Ecstacy of
Woodcarver Steiner x Eureka

Netwerk vzw/centrum voor hedendaagse kunst x Houtkaai z/n, B-9300 Aalst x T +32 (0)53 70 97 73 
F +32 (0)53 70 97 72 x info@netwerk-art.be x info & tickets Event: 053/70 97 70 x voorverkoop via Fnac 
0900/00600 x Vynilla (Sint-Kwintensberg 38, Gent) x Event: € 10,00 / 7,00

Met steun van de -
Vlaamse overheid $Bl ey

Provincle 
Qost-Vlaanderen

croxhapoj
B RA IN B O X 2 2008
UNIT 01
I opening
04/10

2 tot 19 oktober 2008

KAMP : Jelle Clarisse 
- Sarah Dhont - Samir 
Boudia - Sven Tassaert 
- Tuur Delodder

opening
17/01

15 januari tot 1 februari 2009

Christophe Lezaire
Gerd Ververs
Bart Dhaluin

UNIT 09
I opening
11/04

9 tot 26 april 2009

Thomas Bogaert 
Kelly Schacht 
Bart Lodewijks (nl)

UNIT 02
I opening
25/10

23 oktober tot 9 november 2008 

Elias Grootaers 
Stijn Van Dorpe 
Reinhard Doubrawa (d)

UNIT 06
I opening
07/02

5 tot 22 februari 2009

Daniëlle van Zuijlen 
Stef fie Van Cauter 
Stefaan Dheedene

(nl)
UNIT 10
I opening
02/05

30 april tot 17 mei 2009

Lucie Renneboog
Marie Zolamian
Vadim Vos ter s

opening

13 tot 30 november 2008

Honoré d‛ 0
Antoine Van Impe 
Maud Vande Veire

UNIT 07

I opening 
28/02

26 februari tot 15 maart 2009

Michel Couturier 
Grégory Decock (f) 
Yannick Franck

UNIT 11
I opening
23/05

21 mei tot 7 juni 2009 

Dirk Zoete 
Adriaan Verwée 
Evert Defrancq

UNIT 04
I opening
06/12

4 tot 21 december 2008

Peter Morrens 
Deborah Delva 
Griet Dobbels

UNIT 08
I opening
21/03

19 maart tot 5 april 2009

Hans Demeulenaere
WELD : Jan Wiels - Vincent
Thomas Böing (d)

Met steun van de
Vlaamse overheid

de Roder

opening telkens 18u 
open don-vrij-zat-zon van 14u tot 18u, lucas munichstraat 76/82, 9000 gent, t. 0479/453779, www.croxhapox.org

mailto:flacc@skynet.be
http://www.flacc.info
http://www.netwerk-art.be
mailto:info@netwerk-art.be
http://www.croxhapox.org
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Triënnale valt eerder nog bovenstaand gedicht samen. Net 
zoals een haiku is het Nederlandse landschap immers kunst
matig en geconstrueerd. In de compactheid van dit gedicht 
liggen bovendien alle elementen van Herinnering en 
Transformatie besloten, de hoofdthema’s van deze 100- 
daagse manifestatie. Het evoceert de historie en het erfgoed, 
de aanwezigheid van dieren, het menselijk handelen, de 
invloed van het klimaat, de emoties, de vragen en de gelui
den die een landschap kan oproepen.

Wie met deze haiku in het achterhoofd naar de 
Nettenfabriek gaat, staat meteen in de juiste gemoeds
toestand in de tentoonstelling Onzichtbaar werk. De enorme 
zaal is leeg en donker, maar zodra iemand de ruimte 
betreedt glijden de beelden langzaam en zaalvullend over 
het kale beton. Het is een presentatie van de landschaps
architecten Michael van Gessel en Patrick McCabe. De teks
tuele toelichting is summier. De bezoeker staat midden tus
sen de beelden, die voluit zijn aandacht, zijn waarneming 
vragen, en hij kijkt naar de ontwikkelingsgeschiedenis van 
een project. Het is niet altijd duidelijk waar nu precies de 
ingreep ligt, wat nu precies het ontwerp maakt. Vandaar 
ook de titel, Van Gessel ingegeven door de vaststelling dat 
mensen vaak niet zien wat hij met zijn ontwerp heeft veran
derd, “terwijl ik juist een kwart van de bomen heb weg
gehaald. Dat het er dan toch uitziet of het altijd al zo is 
geweest..." Een ontwerp ontstaat na lang kijken naar de 
aanwezige elementen, door die te gebruiken en te bena
drukken. De lege betonnen ruimte die je verlaat, is uiteinde
lijk toch een heel andere dan de zaal die je betrad.

Een totaal andere benadering van landschap biedt de ten
toonstelling Power of Place, eveneens in de Nettenfabriek. 
Een groep ontwerpers en theoretici doet hier verslag van een 
studiereis naar Amerika. Doel was het reflecteren op de rela
tie van kunstenaars en ontwerpers met het veranderende 
Nederlandse landschap, en het zoeken naar mogelijkheden 
om het landschap een “nieuwe dimensie te geven als collec
tieve belevingsruimte". Met een dergelijke brede vraagstel
ling is het niet verwonderlijk dat het antwoord geheel duis
ter blijft, maar enkele individuele presentaties geven wel een 
fascinerende kijk op de richtingen waarin naar een ant
woord is gezocht. Vooral het project van Ester van der Wiel 
is wonderlijk en spannend. In de betonnen vloer zijn cilin
dervormige gaten geboord tot op de onderliggende zandlaag. 
Daarin zijn pioniersplanten gezet. Zo worden verschillende 
vragen over de relatie tussen bebouwde omgeving en natuur 
gesteld. Hoe kan een landschap bestaan in een geïndustria
liseerde omgeving? Maar ook: kan vegetatie vegeteren, hoe 
leeft een plant? Is het mogelijk om in de aangeboorde zand
laag, inmiddels decennialang verborgen onder de fabrieks- 
vloer, oude zaden weer tot leven te brengen?

De “vergeten stoppels in de zachte sneeuw” van Basho heb
ben een bijna letterlijke verbeelding gekregen in het werk van 
fotograaf Gerco de Ruiter. Hij is een van de exposanten in 
Nature as Artifice, een fototentoonstelling in het Kröller-Müller 
Museum. Zijn beelden komen tot stand door een camera aan 
een vlieger te bevestigen, een procedure die leidt tot esthe
tische abstracties waarbij het landschap bijna niet meer te 
herkennen is. Het is deze feestelijke tentoonstelling met werk 
van onder anderen Frank van der Salm, Bas Princen, Theo 
Baart, Edwin Zwakman en Marnix Goossens die de ware ver
ering van het Nederlandse landschap belichaamt. Eerder dan 
in de officiële Canon van het Nederlandse Landschap (60 arche
typische Nederlandse landschappen, eveneens te zien in de 
Nettenfabriek) zijn hier bestaande (en gecomponeerde) tegen
strijdigheden, kunstmatigheden, schoonheden en variaties 
van het Nederlandse landschap in beeld gebracht.

De Triënnale omvat nog veel meer dan deze tentoonstellin
gen. Overal worden verhalen verteld, geschiedenissen 
geschetst, beelden getoond, vragen gesteld. “Is het mogelijk 
om landschap in al zijn facetten tot onderwerp te maken van 
een grote manifestatie", vroeg de organisatie zich af. Het 
blijkt van wel. Een ongekende hoeveelheid materiaal werpt 
telkens een ander licht op het Nederlandse landschap, vanuit 
perspectieven variërend van een internationale context tot 
een individuele plant. Het levert theoretische beschouwingen 
op, rauwe of prachtige beelden, onvolgroeide gedachten en 
sluitende historische reflecties. Indira van 't Klooster

Internationale Triënnale Apeldoorn tot 28 september op 
diverse locaties in Apeldoorn (www.triënnale.nl). Het infor
matiepunt bevindt zich in de Vosselmanstraat 299. NAi 
Uitgevers gaf ter gelegenheid diverse publicaties uit waar
onder Nature as Artifice, Landschappen van Verbeelding en 
Herinnering en Transformatie —100 dagen Cultuur, Tuin en 
Landschap (zie www.naipublishers.nl).

Aanwinsten
Design museum Gent koopt vaas van Seuphor. Het 
Design museum Gent heeft van de Belgische kunstenaar 
Michel Seuphor (1901-1999) een vaas van lm90 hoog ver
worven. Seuphor ontwierp de vaas in 1972 voor de RTT, het 
huidige Belgacom. De vaas is sinds juli te bezichtigen in het 
Museum. Directeur Lieven Daenens had zijn oog 2 5 jaar gele
den al laten vallen op het werk. Als voorbeeld van een samen
werking tussen een kunstenaar en een designbedrijf past het 
goed in de jarenzestigcollectie van het museum, aldus 
Daenens, en het is een mooi voorbeeld van de abstracte kunst 
van Michel Seuphor. (http://design.museum.gent.be)

Interieur No. 392 van Anton Henning in De Pont. De 
Pont heeft er een nieuw werk van de Duitse schilder Anton 
Henning (1964) bij. Henning wordt gezien als een belang
rijk vertegenwoordiger van de generatie Duitse kunste
naars die na Richter, Polke en Baselitz de schilderkunst 
beoefenen met een nieuw elan. Zijn werk wordt geken
merkt door een grote verscheidenheid in technieken en het 
gebruik van kleurrijke patronen. Internieur No. 392 dateert 
van dit jaar. (www.depont.nl)

Publicaties
Piet Zwart Vormingenieur. Piet Zwart (1885-1977) en 
zijn werk lijken populairder dan ooit. Begin 2000 werd hij 
door BNO, de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers, 
verkozen tot “de meest gezichtsbepalende ontwerper van de

twintigste eeuw”. Zwarts keuken voor Bruynzeel uit 19 38 is 
weer in productie en zowel zijn nieuwe als zijn vintage keu
kens vinden gretig aftrek. Ook internationaal wordt Zwart 
hoog aangeslagen. In 2006 was hij met grafische ontwer
pen vertegenwoordigd op het prestigieuze overzicht van het 
modernisme in het Londense Victoria and Albert Museum.

De tentoonstelling die het Gemeentemuseum in Den Haag 
- het museum met de grootste Zwartcollectie - deze zomer 
aan Piet Zwart wijdde, lijkt dan ook volkomen op zijn plaats. 
Het dikke boek dat erbij uitgebracht is, vormt bovendien 
een welkome aanvulling op de literatuur over deze “vorm
ingenieur”, zoals hij zichzelf graag noemde. Yvonne 
Brentjens verruimt met haar boek het overzicht van Zwarts 
ontwikkeling zoals dat bekend is sinds de eerste ‘inventarise
rende’ monografie die Kees Broos 35 jaar geleden schreef. 
Brentjens besteedt aandacht aan tot nu toe minder belichte 
aspecten en fasen: aan Zwarts jeugdwerk, dat behalve door 
de Duitse Jugendstil en de Wiener Werkstatte eveneens door 
het expressionisme van de Amsterdamse school lijkt te zijn 
beïnvloed, aan zijn internering in een gijzelaarskamp tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en aan de meubels en ontwerpen 
die hij in de naoorlogse periode heeft gemaakt. Bovendien 
heeft Brentjens deze gelegenheid aangegrepen om het 
imago van deze vakman en van zijn oeuvre bij te stellen.

Het boek is prachtig vormgegeven en werd mooi en zinvol 
ingedeeld in min of meer thematische hoofdstukken die 
chronologisch zijn geordend. Wat opzet betreft, sluit het 
nauw aan bij het boek van Broos, die in zijn hoofdstukken 
een tweedeling aanbracht door de achtereenvolgende fasen 
uit Zwarts ontwikkeling te koppelen aan relevante uitspra
ken van Zwart. Brentjens hanteert een gelijkaardige twee
deling, waarbij ze Zwarts werk echter afzet tegen een inter
nationale context. Elk hoofdstuk wordt voorafgegaan door 
een beknopt essay over een internationaal fenomeen dat 
vervolgens is te herkennen in het oeuvre van Zwart. In 
tegenstelling tot Broos plaatst Brentjens kanttekeningen bij 
het werk en de uitspraken van de ontwerper. Haar kritische 
opstelling voorkomt een beschrijving van Zwarts ontwikke
ling ‘van binnenuit’, alsof het om een proces ging dat zich 
min of meer onafhankelijk van het artistieke milieu ont
wikkelde. Dit levert nogal wat op. Zo toont ze aan dat een 
van Zwarts meest spectaculaire ontwerpen, die voor de

N.V. NEDERLANDSCHE 
KABELFABRIEK DELFT

Piet Zwart
Omslag voor de NKF-catalogus, 1927-1928, tweekleurendruk, 29,5 x 21 cm, collectie Gemeentemuseum Den Haag

Schilderen & Co
SASK, Deinze

De laagste drempel tot hoge kwaliteit
Professionele feedback voor kunstenaars (liefhebbers en beloften)

In vorige jaren kwamen er deskundige commentaren van onder meer:
Anne-MieVan Kerckhoven en Koen Van Synghel 

Tina Gillen en Paul llegems 
Dimitri Vangrunderbeek en Hans Theys 

Leo Copers en Johan Pas
Philip Aguirre en Damiaan De Schrijver 

Vincent Geyskens en Bernard Dewulf 
Koen Leemans
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Van Zoetendaal
by appointment

www.vanzoetendaal.nl
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INTEGRALE
18-24.10.08
JOS VAN IMMERSEEL

CONCERTGEBOUW
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jaarbeursstand van de eerste Nederlandse celluloidfabriek, 
naar alle waarschijnlijkheid niet uit 1921 dateert, maar van 
twee jaar later. Hiermee brengt zij Zwarts pioniersrol in een 
klap terug tot die van een alerte Nederlandse observator die 
vrij snel internationale invloeden oppikte en verwerkte. Ook 
haar feitelijke behandeling van Zwarts docentschap aan het 
Bauhaus, waar de kunstenaar zelf veel belang aan hechtte, 
is onthullend. Als ik Brentjens goed begrijp, heeft Zwart daar 
in totaal maar twee dagen lesgegeven! Op die manier wordt 
aardig getornd aan het imago van vooruitstrevende kunste
naar dat Zwart zelf zo graag ophield.

Brentjens relativeert dus overtuigend de voorhoedefunctie 
die aan Zwart was toegeschreven. Zwart had gewoon goed 
begrepen welke tijdschriften en publicaties hij moest bijhou
den om geïnformeerd te blijven over wat zich afspeelde aan 
het internationale kunstfront. Reeds in Zwarts eerste ‘bie
dermeiertijd’ volgde hij in zijn textielontwerpen en dames
mode voorbeelden uit Duitstalige bladen. In de jaren 10 en 
20 was hij abonnee van De Stijl en hield ook bladen bij als 
Vesc, Merz, Ma, Mécano en G. Brentjens laat mooi zien hoe 
Zwart daaruit de diagonaal en ‘de stip van El Lissitzky’ over
nam, alsook de fotomontage en het spelen met de typografie.

Bekend zal Zwart echter - ook na deze revisie - toch blij
ven vanwege zijn werk uit de jaren 20 en 30, zoals zijn 
reclame- en drukwerk voor de Nederlandse Kabelfabriek, de 
P.T.T. en Bruynzeel. Hoogtepunten aan het einde van die 
periode vormen zijn prachtig zwierige Het boek van PTT en 
zijn Bruynzeelkeuken. Vooral met die keuken realiseerde hij 
zijn ideaal: het functionele vormgeven. Het boek van PTT 
komt wat stijl betreft echter meer in de buurt van het langs 
het surrealisme scherende neoclassicisme van architect 
Sybold van Ravesteyn. Hoewel de naam van die afvallige 
modernist terzijde wel even wordt genoemd, is het jammer 
dat de invloed van die stijl niet wat verder is uitgewerkt. Ze 
is immers ook te herkennen in Zwarts foto’s (via de foto
graaf Emil van Moerkerken?). En deze doorwerking zou ten 
slotte ook de negatieve kritiek kunnen verklaren die Zwarts 
oorspronkelijke medestanders Dick Elffers en Wim Brusse 
hadden op diens krullerige en met tekeningen volgepropte 
PTT-boek. Alied Ottevanger

- Yvonne Brentjens, PietZwart (1885-1977) Vormingenieur, 
Den Haag/Zwolle, Gemeentemuseum Den Haag/Waanders, 
2008, (www.waanders.nl). ISBN 9789040084621.

Art Power. Boris Groys. De titel geeft het al aan: met Art 
Power, zijn eerste Engelstalige essaybundel, uitgegeven bij 
het Massachusetts Institute of Technology, doet Boris Groys 
een gooi naar de dominantie in het geglobaliseerde kunst
kritische discours. In het begin van de jaren 90 heeft Groys 
‘echte’ boeken geschreven in het Duits, over het artistieke 
karakter van het stalinisme, over het ‘nieuwe’ in de kun
sten, over de 'submediale argwaan’ (die ervoor zorgt dat 
niemand nog wil geloven wat er staat, onafhankelijk van 
het gebruikte medium). Met zijn toenemende bekendheid 
en de verhoogde frequentie van teksten op aanvraag veran
derde ook het karakter van zijn monografieën: Art Power is, 
net als de Duitstalige voorganger Topologie der Kunst, geen 
thematisch boek. Het brengt gelegenheidsteksten bij elkaar, 
die over disparate onderwerpen handelen, en die, op het 
laatste essay na, eerder in tijdschriften, boeken of catalogi 
zijn verschenen. In een korte inleiding wordt door Groys 
aangegeven dat hij in Art Power op zoek gaat naar “more 
space in today’s art world for art functioning as political 
propaganda”. Dat mogen zeer specifieke en beperkte ter
men lijken, voor Groys zijn ze dat niet. Ze bakenen met 
andere woorden geen domein af waarbinnen het denken 
zich zal afspelen of ze tonen evenmin aan waarvoor Groys 
staat en wat het is dat hij van de kunst verlangt. In dezelfde 
inleiding noemt hij het onderwerp van de teksten “the 
artistic appropriation of iconoclasm that produces the 
paradox-objects we call modern works of art”. De omschrij
ving ‘beelden creëren en tegelijk deconstrueren’, een 
schijnbaar eenvoudige activiteit, is nauwelijks origineel of 
programmatisch te noemen en maakt al evenmin duidelijk 
waarom kunst, volgens Groys, ‘krachtig’ zou kunnen zijn.

ART 
POWER

BORIS GROYS
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We moeten Groys dus niet lezen om een handvol toepasbare 
conclusies op te doen die ons een helder inzicht in de wereld 
van de kunst verschaffen. Groys is een 'kunst-denker', zoals 
Rudi Laermans in zijn recensie van Topologie der Kunst 
schreef (De Witte Raaf nr. 108); hij is een essayist die vaak 
‘bedenkelijk denkt’. Met de (kunst)wereld als tegenspeler en 
met de kunst als instrument treedt Groys op als intellectuele 
superheld die adembenemende en spectaculaire sprongen 
maakt, maar uiteindelijk altijd onverstoorbaar overeind 
blijft. Onderzoeken of Boris Groys gelijk heeft, of wat hij doet 
kan, telkens op de schaal van één essay, is een van de meest 
waarachtige manieren om in contact te treden met de 
hedendaagse kunst en cultuur. Zijn ideeën over ‘nieuwheid’ 
zijn bijvoorbeeld al door Laermans naar waarde geschat. In 
zijn boek Choosing History beschrijft Andrew Leach het oeuvre 
van Manfredo Tafuri aan de hand van Groys’ The Loneliness 
of the Project, een in 2002 door het MuHKA uitgegeven 
essay. Groys schrijft dus essays die teksten uitlokken, als in 
een echokamer waarin de producten, de dromen en de ana
lyses van de kunst steeds weer naklinken. Het gaat hem om 
het plezier van het kritische, niet-academische, niet-weten- 
schappelijke denken, waarin veel twijfelachtig is, maar de 
verwondering groot en bijna magisch. De gechargeerde 
‘statements’, de schijnbare denkfouten, de omkering van 
idées reçues, zijn retorische listen die de auteur amuseren en 
de lezer en de wereld aan de gang houden.

Zo is het ook wanneer Groys in het essay Critica! 
Reflections (dat eerder in Artforum verscheen) over het bij
zondere statuut van kunstkritiek spreekt, zonder één keer 
te vermelden dat wat hij beweert ook op zijn eigen praktijk 
zou kunnen slaan. “Under the pretext of opening up the dif
ferent contexts of a work of art, the most diverse theories, 
intellectual takes, rhetorical strategies, stylistic props, scho
larly knowledge, personal stories, and examples from all 
walks of life can be combined in the same text at will - in a 
way not possible in the two other areas open to writers in 
our culture, the academy and the mass media.” Die teks
tuele diversiteit komt volgens Groys voort uit het eigenzin

nige verraad van de ware kunstcriticus, die zich niet meer 
inlaat met de publieke smaak of de ‘raadgeving voor de 
consument’. Daarom is kunstkritiek zelf een kunst gewor
den. “Yet art criticism has long since become an art in its 
own right; with language as its medium and the broad base 
of images available, it moves as autocratically as has become 
the custom in art, cinema or design. Thus a gradual erasure 
of the line between artist and art critic completes itself, 
while the traditional distinction between artist and curator, 
and critic and curator, tends toward disappearance.”

Voor een auteur die zich zo vaak uitspreekt over het 
belang van de grenzen en van het ‘gesloten’ museum, is 
deze vaststelling van de vrolijke chaos van artistieke identi
teiten opmerkelijk. Het is een mooi voorbeeld van de ‘ont
stekingen’ bij Groys. In welke mate zou hij zelf eerder een 
kunstenaar dan een criticus zijn?

Het stilistische en structurele spectrum van Groys is 
nogal beperkt, maar dat kan je ook - zoals Laermans deed - 
een proeve van ‘esthetische ascese’ noemen. Het probleem 
is echter het statuut van de taal die hij hanteert. “Le criti
que", schreef Barthes in Critique et Vérité, “dédouble les 
sens, il fait flotter au-dessus du premier language de l’oeuvre 
un second language, c’est-à-dire une cohérence de signes.” 
Die ontdubbeling, die ervoor zorgt dat literatuurkritiek zelf 
literatuur wordt (dat wil zeggen: over zichzelf spreekt én 
tekstueel ‘genietbaar’ wordt), is niet zomaar uitbreidbaar 
naar de kunstkritiek. De kunst van het schrijven is geen 
beeldende kunst en plaatst net daarom iets naast beeldende 
kunst wat deze zelf nooit zou kunnen leveren, hoe discur
sief haar strategieën ook mogen zijn.

Het gaat niet op om in een postmoderne relativering te 
beweren dat elke ‘tekst’ op dezelfde manier geapprecieerd 
kan worden: een ‘tekst’ van Richard Prince (eigenlijk een 
foto); een ‘tekst’ van ‘Boris Groys’ (in een tijdschrift); een 
‘tekst’ van Richard Serra (in een stationshal van Parijs)... 
Wat benadering en interpretatie betreft, gaat het om totaal 
andere dingen.

En dan is er nog de klassieke ‘kritische’ zoektocht naar 
waarheid. Kunst mag dan wel steeds over zichzelf spreken 
en van zichzelf beweren dat ze illusieloos bekritiseert - nie
mand of niets is voor zichzelf echt een ander. Deze bundel 
van Boris Groys heet Art Power- terecht (en deels ironisch), 
omdat de teksten van Groys de kunst inderdaad sterker, 
boeiender en zelfs onsterfelijk maken. Om dat te realiseren, 
moeten kunst en kritiek twee verschillende dingen zijn.

Christophe Van Gerrewey

- Boris Groys, Art Power, Cambridge (Massachusetts), MIT 
Press, 2008 (http://mitpress.mit.edu). ISBN 978-0-262- 
07292-2.

Jaarboek Architectuur Vlaanderen 06-07, editie 
2008. De architectuur, hoewel de traagste kunstvorm, is 
de laatste decennia onherkenbaar veranderd - vooral in 
België. In 1987, in het ondertussen opgedoekte Archis, 
schreef Geert Bekaert een tekst met de merkwaardige 
ondertitel De afwezigheid van een architectonische cultuur als 
uitdaging. Architectuur in België werd - en wordt - in het 
denken van Bekaert gezien als een parasitair, marginaal 
verschijnsel, dat net daarom, in afwezigheid van een echte 
architectuurcultuur, boeiend en zichzelf kan zijn. Tussen 
het oneindig aantal fermettes, staat het moderne huis 
alleen en dus sterk. Is het nu, meer dan twintig jaar later, 
niet stilaan tijd om die vaststelling te inverteren? Is het, na 
jaren van overheidssteun, architectuurdagen, helikopter- 
vluchten, buitenlandse successen, publicaties, steunpun
ten en wedstrijden, niet eerder de aanwezigheid van een 
architectonische cultuur die als uitdaging moet dienen? 
Bewijst de publicatie van het nieuwste Jaarboek Architectuur 
Vlaanderen, editie 2008, dan niet dat de architectuur
cultuur in België een onontkoombaar en hard bevochten 
feit is? Ongetwijfeld — op voorwaarde dat cultuur wordt 
gedefinieerd als de afwezigheid van het denken, en dat we 
niet over cultuur spreken, maar over cultuurindustrie.

Dat het jaarboek opent met een bloemlezing uit de recente 
berichtgeving over architectuur in ‘de kranten’, is wat dat

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

http://www.waanders.nl
http://mitpress.mit.edu
http://www.deappel.nl
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Jaarboek 
Architectuur 
Vlaanderen
06 07
editie 2008

betreft eerlijk en verhelderend. Hoewel het Vlaams 
Architectuurinstituut een gesubsidieerd overheidsorgaan 
is, wil het zich niet onttrekken aan de wetten van de markt, 
en wil het ook met de publicatie van een jaarboek een zo 
groot mogelijk publiek bereiken. Hoewel het niet met zoveel 
woorden wordt gezegd, wordt de banalisering van de archi
tectuur als een goede zaak beschouwd of zelfs als een nobel 
en na te streven oogmerk. De redactionele inleiding van 
Katrien Vandermarliere (directrice van het VAi) maant toch 
aan tot voorzichtigheid. “Meer meningen, meer standpun
ten, meer mondigheid over de gebouwde omgeving, zijn 
niet meteen een garantie voor kwaliteit, visie of waarde
ring.” Nochtans is het net dat waartoe persoonlijke, aucto- 
riële kritiek in staat is: uitdrukken wat onder kwaliteit ver
staan kan worden; architectuur en theorie historiseren: 
illusieloos maar geconcentreerd en met kennis van zaken 
aantonen wat desondanks waardevol is binnen de geme- 
diatiseerde stemmingmakerij zonder geheugen; de on
draaglijke consensus die ervoor zorgt dat architectuur als 
een kasplantje wordt gezien dat geen onvertogen of over
stijgend woord verdraagt radicaal doorbreken.

De zes essays die het tekstgedeelte van het jaarboek uitma
ken, doen iets compleet anders. Ze reproduceren de door de 
cultuurindustrie beheerste thema’s van de afgelopen jaren: 
‘openbaarheid’, ‘mondigheid’, ‘duurzaamheid’, ‘milieu
vriendelijkheid’, ‘toegankelijkheid’, ‘jeugdwerking’, ‘finan
ciering’ enzovoorts. Het essay van Lars Kwakkenbos over de 
nieuwe gerechtsgebouwen van Gent en Antwerpen is zuiver 
‘procesgericht’ en eindigt met drie ‘lessen’: architectuur is 
ook altijd stedenbouw; architectuur vereist ‘permanent 
overleg’ om ‘veiligheid’ te creëren; een bestek opstellen is een 
moeilijke zaak. De eerste bewering zou, voor iedereen die 
nog maar een notie heeft van architectuurtheorie, een van
zelfsprekendheid moeten zijn. De twee laatste ‘kwesties’ heb
ben niets met architectuur te maken, maar alles met ‘verga
deren’, ‘managen’ en geregeld ‘een keer samenzitten’.

De moedige poging van het strijdlustige collectief BAVO 
om de architectuur van gemeentehuizen te politiseren, is 
een slag in het water. Zoals het hun gewoonte is, bouwen ze 
hun vertoog op met citaten en argumenten van Slavoj Zizek 
- Zizek in een architectuurjaarboek! Het lijkt een onwaar
schijnlijke droom. Maar het is met Zizek (die het zelf nooit 

over architectuur heeft) als met Deleuze in de jaren 80 en 
90: met slechts veel reserve valt zijn filosofie op de architec
tuur, die meest paradoxale van alle menselijke bezigheden, 
toe te passen. Er is maar één architectuurbureau dat ervan 
langs krijgt in heel het jaarboek, en dan nog in een voet
noot bij de tekst van BAVO: Office Kersten Geers David Van 
Severen, omdat zij “de architectuur ontslaan van elke inter
ferentie van buitenaf”. Het is meteen de enige keer dat de 
autonomie van de architectuur, die nochtans een noodza
kelijke voorwaarde is voor haar maatschappelijke rol, ter 
sprake komt, en meteen weer als ‘tautologisch’ of - tussen 
de regels - als verwerpelijk van de hand wordt gedaan.

De ondertitel van het essay van Pieter T’Jonck over scho
lenbouw is Gebouwen met een smoel gevraagd. De tekst plaatst 
een filter over recent academisch onderzoek naar heden
daagse schoolarchitectuur - in een ‘breed toegankelijk’ 
jaarboek is er natuurlijk geen denken aan dat dit onderzoek 
zelf opgenomen wordt. Wat overblijft zijn onvervulbare ver
langens en veralgemeningen in de trant van ‘architectuur 
moet ruimtelijk interessant zijn’. Ruimte - the final frontier 
in elk denken over architectuur, die als een kurk alle gees
ten in de fles houdt. Verder volgen nog teksten over ‘jeugd
werking’, financiële constructies als de ‘publiek private 
samenwerking’ en milieuvriendelijke bouwfysica.

Het grootste gedeelte van het boek is vrijgehouden voor 
32 recente projecten. Van een aantal realisaties blijft de 
opname onverantwoord. Er staat zelfs een fermette bij, die 
natuurlijk “met zeer veel zorg” en "oog voor ruimtelijk
heid” is uitgevoerd. De korte projectteksten roepen (met 
hier en daar een deugddoende uitzondering) een nieuw 
type kritiek in het leven, kritiek als van een gehypnotiseerd 
subject, dat mechanisch en stamelend beschrijft wat hij of 
zij ziet. Hypnotiseur van dienst is de waan van de dag, de 
markteconomie, de tijdgeest, de thema’s uit de dagbladpers. 
De criticus met een stethoscoop die aftast en luistert of de 
criticus die met een persoonlijk scalpel naar the heart of the 
matter gaat, volgens de benjaminiaanse tweedeling, is 
allang uit het beeld verdwenen.

Een nieuwe tramluifel op het Kiel in Antwerpen van de B- 
architecten in samenwerking met Laurent Ney, moet “als 
een hefboom voor de hele wijk functioneren”. Hebben de 
verhitte debatten in de jaren 70 over stadsvernieuwing en 
maatschappelijk nut van architectuur dan nooit plaats
gevonden? Het dorpshuis in Jonkershove van Rapp + Rapp 
architecten verwijst - uiteraard enkel “voor de kenners” - 
naar de bakstenen huizen in Krefeld van Mies van der 
Rohe, omwille van het “open plan” en “de vloeiende ruim
te”, terwijl het om gesloten villa’s gaat die uit afzonderlijke 
kamers met zware deuren en ramen zijn opgebouwd. “De 
kracht van het FelixArchief [van Robbrecht en Daem 
Architecten] schuilt in het samengaan van een goedgeko
zen functie, een rationeel respect voor oude architectuur en 
bedachtzame hedendaagse ingrepen.” Is het tegendeel 
- een slecht gekozen functie, een irrationeel respect voor oude 
architectuur en onbedachtzame ouderwetse ingrepen - zelfs 
nog maar denkbaar?

Toch moet de oefening gemaakt: welk beeld van de archi
tectuur krijgt de leek die een universitair diploma op zak 
heeft, van alle cultuurtakken proeft en zich nu ook een keer 
voor architectuur interesseert, aan de hand van dit jaar
boek? Architectuur is een technische zaak, volledig ont
toverd en beheerst door cijfers en rondetafelgesprekken... 
architectuur heeft geen geschiedenis, geen grote avant-gar- 
distische voorbeelden, geen types of culturele, lokale evolu
ties... er is nog nooit over architectuur geschreven of nage
dacht, of er zijn in elk geval geen bewijzen van... en archi
tectuur is vooral iets zeer lastig en vervelend en uitermate 
onplezierig, iets dat nooit aan de verwachtingen voldoet en 
dat altijd bedwongen, becijferd en verantwoord moet wor
den, omdat niemand kan of durft zeggen waarom architec- 
tuur deugdelijk of mooi of genietbaar zou kunnen zijn. De 
eerste Vlaamse Bouwmeester Bob van Reeth heeft altijd 
benadrukt dat gebouwen “vierhonderd jaar moeten mee
gaan”. Met de betekenissen en het discours waarmee dit 
Jaarboek Architectuur Vlaanderen de recente realisaties 
belast, kunnen we nog geen vier maand verder, en nog geen 
vier dagen terug. Er valt niet, zoals dat van cultuur ver

wacht mag worden, op een zinvolle manier mee te leven. De 
uitdaging van de aanwezigheid van een architectuur- 
cultuur in België blijft beangstigend onbeantwoord.

Christophe Van Gerrewey

§ Het Jaarboek Architectuur Vlaanderen 2006-2007 
(editie 2008) is een uitgave van het Vlaams Architectuur
instituut (VAi) en kan besteld worden via het nummer 
03/242.89.70 of de website www.vai.be.

Peter Fischli & David Weiss, Sonne, Mond und Sterne. 
Het nieuwe werk van het Zwitserse kunstenaarsduo Peter 
Fischli & David Weiss is een omvangrijk boek. Het bestaat 
uit achthonderd kleurige advertenties op evenveel grote 
bladzijden. Fischli & Weiss knipten of scheurden de reclame
pagina’s voorzichtig uit West-Europese tijdschriften en 
brachten ze samen in de nieuwe gebonden schikking van 
Sonne, Mond und Sterne. Tekst of toelichting wordt er niet 
gegeven. Na een typografische, donkere cover volgt een 
witte pagina, en dan de eerste advertentie, voor “Mallorca’s 
first private residence resort”: een glimlachende vrouw in 
een witte jurk zweeft boven het blauwe wateroppervlak, 
een glas wijn in haar rechterhand. Een lichte zon - of is het 
de maan? - gaat nog net niet onder in een donkerblauwe 
hemel. De begeleidende tekst kan als motto dienstdoen bij 
Sonne, Mond und Sterne - en bij de problemen van de wester
se wereld: "I've been privileged to have tasted the finest food 
and wines in the world. Now, my biggest luxury is ignoring 
all this if I choose.”

Wat geenszins kan worden genegeerd, is het auteurswerk 
dat Fischli & Weiss verricht hebben bij het samenstellen 
van dit boek. Van willekeur in de volgorde van de adverten
ties is er nergens sprake. Uit de zacht suizende white noise 
die het doorbladeren van magazines veroorzaakt, vormen 
zich hier al snel melodieën; die melodieën zijn de thema’s 
van Sonne, Mond und Sterne en het zijn de doelwitten van 
het leven in de 21ste eeuw. Nagenoeg overal staat de vrouw 
en haar lichaam centraal, maar wat zo’n vrouw kan 
teweegbrengen is opmerkelijk divers, hoewel het sinds 
Madame Bovary misschien niet eens is veranderd. Al op de 
vijfde advertentie prijkt een jonge bruid, en de huwelijks- 
taferelen blijven volgen. De start van Sonne, Mond und 
Sterne is dus de productie van een koppel. De rest van het 
boek maakt aannemelijk dat de verbinding tussen man en 
vrouw nog steeds de motor vormt van alles wat er in onze 
westerse wereld gebeurt - of althans: van alles wat geld zou 
kunnen opbrengen en waarvoor dus reclame moet worden 
gemaakt. Zwangerschap, babyproducten, speelgoed, tiener- 
spelletjes, sport, snelheid, lichaamsverzorging, juwelen, kle
dij, accessoires en meubelstukken, reizen, vliegtuigen, 
auto’s, computerspelletjes, pistolen, jachtgerei, voedsel, deli
catessen en drank. Fischli & Weiss hebben geen nieuwe pro
ductcategorieën bedacht en ze hebben die categorieën ook 
niet in een revolutionaire volgorde geplaatst. Ontsnappen 
aan de verhalen die onze verlangens vertellen - of die ons 
worden ingefluisterd door de verlangens van de commercie 
- lijkt niet mogelijk. Want wie kan met volle overtuiging zeg
gen dat hij of zij niet graag een koppel zou vormen of geen 
baby wil of niet houdt van een mooi lichaam of geen lange 
tweeloop wil hanteren of niet graag lekker eet? Wie bezit 
werkelijk de luxe om die objectieven te negeren? En is het erg 
om in de eerste plaats gelukkig te zijn omdat men in de eer
ste plaats een succesvolle consument is?

De thematische categorieën van Sonne, Mond und Sterne 
werken dus nagenoeg documentair. Een kritische narrativi- 
teit lijkt onmogelijk, tenminste als advertenties en wat ze 
aanprijzen de bouwstoffen vormen. De stijl die Fischli & 
Weiss hanteren, zeg maar op het niveau van de pagina, als 
romanciers op het niveau van de zin, werkt echter wel dege
lijk ironiserend of bekritiserend. Dat blijkt bijvoorbeeld als 
twee advertenties, links en rechts in het boek, een enigszins 
pervers huwelijk met elkaar aangaan door vormelijk of 
inhoudelijk naar elkaar te verwijzen. Een advertentie voor 
het nieuwe album van Britney Spears... voorafgegaan door 
een knalgele papegaai. Een biefstuk met dauphin grati- 
nois... gevolgd door een bikinibabe bij het zwembad. Een

DE HALLEN HAARLEM
13 SEPTEMBER — 13 NOVEMBER 2008

(GROTE MARKT 16, HAARLEM
www.dehallenhaarlem.nl

http://www.vai.be
http://www.dehallenhaarlem.nl
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TENT. [Show]: 12.09 t/m o9.11, 2oo8

Wendelien van Oldenborgh
As Occasions

tent http://uzwuz.tentrotterdam.nl
[open] di-zo ll.oo-18.oou, Witte de Withstraat 50, Rotterdam

ART SINGEL 100
Singel 100, 1015 AD Amsterdam
Tel. +31 (020) 6257764
wo. t/m za. en 1ste zondag v.d. maand
van 13 -17:30 uur en op afspraak
NNNN_artxs. n I

Sadik Kwaish Alfraji 
6 september - 28 september 2008

Ger Meinema
4 oktober - 24 oktober 2008

Jan van Eden
1 november - 30 november 2008

De Overslag
Generaal Bothastraat 7D
EINDHOVEN | T 31(0 ) 4 0 2815503 
31(0)641432835 | overslag@iae.nl 
openingsuren en info: deoverslag.nl

)I‘)3)3) ) ) 5 3 )‘) )
Lujanna-See-VDU-tW.Z.ca_DE_OUerslag.nl] I Uitwisselingsproject met WZ, Toronto 51-09/26-10

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□a

Hatie Bethune Leamen •DL Robin uan’t Haar •L • Nicoline uan Harskamp
•• Coruyn Lund •D• Luis Jacob □□□ Rob Moonen

OUEJD Wouter Osterholt E Elke Uitentuis OODO Sandy Plotnikoff OOO

LLuanna_see-YOU startte in april 2008 in Toronto uaar de 9 betrokken kunstenaars zonder een uastomlijnd concept hebben gemerkt 
in WZ. Uit deze uerhperiode is nieuw werk ontstaan. In De Ouerslag in Eindhoven wordt deze (beeldende) dialoog uoortgezet.
•Opening •Zondag 5 oktober om 15.00 uur □ te bezichtigen t/m 26 oktober 2008
Zondag 12 oktober om 15.00 uur The Cultural Entrepreneur : een geënsceneerde panel discussie, geschreuen door Nicoline uan Harskamp
Meer info ouer de periode in Toronto www.deouerslag.NL I www.yyzartistsoutlet.org w

[.]

SLEWE Dan Walsh
06.09- 04.10 2008

T + 31.20.6257214
F + 31.20.4214606 
info@slewe.ni 
www.slewe.nl

Slewe Gallery
Kerkstraat 105 A
NL-1017 GD Amsterdam

Jan Roeland
17.10-08.11 2008

01.09.08 Ut-OPIA
T/M Kathrin Schlegel, Kristin Posehn, Berndnaut Smilde, Simon Hempel, Tobias Laukemper & CHAT, Steve van den Bosch, Roel Backaert 

en Kianoosh Motallebi. Een onderzoek naar de huidige Utopische opvattingen over de ontwikkeling van de collectieve ruimte en de rol van 
25.01.09 (je gebruiker daarin. Het traject bestaat uit events, lezingen en debatten, een tentoonstelling en een publicatie.

Expodium Edition on Art and Urbanism
OUT Als onderdeel van het project ‘Jewel of the...HC on the move’ dat eindigde met de tentoonstelling ‘Just what is it that makes that thing so
kl AlAf I different, so appealing?’ verscheen de eerste publicatie van Expodium met daarin teksten, achtergronden en uitgebreid beeldmateriaal van
NU W ! het project. Met teksten van o.a. de kunstenaars, Luuk Boelens, Hans Buiter en Saskia Sassen.

Bestellen kan via info@expodium.nl. Prijs €15,-

office: Krugerstraat 11, Utrecht open: ma t/m vrij 10:00 - 18:00 uur postadres: postbus 229, 3500 AE Utrecht 030 26 197 96 www.expodium.nl

SMBA
5teng-r---" =- bairsuriass
Marijn van FFeEj 
z/g - 32/011 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://uzwuz.tentrotterdam.nl
mailto:overslag@iae.nl
deoverslag.nl
tW.Z.ca_DE_OUerslag.nl
http://www.deouerslag.NL
http://www.yyzartistsoutlet.org
mailto:info@slewe.ni
http://www.slewe.nl
mailto:info@expodium.nl
http://www.expodium.nl
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Peter Fischli & David Weiss
Spread uit: Sonne, Mond und Sterne, Zürich, JRP | Ringier Kunstverlag, 2008

flatscreentelevisie... met ernaast een vlakke, flinterdunne 
open haard. Een man in maatpak kijkt vooruit naar de vol
gende pagina... waarop een vrouw in zwart negligé op een 
loopband net niet in slaap valt. De donkere huid van een 
vrouwelijke mannequin... weerspiegeld in het ebbenhout 
van een keukenensemble. Enzovoort. Als het dan zo is dat 
we in het waterdichte kapitalisme allemaal hetzelfde leven 
moeten leven, dan is het toch mogelijk om op gerichte wijze 
niet helemaal geleefd te worden - dankzij details, kleine sub
versies en bewuste ironie.

Toch is er in Sonne, Mond und Sterne meer aan de hand 
dan de zoveelste vorm van bescheiden verzet - of van de 
apologie van het kapitalisme door het kritiserend of ironise
rend tonen van de deugden en ondeugden ervan. Er is voor
eerst die mysterieuze titel - de zon, de maan en de sterren. 
Dat verwijst natuurlijk naar het belang van kunstmanen of 
satellieten in het inrichten van een mensenleven, waarbij 
navigeren een centrale activiteit is. Er is echter meer: Sonne, 
Mond und Sterne is een gekende frase die opduikt in vele 
Duitstalige kinderliedjes die worden gezongen op de feest
dag van Sint-Maarten. Op Martinstag wordt de heilige her
dacht die zijn mantel aan de armen gaf. Kinderen lopen in 
processie met lantaarntjes en snoepgoed rond, terwijl ze 
zingen van “Laterne, Laterne/Sonne, Mond und Sterne/ 
brenne auf mein Licht/brenne auf mein Licht/aber nur 
meine liebe Laterne nicht". Hun ouders geven “einige 
Krümel vom reichgedeckten Tisch” aan de armen en de 
arbeiders. Zo was het althans vroeger. Sinds een dertigtal 
jaar is Martinstag het officiële begin van het eindejaars
shoppen. Vele kruimels vallen daarbij niet meer van tafel. 
De parade van kunstmatige lichtjes die de duisternis van de 
wereld verhinderen, blijft eeuwig aan de gang.

Tot slot is er de verschijningsvorm van dit wonderlijke 
kunstenaarsboek. Sonne, Mond und Sterne is in twee vormen 
beschikbaar - en dat is essentieel voor een werk waarin 
alles als een boek naar twee kanten openvalt. Als kunste- 
naarspublicatie is het uitgegeven bij de kleine uitgeverij JRP 
Ringier, die het omvangrijke werk distribueert aan 50 euro. 
Het volle pakket, 800 bladzijden, zit echter ook in het gratis

te verkrijgen jaarverslag 2007 van hef Zwitserse media
concern Ringier (dat JRP Ringier overvleugelt). Dit familie
bedrijf probeert al jaren een monopolie te verwerven op alle 
tijdschriften en kranten in de Duitstalige wereld. Voorheen 
werden de financiële verslagen van Ringier uitgegeven met 
bijgevoegde kunst van bijvoorbeeld Richard Prince, Matt 
Mullican of Liam Gillick. Fischli & Weiss schuiven zichzelf 
met Sonne, Mond und Sterne als een paard van Troje, bela
den met splinterbommen, naar binnen in de bedrijfslogica 
van Ringier - of van de commerciële pers in het algemeen. 
Zoals ze dat eerder deden met hun gesimuleerde ready
mades in het museum, zoals ze vorig jaar met Flowers & 
Questions een revolutionair concept van de oeuvrecatalo- 
gus presenteerden, zo zetten ze met dit werk de logica van 
het artistieke kijkboek op scherp. Zo apocalyptisch én fees
telijk tegelijk als in Sonne, Mond und Sterne is het gelukkige 
leven in het westen nog niet eerder voorgesteld.

Christophe Van Gerrewey

- Peter Fischli & David Weiss, Sonne, Mond und Sterne, Zürich, 
JRP I Ringier Kunstverlag, 2008, (www.jrp-ringier.com). 
ISBN 978-3-905829-41-9.

Histories of the Immediate Present. De ontwikkeling 
van het ‘modernisme’ is tot diep in de 20ste eeuw vaak 
weergegeven als een natuurlijke geschiedenis van morfolo
gische transformaties. Deze teleologische geschiedschrij
ving is recent sterk bekritiseerd. In de vuurlinie liggen voor
al die historici die vanaf het einde van de jaren 20, ingebed 
in de moderne beweging, concurrerende ontstaansmythen 
van het ‘modernisme’ construeerden. Anthony Vidler con
centreert zich in zijn bijdrage aan het debat over de histori
citeit van de 20ste-eeuwse geschiedschrijving op de periode 
1945-1975. In plaats van de generatie van Sigfried Giedion 
en Nikolaus Pevsner neemt hij vier historici onder de loep 
die onmiddellijk na WOII het bilan opmaakten van de voor
gaande decennia. Ook hun werk draagt duidelijk de stempel 
van een preoccupatie met de hedendaagse ontwerpprak

tijk, maar Vidler wil hen niet stigmatiseren. Vidlers enigs
zins frivole uitgangspunt is de stelling dat de programma
tische inslag van haar geschiedschrijving onvervreemd
baar is aan de architectuurcultuur. Architectuurhistorici 
ontsnappen immers niet aan de dadendrang die de discipli
ne kenmerkt en meten het succes van hun werk aan de 
impact ervan op het heden. Vidler heeft zelf een architec
tuuropleiding doorlopen en naast een autoriteit op het 
gebied van 18de-eeuwse architectuur is hij ook de bestseller- 
auteur van boeken die worden aangekondigd als een reflec
tie op “the most pressing debates surrounding architecture 
today”. Hij herkent zich dan ook in de vreemde mix van 
wetenschappelijkheid en partijdigheid die hij ontwaart bij 
de protagonisten van zijn boek: Emil Kaufinann, Colin Rowe, 
Reyner Banham en Manfredo Tafuri.

De eerste naam uit het rijtje is al meteen een verrassing. 
Kaufmann is een generatiegenoot van Giedion en boven
dien veel gereserveerder dan die laatste in zijn betrokken
heid bij de moderne beweging. Hij valt dus ogenschijnlijk 
buiten de focus van het boek. Peter Eisenman leidt in zijn 
voorwoord uit deze anomalie af dat het eigenlijke onder
werp van Vidlers boek ‘autonomie’ is. Kaufinann introdu
ceerde het aan Kant ontleende begrip in het architectuur- 
vertoog. Rowes comparatieve morfologische analyses, 
ontdaan van contextuele en iconografische referenties, lig
gen in het verlengde van Kaufmanns opvattingen over een 
zichzelf bevragende architectuur. Rowe corrigeert echter 
Kaufmanns interpretatie van de verlichting door autonome 
architectuur te onderscheiden van deze die “haar autoriteit 
ontleent aan een evaluatie van haar sociale en culturele 
symboliek”. Waar Rowe en Kaufinann een kennisdomein 
vooronderstellen eigen aan de architectuurdiscipline, en 
daaruit specifieke instrumenten voor de historicus afleiden, 
neemt Banham een vacuüm waar. Opgezweept door het 
positivisme van de jaren 60 nam hij zich voor architectuur- 
theorie op de sociale wetenschappen te enten. De titel van 
Vidlers boek, Histories of the Immediate Present, verwijst ove
rigens naar de RIBA-lezing waarin Banham dat standpunt 
vertolkte: The History of the Immediate Future. Door histo
rische precedenten in te ruilen voor extrapolaties op basis 
van een ‘programma’ wil Banham verhinderen dat archi
tectuur opnieuw introspectief wordt. Voor Banham is het
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Philip Johnson
AT&T-hoofdkantoor, New York, 1978

GRETA MEERT GALERIE
Thomas Struth

11 september - 11 oktober

OUVERT DU MAR AU SAM 14:30 - 18:00 / RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES / OPEN VAN Dl T/M ZA 14:30 - 18:00 / VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 

T: +32 (0)2 219 14 22 — F: +32 (0)2 219 37 21 — E: greta.meert@skynet.be

http://www.jrp-ringier.com
mailto:greta.meert@skynet.be


De Witte Raaf - 135 / september-oktober 2008 Ondertussen 18

C

U

(D

CD
3

CD

3

o

o
CD

GO
O
3

o 
< 
CD 
3 
Cr 
CD

OQ
U

Wilhelminapark 1 Tilburg 
dinsdag - zondag 11-17 uur 
www.depont.n I

Strom
‘Since we last 
spoke about 
monuments’
met: AzraAksamija (AT) Matthew 
Buckingham (US), Sam Durant (US) 
Office KGDVS(B) Hansvan 
Houwelingen (NL) Irwin (SLO) Alon 
Levin (NL) Metahaven (NL) Ciprian 
Muresan (RO) Tom Nicholson (AU) 
Jonas Staal & Vincent van Gerven 
Oei(NL) MonaVatamanu& 
FlorinTudor (RO)

Curator MihneaMircan (RO) 
14 september t/m 9november2008

Jen laag
Stroom Den Haag / Hogewal 1-9 12514 HA 
Den Haag / T. 070-3658985 / E. info@stroom.nl 
www.stroom.nl / Open: wo t/m zo 12-17 uur

01_Antwerpen

Breda_Kloosterlaan 138
Antwerpen_Provinciestraat 287

www.lokaal01 .be/actueel
0031 76 51419 28
0032 3 23 88166
info@lokaa!01 .nl

Werkperiode: 23/09 -15/10 
16/10-18/10 Presentatie: 16/10,20.00

Ook open: 17 en 18/09,13.00-17.00

Hedwig Houben

01_Breda

26/09-26/10
Opening: 26/09, 20.00
Open: do-zo, 13.00-17.00 
Film screening: 27/09,20.00

THE EXPERIENCE OF ATOPIA
Breda Photo 2009

Kamal Aljafari - Delphine Bedel - Rossella 
Biscotti - Renata Poljak - Ilya Rabinovich

Film Screening: Mounir Fatmi - Jérôme 
Schlomoff- Ayako Yoshimura

Geluidpost: Francisco López
live: 27/09,20.00

HAROLD LLOYD
Amerikaanse filmkomiek

i.s.m. het Internationaal Filmfestival van Vlaanderen-Gent

GLANS EN DUISTER - ERIC STANDAERT
10 oktober tot en met 21 december 2008

C
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

MERIT CAPITAL
uaam

BEURSVENNOOTSCHAP VERMOGENSBEHEER
Roderveldlaan 5, 2600 Berchem Tel: 0032 3 259 26 00 Fax: 0032 3 259 23 05 info@meritcapital.be

www.meritcapital.be

http://www.depont.n
mailto:info@stroom.nl
http://www.stroom.nl
http://www.lokaal01
mailto:caermersklooster@oost-vlaanderen.be
http://www.caermersklooster.be
mailto:info@meritcapital.be
http://www.meritcapital.be
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LET OP!
PER 1 JANUARI 
2009 GAAN DE 
BASISSUBSIDIES 
OP IN DE 
STIMULERINGS- 
SUBSIDIES.

Wie nog van de 
huidige regeling 
gebruik wil ma
ken, moet voor 
31 december 
aanvragen.

FONDS VOOR________  
BEELDENDE KUNSTEN
VORMGEVING
EN BOUWKUNST

Voor meer informatie 
en aanvraagformu
lieren:

tel 0031(0)20 5231523 
post@fondsbkvb.nl 
www.fondsbkvb.nl

glocal 
affairs 
where are (s youAP

p. 
maastricht 
heerlen / roermond 
venlo / venray 
and moré
Over het globale en het lokale 
in de beeldende kunst
2 t/m 30 november ’08 
www.glocalaffairs.eu

HUIS VOOR 
DE KUNSTEN 

LIMBURG
provincie limburg y

‘modernisme’ nog lang niet uitgeput - hét lijdt slechts 
onder de limieten die er door historici aan worden gesteld. 
Banham wijst onder meer zijn promotor Pevsner met de 
vinger voor de historische revivals van de jaren 60. Tafuri 
ten slotte ziet het project van de moderne architectuur als 
afgerond. Dat project vangt, anders dan bij Kaufmann of 
Rowe, niet aan met de verlichting, maar wordt door Tafuri 
geïdentificeerd met het verzelfstandigen van de architec- 
tuurdiscipline in de 15de eeuw. Tafuri stelt het begrip ‘auto
nomie’ scherp door er het predicaat ‘disciplinair’ aan toe te 
voegen en zijn alternatieve genealogie van de term biedt 
een uitweg aan wat hij “the false dialectic of ‘historicism’ 
versus ‘modernism’” noemt.

Een tweede, eerder triviale verklaring voor het belang dat 
Vidler aan Kaufmann toekent, valt op te maken uit de inlei
ding van zijn boek. Vidler schetst er aan de hand van enkele 
anekdotes hoe hij al tijdens zijn architectuuropleiding met 
de historici die hij hier behandelt in aanraking kwam. 
Kaufmann publiceerde als eerste een monografische studie 
over het werk van Claude-Nicolas Ledoux. Vidler zou hem 
dat in 1990 nadoen. Vidlers boek laat zich met andere 
woorden lezen als een eerbetoon aan zijn intellectuele 
vaders. Deze interpretatie ligt overigens in de lijn van de 
manier waarop Vidler zijn onderwerp benadert. In zijn 
bespreking van de vier historici gaat hij steeds uit van pro
cessen van filiatie en affiliatie. Die methode komt beter tot 
zijn recht in de hoofdstukken over Rowe en Banham dan in 
de analyse van Kaufmanns postume invloed op architecten 
als Aldo Rossi en Philip Johnson. Rowe wordt eerst naast 
Wittkower geplaatst en vervolgens worden zijn relaties met 
de Smithsons en Stirling onderzocht. Banham verschijnt 
tegenover Pevsner en in de nabijheid van Archigram. 
Omdat er tussen de generatiegenoten Rowe en Banham 
eveneens nauwe banden en scherpe tegenstellingen bestaan, 
laten deze hoofdstukken zich samen lezen als een erg gebalde 
en boeiende historisering van het architectuurvertoog in het 
Engeland van de jaren 50 en 60, en vormen ze een ideale 
introductie op de teksten die erin behandeld worden.

Vidlers tekst over Tafuri vormt het sluitstuk van zijn boek. 
Het is opnieuw een even gevatte als complexe analyse, 
waarin uiteenlopende invloeden worden geïdentificeerd. 
Vidler recapituleert de weerkerende thema’s van de auteur, 
maar brengt ook kritische inzichten aan. Hij corrigeert bij
voorbeeld, net als Andrew Leach in Choosing History, de 
vigerende interpretatie van Teorie e storia dell’architettura als 
een breuk in Tafuri’s oeuvre. Vidler deelt Tafuri’s fascinatie 
voor de rol van de historicus in de architectuurcultuur. 
Tafuri’s werk komt uit Vidlers analyse naar voor als toets
steen voor zijn eigen omgang met dit thema. Doorheen het 
boek zijn reminiscenties aan Tafuri terug te vinden. 
Wanneer Vidler bijvoorbeeld in het hoofdstuk over Rowe 
Stirling typeert als “eclectic and combinatory, abstract and 
symbolic, developing whatever virtù might be salvaged 
from a formalism without ideology", citeert hij haast de 
aanhef van L’architecture dans le boudoir: “in order to salvage 
specific values for architecture today, the only course is to 
make use of ‘battle remnants’, that is to redeploy what has 
been discarted on the battlefield that has witnessed the 
defeat of the avant-garde”.

Tafuri’s niet aflatende eis "historicize!" waart ook door 
Vidlers besluit, een opmerkelijk staaltje van intellectueel 
syncretisme eindigend met een geëngageerde oproep deze 
en andere geschiedenissen aan te grijpen om de idee-fixen 
van ons eigen historische bewustzijn te ondergraven. Vidler 
levert met Histories of the Immediate Present een verrassend 
complex boek af waarin hij met veel flair een aanzienlijk 
deel van het 20ste-eeuwse architectuurvertoog ontsluit en 
vaak verfrissende inzichten poneert. Een aanrader!

Benjamin Eggermont

- Anthony Vidler, Histories of the Immediate Present, 
Inventing Architectural Modernism, Cambridge (Massachusetts), 
MIT Press, 2008, (http://mitpress.mit.edu). ISBN 978-0- 
262-72051-9.

The Most Arrogant Man in France. Gustave Courbet 
staat bekend als de meest recalcitrante kunstenaar van de 
19de-eeuwse Franse schilderkunst. Zijn schilderijen zorg
den regelmatig voor opschudding en werden vele malen 
geweigerd voor de Salon of de Wereldtentoonstelling. Oskar 
Batschmarm gebruikte Courbet in zijn boek Ausstellungskünstler 
(1997) als voorbeeld van een kunstenaar die schandalen 
gebruikte en soms bewust veroorzaakte voor de publiciteit 
die ermee samenging. De relatie van Courbet met de pers is 
dan ook het centrale onderwerp van Ten Doesschate-Chu’s 
studie die als ondertitel heeft: Gustave Courbet and the 
Nineteenth-Century Media Culture.

The Most Arrogant Man in France bestaat uit zes hoofd
stukken en een epiloog. In de inleiding vermeldt Chu 
Bâtschmanns boek om aan te geven dat de relatie van de 
kunstenaar ten opzichte van zijn publiek in de 18de eeuw 
enorm was veranderd. Het hof en de kerk waren als afzet
markt vervangen door een grillig bourgeoispubliek. 
Bâtschmann beschrijft de moeizame relatie van de kunste
naar met de kunstkritiek, die gelijktijdig met het fenomeen 
van de tentoonstellingskunstenaar opkwam. Volgens Chu 
was Courbet de eerste kunstenaar die de complexe positie 
van de moderne kunstenaar omarmde.

In het eerste hoofdstuk gaat Chu in op de enorme groei 
van de schrijvende pers in het 19de-eeuwse Frankrijk. 
Courbet, afkomstig uit de provincie, raakte kort na zijn aan
komst in Parijs bevriend met tal van journalisten en schrij
vers. Hij schreef lange brieven aan critici als Champfleury, 
waarin hij zijn werk uitlegde, of aan krantenredacteuren.

Gustave Courbet

L’Homme à la ceinture de cuir, 1845-1846, Musée d’Orsay, Paris

Chu toont aan dat Courbet het belang van publiciteit, ook 
van negatieve kritieken, al vroeg begreep, maar trekt aan 
het eind van het hoofdstuk de nogal vergaande conclusie 
dat Courbet daardoor zijn oeuvre meer tekstueel dan visueel 
benaderde, conceptueel in plaats van perceptueel. Zo ana
lyseert ze in hoofdstuk vier grote Salonschilderijen als De 
begrafenis te Ornans (1849-1850) en Het atelier van de schil
der (185 5) aan de hand van retorische stijlmiddelen als iro
nie en allegorie, maar laat Courbets artistieke opvattingen 
of de betekenis van zijn oeuvre binnen het realisme groten
deels onbesproken. Ze trekt de tamelijk eenzijdige conclusie 
dat Courbet de werken voornamelijk maakte om een rebelse 
reputatie te creëren, waarna hij zijn bekendheid kon ver
zilveren in schilderijen die minder controversieel en beter 
verkoopbaar waren.

“Courbet, as I intend to show in this book, devised new 
ways to structure his oeuvre and developed a unique exhi
bition and marketing strategy.” Chu, die ook een uitgebreide 
brieveneditie van Courbet bezorgde in 1992, laat inder
daad zien dat Courbet doelbewust een markt voor zijn werk 
creëerde. Met name in het laatste hoofdstuk Packaging and 
Marketing Nature beschrijft ze hoe Courbet een breed 
publiek bediende door schilderijen aan te bieden die steeds 
een andere doelgroep aanspraken: van jachtscènes tot zee
gezichten en van portretten tot bloemstillevens. De manier 
waarop Courbet met tentoonstellingen omging, is echter 
veel minder door Chu uitgewerkt. Ze beperkt zich voor
namelijk tot het bespreken van reacties van de pers op werken 
die hij inzond naar de Salon, maar gaat bijvoorbeeld niet in 
op de redenen om, los van het officiële circuit, in respectie
velijk 1855 en 1867 eenmanstentoonstellingen te organi
seren. Ze bespreekt niet welke werken er werden getoond en 
evenmin wat het effect van de tentoonstellingen was op het 
publiek, de kunstkritiek en dientengevolge de reputatie van 
de schilder. Een gemiste kans.

Een interessant hoofdstuk is het tweede. Posing, waarin 
Chu een reeks zelfportretten van Courbet bespreekt vanuit 
de optiek dat deze niet alleen een proeve van bekwaamheid 
aan het publiek laten zien, maar tevens een (gemanipu
leerd) beeld van de persoon van de kunstenaar. Ze laat zien 
hoe Courbet verschillende publieke imago’s uitprobeerde, 
zoals in een zelfportret uit 1845-1846 met leren riem dat 
hij over een studie naar Portret van een jonge man met hand
schoen (ca. 1520) van Titiaan schilderde, waarin hij zichzelf 
peinzend afbeeldt tegen een donkere achtergrond. Dit pro
totype van het klassieke, geïnspireerde genie vergelijkt Chu 
met het getroebleerde, romantische genie in De wanhopige 
(1843-1845), waar de kunstenaar met een verwilderde 
blik naar de toeschouwer kijkt, terwijl hij het warrige haar 
uit zijn ogen strijkt. (De grote Courbettentoonstelling in 
Parijs van 2007 zette het werk op de affiche om het contro
versiële imago van de kunstenaar te benadrukken.) Pas in 
1849 beeldde Courbet zich voor het eerst af als schilder, 
gezeten achter zijn ezel. Chu beschrijft hoe een zelfportret 
met gestreepte kraag uit 1854 Courbets ‘media image’ 
werd en als voorbeeld diende voor tal van karikaturen - die 
overigens niet zonder toestemming van de schilder konden 
worden gepubliceerd. Courbet moedigde spotprenten zelfs 
aan, inhakend op de gratis publiciteit.

In het derde hoofdstuk bespreekt Chu portretten die 
Courbet maakte van zichzelf in het gezelschap van vrien
den, veelal bekende schrijvers. Chu merkt op dat er in de 
19de eeuw een verschuiving plaatsvond van een fixatie op 
“great men of the past” naar een eigentijdse “celebrity 
cult”, bijvoorbeeld in de biografische teksten over tijdgeno
ten van Charles-Augustin Sainte-Beuve. De portretten van 
Courbet toonden echter niet alleen gerespecteerde figuren,

mailto:post@fondsbkvb.nl
http://www.fondsbkvb.nl
http://www.glocalaffairs.eu
http://mitpress.mit.edu
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Reinier van Ewijk Projects
War Within Joris van der Horst Maya Deren
groupshow curator Lukas Gothman New Paintings Jean cocteau
Anna Kleberg, Anders Widoff, Anders Krisar, 15-11-08 / 20-12-08 Beyond Surrealism
Astrid Sylwan, Jenny Kallmann, Hans Isaksson, 10-01-09 / 24-01-09
Tomas Elovsson, Marcus Eek, Lukas Gothman, 
Paul Housley, Julia Peirone, Roger Andersson 
29-09-08 / 08-11-08

Open Wed - Sat 14:00 - 18 : 00 / Willemsparkweg 17, 1071 GP Amsterdam, The Netherlands 
T: 31 20 6707147 - F: + 31 20 6711375 - W: http://reiniervanwijkprojects.com
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7 september tevens werk van : pieter dobbelsteenxxxxxxx www.safe-art.nl
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Casco Issues XI: 
An Ambiguous Case 

Edited by Emily Pethick, 
Marina Vishmidt 

and Tanja Widmann
October 2008

Casco
Office for Art, Design and Theory
Nieuwekade 213 — 215

Casco
3511 RW Utrecht, The Netherlands
T/F +31 (0)30 231 9995
www.cascoprojects.org
info@cascoprojects.org

Animal Estates 6.0: 
Utrecht

Fritz Ha eg
20 September-2 November 2008 
Opening Friday 19 September

'Animal Estates' is realized in the framework of Utrecht Consortium, and has 
been generously supported by sia-raak. Gemeente Utrecht, Mondriaan’ Stichting, 
Fentener van Vlissingen and KF Hein Fonds.

8
HANURA HOSEA

schilderijen, tekeningen en animaties
27 september t/m 26 oktoberOpening door Mare Bollansee zaterdag 27 september 15.30

Optreden van duo Chrank
o

Vrijdag 15.00-21.00 Zondag 12.00-17:00 Voorweg 2b www.artipoli.comZaterdag 12.00- 17.00 ofopafspraak 2431AP Noorden (Z.H.) tel.+31 172 407108

\a/i I rnicn i ENIT7
y v I LI Ni LL LLINL

pecscrr,A piscerri
THE UNDERCOVER MAN

GROOTHANDELSGEBOUW 
UNIT C 1.140

IC 142 ncf
•• 11 no
C-C-.l. L.UO
WWW.WILFRIEDLENTZ.COM

STATIONSPLEIN 45 
ROTTERDAM

SIDESHOW: ULRIK HELTOFT 
7 SEPTEMBER - 22 NOVEMBER

SITESPECIFIC WORK: 
PHILIPPE VAN WOLPUTTE 
9 OKTOBER - 12 OKTOBER

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

http://reiniervanwijkprojects.com
http://www.safe-art.nl
http://www.cascoprojects.org
mailto:info@cascoprojects.org
http://www.artipoli.com
http://WWW.WILFRIEDLENTZ.COM
mailto:Einfo@paulandriesse.nl
http://www.galeries.nl/andriesse
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maar ook mensen uit de tegencultuur, conform de persona
ges in Les Excentriques (1852) van Champfleury en Scènes 
de la vie de Bohème (1851) van Henri Murger. Naast een 
associatie met de groten, versterkten de portretten met 
anderen dus ook een imago van tegendraads kunstenaar.

Het is wel jammer dat de fotografie in Chu’s boek groten
deels ontbreekt. Vanaf de jaren 1860 verschenen fotogra
fische portretseries van belangrijke tijdgenoten in dagbladen 
en tijdschriften. Courbet was een van de eerste kunstenaars 
die zich aan het werk liet fotograferen met een nog onvol
tooid doek (L’hallali du eer/uit 186 7) op de ezel. Het zou zeer 
interessant zijn geweest om zijn zichtbaarheid middels de 
fotografie in de pers te vergelijken met de zelfportretten, 
portretten en karikaturen.

Chu legt in haar studie veelvuldig parallellen tussen het 
werk van Courbet en de geschreven pers. Het is een opmer
kelijke en vernieuwende manier om naar diens oeuvre te kij
ken, maar tevens een problematische. In een curieus hoofd
stuk als Bisextuality [sic] vertaalt Chu het door Naomi Schor 
geïntroduceerde begrip van de literatuur naar de schilder
kunst. Schor gebruikte het voor teksten die geschreven 
waren vanuit een ongedefinieerd genderperspectief. Chu 
koppelt het aan Salonschilderijen die Courbet van vrouwen 
maakte, die volgens haar een ‘bi-gendered’ publiek aanspra
ken. In haar bespreking van de schilderijen gaat Chu echter 
voornamelijk in op de reacties van mannelijke critici en laat 
ze het vrouwelijke publiek vrijwel buiten beschouwing.

In het zesde hoofdstuk slaagt ze beter in haar opzet wan
neer ze de verschillende genres die Courbet beoefende kop
pelt aan de opmaak van dagbladen die speciale rubrieken 
voor sport of reizen hadden of tijdschriften gericht op een 
specifieke doelgroep. Ook trekt ze een boeiende vergelijking 
tussen de strategie van linkse dagbladen tijdens de Juli
monarchie en de marketingstrategie van Courbet. Deze kran
ten vingen de aandacht van lezers met een prikkelend artikel, 
maar bevatten verder heel gangbare artikelen over mode of 
theaterrecensies, overeenkomstig de aandacht die Courbet 
met de choquerende Salonstukken op zich gevestigd kreeg, 
versus de meer conventionele schilderijen voor de markt.

In de epiloog herhaalt Chu dat Courbet een van de eerste 
kunstenaars was die begreep dat controverses niet schade
lijk hoeven te zijn voor een succesvolle carrière, maar laat 
ze tevens zien dat overdreven hoogmoed kan leiden tot een 
diepe val. Courbet was betrokken bij de Parijse Commune 
en het neerhalen van de Vendômekolom, en zag zich 
genoodzaakt om na 1871 met een groep assistenten een 
hoge productie te draaien om de op hem verhaalde kosten 
van de reconstructie van het monument te betalen. Zijn 
zorgvuldig georkestreerde carrière werd gefnuikt door de 
pers en hij sleet de laatste jaren van zijn leven in balling
schap in Zwitserland. In 1877 stierf Courbet een klassieke 
bohemiendood: te jong, te veel alcohol, verstoten.

Sandra Kisters

Petra ten-Doesschate-Chu, The Most Arrogant Man in France. 
Gustave Courbet and the Nineteenth-Century Media Culture, 
Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2007, 
(http://press.princeton.edu). ISBN 978-0-691-12679-1.

Nieuwe publicaties

• Francis Alÿs. Fabiola: An Investigation.
New York, Dia Art Foundation, 2008. 289 blz. 344 ill. 
ISBN 978-0300139167
In de vroege jaren 90 besloot Francis Alÿs om een collectie samen 
te stellen van geschilderde kopieën van meesterwerken. Maar in 
plaats van Het laatste avondmaal van Leonardo Da Vinei of het 
Angelus van Jean-François Millet ontdekte hij dat amateurs en 
kopiisten meer interesse hadden voor het portret van een jonge, 
vrouwelijke heilige. Het bleek te gaan om de heilige Fabiola, 
patrones van het huwelijk maar ook van de verpleegsters. Het 
originele portret is van de hand van Jean-Jacques Henner (1885). 
Het schilderij verdween echter nog voor het ontstaan van de 
kleurenreproductie. In dit boek zijn de bijna driehonderd werken 
'uit de verzameling van Francis Alÿs gecatalogeerd en afgebeeld. 
Tegelijkertijd is elk werk nauwkeurig beschreven volgens de 
regels van het kunsthistorisch onderzoek. Het boek werd klassiek 
vormgegeven door Filiep Tacq en is voorzien van verhelderende 
teksten door onder anderen David Morgan en Lynne Cooke.

• An Goldstein/Lisa Gabrielle Mark (red.). Martin 
Kippenberger. The Problem Perspective. Cambridge, MIT 
Press, 2008. 288 blz. 250 ill. ISBN 978-1-933-75109-2 
Het boek verschijnt bij de eerste, grote overzichtstentoonstelling 
van Kippie’s’ werk in Los Angeles (The Museum of Contemporary 
Art van 15 september tot 5 januari 2009) en New York (The 
Museum of Modern Art van 1 maart 2009 tot 11 mei 2009).

• Boris Groys/Max Hollein/Manuel Fontan del Junco 
(red.). Total Enlightenment. Conceptual Art in Moscow 
1960-1990. Ostfildern, Cantz Verlag, 2008.424 blz. 
226 ill. ISBN 978-3-7757-2124-0
Met teksten van onder anderen Boris Grays, Ilya Kabakov en 
Dorothea Zwirner.

• John Dixon Hunt. Nature Over Again. The Garden Art 
of Ian Hamilton Finlay. London, Reaktion Books, 2008. 
224 blz. 130 ill. ISBN 978-1-86189-393-2 
De Schotse poëet, schrijver, kunstenaar en tuinontwerper Ian 
Hamilton Finlay (1925-2006) introduceerde expliciet filosofische 
en poëtische elementen in zijn tuinontwerpen. De auteur 
John Hunt (professor Theory of Landscape aan de University of 
Pennsylvania) maakt duidelijk hoe dit werk best begrepen wordt 
binnen de historische context van de traditionele Europese tuinen.

• Harald Falkenberg/Peter Weibel (red.). Paul Thek. 
Artist’s Artist. Cambridge, MIT Press, 2008. 550 blz. 
500 ill. ISBN 978-0-262-01254-6
Twintig jaar na het overlijden van de Amerikaanse kunstenaar 
Paul Thek blijkt zijn werk meer dan ooit een pioniersrol te ver
vullen. Het boek toont niet minder dan 300 werken (vele voor het 
eerst gepubliceerd) en bevat 19 essays van kunsthistorici, curators, 
verzamelaars en kunstenaars. Het boek onderzoekt zodoende de 
status van het werk in de context van de jongste generaties. Ooit 
droeg Susan Sontag haar ondertussen klassiek geworden boek 
Against Interpretation (NY, Farrar, Straus & Giroux, 1966) op aan 
deze bijzondere kunstenaar.

• Aglaia Konrad. Desert Cities. Zürich, JRP-Ringier 
(Christophe Keller Editions), 2008. 236 blz. 215 ill. 
ISBN 978-3-905829-59-4
Aglaia Konrad (Salzburg, 1960) richt haar blik op de geprogram
meerde stadsuitbreidingen van Cairo. Haar foto’s tonen de 
wisselwerking tussen modernistische stijlkwaliteiten van nieuwe 
architecturale projecten en het woestijnlandschap met zijn ge
ërodeerde constructies, restanten van traditionele culturen en 
geaccidenteerde panorama’s. Deze megalomane projecten blijken 
dikwijls spooksteden op te leveren: levenloos urbanisme als 
gevolg van een loodzware bureaucratie. Het boek werd vorm
gegeven door Mevis & Van Deursen en toont een spel tussen 
kleuren- en zwart-witfoto’s met gebruik van eenzijdig glanzend 
papier. De redactie werd verzorgd door Johan Lagae.

• Neville Mars/Adrian Hornsby. The Chinese Dream. 
A Society under Construction. Rotterdam, 010 Publishers, 
2008. 784 blz. ill. ISBN 978-90-6450-652-9 
“What if... you built the whole mass of Western Europe in 20 
years?” is het devies van dit lijvige boek. Het uitgangspunt is de 
Chinese doelstelling van 2001 om 400 nieuwe steden te bouwen 
voor telkens een miljoen inwoners tegen 2020. Het boek heeft 
daarenboven een bijna encyclopedische aanpak en behandelt 
architectuur, stadsontwikkeling, politiek, economie, kunst & 
cultuur en milieuproblemen door middel van teksten, beeldessays, 
fotocollages en grafieken. Nog meer bronnenmateriaal is te 
vinden op .www.burb.tv

• Beat Streuli. BXL. Zürich/Grand-Hornu, 
JRP-Ringier/MAC’s, 2008.168 blz. 98 ill. 
ISBN 978-3-905829-79-2
Beat Streuli (Zwitserland, 1957) richt zijn camera naar de toe
vallige voorbijgangers in westerse-steden. In deze publicatie zijn 
een reeks beelden verzameld van voorbijgangers en inwoners van 
Brussel. Het boek werd uitgegeven naar aanleiding van de ten
toonstelling Beat Streuli in het MAC’s, Site du Grand-Hornu, van 
29 juni tot 19 oktober 2008.

• Auke van der Woud. Sterrenstof. Honderd jaar 
mythologie in de Nederlandse architectuur. Rotterdam, 
OIOpublishers, 2008.96 blz. ISBN 978-90-6450-545-4 
De 19de-eeuwse architecten Berlage en P.J.H. Cuypers werden 
tot voor kort beschouwd als de grondleggers van de moderne 
Nederlandse architectuur. Nederland heeft hierdoor een ver
wrongen en negatief beeld van de 19de-eeuwse architectuur 
gekend. De auteur pleit voor een andere architectuurgeschiedenis 
waaruit blijkt dat Cuypers en Berlage met hun rug naar de toe
komst stonden.

Samenstelling: Mare Goethals

Extra City 
centrum voor 
hedendaagse kunst

Tulpstraat 79 
BE-2060 Antwerpen 
tel/fax +32 (0)3 677 1655 
info@extracity.org 
www.extracity.org

Geopend 
woensdag-zondag 14-19 h 
donderdag 14-20 h 
gesloten op feestdagen

SMADAR DREYFUS

MOTHER’S DAY
Extra City geniet de steun van 
Vlaams Ministerie van Cultuur, 
Jeugd en Sport, Stad Antwerpen, 
Klara, <H>ART, Jaga, Mampaey, 
Bureau Bouwtechniek, Zumtobel, 
Levis, Koning Boudewijnstichting.

Mother’s Day wordt ondersteund 
door The Arts Council of England, 
Prince Claus Fund for Culture and 
Development, Steim Foundation 
Amsterdam, DeBuren, Jan Van den 
Brande/vdb-pa, Vidi-Square.

13 september - 8 november 2008 %c• à^uten.eu'

SCULPTURAL REFLECTIONS ON BOTANIC SOLUTIONS
Beeldhouwerscollectief ABK in de Botanische Tuin TU Delft

o

ELLEN KLiJZING • ANNA MUL • HARRIET VERLEUN • KATRIEN VOGEL • KARIN TER WAARBEEK • CARLA RUMP
5

Een kleine, bijzondere expositie met een sterke thematische opzet 
Een kleine catalogus is bij de kassa verkrijgbaar of op aanvraag 
Zaterdag 11 oktober 13 uur rondleiding door curator Jeroen Damen

z

L
1 H

Aanmelden noodzakelijk docu.abk@planet.nl + 31-20-6256332. www.beeldhouwerscollectiefABK.nl 
Poortlandplein 6, 2628 BM Delft. Nog t/m 25 oktober (in oktober op zondag gesloten).

http://press.princeton.edu
http://www.burb.tv
mailto:info@extracity.org
http://www.extracity.org
mailto:docu.abk@planet.nl
http://www.beeldhouwerscollectiefABK.nl
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WILLIAM SUNG
HUNT HWAN KIM

ROTTERDAM 
DIALOGUES: 
THE CRITICS

CORNER
STONES
Lezing

TEMPTIN6 FATE, SWIMMING ALONE
Tentoonstelling
13 sept-26 okt

Tentoonstelling 
13sept-26okt

Symposium 
9,10 811 okt

Witte de With
Center for Contemporary Art
Witte de Withstraat 50 
3012 BR Rotterdam
The Netherlands 
T+31(0)104110144 
info@wdw.nl www.wdw.nl
Open di - zon, 11 - 18 uur

Performances door William Hunt
Zat 27sept, 17:00 uur
Zat 11 okt, 17:00 uur

Dagelijks va. 13:30 uur
Dagkaart €15 l€10l
Passepartout €40 (€25)

Don 4 sept, 19:00 uur 
Catherine David over 
David Goldblatt

Op 9 oktober wordt, parallel 
aan het symposium, de Prijs 
voor de Jonge Kunstkritiek 
uitgereikt in Zaal de Unie. 
www.jdngekunstkritiek.net

Don 2 okt, 19:00 uur
Kaja Silverman over 
Jeff Wad

Kosten: €10 (€7)
Taal Engels
reservations|3wdw.nl

07 09 08 > 19 10 08

Herman Van Ingelgem
a few things

& galerie T RA N S I T Zandpoortvest 10 - BE 2800 Mechelen T +32 15 336 336 F +32 15 336 337 M +32 478 811 441 
art@transit.be - www.trahsit.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@timvaniaeregallery.com www.timvanlaeregallery.com

ADAM JANES
4 September -11 October 2000

Antwerp Sculpture Show

FRANZ WEST
11 September -14 September 2000

=— I N A II g Concept tentoonstelling: Dirk Lauwaertne evcennAAy I__  Historische foto’s van stadsmonumenten in confrontatie1 1 I— 1 --------- —-S-I met hedendaags werk van Marc De Blieck

I 9.09.08 tOt 18.1 0.08 Vernissage: donderdag 18.09.08 van 18u - 21 u 
open: dinsdag - vrijdag: I Ou - 17u / zaterdag: 13u - 17u

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

TCM
TER CAEMER MEERT CONTEMPORARY

SANNE DEBRABANDERE
WHAT CAN I SAY? 19.09-01.11.2008
EXHIBITION / THURSDAY TILL SATURDAY 2 TO 7 PM / OR BY APPOINTMENT OPENING / THURSDAY 18.09.2008 FROM 7 TO 10 PM / IN THE PRESENCE OF THE ARTIST

TER CAEMER MEERT CONTEMPORARY/ VEEMARKT 31, B 8500 KORTRIJK / +32 495 20 35 96 / WWW.TERCAEMERMEERT.COM ! OFFICE@TERCAEMERMEERT.COM

Marie-Jo Lafontaine “Alice in Wonderland” >02.11.2008 Galerie Triangle Bleu B 4970 Stavelot Tel. +32 (0)80 86 42 94 www.trianglebleu.be

mailto:info@wdw.nl
http://www.wdw.nl
http://www.jdngekunstkritiek.net
3wdw.nl
mailto:art@transit.be
http://www.trahsit.be
mailto:info@timvaniaeregallery.com
http://www.timvanlaeregallery.com
mailto:galerie@sintlukas.be
http://WWW.TERCAEMERMEERT.COM
mailto:OFFICE@TERCAEMERMEERT.COM
http://www.trianglebleu.be
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellingsgegevens opgenomen kunnen worden in de 
agenda...

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

De agenda bevat informatie van musea, kunststichtingen, culturele cen
tra, galeries en alternatieve ruimten... Initiatieven van openbare instellin
gen en adverteerders in De Witte Raaf worden gratis in de agenda opgeno
men, zelfs als slechts eenmaal per jaar geadverteerd wordt. Andere initia
tieven worden vermeld indien overgegaan wordt tot een steunabonnement 
voor zes vermeldingen (50,00 EUR) of een abonnement voor eenmalige 
vermeldingen (20,00 EUR). Stortingen van Belgische tentoonstellingsruim
ten dienen te worden verricht op het rekeningnummer 422-2181611-46. 
Stortingen van Nederlandse op het rekeningnummer 78.49.28.835. De 
opname in de agenda betreft de naam van de instelling, het adres, het 
telefoonnummer en de openingsuren. De gegevens (de titel van de ten- 
toonstelling(en), de naam van de kunstenaar(s) en het genre van het 
werk) hebben enkel betrekking op de periode die de aflevering van 
De Witte Raaf beslaat en bestaan uit maximaal 100 tekens.

België
Aalst______________________________ 
Netwerk - Centrum voor Hedendaagse 
Kunst
Houtkaai z/n - 053.78.89.81 
wo-za 14-18u
□ 'Belgium is Not a Road' - Neal Beggs/ 
'Huit (Eight)' - Xavier Martin [tot 8/11]
Stedelijk Museum Aalst
Oude Vismarkt 13 - 053.73.21.11 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo 14-17u 
□ Papierbiënnale - Papier, Beeld, Basis. 
'Maquettes en Modellen... hedendaagse 
kunst op schaal' - Frank Halmans, Jochen 
Mura, Lucie Renneboog, Sylvie Réno, 
Maurice van Tellingen... [tot 5/10]

Antwerpen_________________________  
AMVC-Letterenhuis - Archief en 
Museum voor het Vlaamse Cultuurleven 
Minderbroedersstraat 22 - 03.222.93.20 
di-za 10-17u
□ 'Een Letterenhuisinstallatie' - Johan 
van Geluwe/'Letterenhuis digitaal'/ 
'9 Interpretaties bij de installatie' [tot 4/1] 
deSingel Internationaal kunstcentrum 
Desguinlaan 25 - 03.248.28.28 
woe-zo 14-18u
□ 'Christian Kerez: Conflicts, Politics, 
Construction, Privacy, Obsession' [18/9 
tot 2/11] □ 'Curating the Campus' - 
Walter Swennen, Pierre Bismuth, Jan 
Fabre, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Matt Mullican, Itziar Okariz,.Joëlle 
Tuerlinckx, Richard Ven let, Rémy Zaugg 
[tot 1/1] .
Extra City - Centrum voor 
Hedendaagse Kunst
Tulpstraat 79 - 03.272.28.80 
di-zo 12-19u do 12-21u
□ 'Mother's day' - Smadar Dreyfus 
[tot 8/11]
FotoMuseum
Waalse Kaai 47 - 03.242.93.00 
di-zo 10-18u
□ 'A World Without Ending' - Marie- 
Françoise Plissart [27/9 tot 4/1]
Galerie Ludwig Trossaert 
Museumstraat 29 - 03.257.25.52 
woe-zo 14-18u
□ 'De Odyssee van Homerus' - 
Rik de Vos [tot 4/10]
Galerie Van Der Mieden
Pourbusstraat 15 - 03.231.77.42 
wo-za 14-18u
□ 'The Invisible' - Dirk Vander Eecken 
[tot 11/10]
Hessenhuis
Falconrui 53 - 03.206.03.50 
do-zo 13-21u
□ 'Are you laughing?' [tot 9/11]
In-Between
Paardenmarkt 90-92 - 03.232.22.29 
wo-za ll-18u
□ Lucie Renneboog [19/9 tot 23/10] 
□ Tina Gillen [7/11 tot 11/12]
Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten van Antwerpen (KMSKA) 
Leopold de Waelplaats - 03.238.78.09 
di-za 10-17u zo 10-18u
□ 'In het Prentenkabinet: Affiches uit 
het rijke archief- en documentatie
centrum van het museum' [tot 12/10] 
□ 'Voorbeeldige Busten. Het Borstbeeld 
in de Nederlanden 1600-1800' [tót 
14/12] □ 'In het Prentenkabinet: 
Permeke op papier’ [24/10 tot 25/1]
Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 03.238.81.66 
do-za 13-17u
□ Hedwig Houben [16/10 tot 18/10]
Margalef & Gipponi Gallery 
Brederodestraat 27 - 0472.65.58.11 
za-zo 13-19u
□ Adriana Ciudad Witzel [tot 12/10]
ModeMuseum Antwerpen (MoMu) 
Nationalestraat 28 - 03.470.27.70 
di-zo ll-18u
□ 'Crazyssimmo.com' - Andrea 
Cammarosano [tot 12/10] □ 'Maison 
Martin Margiela '20' the exhibition' 
[tot 8/2]
Museum Mayer van den Bergh
Lange Gasthuisstraat 19 - 03.232.42.37 
di-zo 10-17u
□ 'Stillevens' - Eric de Vree [27/9 tot 4/1]
Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen (MuHKA)
Leuvenstraat 32 - 03.260.99.99 
di-zo 10-17u
□ 'Collectie XXII Fantasy. Interventie 
door Koen van den Broek' [tot 21/9]
□ 'Staring Back' - Chris Marker 
[26/9 tot 4/1] □ 'The Order Of Things' 
[tot 18/1]

Nationaal Scheepvaartmuseum 
Steenplein 1 - 03.201.93.40 
di-zo 10-17u
□ 'Antwerpen = Amerika = Red Star 
Line' [tot 28/12]

Openluchtmuseum voor beeldhouw
kunst Middelheim
Middelheimlaan 61 - 03.827.13.50 
di-zo 10-17u
□ Philip Aguirre y Otegui [tot 21/9] 
□ 'Rodin: Balzac, verhaal van een 
meesterwerk'/Emilio Lopez-Menchero 
[12/10 tot 14/12]
Oud-pakhuis Kendall
Adriaan Brouwerstraat 22 - 
0494.31.44.40, vr-zo 10-19u 
□ 'Samenspel.08'- Guy Rombouts, 
Ever Meulen, Marc de Roover, Patrick 
Merckaert & Eddy François, Tina Gillen 
& Paul Casaer, Herman Kuijer, Philip 
Aguirre, Mark Koning [tot 28/9]
Tim Van Laere Gallery
Verlatstraat 23-25 - 03.257.14.17 
di-za 14-18u
• Adam Janes [tot 11/10]

Bornem___________________________
Monumental
Luipegem 77 - 03.889.01.69 
wo-vr 10-16u zo 14-18u 
ma-di-za op afspraak
□ 'ARTchitectuur'- Gordon Matta-Clark, 
John Körmeling, Dirk Zoete, Els Vanden 
Meersch, Wesley Meuris... [tot 21/9]

Brugge___________________________  
Groeningemuseum
Dijver 12 - 050.33.99.11 
dagelijks 9u30-17u 
□ 'Leuven te leen' [tot 1/1]

Brussel___________________ ________
Argos - Centrum voor audiovisuele 
kunsten
Werfstraat 13 - 02.229.00.03 
wo-za 14-19u
□ 'FRONT-end: Four Day Event. 
Launch online media library catalogue' 
[17/9 tot 20/9]
Atomium
Eeuwfeestlaan - 02.475.47.77 
Ma-zo 10-19u do 10-22u
□ 'Tussen droom en werkelijkheid' [tot 
19/10]
B0ZAR Paleis voor Schone Kunsten 
Ravensteinstraat 23 - 02.507.83.91 
di-zo 10-18u do 10-21u
□ 'Sony World Photography Awards' [tot 
16/9] □ '24ste internationale beurs van 
het oude boek' [19/9 tot 21/9] □ 'Sioux 
in Paradise'- Johan Muyle/'Opening 
maps. Contemporary Photography in 
Latin America' [tot 21/9] □ 'A4' - Eric 
Delayen [19/9 tot 19/10] □ 'Video Art/ 
Nam June Paik. Pionier versus nieuwko
mer' [10/10 tot 7/12] □ 'Decolonizing 
Architecture. Scenarios for the transfor
mation of Israeli Settlements‘l‘S(e)oul 
Scape. Lightening architecture' [31/10 
tot 4/1] □ 'Cobra & Cie. Gravures, druk
werk en andere rariteiten' [8/11 tot 4/1]
□ 'Brussels Biennial I' [19/10 tot 4/1] 
□ 'Boeddha's glimlach -1600 jaar boed
dhistische kunst in Korea'/'Lotus: Zone 
of Zero 2008' - Kimsoojal’Sacred Wood. 
Timeless photography' - Bae Bien-U 
[10/10 tot 18/1] □ 'Niche. Jonge 
Belgische Architectuur' [1/10 tot 30/6]
Brussels Biennial vzw 
www.brusselsbiennial.be 
□ Brusselse Biënnale I [19/10 tot 4/1]
CIVA
Kluisstraat 55 - 02.642.24.50 
di-zo 10u30-18u
□ 'Shangai - Brussel: ARCHITopia 2' 
[tot 21/9] □ 'Achter de schermen van de 
tuinen van Expo '58' [tot 31/10]
De Elektriciteitscentrale
Sint-Katelijneplein 44 - 02.279.64.44 
wo-zo ll-18u
□ 'Fabels' - Karen Knorr [tot 28/9].
□ 'Nadenken over de wereld' - Kader 
Attia, Yto Barrada, Eric Baudelaire, 
Jean-Luc Moulène, Anri Sala ... 
[16/10 tot 11/1]
Etablissement d’en face projects 
Dansaertstraat 161 - 02.219.44.51 
wo-za 14-18u
□ Thomas Bayrle & Gerald Domenig 
[tot 18/10] □ 'FRAC-Intermezzo 1' 
[22/10 tot 25/10]
Galerie Greta Meert
Vaartstraat 13 - 02.219.14.22 
di-za 14u30-18u
□ Thomas Struth [tot 11/10]
Galerie Jan Mot
Antoine Dansaertstraat 190 - 
02.514.10.10, do-za 14-18u30

□ 'The Title of This Show Is A List 
That Includes The Dates in Which Each 
of the Exhibited Works Were First Made, 
The Date In Which Some of Them Were 
Remade By The Artists And The Dates In 
Which They Were Last Shown' - Anastasi, 
Graham, Costa, Kaltenbach... [tot 4/10]
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10 - 02.741.73.00 
di-zo 10-17u
□ 'Expo 58 door de lens van Gérard 
Costelloe - Lopes' [tot 21/9]
□ 'België op Opticaprenten in de 18de 
& 19de eeuw' [10/11 tot 30/9]
□ 'In de voetsporen van de Indianen' 
[tot 31/10] □ 'Paaseiland 1934-1935. 
Expeditie Métraux-Lavachery' [30/10 
tot 30/11] □ 'E.D.E.N. Design Textile 
Paradise' [25/10 tot 31/1] □ 'Art 
Nouveau en maatschappij. 10 jaar aan
winsten van de art-nouveaucollectie' 
[15/10 tot 22/2] □ 'Continental 
Superstar. Mechanisch muziekvertier 
voor danszaal, kermis en café' 
[9/10 tot 8/3]
Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 - 02.508.32.11 
di-zo 10-17u
□ 'Expo '58 Hedendaagse Kunst op de 
Wereldtentoonstelling' / 'The British 
Royal Collection - van Bruegel tot 
Rubens' [tot 21/9] □ 'Kunst en Financiën 
in Europa. 15de eeuwse meesterwerken 
in nieuw licht' [tot 5/10] □ 'Meunier 
in Sevilla' [19/9 tot 4/1] □ 'Breuk en 
erfenis (de jaren '70)' - Christian 
Boltanski, Daniel Buren, André Cadere, 
NieleToroni... [3/10 tôt 18/1] □ 'Cobra. 
Bij de 60ste verjaardag van de oprich
ting van CoBrA' [7/11 tot 15/2]
Meessen De Clercq
Abdijstraat 2 - 0495.25.41.50 
di-za ll-18u
□ 'To Show' - Ignasi Abai 11/'Journey to 
the center of the earth' - Andrea Fogli/ 
'Fingers and holes' - Bruce Nauman 
[19/9 tot 25/103
Museum voor het Kostuum en de Kant 
Violetstraat 6 - 02.512.77.09 
ma-di do-vr 10-12u30 13u30-17u 
za-zo 14-16u30
□ 'Pro Fils Sur Faces' - Isabelle Marquet 
[tot 30/9] □ 'Van new look tot expo 58' 
[tot 31/12]
Office d’Art Contemporain 
Lakensestraat 105 - 0499.26.80.01 
do-za 14-18u
□ 'Lunion fait la forme. Acte III' 
Michel Clairbois, Utopie Dujardin, 
Bénédicte Hederick, Babis Kandilaptis, 
Nicolas Kozakis ... [tot 20/9]
Sint-Lukasgalerie Brussel 
Paleizenstraat 74 - 02.250.11.66 
ma-vr 10-17u za 13-17u
□ 'The Meydenbauer Legacy. 
Historische foto's van stadsmonumenten 
in confrontatie met hedendaags werk' - 
Marc De Blieck, Dirk Lauwaert (concept) 
[19/9 tot 18/10]
Stadhuis
Grote Markt - 02.279.22.11 
di-zo 10-17 u
□ 'Oriental Fascination 1890-1910' 
[tot 28/9]
WIELS Centrum voor Hedendaagse 
Kunsten
Van Volxemlaan 354 - 02.347.30.33 
wo-za 12-19u / vr 12-22u / zo ll-17u 
□ 'Nothing More Natural'-Anne-Mie 
Van Kerckhoven / Kelley Walker 
[tot 2/11]
Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat 6-8 - 02.639.67.30 
di-za 12-18u
□ 'Works on Paper'-Willem de 
Kooning [28/9 tot 8/11] □ Thomas 
Houseago [13/11 tot 20/121

Charleroi__________________________  
BPS 22
Boulevard Solvay 22 - 071.27.29.71 
do-zo 12-18u
□ 'Connecting Everything' - Jean-Luc 
Moerman [27/9 tot 21/12]
Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur 11 - 071.43.58.10 
di-zo 10-18u
□ 'Palestine inventée - Images pour un 
pays'/'Eros-Thanatos. Installation vidéo' 
- Erika Harrsch/'La Grande Guerre. 
Albums de soldats [20/9 tôt 18/1]

Deinze ________
Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matthyslaan 3-5 - 09.381.96.70 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u 14-17u 
□ 'Textiel, tussen kunst en industrie' 
[tot 29/10]

Deurle____________________________
MDD (Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 09.282.51.23 
di-zo ll-17u
□ 'Biënnale van de Schilderkunst. 
Het genot van het kijken' - Philip 
Akkerman, Georg Baselitz, Jean 
Brusselmans, René Daniëls, Markus 
Lüpertz, Laura Owens, Francis Picabia, 
Roger Raveel, Anselm Reyle, Jan van 
Imschoot [tot 23/9] □ Kara Walker & 
Kris Martin [5/10 tot 23/11]

Eupen_______________________ _
Internationales Kunstzentrum 
Ostbelgien (IK0B)
In den Loten 3 - 087.56.01.10 
di-vr 13-18u za-zo 14-18u 
□ 'Ostbelgischer Ikobpreis 2008' - 
Ralph Cüpper, Willi Filz, Eric Legrain, 
Nora Ch. J. Mer tes, Bàrbel Schulte 
Kellinghaus, Romain Van Wissen / 
'Fotoausstellung' - Marin Kasimir 
[tot 26/10]

Gaasbeek__________________________ 
Kasteel van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 - 02.531.01.30 
di-zo 10-18u
□ 'Markiezin zkt. Kunst. Actuele Kunst 
in het Kasteel van Gaasbeek' [tot 23/11]

Gent______________________________  
Caermersklooster
Vrouwebroersstraat (Patershol) - 
09.269.29.10, di-zo 10-17u 
□ 'Harold Lloyd - Amerikaanse film- 
komiek'/'Glans en Duister' - Eric 
Standaert [10/10 tot 21/12]
Croxhapox
Lucas Munichstraat 79-82 - 
0479.45.37.79, do-zo 14-18u 
□ 'crox 271' - Haritz Gisasola Izeta / 
'crox 272' - Chris van Beveren / 'crox 
273' - Sarah yu Zeebroek / 'crox 274' - 
Joop Stoop [tot 28/9] □ 'crox 270 
(instalraam)' - antoine van impe & 
marie zolamian [tot 30/9] □ 'Unit 01' - 
Kamp: Jelle Clarisse, Sarah Dhont, 
Samir Boudia, Sven Tassaert, Tuur 
Delodder [2/10 tot 19/10] □ 'Unit 02' - 
Elias Grootaers, Stijn Van Dorpe, 
Christophe Lezaire [23/10 tot 9/111 
□ 'Unit 03' - Honoré d'O, Antoine Van 
Impe, Maud Vande Veire [13/11 tot 
30/11] □ 'BRAINBOX 2' [2/10 tot 7/6]
De Witte Zaal
Posteernestraat 64 - 09.225.42.90 
di-vr 12u30-18u za 14-17u 
□ 'Die wasserrüben und der kohl' - 
Ronlad Ophuis, Wilfried Vandenhove, 
Jan Van Imschoot/'Extra: Figures Futur 
[19/9 tot 25/10] □ FREEZZZ.
Presentatie Frac' [31/10 tot 29/11] 
□ 'Moments in Time' - Peter Fischli & 
David Weiss, Joëlle Tuerlinckx, Geert 
Goiris, On Kawara, Marijke van 
Warmerdam ... [31/10 tot 6/12]
Design Museum Gent
Jan Breydelstraat - 09.207.99.99 
di-zo 10-
□ 'Design uit de fifties & the sixties' I 
□ 'Design with a smile' I Hans Wegner 
tot [12/10] □ 'De'Collectie Alonso.
Van Art Nouveau tot Studio Glass 
Movement' [28/10 tot 1/1] □ '100 jaar 
kookkunst: kookpotten Demeyere' I 
'Verbindingen - Een eigenzinnige keuze 
van 100 textielobjecten uit de collectie' 
/'Juwelen' - Herman Junger’ [8/11 
tot 15/1]
Galerie Jan Dhaese
Ajuinlei 15 B - 0477.43.77.94 
wo-za 14-18u
□ 'Living_room' - Annelies de Mey [tot 
19/10]
Het Huis van Alijn
Kraanlei 65 - 09.269.23.50 
di-zo ll-17u
□ 'Straffe Toeren! Een duik in het 
Belgische Circusverleden' [tot 16/11] 
□ 'De Wondere Wereld van Expo '58' 
[tot 23/11]
Kunsthal Sint-Pietersabdij 
St. Pietersplein 9 - 09.243.97.30 
di-zo 10-18u
□ 'Foto's van 50 jaar Kunsthal Sint- 
Pietersabdij' [tot 30/12]
Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 09.240.07.00 
di-zo 10-18u
□ 'De Prentencollectie van de universi- 
teit Gent' - Piranesi [20/9 tot 18/1]
Stedelijk Museum voor Actuele Kunst 
(SMAK)
Citadelpark - 09.221.17.03 
di-zo 10-18u
□ 'Electrified' [tot 21/9] □ ‘Collectie- 
presentatie' [tot 28/9] □ 'Les Faux 
Jumeaux' - Michel François [18/10 
tot 3/1]
Universiteit Gent
Sint-Hubertusstraat 2 - 09.264.39.43 
ma-vr 9-12u/13-17u
□ 'Censuur' - Karei Fonteyne/ 
'Architectuur Sculptuur' - Leon Tuypens 
[tot 30/10]

Hasselt____________________________
Z33
Zuivelmarkt 33 - 011.29.59.60 
di-za 10-17u zo 14-17u 
□ '1 % Water And Our Future' - 
curatoren: Ilse Crawford & Jane Withers 
[tot 28/9] □ 'The Great Exhibition' - 
Ives Maes [26/10 tot 4/1] □ 'From 
Line till Stone' - Ronny Delrue [26/10 
tot 7/2]

Hornu _________________________
Grand-Hornu Images
Rue Sainte Louise 82 - 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
□ 'Open-end' - Marti Guixé [tot 5/10] 
□ Andrea Branzi [5/10 tot 1/2]
□ Big Game [19/10 tot 22/2]
MAC’S Grand-Hornu
Rue Sainte-Louise 82 - 065.65.21.21 
di-zo 10-18u
□ 'Cabinet d'amateurs III'/Beat Streuli 
[tot 19/10] □ Jean-Marc Bustamante 
[9/11 tot 15/2]

leper_____________________________
Flanders Fields Museum
Grote Markt 34 - 057.22.85.84 
dagelijks 10-18u
□ 'Artist in Residence: Off the Record' - 
Wendy Morris [tot 12/11]

Kemzeke__________________________
Verbeke Foundation
Westakker - 03.789.22.07 
do-zo ll-18u
□ 'Over the Edge #2. Chinees-Belgische 
Kruisbestuiving op papier' [tot 19/10] 
□ 'Vision in Motion - Motion in Vision - 
Kinetische Kunst' I 'Soloshow' - Thierry 
Renard [tot 16/11]

Kortrijk _______________________  
Broelmuseum
Broelkaai 4 - 056.24.08.70 
di-vr 10-12u 14-17u za-zo ll-17u 
□ 'Vierjaarlijkse Prijs voor Vormgeving 
van de Provincie West-Vlaanderen 2008' 
[17/10 tot 30/11]
Happy New Ears 
www.happynewears.be - 056.23.98.55 
□ ‘Geluidsparcours Klinkende Stad' 
[tot 28/9]
Ter Caemer-Meert Contemporary 
Veemarkt 31 - 0495.20.35.96 
wo-za 14-19u (of op afspraak) 
□ 'What can I say?' - Sanne 
Debrabandere [19/9 tot 1/11]

La Hulpe ______________________  
Fondation Folon
Drève de la Ramée - 02.653.34.56 
di-zo 10-18u
□ 'Reizen in het land van Folon' [tot 28/9]

Leuven__________________________  

Cypres Galerie
Vaartstraat 131 - 016.29.77.37 
ma-zo 14-18u
□ 'Hedendaagse Kunst in de Leuvense 
Binnenstad - 50/25' [tot 21/9]
Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat 96 - 016.23.03.20 
wo-do 13-21 u vr-zo 13-18u 
□ Charlotte Beaudry & Agnes Geoffray 
[tot 19/10] □ 'Playground. Live Art 
Festival' [31/10 tot 7/11]

Machelen-Zulte____________________  
Roger Raveelmuseum
Gildestraat 2-8 - 09.381.60.00 
wo-zo ll-17u
□ 'Biënnale van de Schilder^**- 
Het genotvanhetKijKên - Georg 

aseiltz, Lovis Corinth, Jean Dubuffet,
Jean Fautrier, Philip Guston, Asger Jorn, 
Eugène Leroy, Markus Lüpertz, Constant 
Permeke, Robert Rauschenberg ... 
[tot 5/10]

Mechelen_________________________  
De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst 
Onder de Toren - 015.29.40.14 
do-zo ll-18u
□ 'BKSM #6. Wall Paintings 1 + 9 / 9 +1' 
[12/10 tot 14/12]
Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 015.33.63.36 
vr-zo 14-18u
□ 'a few things' - Herman Van Ingelgem 
[tôt 19/10]

Mons ________________________
Les Anciens Abattoirs de Mons 
Place de la Grande Pêcherie - 
065.4Ö.53.02, di-zo 12-18u 
□ 'La Peinture en Question(s)?' - 
Jean-Marc Bustamante, Daniel Walravens, 
Bernard Frize, Dominique Gauthier, 
Bertrand Lavier ... [26/10 tôt 8/2]

Morlanwelz________________________
Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 
064.21.21.93, di-zo 10-18u 
□ 'Rénier Chalon, alias Fortsas. Le 
canular en Belgique: toute une tradition' 
[tôt 5/10] □ 'Parfums de l'Antiquité. 
La rose et l'encens en Méditerranée' 
[tôt 30/11] □ 'Traces des Grands 
Hommes. La Collection d'autographes 
du Musée royal de Mariemont' 
[25/10 tot 17/1]

Namur____________________________
Maison de la Culture
Avenue Golenvaux 14 - 081.22.90.14 
di-zo 12-18u
□ 'Foto's van Luc d’Haegeleer’ [tôt 2/11]
Musée Provincial Félicien Rops 
Rue Fumai 12 - 081.22.01.10 
di-za 10-18u
□ 'Animation arbre(s)' - Rodney Graham, 
Marc Chagall, Giuseppe Penone, Charley 
Case ... [16/9 tôt 28/12]

Oostende__________________________  
Provinciaal Museum voor Moderne 
Kunst (PMMK)
Romestraat 11 - 059.50.81.18 
di-zo 10-18u
□ 'In the Cherished Company of 
Others... (1648-2036)'- Marc Camille 
Chaimowicz [27/9 tot 15/12]

Stavelot___________________________
Galerie Triangle Bleu
Cour de l'Abbaye - 080.86.42.94 
wo-zo 14-18u30
□ 'Alice in Wonderland' - Marie-Jo 
Lafontaine [tot 2/11]

Strombeek-Bever___________________ 
Cultuurcentrum Strombeek-Bever
Gemeenteplein 4 - 02.263.03.43 
dagelijks 10-22u
□ 'BKSM #6. Wall Paintings 1 + 9 / 9 +1' 
[12/10 tot 14/12]

Tielt______________________________
Cuesta 2008
Meeting point: leperstraat 42 
051.40.29.35, 
wo-do-vr 14-17u za-zo 14-18u 
□ [14/9 tot 5/10]
H8xl2 - Ruimte voor Actuele Kunst 
Horenweg 37 - 016.63.27.54 
enkel op afspraak
□ Warner Beckmans, Luc Coeckelberghs, 
Greet Stroobants, Luc Piron, Maio 
Wassenberg... [tot 5/10]

Waregem__________________________ 
BE-PART Platform voor actuele kunst
Westerlaan 17 - 056.62.94.10 
wo-zo ll/17u

□ 'Users' End' - Denicolai & Provoost, 
Jef Geys, Neal Beggs, Dan Shipsides, 
Ben Moore [28/9 tot 16/11]

Welle___________________________
Galerie EL
Drieseiken 38 - 053.66.43.82
vr-zo 14-18u
□ Denis Pondruel [tot 12/10]

Duitsland
Aachen___________________________
Couven Museum
Hühnermarkt 17 - 0241.432.44.20 
di-vr 12-18 za-zo ll-18u 
□ 'Jubilaumsausstellung' [tot 21/9] 
□ 'Faszinosum Gold' [tot 26/4]
Ludwig Forum für Internationale Kunst 
Jülicherstrasse 97-109 - 
0241.180.71.04, di-zo 12-18u 
□ 'Götz trifft Dahmen: Zwei Aachener 
Künstlerfreunde und Pioniere des 
Informel" [tot 10/10] □ 'Ground floor 
Projects 2: Siglinde Kallnbach' [27/9 tot 
4/1] □ 'Das Haus'-Atelier van Lieshout 
[tot 11/1] □ 'Double Wall Projects No 4. 
Recession' - Dan Perjovschi [tot 26/4]
Neuer Aachener Kunstverein A
Passstrasse 29, Stadtgarten - 
0241.50.32.55, di-zo 14-18u wo 14-20u 
□ 'Ein semiotisches Haus, das nie 
gebaut wurde' - Nairy Baghramian 
[tot 9/11]
Suermondt-Ludwig-Museum
Wilhelmstrasse 18 - 0241.479.800 
di-zo 12-18u wo 12-21u
□ 'Next Stop New York.Eotografen - 
ArthurLcip£ig izo/9 tot 14/12] 
□ ‘Schattengalerie. Verlorene Gemalde des 
Aachener Suermondt-Ludwig-Museums' 
[tot 8/2] □ 'Berliner Bilder zu Gast & 
Ein Rembrandt fur Aachen' [tot...]

Baden-Baden______________________
Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 07221.232.50 
di-zo ll-18u
□ 'The Second Sentence of Everything
I read Is You' - Stephen Prina [19/7 tot $ 
5/10] □ ‘Malewitsch und sein Einfluss.
Grosse Landesausstellung. 100 Jahre 
Kunsthalle Baden-Baden' [25/10 tot 25/1]

Berlin____________ ________________
Bauhaus-Archiv
KlingelhöferstraBe 13 - 030.254.002.43 
wo-ma 10-17u 
□ ‘Einfach modern. Vom Handwerk zum 
Design' - Peter Raacke [17/9 tot 10/11] 
□ 'Die Sammlung Bauhaus. Originale 
der Klassischen Moderne' [tot 31/12]
Deutsche Guggenheim Berlin
Unter den Linden 13-15 - 030.202.093.0 
ma-zo ll-20u do-vr ll-22u 
□ 'Freeway Balconies' [tot 5/10] 
□ 'Memory'-Anish Kapoor [30/10 
tot 25/1]
Hamburger Bahnhof - Museum für 
Gegenwart
Invalidenstrasse 50-51 - 
030.39.78.34.11 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Cult of the Artist: Celebrities. 
Andy Warhol and the Stars' [3/10 tot 
11/1] □ 'Weggefâhrten' - Ayse Erkmen 
[tot 11/1] □ 'Cult of the Artist: Beuys. 
We are the Revolution' [3/10 tot 25/1] 
□ 'Cult of the Artist: I can't just slice 
off an ear every day. Deconstructing the 
Myth of the Artist' [3/10 tot 22/2]
KW Berlin
Auguststrasse 69 - 030.24 34 59 0 
di-zo 12-19u do 12-21u 
□ 'Imprisoned (AT). The socio-political 
significance of prisons' [21/9 tot 16/11]
Martin-Gropius-Bau
Niederkirchnerstrasse 7 - 
030.254.86.777, di-zo 10-20u 
□ 'Painting for Eternity. The Tombs of 
Paestum' [tot 28/9] □ 'The Tropics. 
Views from the Middle of the Globe' 
[tot 5/1] □ 'Time Perspetives. Acquisitions 
from the Collection of Contemporary 
Arts of the Federal Republic of Germany 
1998-2008' [30/10 tot 12/1] □ 
'Richard Avedon. Photographs 1946- 
2004' [19/10 tot 19/1]
Akademie der Künste
Pariser Platz - 030.200.57.0 
di-zo ll-20u 
□ 'Archivfenster Paul Strecker (1898- 
1950). 'Alle Erkenntnisse werden 

-zunâchst über die Augen geleitet’ [tot 
31/10] □ 'Schrumpfende Stâdte ff.: 
9 Stadtideen und die Schrumpfende 
Stadt im 21. Jh' [16/10 tot 9/11]
Akademie der Künste
Hanseatenweg 10 - 030.200.57.2000 
di-zo 13-18u 
□ 'Notation. Kalkül und form in den 
Künsten’ [20/9 tot 16/11]

Bonn_____________________________
Bonner Kunstverein
Hochstàdenring 22 - 0228.69.39.36 
di-zo ll-17u do ll-19u 
□ 'Something Vague' - Ryan Gander 
[tot 2/11]
Kunst- und Ausstellungshalle
Friedrich Ebert-Allee 4 - 
0228.91.71.200 
di-wo 10-2lu do-zo 10-19u 
□ 'Rome and the Barbarians - Europe 
during the Migration Period' [tot 7/12] -
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2 - 0228.77.62.60 
di-zo 10-18u
□ 'Discontinuity, paradox and precision' -
Jürgen Partenheimer/'The Partenheimer • 
Project' - Kevin Volans [tot 9/11] 
□ 'Emotions' - Nedko Solakov [20/9 
tot 16/11]
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Dortmund_________________________  
Museum am Ostwall
Ostwall 7 - 0231.502.32.47
di,wo,vr,zo 10-17u do 10-20u za 12-17u 
□ 'kollateral, schade!' - Barbara Hlali 
[tot 4/11 □ 'Spectrum' - Otto Piene 
[16/9 tot 25/1J

Dresden___________________________
Deutsches Hygiene-Museum 
Lingnerplatz 1 - 0351.484.61.02 
di-zo 10-18h
□ 'Glück - welches Glück. An exhibition 
on Happiness, luck and fortune' [tot 2/113

Duisburg__________________________
MKM - Museum Küppersmühle für 
Moderne Kunst
Philosophenweg 55 - 0203.30.19.48.11 
wo 14-18u do ll-18u za-zo ll/18u 
□ '18 from Duisburg. New Works by 
Duisburger Künstlerbund' [19/9 tot 19/101 
□ 'Inside-Outside. Interior and outlook 
in contemporary German photography" 
[30/10 tot...]
Wilhelm-Lehmbruck-Museum 
Friedrich-Wilhelm-Strasse 40 - 
0203.283.26.30, di-za ll-17u zo 10-18u 

und ewig droht der Baggerzahn.
Skizzen, illustrationen, bilderbücher’ 
- Jörg Müller [tot 19/101 □ 'Reiner 
Ruthenbeck. Winner of the Wilhelm- 
Lehmbruck-prize 2006' [12/10 tot 11/1]

Dusseldorf________________________  
K21, Kunstsammlung Nordrhein- 
Westfalen
Standehausstrasse 1 - 0211.83.81.600 
di-vr 10-18u za-zo ll-18u
□ 'Passing Through' - Joe Scanlan 
[tot 5/10] □ 'As far as the eye can see7 
- Lawrence Weiner [27/9 tot 11/1]
KIT - Kunst im Tunnel 
Mannesmannufer lb - 
0049.211.8920.769 
di-za 12-19u zo ll-18u 
□ 'Mirror Image' - Sabrina Fritsch, 
Fabian Ginsberg, Christoph Knecht, 
Paul Maciejowski, Martin Schepers, 
Niels Sievers [tot 19/10] □ '701 e.V. 
zu Gast im KIT' [8/11 tot 4/1]
Kunsthalle Düsseldorf
Grabbeplatz 4 - 0211.899.62.43 
di-za 12-19u zo ll-18u
□ 'Parkhaus' - Rolf Appelbaum, Joseph 
Beuys, Tobias Gerber, Toby Ziegler, 
Gilbert & George, Michael Sailstorfer ... 
[tot 21/9] □ Reiner Ruthenbeck 
[12/10 tot 11/1]
Kunstverein für die Rheinlande und 
Westfalen
Grabbeplatz 4 - 0211.32.70.23 
di-zo 14-21u
□ 'Die Wahrnehmung von Ideen führt 
zu neuen ideen (#21)' - Claire Fontaine, 
Mario Garcia Torres, Joachim Koester, 
Jonathan Monk, Falke Pisano, 
Bernadette Corporation ... [tot 28/9] 
□ Ian Wallace [18/10 tot 11/1]
Museum Kunst Palast
Ehrenhof 5 - 0211.89.962.60 
di-zo ll-18u
□ 'Spot on' - Wolfgang Tillmans, Joseph 
Beuys, Felix Droese, Marta Klonowska, 
Sandra Vsquez de la Horra, zero [tot 
9/11] □ 'Himmlisch Herrlich Höfisch'- 
Peter Paul Rubens, Jan Wellem und Anna 
Maria Luisa de'Medici [20/9 tot 11/1] 
□ ‘Diana+aktaion. Der verbotene Bliek 
auf die Nacktheit' [25/10 tot 15/2]

Esslingen_________________________  
Galerie der Stadt Esslingen
Pulverwiesen 25 - 0711.35.12.24.61 
di ll-20u wo-zo ll-18u
□ 'Sammlung Rolf Rieke' - Richard 
Artschwager, Philippe Decrauzat, Allan 
Me Collum, Jessica Stockholder, Cady 
Noland ... [tot 5/10] □ Heribert 
Friedland [19/10 tot 23/11]

Frankfurt_________________________
Schirn Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 069.29.98.82.20 
wo-do 10-22u di-vr-za-zo 10-19u 
Peter Doig [9/10 tot 4/1] 
□ 'The Museum of Innocence' - Orhan 
Pamuk [14/10 tot 18/1]
Museum für Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 - 069.21.23.40.37 
di-zo 10-17u wo 10-19u
□ 'Ein Platz fürTiere. Die Keramischen 
Tierarstellungen im Museum für 
Angewandte Kunst Frankfurt' [tot 21/9] 
□ '5 pieces. Isezaki Jun: A Japanese 
Living Natural Treasure' [tot 16/11] 
□ 'Von Istanbul bis Mogulindien.
Meisterwerke aus der Sammlung' [tot...]
Frankfurter Kunstverein
Markt 44 - 069.219.31.40 
di-vr 12-20u za-zo ll-18u 
□ 'Disorder7 - Ibon Aranberri / 'Fruit 
of One's Labour' - Natascha Sadr 
Haghighian/'IO Reasons To Be A 
Member #17h.arta: Need for Space' 
[24/9 tot 23/11]
Stâdel Museum
Dürerstrasse 2 - 069.60.50.98.234 
di,vr,zo 10-18u wo,do 10-21u 
□ '8 Bronzes' - Max Beckmann / 'Real. 
Portrait from a corporate collection of 
DZ Bank' - Gursky, Hockney, Merz, Ruff 
... / 'Focus on. Master of the Housebook: 
St. Jerome: St. Jerome in his Study 
1480' [tot 21/9] □ 'Water, Colour, 
Light: Selected Watercolours from the 
Department of Prints and Drawings' - 
Claes Oldenburg, Paul Cézanne, Lovis 
Corinth, Emil Nolde, Johann Wolfgang 
Goethe, Jules Deprez ... [2/10 tot 4/1] 
□ 'Reconsidered' - LucTuymans (In con
junction with the 2007 Max Beckmann 
Foundation Professorship)l‘Focus on: 
Faun (c.1885)' - Auguste Rodin'/ 
'Constellations IV' [10/10 tot 22/3]
Museum für Moderne Kunst
Domstrasse 10 - 069.212.304.47 
di-zo 10-17u wo 10-20u 
□ Murakami [27/9 tot 4/1] 
□ 'MMK Zollamt: Melvin Moti' 
[17/10 tot 18/1] , u

Freiburg___________________________
Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 0761.349.44 
di-zo ll-17u 
□ Federico Herrero [tot 9/11]

Hamburg__________________________  
Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 040.32.10.32.50 
di-zo ll-18u
□ 'Dreamwomen. Beauty in the 21st 
century' [20/9 tot 26/101 □ 'Love of my 
Life. Blues, Jazz and Rock as seen by 
Siggi Loch' [25/9 tot 26/10] □ Stephan 
Balkenhol [14/11 tot 1/2]
Hamburger Kunsthalle
GlockengieBerwall - 040.24.86.26.12 
di-zo 10-18u do 10-19u 
□ 'The Mirror of Secret Desires. Still 
Lifes from Five Centuries’ [tot 5/101 
□ 'From Leonardo to Piranesi. Italian 
Drawings from 1450 to 1800' [24/10 
tot 18/11

Hannover__________________________
Kestner Gesellschaft
Goseriede 11 - 0511.32.70.81 
di-zo 10-19u do 10-21u 
□ 'Alles gleich schwer' - Helmut Lang 
[31/8 tot 2/111
Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 0511.32.45.94 
di-zo ll-17u wo ll-21u 
□ Leigh Bowery [30/8 tot 26/101 
□ 'Platform #5' [5/11 tot 9/111

Herford___________________________
Museum MARTa Herford
Goebenstrasse 1-5 - 021.99.44.30.0 
di-zo ll-18u
□ 'Christopher Dresser. Ein Pionier des 
modernen Designs' / 'Die Geschichte 
eines Jâgers'- Robert Devriendt/’Table 
works' - Siegfried de Buck [tot 28/91 
'rauten traurig'- Thomas Huber [tot 
5/101 □ 'Recycling Designpreis' [3/10 
tot 26/10] □ 'Loss of Control. Grenzgnge 
zur Kunst von Félicien Rops bis heute' 
[1/11 tot 25/1]

Karlsruhe_________________________
Badischer Kunstverein
Waldstrasse 3 - 0721.28.226 
di-vr ll-19u za-zo ll-17u 
□ 'Why here is always somewhere else' 
- Peter Weibel, Vlado Martek, Pawel 
Althammer, Cesary Bodzianowski, 
Roman Ondk, Milica Tomic ... [3/10 
tot 30/11J

Kleve_____________________________
Museum Kurhaus Kleef
Tiergartenstrasse 41 - 02821.75.010 
di-zo ll-17u
□ Alan Charlton [28/9 tot 11/1]

Köln______________________________
Figge von Rosen Galerie
Aachener Strasse 65 - 
0049.221.2705.6840 
di-vr ll-18u za 12-17u 
□ ‘Belgier - aktuelle Kunst aus Belgien’ 
- Peter Buggenhout, Dirk Braeckman, 
Simona Denicolai & Ivo Provoost, 
Johan De Wilde, Stefaan Dheedene, 
Mekhitar Garabedian, Vincent Geyskens, 
Tim Volkaert [tot 2/10]
Kölnischer Kunstverein
Die Brücke, Hahnenstrasse 6 - 
0221.21.70.21, di-zo 13-19u 
□ 'Many Challenges lie Ahead in the 
Near Future'-Vladimir Nikolic, 
Milos Tomic, Bojan Sarcevic, Lulzim 
Zeqiri/'Puberty in Teaching' - Michael 
Krebber/'The Soliloquy of the Broom. 
Selbstgespràch eines Besens' - 
Olivier Foulon [tot 28/9]
Kölnischsches Stadtmuseum 
Zeughausstrasse 1-3 - 0221.221.25789 
wo-zo 10-17u di 10-20u
□ 'Wolf Vostell in Cologne' [27/9 tot 9/111
Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 0221.221.238.60 
di-zo ll-17u wo ll-20u
□ '... at a top location. Architectural 
fantasies in contemporary jewellery7 
[19/9 tot 9/11] □ 'Nico. Cologne, Berlin, 
Paris, New York. Stages in the career of 
a pop icon7 [22/10 tot 1/2]
Museum für Ostasiatische Kunst 
Universitâtsstrasse 100 - 
0221.940.518.0, di-zo ll-17u do ll-20u 
□ 'Art of Esoteric Buddhism’l’Views of 
Edo and other works7 - Hiroshige [tot 
30/11] □ 'Fire and Earth: Chinese 
ceramics in the museum of East Asian 
Art7 [18/10 tot 26/4]
Museum Ludwig
BischofsgartenstraBe 1 - 
0221.221.223.79, di-zo 10-18u 
elke 1ste vrij/maand 10-22u 
□ 'The-chicken-and-egg-no-problem wall 
painting7 - Tobias Rehberger [tot 21/9] 
□ 'Hitler blind and Stalin lame. Marinus 
and Heartfiefd - Political Photomontages 
of the 1930s7 [tot 19/10] □ 'Monotypes7 
- David Shrigley [tot 9/11] □ Thomas 
Bayrle [24/10 tot 25/1] □ Gerard 
Richter [18/10 tot 1/2] □ 'Beats Poets, 
Hippies, Funk and Minimal Art: Art and 
Counterculture in San Francisco around 
1968‘/Jonas Mekas [8/11 tot 1/3]
SK Stiftung Kultur
Im Mediapark 7 - 0221.226.24.33 
di 12-20u do-ma 12-17u 
□ 'This is how I remember now. 
Portraits - Photographs by Jim Dine7 
[26/9 tot 14/12]
Wallraf-Richartz-Museum
Martinstrasse 39 - 0221.221.221.19 
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u 
□ 'Rembrandt, a youthful dream - 
the Cremer Collection7 [tot 5/10] 
□ 'Artist couples - love, art and passion7 
[31/10 tot 8/2]

Krefeld____________________________ 
Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 02151.77.00.44 
di-zo ll-17u
□ Andreas Gursky [12/10 tot 25/11

Kaiser Wilhelm Museum
Karlsplatz 35 - 02151.975.58.0 
di-zo ll-17u
□ 'Dead End' [28/8 tot 5/10]
Museum Haus Lange
Wilhelmshofallee 91 - 02151.77.00.44 
di-zo ll-17u
□ 'Video déjà vu? Die Anfnge der 
Videokunst im Spiegel der Sammlung' 
[tot 21/9] □ Andreas Gursky 
[12/10 tot 25/1]

Leverkusen________________________  
Museum Morsbroich Leverkusen
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 
0214.855.56-29, di ll-21u wo-zo ll-17u 
□ ‘Kollekte’ - Jan Albers, Jens Ullrich/ 
'Closed' - Jonathan Monk [tot 28/9] 
□ ‘Übermalte Fotografien'- Gerhard 
Richter [19/10 tot 4/1]

Mönchengladbach__________________
Museum Abteiberg
Abteistrasse 27 - 02161.25.26.31 
di-zo 10-18u
□ 'Public Works' - Rita McBride 
[tot 16/11]

München__________________ _______
Alte Pinakothek
Barer Strasse 27 - 089.23.80.52.16 
di-zo 10-17u do 10-20u
□ 'Parmigianino and his circle - 
Prints from the Baselitz Collection' 
[21/11 tot 24/2]
Haus der Kunst
Prinzregentenstrasse 1 - 089.211.27.115 
ma-zo 10-20u do 10-22u
□ 'Traces du Sacré' - de Chirico, 
Duchamp, Kippenberger, Mondriaan, 
Richter, Nauman ... [19/9 tot 11/1]
Lehnbachhaus Stâdtische Galerie 
LuisenstraBe 33 - 089.23.33.20.00 
di-zo 10-18u
□ 'Favoriten 08' [tot 21/9] □ 'Der 
Blaue Reiter im 21. Jahrhundert7 
[tot 1/1] □ 'Kandinsky. Absolut.
Abstrakt7 [25/10 tot 22/2]
Pinakothek der Moderne / 
Neue Pinakothek
Barer Strasse 40 - 089.23.805118 
di 10-20u wo-zo 10-17u
• In the Hell of gemütlichkeit’
[tot 30/9] □ 'Modernism with Tradition7 
- Sep Ruf (1908 - 1982)/7Drawn in 
Sand. Unrealised visions by Alvar Aalto' 
[tot 5/10] □ Sergej Jensen, Hendrik 
Olesen/’Deutsche Bilder. Eine 
Spurensuche' - Eva Leitolf [tot 19/10] 
□ 'Female Trouble. The camera as 
mirror and stage of female projection' 
[tot 26/10] □ 'Baselitz on paper' 
[2/10 tot 23/11] □ 'The far view.
Landscape of the Hague School'/'Nature 
as Artifice. Dutch landscape in contem
porary photography' [23/10 tot 19/1] 
□ 'Tief unten tag hell' - Benjamin 
Bergmann [tot 22/2]
Sammlung Goetz
Oberföhringer Strasse 103 - 
089.95.93.96.9.0 
ma-vr 14-16u za ll-16u 
□ Francis Alÿs/Nathalie Djurberg 
[tot 11/10]
Stâdtische Galerie im Lenbachhaus 
und Kunstbau München
Luisenstrasse 33 - 089.233.320.02 
di-zo 10-18u
□ 'Kubus: Favoriten 081 K2A0 
prebohemia, Sorry Now. Eine Oper in 
mehreren Akten' [tot 21/9] □ 'Der 
Blaue Reiter im 21. Jahrhundert' [tot 
1/1] □ 'Retrospective' - Wassily 
Kandinsky [20/10 tot 8/3]
Villa Stuck
PrinzregentenstraBe 60 - 
089.45.55.51.25, wo-zo ll-18u 
□ ‘Hlfte des Lebens' - Heribert C. 
Ottersbach [16/10 tot 11/11

Münster___________________________ 
Westfâlisches Landesmuseum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10 - 0251.59.07.01 
di-zo 10-18u 
□ 'Orte der Sehnsucht. Mit Künstlern 
auf Reisen. Ober 250 Meisterwerke der 
Kunstgeschichte' [28/9 tot 11/1] 
□ 'Sehnsucht nach Frieden: Joachim von 
Standrart und der Westfâlische Friede' 
[25/10 tot 11/1]

Nordhorn ____________________
Stâdtische Galerie Nordhorn
Alte Weberei, Vechteaue 2 - 
05921.97.11.00
di-vr 14-17u za 14-18u zo ll-18u 
□ 'Kunstpreis der Stadt Nordhorn 2008' 
[tot 19/10]

Nürnberg__________________ _______
Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer StraBe 32 - 0911.231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
□ 'Kiki Smith, Her Home7 [18/9 tot 16/11]

St. Georgen________________________  
Kunstraum Grâsslin
Museumstrasse 2 - 07724.859.82.97 
za-zo 12-18u
□ Martin Kippenberger [tot 4/1]

Stuttgart__________________________  
Württembergischer Kunstverein 
Schlossplatz 2 - 0711.22.33.70 
di-zo ll-18u wo-do ll-21u 
□ 'Wild Signals. Artistic Positions 
between Symptom and Analysis7 - 
Corinne May Botz, Sorel Cohen, Martin 
Dammam, Charles Gaines, Jana 
Gunstheimer, Susan Hiller, Joachim 
Koester, Joshua Mosley, Pablo Pijnappel, 
Tim Roda, Kevin Schmidt [tot 9/11]

Ulm______________________________  
Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 - 0731.161.77.00 
ma-vr 9-18u do 9-20u za-zo ll-18u 
□ 'Deutsche in Amerika7 - Günter 
Klötzer/‘3 Zi. Balk.7 - Dorothee 
■Herrmann £tot'21/9] o.na u= r.zt u

Wolfsburg_________________________
Kunstmuseum Wolfsburg
Hollerplatz 1 - 05361.266.90 
wo-za ll-18u di+zo ll-20u 
□ 'Return to the point of departure. 
Photographs 1949 -19737 - Heinrich 
Heidersberger [tot 21/9] □ 'The Life of 
Forms. Works 1980 - 20087 - Philip 
Taaffe [tot 12/10] □ 'In High Fashion7 - 
Edward Steichen [11/10 tot 4/1]
Kunstverein Wolfsburg
Schloss Wolfsburg - 05361.674.22 
05361.674.22
□ 'Blacked Out. George Cup retrospektive7 
[26/9 tot 16/11]

Wuppertal_________________________
Von der Heydt-Museum
Turmhof 8 - 0202.563.62.31 
di-zo 10-17u do 10-21 u 
□ 'Zwischen Bombenhagel und 
Wirtschaftwunder. Kunst zwischen 1945 
und 1955’ [tot 11/1] □ 'Schrecken ohne 
Ende7 - James Ensor [12/10 tot 8/2]

Frankrijk____________
île de Vassiviferé

Centre International d’Art et du Paysage 
île de Vassivière - 0555.69.27.27 
di-vr 14-18u za-zo ll-13u / 14-18u 
□ 'Massive centrale7 - Hubert Duprat 
[tôt 25/10]

Avignon ______________________
Collection Lambert
Rue Violette 5 - 04.90.16.56.20 
di-zo ll-18u
□ Douglas Gordon [tôt 2/11]

Calais_____________________________
Musée des Beaux Arts et de la 
Dentelle
Rue Richelieu 25 - 03.21.46.62.00 
wo-ma 10-12u 14-17u30
□ 'The Barbarians7 - Anthony Caro 
[11/10 tôt 23/2]

Carquefou_________________________
Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - O2.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u 
□ Tatiana Trouvé [tôt 12/10]

Cluny_____________________________
Ecuries Saint-Hugues
Ecuries Saint - Hugues 
10-12.30u / 14-19u (elke dag) 
□ 'Questions - Réponses' - Christian 
Boltanski [tôt 28/9]

Dijon_____________________________  
Le Consortium, centre d’art contempo
rain
Rue de Longvic 37 - 03.80.68.45.55 
di-za 14-18u
□ 'Lay of the Land' - Rachel Harrison 
[tot 21/9] □ 'Mirrored Years' - Yayoi 
Kusama [tot 19/10] □ 'Questions- 
Réponses' - Christian Boltanski [18/10 
tot 9/11]

Dunkerque_________________________
Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 
03.28.63.63.13, di-za 10-18u 
□ 'Decollecting 2. On collections as star
ting point for artistic research' - Peggy 
Buth, Marjolijn Dijkman, Corey Escoto, 
Vesna Pavlovic, Peter Piller [tot 20/9]
Lieu d’Art & Action Contemporaine 
(LAAC Dunkerque)
Pont Lucien Lefol - 03.28.29.56.00 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-12u3014-17u30 
□ 'Sculptures in Steel' - Anthony Caro 
[11/10 tot 21/2]

Gravelines_________________________
Musée du Dessin et de l’Estampe 
originale
Arsenal - 03.28.23.15.89 
ma wo-vr 14-17u za-zo 15-18u 
□ 'Dialogues between painting and 
architecture' - Anthony Caro [11/10 
tot 23/2]

Grenoble__________________________
CNAC - Magasin
Cours Berriat 155 - 04.76.21.95.84 
di-zo 14-19u
□ 'Espèces d'éspace' - Thomas Schütte, 
Matt Mullican, Haim Steinbach, Richard 
Prince, Dara Birnbaum... [12/10 tot 4/1]
Musée de Grenoble
Place de Lavalette 5 - 04.76.63.44.44 
wo-ma ll-19u
□ Wolfgang Laib [tot 28/9] □ Henriette 
Deloras [11/10 tot 25/1]

Lille______________________________
Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 03.20.06.78.00 
wo-zo 10-18u vr 10-19u ma 14-18u 
□ 'Echapées nordiques. Les maîtres 
Scandinaves et finlandais en France 
(1870-1914)/Per Kirkeby-Olav 
Christopher Jenssen [10/10 tôt 11/1]

Lyon______________________________
Musée d’Art Contemporain
Quai Charles De Gaulle - 04.72.69.17.18 
wo-zo 12-19u
□ Kendell Geers, Lors Hersberger, 
Rendez-vous 2008, Christian Lhopital, 
Biaise Adilon [19/9 tôt 4/1]
Musée des Beaux-Arts de Lyon
Place des Terreaux 20 - 04.72.10.17.40 
wo-ma 10u30-18u
□ 'Dessins italiens. 68 dessins, réalisés 
par des artistes italiens entre le XVe et 
XIXe siècle'/Armand Avril [tot 29/9] 
□ '1945-1949. Repartir à zéro. Comme 
si la peinture n'avait jamais existé' 
[24/10 tot 2/2]

Marseille__________________________  
Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur
Place Francis Chirat 1 - 04.91.91.27.55 
ma-za 10-12u30 14-18u

□ 'Eclats de frontières. Nouvelles 
acquisations' - Stefano Arienti, The Atlas 
Group/Walid Raad, Yto Barrada, Jordi 
Colomer, Zineb Sedira ... [19/9 tot 13/12]

Metz______________________________ 
Frac Lorraine
Hôtel St-Livier, Rue des Trinitaires 1 - 
03.87.74.20.02, wo-zo ll-19u 
□ 'You are my mirror 2: Les 
Lendemains n'ont pas chanté' - 
Deimantas Narkevicius, Gintaras 
Didziapetris' [tôt 19/10]

Mouans-Sartoux____________________ 
Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 
04.93.75.71.50, wo-ma ll-18u 
□ 'Le Jardin de la Géométrie' - Josef 
Albers, John Armleder, Jean Arp, André 
Cadere, Imi Knoebel, NieleToroni, 
Richard Long ... [tot 30/9] □ 'From the 
Garden to the Cosmos' - Robert Barry, 
Robert Smithson, Wolfgang Laib, Joseph 
Beuys, Giuseppe Penone ... [tot 4/1] 
□ 'Regard 05: Rythmes' - Max Bill, 
Daniel Buren, Pol Bury, Sonia Delaunay, 
Bonald Judd, NieleToroni... [27/9 
tot 26/4]

Nantes____________________________  
Hangar à bananes
Quai des Antilles, île de Nantes - 
02.28.01.50.00 (frac) 
wo-zo 13.30u-19.30u
□ 'Living Box. Objets habitables pour 
quels espaces de vie?' - Joep Van 
Lieshout, Pierre Bismuth, Tobias 
Rehberger, Maarten Van Severen, 
Franz West, Peter Kogler, Vito Acconci, 
Jorge Pardo,... [tôt 12/10]

Nice______________________________
Musée National Marc Chagall
Avenue Docteur Ménard - 04.93.81.75.75 
Ma-wo-do-vr-za-zo: 10-18u
□ 'Marc Chagall, un peintre à la fenêtre' 
[tôt 13/10]
Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 
04.92.07.73.80, di-zo 14-19u 
□ 'What the Hell happened to this 
Music?' - Arnaud Maguet & guests I 
‘A la bonne heure' - Jean Dupuy [tot 28/9]

Paris______________________________ 
Centre Culturel Suisse
Rue des Francs-Bourgeois 32-38 - 
01.42.71.38.38, wo-zo 14-19u 
□ 'John Armleder: Jacques Garcia' / 
Project room: Nieves Library [tot 28/9] 
□ 'Design: Les plus beaux livres suisses' 
[tot 3/1]
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 
01.44.78.12.33, wo-ma ll-21u 
□ 'Abstractions gestuelles après 1945, 
Grands formats de la collection du 
Musée national d'art moderne'/Miroslav 
□ Tich?/Dominique Perrault [tot 22/9] 
'Les univers de Jean Gourmelin7'4 
Between 3 and 2' - Tatiana Trouvé [tot 
29/9] □ 'Histoire de l'Atelier Brancusi' 
[tot 6/10] □ 'Hommage à Georges 
Rouault (1871-1958), I'effevescence des 
débuts' [tot 13/10] □ 'Hommage à 
Madame Georges Pompidou7 [tot 8/12] 
□ 'La comédie urbaine7 - Jacques . 
Villeglé [17/9 tot 5/1] □ 'Le Futurisme 
à Paris, Une avant-garde explosive' 
[15/10 tot 26/1]
Fondation Cartier
Boulevard Raspail 261 - 01.42.18.56.50 
di-zo 12-20u
□ 'César, anthologie par Jean Nouvel' 
[tôt 26/10]
Galerie Jérôme de Noirmont
Avenue Matignon 38 - 01.42.89.89.00 
ma-za ll-19u
□ Fabrice Hyber [tôt 27/10]
Galeries Nationales du Grand Palais 
Avenue du Généràl Eisenhower 3 - 
01.44.13.17.17 
wo 10-22u do-ma 10-20u
□ 'Biennale des antiquaires' [tôt 21/9] 
□ 'Fiac' [23/10 tot 26/10] □ 'Art en 
capital' [21/9 tot 30/11] □ 'Alfred 
Nobel, au service de l'innovation' 
[7/10 tot HA]
Jeu de Paume
Place de la Concorde 1 - 
01.47.03.12.41, di 10-13u woe 10-13u 
14u30-18u30 do 14u30-18u30
□ 'La seconde est partie la première' -, 
Virginie Yassef/'Photographs 1946-2004' 
- Richard Avedon [tôt 27/9] □ 'L'art de 
Lee Miller’/Jordi Colomer/'Eco'-Vasco 
Araûjo [21/10 tot 4/1]
Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16 - 01.55.31.95.67 
di-zo 10-18u
□ 'Ingres: Ombres permanentes. Belles 
feuilles du musée Ingres de Montauban' 
[16/9tot 4A]
Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 01.40.20.50.50 
do-zo 9-18u ma & wo 9-21 u45 
□ Mantegna 1431-1506 [26/9 tot 5a] 
□ 'La Renaissance aux Pays-Bas.
Dessins du musée de Budapest' [8/10 tot 
12/1] □ 'Bronzes français. De la 
Renaissance au siècle des Lumières' 
[24/10 tot 19a] □ 'Picasso - Delacroix: 
Femmes d'Alger. Picasso et les mâitres' 
[9/10 tot 2/2] □ 'Pierre Boulez. Oeuvre: 
Fragment. Dessins, partitions et textes 
choisis' [7/11 tot 9/2] □ Abildgaard 
1743-1809 [13/11 tot 9/2]
Palais de Tokyo
Avenue du Président Wilson 13 - 
01.47.23.38.86, dagelijks 12-24u 
□ 'Hotel Everland' - Sabina Lang - 
Daniel Baumann [16/11 tot 31/121
Musée d’Orsay
Rue de la Légion d'Honneur - 
01.40.49.48.84, di-zo 10-18u 
□ 'La France regarde le Japon' [21/10 
tot 7/12] □ 'Rêves irréalisés. Paris en 
projet'/Picasso-Manet: Le déjeuner sur 
l'herbe'/Pastels du musée d'Orsay/ 
'Correspondance: Valérie Belin-Edouard..

Manet'/'Correspondance: Ellisworth 
Kelly-Paul Cézanne' [8/10 tot 1/2] 
□ 'Masques. De Carpeaux à Picasso' 
[21/10 tot 1/2]

Pougues-les-Eaux___________________ 
Centre d’Art Contemporain, 
Parc Saint Léger
Avenue Conti - 03.86.90.96.60 
wo-zo 14-18u
□ 'Los Angeles Confidentiel' - 
Chris Béas, Miguel Nelson, Katie 
Grinnan, Julian Hoeber, Pentti 
Monkonnen ... [tôt 21/9] □ 'Verdun'- 
Laurent Tixador, Abraham Poincheval 
[12/10 tot 21/12]

Quimper___________________________
Le Quartier
10 Esplanade François Mitterand - 
02.98.55.55.77, di-za 10-18u zo 14-17u
□ 'Nos Réalités'-Taysir Batniji, Ville 
Lenkkeri, Yvan Salomone, Lena & Viktor 
Vorobyev [tot 12/10]

Reims_______. ________ _■ ______
Frac / Fonds Régional d’Art 
Contemporain Champagne-Ardenne
1, Place Museux - 03.2605.7832 
di-zo 14-18u
□ 'Shadow's Moon' - Ann Craven/'En 
Abrégé' - Aurélien Froment [tot 21/9] 
□ 'La fête est permanente' [10/10 
tot 18/11

Rennes_______________________
Musée des Beaux-Arts de Rennes
Quai E. Zola 20 - 02.99.28.55.85 
wo-ma 10-12u 14-18u
□ 'Sous le ciel d'Italie. Le séjour des 
artistes français et nordiques du 16ème 
au 19ème siècle' [tôt 5/10]

Sotteville-lès-Rouen________________  
Frac Haute-Normandie
3, place des Martyrs-de-la-Résistance - 
02.35.72.27.51, wo-zo 13u30-18u30
□ Claude Lévêque [27/9 tot 30/11]

Thiers _____________ ________ —
Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain
Vallée des Usines - 04.73.80.26.56 
ma wo-vr 10-12u 14-18u za-zo 14-19u
□ Delphine Coindet - Claude Closky 
[15/10 tot 31/1]

Tourcoing_________________________
Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 03.20.28.91.60 
wo-ma 13u30-18u
□ 'Son of... ' - Thomas Zipp, Andrea 
Hoffer, André Butzer, Guillaume Bruère, 
Eugène Leroy, Thomas Helbig, Marcus 
Selg [27/6 tot 22/9] □ Pierre-Yves 
Bohm [16/10 tot 12/1]

Vitry-sur-Seine______________ .
MAC/VAL
Place de la Libération - 01.43.91.64.20 
di-do-vr 9-12u wo 9-12u/14-16u
□ 'From the Voice to the Hand' - Melik 
Ohanian [10/10 tot 5/1] □ Nathalie 
Talec £10/10 tot 25/11

Groot-Brittannië
Cornwall________________ ______ .
Tate Gallery St Ives
St Ives - 01736.79.65.43 
di-zo 10u30-17u30
□ Adam Chodzko I 'Down of a Colony: 
St Ives 1811-1888‘/Modernism in 
St Ives [tot 21/9] □ Heimo Zobernig 
[4/10 tot 11/1]

Leeds_____________________________
Henry Moore Institute
The Headrow 74 - 0113.234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u 
□ 'Unfinished Business' - MarkWilsher 
[tot 26/10] □ '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
□ 'MADE UP. Liverpool Biennial7 
[20/9 tot 30/11] □ 'DLA Piper Series: 
The Twentieth Century: How it looked 
& how it felt' [tot 1/4]

London______________________
British Museum
Great Russell Street - 020.7323.8000 
za-woe 10-17u30 do-vr 10-20u30 
□ 'Hadrian. Empire and Conflict' 
[tot 26/10] □ 'Conservation in focus' 
[tot 26/10] □ 'Statuephilia' - Anthony 
Gormley, Damien Hirst, Ron Mueck, 
Noble and Webster, Marc Quinn 
[4/10 tot 25/1] □ 'Babylon' [13/11 
tot 15/3] □ 'Between Tibet and India. 
Cultural diversity in the eastern 
Himalayas7 [23/10 tot 19/4]
Camden Arts Centre
Arkwright Road - 020.74.72.55.00 
di-do ll-19u vr-zoll-17u3O
□ Wallace Berman/Allen Ruppersberg 
[26/9 tot 23/11]
Royal Academy of Arts
Piccadilly - 0171.439.74.38 
ma-zo 10-18u
□ 'Watercolours7-William Bowyer 
RA [tot 24/10] □ 'The Young Lion: 
Early Drawings by John Frederick Lewis 
RA (1804-1876)' [tot 26/10] □ 'From 
All Walks of Life. Genre Painting from 
the Royal Academy Collection' [tot 7/12] 
□ 'Miró, Calder, Giacometti, Braque: 
Aimé Maeght and his artists' [4/10 
tot 2/1] □ 'Diverse Minds: Photographic 
Portraits from the Architecture 
Programme' [tot 9/1] □ 'GSK 
Contemporary. A Multidisciplinary sea
son of cutting-edge visual culture' 
[1/11 tot 19/1] □ 'Byzantium 330-1453' 
E25/10tot 22/3]... Lzi A.Li z.ur v
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Tate Britain
Millbank - 020.78.87.80.08 
dagelijks 10-17u50
□ 'Rubens: The Apotheosis of James I 
and Other Studies" [tot 30/91 □ Speeds 
of Time" - Bill Fontana [tot 3/10]
□ 'Art Now: Juneau Projects’l’Art Now: 
The Way in Which it Landed" [tot 26/10] 
□ 'The Duveen Galleries Commission 
2008: Martin Creed" [tot 16/11] 
□ Francis Bacon [tot 4/1] □ 'Turner 
Prize 2008" [30/9 tot 18/1] □ 'BP 
Exhibition: Drawn from the Collection" 
[tot 1/3] □ 'Colour and Line: Turner’s 
Experiments" [tot 30/4]
Tate Modern
Bankside - 020.78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u 
□ 'Sign and Texture" - Fred Williams. 
Ernst-Wilhelm Nay [tot 19/10] □ 'Level 
2 Gallery: Latifa Echnakhch" [19/9 tot 
23/11] □ Cildo Meireles [14/10 tot 
11/1] □ Rothko [26/9 tot 1/2] □ 'The 
Unilever Series: Dominique Gonzalez- 
Foerster" [14/10 tot 13/4]
Whitechapel Art Gallery
80 Whitechapel High Street- 
020.75.22.78.88 
di-zo ll-17u wo ll-20u
□ 'Art in the Auditorium - Lene Berg/ 
Leandro Erlich" [tot 28/9] □ 'The Street 
- Jens Haaning" [tot 2/11] □ 'Art in the 
Auditorium- Shahryar Nashat/ Ryan 
Trecartin" [1/10 tot 7/11]

Luxemburg__________
Luxembourg_______________________  
Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
Rue Notre-Dame 41 - 02.22.50.45 
wo-ma 10-18u
□ 'projectroom: Philippe Jacq" [2/10 tot 
2/11] □ 'projectroom: Emilie Pitoiset" 
[7/11 tot 7/12] □ 'Décrire le reste" - 
Anne Marie Jugnet + Alain Clairet [4/10 
tot 7/12]

Nederland
Almelo____________________________  
Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 0546.53.11.12 
ma-zo 24u op 24u
□ 'Ruis/White Noise" - Roland 
Schimmel [tot 21/9]

Almere______________ -mmsbiu
Museum De Paviljoens
Odeonstraat 5 - 036.537.82.82 
wo za-zo 12-17u do-vr 12-21u 
□ 'Localismus - Observaties van Richard 
Wentworth, Marjolijn Dijkman, 
EnougRroom for Space, Eric Van Hove 
... [tot 19/10]

Amersfoort________________________  
Mondriaanhuis
Kortegracht 11 - 033.462.01.80 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
□ 'Landschap van Herinneringen" 
- Armando [tot 12/10] □ 'In huis. 
Selectie uit collectie: ruime selectie van 
geometrisch abstracte werken'/ 
'Waarheid en waarneming: werk van - 
Monika Buch" [tot 19/10] □ Michael 
Berkhemer [4/11 tot 1/3]

Amstelveen________________________  
Cobra Museum voor Moderne Kunst
Sandbergplein 1-3 - 020.547.50.38 
di-zo ll-17u
□ 'Gewoon Anders' [tot 21/9] □ 'Neue 
Leipziger Schule"- Neo Rauch, Matthias 
Weischer... [4/10 tot 11/1] □ 'Knoeiers, 
kladders, verlakkers. CoBrA 60" [18/10 
tot 25/1]
Museum Jan van der Togt
Dorpsstraat 50 - 020.641.57.54 
do-zo 13-17u
□ Kees van Bohemen [tot 12/10] 
□ Javier Gómez & Sam FrancisZUrsha 
Balla [16/10 tot 23/11]

Amsterdam________________________  
Amsterdams Historisch Museum
Kalverstraat 92 - 020.523.18.22 
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Beerputten' [tot 31/12]

Art Singel 100
Singel 100 - 020.625.77.64
wo-za 13-17u30 1ste zo/maand 14-17u
□ Sadik Kwaish Alfraji [tot 28/9] 
□ Ger Meinema [4/10 tot 24/10]
□ Jan van Eden [1/11 tot 30/11]
Arti et Amicitiae
Rokin 112 - 020.623.35.08 
di-zo 13-18
□ 'Delight. Hedendaagse Kunst geïnspi
reerd op Afrikaanse landen en culturen' 
[tot 5/10]
Bijbels Museum
Herengracht 366 - 020.624.24.36 
ma-za 10-17u zo 13-17u
□ 'Binnenstebuiten - jongeren en 
religie' [tot 4/1]
Bureau Amsterdam SM BA
Rozenstraat 59 - 020.422.04.71 
di-zo ll-17u
□ 'Tomorrow is Humouriess'- Marijn 
van Kreij [21/9 tot 2/11]

De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 
020.625.56.51
di-wo+zo ll-18u do-za ll-23u
□ 'If I Can't Dance... (editie III - 
Maskerade)' [27/9 tot 9/11]
De Brakke Grond
Nes 45 - 020.622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17u 
□ 'Niemand kan het' - Hans Aarsman 
[17/9 tot 26/10]
De Nieuwe Kerk
Dam - 020.626.81.68 
ma-zo 10-18u
□ 'Black is beautiful. Rubens tot Dumas' 
[tot 26/10]

Fonds voor de beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst - BKVB 
Brouwersgracht 276 - 020.523.15.23 
ma-vr 10-17u
□ 'Power of Place' [tot 28/91
Fotografie Museum Amsterdam (Foam) 
Keizersgracht 609 - 020.551.65.00 
dagelijks 10-17u do-vr 10-21u
□ 'Chemises' - Malick Sidibé [tot 15/10] 
□ 'Foam 3_h: Obviously' - Audrey 
Corregan [tot 22/10] □ 'The Hyena 
Men' - Pieter Hugo [tot 2/11] □ 
MiyakoTshiuchi 1975-2005 [19/9 tot 
16/11] □ 'In the Street' - Helen Levitt 
[24/10 tot 21/1] □ 'Flamboya' - Viviane 
Sassen [14/11 tot 21/1] □ 'Beeldverhalen 
van een straatfotgraaf 1948-1967' - 
Kees Scherer [7/11 tot 21/1]
Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 - 020.423.30.46 
di-za 13-18u
□ 'The Last Smoking Flight' - Gabriel 
Lester [tot 11/10]
Galerie Paul Andriesse
Withoedenveem 8 - 020.623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18u
□ 'In your face' - Michael Landy 
[tot 18/10] □ David Goldblatt [25/10 
tot 6/12]
Hermitage Amsterdam
Nieuwe Herengracht 14 - 
020.530.87.55, dagelijks 10-17u 
□ 'Caspar David Friedrich & het Duitse 
Romantische Landschap' [20/9 tot 18/1]
Huis Marseille
Keizersgracht 401 - 020.531.89.89 
di-zo ll-18u
□ 'Cy Twombly Photographs 1951-2007' 
[tot 23/11]
Joods Historisch Museum
Nieuwe Amstelstraat 1 - 0205.310.310 
dagelijks ll-17u
□ 'Beeldenroute' - Ida Kleiterp/'Art of 
the State - Hedendaagse Fotografie en 
videokunst uit Israël'/'De Blauwe Schuit' 
- Hendrik Werkman [tot 30/11]
□ 'Videopresentatie: Verzet vanuit de 
coulissen' [tot 7/12]
Melkweg Galerie
Marnixstraat 409 - 020.624.17.77 
wo-zo 14-20u
□ "Young Identities. Portretten van 
Jasper Groen' [tot 28/9] □ 'Zwarte 
Muur. Summer in the city' - Marco van 
Middelkoop [tot 30/9] □ 'Amserdam 
bevalt. Portretten van Corblno' 
[3/10 tot 3/11]
Museum Het Rembrandthuis 
jodenbreestraat 4 - 020.5200.400 
ma-zo 10-17u
□ 'Grafisch gezelschap De Luis' 
[tot 16/11]
Reinier van Ewijk Projects
Willemsparkweg 17 - 0031.20.6707147 
wo-za 14-18u
□ 'War Within' - groupshow curated by 
Lukas Gothman [29/9 tot 8/11]
Rijksmuseum
Stadhouderskade 42 - 020.674.70.00 
ma-zo 9-18u
□ 'Meesterwerk Titiaan te gast in het 
rijksmuseum' [tot 22/9] □ 'For the Love 
of God. Diamanten schedel' - Damien 
Hirst [1/11 tot 15/12]
Rijksmuseum Amsterdam Schiphol
Luchthaven Schiphol, 7 tot 20 u 
□ 'Boeken uit Rembrandts tijd' 
[tot 13/10]
Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A - 020.625.72.14 
di-za 13-18u Iste zo/maand 14-17u 
□ Dan Walsh [tot 4/10] □ Jan Roeland 
[17/10 tot 8/11]
Stedelijk Museum
Oosterblokskade 5 - 020.573.29.11 
dagelijks 10-18u do 10-21u
□ 'Tegenwoordigheid van Geest - Een 
keuze uit de collectie door Wolfgang 
Tillmans'/'Nieuwe aanwinst: Stedelijk 
Room'/ 'The Vincent Award 2008' - 
Francis Alÿs, Liam Gillick, Deimantas 
Narkevicius, Rebecca Warren/'Snap 
Judgments: New positions in Contemporary 
African Photography'/'The Best Dutch 
Book Designs 20077'Deep Screen - 
Art in Digital Culture' [tot 30/9]
□ 'Stedelijk in de Stad/Stedelijk Goes to 
Town' [1/10 tot 10/9]
Torch
Lauriergracht 94 - 020.626.02.84 
do-za 14-18u
□ 'Longstories II' [2/11 tot 4/11]
Tropenmuseum
Linnaeusstraat 2 - 020.568.82.00 
ma-vr 10-17u za-zo 12-17u 
□ '24 uur Indonesië' [27/6 tot 16/11]
Universiteitsbibliotheek UvA - 
Afdeling Bijzondere Collecties
Oude Turfmarkt 129 - 020.525.73.00 
ma-vr 10-17u za-zo 13-17u
□ 'Atlas Maior. De Wereldatlas van 
Blaeu' [tot 23/11]
Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 - 020.570.52.00 
dagelijks 10-18u vr 10-22u
□ 'Stedelijk Museum te gast: 'Druksels 
van Werkman' [tot 12/10] □ 'Anton 
Mauve en Vincent van Gogh: de meester 
en zijn leerling' [12/10 tot 26/10]
□ 'Stedelijk Museum te gast: Malevich' 
[tot 9/11] □ 'In dialoog IV' [15/11 tot 
31/12] □ 'Vaste Collectie: Vincent Van 
Gogh en het Franse stilleven' [tot 4/1] 
□ '125 grote liefdes. Met steun van de 
vereniging Rembrandt: 125 topstukken 
uit ruim 30 Nederlandse musea bijeen
gebracht' [3/10 tot 18/1]

Apeldoorn_________________________
Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)
Vosselmanstraat 299 - 055.526.84.00 
ma+do 10-20u30 di-vr 10-17u30 
za 10-17u zo 13-17u
□ 'De Ontdekking van Nederland: vier 
eeuwen landschap door Hollandse mees
terschilders' [tot 28/9] □ 'Een mode
show van fruit. Foto's van Jan Stokking' 
[tot 5/10] □ 'Hoenderloo, parel van 
Geluwe' [tot 5/10] □ 'Finalisten: Talens 
Palet 2008' [11/10 tot 23/11]

□ 'Het oog onzichtbaar' - Cees 
Andriessen [11/10 tot 11/1] □ 'New 
Traditional Jewellery" [18/10 tot 18/1] 
□ 'Yesterday. Foto’s uit de periode 1960- 
1970 van popmuzikanten" [tot 17/5]
Triënnale Apeldoorn
Marktplein 1-3 - 055,580,2690 
□ 'Triënnale Apeldoorn 2008 - 
Herinnering en Transformatie' [tot 28/9]

Arnhem___________________________  
Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 026.442.69.00 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ '75 jaar Chinezen in Arnhem' [12/9 
tot 11/1]

mmka - Museum voor Moderne Kunst 
Arnhem
Utrechtseweg 87 - 026.351.24.31 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'Sonsbeek 2008: Yasue Maetake & 
Lara Schnitger / Carried Away. 
Procession in Art' - Jean Tinguely, 
Thomas Hirschhorn, James Ensor, Lucy 
Orta, Joseph Beuys [tot 21/9] □ 'Over 
een jager, een meisje en een wolf' - 
Floor Adams, Tamara Muller, Navid 
Nuur-Lisa Vieten, Rozemarijn Westerink 
[tot 11/1] □ 'Figura' - Nicolaas 
Wijnberg [25/10 tot 22/21 □ De 
Schepping van Melle [25/10 tot 1/2]
Stichting Sonsbeek 2008
Park Sonsbeek - 026/351.24.31 
□ 'Sonsbeek 2008. Grandeur' [tot 21/9]

Assen_____________________________  
Drents Museum
Brink 1 - 0592.31.27.41 
di-zo ll-17u
□ 'Een wereld in zwart - wit' - Bernard 
Essers [tot 21/9] □ 'Passie voor boeken. 
De mooiste art nouveau en art deco 
boekbanden van Rob Aardse (1938)' 
[6/10 tot 2/12] □ 'Lust voor het oog' - 
Wout Muller [4/10 tot 11/1]
Kunstcentrum DeFKA
Vaart NZ 2 - 0592.31.53.16 
do-za 13-17u
□ Dirk-Jan Visser [tot 26/10]

Beetsterzwaag_____________________  
Kunsthuis Syb
Hoofdstraat 70 - 0512.38.23.76 
za-zo ll-18u
□ Christophe Boursault, Jerome Sother 
[tot 19/101 □ Vincent van Gerven Oei, 
Michela Pelusio, Dorota Walentynowiz 
[22/10 tot 30/11]

Bergen____________________________  
Museum Kranenburgh
Hoflaan 26 - 072.589.89.27 
di-zo 13-17u
□ 'Fantasie en werkelijkheid in zwart
wit' - Bernard Essers / 'Feest!' [tot 2/11]

Breda_____________________________  
Galerie Ecker
Markendaalseweg 18 - 06.18.40.13.66 
vr - zat 12u tot 17u30
□ 'Daklozen in hun eigen gemaakte 
openbaar thuis' - Jeroen Scheelings 
[tot 31/10] □ 'Nieuwe werken op 
papier, gemengde techniek' - Leonie van 
Santvoort [9/11 tot 27/12]
Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 076.514.19.28 
do-zo 13-17u
□ 'Breda Photo 2008: The Experience 
of Atopia'- Delphine Bedel, Kamal 
Aljafari, Rossel la Biscotti, Renata 
Poljak, Ilya Rabinovich [26/9 tot 26/10]

Dalfsen_____________ _ ______ ______
Safe
Raadhuisstraat 1 - 0529.43.10.66 
do-za 13u30-17u30 vr 13u30-21u 
□ 'Subway #3’ - Maartje Korstanje & 
Maki Ueda, Wineke Gartz, Pieter 
Dobbelsteen, Are you meaning company 
& Maze de Boer [tot 19/10]

Delft_________________ ____________
Botanische Tuin TU Delft
Poortlandplein 6 - 015.278.23.56 
□ 'Sculptural Reflections on Botanic 
Solutions' - Beeldhouwerscollectief ABK 
[tot 25/10]

Den Haag_____________________  
Fotomuseum Den Haag
Stadhouderslaan 43 - 070.338.11.44 
di-zo 14-22u
□ 'Empty Paradise. Internationale 
Goepstentoonstelling' [tot 21/9] 
□ 'De Armen' - Martin Eder [tot 9/11] 
□ 'Rain, Hope, Grief & Fall" - Erwin 
Olaf [27/9 tot 18/1]
GEM Museum voor Actuele Kunst 
Stadhouderslaan 43 - 070.338.11.33 
di-zo 14-22u
□ Thorsten Brinkmann / Sebastian 
Gogol [tot 5/10] □ 'De Armen' - 
Martin Eder/Enrique Marty [tot 9/11] 
□ 'Koninklijke Prijs voor de Vrije 
Schilderkunst' [11/10 tot 7/12]
Gemak
Paviljoensgracht 20-24 - 070.33.81.200 
ma-zo 12-18u
□ 'Niemandsland? Palestijnse heden
daagse kunstenaars' [tot 26/10]
Gemeentemuseum Den Haag - gM 
Stadhouderslaan 41 - 070.338.11.11 
di-zo ll-17u
□ Sandro Chia [tot 28/9] □ 'Alice in 
Wonderland' - Pat Andrea [tot 28/9] 
□ '100 % Make up' [tot 12/10] 
□ 'Verdwenen verhalen, verbeelde 
werkelijkheid' - Hughie O'Donoghue/ 
'Smoking-No Smoking' [tot 19/10] 
□ 'De Ideale Man. Mode voor echte 
mannen'/Mondriaan [tot 26/10] □ 'Les 
Nabis. Werk uit de collectie van Triton 
Foundation' [tot 30/11] □ Anton 
Henning [4/10 tot 25/1] □ 'Vader en 
Zoon' - Jozef en Isaac Israëls [20/9 tot 
8/2] □ 'Venetiaans glas' [27/10 tot 1/3]
Haagse Kunstkring
Denneweg 64 - 070.364.75.85 
di-za 12-17u zo 13-17u

□ 'Aimée Crince Ie Roy 80 jaar. 
Jubileumtentoonstelling. Schilderijen, 
tekeningen, houtsnedes en kappazuri' 
[20/9 tot 7/10] □ 'Marshmellows' - 
Petra Knotschke, Stance Oonk, Jack 
Prins, Eva de Visser, Bunny Soeters/ 
'Albert Vogelzaak Hommage aan 
Gerard Fieret' [11/10 tot 28/10] □ Kees 
Wattjes [1/11 tot 18/11]
Mauritshuis
Korte Vijverberg 8 - 070.302.34.56 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'Bewonderde stad. Stadsgezichten uit 
de Gouden Eeuw' [11/10 tot 11/1]
Stroom Den Haag
Hogewal 1-9 - 070.365.89.85 
wo-zo 12-17u
□ 'Since we last spoke about monuments' 
[tot 9/11]

Dordrecht __________________  
CBK Dordrecht
Voorstraat 180 - 078.631.46.89 
wo-za 12-17u
□ 'De Pier van Dordt' - Yvo van der Vat 
& Ibrahim R Ineke, Thijs Ebbe Fokkens, 
Denis Oudendijk [20/9 tot 5/10] □ 'Post 
Dordt' - Michael Anhalt, Joshua Beck, 
Christine Grossmann, Chris Meighan, 
Margo Onnes ... [tot 11/10] □ 'Proeftuin' 
- samenstelling: Edwin van der Heide en 
Joost Rekveld [4/10 tot 5/4]

Egmond aan Zee___________________  
Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat 4 - 072.506.151 
vr-zo 14-19u
□ Loek Bos, Wicher Meursing, Pino 
BariIlà, Go de Graaf [tot 28/9]

Eindhoven_________________________
De Overslag
Generaal Bothastraat 7 D - 
040.281.55.03, do-zo 13-17u
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Podium voor hedendaagse kunst

□ 'I_wanna_see_Y0U - uitwisselings
project met YYZ, Toronto' [21/9 tot 26/10]
Galerie Pennings
Geldropseweg 61 B - 040.293.02.70 
wo-za 13-17u
□ Dindi van der Hoek [tot 18/10]
Museum Kempenland
St.-Antoniusstraat 5-7 - 040.252.90.93 
di-zo 13-17u
□ 'Sporen in de stad. Overblijfselen uit 
Eindhovens verleden. Tgv het Open 
monumentenweekend' [tot 12/10] 
□ 'In het voorbijgaan. Foto's uit de jaren 
1970-1985' - Aat Bosman (1921-2007) 
[tot 26/10] □ 'Religieuze Kunst uit de 
verzameling van Museum Kempenland 
Eindhoven' [tot 9/11]
Van Abbemuseum
Bilderdijklaan 10 - 040.238.10.00 
di-zo ll-17u do 11-21U
□ 'Your-space tijdens de Dutch Design 
Week' [18/10 tot 26/10] □ 'Dutch 
Design Week' - Jan Slothouber [17/10 
tot 5/1] □ 'Heartland' [11/10 tot 15/1] 
□ 'Heartland. Kunst en Muziek uit het 
hart van de Verenigde Staten' [4/10 tot 
25/1] □ 'Living Archive: Stars and stri
pes forever' [3/10 tot 8/3]

Ellewoutsdijk______________________  
CBK Zeeland
Fort Ellewoutsdijk, Fortweg 2 - 
0118.61.14.43, ma-vr 9-17u 
□ 'Rubber Jewelry' - Nelly van 
Nieuwenhuijzen [tot 17/9] □ 'Twee wer
ken' - Krijn De Kooning [tot 21/11]

Enkhuizen_________________________ 
Zuiderzeemuseum
Wierdijk 12-22 - 0228.35.11.11 
di-zo 10-17u
□ 'Director's Cut'/'My Art, Collectors 
share their passion'/'Pyramids of 
Makkum" [tot 2/11] □ 'The Treasures of 
the Zuiderzee' [25/9 tot 1/2]

Kunsthuis SYB 
Hoofdstraat 70 
9244 CP Beetsterzwaag 
0512 382376

Groningen __________________
Groninger Museum
Museumeiland 1 - 050.366.65.55 
di-zo 10-17u
□ 'Antieke Bronzen. Meesterwerken 
uit het Shanghai Museum ihkv de serie 
tentoonstellingen: Go China!' [tot 28/9] 
□ 'Tekens aan de wand. Chinees Nieuw 
Realisme en Avant-garde uit de jaren '80 
en '90' [tot 26/10] □ 'Go China! Assen - 
Groningen' [tot 11/11] □ 'New World 
Order - Hedendaagse Installatiekunst en 
fotografie uit China'/'Video & 
Installaties' - Ai Weiwei [tot 23/11]

Haarlem______________ ____________
De Hallen Haarlem
Grote Markt 16 - 023.511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'Album' - Maaike Schoorel/'My bike 
and your swamp' - Andro Wekua/ 
'Winters Hart' - Leo Divendal [tot 23/11]
De Vishal
Grote Markt 20 - 023.532.68.56 
di-za ll-17u zo 13-17u
□ 'Aan het licht gericht' - Geeske 
Bijker, René van den Bos, Noël Drieghe, 
Daniel Gottin, Jan van der Ploeg ... [tot 
5/10] □ 'Nieuw Peil. Noord-Holland 
Biënnale + Kustlijn' [11/10 tot 23/11]
Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62 - 023.511.57.75 
di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'Navigator. Thomas Eggerer in conver
satie met Jacob van Ruisdael en Pieter 
Saenredam' [tot 28/9] □ 'Haarlemse 
muziek in de Gouden Eeuw'/Het Dick 
Hals Project: een technisch onderzoek 
naar zeven schilderijen in het Frans Hals 
museum' [tot 5/10] □ 'De Gouden Eeuw 
begint in Haarlem' [11/10 tot 1/2]
Teylers Museum
Spaarne 16 - 023.531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
□ 'Expeditie Diepzee' [tot 21/9]
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□ 'De Hemel dichterbij halen. .400 jaar 
telescopie in Nederland’ [tot 28/9 ]
□ 'Hedendaagse Britse Penningkunst’ 
[10/6 tot 26/10] □ 'Birth copulation 
death. Werk op papier* - Frank van 
Hemert [tot 22/11]

Heerlen___________________________  
Glaspaleis Heerlen
Bongerd 18 - 045.577.22.00 
ma-za 9-23u zo ll-17u
□ Mies Van Der Rohe Award 2007* 
[tot 25/9] □ 'Instant Urbanism* 
[tot 2/11 ]
Stadsgalerij Heerlen
Bongerd 18 - 045.577.22.10 
di-woe-vr ll-17u do ll-20u za-zo 13-17u
□ 'Een persoonlijke iconografie* - 
Aad de Haas/*Madison Mystery Charger* 
- Jeroen Evertz [tot 2/111

Hilversum_______________ __________
Museum Hilversum
Kerkbrink 6 - 035.629.28.26 
di-za ll-17u zo 12-17u
□ 'De Boer op. Erfgooiers, hoeders van 
het landschap’/Persfotograaf Jacques 
Stevens* [20/9 tot 1/2]

Leeuwarden_______________________  
Fries Museum
Turfmarkt 11 - 058.255.55.01 
di-zo ll-17u
□ '15th Noorderlicht International 
Photofestival: Behind Walls. Eastern 
Europe before 1989/*Beyond Walls. 
Eastern Europe after 1989* [tot 26/101 
Keramiekmuseum Princessehof 
Grote Kerkstraat 11 - 058.2.948.957 
ma-za 10-17u zo 14-17u
□ 'Expressionist in art nouveau. Art nou
veau keramiek* - Henri Breetvelt [tot 
19/101 □ 'Innercity*-Arnie Zimmerman 
[tot 26/101 □ 'A Divine Gift. Aziatishe 
topstukken in Nederland* [2/11 tot 4/11 
□ "Levenswerk 06: Wim Borst’l’Les 
Blessées* - Johan Creten Lot 4/11

Maastricht________________________  
Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - 043.329.01.90 
di-zo ll-17u
□ 'Kunst op papier - Aanwinsten 1996- 
2008. Verworven onder directeur Ronald 
de Leeuw* [tot 12/101 □ ‘Shoeshine, 
Chocolate Bar en andere bewegende 
beelden uit de collectie* [29/9 tot 31/121
□ 'Reisebilde zwischen Leben und Tot* 
- Roman Signer [tot 18/11 □ 'BACA 
Laureaat 2008. John Baldessari*/ 
'Chanting Baldessari. A Masterclass, zes 
jonge kunstenaars van het instituut Jan 
van Eyck presenteren hun werk* - Ruth 
Buchanan & Rachel Koolen, Eleni 
Kamma, Jean Baptiste Maitre, Kristin 
Pogehn, Stephane Querrec [7/10 tot 
25/11 □ 'Palazzo: vroeg-Italiaanse 
Kunst in Nederland (1900 -1940)* [tot 
31/121
Nai Maastricht
Avenue Céramique 226 - 043.350.30.20 
di-zo ll-17u
□ 'Sate Alpha, on the architecture of 
sleep* [tot 5/101

Middelburg________________________  
SBK Middelburg / De Vleeshal & 
de kabinetten van de vleeshal
Zusterstraat 7 - 0118.65.22.00 
di-zo 13-17u
□ 'Funk Staden*- Dias & Riedweg 
[tot 30/31
Zeeuws Museum
Abdij 3 - 0118.62.66.55 
ma-za ll-17u zo 12-17u
□ 'Provincie Zeeuwse Courant (PZC) 
250 jaar* [tot 28/91 □ 'Rood. Back to 
my roots* - Rianne de Witte [tot 5/101
□ 'Telescopie' [20/9 tot 2/21 □ 'Desire' 
- Remy Jungerman [4/10 tot 2/21
□ 'Mode: Heimwee' - Erik Verdonck 
[11/10 tot 2/41

Nijmegen__________________________ 
Museum Het Valkhof
Kelfkensbos 59 - 024.360.88.05 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
□ 'Luxe en decadentie. Leven aan de 
Romeinse goudkust' [tot 4/11
□ 'Amateur-schilder: Rudolphus 
Lauwerier (1797-1883) - fotograaf: 
Gerard Koprfmâcher (1835-1877)' 
[tot 22/11

Noorden__________________________  
Artipoli
Voorweg 2 B - 06.22.37.20.44 
vr 15-21U za ll-17u zo 12-17u 
□ 'schilderijen, tekeningen en animaties' 
- Hanura Hosea [27/9 tot 26/101

Oss_______________________________  
Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 0412.62.93.28 
di-zo 12u30-16u30

□ 'Overschoone Partijen. 19e eeuwse 
kunst uit de collectie Museum Jan 
Cunen'[21/9 tot 30/111

Otterlo____________________________
Kröller-Müller Museum
Houtkampweg 6 - 0318.59.12.41 
di-zo 10-17u
□ 'Nature as Artifice: Nieuw Nederlands 
landschap in fotografie en videokunst' 
[tot 28/91 □ 'Vier uitgebloeide zonne
bloemen' - Vincent Van Gogh [tot 12/101 
□ 'Redone. Conceptuele Kunst uit de 
Collectie' - Sol Lewitt, Gilbert & 
George, Daniel Buren, Richard Long, 
On Kawara, Jan Dibbets. [tot 12/101 
□ 'Kubusproject, 1969-1971'- Ton 
Bruynèl & Carel Visser [tot 4/11 □ Ana 
Maria Tavares [tot 1/31

Purmerend________________________
Museum Waterland
Kaasmarkt 16 - 0299.42.26.05 
di-zo 12-17u
□ Joke Konijn [tot 5/101

Roermond_________________________
Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg 4 - 0475.33.34.96 
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
□ 'Seven Scenes' - Paul Koppers 
[tot 20/101 □ 'Bloesem van de steen' - 
Piet Berghs [tot 30/111

Rotterdam_________________________
Chabot Museum
Museumpark 11 - 010.436.37.13 
di-vr ll-16u30 za ll-17u zo 12-17u
□ 'Zicht op Zeeland. 1933. Het 
Zeeuwse jaar van Chabot. Schilderijen, 
beelden en tekeningen' [7/10 tot 11/11
Historisch Museum Rotterdam 
Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 - 010.217.67.67 
di-vr 10-17u za-zo ll-17u
□ 'Oer-Hollands. Over alles wat Oer- 
Hollands wordt genoemd' [tot 28/91
□ 'Feyenoord 100 jaar* [tot 19/101
• Bridges to Fashion. Topontwerpers uit 
de Nederlandse en Turkse modewereld' 
[18/9 tot 8/21
Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 010.440.03.01 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'China in posters. Een gedroomde 
werkelijkheid' [tot 21/91 □ 'PIG 05049' 
- Christien Meindertsma/'Hutongs van 
Beijing' Ambroise Tézenas [tot 28/91
Wilfried Lentz
Groot Handelsgebouw, Stationsplein 45 
- 010.412.64.59
do-za 13-18u (of op afspraak)
□ Ulrik Heltoft [tot 11/101 □ 'The 
undercover man' - Rosella Biscotti 
[18/10 tot 22/111
Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark 18-20 - 010.441.94.00 
di-za 10-17u
□ ‘Limited/Unlimited - Honderd jaar 
Dutch Design' [tot 12/101 □ 'Mirrored 
Years' - Yayoi Kusama [tot 19/101
□ 'Interventie #5: Bumping Tumble' - 
Karin van Dam/’Interventie #4: 
Horizons' - Geert Mui [tot 16/111
□ 'Vooral geen principes!' - Charles 
Toorop [27/9 tot 18/11 □ Erasmus 
[8/11 tot 8/21
Nederlands Architectuurinstituut (NAi) 
Museumpark 25 - 010.440.12.00 
di-za 10-17u zo ll-17u
□ 'NL28. Olymipsich vuur' [tot 21/91
□ 'Nest 25. Esther Kokmeijer’ [tot 
12/101 □ 'My Public Space. Over 
Publieke Ruimte in Europa' [tot 19/101
□ 'To do. Manifestatie over de ruimtelijke 
opgave van Nederland' [11/10 tot 3/51
Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332 - 010.203.04.05 
di-zo ll-17u
□ 'The New Netherlands-Haagse 
Beemden' - Piet Hein Stulemeijer [tot 
26/101 □ Martien Coppens (1908-1986) 
[20/9 tot 30/111
TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat 50 - 010.413.54.98 
di-zo ll-18u
□ 'As Occasions'-Wendelien van 
Oldenborgh [tot 9/111
Witte de With
Witte de Withstraat 50 - 010.411.01.44 
di-zo ll-18u
□ William Hunt / Sung Hwan Kim 
[tot 26/101

Scheveningen______________________  
Museum Beelden aan Zee
Harteveldstraat 1 - 070.358.58.57 
di-zo ll-17u
□ 'Rijksmuseum aan zee: Hemelse beel
den uit oost en west' [tot 28/21

Schiedam____________ _____________
Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 010.246.36.57 
di-za ll-17u zo 12u30-17u

□ 'States of Self. Tekeningen, foto's, 
animaties en ruimtelijk werk 1990- 
2008' - Karin Arink [tot 12/101 
□ '60 jaar CoBrA. De kleur van de 
vrijheid' [tot 30/111

’s-Hertogenbosch___________________ 
Artis Den Bosch
Boschveldweg 471 - 073.613.50.52 
do-zo 13-17u
□ Anne Daems [tot 19/101
Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 073.687.78.77 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
□ 'Gewoon de jaren '40. Anders kijken 
naar de jaren '40!' [20/9 tot 4/11
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
SM’s
Magistratenlaan 100 - 073.627.36.80 
di+do 13-21u wo+vr-zo 13-17u
□ 'Uit de Collectie: Dutch Design - 
Annelies Plateijdt' [tot 2/111
□ 'The Lightning Testimonies' - Amar 
Kan war [tot 16/111 □ 'It's a small 
world' - Richard Deacon [19/9 tot 
30/111 □ 'Uitgelicht: Betty Woodman'/ 
'Denkende handen, sprekende dingen' - 
Studio Wieki Somers [tot 15/21

Sittard____________________________  
Museum Het Domein Sittard
Kapittelstraat 6 - 046.451.34.60 
di-zo ll-17u
□ 'Focus Marokko [tot 19/101
□ 'Champagne scissors holes' - 
Serge Onnen [tot 19/101 □ 'Gusetroom 
#9: Submarinechannel' [25/10 tot 
30/111 □ 'Dance witches Dance' - 
Lara Schnitger & My Barbarian [tot 
30/111 □ Loeënde klokke - Zjwarte 
rouk. Troubadours uit de regio' 
[1/11 tot 18/11

Tilburg____________________________  
De Pont museum voor hedendaagse 
kunst
Wilhelminapark 1 - 013.543.83.00 
di-zo ll-17u
□ 'Mapping out Paradise' - Marc 
Mulders & Claudy Jongstra [tot 16/111
□ '48 Portraits7 - Gerhard Richter 
[tot 14/61

Utrecht___________________________  
Casco
Nieuwekade 213-215 - 030.231.99.95 
di-zo 12-18u
□ 'Animal Estates' - Fritz Haeg 
[20/9 tot 2/111
Centraal Museum
Nicolaaskerkhof 10 - 030.236.23.62 
di-zo 12-17u vrij 12-21u
□ 'Rietvelds Ranke Ruimtedieren & 
andere creaturen van de avant-garde' 
[tot 26/101 □ 'Het Geheim van Utrecht. 
Stedelijke Fotografie'/'Reizen naar 
China en Tibet' - Koen Wessing/ 
'Wish for Peace. Chinoiserieën van 
Harmen Brethouwer' [tot 26/101
□ 'Standpunten. Anders kijken naar 
de collectie Moderne Kunst' [tot 13/91
□ 'Utrechters dromen van Rome.
Italiaanse invloeden op de Utrechtse 
Oude Meesters' [tot 3/11
□ 'Cultuurschok!! Vaste opstelling 
Romeinse Geschiedenis' [27/10 tot 
31/121 □ 'In de Nicolaikerk: Beeldhouw
kunst voor de Beeldenstorm' [tot 1/11
Expodium
Krugerstraat 11 - 030.261.97.96 
wo-zo 13-18u
□ 'Ut-OPIA'- Kathrin Schlegel, Kristin 
Posehn, Berndnaut Smilde, Simon Hempel, 
Tobias Laukemper & chat, Steve van den 
Bosch, Roel Backaert, Kianoosh 
Motallebi [tot 25/11

Venlo _____ __________
Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 
077.351.34.57, di-zo ll-17u ‘
□ 'The IKOB Collection' - Lili Dujourie, 
Johan van Geluwe, Guillaume Bijl, 
Jan van Imschoot... /'Something and 
Something Else. Een overzicht van de 
aankopen voor de kunstcollectie Océ van 
de afgelopen 5 jaar' [19/9 tot 4/11

Vijfhuizen_________________________  
Kunstfort Vijfhuizen
Spiering weg 613 - 023.564.04.26 
vr-zo Ï3-I7u
□ 'Wens om indiaan te worden; 
verlangen naar transformatie' - Wessel 
Westerveld, Boris Tellegen, Kaleb de 
Groot, Allard Zoetman, Manon 
Bovenkerk ... [8/11 tot 14/121

Weert_____________________________  
Gemeentemuseum Weert - Locatie 
Jacob van Horne
Markt 7 - (0495) 53.19.20 . 
di-zo 14-17u (en op afspraak)
□ 'Open Restauratie Atelier' - Jacob 
van Horne [tot 24/101

Zwolle____________________________
Museum de Fundatie
Blijmarkt 20 / Paleis aan de Blijmarkt - 
0572.38.81.88, di-zo ll-17u 
□ 'Paul Citroen (1896-1983) - Tussen 
modernisme en portret' [21/9 tot 11/11

Oostenrijk__________
Vienna____________________________  
Kunsthalle Wien
Karlsplatz 1 - 01.521.89.33 
dagelijks 10-19u do 10-22u
□ 'Brutal Beauty' - Derek Jarman 
[tot 5/101 □ 'Simulating Intelligence' - 
Judith Fegerl [tot 31/101 □ Zilvinas 
Kempinas [31/10 tot 25/11 □ 'Western 
Motel - Edward Hopper and 
Contemporary Art' [3/10 tot 15/21
BA CA Kunstforum
Freyung 8 - 00431.537.33.26 
ma-zo 10-19u vrl0-22u
□ 'Fotografis. Collection reloaded' 
[tot 29/101 □ 'Licht-Bilder: Von Alfred 
Stieglitz bis Andreas Gursky' [tot 2/111
□ 'Gearges Braque. The Other Picasso' 
[14/11 tot 1/31
Essl Museum
An der Donau Au 1 - 02243.370.50.150 
di-zo 10-18u wo 10-21u
□ 'Overlapping Voices. Israeli and 
Palestinian Artists' [tot 26/101
Museum Moderner Kunst Stiftung 
Ludwig Wien (MUM0K)
Museumsplatz 1 - 01.52500.1400 
di-zo 10-18u.do 10-21u
□ 'Hidden Darts' - Josh Smith [tot 21/91
□ 'Little Drum Roll' - Roland Kollnitz 
[tot 28/91 □ 'Bad Painting. Good Art* 
[tot 12/101 □ 'Mehransichtigkeiten - 
Derain, Kupka, Magritte, Klee ... 
Werner Hofmann zu Ehren' [tot 2/111
□ Peter Kogler 79-08 [31/10 tot 11/11
□ Andreas Eriksson [10/10 tot 11/11
□ 'Classical Modernity' [tot 28/21 
□ 'Fokus 04: Spaces, Actions, Utopias' 
[tot 30/61
Österreichische Galerie im Oberen 
Belvedere
Prinz-Eugen-Strasse 27 - 78.41.58.16 
ma-zo 10-18u
□ 'Donations to the Belvedere by 
Thaddaeus Ropac' tot 21/9]
□ Constantin Luser [tot 14/121
□ Arnulf Reiner/Dieter Roth [26/9 tot 
11/11 □ 'Gustav Klimt and the Kunstschau 
1908'11/10 tot 18/11 □ 'Intervention: 
Franz Kapfer' [22/10 tot 1/31
Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 - 01.587.53.07 
di-za 10-18u
□ Klaus Weber/Tilo Schulz [19/9 tot 9/111

Portugal____________
Porto_____________________________  
Museu Serralves
Rua D. Joao de Castro 210 - 
01.22.615.6590, di-zo 10-19u
□ 'Intersections Intersected' - David 
Goldblatt [tot 12/101 □ 'Artist Writings' 
[tot 19/101 □ Manoel de Oliveiral'All 
the Stories - Serralves Foundation's 
Collection' [tot 2/111

Spanje______________
Barcelona_________________________  
Fundacio Joan Miro
Parc de Montjuic - 0934.439.470 
di-za 10-19u do 10-21u30
□ 'The Nature of Things' - Olafur 
Eliasson [tot 28/91 □ 'American 
Modernism. Works from the Corcoran 
Gallery of Art Collection' [31/10 tot 
25/11
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
□ 'Dissidances' - Nancy Spero [tot 
24/91 □ 'Da capo' - Francesc Torres [tot 
28/91 □ 'Possibility of Action: The Life 
of the Score' [tot 5/101 □ 'MACBA 
Collection XXI'/*Universal Archive. The 
Condition of the Document and the 
Modern Photographic Utopia' [tot 6/11

Bilbao_____________________________
Museo Guggenheim Bilbao 
Abandoibarra Et. 2 - 094.43.59.000 
di-zo 10-20u
□ Juan Muoz [tot 5/101 □ 'Borderline' 
- Robert Ryman, Richard Serra, Carl * 
André, Robert Mangold, Agnes Martin 
[tot 5/101 □ 'Installations: Selections 
from the Guggenheim Collections' 
[tot 11/11 □ 'Masterworks from the 
Kunsthistorisches Museum Vienna' 
[3/10 tot 11/11 □ Cy Twombly [28/10 
tot 15/21

Madrid_____ ■ __________ ______ __
Museo del Prado
Paseo del Prado s/n - 091.330.28.00 
ma-zo 9-20u
□ 'The Lepanto Paintings' - Cy Twombly/ 
'Snayers, Callot and Battle Paintings' 
[tot 28/91 □ 'Rembrandt, History 
Painter' [15/10 tot 6/11 □ Among Gods 
and Men. Classical Sculptures from the 
Albertinum in Dresden and the Museo 
del Prado' [4/11 tot 12/41
Museo Thyssen-Bornemisza
Paseo del Prado 8 - 091.369.01.51 
di-zo 10-19u
□ 'Pieter Saenredam - Contexts of the 
permanent collection 22' [11/11 tot 15/21

Santiago de Compostela_____________ 
Centro Galego de Arte Contemporanea 
- cgac
Rua Ramon del Valle Inclan s/n - 
0981.57.79.26, di-za ll-20u zo ll-14u
□ 'The Shadow of history' - Dora 
Garcia, Hans-Peter Feldmann, Hanne 
Darboven ... [tot 5/101 □ Waltercio 
Caldas [18/9 tot 7/121

Zwitserland
Aarau_____________________________  
Aargauer Kunsthaus
Aargauerplatz - 062.835.23.30 
di-zo 10-17u do 10-20u
□ 'Stilles Leben. Geschichten von 
stummen Dingen' - Mark Wal linger/ 
'Caravan 1' - Linda Herzog [tot 16/111

Basel____________ ________________
Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 061.206.62.62 
di-zo 10-17u
□ 'Vues remarquables des Montagnes 
de la Suisse' - Caspar Wolf [tot 30/111
□ 'The Magic of Things. Still-Life 
Painting 1500-1800' [tot 4/11 □ 'Les 
yeux enchantés'- Arp, Ray, Ernst, Miró, 
Oppenheim, Picabia ... [27/9 tot 18/11
Museum fiir Gegenwartkunst
St. Alban-Rheinweg 60 - 061.272.81.83 
di-zo 10-17u
□ 'Above-the-Fold' - Erkmen, Floyer, 
Lamelas / 'Collection Selection' - 
Wallinger, Horn, Sandback, Wool, van 
Doesburg, Fontana, Gris, Klee, Newman, 
Trauber-Arp, Vantongerloo [tot 12/101
□ Corsin Fontana 1/11 tot 1/21 
□ 'Fokus: Hannah Villiger' [24/10 tot 1/3]

Bern ______ ______________________
Kunsthalle Bern
Helvetiaplatz 1 - 031.350.00.40 
di 10-19u ma-zo 10-17u
□ 'Tight, Repeating Boredom' - 
Koenraad Dedobbeleer & Rita McBride 
[4/10 tot 30/111
Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3 - 
0041.31.359.01.01 
di-zo 10-17u do 10-21u
□ 'East of Eden. A Garden Show. Lost 
Paradise - The Angel's Gaze'/'East of 
Eden. A Garden Show. Art Playground - 
The Front Garden' [26/101 □ 'A 
Collector's Eye on Paul Klee. New 
Collection Presentation' [8/11 tot 18/11

Luzern____________________________  
Kunstmuseum Luzern
Europaplatz 1 - 041.226.78.00 
wo 10-20u di-zo 10-18u
□ 'A Look into the Distance. Landscape 
Painting from the Princely Collections of 
the House of Liechtenstein 15th to 19th 
Centuries' [tot 5/101 □ 'Swiss Masters. 
Collection Display for the 75 - year 
Jubilee of the Bernhard Eglin Foundation' 
[tot 5/101 □ 'Nothing More Natural' - 
Anne-Mie Van Kerckhoven / 'revisited' - 
Leopold Hâfliger [tot 23/111 
Hiroshi Sugimoto [25/10 tot 25/11

Winterthur________________________
Fotomuseum Winterthur
Grüzenstrasse 44 - 052.234.10.60 
di-vr 12-18u za-zo ll-17u wo 12-19u30
□ 'Jedermann Collection. Set 5 from 
Fotomuseum Winterthur collection' [tot 
12/101 □ 'Darkside: Photographic Desire 
and Sexuality Photographed' [tot 16/111 
Kunstmuseum Winterthur 
MusëumstraBe 52 - 052.267.51.62 
di 10-20u wo-zo 10-17u
□ 'Giorgio de Chirico: Werke 1909- 
1971 aus Schweizer Sammlungen' 
[tot 23/111

Zürich____________i______________
Haunch of Venison
Lessingstrasse 5 - 043.422.8888 
di-vr 14-18u za ll-16u
□ Richard Long [tot 16/91 □ 'Related* - 
Anthony Goicolea [tot 4/101
□ 'Snowflakes over a burning house' - 
Daniele Buetti [tot 11/101 □ 'Peace and

agriculture in a pre-romantic ideal 
landscape, without sublime terrors' 
[tot 25/101
Kunsthalle Zürich
LimmatstraBe 270 - 01.272.15.15 
di-vr 12-18u za-zo ll-17u
□ Derek Jarman I Luke Fowler [tot 
2/111
Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 01.251.67.65 
di-do 10-21u vr-zo 10-17u 
□ 'A house for the Avant-garde. The col
lection of Richard Kisling' [tot 28/91
□ 'Illuminations' - Saul Steinberg [tot 
2/111 □ 'Picture Ballot 2008' [17/10 tot 
4/11 □ 'Rivoluzione! - Italian 
Modernism from Segantini to Balla' 
[26/9 tot 11/11
Migros Museum fiir Gegenwartskunst 
Zürich
Limmastrasse 270 - 044.277.20.50 
di-wo-vr 12-18u do 12-20u za-zo ll-17u
□ 'Of those who will survive' [tot 30/91
□ Tadeusz Kantor [tot 16/111
Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 01.383.43.76 
di-zo 10-17u
□ 'Dreams of Glass' - Daum Gallé 
Tiffany [tot 5/101 □ 'Swiss Federal 
Design Grants 2008' [7/11 tot 1/21
Museum fiir Gestaltung
Austellungsstrasse 60 - 043.446.67.67 
di-dol0-20u vr-zo 10-17u
□ 'SurroundThings. Alfredo Hàberli 
Design Development' [tot 21/91 □ 'Short 
Stories - In Contemporary Photography* 
[24/9 tot 4/11 □ 'Head to Head - 
Political Portraits' [31/10 tot 22/21
Museum Rietberg
Gablerstrasse 15 - 01/202.45.28 
di-zo 10-17u wo 10-20u
□ 'Picturesque Views. Frühe Fotografie 
in Indien' [tot 26/101

De volgende De Witte Raaf verschijnt 
op 15 november 2008. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 oktober 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 November 15,2008. 
Please send your information before 
October 15,2008 to: Postbus 1428, 
B-1000 Brussel 1.
e-mail: info@dewitteraaf.be
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^ues
13 09 >05 10
opening 13 september
toegankelijk van 14 september > 5 oktober, 

wo-do-vrij 14 tot 17u, za-zo 10 tot 12u, 14 tot 18u 
meeting point bezoekerscentrum
Mulle de Terschueren,

leperstraat 42, 8700 Tielt 
info Cultuurcentrum Gildhof, 
T 051 40 29 35, frederik.vanlaere@tielt.be

Michael Aerts 
Vadim Vosters 
Stief Desmet 
Heidi Voet 
Tim Volckaert

Cuesta, actuele kunst in Tielt Tiëlt fuuzxems
KNS bvba
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Gildhof
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Colofon
Inhoudsopgave met de steun van

De Vlaamse Regering — De Mondriaan Stichting
Redactie

nummer 129 september - oktober 2007

I Koen Brams & Dirk Pültau Kunst en het museum: een 
gesprek met Joëlle Tuerlinckx 1 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 Cortier, 
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

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

Hoofdredacteur: Dirk Pültau
Zakelijke leiding: Dirk Mertens
Redactiesecretariaat: Thomas Olbrechts
Eindredactie: Dirk Mertens (tweede katern),
Dirk Pültau (eerste katern), Bart Meuleman (pp. 24-27)
Corrector: Dirk Mertens
Vormgeving: Inge Ketelers
Publiciteit: Thomas Olbrechts

Personalia

Praktische gegevens
ISSN: 0774-8523
BTW nummer: BE 456.630.567
Verschijningsritme: Tweemaandelijks

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 W1T1' 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

I Daniël Rovers Wie gemeinich 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 (H) 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 II: 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

nummer 132 maart - april 2008

I Geert Bekaert Het fascinerende begin I Bart Verschaffel 
Geen glorie zonder tragiek! Over de trofeefiguur in hét oeuvre 
van Giorgio De Chirico (en Piranesi) I Koen Brams & Dirk 
Pültau Portret van de kunstenaar als een jongeman. 
Interview met Philippe Van Snick I Alied Ottevanger 
Willinks vergeten start in Delft I De briefwisseling tussen 
Adolf Merckx en Jan Walravens, slot: onrust in Celbeton en 
publicatiehonger (Inleiding Carien Gibcus)

nummer 133 mei - juni 2008____________________

I Bart Meuleman ’771 Merel van Tilburg Ferdinand Hodler 
en de uitvinding van het parallellisme I Sandra Kisters 
Georgia O’Keeffe - de lancering van een kunstenaar (revisi
ted) I Steven Humblet Het tegenstrijdige debuut van 
Jacques Henri Lartigue I Steven ten Thije Gerhard Richters 
Domfenster (2007) I Koen Brams & Dirk Pültau De geschie
denis van het NICC. Aflevering 1: De bezetting van het ICC: 
Gesprek met Christine Clinckx en Patries Wichers (Hit & 
Run) / Gesprek met Danny Devos

nummer 134 juli - augustus 2008

I Herman Paul De oorsprong en het begin. Filosofische 
reflecties aan de hand van Kafka I Leo Samama Opus 1 I 
Bart Meuleman Denk maar niet dat het ooit is begonnen! I 
Hans De Wolf Over het opgeschrikte naakt in de badkuip en 
de bruikbaarheid van het begrip ‘jonge stijl’ voor het oeuvre 
van Marcel Duchamp I Steven Humblet Francesca 
Woodman I Marc Holthof Raised by Zombies. Over moder
nisme als misbruik en het werk van Mike Kelley

Jan Blommaert Doceert Afrikaanse taalkunde en socio
linguïstiek aan de Universiteit Gent, ‘taal in onderwijs’ aan 
het Institute of Education van de University of London, en 
linguïstische antropologie aan de Universiteiten van Tilburg 
en van Jyvâskylà (Finland). In 2007 verscheen De crisis van 
de democratie - Commentaren op actuele politiek bij Uitgeverij 
Epo (Berchem/ Antwerpen).

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

Caroline A. Jones Professor kunstgeschiedenis aan hot 
Massachusetts Institute of Technology (MIP). auteur van 
Machine in the Studia Cor^tructing the Postwar American 
Artist (13Q&)ai van Eyesight Alone. Clement Greenberg’s 
Modernism and the Bureaucratization of the Senses (2006), 
beide University of Chicago Press. Binnenkort verschijnt 
haar boek Desires for the World Picture, over wereldtentoon
stellingen, nationale paviljoenen en biënnalecultuur.

Rudi Laermans Als gewoon hoogleraar verbonden aan de 
Faculteit Sociale Wetenschappen van de KULeuven, waar 
hij deel uitmaakt van het Centrum voor Sociologisch 
Onderzoek (CeSO) en het Centrum voor Cultuursociologie 
leidt. Tevens gastdocent Theorie aan P.A.R.T.S (Brussel) en 
binnen de opleiding Critica! Studies van Lund University & 
Malmö Art Academy. Samen met Pascal Gielen publiceerde 
hij Een omgeving voor actuele kunst (2004) en Cultureel Goed. 
Over het (nieuwe) erfgoedregiem (2005).

Dirk Lauwaert Doceert over film aan het R.I.T.S, over 
fotografie aan Sint-Lukas (Brussel). Publicist. Van hem ver
scheen in 1996 de essaybundel Artikels in de boekenreeks 
De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitgever). In 2006 ver
scheen de bundel Dromen van een expeditie. Geschriften over 
film 1971-2001 (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen). In 2007 
volgde Lichtpapier als deel 3 in de reeks ‘Bibliotheek van de 
fotografie’, uitgegeven door het FotoMuseum Antwerpen 
en het FotoMuseum Rotterdam.

Bart Meuleman Maakt theater en schrijft essays, kinder
boeken en gedichten. In 2008 verscheen de poëziebundel 
Omdat ik ziek werd (Querido).

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

Joëlle Tuerlinckx Kunstenaar, leeft en werkt te Brussel. 
Recente solotentoonstelling: Le Présent absolument in de 
Galerie Nâchst St. Stephan, Wenen (26 apriI-26 juli 2008). 
Zie www.schwarzwaelder.at.

Bart Verschaffel Als hoogleraar verbonden aan de Vak
groep Architectuur & Stedenbouw van de Universiteit Gent. 
Publiceert op het gebied van de cultuurfilosofie, de architec
tuur- en kunstheorie, en de esthetica, met als belangrijkste 
monografische publicaties: De glans der dingen (1989): 
Figuren/essays (1995); Architecture is (as) a gesture (2001); 
A propos de Balthus (2004); Van Hermes en Hestia. Teksten 
over architectuur (2006); Essais sur les genres en peinture. 
Nature morte, portrait, paysage (2007).

Planning 
nummer 136 
nummer 137 
nummer 138 
nummer 139 
nummer 140 
nummer 141

verschijnt
15 november 2008

15 januari 2009
15 maart 2009

15 mei 2009
15 juli 2009

15 september 2009

deadline
15 oktober 2008

15 december 2008
15 februari 2009

15 april 2009
15 juni 2009

15 augustus 2009

Oplage: 15.000 ex.
Gratis beschikbaar in archieven, artotheken hihletkrexen, 
culturele cafés, culturele conta,gareries, instellingen voor 
hoger en dockas kunstonderwijs, kunstboekhandels, 
musea en stichtingen voor beeldende kunst

Abonnement
De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift 
financieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement 
aangewezen. Het abonnement vangt aan na ontvangst van 
betaling en geldt voor zes nummers. Het abonnement kan 
op elk moment ingaan. Losse nummers van De Witte Raaf 
kunnen (na)besteld worden. Let op: de stortingen moeten 
op andere rekeningnummers gebeuren naargelang de 
plaats van waaruit u geld overmaakt!

Rekeningnummers
KBC Brussel 422-2181611-46
TRIODOS Nederland 78.49.28.835
Buitenland (binnen Europa):
IBAN: BE33 4222 1816 1146 -BIC: KREDBEBB
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waar
mee u uw abonnement wilt laten beginnen!

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

Tarieven Buitenland
Abonnement € 25,00
Steunabonnement € 50,00
Losse nummers € 7,00

— Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder voorafgaan- 
delijke toestemming van de uitgever en de auteurs.

— De rechten voor de illustraties en de teksten werden naar best vermogen 
geregeld. Andere rechthebbenden gelieve zich te wenden tot de redactie.

— Schriftelijke reacties kunnen gepubliceerd worden maar de redactie 
behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten.

— Ongevraagde bijdragen worden niet teruggestuurd.

Uitgever: DWR/TWR vzw
Postbus 1428, B-1000 Brussel 1
Tel. 32(0)2 223.14.50-Fax 32(0)2 223.23.18
http://www.dewitteraaf.be — e-mail: info@dewitteraaf.be
Verantwoordelijke uitgever: Dirk Mertens, 
Turnhoutsebaan 109, 2140 Antwerpen
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L. BRUTSAERT

BRUSTOR^ 
PROSTOR

INNOVATORS IN SUN SYSTEMS
Kapitalo

telenet 5 solutions
Communicatieoplossingen die met uw organisatie meegroeien 
www.telenetsolutions.be

http://www.schwarzwaelder.at
http://www.dewitteraaf.be
mailto:info@dewitteraaf.be
http://www.telenetsolutions.be
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dobbeleer & Rita McBi

IGHT, REPEATING BOREDO

4.10- 30.11.2008

Kunsthalle Bern 
Helvetiaplatz 1 
CH-3005 Bern

T+41 31 350 00 40
F+41 313 50 00 41 

info@kunsthalle-bem .ch 
ww w.kunsthalle-bem .ch

Photo: André Morin, Paris, © Frac Bourgogne


