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Het landschap

Kan men anders over de wereld den
ken zonder de wereld ook of éérst an
ders te zien? Het is niet gemakkelijk 
anders te kijken. Wereldbeelden zijn 
ontwikkeld in een traag en halfbewust 
proces, en een lange beeldtraditie is 
neergeslagen in codes die het maken 
en bekijken van voorstellingen van de 
wereld regelen. Het landschap is er 
één van. De term ‘landschap’ duidt 
niet enkel een artistiek beeldgenre aan, 
maar fungeert ook en steeds meer bin
nen de ecologie en de stedenbouw, de 
politiek en het toerisme. In dit num
mer van De Witte Raaf wordt het 
landschapsthema teruggebracht naar 
de kunst, om via deze beperking scher
per te zien wat er gebeurt wanneer de 
term breed of overdrachtelijk wordt 
gebruikt,en om na te gaan wanneer hij 
zijn greep verliest op contemporaine 
voorstellingen van de menselijke ‘om
geving’. Het landschap nader bepalen 
is zo een bijdrage leveren tot het scher
per zien en benoemen van wat géén 
landschap meer is.
Het landschapsthema groepeert arti
kelen van Steven Jacobs, Dirk 
Lauwaert, Sven Lütticken, Allan 
Sekula en Bart Verschaffel. De 
kunstenaarsbijdrage van Luc Deleu 
stelt voor om het Kattendijkdok te 
Antwerpen om te vormen tot een 
containerterminal - men hale het 
stadsplan erbij. Van Sven Sterken is 
een bijdrage opgenomen die de ge
schiedenis van de kinetische kunst en 
lichtkunst van de twintigste eeuw sa
menvat en problematiseert.

Bart Verschaffel

De kunstenaarsbijdrage in het vorig 
nummer van De Witte Raaf bestond uit 
twee foto’s van Lidwien van de Ven. 
De drukkwaliteit liet echter te wensen 
over waardoor de beelden veel verlo
ren aan kracht en betekenis. De Witte 
Raaf verontschuldigt zich bij de kun
stenaar.

Bart Verschaffel

De wereld van het landschap
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Es ist die ‘entgleitende Nahe’ dessen, was 
uns so seltsam angeht und doch nicht zu 
fassen ist, was aus der Fremdheit Feme 
entstehen lasst.
Otto Friedrich Bollnow

Alois Riegl opent zijn essay over Die 
Stimmung als Inhalt der modernen Kunst 
( 1899) met het evoceren van het landschaps- 
dispositief. Zijn tekst beschrijft een 
landschapservaring, maar roept bij de lezer 
onmiddellijk een landschapsbeeld in herin
nering. “Op een eenzame Alpentop ben ik 
gaan zitten. Aan mijn voeten zinkt de aarde 
steil naar beneden, zodat niets nabij en bin
nen mijn handbereik is, en niets mijn tastzin 
wekt. Hier is kijken alles.” [1] Niets binnen 
handbereik, er valt niets te plannen of te 
doen, men kan alleen maar kijken: het land
schap komt tot stand door het kijkpunt los te 
maken en te isoleren van het blikveld. Het 
potentiële handelingsbereik krimpt in tot 
die kijkpost waar er nauwelijks of geen 
plaats is om te handelen. De kijker wordt zo 
getransformeerd tot beschouwer. En tegen
over de beschouwer, niet hier maar daar, 
verschijnt het landschap, een verzelf
standigde Wereld die geen ‘omgeving’ meer 
is. Met de woorden van de landschaps- 
historicus Alain Corbin: “Wanneer we kij
ken naar een landschap, voelen we ons 
tegelijk voor en buiten een ruimte geplaatst. 
Voor de beschouwer wordt deze ruimte een 
voorstelling - dus iets wat buiten hemzelf 
staat.” [2] Een landschap heeft de structuur 
en de afstandelijkheid van een beeld.

Riegl beschrijft verder hoe de dingen 
in de afstandelijke beschouwing verschij
nen: gelijkmatig, nevengeschikt, en daar
door als overgoten met “eine vereinigende 
Ruhe”. Vanuit het handelingsperspectief

verschijnen de dingen ongelijkmatig: niet 
alles is immers even bruikbaar of gevaarlijk 
en dus belangrijk. De aandacht is gericht op 
wat er kan of zal gebeuren, en speurt naar 
actoren en intriges. Het lichaam anticipeert 
op de beweging en de perceptie is toege
spitst, geïnteresseerd en selectief. Wanneer 
we daarentegen op Riegls rotsblok gaan 
zitten, en zo kiezen voor een plek waar niets 
te doen valt, worden we als vanzelf rustig en 
kijken kalm naar de dingen. Deze gelijk
matigheid -aldus Riegl - “verenigt”: ze 
roept een esthetisch-morele ervaring op van 
harmonie en van vrede: “ein unaussprech- 
liches Gefühl der Beseeligung, Beruhigung, 
Harmonie”. Een geluks- en harmoniegevoel 
dat volgens Riegl de beschouwer de intuïtie 
oplevert dat “over alle tegenstellingen heen 
die onze onvolmaakte zintuigen in onze 
nabijheid voortoveren, iets onvatbaars, een 
Wereldziel alle dingen doortrekt en in vol
maakte samenklank verenigt”.

Op deze intuïtieve zekerheid van het 
één-zijn van alles, die Riegl met Stimmung 
in verband brengt, kom ik verderop terug. 
Voor we de vraag naar het mogelijk waar
heidsgehalte van het landschap stellen, dient 
immers de betekenisstructuur van het 
landschapsbeeld geanalyseerd te worden. 
De elementen van Stimmung, de factoren 
van het landschapsdispositief zijn “Ruhe 
und Femsicht”. In een essay over Jacob van 
Ruisdael (1902) komt Riegl op de hoofd
vraag van het Stimmungs-essay terug, en 
voegt hij een derde element toe dat voor het 
landschapsbeeld wellicht secundair, maar 
voor de bepaling van Stimmung wel wezen
lijk is: de lucht of hct Luftraum. [3] Het is 
namelijk de lucht die de contouren, de 
scherpte, de tastbaarheid van de dingen ver
zacht, en eenheid van alles suggereert. De 
lucht “verbindt alle ineen landschapsbeeld 
verenigde afzonderlijke dingen, op en ho
vende aarde, tot een samenhorig geheel...” 

' Welk kijkdispositief of - met een term 
van Corbin - welke “esthétique impérative”

brengt Riegl ertoe om daar, op dat rotsblok, 
te rusten en te kijken? Welk betekeniseffect 
produceert de afstandelijkheid van Riegls 
point de vue, waarover Corbin schrijft? Mijn 
stelling is dat het landschapsbeeld gestruc
tureerd wordt, vooreerst: door het stilleggen 
en transformeren van het handelings
perspectief (rust) en het laten verschijnen 
van de Wereld, en ten tweede, complemen
tair, door het structureren van die wereld als 
verte. Het verder opladen van het beeld met 
Stimmung door het inzetten van het vage, 
kenmerkt slechts een bijzondere - zij het 
zeer belangrijke- variant van het land
schapsbeeld, en dient afzonderlijk en in 
tweede orde behandeld te worden. Mijn 
eerste vraag is dus: wat heeft het land- 
schap(sbeeld) met rust en met verte te ma
ken? En vervolgens: wat heeft het land
schap en/of de kunst met vaagheid?

De Wereld van het landschap

De basisvooronderstelling van mijn argu
ment is dat het landschap niet een 
ongereflecteerde afbeelding is van een ‘om
geving’ waarin mensen vertoeven, maar, 
integendeel, een zeer gecodeerd beeldtype 
met een specifieke structuur, dat iets zicht
baar maakt of een betekenis voorstelt die 
niet afbeeldbaar want niet zomaar zichtbaar 
is: de Wereld. De Wereld, die geponeerd 
wordt als receptakel van alle omgevingen 
waarin mensen handelen, wordt tegelijkdoor 
die handelingsinteresse voorondersteld en 
bedekt: mensen leven in hun omgevingen, 
de wereld begint voorbij wat hen bekom
mert en als dusdanig verschijnt hij niet. Het 
landschapsbeeld toont daarom een Wereld 
die alleen maar op beelden te zien is, en 
doorgaans weinig lijkt op wat ‘in werkelijk
heid’ te zien valt. De landschappen die wel 
‘echt bestaan’ want gefotografeerd zijn of 
bezocht kunnen worden, zijn duidelijk af
geleid van dit landschapsbeeld: ze zijn het 
resultaat van zeer sterk gecodeerde percep-
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ties, die geheel door de landschapscode 
geregeld worden, en er voor zorgen dat we, 
in werkelijkheid, een omgeving tot beeld 
van de Wereld kunnen transformeren.

We leven spontaan vanuit een hande- 
lingsperspectief en met een handelings- 
interesse die, met het lichaam als centrum, 
een ‘omgeving’ structureert en laat uitdijen. 
Het nabije, wat het meest bekommert, lijkt 
het meest werkelijk en belangrijk. “Het vergt 
moeite de Wereld zo te ont-wonen dat men 
hem niet meer met de vooringenomen blik 
van de ingezetene ziet, die alles op zichzelf 
en zijn behoeften betrekt [...]” [4] Natuur
lijk weten we dat de werkelijkheid groter is 
dan ons handelingsveld, en weten we dat 
alle omgevingen en alle levens zich in de
zelfde wereld afspelen. Maar die wereld 
zelf verschijnt eigenlijk nooit. Hij doemt 
slechts op achter alles wat ons bekommert 
en aangaat. Immanuel Kant zegt daarom dat 
de wereld geen empirisch gegeven is, maar 
een regulatieve Idee, dat wil zeggen een 
basisprincipe met behulp waarvan we erva
ringen ordenen. Er zijn zeker meerdere 
manieren om die Idee van de Wereld te 
visualiseren of te symboliseren, zoals de 
wereldbol en de landkaart of satellietfoto. 
Deze beide voorstellingswijzen onderhou
den ingewikkelde verhoudingen met het land- 
schap, en worden er soms mee gecombi
neerd, bijvoorbeeld door een landkaart in een 
strip van landschapjes in te kaderen, door een 
panoramisch landschap te laten overgaan in 
een quasi-stadsplan, enzovoort. Het land
schap is echter een specifieke visualisering. 
Het landschapsbeeld legt het handelen stil, 
beperkt het handelingsveld, en laat de wereld 
die we achter en onder de ‘omgevingen’ 
vermoeden, verschijnen, op zichzelf, dààr, 
tegenover ons, zelfstandig én ver.

Rusten betekent: niethandelen, en dus, 
omdat de handelingsinteresse nu eenmaal 
éérst komt, het opschorten van het handelen 
en het desactiveren van de houdingen en de 
automatismen die het handelen begeleiden. 
Het beeld transformeert zo de perceptie: 
alle zintuigen die de ruimte als omgeving 
structureren, die rondom rond het onmid
dellijke handelingsbereik scannen en con
troleren (reuk, gehoor, tastbereik), worden 
stilgelegd. De blik die normaal heen en weer 
flitst en draait, wordt binnen een kader ge
houden en zo gefixeerd. Elk beeld (en daar
mee bedoel ik de vlakke, tweedimensionale 
afbeelding, niet een sculptuur), induceert 
dus ‘rust’ -om het even wat het beeld 
voorstelt. Elk beeld opent vanzelf een ruimte 
die men niet kan betreden en waarbinnen 
men niet kan handelen. Alle beeldtypes die 
iets vertellen, trachten evenwel een imagi
naire betrokkenheid of deelname uit te lok
ken die de afstandelijkheid opheft.

Elk beeld sluit de kijker sowieso uit en 
maakt hem/haar tot ‘beschouwer’, maar het 
landschapsbeeld nodigt hem bovendien uit 
om als beschouwer in het beeld zijn plaats in 
te nemen. De rust waar het beeld toe dwingt, 
is expliciet het uitgangspunt van het land
schap. Het landschapsbeeld volgt zo de rich
ting van de basisstructuur van het beeld.

(Soundscapes?)

“Dem Auge allein...”: kan men een land
schap - of: kan men ‘de Wereld’ - horen! 
Soundscapes zijn, doordat het gehoor min
der gericht of toegespitst kan worden, altijd 
‘omgevingen’. Een soundscape wordt een 
landschap en raakt betrokken op de wereld 
wanneer de geluiden betrokken worden op 
de stilte die ‘achter’ of structureel ‘voor’ 
alle geluid voorondersteld wordt. De we
reld ligt voorbij het gehoor- en het poten
tiële handelingsbereik, en komt in de stilte 
naar voor. In de stilte hoort men de verte: “Ie 
rien est immense aux oreilles” (Paul Valéry). 
Het verlangen naar landschap en het verlan
gen naar stilte roepen elkaar op.

Ruhe

De eerste beslissing in de constructie van 
hét landschapsbeeld betreft de voorgrond. 
De inzet van deze beslissing laat zich het 
best verduidelijken door het landschaps
beeld tegenover het historiebeeld te stellen. 
Het historiebeeld is theatraal: de handeling, 
die in werkelijkheid natuurlijk vele aspec
ten heeft, wordt exclusief naar één zijde en 
zo naar de toeschouwer toegekeerd; de han
deling speelt zich af op de voorgrond (door
gaans centraal) en de handelingsruimte vult 
nagenoeg het hele beeld. Wanneer de han
deling wordt verdeeld in episodes, komen 
de nevenmomenten mee in beeld - door de 
opstelling van personages en attributen -, 
en worden de momenten van handeling vol
gens belangrijkheid en vaste codes in het 
beeld geplaatst (we ‘lezen’ bijvoorbeeld 
van links naar rechts, dus links gaat vooraf

2 aan rechts, enzovoort). Cruciaal is evenwel 

dat de middengrond narratief en visueel 
aansluit bij de voorgrond. In het historie
beeld wordt de handeling steeds naar de 
toeschouwer toegespeeld, en de afstand tus
sen beschouwer en handeling wordt daarom 
klein gehouden. Het beeld maakt de toe
schouwer tot een getuige, en plaatst hem 
daarom steeds binnen gehoorafstand. De 
getuige moet immers kunnen horen wat er 
gezegd wordt, de gezichten lezen, sympa
thiseren, handelingen of reacties identifice
ren en goed- of afkeuren, enzovoort.

Het landschapsbeeld keert de setting 
van het historiebeeld om. Vooreerst wordt 
het (imaginaire) handelingsbereik van de 
toeschouwer ingeperkt. Een radicale optie 
is om het perspectief hoog te plaatsen, en de 
voorgrond dus helemaal weg te laten, waar
door de imaginaire toeschouwerspositie niet 
aansluit op de beeldruimte. Dikwijls wordt 
die toeschouwerspositie wel verlengd in de 
beeldruimte, en maakt ze dus imaginair deel 
uit van de wereld die in het beeld verschijnt, 
maar wordt de mogelijkheid om in het beeld 
te treden - zoals bij Riegl op de Alpenrots - 
onmiddellijk afgestopt. De omgeving van 
de beschouwer krimpt tot een kijkpost: de 
beschouwer die het beeld ‘binnengaat’, komt 
terecht op een plek waar men niet veel meer 
kan doen dan kijken. Wanneer die voor
grond wél bezet wordt door een handeling 
(personages, een situatie, rekwisieten), die 
vanzelf de handelingsinteresse en de nieuws
gierigheid van de beschouwer wekt en de 
drang om te interpreteren en te vertellen in 
gang zet, wordt dit effect geminimaliseerd. 
Dit kan door de figuren klein te houden 
waardoor ze meteen ook buiten gehoor
afstand blijven, door het tafereel naar de 
kant te schuiven of vanuit een verhoogd 
gezichtspunt er overheen te kijken, en, alge
mener, door de handelingsruimte van de 
voorgrond zo smal mogelijk te maken, of 
door ze schuin af te snijden waardoor ze 
slechts een hoek van het beeld vult. Cruciaal 
is steeds dat de toeschouwerspositie of de 
voorgrond losgemaakt wordt van de midden
grond.

De tweede beslissing die het land
schapsbeeld bepaalt, en in varianten ver
deelt, betreft de wijze waarop de ruimte 
voorbij de voorgrond, en dus voorbij de 
gehoorafstand gearticuleerd wordt. De ele
menten zijn: middengrond, verte, horizon 
en lucht. Voorbij de voorgrond kan men 
geen stemmen en geen gezichten meer on
derscheiden, en dus nauwelijks nog verha
len vermoeden die inleving veroorzaken en 
uitnodigen om in de handeling te treden. 
Vanaf de middengrond kan men niet meer 
dramatiseren. Alles wordt er gelijkwaardig 
en verzinkt - met Rilke - in “die grosse 
Ruhe der Dinge”. Voor elk beeld dient het 
respectievelijke aandeel van middengrond, 
verte, lucht bepaald, en moet gekozen wor
den hoe ze zich verhouden. Midden- en 
achtergrond of verte, wereld en lucht, kun
nen rustig in elkaar overgaan of, integen
deel, zich volgens verschillende formules 
dramatisch en contrastrijk tof elkaar ver
houden. Dit wordt verder gecompliceerd 
door de gepaste kwalitatieve invullingen, 
die graden van bewoonbaarheid en zelfs 
leefbaarheid aangeven, en bijvoorbeeld van 
de achtergrond en zelfs de middengrond 
‘natuur’ maken. Wanneer daar geen torens 
of steden of schepen meer zijn, maar enkel 
nog woud of zelfs aarde waar niets meer 
groeit - zee, ij s, rots - dan kan dit de seman
tische contrasten tussen handeling of ver
haal en de Wereld verhevigen. Dit kan zo 
ver gaan dat de elementen opnieuw een 
geologisch ‘drama’ opvoeren, dat ons tot 
aan de grens van het landschapsgenre brengt. 
Maar wat in die verschillende varianten in 
verschillende gedaanten éérst verschijnt, is 
het eigenlijke onderwerp van het landschaps
beeld: de Wereld. (Ton Lemaire zoekt in de 
goede richting, maar misbegrijpt het land
schap als het “verband tussen cultuur en 
natuur, zo dat de cultuur is ondergeschikt 
gemaakt aan de natuur. Het landschap stelt 
niet de cultuur tegenover de natuur, maar 
toont het handelingsbereik van de mens als 
kleiner of ondergeschikt aan de Wereld. Het 
onderwerp van het landschap is niet de 
natuur of de verhouding van mens en na
tuur: de ‘natuur’ is slechts één van de moge
lijke gedaantes van de Wereld. Ook een stad 
of een grootstad kan perfect als landschap 
gezien of afgebeeld worden.”) [5] In een 
van de vroegste bepalingen van het genre 
stelt Thomas Blount (1656) dat “all that 
which in a Picture is not body or argument 
is Landskip”. [6] In het landschapsbeeld 
verschijnt de wereld zonder ‘argument’ of 
handeling, een wereld groter dan alle verha
len en alle levens, die niet door al die over
lappende handelingsvelden gevuld kan wor
den. In het landschap doet de Wereld wat de 
tijd lijkt toe te komen, en vergeet het men
selijke handelen.

De voorstellingen die de betekenisstructuur 
van het landschapsbeeld exemplifiëren, zijn 
daarom de beelden die het menselijke han
delen - en de omgeving die de voorgrond 
vult - ook in de beeldopbouw duidelijk te
genover een Wereld stellen die onbewoond 
en zonder mensen is. Ik geef hiervan drie 
voorbeelden. De veldslag van Alexander 
(1529) van Albrecht Altdorfer verschiet 
herhaalde malen van perspectief, en toont 
eerst, tot op een derde van het beeld, een 
uitgestrekt slagveld vol figuurtjes, daarbo
ven in twee stappen een donker gehouden 
middengrond met bergen en een stad, waarop 
geen figuren maar enkel nog gebouwen te 
onderscheiden zijn, en nogmaals daarbo
ven, niet een horizon of lucht, maar blauwige 
verre zeeën en bergketens met daarboven 
een wolkenhemel en zonsondergang, ge
zien vanuit een zeer hoog perspectief dat 
achter de middengrond naar beneden kijkt. 
Een boekminiatuur van Jean Colombe uit 
de Très Riches Heures van de Hertog van 
Berry (ca. 1485), met een voorstelling van 
de overwinning van koning David, heeft 
dezelfde structuur: de onderste beeldhelft is 
gevuld met een diepteloze voorgrond vol 
krijgsgewoel, die eindigt op een stapeling 
van helmen en een bos lansen, waar bo
venop ëen leeg landschap is gezet. De han
deling krijgt geen plaats in de wereld, maar 
wordt voor en tegenover de Wereld ge
plaatst, die zelfstandig, niet achter maar 
bovenop het menselijke handelen verschij nt. 
Een derde voorbeeld dat voorgrond of 
handelingsruimte dramatisch tegenstelt aan 
de Wereld en zo -onrealistisch, maar heel 
precies - de betekenisstructuur van het land
schap exemplifieert, is De kaarters (1514) 
van Lucas van Leyden. Van Leyden schil
dert een kaartspelend gezelschap, waarbij 
het geld duidelijk in het midden ligt. De 
achterwand van het interieur opent, niet 
middels een ‘realistisch’ venster maar via 
een opening in de wand, op een leeg, groen, 
onbewoond landschap: een ‘achterland’ 
waar geen weg of deur naartoe leidt. Deze 
voorbeelden, die verwisselbaar zijn met vele 
andere vroege landschapsbeelden, zijn wel
licht minder vaardig of perspectivisch min
der correct geschilderd dan latere beelden. 
Omdat ze de betekenisstructuur van het 
landschap bijna schematisch voorstellen, 
zijn ze evenwel juister en misschien daar
door sterker dan voorstellingen van figuren 
in het landschap. Ook schilderkunst die een 
menselijk verhaal in het landschap toont, 
wordt immers" gestructureerd door de se
mantische tegenstelling tussen handelings- 
omgeving of verhaal en de Wereld die door 
dit handelen niet gevuld of opgebruikt kan 
worden.

Eens de beeldruimte gestructureerd en 
de Wereld gevisualiseerd, volgt wat tech
nisch de Staffterung heet - het bevolken van 
het landschap en van de zones in het land
schap met figuren. De keuzes die hier ge
maakt kunnen worden, volgen alle dezelfde 
logica van het reduceren en neutraliseren 
van de narratieve inhoud en de narratieve 
interesses, en het laten verschijnen van de 
Wereld. Er zijn drie categorieën. Vooreerst 
zijn er de figuren die verwikkeld zijn in een 
bijbels, mythologisch of historisch verhaal 
dat vertellens waard is, maar die in het 
landschapsbeeld, met hun verhaal, geïso
leerd worden op de voorgrond, of ergens in 
de middengrond ermee verloren lopen. De 
landschappen van Poussin en Claude Lorrain 
zijn zo opgebouwd: een verre vóórgrond 
met relatief kleine figuren; of soms loopt het 
verhaal verloren in de middengrond, die 
breed is en veel kan opnemen. (Bij Poussin 
is er weinig verte en weinig zuigkracht: het 
heroïsche is te theatraal om veel verte te 
kunnen opnemen; bij Claude Lorrain daar
entegen zijn de verte - de weg van de zee - 
en de lucht krachtiger aanwezig en is de 
wereld groter en wijder.) Ten tweede zijn er 
de figuren wier handelen zich niet 
verzelfstandigt tot een verhaal dat een scène 
waard is, maar die slechts een anekdote of 
een ‘situatie’ aankunnen, en die de genre- 
taferelen bevolken, of figuren die handelin
gen stellen die vanzelfsprekend bij de we
reld horen: de boer ploegt, de reiziger stapt, 
de herder waakt, enzovoort. Deze figuren, 
om het even of ze nu de voorgrond of de 
middengrond bevolken, blij ven onnadrukke- 
lijk aanwezig en horen eerder bij het land 
dan bij een verhaal. Hun belangrijkste 
betekeniseffect is dat ze, afhankelijk van 
plaatsing en bezigheden, in samenspel met 
de aard van het gebied, de graad van 
(on)bewoonbaarheid van hun wereld aan
geven. Zo maken de herders of reizigers in 
landschappen à la Salvator Rosa het woeste 
en sublieme zichtbaar, terwijl de herders 
van Poussin of de boeren van Brueghel 
passen in een wereld die, tot aan de horizon, 
bewoond is. De derde en belangrijkste cate
gorie van actoren zijn de figuren die, in het 

beeld, naar het landschap kijken en dus, 
dikwijls, rusten. Reizigers, herders, wande
laars en hengelaars, personages-voor-het- 
venster, die een duidelijk landschapsbesef 
hebben, herhalen in het beeld de plaats van 
de beschouwer vóór het beeld. Caspar David 
Friedrich is zeker de bekendste landschaps
schilder met een voorliefde voor deze 
- uiteraard dikwijls ruggelings afgebeelde - 
personages. De mogelijkheden en de bete
kenis van de drie figuurtypes wordeneven- 
wel goed geïllustreerd in een landschap dat 
ook qua beeldopbouw exemplarisch is: De 
val van Icaros van Brueghel. Een korte, 
afgesneden voorgrond met een ploegende 
boer, een herder die, op zijn staf geleund, 
over de voorgrond ‘algemeen’ naar de We
reld kijkt, waar een menselijk drama — de 
dood van Icaros - een nauwelijks zichtbaar 
incident vormt op een wijde zee en in een 
eindeloos landschap.

In elk bevolkt landschap herkent de 
beschouwer een potentieel handelingsveld, 
maar valt er naast en tussen de verhaalsnip- 
pers en figuren een leegte, die naar voor 
komt. Men ziet het menselijke handelen en 
de verhalen van buitenaf, als kleine scheep
jes die ronddobberen op een zee die ze nooit 
kunnen vullen of in bezit kunnen nemen. 
“Het grote genoegen van de blik te laten 
verdrinken in de oneindigheid van de hemel 
en de zee ![...] met een klein zeilscheepje op 
de horizon dat, klein en eenzaam, mijn ho
peloos bestaan uitbeeldt [...]” [7] De basis
structuur van alle landschappen, die de 
menselijke aanwezigheid in de wereld to
nen, is - meen ik - inderdaad die van de 
marine. De stormachtige zeegezichten, de 
zichten met scheepjes of vissers of monni
ken bij de branding, hebben dezelfde 
betekenisstructuur als de landschappen.

Fernsicht

Het tweede basiselement van het landschaps
beeld is de verte. Anders dan in de voorstel
ling van de globe of de wereldkaart, en 
anders dan in het historiebeeld, is de wereld 
in het landschapsbeeld gestructureerd naar 
de verte toe. De voorgrond is losgesneden 
van de middengrond, die naar achter wijkt 
of weggezogen wordt naar de diepte van het 
beeld. In de meest eenvoudige variant ver
schijnt daar een arrière-pays vastgemaakt 
aan een horizon en niet aan een perspectief. 
Maar er zijn andere manieren om in buiten- 
zichten, en zelfs in binnenruimtes, het ein
deloos achteruitwijken op te roepen. Eén 
manier is de herhaling, die het beeld van 
voorgrond tot diepte geheel vult met het
zelfde, en zo een eindeloosheid suggereert. 
Zie Altdorfers’ woudzichten, Piranesi’s 
Carceri, de telescopische landschaps- 
uitsnedes van fotografen als Cartier-Bresson 
en zovele anderen. Voor het opwekken van 
diepte of verte in het beeld worden klassiek 
verschillende technieken gebruikt: het toren
perspectief, de blik door het venster, het 
gebruik van coulissen (heuvelflanken, rots
massa’s of geboomte waar we tussendoor 
kijken...) waardoor de beeldruimte dis
continu of sprongsgewijs verdiept, het ma
thematisch perspectief, het verkleinen van 
maatgevende elementen in het beeld, het 
gebruik van zogenoemde ‘hodologische 
motieven’ (waterlopen, wegen...) die naar 
achteren in het beeld wijzen, en in het bij
zonder het kleurperspectief of atmosferisch 
perspectief. Hierbij wordt de verdeling in 
voorgrond, middengrond en achtergrond 
door het kleurgebruik versterkt: de voor
grond en/of het ‘kader’, achter het tafereel 
op het proscenium worden donker of bruin 
gehouden; de middengrond is groen en de 
achtergrond of verte blauwig-wit, en dus 
tegelijk wijkend en vervagend.

De ontwikkeling van het landschaps
beeld geeft niet enkel te zien hoe door het 
combineren van al deze elementen verschil
lende landschapsformules worden uitgepro
beerd, op hun mogelijkheden en sterkte 
beproefd, en soms virtuoos gevarieerd. De 
geschiedenis van het landschapsbeeld is ook, 
en in belangrijke mate, het plaatsen van en 
betekenis geven aan de verte. De landschaps- 
traditie heeft beeldtypes en oeuvres ontwik
keld die niet het landschap, maar de verte 
zelf tot het eigenlijke onderwerp van het 
beeld verheffen - van de discrete verwij
zing bij Joachim Patenir tot de pathetische 
confrontatie bij Caspar David Friedrich en 
het sublieme landschap in het algemeen.

“Er zijn dagen waarop alles eenvoudig 
is, licht, luchtig, nauwelijks getekend in de 
heldere lucht en toch duidelijk: het meest 
nabije heeft de kleurtoon van de verte, is 
weggehaald en wordt slechts getoond en 
niet vast gesteld. En wat naar de verte ver
wijst -de stroom, de bruggen, de lange 
straten en verkleinende plaatsen - heeft deze 
verte in zich opgenomen, houdt ze vast, is 
op verte geschilderd als op zijde.” [8] Wat is



en wat betekent de verte? “Om middel of 
stof voor een zelfstandige kunst te kunnen 
zijn, moet het landschap gezien worden als 
ver en vreemd, afgelegen en ongenegen, als 
iets wat zich in zichzelf voltrekt; het moet 
ver zijn en zeer anders dan wij, om een 
verlossende gelijkenis van ons levenslot te 
kunnen worden. V erheven gelijkmatig moet 
het ons bijna vijandig zijn, om met haar 
dingen ons bestaan een nieuwe betekenis te 
geven.” [9] Is de verte, naar een zin van Paul 
Claudel, voor de ziel wat de zwaartekracht 
is voor het lichaam? Is het zo dat, zoals de 
zwaartekracht het lichaamsgevoel structu
reert (zwaartegevoel, richting boven en be
neden, het verschil van staan en liggen, 
enzovoort), de verte het zelfbesef en het 
geheugen structureert? Is het zo dat het 
landschapsbeeld, nog voor het een état d’âme 
oproept, de aandacht vraagt omdat het één 
van de basismetaforen zichtbaar maakt die 
de ruimte van de innerlijkheid structureren? 
Wat hebben we met verte? Is niet alles 
waarop we betrokken zijn door een bijzon
dere mentale arbeid - imaginatie, represen
tatie - tegelijk ver en dichtbij: hier en tege
lijk buiten mijn bereik? Verschijnt zo niet al 
wat verlangd wordt als structureel ver?

Een belangrijke tendens in het Wes
terse denken heeft met Heidegger, of zich 
beroepend op Heidegger, de representatie 
verdacht gemaakt. Het beschouwt de repre
sentatie als gericht op aanwezigheid, en 
daarmee op verzelviging, homogenisering, 
toe-eigening, dominantie, geweld en ver
nietiging, enzovoort. Het stelt of suggereert 
dat ethisch respect, of de radicaliteit van de 
kritiek, of de noodzakelijke beweeglijkheid 
van het denken, verzekerd worden door het 
mislukken of door het bewust weigeren of 
storen van de representatie. Het denken of 
schrijven dient zich immers - en zeker wan
neer het verplicht wordt door dit inzicht en 
dit besef - te verhouden tot de ‘afwezig
heid’ en tot het ‘andere’, tot het structureel 
niet-representeerbare, enzovoorts. Het dient 
zichzelf ter deconstructie aan te bieden om 
zo, wat door élke voorstelling of uitspraak 
sowieso gewelddadig verdrongen en verge
ten wordt, te laten bestaan. Ondertussen is 
de plaats of rol van het ‘andere’ opgeëist 
door een hele rij kandidaten; de basis
strategieën om de homogeniserende repre
sentatie open te breken en de breuken, ga
pingen, barsten, achterkanten, randen enzo
voorts te thematiseren zijn goed bekend en 
wordenop school aangeleerd; de verbin
ding tussen historische trauma's, de zaak 
van het denken en de kunst is gelegd, en 
biedt ruim de mogelijkheid om pathetisch 
politiek correct te denken en het maken van 
kunst te heroïseren. Dit denken, dat teert op 
de beproefde logica van de negatieve theo
logie, heeft ongetwijfeld ook interessant 
werk opgeleverd, maar blijkt een ortho
doxie geworden die in stereotiepe denk
oefeningen en vooral dogmatische kunst 
uitmondt. Het is vooral fout in zijn eerste 
vooronderstelling: een bescheiden terug
blik op de concrete condities en de traditie 
van de vermaledijde representatie leert dat 
het absoluut niet zo is dat de representatie in 
haar structuur homogenisering, bemeeste- 
ring, vereenzelviging, enzovoort impliceert. 
Zeer belangrijke gradaties en verschillen 
worden hier genegeerd. Dit blijkt onder 
meer ook uit de landschapstraditie waar, 
binnen de geconstrueerde en gerepresen
teerde ruimte, de verte verschijnt. De verte 
is wat altijd buiten bereik maar voor de 
horizon en dus binnen de wereld ligt. De 
verte wordt gerepresenteerd en is niet ‘radi
caal anders’, ze is zoals hier maar dan dr, 
ver, wijkend. In de verte lossen de dingen én 
de horizon en de lucht in elkaar óp: de verte 
is slechts vaag zichtbaar en daardoor einde
loos. "Fernen wie Zukünfte gross und 
unentratselt wie sie.” [10]

Het gezicht van de wereld

Het landschapsbeeld toont geen omgevin
gen waarachter steeds andere omgevingen 
schuilgaan, en plaats is voor andere verha
len en levens, maar installeert een blik waar
binnen die Wereld, die in het handelen al
leen maar voorondersteld wordt en onzicht
baar is, getoond wordt als gebonden aan 
‘verte’. Alleen al het aanschouwelijk ma
ken van de Wereld brengt de verte dus reeds 
dichtbij, en betrekt ze op de beschouwer. 
Het landschapsbeeld, maar ook de wande
ling, de blik door het raam of een point de 
vue in de Alpen ‘realiseren’ hetlandschaps- 
dispositief en halen de verte naar voor. 
“Wat de allereerste aanblik van een dorp of 
een stad in het landschap zo onvergelijk
baar en onherhaalbaar maakt, is dat in die 
blik de verte, strikt met de nabijheid ver
bonden, meekomt.” Wanneer evenwel, 
zoals Benjamin schrijft, ‘de gewoonte haar 
werk heeft gedaan’, of anders gezegd, wan-
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De overwinning van koning David, miniatuur uit de Très Riches Heures van de Hertog van Berry, ca. 1485

neer de handelingsinteresse (opnieuw) over
neemt, dan verdwijnt het landschap: “Be
ginnen we ons echter thuis te vóelen, dan is 
het landschap in één klap verdwenen zoals 
de gevel van een huis dat we binnen
gaan.” [11] Het landschap als.façade, als 
‘gezicht’ van de Wereld?’

In Zur Melodie der Dinge schrijft Rilke 
over wat het landschap met figuren doet, en 
zo over wat ‘verte’ voor (moderne) levens 
kan betekenen. [12] Hun samenzijn is niet 
onmiddellijk, ze delen niet één leven. De 
individualisering zondert levens van elkaar 
af en geeft ze de zelfstandigheid van een 
ding: “unter die Dinge gestellt [...] wie ein 
Ding, unendlich allein”. Hun gemeen
schappelijkheid en verbondenheid danken 
ze niet aan de nabijheid en de wederzijdse 
afhankelijkheid in een verhaal, maar ligt 
achter hen, in een "gemeinsame Tiefe". Dit 
noemt Rilke het trage “Landschaft-werdén 
der Welt”: menselijke levens zijn niet of 
niet meer verknoopt tot een geheel, maar 
verbonden door de Wereld die ver en achter 
alles ligt als een landschap. “Alle tweespalt 
en misverstand komt daaruit voort, dat de 
mensen wat ze delen in zichzelf zoeken, in 
plaats van in de dingen achter zich, in het 
licht, het landschap, het begin en de dood.” 
Meer nog: onder en achter de intriges en 
verhalen, die personages en levens direct 
met elkaar kunnen verbinden, is er - vanaf 
Rilke - het besef van de verte die de levens 
afstandelijker, maar wezenlijker, bij elkaar 
laat horen. “Wat men Stimmung noemt, is

een eerste, onvolkomen poging, het land
schap achter de mensen, hun woorden en 
hun wenken, te laten doorschemeren.”

Le vague à l’âme

Het verstaan en eventueel inzetten van de 
categorie van ‘verte’ in het denken wordt 
echter bemoeilijkt door het gebruik (en het 
misbruik) dat de Stimmungsmalerei en de 
kunst in het algemeen er van maken.

Wat maakt het landschap - hoe wijd 
het zich ook opent - tegelijk tot een intiem 
beeld? Wat is het dat, in het beeld, die 
verbinding legt tussen de verte en de ziel, 
wat is het dat de verte nabij bréngt? Een 
beslissende stap in de ontwikkeling van de 
landschapsschilderkunst is het ontwikkelen 
van het atmosferisch perspectief: de verte, 
die tot dan toe, bij de Van Eycks bijvoor
beeld, een scherp zicht biedt op een ver
kleinde wereld - “Seine Fernsicht ist 
verkleinerende Nahsicht” —, wordt ‘gesub- 
jectiveerd’ en voorgesteld zoals ze gezien 
wordt: vervagend. [ 13] In de verte verliezen 
de dingen hun contouren en bepaaldheid, ze 
lossen op in de lucht en het licht dat op de 
horizon ligt, en zelfs de horizon lost op in 
een flou artistique. De blauwig-witte verte 
van Patenir, die in de vroege landschaps
schilderkunst als een vaste formule gebruikt 
wordt, beeldt vanzelfsprekend niet een wer
kelijkheid af, maar beeldt treffend een 
- subjectieve - ‘waarheid’ uit. Aan de ein
der, daar in de verte, verliezen de dingen,

zoals Riegl beschrijft, hun corporaliteit, ste
vigheid, objectiviteit, en verbinden ze zich 
met elkaar; Daar, als arrière-pays of achter
land, op de horizon van de vroege land
schappen, doet het vage zijn intrede in de 
kunst.

In een eerste benadering is vaagheid 
een epistemologische en geen ontologische 
categorie: Voorstellingen of inzichten of 
concepten kunnen welomschreven of vaag 
zijn, de werkelijkheid daarentegen is princi
pieel begrijpelijk en daarom uiteraard ‘be
paald’ en dus ‘scherp’. We zien of begrijpen 
de dingen soms vaag of onduidelijk, maar ze 
zijn niet vaag: vaagheid wijst op een kennis
gebrek, óp slecht kijken of onnauwkeurig 
denken, dat vraagt om correctie en aanvul
ling... Deze eerste benadering is evenwel 
niet zo vanzelfsprekend als ze lijkt. Men 
moet vaagheid ook ontologisch, als een 
zijnswijze denken: sommige dingen bestaan 
vaag, met onduidelijke contouren en vorm, 
en dus zonder duidelijke structuur en plaats. 
Wolken bijvoorbeeld, maar ook sommige 
gebeurtenissen. Een voetbalmatch bestaat 
op een afgebakend speelveld en begint en 
eindigt met een fluitsignaal, maar tot waar 
strekt de gebeurtenis ‘een bad nemen’ zich 
uit in de ruimte? Heeft een gebeurtenis 
grenzen, en sluiten die grenzen andere ge
beurtenissen uit? En wat met die vreemde 
binnenruimtes die de mensen in zich dra
gen, en met wat men daarbinnen aantreft? 
Gevoelens en herinneringen, honger en ja
loezie en begeerte zijn zeker ergens, maar 3
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waar precies! Gedachten, gevoelens, herin
neringen, sommige denkbeelden bestaan 
zonder duidelijke vorm en contouren, in en 
naast elkaar, zonder duidelijke plaats en 
duidelijke verhoudingen. De werkelijkheid 
is alvast niet overal, gelijkmatig, bepaald en 
scherpten dus begrijpbaar), en de vaagheid 
van de verte is ons vreemd vertrouwd.

Het vage verschijnt in de kunst in het 
landschapsbeeld, en gaandeweg wordt het 
een apart en belangrijk ingrediënt van het 
beeldtype. Middels het tegenlicht van de 
ochtend- en avondschemering, door middel 
van nevel en mist, door regen en rook, wordt 
het omtrekverlies en de vaagheid van de 
horizon naar voor gehaald, en tegelijk wordt 
daardoor , de verte naar voor gehaald. Het 
mistige landschapsbeeld wordt op die ma
nier gestructureerd door een dubbele bewe
ging: de Wereld wordt naar de einder gezo
gen, maar rolt als vaagheid terug naar voor 
— zoals de zee bij ebbe wegtrekt terwijl 
tegelijk de golven naar voor blijven rollen. 
Verte en middengrond gaan zo onmiddel
lijk in elkaar over of vallen samen, zodat de 
verte de beschouwer van het landschap (in 
of voor het beeld) bijna aanraakt. Deze 
onmiddellijkheid, dit quasi-contact tussen 
de beschouwer en de verte, laadt het beeld 
op met Stimmung. Het medium van de 
Stimmung is, zoals Riegl schreef, de lucht. 
In het landschapsbeeld is de lucht of de 
hemel niet rondom en hoog boven ons, maar 
tegenover ons, ver, rustend op de horizon. 
Egaal licht of middaglicht is niet ‘stemmig’. 
Slechts wanneer de zon laag staat, zoals bij 
zonsop- of zonsondergang, straalt het licht 
vanuit de verte over de wereld naar ons toe 
- en deze nabijheid, waarbij de geïsoleerde, 
onbeweeglijke, rustende beschouwer met 
de verte alleen is, brengt Stimmung en noopt 
tot rêverie. Het is het basiskenmerk van het 
romantische landschap. Het bijeenzijn of 
gelijkgestemd zijn van ziel en verte heet, 
met een Franse uitdrukking, “avoir du vague 
à l’âme”. Bijna alle beelden van Caspar 
David Friedrich zijn zo in elkaar gezet dat 
nevel of mist de horizon of verte als vaag
heid dichterbij brengt, dat verte en midden
grond bijna samenvallen en/of de midden
grond of Wereld verdwijnt of oplost, en dat 
een vereenzaamde beschouwer alleen is met 
een nebuleuze, ontastbare Wereld.

Wanneer de kunst beseft dat niet enkel 
de verte de dingen vaag maakt, maar dat

4 omgekeerd de vaagheid de dingen ‘ver’ 

maakt, en wanneer ze tegelijk met de foto
grafie de mogelijkheid ontdekt om aan het 
beeld onscherpte toe te voegen, heeft ze een 
formule én een techniek gevonden voör 
‘sterke beelden’ of voor ‘beelden die wér
ken’ . [ 14] Tegenover de oude artistieke stra
tegie die wil aangrijpen en overtuigen door 
‘volle beelden’ te maken, verzadigd van 
kleur en betekenis, wedijverend met de 
werkelijkheid zelf, staat de strategie die 
beelden of installaties maakt van een wereld 
van dingen die in elkaar of in de mist op
gaan, beelden die — zoals het anorexische 
bijna-schilderij van de jaren ’90 - arm en 
zacht en bijna-leeg zijn. De esthetiek van 
wat bij na-verdwijnt of niet-of-nauwelijks- 
kan-bestaan. Het beeld, dat geacht wordt 
iets zichtbaar te maken, de schets die een vol 
beeld zou aankondigen, zijn hier op de te
rugweg, staan op het punt om zich terug te 
trekken en te verdwijnen. Zoals steeds moe
ten enkele goede werken hier optomen te
gen een vloed van foto’s, beelden en nieuwe 
schilderkunst die de vaagheid en het non- 
finito inzetten als geprefabriceerd aura. De’ 
categorie van verte wordt gecontamineerd, 
zodat er nauwelijks nog mee te denken valt. 
Wat met landschappen? Wat kan de ‘be
schouwende betrokkenheid op de Wereld’ 
die resulteert in een eindigheidsbeeld met 
existentieel-moraliserende connotatie, of in 
een van de vele varianten van het sublieme, 
nog betekenen? Wat wil ik zien wanneer ik 
uit het raam kijk?

Deze tekst verwerkt een reeks colleges ge
geven aan de UIA tijdens het academiejaar 
2000-2001

Noten

[1] Alois Riegl, Die Stimmung als Inhalt 
der modernen Kunst, in: Gesammelte 
Aufsatze, Augsburg/Wien, B. Filser Verlag, 
1929. Ik citeer en vertaal uit de eerste pagi
na’s van het artikel, p. 28: “Auf einsamen 

Alpengipfel habe ich mich niedergelassen. 
Steil senkt sich das Erdreich unmittelbar zu 
meinen Füssen so dass kein Ding vor mir in 
greifbarer Nahe bleibt und die Organe mei
nes Tastsinnes reizen könnte. Dem Auge 
allein bleibt die Berichterstattung überlassen 
[...]”; “er ahnt, dass weit über den 
Gegensâtzen, die ihm seine unvollkommen 
Sinne in der Nâhe vortâuschen, ein 
Unfassbares, eine Weltseele die alle Dinge 
dtirchzieht und sie zu vollkommenem 
Einklange vereinigt."
[2] Alain Corbin, L’Homme dans le 
paysage. Entretien avec Jean Lebrun, Paris, 
Editions Textuel, 2001, pp. 20-21: “Quand 
l’on considère ce que nous appelons un 
paysage, nous nous sentons, tout à la fois, 
face à un espace et en dehors de lui. Pour 
celui qui le regarde, cet espace devient un 
tableau, donc quelque chose d’extérieur à 
soi.”
[3] Alois Riegl, Jakob Van Ruysdael 
(1902), in: Gesammelte Aufsatze: p. 133: 
“die Verbindung aller in einem Landschafts- 
bilde vereinigten Einzeldinge, auf und über 
der Erde, zu einem einheitlichen Ganzen 
vermittels des zwischen den Einzeldingen 
vorhandenen Luftraumes."
[4] Rainer Maria Rilke, Von der Land
schaft (1902), in: Samtliche Werke. 
Werkausgabe 10, Frankfurt am Main, Insel 
Verlag, 1975, p. 521: “es war schwer, sich 
der Welt so weit zu entwöhnen, um sie nicht 
langer mit dem voreingenommenen Auge 
des Einheimischen zu sehen, der ailes auf 
sich selbst und auf. seine Bedürfnisse 
anwendet, wenn er es schaut.”
[5] Ton Lemaire, Filosofie van het land
schap, Baarn, Ambo, 1970, p. 60.
[6] Thomas Blount, Glossographia, 
(1656); de passage is opgenomen in de 
anthologie Landschaftsmalerei bezorgd door 
Werner Bush in de serie Geschichte der 
klassischen Bildgattungen, Berlin, D. Reimer 
Verlag, 1997.
[7] Charles Baudelaire, Le ‘confiteor’ de 
l’artiste, in: Spleen de Paris, Oeuvres 
Complètes I (ed. Pléiade), Paris, Gallimard, 
1975, p. 278: “Grand délice que celui de 
noyer son regard dans l’immensité du ciel et 
de la mer! [...] une petite voile frissonante à 
l’horizon, et qui par sa petitesse et son isole
ment imite mon irrémédiable existence
[8] R.M. Rilke in een van de ‘Cézanne- 
brieven’ aan Clara Rilke (12/10/07), Briefe 
über Cézanne, Frankfurt am Main, Insel 

Verlag, 1995: “Da sind die Tage, wo ailes 
um einen ist, licht, leicht, kaum angedeutet 
in der hellen Luft und doch deutlich: das 
Nâchste schon hat die Tônen der Feme, ist 
weggenommen und nur gezeigt, nicht wie 
sonst hingestellt, und was Beziehung zur 
Weite hat: der Fluss, die Brücken, die lange 
Strassen und die verschwenderischën Plâtze, 
das hat diese Weite zu sich genommen, hait 
sie an sich, ist auf ihr gemalt, wie auf Seide." 
[9] R.M. Rilke, Von der Landschaft, 
p. 520: “Landschaft so zu schauen als ein 
Femes und Fremdes, als ein Entlegenes und 
Liebloses, dass sich ganz in sich vollzieht, 
war notwendig, wenn sie je einer selb- 
stândigen Kunst Mittel und Anlass sein 
sollte; denn sie musste fem sein und sehr 
anders als wir, um ein erlösendes Gleichnis 
werden zu kônnen unserem Schicksal. Fast 
feindlich musste sie sein in erhabener 
Gleichgültigkeit, um unserem Dasein eine 
neue Deutung zu geben mit ihren Dingen.” 
[10] Ibid., p. 519.
[11] Walter Benjamin, Einbahnstrasse, in: 
Gesammelte Schriften Bd. IV/1 (Werk
ausgabe, X), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 
1980, pp. 119-120: “Was dep allerersten 
Anblick eines Dorfs, einer Stadt in der Land
schaft so unvergleichlich und so unwieder- 
bringlich macht, ist, dass in ihm die Feme in 
der strengsten Bindung an die Nâhe 
mitschwingt. Noch hat Gewohnheit ihr Werk 
nicht getan. Beginnen wir erst einmal uns 
zurechtzufinden, so ist die Landschaft mit 
einem Schlage verschwunden wie die 
Fassade eines Hauses wenn wir es betreten.” 
[12] R.M. Rilke, Zur Melodie der Dinge, 
in: Samtliche Werke. Werkausgabe 10, 
Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1975, 
p. 424: “Aller Zwiespalt und Irrtum kommt 
davon her, dass die Menschen das Gemein- 
same in sich, statt in den Dingen hinter sich, 
im Licht, in der Landschaft im Beginn und 
im Tode, suchen.”; p. 420: “Denn das was 
man ‘Stimmung’ nennt [...] istdoch nurein 
erster unvollkommener Versuch, die Land
schaft hinter Menschen, Worten und Win- 
ken durchschimmern zu lassen.”
[13] Max Friedlander, Die Landschaft, in: 
Essays über die Landschaftsmalerei und 
andere Bildgattungen, Den Haag, Stols, 
1947, p. 16.
[14] Zie ook Dirk Lauwaert, De onscherpe 
foto. Een oude traditie, in: Artikels (De 
Gelaarsde Kat), Brussel, Yves Gevaert uit
gever, 1996.
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De weke ruïne in het mulle gruis
De Eastern, of de western van Europa
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Gournah, Necropool van Thebe, 1850
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Voor de prij s van een entreekaartje heb ik de 
voorbije jaren enkele reizen gemaakt die 
geen enkel agentschap in haar folder heeft. 
Tochten die zich des te dieper in mij hebben 
vastgezet omdat niet het lichaam, maar uit
sluitend de ogen mijn aandachtig bewust
zijn droegen. Het optische transportsysteem 
waar ik gebruik van maakte, is alomtegen
woordig: foto’s. Ik wandelde van het ene 
compartiment naar het andere, stapte via 
een sas naar weer een volgende wagon, 
terwijl om me heen de wind suisde, het 
water tegen de boeg pletste, de ijzeren wie
len in uurwerkslag hun snelheid aangaven, 
een sloom lastdier een kreunende koets over 
een zanderige weg trok.

Wonderlijke zon die ik overal om me 
heen voel, maar toch donker is. Het licht is 
geschift, zoals melk: zuur en dik geworden. 
De schaduwen zijn hard, de kleuren ver
schrompeld tot een monochroom, de lucht 
vacuümleeg. Het licht is hier geen energie, 
staat niet voor beweging, maar is een stalen 
mal die gras, hiëroglyfen, gruis en een oever 
in brons giet. De beelden van papier hebben 
een verpletterende zware en diepe klank; ze 
zijn van metaal waartegen je te pletter slaat.

De foto’s die ik bekijk, zijn gemaakt 
rond de Middellandse Zee - de andere 
Middellandse Zee: ten zuiden, ten oosten. 
Nijl, woestijn, Jeruzalem. Tempels, kerken, 
moskeeën. Ze werden gemaakt en geprint in 
de tweede helft van de 19de eeuw, tussen 
1850 en 1870. (Daarna begint een andere 
logica: die van de korte belichtingstijden en 
dus de slappere aandacht, waar de fotograaf 
meer bij zijn onderwerp zit dan bij zijn 
toestel en zijn beeld.) Twintig jaar lang 
moeten de negatieven op papier en glas ter 
plaatse aangemaakt worden. Het opbouwen

6 van het optische dispositief voor het experi

ment dat het maken van een foto dan nog 
altijd is, laat ons een techniek zien die met 
preparaten werkt en preparaties vooronder
stelt: voorzichtige handelingen, geen geau
tomatiseerde procédés. Ieder beeld is het 
resultaat van een persoonlijke aandacht, 
zoals het kleed in de haute couture een uniek 
ontwerp is, geen prototype. Het geprepa
reerde blijft aleatoir, onderhevig aan aarze
lingen en kleine variaties, het iets meer van 
dit, iets minder van dat- zoals bij het koken. 
Ieder beeld is het resultaat van een eenma
lige bereiding. Fotograferen kortom, heeft 
nog een keuken, is nog geen toestel gewor- 
den. De kracht van deze beelden steunt op 
de afwezigheid van een standaard. Men ziet 
dat meestal als bron van onvolmaaktheid, 
maar juist die geringere controle maakt een 
intiemere betrokkenheid mogelijk. Hoe gro
ter de betrouwbaarheid van het toestel, hoe 
armer de betrokkenheid, hoe groter de af
stand. Hier zwemt de fotograaf nog in tech
niek; ieder beeld is een actieve toepassing, 
dus altijd ook nog een verkenning van haar 
mogelijkheden. Zoals de naaister niet echt 
meester is van de stof, terwijl de geautoma
tiseerde machine dat wel is, door onver
schilligheid voor de grondstof. In dat ‘mees
ter zijn over’ wordt het meesterschap ont
kend.

De reis zit niet in iedere foto afzonderlijk, 
maar in de bijzondere opeenvolging. Het 
ging telkens om tentoonstellingen met een 
narratieve onderbouw: het verhaal van een 
reis. Niet het verslag (te chronologisch), of 
het dagboek (te subjectief), maar het ver
haal van een verlangen, haar bevrediging en 
haar teleurstelling. Het verhaal van een on
vermijdelijk misverstand. Het verhaal van 
een reis die meer met de ogen plaatsvindt, 
dan onder de voetzolen en op een landkaart. 
De routes zijn die van het hart, niet die van 
de landmeter. De afstanden zijn die van het 
verwachten; de ontmoeting daardoor die 
van een verbijsterend onbegrip. Zoals bij 

iedere reis speelt teleurstelling een even 
grote rol als enthousiasme. Teleurstelling 
wegens de onvermijdelijke gaten die de 
werkelijkheid steeds in het gedroomde 
schiet.

Voyage en Orient (Bibliothèque Na
tionale de France), Le Désert (Fondation 
Cartier pour l’Art Contemporain), Une 
Passion Française (Maison Européenne de 
la Photographie), alle in Parijs, leidden me 
niet doorheen een chronologie, noch door
heen technieken, noch doorheen forma
listische nuances in vorm en kader, maar 
doorheen de verwarring van het reizen als 
libido van een hele cultuur, als utopie voor 
een maatschappij bezig zich definitief aan 
de vooruitgang uit te leveren, en zich dus 
aan het verlangen te onttrekken. Want voor
uitgang impliceert reductie tot het realiseer
bare, het verlangen daarentegen bestaat bij 
gratie van het onrealiseerbare. De vooruit
gang is fataal optimistisch, het verlangen is 
wezenlijk melancholisch.

Gedurende twee decennia legt een 
handvol Franse en Britse fotografen de ver
bijstering vast van het ‘nooit meer’. Niet het 
besef dat hun kijken de vernielende horde 
toeristische blikken voorafgaat en reeds pro
grammeert. Nee, hun ‘nooit meer’ slaat op 
de wezenlijke teleurstelling in het moment 
zelf van hun blik. Niet omdat het Oosten 
teleurstellend zou zijn, maar omdat het ver
langen hoe dan ook onbevredigd blijft. In 
het ogenblik van de momentopname is de 
dialectiek van verwachting en teleurstel
ling, van ‘daar’ en ‘nooit meer’, van zien 
verschijnen en doen verdwijnen uiteraard 
nooit te capteren. Aan het werk hier is nog 
een fotografie die niet grijpt, maar van af
scheid doordrongen is, en juist daardoor 
afstand opheft.

Eugène Delacroix reist in 1832 met een 
diplomatieke missie naar Marokko. Hij ziet 
er kleur, beweging, passie, macht. Alles is 
detail, fixerend én dus zinnelijk (een 

vrouwenslofje, sieraden, betoverende 
drapering, schaamteloos bestudeerde types). 
Maar dat klemdraaien in een isolerend frag
ment gaat gepaard met een juichend gevoel 
van beweging: in kleur, lij n, in het motief en 
zijn expressies. Alles is een galopperende 
jachtscène.

Delacroix’ rood steigert zoals een paard 
en geeft mij door zijn bronzen toon een 
plaats, dicht bij de bron van het rood (bron 
van het jachtbloed). Dit kleurenpalet wik
kelt me in als muziek op een dansvloer. 
Geen ogenblik heeft Delacroix de sensatie 
dat iets hem wezenlijk vreemd blijft. Niets 
insisteert in afstand, alles verleidt hem. De 
taal van zijn kunst laat hem toe het vreemde 
harmonisch op nemen, zoals Mozart zijn 
turquerie in Die Entführung aus dem Serail. 
De vorm waarin dit gebeurt is ‘de Fantasie’ 
■^■fantaisie marocaine, egyptianfantasy. Het 
uitgangspunt is niet meer een bestaande 
realiteit als model, maar begint bij het losla
ten van zulke referenties. In de plaats komt 
het spel; een spel met elementen uit die 
referentie, maar een spel dat vooral amu
seert en verrast; een spel dat ons eindeloos 
ver van de zogenaamde werkelij kheid hoort 
te voeren. Zo ver dat ze hollend en buitelend 
tot bij de poorten van de hel, tot bij het hol 
van de heks terecht kan komen. De fantasie 
-en wat is het Europese orientalisme an
ders? -is wezenlijk dynamisch, wervelend.

De fotografie is precies de omkering 
van de fantasie. Kijken is hier juist niet 
fantaseren. Nooit het juichende nu van de 
beweging (van een aanwezige vrouw, de 
sprong in het detail, het heftige libido, het 
sabelende penseel); steeds de afkoeling van 
het verlangen.

Deze fotografen zijn geen industriëlen; hun 
doel is niet winst, maar eruditie. Het pres
tige is niet economisch, maar intellectueel. 
Ze reizen met voorkennis. Hun belangstel
ling is historisch, ze bezoeken monumen
ten. Voor de actuele bewoners hebben ze



geen oog, of ze zien hen als deel van de 
archeologie der monumenten. Die actuele 
bewoners leven niet nu, maar in het verle
den. Gedurende twintig jaar is de camera 
exclusief op de mythische ruïnes gericht: 
men bereist het Midden-Oosten als een ana
tomisch theater, waarin de tijd als chirurg- 
anatoom optrad. De camera maakt docu
menten voor latere interpreterende lezing 
- in Parijs en Londen. Over hun schouders 
kijkt nog niet het grote, anonieme publiek 
mee, maar een kleine kring deskundigen. 
De prints worden in beperkte oplagen aan
gemaakt, bestemd voor de amateurs van 
Oosterse geschiedenis en archeologie.

In de jaren ‘70 kantelt deze verhou
ding. Andere opnametechniek (droge 
collodion die steeds meer de instantané 
mogelijk maakt), andere markt (een 
groeiende toeristische industrie), bedrijfs
cultuur in plaats van onderzoekscultuur, 
een exploitatiementaliteit (geen zelfkritische 
reserve), een distributie op zoek naar een 
brede afzet. De fotografische praktijk 
industrialiseert zich; ze is niet meer geves
tigd in de verre metropool, maar ter plaatse. 
De kopers zitten niet meer in Parijs, want de 
Europeaan komt verkleed als toerist en masse 
naar het Midden-Oosten. Het beeld verrast 
niet meer de thuisblijver, maar begeleidt 
- bevestigt én vernauwt - de blik van de 
toerist. Het document verschuift naar het 
souvenir. Niet de historische tijd van de 
monumenten, maar de actualiteit van het 
reizen zelf bepaalt de volgende cyclus foto
grafische beelden. De omgeving is die van 
de actuele bewoners, niet meer de densiteit 
van dof galmende millennia.

De kanteling heeft niet alleen met het 
perverse toerisme (dat het reizen vervangt) 
te maken, maar is ook een echo van een 
andere wetenschappelijkheid waarin de fo
tografie een andere plaats krijgt toebedeeld. 
De fotografie is vanaf de jaren ‘70 een 
steeds betrouwbaarder, want meer geauto
matiseerd apparaat. Het laat zich dus steeds 
makkelijker inschrijven in een alsmaar pre
ciezere onderzoeksstrategie waarin meting 
en controle cruciaal zijn. Zo kan het fotogra
fisch apparaat een verlengde worden van de 
nieuwe paradigma’s van de wetenschappe
lijkheid, waarbij het cruciaal is gestandaar
diseerde documenten te kunnen produceren 
waarin variabelen en invariabelen onder 
controle komen. Deze nieuwe fotografie 
worstelt niet meer met een hermeneutische 
vraag naar interpretatie, maar levert be
trouwbare documenten voor kwantificeer
bare analyses, waarin het motief omgebouwd 
wordt tot exemplaar en het unieke telbaar 
wordt. De telling eigen aan de industrialise
ring van het medium, de tellingen door de 
nieuwe wetenschappelijkheid, de telling die 
in het klokmechanisme van het apparaat 
nog eens geobjectiveerd wordt, het vloeit 
allemaal samen in een radicaal gewijzigde 
fotografie. De toeristische instantané is eer
der een bijkomstige afgeleide, raakt zeker 
niet de kern van deze ambitieuze nieuwe 
fotografie als wetenschap.

Maxime Du Camp voert de eerste foto- 
campagne in het Midden-Oosten, samen 
met Flaubert. De eerste had al twee zulke 
reizen achter de rug; zijn derde reis werd 
gevoed door ambitie. Om zich intellectueel 
(en dus maatschappelijk en dus politiek) op 
de agenda te plaatsen, onderneemt hij met 
overheidssteun een media-avontuur: het 
eerste fotoalbum over Egypte en Palestina 
maken, een primeur. Du Camp werkt, 
Flaubert verveelt zich; nee, hij ergert zich. 
“Dites, qu’avez-vous vu?” vraagt Baudelaire 
hem in 1859 in het derde deel van het 
gedicht Le Voyage.

Waarom men toen reisde, is duidelijk: 
om beelden te verzamelen. Mentale indruk
ken (eerder dan souvenirs), prikkels (eerder 
dan feiten), verbeelding (eerder dan beel
den). De reis is beweging, die op haar beurt 
beweging genereert, de verbeelding doet 
opvliegen als tamme duiven door een 
schreeuwend jongetje.

Ook in de tentoonstelling blijven de foto’s 
zoiets doen. Ze vertellen samen een verhaal, 
of juister, ze loodsen me erdoorheen. Ik 
word niet ingewikkeld in gebeurtenissen, 
maar schuif langs platen van plaatsen. De 
beelden verschuiven me, zoals ze zelf het 
resultaat zijn van verplaatsingen van de 
fotograaf, zijn instrumenten en zijn keuken 
naar een bepaalde plek. De reis zelf is nooit 
het onderwerp van deze foto’s. Dat is het 
verzwegene van al deze beelden. (Het wordt

Maxime Du Camp

Paleis van Karnak, Hof der Boebastieden en hoofdingang van de hypostiele zaal, 1850

het exclusieve onderwerp van dé latere toe
ristische fotografie.) Geen reisverhaal dus, 
maar een fotografisch venster dat nu en dan 
waanzinnig luid en brutaal wordt open
gegooid. De indruk van een psychotische 
reis wordt er alleen maar sterker door.

Ik word niet met details van het reis
avontuur belast, maar uitgenodigd voor een 
subtiele, geestelijk trip langs plekken die als 
staties zijn geschikt, zodat het meditatie- 
beelden worden die pijlsnel als sondes in de 
diepte van de geschiedenis (en van het verre) 
zinken. Onverstoorbaar snel, continu als 
een glijdende duiker en dus heel dwingend 
zacht, opent de sonde iedere foto voor mijn 
diepste aandacht. Na twintig beelden ben ik 
uitgeput van een wervelende, niet te benoe
men emotie. Geen mogelijkheid om afstan
delijk de beelden te taxeren; geen wens ook 
in mij om dat te proberen. De beelden vra
gen geen argumenten om verdedigd en ge
waardeerd te worden. Hun waarde rijst ko
ninklijk op achter de vallende sonde.

Zodra de instantané verschijnt, 
deemsteren al deze waarden en bijhorende 
ontroering weg; de fotografie is ineens geen 
serieuze zaak meer, maar een kletskous. Als 
een loopse straathond snuffelt ze aan alles; 
maakt geen keuzes meer; vergeet wat ze vijf 
minuten geleden zag en opnam. Iedere op
name is een willekeurige opstoot van 
gevoelerigheid, zonder geheugen en zonder 
project. De tijd zelf wordt fetisjistisch 
gefragmenteerd; maar wat in die tijd ver
schijnt is nauwelijks van belang.

Landschapsportretten - ik omschrijf de beel
den zo omdat ze tijdgenoot zijn van de 
beroemdste foto’s van de 19de eeuw, de 
portretten van Nadar in de jaren vijftig, 
tijdens het eerste decennium van het Second 
Empire. Deze studies van landschappen en 
monumenten, van steden en ruïnes hebben 
een gelijkaardige kwaliteit: intense, oprechte 
en dus minzame aandacht. De inspanning 
om een foto te maken is niet onverwant aan 
die om het monument te bouwen en aan die 
van de gestage zwaartekracht om het in de 
loop der eeuwen weer langzaam en zonder 
plan af te breken. De melancholie van die 
afbraak (weer die verticale beweging zoals 
die van de sonde!) komt overeen met de 

melancholie van de foto zelf, zo verwant 
aan de ruïne. Beide, fotografie en monu
ment, zijn ruïneus. De aandacht nodig voor 
vernieling in slow motion is tegelijk 
onbestaande en eindeloos insisterend. Is de 
eeuwigheid de ultieme verstrooidheid of de 
meest dwingende opmerkzaamheid? Deze 
foto’ s laten me toe deze vragen zo te stellen. 
Vreemde vragen waarop ik niet voorbereid 
ben. Maar het is waar, ik zou ze niet kunnen 
stellen, moest ik er niet klaar voor zijn 
geweest. Ik hoorde ze dus en kan er niet veel 
mee doen: ongeplande ontmoeting met een 
limiet, een eindpunt, een impasse.

Deze trofeeën tonen het bestaande als iets 
godverlaten en beschamend bloot bovenop 
het oppervlak der aarde. Huiverend kijk je 
naar de karkassen van oude macht en reli
gie. Maar als afgeknipte draadjes lopen in 
vele foto’s paden de kale heuvels op. De 
weg is een bescheiden, maar nog cruciaal 
motief in deze beelden. Een pasoliniaanse 
weg (uit Accatone, Ucellacci e Uccellini, 
Edipo Re): pelgrimspad, kruisweg, trooste
loze boeteweg, waar de ziel goddeloos doolt 
in het zuiderse licht. Achter Jeruzalem lo
pen ze de heuvels in, gebogen lijnen waar
langs het gaan van mensen stroomt. Geen 
wandelaar wordt ooit in deze clichés vast
gelegd, alleen het tracé, als rest, is zichtbaar. 
Zoals de pelgrim, de boetedoener niet reist 
om te zien, maar integendeel om niets te 
zien zodat hij de keuken van zijn geweten 
des te scherper in het oog kan houden en 
zich daar voedt en kastijdt — zo lijken deze 
foto’s gemaakt. Niet om triomfantelijk het 
zien te vieren - omdat er domweg niets te 
zien zou zijn-, maar integendeel om de 
onooglijkheid van het waargenomene vast 
te stellen. (Ik had kunnen schrijven: de 
onzichtbaarheid van het waargenomene, 
maar het gaat me juist om het blinde van het 
oog der dingen die hier nooit terugkijken, 
terwijl in de Franse landschappen van die
zelfde jaren de dingen dat met steeds voch
tiger ogen wél doen!)

Hoeveel wonderlijks er ook te zien is, 
wat vooral opvalt is hoe weinig er te zien is, 
hoe onnadrukkelijk het zich te zien geeft, 
hoe het zich noch frontaal, noch in profiel, 
maar ten hoogste dorsaal - a tergo- laat 

bekijken en berijden. Een brede rug die mijn 
blik vol verlangen annuleert, tot niets ver
klaart, als nulliteit afdoet, mijn blik als een 
‘res nullius’ in het zand, tussen het gruis 
weer afwerpt. Blijft de naakte paniek van 
het beeld zelf omdat er blijkbaar iets is, 
maar zonder enig raakpunt met het beeld. 
Niet iets, maar dit, een bepaaldheid die toch 
geheel onverschillig is. Deze wereld ont
vangt de blik van de fotograaf (en van de 
kijker die ik anderhalve eeuw later ben) niet 
als een geschenk, niet als een agressie, niet 
als een blik. Want de blik is niets. Duras laat 
de Japanse minnaar iets van dezelfde orde 
zeggen, “tu n’as rien vu à Hiroshima”, ter
wijl zowel de overspelige heldin als de 
overspelige kijker daarnet nog in het mu
seum zoveel en zoveel verschrikkelijks ge
zien hebben, met hun eigen ogen. Blijkbaar 
is het niet het kijken, niet het netvlies, niet de 
pellicule die bepalend zijn, maar de bereid
heid van de wereld om zich zichtbaar te 
maken. Zonder die bereidheid is de wereld 
donker en ontoegankelijk. Deze verbijste
rende vaststelling doet men als men beeld 
na beeld de ruïnes van Baalbek ziet, de 
straatjes van Jeruzalem (in de miraculeus 
mooie beelden van Salzmann), de dicht- 
gewaaide Egyptische tempels en de open, 
gebroken hellenistische zuilen. Het is er en 
tegelijk is het niet zichtbaar. Het lichtbeeld 
dat er desondanks van genomen is, verme
nigvuldigt alleen maar de lichtjaren die me 
scheiden van hun glorie.

Ik kijk en ik zie hoe hier nooit het 
oplichtende verschijnen, maar steeds het 
dimmende verdwijnen aan de orde is.

Het contrast tussen de mythische volheid 
van het Oosten en de semiologische leegte 
die de fotografie effectief vastlegt, is even 
ontluisterend als een seance in een anato
misch theater waar een lichaam omgevormd 
wordt tot een som van organen. Pasolini 
toonde in vele films hoe juist in die kanteling 
van mythe naar a-significant materialisme 
een specifiek aanvoelen en inzicht ontstaat. 
Een kruisdood van het zichtbare als ultieme 
waarheid van het materialisme.

De reiziger is hoe dan ook vermoeid 
van beelden. Hij heeft er zoveel gezien en 
gedacht. Europa stroomt vol beelden, zoals 
Philippe Hamon in Imageries (Corti, Parijs, 
2001) aan toont. Die overvloed verwatert de 
verbeelding. De reis moet zijn visueel cy
nisme corrigeren. Hij reist naar een wereld 
die niet leeft, maar overleeft; in alle beteke
nissen van het woord. Een overbodige en 
voorbijgestreefde wereld op de berm van de 
vooruitgang, aan de andere kant van de 
gemoderniseerde tijd. Een tijd gevuld met 
gesloten verhalen van terugkeer, niet met 
het open verhaal van vooruitgang.

Het valt reizigers op dat alles hier rond 
en ronding is en niets rechtlijning; dat alles 
hier slap en week is en niets hard; dat hier 
geen wil is, maar willoosheid; dat er dus 
absolute, maar juist geen kordate macht 
heerst. Die macht bouwt geen identiteit, 
maar annuleert ze. Van die annulering gaat 
een bedwelmende betovering uit. Ze jaagt 
als een zandstorm door dit minuscule cor
pus oriëntalistische beelden.

Voyage en Orient, Bibliothèque nationale 
de France, Paris. Catalogus van Sylvie 
Aubenas en Jacques Lacarrière, Paris, 
Hazan, 1999/2001.
Une Passion Française, Photographies de 
la Collection Roger Therond, Filipacchi/ 
Maison Européenne de la Photographie, 
Paris, 1999.
Le Désert, Fondation Cartier pour l’Art 
contemporain, Paris, 2000.
Die Reise zum Nil, Maxime Du Camp und 
Gustave Flaubert in Àgypten, Steidl/Mu- 
seum Ludwig, Köln, 1997.
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Kleine esthetica van het neo-pittoreske
Ruimtelijke ontwikkelingen en artistieke representaties van de rafelrand tussen stad en natuur

JeffWaU

The Bridge, 1980

Steven Jacobs

Ruburbia

Aan het einde van de twintigste eeuw te
kende zich in de westerse wereld een gede
centraliseerd stadsmodel af waarin het on
derscheid tussen centrum en periferie, tus
sen stad en platteland en dus ook tussen 
cultuur en natuur niet langer duidelijk is. De 
stad lijkt niet langer een plek maar veeleer 
een conditie. [1] Terwijl zich in de lande
lijke gebieden een stedelijke cultuur heeft 
genesteld, is de natuur in grote mate een 
menselijk artefact geworden. De heden
daagse stad situeert zich met andere woor
den niet langer tegenover de natuur. Ze 
heeft grote stukken natuur ingesloten. De 
droom om het onderscheid tussen stad en 
platteland op te heffen, in het verleden ge
koesterd door sociale hervormers en steden
bouwkundigen met uiteenlopende ideolo
gische visies, werd op een onvoorziene en 
soms perverse manier realiteit.

Deze ontwikkeling manifesteert zich 
aan beide zijden van de Atlantische oceaan. 
Zo zijn in Europa uitgestrekte stedelijke 
netwerken ontstaan waarbinnen zich twee, 
op het eerste gezicht tegengestelde proces
sen voltrekken. Enerzijds draagt de nog 
steeds voortschrijdende verstedelijking van 
het landschap bij tot de verdere verwoesting 
van de natuur. Anderzijds is plattelands
vernieuwing, onder meer als gevolg van een 
sterke reductie van het agrarische domein 
en van het verval van de klassieke indus
trieën, in deze gebieden een bijzonder be
langrijke activiteit geworden. De industriële 
destructie van het landschap ruimt soms 
plaats voor een ware ecologische her
geboorte - het Ruhrgebied vormt hiervan 
een spraakmakend voorbeeld. [2]

Ook in de Verenigde Staten zijn stad 
en platteland op een nieuwe manier met 
elkaar versmolten geraakt. Indejaren ‘70en 
‘80 ontwikkelden zich niet alleen nieuwe 
urbane concentraties in de periferie van 
grote steden, er ontstond ook een nieuw 
soort nederzettingspatroon met lage bevol
kingsdichtheid. Leo Marx spreekt in dat 
verband over ‘ruburbia’. [3] Voor hem sluit 
dit fenomeen aan bij een lange Amerikaanse 
antistedelijke traditie, die pastorale idealen 
probleemloos wist te verzoenen met een 
geloof in technische vooruitgang - een tra
ditie die hij eerder in kaart bracht in zijn 
bekende boek The Machine in the Garden 
uit 1964.

Stadslandschap & landschapsstad

Precies omdat het hedendaagse, hybride en 
uitgezaaide stadslandschap kenmerken in 
zich verenigt van de oude stad, de suburb, de 
periferie en het platteland, wordt de 
verstedelijkte ruimte ook meer als een land
schap bekeken en geïnterpreteerd. Dit uit 
zich op een drietal niveaus.

De interpretatie van de stad als land
schap spreekt om te beginnen uit de ontwik
keling van de term ‘stadslandschap’. De 
Oxford English Dictionary geeft aan dat, 
hoewel Thakeray reeds in 1856 het woord 
‘cityscape’ gebruikte, de term pas honderd 
jaar later - met andere woorden, pas wan
neer de naoorlogse desurbanisatie zich volop 
begon te manifesteren - in zwang geraakte. 
Eén van de vroegste betekenissen van de 

term heeft betrekking op pogingen om 'city- 
scapes’ te beschrijven “in terms of a neo- 
Wordsworthian natural beauty”. De notie 
‘cityscape’ impliceerde dus van meet af aan 
niet alleen een grotere - landschappelijke - 
schaal, maar ook een specifieke, transcen- 
dentalistische visie op de stedelijke ruimte.

Ten tweede komt deze landschappe
lijke visie op de stedelijke ruimte tot uiting 
in de opkomst van een nieuwe discipline: 
het environmental design. Deze discipline 
ontwikkelde zich vanaf de late jaren ‘60 in 
het kielzog van het boek Design With 
Nature (1966) van lan McHarg. Het 
environmental design ruilde de klassieke 
preoccupatie van de professionele land
schapsarchitectuur met vorm en ruimte in 
voor de analyse van de relatie tussen natuur 
en gebouwde omgeving. Volledig in de lijn 
van het ontluikende ecologisch bewustzijn, 
bepleitte McHarg de noodzaak om voor elk 
ontwerp een studie te maken van de diverse 
milieufactoren op het terrein. McHarg sti
muleerde zeker ook het onderzoek dat de 
moderne stad als een ecosysteem interpre
teerde. Vanaf de jaren ‘70 begon men bij
voorbeeld aandacht te besteden aan 
klimatologische factoren bij steden
bouwkundige processen. Biologen brach
ten de flora en fauna op wolkenkrabbers en 
vluchtheuvels, tussen het plaveisel, in de 
tuintjes van suburbia en in urbane wastelands 
volop in kaart. [4]

Ten derde betekende deze landschap
pelijke blik op de stedelijke omgeving een 
nieuwe stimulans voor de landschaps
architectuur. Vanaf de jaren ‘80 speelde deze 
discipline een grote rol in stedenbouwkundige 
en architectuurtheoretische debatten. In plaats 
van zich te oriënteren op het buurtparkje of 
de wijkvoorzieningen, richtte de landschaps
architect zich meer op de relatie tussen de 
gebouwen en het bebouwde landschap: de 
zogenaamde landschapsstad. [5] Door de 
versmelting van stad en platteland verkleinde 
logischerwijze ook de afstand tussen de 
twee disciplines, stedenbouw en landschaps
architectuur. Volgens de Franse criticus 
Sebastien Marot is dit een volkomen logi
sche en terechte ontwikkeling. [6] Marot 
acht de klassieke stedenbouwkundige stra
tegieën inadequaat om de verdunde stede
lijke omgeving te herordenen. De land
schapsarchitectuur lijkt hem veel geschik
ter, want ze is beter in staat om de stedelijke 
ruimte te lezen als een sediment van opeen
volgende interpretaties. De meeste land- 
schapsarchitecturale projecten in ontwrichte 
en gedestructureerde stadsweefsels willen 
zich immers niet integreren, zoals contextua- 
listische architectuur dat probeert, maar 
trachten in eerste instantie de karakteristie
ken van een bepaalde site naar boven te 
halen. Door onderdrukte geografische ge
gevens weer tot normale proporties te bren
gen, en tracés en oude constructies te her
interpreteren, is de landschapsarchitectuur 
in de eerste plaats een oefening in het lezen 
van het landschap. Waar andere disciplines 
in het gefragmenteerde hedendaagse land
schap enkel chaos lijken te zien, is de 
landschapsarchitectuur, met haar inherente 
voorkeur voor begrenzingen en tussen
gebieden, nog tot een scherpe waarneming 
in staat.

Posturbaan pittoresk

Adriaan Geuze (West 8) is een interessant 
voorbeeld van een landschapsarchitect die 
het chaotische stadslandschap op een nieuwe 

manier tracht te lezen, en die op basis van 
die verfrissende lectuur ontwerpbeslissingen 
neemt. Geuze vertrekt van de vaststelling 
dat het verschil tussen stad en natuur niet 
meer in een duidelijke vorm bestaat. De 
nieuwe stad is volgens hem “een vage me
tropool met dorpen, stadscentra, suburbs, 
industriezones, havens, luchthavens, bos
sen, meren, stranden, reservaten en de 
monocultuur van hoogtechnologische 
landbouwzones”. [7] De stad heeft zich uit
gespreid tot een verstedelijkt landschap, en 
de hedendaagse stedeling is een mobiel in
dividu dat voortdurend gebruik maakt van 
de mogelijkheden van ditbreedgeschakeerde 
landschap. Niet toevallig richt Geuze zijn 
blik vooral op zones waar platteland en stad 
elkaar ontmoeten en aftasten. Net zoals ar
chitecten als Rem Koolhaas of Willem-Jan 
Neutelings wees Geuze op het potentieel 
van de periferie om een intensifiëring van 
moderne stedelijke ervaringen tot stand te 
brengen. Jarenlang had men alle onduide
lijke en minder wenselijke bestemmingen 
weggeschoven naar de stadsranden. Deze 
vage grensgebieden raakten dichtgekoekt 
en gingen een lappendeken vormen van 
enclaves met totaal uiteenlopende functies. 
Wat Geuze vooral interesseert, is de manier 
waarop industriële testgebieden onverwacht 
andere functies hebben gekregen, zoals in 
het opgespoten havengebied van de Maas
vlakte, waar zich allerhande vormen van 
recreatie hebben genesteld. [8]

Het aanzwellen van de periferie tot een 
hybride ruimte, die zowel restanten van het 
vroegere platteland als grootstedelijke po
tenties omvat, vormt ook het onderzoeks
terrein van de Italiaanse stedenbouwkundige 
Mirko Zardini. Ook Zardini heeft de land
schappelijke dimensie beklemtoond van de 
hedendaagse stedelijke ruimte, die niet lan
ger aan het traditionele concept van de peri
ferie, de suburbs of zelfs de edge city beant
woordt. De kleur groen is op de landkaarten 
van de hedendaagse stad steeds prominen
ter aanwezig, stelt Zardini. [9] Maar terwijl 
groen vroeger gewoon de natuur en dus een 
negatie van de stad aangaf, wordt het heden
daagse stadslandschap door grote open ruim
ten opgebroken. Het resultaat is een 
posturbaan, heterogeen, gefragmenteerd en 
hybride landschap “doorsneden met groene 
parkzones, sportterreinen, beschermde zo
nes en lapjes grond met planten”.

Om dit hedendaagse gefragmenteerde 
landschap te interpreteren en te beheersen, 
pleit Zardini voor een herwaardering van de 
notie van het pittoreske: “Enkel de sensibi
liteit van het pittoreske stelt ons in staat om 
dit terrein met nieuwe ogen te observeren: 
om de verschillen, contrasten, vermengin
gen en nuances te begrijpen en te waarde
ren. Deze sensibiliteit brengt ons ertoe de 
randen, grenzen, contrastlijnen of overlap
pingen van verschillende werelden te obser
veren, eerder dan de homogeniteit die in elk 
van de grote of kleine elementen te vinden 
is. [...] Asymmetrie en variëteit, onregel
matigheid, het onverwachte, het in elkaar 
verstrikte, ruwe materialen, tactiele waar
den - al deze aspecten vormen onderdelen 
van het pittoreske. Het pittoreske is inclu
sief, wat betekent dat het omringende land
schap in de blik wordt geïncorporeerd; het 
aanvaardt individuele expressie, het heft het 
traditionele onderscheid tussen het natuur
lijke en het artificiële op. Wat voordien 
werd gezien als negatieve elementen in de 
hedendaagse stad - heterogeniteit, overdre

ven variëteit, wanorde, disharmonie, het 
incongruent naast elkaar bestaan van ver
schillende stukken - vormt nu een hulpmid
del om een nieuw landschap te omschrij
ven.”

Zardini’s pleidooi voor een herwaar
dering van het pittoreske is ongetwijfeld 
ingegeven door de nood aan een model dat 
ons in staat stelt om het hedendaagse 
gefragmenteerde en hybride stadslandschap 
te lezen en te begrijpen. Het lijkt immers 
bijzonder moeilijk om dit amorfe terrein in 
kaart te brengen, te definiëren of te beschrij
ven - alleen al de eindeloze rij van inmid
dels bedachte neologismen illustreert dit: 
edge city, middle landscape, ville territoire, 
netwerkstad, non-place urban realm, tapijt- 
metropool, postsuburbia, autopia, generic 
city, city à la carte, città dijfusa, slurbs, 
expolis, exurbia, technoburb,Nowheresville, 
enzovoort. De terminologische over
productie en bijbehorende begripsverwar
ring verraden ook dat het voor velen moei
lijk is om het hedendaagse stadslandschap 
te waarderen, om er ‘zin’ en ‘betekenis’ aan 
te geven. Vandaar de nood aan structuren of 
referentiekaders.

Sommigen proberen het hedendaagse stads
landschap te vatten door het zo nauwkeurig 
mogelijk te beschrijven. Zo ontwikkelde de 
stedenbouwkundige Bernardo Secchi de 
methode van de descriptive city planning, 
om de periferie van sommige Italiaanse 
steden te analyseren. Anderen trachten het 
hedendaagse landschap te begrijpen door 
het te representeren. Zo hebben diverse kun
stenaars gezocht naar een manier om ge
stalte te geven aan de rafelranden tussen 
stad en natuur. Daarbij weken ze grondig af 
van de gebruikelijke toeristische beeld- 
productie, die zich bij de voorstelling van 
steden vooral op monumenten concentreert 
en die, als het om landschappen gaat, elk 
element dat op menselijke interventie wijst 
zorgvuldig wegwist. Kunstenaars en foto
grafen als Robert Smithson, John Pfahl, 
Joel Sternfeld, Jeff Wall en Andreas Gursky 
wijzen de nostalgische blik van de commer
ciële beeldproductie af. Niettemin roept hun 
werk, precies omdat het oog heeft voor een 
grillige omgeving waarin natuurlijke en ar
tificiële elementen in elkaar verglijden, vrij
wel onmiddellijk associaties op met de tra
ditie van het pittoreske.

The Picturesque

De notie van het pittoreske is, net als de 
notie van het ‘sublieme’, ontstaan in de 
achttiende eeuw. In tegenstelling tot het 
pittoreske bleef het sublieme echter een 
cruciale rol spelen in de moderne esthetica 
en kunsttheorie - van de romantiek over de 
ontwikkeling van de abstracte kunst tot het 
Amerikaanse modernisme (denk aan B arnett 
Newmans beroemde essay uit 1948, The 
Sublime is Now). Het begrip herleefde nog
maals in de postmoderne cultuurfilosofie, 
van Jean-François Lyotard tot de cyberpunk, 
die er haar fascinatie voor het verval in 
postindustriële stadsruïnes mee verbond. 
Daartegenover was het pittoreske een veel 
korter leven beschoren. Het begrip over
leefde de negentiende eeuw niet, en werd 
pas zeer recent dooreen stedenbouwkundige 
als Zardini van stal gehaald.

De opkomst van ‘het pittoreske’ was 
in de achttiende eeuw nauw verbonden met 
de ontwikkeling van de Engelse landschaps
tuin. Ontwerpers als William Kent, Thomas 9
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Bridgeman, Lancelot ‘Capability’ Brown 
en Humphrey Repton stapten geleidelijk af 
van de strakke geometrie van het Franse 
tuinmodel en lieten, wat later, ook de obli
gate tempels, grotto’s en piramides achter
wege, om uiteindelijk alleen een Palla- 
diaans huis over te houden in een zorgvul
dig gecreëerd Engels landschap. De nieuwe 
stijl was eerder ingegeven door filosofen 
en schrijvers als Shaftesbury, William 
Temple, Joseph Adison en Alexander Pope 
dan door professionele tuiniers. Vandaar 
dat deze ontwerpers zich niet zozeer on
derscheidden door een voorliefde voor de 
grilligheid van de natuur; ze wilden eerder 
een beeld van die natuurlijke grilligheid en 
onregelmatigheid scheppen. [ 10] Dit blijkt 
duidelijk uit het gedachtegoed van de be
langrijkste theoretici van the picturesque, 
zoals Richard Payne Knight, Uvedale Price 
en William Gilpin die het pittoreske 
- naast de categorieën van het schone en 
het sublieme, geïntroduceerd door Edmund 
Burke - als een aparte esthetische catego
rie voorstelden. [11] De esthetica van the 
picturesque benadert de natuur langs een 
omweg: via pictures - in het bijzonder de 
schilderijen van Claude, Poussin en Salvator 
Rosa, of de literaire en grafische beschrij
vingen van Oosterse tuinen. De Engelse 
landschapstuin werd aldus ontworpen “to 
be viewed as a Lorrain or a Poussin might 
paint them”, stelt Tobey. [12] Veel meer 
dan een landschap ontvouwt de pittoreske 
landschapstuin een beeld van het land
schap - een beeld dat bovendien schat
plichtig is aan de representatie van het 
landschap door andere media, zoals de 
schilderkunst. Volgens John Dixon Hunt 
refereert de term picturesque niet alleen 
aan een (echt) landschap dat geschikt werd 
bevonden om te worden geschilderd, maar 
ook aan een stuk werkelijkheid dat op zich 
kon worden bekeken alsof het een deel van 
een schilderij vormde. Aan de ene kant 
werden nieuwe tuinlandschappen van zorg
vuldig gecodeerde betekenissen voorzien 
en opgebouwd als een reeks gecompo
neerde scènes; aan de andere kant kon de 
beschouwer in de natuur pittoreske scènes 
herkennen. William Gilpin, die in 1794 
zijn Three Essays: On Picturesque Beauty; 
On Picturesque Travel; On Sketching 
Landscape publiceerde, moedigde toeris
ten bijvoorbeeld aan “to frame views, to 
graduate prospects from foreground to 
background, and above all to ensure variety 
of painted, drawn or engraved texture, 
which minimized similar qualities in the 
natural world”. [13]

Landschap

De rol en de plaats van de picturale bemid
deling vormde evenwel van meet af aan 
een twistpunt voor de theoretici van het 
pittoreske. Terwijl Burke de kwaliteiten 
van het schone en het sublieme vooral op 
het niveau van de perceptie situeerde, ver
wees Uvedale Price naar de visuele eigen
schappen van het landschap zelf. Richard 
Payne Knight distantieerde zich later van 
deze opvattingen en stelde dat het onhoud
baar was om the picturesque als een eigen
schap van het landschap te zien. [14] Deze 
discussie illustreert het belang van de vi
suele bemiddeling en van representatie
technieken, en zal telkens weer opduiken 
wanneer het zich steeds wijzigende land
schap om interpretatie vraagt of aan men
selijke ingrepen wordt onderworpen. De 
discussie ligt zelfs besloten in het begrip 
‘landscape’ zelf, dat volgens de Oxford 
English Dictionary voor het eerst voor
komt in 1603 en “a picture representing 
natural inland scenery” betekent. Het woord 
gaat terug op het Nederlandse landschap, 
waarschijnlijk onder invloed van het pres
tige dat de landschapschilderkunst van de 
Nederlanden genoot. In het Nederlands 
had dit woord altijd al de dubbele beteke
nis van ‘stuk land, gewest’ en van ‘afbeel
ding die zo’n stuk land weergeeft’. Ook in 
de Romaanse talen - bij het Franse paysage, 
het Spaanse paisaje en het Italiaanse 
paesaggio - keert deze dubbele betekenis 
terug, zij het dat in dit geval de verwijzing 
naar de voorstelling van een stuk land 
vermoedelijk voorafgaat aan de andere be
tekenis. “Deze dubbele betekenis”, merken 
Ton Lemaire en Jan Kolen op, “is veelzeg
gend. Het attendeert ons erop dat landschap 
niet zomaar een stuk omgeving of natuur is, 
maar van het begin af aan, de ordening 
ervan door menselijke aanwezigheid, met 
name die van de blik.” [15] Landschaps- 
ervaring en landschapsrepresentatie vormen 
een onontwarbaar complex. De kunsthisto
ricus Ernst Gombrich, die in diverse ge
schriften de rol van mentale concepten bij 
de waarneming heeft aangetoond, meent 
zelfs dat de schilderkunst de esthetische 
ervaring van de omgeving als landschap 
mogelijk heeft gemaakt.

-L . 
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Beeldkader

De wisselwerking tussen realiteit en beeld, 
die zo kenmerkend is voor de strategie van 
het pittoreske, bepaalt ook in hoge mate de 
manier waarop sommige kunstenaars het 
hedendaagse uitgedunde stadslandschap 
waarnemen, interpreteren of transformeren. 
Tot op zekere hoogte is hier zelfs sprake van 
een historisch primaat van de representatie, 
waarbij het pittoreske beeld aan de (bewust
wording van een) pittoreske ‘realiteit’ voor
afgaat. Al omstreeks 1970 richtten kunste
naars en fotografen hun blik en camera op 
de nieuwe stedelijke ruimte. Het is bijge- 
volg niet onzinnig te beweren dat precies 
deze ‘beeldenmakers’ de stedenbouw
kundigen en architectuurtheoretici bewust 
hebben gemaakt van het potentieel van het 
eigentijdse landschap. De naoorlogse des
urbanisatie had zich immers volledig op het 
terrein afgespeeld, zonder dat er eerst een 
uitgebreid theoretisch referentiekader van 
architecturale, stedenbouwkundige of so- 
ciaal-utopische doelstellingen werd uitge
werkt. Eén van de grootste steden
bouwkundige en landschappelijke transfor
maties uit de geschiedenis voltrok zich bui
ten de intellectuele kringen van architecten, 
stedenbouwkundigen en sociale hervormers, 
en werd enkel gestuurd door de korte termijn
visie van bouwspeculanten. Het duurde zelfs 
lang voor deze posturbane werkelijkheid 
doordrong in de theoretische reflecties van 
architecten en stedenbouwkundigen 
- Robert Venturi is een uitzondering, hoe
wel hij eerder geïnteresseerd was in 
vernaculaire bouw- en beeldcultuur dan in 
de ruimtelijke logica van de periferie als 
dusdanig.

Volgens landschapsarchitect Galen 
Crantz “heeft de fotografie, dankzij het mid
del van het beeldkader, ons geholpen om 
orde te zien waar we voordien enkel chaos 
zagen”. [16] Ook het toenemende belang 
van de discipline van de landschaps
architectuur in actuele debatten over het 
chaotische en gefragmenteerde stads
landschap houdt wellicht verband met de 
rol die representatietechnieken in deze dis
cipline spelen. Volgens Marot was de 
landschapsarchitectuur al van oudsher op 
een vreemde manier verweven met de 
respectieve ontwikkelingen van de opme
ting, de schilderkunst, de grafische kunsten, 
het theater en de scenografie. [ 17] Maar ook 
vele hedendaagse landschapsarchitecten 
grijpen terug naar een model dat in de late 
jaren ‘60 en vroege jaren ‘70 door kunste
naars werd aangereikt. [18]

Robert Smithson

Voor deze kunstenaars was het landschap 
echter niet zozeer een motief meer dat werd 
gerepresenteerd; de avant-garde kwam nu 
zelf in het landschap terecht. De vertegen
woordigers van de land art ruilden de musea 
in voor de woestijnen van het Amerikaanse 
Zuidwesten. Hun realisaties, die door hun 
eenvoudige geometrie zowel aan de mini
mal art als aan neolithische constructies 
refereerden, vertoonden vaak een spectacu
laire schaal, die het moest opnemen tegen de 
leegte en onmetelijkheid van het landschap. 
Vooral Robert Smithson heeft zijn artis
tieke praktijk niet alleen geënt op een post
industrieel entropisch landschap, maar ook 
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op de problematiek van de visuele represen
tatie van het landschap in het algemeen, en 
de notie van het pittoreske in het bijzonder. 
Smithson heeft zijn ideeën daarover uiteen
gezet in het artikel Frederick Law Olmsted 
and the Dialectical Landscape, dat als een 
van de belangrijkste teksten van de land art 
kan worden beschouwd. [19] In deze tekst 
verwijst Smithson uitvoerig naar vroegere 
theoretici van het pittoreske, zoals William 
Gilpin en Uvedale Price, auteurs die een 
inspiratiebron vormden voor Olmsteds ge
hele oeuvre en in het bijzonder voor het 
ontwerp van Central Park in New York.

Bepaalde aspecten van het werk van 
Smithson kan men ongetwijfeld verbinden 
met een sublieme sensibiliteit - neem maar 
zijn voorkeur voor gigantische structuren 
en zijn fascinatie voor een soort huiver van 
de landschappelijke destructie. Volgens 
Smithson legt Central Park existentiële pro
cessen bloot. Bij zijn interpretatie van het 
park schenkt hij dan ook aandacht aan effec
ten van verval en verwaarlozing zoals drugs, 
graffiti en zwerfvuil. Enerzij ds sluit dit naad
loos aan bij zijn fascinatie voor entropie 
- een begrip dat makkelijk te verzoenen is 
met de onmetelijkheid en oneindigheid die 
volgens Burke kwaliteiten zijn van het su- 
blieme. Anderzijds illustreert het zijn aan
dacht voor de kleine, grillige veranderingen 
in het landschap en voor een interactie tus
sen mens en natuur die buiten de klassieke 
categorieën van het schone en het sublieme 
valt. Voor Smithson incorporeert het pitto
reske precies deze dialectische relatie tus
sen mens en natuur. [20] Vroegere invullin
gen van dit begrip vond hij dan ook te 
beperkt, omdat ze volledig gericht waren op 
het creëren van ‘scènes’ en zo goed als geen 
rekening hielden met de factoren die het 
uitzicht onophoudelijk reconstrueren. Ter
wijl Olmsted vooral oog had voor de ge
wenste scène, ging Smithsons aandacht in 
de eerste plaats uit naar de tijd en de sporen 
van het gebruik. [21] Deze belangstelling 
koppelde Smithson bovendien aan het beeld 
van de ruïne, in de Engelse landschapstuin 
een belangrijk scenografisch element dat 
nauw samenhing met de esthetica van het 
pittoreske.

Smithson verbond de thematiek van 
het pittoreske ook expliciet met de saaie en 
monotone wereld van de periferie. In zijn 
beroemde tekst A Tour of the Monuments of 
Passaic, New Jersey ( 1967) spreekt hij over 
het bevreemdende karakter van dit banale 
landschap, dat hij op een zaterdag opzoekt. 
Langs de rivieroever, waar een snelweg 
wordt aangelegd, liggen bouwmaterialen 
en indrukwekkende graafmachines er ver
laten bij. Smithson vergelijkt ze zelfs met 
ruïnes of prehistorische wezens die in de 
modder zijn vastgeraakt. De onvoltooide 
constructies kondigen bijgevolg al hun ver
val aan, en dus ook de onomkeerbaarheid 
van de entropie. “That zero panorama 
seemed to contain ruins in reverse, that is 
- all the new construction that would 
eventually be built. This is the opposite of 
the ‘romantic ruin’ because the buildings 
don’t fall into ruin after they are built but 
rather rise into ruin before they are 
built.” [22]

In dezelfde tekst waarin Smithson 
bruggen in aanbouw, afgegraven vlaktes, 
betonmuren en baggerpijpen als Monuments 
of Passaic omschrijft, maakt hij ook voort

durend gewag van het ‘fotografische’ of 
‘cinematografische’ karakter van het land
schap. Ook hiermee trachtte Smithson de 
notie van het pittoreske een nieuwe invul
ling te geven. Heel zijn gedachtegoed is als 
het ware doordrongen van opmerkingen over 
het wederzijdse doordringen van de wereld 
en de representatie ervan. Het landschap 
wordt ervaren als een serie reproducties. 
Daarbij is de landschapschilderkunst van 
Poussin of Claude uiteraard niet meer het 
leidend voorbeeld; de technische en indus
triële ontwikkeling is thans verantwoorde
lijk voor het feit dat de wereld als een 
afbeelding wordt bekeken. “The landscape 
begins more to look like a three dimensional 
map rather than a rustic garden”, stelde 
Smithson. [23] Dit fenomeen werd nog ver
sterkt door de reproductiemogelijkheden van 
fotografie en film, die voor de perceptie van 
de earthworks zo essentieel waren. “Sinds 
de fotografie is de aarde een museum ge
worden”, constateert Smithson, en elders 
stelt hij vast dat “nature falls into an infinite 
series of movie stills - we get what Marshall 
McLuhan calls the Reel World”.

Fotoresk

Smithson illustreerde zijn tekst met foto’s 
die onmiskenbaar verwant zijn met het foto
grafische werk van kunstenaars als Edward 
Ruscha of Dan Graham. Ook zij richtten in 
die jaren hun blik op de posturbane werke
lijkheid van pompstations, goedkope serie
matige woningbouw en lege parkeerterrei
nen. Het is opvallend dat diverse protago
nisten van het Amerikaans laatmodemisme 
in deze periode de greenbergiaanse idee van 
een autonome en naar zichzelf verwijzende 
kunst van tafel vegen, en dat ze op hetzelfde 
moment een uitgesproken belangstelling 
ontwikkelen voor de banaliteit en monoto
nie van de stadsrand. Het lijkt wel alsof ze 
hun minimalistische voorkeur voor geo
metrische eenvoud, seriële structuren en 
lege, inhoudsloze tekens uitgerekend in de 
schraalheid van de uitgedunde stad konden 
botvieren. Ook de toen opkomende genera
tie stadsfotografen, de zogenaamde New 
Topographers (waaronder Robert Adams, 
Lewis Baltz, Stephen Shore en Nicholas 
Nixon), leek niet langer geboeid door de 
caleidoscopische roes van de grootstad, zo
als de avant-garde in de jaren ‘20, of door de 
veelkleurigheid van het straatleven, zoals 
de street photography van Robert Frank, 
William Klein óf Gary Winogrand. De Néw 
Topographers registreerden in de eerste 
plaats de periferie en de grillige rafelranden 
waar stad en natuur in elkaar overgaan.

Deze grilligheid vertalen in een leesbaar 
beeld is sindsdien een uitdaging geweest 
voor diverse kunstenaars en fotografen. Pre
cies om de landschappelijke chaos van de 
plek te transformeren tot een visuele orde, 
refereren sommigen duidelijk aan allerhande 
picturale conventies en precedenten. In die 
zin kunnen we gewag maken van een eigen
tijds of posturbaan equivalent voor het pit
toreske. Dit geldt zeker voor het werk van 
de Amerikaanse fotografen Joel Sternfeld 
en John Pfahl.

Stemfelds gehele oeuvre verraadt een 
belangstelling voor zones waar natuur en 
stad in elkaar grijpen. Zo registreerde hij in 
American Prospects (1987) de verstedelij
king van het Amerikaanse landschap. Om
streeks 1990 richtte hij zijn camera op de 
Romeinse campagna, zowat de vroegste 
inspiratiebron voor de pittoreske tradi
tie. [24] Daarbij maakt Sternfeld enerzijds 
dankbaar gebruik van de obligate pittoreske 
parafernalia: Romeinse ruïnes, melan
cholisch avondlicht, roodkleurige aardbo
dem, cipressen en pijnbomen, en bij mo
menten zelfs een eenzame ruiter of een 
kudde schapen met een herdershond. An
derzijds richt hij zijn blik op de grillige 
tekenen van de hedendaagse verstedelij
king: nieuwe woonwijken in aanbouw, 
reclameborden, recreatiefaciliteiten of au
to’s met vrijende koppeltjes, die zich onder 
een antiek grafmonument hebben gepar
keerd. De foto’s van Sternfeld tonen niet 
enkel dat verval onlosmakelijk verbonden 
is met elke beschaving, ze zijn ook een 
meditatie op de rol van de geschiedenis en 
het collectieve geheugen in de ervaring van 
het (stedelijke) landschap. De identiteits
loze logica van de banale periferie interfe
reert probleemloos met een landschap dat 
bedolven ligt onder het gewicht van de 
geschiedenis. Het thema van een genius loei 
in de generic city dook enkele jaren later 
ook op in de reeks On This Site: Landscape 
in Memoriam, waarin Sternfeld diverse ba
nale plekken registreert. Een korte, bijbeho
rende tekst maakt evenwel duidelijk dat 
deze banale locaties het toneel hebben ge
vormd voor de meest dramatische of gruwe
lijke gebeurtenissen. Sternfeld fotografeert 
ze lang nadat de nieuwsfotografen vertrok-1 O



ken zijn, en stelt daarmee zowel de beteke
nis van ‘betekenisloze plekken’ als de on
schuld van het landschap in vraag.

De teloorgang van de onschuld van het 
landschap en dus ook van de mogelijkheid 
om het pittoreske te revaloriseren, is kenne
lijk voor diverse hedendaagse landschaps- 
fotografen een belangrijk thema. Zo maakte 
John Pfahl in de vroege jaren ‘80 een reeks 
kleurenfoto’ s getiteld Power Places. In eer
ste instantie wekken deze foto’s de indruk 
dat het eeuwenoude conflict tussen the ma
chine en the garden - om de beeldspraak 
van Leo Marx te hanteren - opgelost is. 
Power Places toont ons kerncentrales, 
electriciteitscentrales en waterkracht
centrales, die zich telkens in een arcadisch 
landschap hebben genesteld. De composi
ties grijpen duidelijk terug op schilder
kunstige voorbeelden. De berekende 
horizonplaatsing, de voorkeur voor atmos
ferische effecten en weerspiegelende op
pervlakken, het zorgvuldig geconstru
eerde evenwicht tussen voor- en achter
grond en tussen licht- en schaduwpartijen: 
al deze eigenschappen verwijzen naar de 
landschappen van Claude en Poussin, en 
naar de conventies van 19de-eeuwse 
landschapsevocaties in zowel schilderkunst 
als fotografie. Ondanks de onloochenbaar 
parodiërende en ironiserende ondertoon, 
slaagt Pfahl er in om het pittoreske op een 
geloofwaardige manier weer tot leven te 
brengen en om het te koppelen aan een 
ecologische dimensie, zonder te vervallen 
in sloganeske simplificaties. Sally Eauclaire 
wees er al op dat mensen met totaal verschil
lende politieke agenda’s naar de foto’s van 
Pfahl verwijzen om hun overtuigingen te 
staven. [25] De ene ziet in deze beelden het 
bewijs van de schoonheid van de technolo
gie en haar verenigbaarheid met de natuur, 
terwijl de andere wijst op de bevroren grauwe 
waters, de apocalyptische zonsondergan
gen en andere tekenen van verval.

In de meer recente reeks Permutations 
on the Picturesque refereert Pfahl expliciet 
aan de pittoreske canon. Hij fotografeert er 
locaties in het Engelse Lake District die al in 
18de-eeuwse gidsen als ‘pittoreske’ plek
ken werden aangestipt. Afgezien van het 
motief, passen ook de sfeer en de gekozen 
standpunten onmiskenbaar in de pittoreske 
traditie. Pfahl heeft de beelden bovendien 
gescand en digitaal gemanipuleerd. Hij 
pastte niet alleen het landschappelijke mo
tief aan - door storende takken of vee te 
verwijderen en wolkenpartijen aantrekke
lijker te maken - maar transformeerde de 
fotografische beelden ook tot emulaties van 
pittoreske aquarellen. Toch is hier geen 
sprake van een nostalgische aanwending 
van traditionele motieven of representatie
technieken. Zo wordt het beeldvlak telkens 
weer verstoord door een duidelijk waar
neembare strook vergrote pixels. De repre
sentatie van het geïdealiseerde landschap, 
dat al in zijn vroegere werk vermengd werd 
met zichtbare sporen van menselijke inter
ventie, wordt nu expliciet losgemaakt van 
zijn referent. Terwijl dit principe al van 
meet af aan in de pittoreske traditie besloten 
lag, krijgt het nu - dankzij de mogelijkhe
den van de digitale beeldbewerking - een 
nieuwe invulling.

Simulandschappen

Dat het gebruik van de pittoreske strategie 
niet noodzakelijk nostalgisch is, komt om
dat het wederzijdse doordringen van land
schap en landschapsbeeld- zo typerend voor 
het pittoreske - naadloos aansluit bij de 
perceptie van het landschap in de post
industriële samenleving. De herstructure
ring van de economie en de verbreiding van 
nieuwe communicatiemedia hebben niet 
alleen de hedendaagse desurbanisatie ver
oorzaakt; de overgang van het tijdperk dat 
Walter Benjamin omschreef als dat van “de 
mechanische reproduceerbaarheid” naar een 
tijdperk van electronische simulatie, heeft 
ook de pittoreske voorkeur voor de 
omwisseling van beelden en hun referenten 
nieuw leven in geblazen.

Dat blijkt ook uit het oeuvre van een 
kunstenaar als Jeff Wall, die de mogelijkhe
den van de digitale beeldbewerking combi
neert met referenties aan pittoreske prece
denten. Bij Wall zijn die precedenten in 
eerste instantie ondergeschikt aan de 
narratieve, symbolische of allegorische di
mensie van de klassieke genreschilderkunst, 
die hij telkens weer met een modernistische 
neiging tot zelfreflectie tracht te verzoe
nen. [26] Niettemin valt het op dat Wall, om 
deze problematiek uit te werken, ook het 
onromantische, geïndustrialiseerde en 
verstedelijkte landschap in het vizier neemt. 
Dit blij kt al in Landscape Manual ( 1970) uit 
het prille begin van zijn artistieke loopbaan. 
Het ‘stadslandschap’ keert ook als motief 
terug in zijn latere werk, waarin hij vaak

Andreas Gursky

Neujahrsschwimmer, 1988

locatieopnamen digitaal combineert met 
taferelen die in het atelier in scène zijn 
gezet. Wall trekt de logica van het pittoreske 
door: hij koppelt het pittoreske, dat altijd al 
een contaminatie tussen realiteit en repre
sentatie inhield, aan de mogelijkheden van 
digitale beeldbewerkingstechnieken. Daar
bij katapulteert hij als het ware de schema’s 
van de pastorale traditie in een wereld van 
testgebieden: een suburbane woonwijk die 
door grote verkeersinfrastructuren wordt 
doorsneden (Eviction Struggle, The Bridge), 
flarden natuur die al ingesloten zijn door 
suburbia (A Hunting Scene), de ‘wild’ be
groeide achterzijde van industriële of com
merciële gebouwen (The Crooked Path), of 
een vergeten plek onder de snelweg, waar 
wildernis en urbanisatie elkaar raken (The 
Storyteller). In die zin beantwoordt het werk 
van Jeff Wall in een dubbel opzicht aan het 
pittoreske. Enerzijds zijn Walls posturbane 
landschappen grillig en ongedefinieerd. 
Anderzijds wordt hun grilligheid aan ban
den gelegd doordat ze, als digitale genre- 
taferelen, worden geconstrueerd op basis 
van picturale modellen.

Ook in het werk van Bemd en Hilla Becher 
en hun vele studenten, de zogenaamde 
Becherschüler, wordt fotografie als een au
tonome syntaxis benaderd; en een van hun 
bekendste leerlingen, Andreas Gursky, ver
bindt eveneens het gebruik van digitale 
manipulatietechnieken met een uitgespro
ken belangstelling voor de randgebieden 
tussen natuur en civilisatie. Beelden als 
Klausenpass of Seilbahn lijken oppervlak
kig beschouwd romantische evocaties van 
een sublieme natuur, maar bij nader inzien 
zijn deze landschappen al door recreatie en 
toerisme in beslag genomen. De wildernis is 
al door de toeristische industrie getemd, de 
natuur lijkt gereduceerd tot een onderdeel 
van een universele stad, waarvan de foto
graaf niet alleen de ruimtelijke, maar ook de 
sociale en economische logica visuali
seert. [27] Ook Gursky verwijst naar kunst
historische precedenten. De rijkdom van 
details, de lichtreflecties op het wateropper
vlak en de berekende verhouding tussen 
figuren en horizon in Neujahrsschwimmer 
gaan onmiskenbaar terug op het werk van 
de Venetiaanse schilder Canaletto, die ove
rigens in het Engeland van de late 18de eeuw, 
de geboorteplek van the picturesque, bij
zonder populair was. Andere werken ver
wijzen duidelijk naar Caspar David 
Friedrich, al ruilen ze diens sublieme natuur 
in voor autosnelwegen, landingsbanen of 
achter huizenrijen verstopte voetbalvelden. 
Bovendien schenkt Gursky, die zelf met 
behulp van digitale beeldbewerking de rela
tie tussen stad en stadsbeeld verstoort, dik
wijls aandacht aan het feit dat de stad zelf 
meer en meer een gesimuleerde omgeving 
is geworden - dit blijkt onder meer uit zijn 
recente, nadrukkelijk digitaal uitgevlakte 
foto’s van atriums, die zowat de ultieme 
belichaming vormen van een artificiële 
ersatzstedelijkheid. De vroegmoderne lo
gica van het pittoreske gaat bij hem over in 
de postmoderne cultus van het simulacrum.

De stad wordt gereduceerd tot een Sim 
City, de natuur maakt zich op voor de toe
rist. Zoals Carleton Watkins en William 
Henry Jackson in de negentiende eeuw de 
spectaculaire landschappen van het Ameri
kaanse westen presenteerden als een poten
tiële site voor ontginning en technologische 
vooruitgang [28], zo ligt het hedendaagse 
landschap als het ware te wachten op toeris

tische exploratie. De foto’s van Pfahl, 
Stemfeld, Wall en Gursky richten zich niet 
tot de 19de-eeuwse samenleving, die zich 
voor de industrialisatie opwarmt, maar tot 
een postindustriële samenleving, die zich 
resoluut heeft gericht op consumentisme, 
persoonlijke bevrediging en zogenaamde 
vrijetijdsbesteding. Het vooruitgangs
optimisme heeft in die wereld plaatsgemaakt 
voor een vaag besef van ecologische 
fragiliteit; de sublieme natuur is nog slechts 
een bijna onbeduidende achtergrond voor 
de spectaculaire ‘kicks’ waarmee de toeris
tische industrie bezoekers lokt. Omdat Pfahl, 
Stemfeld, Wall of Gursky deze realiteit 
zichtbaar maken, is hun herwaardering van 
het pittoreske verre van nostalgisch. Hun 
beelden wijzen de nostalgische reflexen van 
de toeristische beeldproductie af door, iro
nisch genoeg, de toerist en de toeristische 
infrastructuur juist niet uit het landschap te 
bannen. Precies daardoor stellen ze op een 
kritische wijze de vraag hoe wij in staat 
kunnen zijn om het hedendaagse landschap 
te ervaren en te waarderen. De foto’s van 
Smithson, Stemfeld, Gursky, Pfahl, Wail en 
anderen fungeren daarbij als een eigentijds 
equivalent van het 18de-eeuwse Claude 
Glass, het kijkinstrument waarmee het 
Engelse landschap plots als een plaatje kon 
worden gepresenteerd, om meteen ook als 
een beschrijfbare en beheersbare werkelijk
heid te worden voorgesteld. Zonder in te 
spelen op het heimwee naar een ideale, 
maagdelijke natuur en zonder de posturbane 
ruimte te esthetiseren, trachten deze kunste
naars het glibberige, hedendaagse verstede
lijkte landschap met behulp van artistieke 
modellen en structuren in kaart te brengen.
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Rode Passagier

In 1844 begaf Friedrich Engels zich op weg 
met de bedoeling een gedetailleerde be
schrijving van de leef- en werkomstandig
heden van de Engelse arbeiders te maken. 
Vreemd genoeg begon hij zijn relaas op een 
scheepsdek:

“Niets is in mijn ogen indrukwekkender dan 
het uitzicht dat je hebt als je op de rivier 
vaart, van de zee naar London Bridge. 
Vooral ter hoogte van Woolwich liggen op 
beide oevers woningen en dokken op elkaar 
gepakt. Hoe verder je de rivier opvaart, hoe 
meer schepen er tegen elkaar aangedrukt 
voor anker liggen. Uiteindelijk blijft in het 
midden van de rivier slechts een smalle 
vaarstrook over. Hier varen met hoge snel
heid honderden stoomboten op en af. Dit is 
allemaal zo prachtig en indrukwekkend dat 
je jezelf verliest in bewondering. De reizi
ger is al onder de indruk van Engelands 
grootheid, nog voor hij een voet op Engelse 
bodem heeft gezet. De aandacht voor het 
menselijk lijden dat dit alles mogelijk heeft 
gemaakt, komt pas later[1]

Voor Engels introduceerde de toenemende 
congestie op de Thames een narratieve ver
schuiving naar de smalle steegjes van de 
Londense sloppenwijken. Het maritieme 
landschap - panoramisch, weids en opti
mistisch - leidde al vlug tot een stedelijk 
kluwen waarin alles samenklitte in een 
claustrofobische hobbesiaanse oorlog van 
allen tegen allen:

“Hoe dichter de Landenaars in een kleine 
ruimte op elkaar gepakt zitten, hoe weerzin
wekkender en onwaardiger de brutale on
verschilligheid is waarmee ze hun buren 
negeren en zich zelfzuchtig concentreren op 
hun eigen zaken... Hier blijkt de samenle
ving van mensen te zijn uiteengevallen in 
haar samenstellende atomen.” [2]

Deze verschuiving in Engels’ beschrijving, 
van de open ruimte van de rivier naar de 
besloten ruimten van de hoofdstraten en 
sloppenwijken in de stad, introduceert de 
theorievorming rond het historisch materi
alisme. Hier maken we kennis met de on
gelijke ontwikkeling van technische mid
delen en sociale productierelaties. De rivier
haven vormt, net zoals de Leviathan van 
Thomas Hobbes, een reusachtig beeld van 
beheerste en doelgerichte energie, in schril 
contrast met de gewelddadige en brutale 
fricties van de stad. Uit deze confrontatie 
treedt de stad primitiever naar voren dan de 
rivier.

De rivier en de stad hebben niet altijd 
helemaal hetzelfde heden gedeeld. De rivier 
heeft ook in vroegere tijdperken bestaan. De 
geografische overgang van rivier naar stad 
kwam met andere woorden op een subtieler 
niveau neer op een historische verschuiving 
van de ene aandrijfkracht naar een andere: 
waar op de rivier nog steeds de wind re
geerde, daar draaide de stad op steenkool. 
Toen Engels hierop terugkeek in een voet
noot, toegevoegd aan de Duitse herdruk van 
zijn boek van 1892, voelde hij zich genood
zaakt om zijn momentane impressie op dat 
scheepsdek wat bij te stellen:

“Za was het bijna vijftig jaar geleden. Toen 
waren er nog van die pittoreske zeilsche
pen. Er varen nog wel van die schepen op de 
vaarroute van en naar Londen, maar de 
meeste rusten nu toch in de dokken. Van
daag wordt de rivier ingenomen door van 
die lelijke, sombere stoomboten." [3]

Tegen het einde van de eeuw besefte Engels 
dat zijn retorische strategie van weleer had 
berust op een intussen achterhaald esthe
tisch en ruimtelijk contrast tussen de “schil
derachtige” (malerische) haven en de “le
lijke” stad. Evenals Joseph Conrad, die een 
stoomboot had beschreven als een “enorme 
zwarte waterke ver” die een “onproper” spoor 
op de golven achterliet, vond Engels geen 
reden om euforisch te doen over het gebruik 
van stoomkracht in de scheepvaart. De stad, 
en het amalgaam van fabrieken erachter, 
had elke differentie - of schoonheid - die 
de rivier te bieden had, opgeslokt. De vroe
gere tekst kondigt dit verdwijnen van de 
‘differentie’ van de rivier al aan: naarmate 
de rivier smaller wordt, verliest ze haar 
karakter van haven en wordt ze een straat in 
de stad. [4]

De “indrukwekkende” (grossartig) scène 
op de Thames voert ons naar de naargees
tige steegjes van Manchester. Het indus
trieel kapitalisme wordt al meteen aange- 
kondigd door zijn oudere mercantiele te
genhanger, en komt tot een hoogtepunt in 
het beeld van de kleine stoomboten die “met 
hoge snelheid op en af varen” en hun aandrijf
kracht gemeen hebben met de moderne fa
briek. Vanaf dit punt duikt overal in de tekst 
de stoommetafoor op. De samenleving is 
een oververhitte gasbel die onder steeds 
hogere druk wordt geplaatst. De achter
buurt van het proletariaat is bij uitstek de 
plek waar de geatomiseerde krachten, die de 
gietijzeren wanden van de stedelijke 
fabrieksstoomketel belagen, tot uitbarsting 
dreigen te komen. Engels dreef in het laatste 
hoofdstuk van zijn boek deze hobbesiaanse 
profetie tot haar grimmige uiterste. “De 
oorlog van de armen tegen de rijken zal de 
bloedigste zijn die de wereld ooit zal hebben 
gekend.” [5]

Engels’ relaas begint op zee, in een maritieme 
ruimte die in velerlei opzicht als een pre- 
industrieel kapitalisme wordt beschreven, 
een kapitalisme dat is gebaseerd op primi
tieve vormen van accumulatie en handel. 
Toen de verbeelding voor het eerst werd 
losgelaten op deze maritieme ruimte, toen 
deze voor het eerst werd veraanschouwe
lijkt, werd ze niet voorgesteld als een losse, 
emblematische wirwar van boten en vis en 
golven, maar als een coherente en geïnte
greerde ruimte. De maritieme ruimte werd 
panoramisch. Deze veraanschouwelijking 
blijft tot op vandaag getrouw aan de voor
beelden van de zeventiende-eeuwse Hol
landse marines. Deze schilderijen brachten 
voor het eerst de relatie tussen schepen en 
steden op systematische wijze tot uitdruk
king. Het is duidelijk dat de verschillende 
manieren waarop de maritieme ruimte in de 
loop der geschiedenis werd geschilderd, 
moeten worden onderscheiden van een 
- onvolledige - lijst van concrete maritieme 
ruimten: het schip zelf, het hinterland, de 
waterkant, de zeehaven, golfbrekers en dij
ken, vissersdorpen aan de kust, eilanden, 
riffen, het strand, onontwikkelde kust
gebieden, de pelagische ruimte van de open 
zee, de diepten, enzovoort. (Ik noem hier 
ook het hinterland omdat het als landruimte 
wordt gedefinieerd in zijn ruimtelijke rela
tie met de zeehaven.) Er zijn nog andere 
typologieën mogelijk, van meer strikt func
tionele of wettelijke aard: de strategische 
zeemachtruimte, visserijgronden, handels- 
routes, nationale en internationale wateren, 
exclusieve economische zones, vrijhavens. 
Op een fundamenteel niveau bestaat er een 
sterk verband tussen de mate waarin deze 
wereldruimten gesloten of open zijn en de 
mogelijkheden die worden verbeeld in een 
picturale representatie. In de loop der tijden 
is dit verband voor een deel wederzijds 
geworden. Bepaalde maritieme ruimten, 
meer bepaald deze die te maken hebben met 
toeristisch plezier, ontwikkelden zich zoda
nig dat ze zich conformeerden aan een 
picturaal sjabloon.

Het panorama is paradoxaal: in 
topografisch opzicht ‘volledig’,roepthet toch 
de erkenning op van en het verlangen naar 
een uitbreiding, tot achter het kader. Het 
panoramische tableau is altijd, hoezeer het 
ook gebonden is aan de begrenzingen van 
een stadsprofiel of de limieten van een haven, 
potentieel onstabiel: ‘Als er al zoveel op 
staat, waarom niet nog meer?’ De psycholo
gie van het panorama is er openlijk een van 
verzadiging, en op verhulde wijze een van 
gulzigheid - en op die manier is het pano
rama verwikkeld in de broze inschikkelijk
heid van de loochening. Deze spanning is 
vooral in zeepanorama's duidelijk omdat de 
zee per definitie altijd tot buiten de lijst reikt.

Het vroegzeventiende-eeuwse Hol
landse recht vatte spontaan de zee op als iets 
wat de territoriale grenzen en de claims op 
nationale bezittingen te buiten ging en zelfs 
weerstond. In zijn verdediging van de be
langen van de Hollandse East India 
Company tegen de Portugese eis van exclu
sieve handelsrechten, had Hugo de Groot 
het, misschien wat cynisch, over...

“..de OCEAAN, dat wateroppervlak dat 
door de antieken werd beschreven als de 
immense, de eindeloze, de enkel door de 
hemel begrensde, als de moeder waaruit 
alles is voort gekomen... de oceaan die niet 
kan gevat worden, noch omsloten, die eer
der zelfde aarde omvat dan dat ze door de 
aarde wordt omvat.” [6]

De oneindigheid van de zee geeft dus eerst 
aanleiding tot een doctrine van vrijhandel, 

en pas veel later tot een basis waarop, in de 
achttiende eeuw, de esthetische noties van 
het sublieme ontstaan. De impliciete ‘open
heid’ van de panoramische maritieme ruimte 
van de Hollandse schilderkunst is preroman
tisch: open voor de handel, als een net dat 
wordt uitgegooid over een wereld die rijk
dommen voortbrengt, maar die, in haar geï
dealiseerde totaliteit, niet tot eigendom is 
terug te brengen. Wanneer het proto- 
romantisme later zal worden geconfron
teerd met deze onverhandelbare ‘rest’, zal 
het deze tot het sublieme transformeren. Het 
zal die rest aanvankelijk als een bewijs van 
goddelijkheid zien; pas later wordt deze 
categorie genaturaliseerd en gepsychologi
seerd.

“Een woelige zee is, voor de Mens die haar 
bevaart, naar mijn mening het grootste 
Object dat hij in beweging kan zien. Daarom 
schenkt zij zijn Verbeelding een van de 
hoogste vormen van Vreugde die kunnen 
voortkomen uit Grootheid. Ik geef toe dat 
het voor mij onmogelijk is om deze Wereld 
van vloeibare Materie te overzien zonder 
aan de Hand te denken die haar heeft voort
gebracht...” [7]

De zeventiende-eeuwse Hollandse schilder
kunst had met haar onverholen en schrander 
materialisme dit punt nog niet bereikt. De 
handen die het belangrijkst waren bij het 
overzien van de zee waren die van de 
scheepsbouwmeester en de zeevaarder. 
Svetlana Alpers omschreef het ‘descriptieve’ 
en ‘topografische’ karakter van de Hol
landse schilderkunst als volgt:

“Net zoals de cartografen maakten [de 
Hollandse schilders] aanvullende werken 
die niet vanuit één enkel standpunt konden 
worden begrepen. Hun doeken vormden 
geen venster op het Italiaanse kunstmodel, 
maar veeleer, zoals een kaart, een opper
vlak waarop een assemblage van de wereld 
werd aangebracht.” [8]

Alpers’ verwijzing naar de Hollandse 
topografische methodes roept ons een 
beweeglijke toeschouwer voor de geest. Hij 
onderzoekt meer dan hij in zich opneemt. 
Hij is een cryptocartograaf, niet het vast
gepinde humanistische subject van het Ita- 
liaans-renaissancistische perspectief. Niet
temin leefden de zeventiende-eeuwse Hol
landers nog altijd in een wereld waarin de 
toe-eigening, hoewel overal om zich heen 
grijpend, nog niet universeel was.

De historische overgang van een zeven- 
tiende-eeuws wereldbeeld, dat een formele 
wettelijke limiet oplegt aan de ‘assemblage 
van de wereld’, naar een wereldbeeld dat de 
totaliteit onderwerpt aan de financiële bere
keningen waarmee het aanvankelijk slechts 
fragmenten van die totaliteit had beheerd, is 
fundamenteel. Het laatstgenoemde wereld
beeld ontstond samen met het industriële 
systeem, halfweg de negentiende eeuw. Het 
vertrouwen in en de geldingskracht van de 
oudere panoramische methodes belandden 
in een crisis. Op hetzelfde ogenblik raakten 
de mechanische panoramische mogelijkhe
den van de camera ingeburgerd. De 
prototypische ‘Hollandse’ beweeglijke toe
schouwer was getransformeerd in een fi
guur die passief consumeerde. Dolf 
Stemberger beschreef hoe het reizen per 
stoomtrein de wereld onderwierp aan een 
nieuwe vorm van panoramisch spektakel.

“Het spoor bracht een nieuwe ervaringswe
reld met zich mee. Landen en oceanen wer
den panoramisch... De blik van de reizigers 
werd naar buiten gericht. Zij kregen een rijk 
aanbod van voortdurend veranderende ta
bleaus voorgeschoteld, en dat was meteen 
ook de enige mogelijke ervaring tijdens een 
reis." [9]

Stemberger laat hier uitschijnen dat de snelle 
rechtlijnigheid van het reizen per spoor ook 
het zicht op zee beïnvloedde vanop kust- 
spoorwegen - maar het citaat suggereert 
impliciet dat ook het reizen op zee voortaan 
onderworpen was aan het spoorwegmodel, 
want hoe anders hadden oceanen in de ware 
zin des woords panoramisch kunnen wor
den?

Het stoomverkeer op zee was inder
daad een afgeleide van het stoomverkeer op 
het land. Dat betekende dus een stap voor
waarts in de toenemende dominantie van 
het land over de zee. De reusachtige Atlan
tische stoomboot Great Western van 1838 
vormde de logische uitbreiding van een 
vorig project van haar ontwerper Isambard 
Brunel: de Great Western Railway. Maar de 

saaie monotonie, ja zelfs de verschrikking 
van de pelagische ruimte, de ruimte van de 
‘middendoorgang’, werd niet gekenmerkt 
door een transformatie in “een rijk aanbod 
van voortdurend veranderende tableaus”. 
Of het schip nu werd aangedreven door 
stoom of wind, het maakte geen verschil uit. 
De rijkelijke eersteklasinterieurs op de 
stoomschepen van het laatvictoriaanse en 
Edwardiaanse tijdperk zijn wellicht ont
worpen ter compensatie van het gebrek aan 
‘tableaus’, midden op de woelige wateren. 
De zee onttrok zich tot diep in de moderni
teit aan een volledige zichtbaarheid. Zeker 
voor de passagiers die zich geen buitenzicht 
konden veroorloven vanop het promenade
dek of in het surrogaatinterieur van de grote 
feestzaal. De modernisering heeft, met an
dere woorden, ‘de rest’ van de zee niet 
zonder slag of stoot veroverd.

Bovenop het dek van het schip dat 
stroomopwaarts naar Londen voer, aarzelde 
Friedrich Engels tussen twee verschillende 
opvattingen over de panoramische ruimte: 
de oude panoramische schilderingen van de 
Hollanders en het nieuwe, beweeglijke pa
norama van het versnellende stoomtijdperk. 
Hij beschreef een maritieme grensruimte 
die net ten prooi begon te vallen aan het 
vervuilde miasma van de stedelijke indus
trie. Door deze ‘verovering’ werd de oudere 
notie van panorama, met haar geruststel
lend heldere opsplitsing tussen enerzijds de 
schepen en het land en anderzijds de sche
pen en de zee, uiteindelijk achterhaald, of 
toch minstens anachronistisch.

J.M.W. Turner legde als eerste deze ineen
storting, of vervaging, van de panoramische 
maritieme ruimte in de schilderkunst vast. 
Dat gebeurde in werken die tot stand kwa
men in het decennium voorafgaand aan 
Engels’ reis op de Thames, toen de eerste 
stoomschepen zich op zee waagden. Ik wil 
het sublieme van Turner niet herleiden tot 
een simpele technologische, determinis
tische verklaring. Ik beweer alleen dat een 
geschilderd zwerk, dat steunde op de voor
onderstelling dat de wind een aandrijfkracht 
was, een andere referentiële status had dan 
een zwerk waarin stoom en rook aanwezig 
waren als bewijzenvan een nieuwe kracht 
Stoom trok imaginaire rechte lijnen door 
een ruimte die tot dan toe was geregeerd 
door een onvoorspelbare wind. Paradoxaal 
genoeg maakte stoomkracht in het samen
gestelde beeld van schip en zee en lucht de 
mogelijke richtingen minder evident. Een 
rookpluim uit een schoorsteen geeft niet 
altijd de richting aan die het schip kan of zal 
uitgaan. Alleen wanneer het schip sneller 
vaart dan de wind waait, of wanneer het 
schip volledig met de wind mee vaart, geeft 
deze lijn de richting van het schip aan. De 
weersomstandigheden wonnen aan belang 
in de schilderkunst naarmate hun invloed op 
de menselijke verplaatsingen afnamen en 
de verplaatsingsduur gemakkelijker te voor- 
.spellen viel. Turners meteorologische over
drijving viel samen met het ogenblik in de 
geschiedenis waarop algemeen werd aan
genomen dat de mens het weer de baas was 
geworden.

Engels’ impliciet romantische houding 
ten aanzien van de zee en het varen op zee 
- zijn gevoel voor haar heroïsche en zelfs 
verlossende eigenschappen - vereiste dat zijn 
literaire beschrijving van zijn reis naar Lon
den op de Thames, hoewel nog terend op het 
taalgebruik van hetromantisch-sublieme, zich 
aanpaste: niet aan de Turnerachtige verwar
ring, maar aan het oudere model van een 
scherpe, encyclopedische afgrenzing tussen 
schepen, kustlijn en gebouwen, zij het dan 
met een zin voor de toenemende congestie 
die aan wanorde voorafgaat, ook als deze 
congestie getuigt van welvaart. Door terug 
te keren naar een ouder panoramisch rea- ■ 
lisme, het realisme van Joseph Vernet of, 
vroeger nog, dat van Hendrik Vroom of de 
beide Willem van de Veldes, lag Engels aan 
de basis van een nieuw soort sociaal rea
lisme: een kunst van drukbevolkte ruimtes, 
voorheen verborgen details en de statistie
ken van de misère. Op die manier pleegde 
hij een aanslag op het optimisme en het 
vertrouwen van die vroegere aristocratische 
en burgerlijke economische theorieën-van- 
op-de-waterkant. De sloppenwijk was voor 
Engels wat voor Tumer in diens latere schil
derijen de storm was: de catastrofale eind
bestemming van de industriële hybris. Het 
grote verschil is evenwel dat sloppenwijken 
en industrie elkaar voortbrengen, terwijl de 
storm een uitwendige kracht blijft.

Engels’ keuze voor een zeilboot als 
vertrekpunt voor een economisch onder
zoek van de stad, was een opzettelijk en 
ironisch anachronisme. Engels onderstreepte
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Hendrik Cornelisz. Vroom

Zicht op Hoorn, oa. 1622

in zijn onderzoek het feit dat het kapitalisme 
was voortgekomen uit een ‘vroegere 
heroïsche fase’ en nu leidde tot een ontaarde 
exploitatie van het volledig ontplooide in
dustriële systeem. [10] Deze schets is niet 
vrij van een zekere theatraliteit: de manier 
waarop het toeristische ontzag van een wat 
‘trage’ Duitse reiziger voor wat er te zien is 
hier in beeld wordt gebracht, echoot tot op 
vandaag in de revolutionaire literatuur. [11]

Uiteindelijk moest Engels inzien dat de ha
ven van Londen in geen enkel opzicht 
anachronistisch ‘buiten’ het eigentijdse 
productiesysteem lag: “Dit hoge bevolkings- 
cijfer heeft van Londen de commerciële 
wereldhoofdstad gemaakt en de reusachtige 
dokken doen ontstaan waarin de duizenden 
schepen worden gebouwd die voortdurend 
de hele Thames innemen.” [12] Belangrijk 
is hier de richting van de causaliteit: de 
haven is het resultaat van het industrieel 
kapitalisme. Een doordachte theorie van 
primitieve accumulatie ontbreekt. Daaruit 
zou de vroegere rol blijken die het handels- 
schip speelde in het ontstaan van die nieuwe 
fase van de kapitalistische ontwikkeling. 
Als we voor de basisiconografie van En
gels’ reis naar Londen en Manchester kun
nen terugkeren naar Amsterdam, dan kun
nen we de Hollandse precedenten voor zijn 
openingsbeschrijving van de drukke scène 
op de Thames het duidelijkst terugvinden in 
schilderijen als Scheepvaart voor Amster
dam (1666) van Ludolph Backhuysen of, 
vroeger nog, in De terugkeer van de tweede 
Hollandse expeditie naar West-Indië (1599) 
van Hendrik Vroom. Het gezichtspunt op 
deze schilderijen situeert zich op het dek of 
net onder de mast; de dicht op elkaar ge
pakte triomferende schepen op het IJ be
lemmeren gedeeltelijk het uitzicht op de 
Amsterdamse skyline. De standaard kunst
historische interpretatie van schilderijen als 
deze kent een bredere symbolische en 
antropomorfe betekenis toe aan het beeld 
van het schip:

“.. .een schip is geen onbezield object, maar 
een entiteit die op complexe wijze bemand is 
en die zelden geïsoleerd wordt afgebeeld. 
Per definitie wordt het schip in relatie ge
bracht met een breder, al dan niet zichtbaar 
geheel. Deze schepen zijn niet alleen van de 
meest complexe producten van de 17de- 
eeuwse ingenieurskunst; vooral het feit dat 
ze noodzakelijkerwijs bemand zijn, wekt 
onze aandacht. Wanneer wij ons realiseren 
dat ze zijn toegerust om het tegen de elemen
ten of tegen elkaar op te nemen, krijgen wij 
oog voor hun lotsbestemming. Het onder

werp is onvermijdelijk dramatisch: er moét 
een uitkomst zijn, overleven of vernietiging, 
overwinning of nederlaag.” [13]

Precies deze toespeling op een verborgen 
allegorie wordt door Svetlana Alpers be
streden. Volgens haar worden de Hollandse 
schilderijen gekenmerkt door de intellec
tuele verwevenheid van hun non-narratieve, 
‘descriptieve’ betrokkenheid op de wereld 
en de voorwaarden van visuele kennis. 
Alpers verdedigt een manier van schilder
kunstig verwerken die niet afhankelijk is 
van symbolisering of narrativiteit. Maar de 
dramaturgie van de eeuwige strijd en de 
‘lotsbestemming’, die bedoeld was om ma
rines boven het niveau te doen uitstijgen van 
loutere documentatie van 'zeventiende- 
eeuwse ingenieurskunst’, slaagt erin om, 
zonder het overigens zelf te beseffen, een 
interessante en soms wat gênante histo
rische waarheid aan het licht te brengen: 
deze schepen zijn oorlogsmachines', hun 
doel is bloedvergieten en plunderen.

We kunnen er baat bij hebben om deze 
Hollandse schilderijen te herdenken in alle
gorische termen, om er naar te kijken als 
allegorieën van overheersing, waarin 
descriptieve, topografische middelen voort
durend nationale identiteit, externe drei
ging en overheersing in beeld brengen. Een 
uitdijende panoramische ruimte wordt al
tijd bedreigd door een instorting of een 
tegenexpansie. Het panorama is bijgevolg 
altijd impliciet of expliciet gemilitariseerd: 
van achter de horizon kan er een net over 
worden geworpen. Zo is bijvoorbeeld ner
gens de panoramische ruimtewerking van 
een externe dreiging meer topografisch evi
dent dan in De Engelse vloot voor anker bij 
Den Helder van Willem van de Velde de 
Oudere. Deze langwerpige tekening uit 
1653, met een verticaal-horizontaal- 
verhouding van twee op negen, toont hoe 
een linie van dicht aansluitende Britse oor
logsschepen de strategische engte tussen 
het eiland Texel en het Hollandse vasteland 
blokkeert. Hier stoot het imperium, impli
ciet aanwezig in het Hollandse panorama, 
op zijn spiegelbeeld. De blokkade staat te
genover het anders expansieve uitzicht 
vanop de Hollandse kust en ‘omvat’ het ook 
impliciet. De Britse tegenstander ademt 
dezelfde geest, maar is sterker. Het is veel
zeggend dat deze nederlaag van het Hol
landse ‘gezichtspunt’ wordt hernomen in de 
kort daarop volgende beslissing van de Van 
de Veldes om de horizonlijn over te steken 
en hun kunst in Engeland te gaan beoefenen.

Hollandse marines waren vooral in 
trek bij stadsmagistraten of aandeelhouders 

van grote handelscompagnieën. Een van de 
redenen waarom ze zo gegeerd waren, was 
het vermogen van de schilder om de econo
mische band tussen het schip en de stad in de 
gepaste illusionistische en niet-symbolisch 
bedoelde ruimtelijke termen uit te drukken. 
Bekijk een vroege Hollandse marine, Zicht 
op Hoorn van Hendrik Vroom uit 1622. 
Hoorn verzinkt niet weerloos in het water, 
zoals Hollandse kuststeden plegen te doen 
wanneer je ze van op dekniveau bekijkt. Het 
verheven standpunt vanuit de masttop en de 
lichte buiging van de kustlijn plaatsen Hoorn 
in het centrum van een allesomvattende 
cirkel; gunstige landwinden jagen schepen 
onmiddellijk naar de buitenkant ervan, op 
weg naar weelde. Dit schilderij biedt ons 
twee panorama’s. Het ene, zichtbaar en in
gehouden, toont het heldere profiel van de 
stad en parallel daarmee de uitgestrektheid 
van het IJsselmeer. Het andere is ‘door de 
V oorzienigheid beschikt’, impliciet en open. 
Dit tweede, impliciete panorama voert, 
langsheen de vluchtige beweging die wordt 
veroorzaakt door de wind en die een schuine 
hoek vormt met de lijst, tot buiten het schil
derij . Het voert ons naar de weidsere ruimte 
van de Noordzee, tot aan de Baltische Zee 
en Indië.De toeschouwer, een rustende (of 
nog altijd varende) zeeman, wordt uitgeno
digd om opnieuw naar de stad te kijken met 
de verlangens die zo typisch zijn voor aan
komst en vertrek.

Op het ogenblik dat het land buiten het 
gezichtsveld van het schip verdwijnt, wordt 
de navelstreng met de haven van herkomst 
verbroken. Tegen het einde van het zeil- 
tijdperk zou Joseph Conrad een accuraat 
inzicht verwerven in de fenomenologie van 
deze scheiding van schip en land:

“De vaart was begonnen. Het schip voer, 
als een kluit die was losgekomen van de 
aarde, eenzaam en snel als een kleine pla
neet. Rondom kwamen de afgronden van 
hemel en zee samen in een onbereikbaar 
raakpunt. Een grote cirkelvormige eenzaam
heid vergezelde het schip: steeds verande
rend en immer gelijk, altijd eentonig en 
voortdurend indrukwekkend.” [14]

Dé schilder van deze ruimte was natuurlijk 
Turner. Met Conrad en Turner verliest de 
economische functie van het schip de posi
tieve waarde die ze had voor de Hollanders. 
Het gemoed verandert: van het veronder
stelde optimistische temperament van de 
Lage Landen naar de melancholie van de 
laatromantici. De grens, nu nog bloediger 
en meer gekoloniseerd dan tevoren, wordt 
als ‘onbereikbaar’ verbeeld. Naarmate het 

schip het centrum van zijn eigen panorama 
nadert, wordt het de verloren en zwervende 
dochter van het land. Engels’ radicaliteit 
bleek onder meer uit zijn vermogen om af te 
rekenen met het fatalisme dat eigen was aan 
de opkomende romantisering van het 
maritieme isolement: hij stapte recht van 
het scheepsdek de straten in van de stad, in 
het centrum van de wereldwijde machts- 
cirkel.

De zee vergeten

Op dit punt aangekomen zou het erop kun
nen lijken dat ik met een groteske goochel
toer een driedubbele begrafenis wil voltrek
ken: die van de schilderkunst, het socia
lisme en de zee. Laat ons even het tweede en 
wellicht recentste overlijden terzijde laten, 
en ons afvragen welke aanspraken de 
totaliserende ambitie van het klassieke 
zeegezicht nog kan maken, anderhalve eeuw 
nadat Engels de waterkant de rug had toege
keerd. Wie is gek genoeg om vandaag de 
dag te beweren dat vanop een scheepsdek 
een adequaat beeld kan worden geschetst 
van de wereldeconomie? Riskeert boven
dien wie belangstelling heeft voor marine- 
schilderkunst niet het verwijt een antiquair 
te zijn en een antimodernist? En riskeer ik, 
tenslotte, door deze drie vragen tegelijk te 
stellen, niet het bijkomende verwijt ‘naïef 
realistisch’ of reflectionistisch te zijn? De 
economische vragen zijn vrij gemakkelijk 
te beantwoorden. De esthetische kwesties 
zijn moeilijker.

In de mate waarin transnationaal kapi
taal niet meer in een enkele metropool wordt 
gecentraliseerd, zoals het industriële kapi
taal in de jaren 1840 in Londen, ligt er niet 
langer ‘een stad’ in het centrum van het 
systeem. Veeleer is er sprake van een steeds 
veranderend netwerk van verbindingen tus
sen stedelijke zones en exploiteerbare peri
ferieën. De exploitatielijnen lopen vandaag 
bijvoorbeeld van Londen naar Hongkong, 
van Hongkong naar Shenzhen, van Taipei 
naar Shenzhen, van Taipei naar Hong Kong, 
van Taipei naar Beijing, van Beijing naar 
Hongkong en van Beijing naar Shenzhen, 
en misschien uiteindelijk vanuit een ver
spreid en veranderlijk transnationaal kapi
talistisch blok, dat tegelijk in Londen, New 
York, Vancouver, Hongkong, Singapore, 
Taipei en Beijing is gevestigd, en dat 
roofzuchtig profiteert van de allerlaagste 
lonen in de nieuwe fabrieken in de buiten
wijken van Shenzhen en in de voorsteden en 
op het platteland van de Zuid-Chinese pro
vincie Guangdong. Het vermogen van 
Taiwanese producenten om snel te verhui-
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zen van Taiwan naar de provincies 
Guangdong of Fujian is in grote mate het 
resultaat van de nooit geziene fysieke mobi
liteit van afgewerkte goederen en machines. 
Schoenen die een maand lang in Taiwan 
werden gemaakt, worden nu opeens, een 
maand later, in Guangdong geproduceerd, 
waar de kosten aanzienlijk lager liggen. De 
schoenen zijn krek dezelfde, alleen het label 
is anders. En die labels zelf kunnen vervalst 
worden, wanneer invoerbeperkingen moe
ten worden omzeild. Nooit wordt de aan
voer naar Japanse, Noord-Amerikaanse en 
Europese markten onderbroken. Een schip 
verlaat Hongkong, en niet Keelung or 
Kaohsiung (Tawainese havens, nvdv), met 
vij ftien meter lange containers die zijn volge
propt met gympjes. [15]

De belangrijkste vernieuwing hier is 
de container. Amerikaanse scheepsbedrijven 
beginnen er mee in de tweede helft van de 
jaren vijftig. Tegen het eind van de jaren 
zestig groeien containers voor de meeste 
vracht uit tot de wereldstandaard. Het 
containertransport verbindt periferieën op 
een nieuwe manier met centra, door de tijd 
die nodig is voor op- en afladen te reduceren 
en door het totale vrachtvolume dat de we
reld rondgaat te vermeerderen. Hierdoor 
kunnen industrieën die vroeger in het cen
trum verankerd waren rusteloos en noma
disch worden, in hun zoektocht naar goed
kopere arbeid. [16] Fabrieken worden mo
biel, schipachtig, zoals schepen hoe langer 
hoe meer gaan lijken op trucks en treinen, en 
zeewegen niet meer te onderscheiden zijn 
van snelwegen. De nieuwe beweeglijkheid 
van aardse goederen is met andere woorden 
gebaseerd op de toenemende routine en 
zelfs de verankering van maritieme bewe
gingen. Aan gene zijde van de onophoude
lijke regelmaat van de pont tussen wisse
lende bestemmingen is niets voorspelbaar. 
Deze historische verandering zet de ‘klas
sieke’ relatie tussen de vastheid van het land 
en de vloeibaarheid van de zee op haar kop.

Het containertransport voltooide de 
overgang naar geregulariseerde en vaste 
maritieme bewegingen, waartoe een eeuw 
eerder de stoomaandrijving de aanzet had 
gegeven. Waar stoom een overwinning be
tekende van de rechte lijn op de zigzags die 
vereist waren om tegen de wind op te varen, 
daar bracht de container de overwinning 
van het rechthoekige vaste volume op het 
slordige door elkaar van de Ark. We zullen 
zien dat containers meer verhullen dan de 
fysieke heterogeniteit van de ladingen; ze 
maken ook de havens minder zichtbaar, en 
onttrekken ze aan het grootstedelijke be
wustzijn. Dit wijzigt de relatie tussen ha
vens en steden radicaal.

Het verhaal is natuurlijk ingewikkelder dan 
dat. Het zou lastig zijn om te beweren dat de 
pioniers van het containertransport een visie 
hadden op de globale fabriek. Hun uitvinding 
bood een antwoord op de interne concurrentie- 
vereisten van de scheepvaart. Deze hadden, 
uiteraard, een internationaal karakter. De 
geschiedenis wijst uit dat militante matrozen 
en dokwerkers in het gareel moesten worden 
gehouden. De eersten moesten buigen voor 
de internationale zoektocht naar lagere lo
nen, laatstgenoemden werden opgeofferd aan 
de automatisering. De schepen zelf werden 
groter en anders. Ze werden gebouwd door 
arbeiders die relatief minder verdienden dan 
hun voorgangers. Internationale kapitaal
markten moesten worden gedereguleerd en 
tariefafspraken omzeild of tenietgedaan door 
een goedkeuring of een internationaal ak
koord. Maar deze wettelijke veranderingen 
volgen veeleer op de invoering van het 
containertransport dan dat ze eraan vooraf
gaan. NAFTA en GATT vormen de afron
ding van internationale handelsovereen- 
komsten tussen transnationale elites betref
fende de infrastructurele veranderingen van 
de voorbije dertig jaar.

Men zou inderdaad kunnen aantonen 
dat de zeevaart als eerste de legaal gestuurde 
internationalisering of 'deregularisering' van 
arbeidsmarkten heeft ondergaan, en wel in de 
late jaren ‘40, door toedoen van Amerikaanse 
reders en diplomaten van het huidige sys
teem van ‘uitvlaggen’. Amerikaanse 
vakbondslui die in die tijd bezorgd waren 
over de teloorgang van de V.S.-handelsvloot, 
klaagden over runaway ships, naar analo
gie met de runaway shops van de textielin
dustrie, die toentertijd verhuisde van New 
England naar het niet-gesyndicaliseerde 
Zuiden. [17] Zij hadden er hoegenaamd 
geen idee van dat minder dan drie decennia 
later de fabrieken de schepen zouden vol
gen, waardoor .een nog diepere kloof ont
stond tussen eigendom en lokalisatie. Door 
het systeem van uitvlaggen, dat zo goed als 
soevereiniteit verleende aan nieuwe 
maritieme ‘grootmachten’ zoals Panama, 
Honduras en Liberia, konden eigenaars uit 
het rijke Noorden nationale arbeids
wetgevingen en veiligheidsregels omzei
len. Bemanningen worden tegenwoordig 

vooral samengesteld in de oude en nieuwe 
Derde Wereldlanden: de Filippijnen, Indo
nesië, India, China, Honduras en Polen. De 
Aziaten vormen de meerderheid. De om
standigheden van de zeevaart zijn vaak even 
slecht als een eeuw geleden. [ 18] De vlag op 
de achtersteven wordt een wettelijke kunst
greep, een door advocaten geregelde piraten
truc. Bij de stoomkracht en de container 
kunnen we het uitvlaggen voegen: een nieuw 
teken van verhulling en verwarring, bo
venop de oppervlakkige helderheid van 
rechte lijnen en dozen.

Hier ga ik in tegen de gangbare overtuiging 
dat computer en telecommunicatie de enige 
aandrijfkrachten zijn van de Derde Indus
triële Revolutie. Ik pleit voor meer erken
ning van het belang van de maritieme ruimte, 
in plaats van het te grote belang dat wordt 
gehecht aan die grotendeels metafysische 
‘cyberspace’-constructie, gekoppeld aan de 
mythe van ‘onmiddellijk’ contact tussen 
verafgelegen plaatsen. Vaak valt me op hoe 
weinig intellectuelen hier weet van hebben. 
De zelfbevestigende conceptuele overdrij
ving van ‘informatie’ gaat vaak samen met 
bijzonder foutieve overtuigingen. Een er
van is de wijdverbreide, quasi antropo
morfische notie dat de meeste vracht, net 
zoals mensen, door de lucht wordt ver
voerd. Dit is een voorbeeld van het bekrom
pen narcisme van de informatiedeskundige: 
zijn ‘materialisme’ reikt niet verder dan ‘het 
lichaam’. De verbeelding plaatst e-mail en 
luchtpost op één lijn met de totaliteit van de 
wereldwijde verplaatsingen, en stelt het voor 
alsof het vliegtuig alles wat zwaar is trans
porteert. De proliferatie van luchtkoerier
bedrijven en postordercatalogi die de pro
fessionele, huiselijke en vrijetijdsnoden van 
managers en intellectuelen moeten lenigen, 
doet met andere woorden niets om het be
wustzijn weer met beide voeten op de grond 
te brengen of, beter gezegd, het te richten 
naar de zee, die vergeten ruimte.

Grootschalige transporten blijven 
ontraceerbaar. Versnelling is niet absoluut. 
De hydrodynamica van scheepsrompen met 
een grote capaciteit en het vermogen van 
dieselmotoren zorgen ervoor dat de huidige 
maximumsnelheid van vrachtschepen niet 
veel hoger ligt dan in het eerste kwart van de 
twintigste eeuw. Het duurt nog altijd een 
dag of acht om de Atlantische Oceaan over 
te varen, en een dag of twaalf om de Stille 
Oceaan over te varen. Een samenleving van 
versnellende bewegingen is in zekere zin 
ook een samenleving van bedachtzaam-trage 
beweging.

Een betekenisvol grensgeval is de ui
terste omzichtigheid waarmee de mensen
smokkel te werk gaat. Chinese schepen met 
illegale immigranten doen er soms langer 
over dan zeventiende-eeuwse zeilschepen 
om hun bestemming te bereiken. Sommige 
miserabele, eindeloos van hot naar her rei
zende transporten duren langer dan een jaar. 
In hun allerdiepste krochten leggen de kapi
talistische arbeidsmarkten een vrekkig ge
duld aan de dag.

De verbeelding van wie in dergelijke 
omstandigheden met de zee wordt gecon
fronteerd, probeert, en wordt ertoe gedwon
gen, de ‘middendoorgang’ over te slaan. Dit 
brengt ons terug bij eerder geformuleerde 
vragen van esthetische orde. In een verhaal 
van Bharati Mukherjee probeert een 
Tamilonderwijzer, die er wanhopig naar 
verlangt om Sri Lanka te verlaten, zich van 
de diensten te verzekeren van een tussen
persoon in de mensenhandel:

“ “Opties! ”, sneerde de man. Daarop haalde 
hij een buitenlands uitziende krant uit een 
boodschappentas. Een foto op de laatste 
bladzijde toonde drie streng ogende heren 
(sahibs) die naar kreeft aan het vissen wa
ren. “Snap je wat ik bedoel, meneer? In 
Nova Scotia hebben ze prachtige kreken. In 
de Canadese wateren hebben ze prachtige 
mensen.” ” [19]

Mukherjee’s protagonist heeft “verhalen” 
gehoord van “verdronken Tamils”. Hij 
droomt van een veilige overtocht naar het 
Noorden, waarbij hij grenzen zou “overste
ken op schaatsen die zo zacht en comforta
bel aanvoelden als kussens”. [20] De onder
wijzer is een markante figuur. Hij is een 
postkoloniale ‘nazaat’ van angstaanjagende 
Ierse of Schotse uitwijkelingen uit het zeil- 
tijdperk. Het gevaar daagt op in de vorm van 
een grotesk geïmproviseerde toeristische 
folder: het tegenbeeld van een veilige tocht 
van het tropische Zuiden naar het ijskoude 
Noorden lijkt te worden opgeroepen door 
reproducties uit boeken over Pieter Bruegel 
de Oudere. Het is in verspreide teksten als 
deze van Mukherjee, vol verlangen en door
spekt met beelden uit andere culturen, dat de 
gevaren en verlokkingen van de actuele 
maritieme ruimte tot leven komen.

Het ‘vergeten’ van de zee door de 
laatmodeme elites valt samen met het feit 

dat ze voor wanhopige mensen uit de Derde 
Wereld opnieuw een onoverkomelijke hin
dernis is geworden. Dat is het geval voor 
mensen uit Sri Lanka, China, Haïti, Cuba. 
Of voor Cubanen en Filippino’s die op zee
schepen werken. De luchtvaart maakt dat 
het bourgeoiskosmopolitisme niet langer 
tot contact met de zee leidt. Leden van 
verschillende sociale klassen gaan niet lan
ger familiair met elkaar om in de vertrekhal
len van de grote zeevaartlijnen. En de passa
giers op cruiseschepen, die grote apartheids- 
machines van de postmoderne ontspanning, 
krijgen niets te zien van de miserabele con
dities waarin de bemanningen uit de Derde 
Wereld moeten werken om te voorzien in 
hun mobiliteit en tegemoet te komen aan 
hun verlangens.

In cultureel opzicht wordt de zee een uitge
strekt reservoir van anachronismen. Haar 
representatie wordt overvloedig en over- 
gecodeerd; De laatste kunststroming die in 
alle ernst de zee claimde was het surrea
lisme. Het is tegelijk onbegrijpelijk én toe
passelijk dat de grondlegger van de 
structuralistische antropologie op latere leef- 
tijd deze hardnekkige surrealistische geest 
zou ondersteunen, en een voorkeur zou uit
spreken voor de achttiende-eeuwse marine- 
schilderkunst van Joseph Vernet, terwijl hij 
ondertussen het kubisme verwierp en kloeg 
over de modernistische ‘schipbreuk van het 
schilderen’. Over Vernet zegt hij:

“Door middelen eigen aan de kunst komt 
men in een verdwenen wereld terecht. Nog 
wonderlijker is dat die wereld misschien 
nooit heeft bestaan aangezien de schilder 
niet slaafs heeft gereproduceerd wat hij 
zag: hij herschikte de elementen in een 
lyrische synthese. Een van Vernets grote 
havens leunt dicht aan bij Prousts beschrij
ving van een avond in de Opera!” [21]

In zijn voorkeur voor de verouderde leer
stelligheid van de surrealisten produceert 
Claude Lévi-Strauss hier een radicale her- 
codering van de klassieke opbouw van de 
havenenscenering. Dit vroegere project van 
waterkant-Verlichting, waartoe we ook de 
ironische figuur van Engels kunnen reke
nen, werd recent beschreven door Alain 
Corbin:

“De praktijk van het wandelen door werven 
en op stenen pieren... vormde de uitdruk
king van een fascinatie die uit ging van een 
toneel waarop men bijzonder duidelijke 
manifestaties van energie, activiteit, 
heroïsme en rampspoed kon gadeslaan. Het 
paste wonderwel in het klassieke reistype. 
Hier bleek de natuur te zijn teruggetreden 
voor de werken van de mens die stenen had 
uitgehouwen en de grenzen had gewijzigd 
waarmee God de zee had ingeperkt.” [22]

Corbin merkt voorts op dat “Vernet van het 
havenzicht een geprivilegieerd uitzicht had 
gemaakt. In zijn werk is de haven eerst en 
vooral een beeld waarnaar wandelaars in de 
heuvels spieden met hun verrekijkers." [23] 
We begrijpen beter wat Lévi-Strauss hier 
zegt als we inzien dat Vemets standpunt, op 
deze manier beschreven, overeenkomt met 
Prousts aanvankelijk ‘naïeve’ houding ten 
opzichte van het theater: “...gewone men
sen, die thuis een alledaags leven leidden, 
die ik nu kon bespieden zonder dat ze mij 
zagen...” [24] Lévi-Strauss’ herkenning van 
Proust in Vemets werk lijkt echter des te 
perverser en komischer wanneer we lezen 
wat Proust te zeggen had over zeezichten:

“Enkele weken later ging ik naar boven. De 
zon was al ondergegaan. Zij was als de zon 
die ik kende van Combray, boven de 
Kalvarieberg, wanneer ik van een wande
ling naar huis terugkeerde en er al naar 
uifkeek om voor de maaltijd naar de keuken 
te gaan. Boven de zee een streep rode hemel, 
compact en scherp uitgesneden als een 
laagje vleesgelei, en, even later, boven een 
zee die al koud en blauw was als een harder- 
vis, een lucht van hetzelfde roze als dat van 
de zalm die we dadelijk in Rivebelle zouden 
bestellen: beide wakkerden reeds de vreugde 
aan die ik zou scheppen in het mij aankleden 
voor het diner.” [25]

In deze passage verglijdt de mondaine 
synesthesie van culinaire anticipatie in een 
gedroomde vlucht, weg van “de noodzaak 
om te slapen en... de gevangenschap van de 
slaapkamer”. De passus eindigt met de zin: 
“Langs alle kanten was ik omringd met 
prenten van de zee.” Maar Proust haalt hier 
nu net de eenheid van het ‘beeld’ uit elkaar, 
door de waarneembare kwaliteiten van 
iconische tekens af te pellen van het bredere 
visuele veld. Of zoals Walter Benjamin het 
zag:

“Dit is de wereld in een toestand van gelij
kenissen, het domein van de correspon

dances: de romantici zagen deze voor het 
eerst en Baudelaire stortte zich erop. Maar 
Proust was de enige die er in slaagde om ze 
in het gewone leven bloot te leggen.” [26]

Doorheen heel dit hoofdstuk, Jeunes filles 
au bord de la mer, confronteert Proust her
haaldelijk de tropen van het romantische 
verlangen met een gedepsychologiseerde, 
postimpressionistische behandeling van de 
kust. Enerzijds heeft de verteller het over 
“de schipbreuk van mijn zenuwstormen”. 
Anderzijds wordt het optische boven elkaar 
plaatsen van een tuin op de voorgrond en 
een stoomboot in de verte op deze manier 
beschreven: “.. .het kleinste streepje blauw 
scheidt de boeg van het eerste bloemblaadje 
van de bloem waarop het schip afste
vent.” [27]

Prousts deconstructie avant la lettre 
van het zeezicht is des té opvallender omdat 
ze gesteld is in de realistische taal van de 
roman. Bij Proust is het de fotografie die 
heeft geleid tot de ineenstorting van het 
zeezicht in een in toenemende mate 
ongedifferentieerde ruimtelijkheid. Zijn 
personage Elstir, een schilder van marines 
en haventaferelen, produceert een verwar
ring tussen de ruimten van het vasteland en 
de zee, waarvoor in bepaalde foto’s al een 
precedent was gevonden. Elstir “schildert 
de dingen niet zoals hij wist dat ze waren, 
maar volgens de optische illusies waarmee 
onze eerste waarneming zich een beeld van 
ze vormt...” Wanneer hij “de geest van de 
toeschouwer heeft voorbereid door voor het 
kleine stadje enkel mariene uitdrukkings
middelen te gebruiken, en voor de zee aan 
de stad gebonden uitdrukkingsmiddelen”, 
produceert Elstir “een indruk van havens 
waar de zee in het land dringt, waar het land 
al marien is en de bevolking amfibisch”.

In de loop van dit hoofdstuk belandt 
Proust in een dubbele en tegenstrijdige be
weging: hij neemt tegelijk deel aan een 
romantisch heropleven van de zondvloed én 
aan de tegenbeweging die erin bestaat om 
het maritiem-sublieme te domesticeren door 
zijn visuele eigenschappen te behandelen 
als het ruwe materiaal voor een stilleven. 
Deze dubbelzinnige strategie strookt per
fect met het surrealisme.

Deze ambivalentie laat de kenmerken 
van het klassieke en romantische zeezicht 
toe om terzelfder tijd weg te kwijnen en 
ziekelijk uit te dijen. Maar ze is ook een 
routineus en onbewust hoofdbestanddeel 
geworden in het journalistieke proza. Zie 
maar hoe een verslaggever van de New York 
Times in afleveringen het breken van de 
olietanker Braer op de rotskust van de 
Shetland Eilanden beschrijft:

“Het laatste uur van de Braer sloeg in de 
nachtelijke duisternis. De omstandigheden 
waren antediluviaans woest. Tien meter hoge 
golven en windsnelheden tot honderdveertig 
kilometer per uur geselden het kreunende 
bovendek. Telkens weer verlichtten licht
flitsen de donkere klif en de wilde ba
ren.” [29]

Twee dagen eerder was de scène met een 
bijna proustiaanse zin voor de banaliteit 
van culinaire metaforen beschreven: “In 
het slechtste geval dwarrelen vlokken 
cappuccinobruin schuim langs de kust waar 
ze nauwelijks de stranden en rotsen vervui
len.” [30]

Dit verslag lijkt, naargelang de weers
omstandigheden, te twijfelen tussen Lord 
Byron en Proust. Maar in werkelijkheid lijkt 
de aarzeling van onze verslaggever meer 
ingegeven door een epistemologisch pro
bleem dan door modernistische onverschil
ligheid of het laten meespelen van post
moderne semiotische spelletjes in het jour
nalistieke discours. In zijn confrontatie met 
olievervuiling en storm lijkt de verslagge
ver gedwongen om een onderscheid aan te 
brengen tussen het vernietigend werk van 
de eerste natuur (de storm) en van de artifi
ciële tweede natuur (de lekkende olie). V an- 
daar de geforceerde vergelijking waarmee 
lekkende ruwe olie herhaaldelijk en gerust
stellend in verband wordt gebracht met 
opgeklopte koffie. Gewild of ongewild, deze 
metaforische kronkel voert ons terug naar 
de verre oorsprong van de maritieme risico
verzekeringen in het koffiehuis van Lloyd, 
in het achttiende-eeuwse Londen.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de lezers 
van de New York Times dezelfde associatie 
zullen maken. Waar van Proust kan worden 
gezegd dat hij heel zorgvuldig de uitputting 
en dood van het zeezicht in de modernistische 
literaire canon heeft opgevoerd, daar kan 
van de New York Times, de meest gezagheb
bende krant van de kustgrootstad, worden 
gezegd dat ze de toon heeft gezet in het zich 
afwenden van de zee. Maritiem nieuws is er 
nog enkel als het om rampen gaat, of oorlo
gen, of vluchtroutes: het onderwerp is te
ruggedrongen tot een vreemd zelfgenoeg
zame en episodische valse verhevenheid.
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De zee is de plek waar zich met tussenpo
zen verschrikkingen voordoen, alsook bui
tengewone maar korte energieverspil
lingen, en waar van alledaagse drama’s 
geen sprake is.

De verdwijning van de zee voltrok zich 
langzaam: ze duurde twee decennia. In de 
jaren 1960 had de New York Times door
gaans een volledige pagina met nieuws over 
scheepvaart en transportindustrie, naast de 
weerberichten, die tot ver in de Atlantische 
Oceaan strekten. Dagelijks stonden de ver
trek- en aankomsturen van passagiers- en 
vrachtschepen vermeld. In 1970 was de 
‘Shipping/Mails’-rubriek teruggedrongen 
tot enkel de passagiersschepen en mail
boten. Van vrachtschepen was al geen sprake 
meer. In 1980 was de rubriek verhuisd naar 
een klein hoekje van de beursbladzijden in 
de economische katern. De weerkaarten, 
die nu elders in de krant stonden, bleven 
dichter bij de Oostkust aanleunen. Eind 
1985, midden in het Reagantijdperk van 
speculatieve accumulatie, verdween het 
dagelijkse scheepvaartnieuws volledig uit 
beeld. In Hongkong daarentegen blijft voor 
de South China Morning Post het scheep
vaartnieuws een belangrijk item in de da
gelijkse berichtgeving; in de diepgang van 
haar bijdragen rivaliseert deze krant zelfs 
met de meer gespecialiseerde pers, zoals 
de in New York gevestigde Journal of 
Commerce.

Men zou kunnen aanvoeren, en te
recht, dat deze verdwijning samenvalt met 
de terugval van New York als zeehaven. 
Maar deze vaststelling gaat voorbij aan het 
feit dat de gezamenlijke haven van New 
York en New Jersey na die van Los Angeles 
en Long Beach op de Westkust de tweede 
belangrijkste blijft in de beide Amerika’s. 
Wel is het zo dat de havenactiviteiten vanuit 
Manhattan, en steeds meer ook vanuit 
Brooklyn, onzichtbaar worden aangezien 
de belangrijkste vrachtterminals door de 
opkomst van de containertrafiek naar Port 
Elizabeth en Port Newark zijn verhuisd.

De blik van de metropool valt niet 
langer op de waterlijn. De kennis op dat 
gebied verdwijnt. Het gevolg daarvan is dat, 
ondanks de toenemende internationale 
mercantiele afhankelijkheid van overzees 
transport en ondanks de vooruitgang op het 
gebied van oceanografie en mariene biolo

gie, de zee zich in velerlei opzichten heeft 
onttrokken aan het weten van de heden
daagse elites; ze komt in elk geval minder 
begrijpelijk over dan ze was vóór 1945, in 
de negentiende eeuw en zelfs tijdens de 
Verlichting.

Dit onbegrip is het gevolg van verge
ten en afwijzing. Op die manier verliezen 
de elites het vermogen om, enge specia
lismen niet te na gesproken, hun eigen 
kringen te herkennen. Vergelijk daarmee 
het contrast tussen de duisterheid waarin 
Malcolm McLean gehuld is, de vracht
vervoerder die in 1956 het container
transport introduceerde, en het historisch 
en cultureel belang dat wordt toegekend 
aan Donald McKay, de negentiende- 
eeuwse klipperbouwer uit Boston. In zijn 
American Renaissance uit 1941 liet 
F.O. Matthiessen nog als frontispice een 
indringend daguerreotypeportret van 
McKay door Southworth en Hawes af
drukken:

“Het portret van McKay past het best als 
frontispice omdat we hierin het karakter 
herkennen dat de schrijvers uit die tijd het 
meest interesseerde: de gewone man als 
held of, zoals 'Whitman dit nieuwe type 
noemde, de ‘Man in the Open Air’. " [31]

De keuze van Matthiessen weerspiegelt 
zowel de erfenis van de Amerikaanse ro
mantiek als het pragmatisme van een natie 
die betrokken raakte in een konvooi-oorlog 
in het noordelijke deel van de Atlantische 
Oceaan. Sindsdien echter is de lijn die de 
Amerikaanse romantiek met het Ameri
kaanse pragmatisme verbond, verbroken. 
De nieuwe modelheld van deze era waarin 
sluwe overlevers van bedrijfsfaillissementen 
en zegevierende bevelhebbers in oorlogen 
tegen oneindig zwakkere tegenstanders op 
handen worden gedragen, is niet meer de 
‘common man’ van Walt Whitman, maar 
veeleer de archetypische Amerikaanse op
lichter van Herman Melville, de ‘Confidence 
Man’.

Vertaling uit het Engels: Pascal Cornet
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Diamantenzee, elektrische aarde, nieuwe oceaan
Over Doug Aitken

Sven LÜTTICKEN

Als een kleine tegenhanger van de grote 
multimediaconcerns voert Doug Aitken zijn 
werken vaak uit in verschillende vormen: 
soms bestaan ze tezelfdertijd als video-in- 
stallatie, single channel video en een reeks 
gerelateerde foto’s of een kunstenaarsboek. 
De grootste impact heeft Aitken echter gehad 
met grootschalige video-installaties, die meer
dere grote schermen in beslag nemen; de 
kijker zwerft erdoorheen en wordt uitgeno
digd zelf verbanden te leggen tussen de ver
schillende projecties. Het is een vorm die ons 
onderdompelt. Aitken sluit daarmee aan bij 
de immersieve tendens binnen de heden
daagse cultuur, die reikt van pretpark-rides 
over Hollywood-blockbusters en winkel
centra tot sommige vormen van installatie- 
kunst. Hij lijkt zich met volle overtuiging in 
te passen in een cultuur die participatie stelt 
boven analyse, en die het ‘geprikkeld wor
den’ laat primeren op een meer afstande
lijke beschouwing. Dat maakt een kritische 
analyse van Aitkens werk niet minder nood
zakelijk, integendeel: Aitkens werk is te 
belangrijk voor de huidige cultuur om de 
aard van de prikkels die hij presenteert niet 
aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Entropisch spektakel

In sommige van zijn videowerken volgt de 
camera van Aitken een of meerdere mensen 
door (stads)landschappen; daartegenover 
staan de uitgestorven landschappen van de 
video-installaties diamond sea (1997) en 
eraser (1998). Terwijl de mensen in het 
werk van de eerstgenoemde groep als (ge
deeltelijke) identificatiefiguren optreden, 
identificeert de kijker zich bij de ‘desolate’ 
landschappen enkel met de (mobiele) ca
mera van de kunstenaar. In eraser zwerft die 
camera over het ooit bewoonde maar nu 
nagenoeg uitgestorven vulkaaneiland 
Montserrat, waar huizen leegstaan en hor
des verwilderde koeien door de straten zwer
ven; in diamond sea maakt de camera een 
reis door het gebied van een diamantmijn in 
zuidelijk Afrika, om.er onder meer de bijna 
autonoom werkende hightechapparatuur te 
filmen, en de ravage die in het landschap 
wordt aangericht. Dit werk doet sterk den
ken aan Robert Smithson, die als geen an
dere twintigste-eeuwse kunstenaar ruïnes 
en natuurrampen een centrale rol toe
bedeelde. Een interview dat Smithson kort 
voor zijn dood nog redigeerde, illustreerde 
hij met foto’s van onder meer een vulkaan
uitbarsting op IJsland en de ravage na een 
aardbeving in Canada. [1] Hij werkte ook 
aan plannen voor de nieuwe inrichting van 
landschappen die door mijnbouw en 
afgravingen waren verwoest. Centraal bij 
dit alles stond de notie van entropie: 
Smithson beriep zich op populair-weten
schappelijke publicaties over de tweede wet 
van de thermodynamica, die stelt dat de 
entropie binnen een gesloten systeem in de 
loop der tijd noodzakelijkerwijs gelijkblijft 
of toeneemt. Doorgaans wordt dit geïllus
treerd met klassieke voorbeelden, zoals het 
feit dat zuurstofdeeltjes zich altijd gelijk
matig over een ruimte verdelen, en niet 
samentrekken in één bepaald deel daarvan. 
Indien alle zuurstof zich in één helft van de 
ruimte zou verzamelen, zou dat een afname 
van de entropie betekenen, hetgeen niet 
zonder inwerking van buitenaf mogelijk is. 
Populaire publicaties beschrijven dit prin
cipe vaak in termen van orde en chaos: 
toename van entropie zou een vergroting 
van de wanorde betekenen. Dergelijke 
‘exegeses’ van natuurkundige formules, die 
terecht bekritiseerd zijn, hebben een soort 
van entropiemythologie voortgebracht: deze 
mythologie heeft slechts op afstand nog iets 
met natuurkunde te maken, maar des te 
meer met de culturele obsessies van de 
moderniteit. [2]

Smithson baseerde zich op de entropie
mythologie voor zijn visioenen van de toe
komst van het heelal: “In the ultimate future 
the whole universe will burn out and be 
transformed into an all-encompassing 
sameness.” [3] Eén van zijn beelden hier
voor was een zandbak waarvan de ene helft 
is gevuld met licht zand en de andere met 
zwart zand; uiteindelijk zal het zand zich 
evenwichtig verdelen en een ongedifferen
tieerde grijze massa vormen. [4] De notie 
van entropie was voor Smithson zo aantrek
kelijk omdat zij geschut bood tegen het 
vooruitgangsgeloof dat in de jaren vijftig en 
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- ongekende welvaart, steeds nieuwe tech
nologische snufjes, de verovering van de 
ruimte - en in de kunst - de zegetocht van 
het modernisme volgens Greenberg - hoog
tij vierde. Er is onder meer door Rudolf 
Amheim op gewezen dat de entropie zich 
ook vóór de naoorlogse decennia al eens in 
een grote belangstelling mocht verheugen: 
in de late negentiende en vroege twintigste 
eeuw, toen zij een soort kosmologische va
riant van cultuurpessimistische theorieën 
over decadentie en Entartung leek te bie
den. [5] Smithson gebruikte de ‘pessimis
tische’ entropiemythologie voor een alter
natieve historische vertelling, die het mo
derne vooruitgangsgeloof onderuit haalde, 
de mens van zijn troon stootte en hem tot een 
voetnoot reduceerde in een kosmische ge
schiedenis die uitloopt op een universum als 
een zandbak vol gelijkmatig verdeelde kor
reltjes. Met zinnebeelden als dat van de 
zandbak doorbrak hij echter ook de lineariteit 
van historische verhalen: deze zandbak is 
immers al akelig present, in de gevolgen van 
aardbevingen of in mijnbouwgebieden. The 
future is now. Smithson was gekant tegen 
pogingen om dit te verdoezelen, bijvoor
beeld door mijnbouwgebieden weer een 
natuurlijk aanzien te geven, alsof er hele
maal niets gebeurd was; binnen zijn eigen 
opvattingen over het reclaimen van 
mijnbouwgebieden zouden dergelijke 
‘entropische landschappen’ juist als zoda
nig zichtbaar moeten blijven, als allego
rieën van ‘the ultimate future’. Smithsons 
gebruik van de entropiemythologie en zijn 
weigering om verval en vernietiging weg te 
poetsen waren echter ook een aansporing 
tot reflectie en tot actief optreden; ze nodig
den uit om na te denken over de omgang met 
een aarde die steeds meer lijkt op een profe
tie van de ‘uiteindelijke toekomst’ van het 
heelal.

Bij Aitken verschijnt het entropische 
landschap echter als een volkomen onbeïn
vloedbare en autonome werkelijkheid. De 
entropie wordt een te consumeren spekta
kel. De hightechdiamantmijn van diamond 
sea lijkt de mens niet meer nodig te hebben, 
en in eraser is die mens als het ware al 
weggevaagd. Op het einde van eraser dwaalt 
de camera van Aitken langs verwilderde 
runderen tussen vervallen gebouwen, verla
ten telefooncellen en verstofte interieurs, 
om te eindigen bij een vulkaan, over dorre 
grond en door steeds dichtere mist of rook: 
de toekomst van het universum lijkt op deze 
plek inderdaad al te zijn gerealiseerd. El
ders, in de video-installatie blow debris 
(2000), draait Aitken de onverbiddelijke 
thermodynamische tijdpijl echter om; de 
tendens naar ‘all-encompassing sameness’ 
wordt op magische wijze gekeerd. Op die 
manier komt in het moderne lineaire we
reldbeeld weer een cyclische dimensie bin
nen; de wereld kan zich verjongen en alles 
kan van voren af aan beginnen. In blow 
debris volgt de camera een aantal naakte 
mannen en vrouwen door entropische land
schappen, tot een climax bereikt wordt die 
Aitken zelf als volgt beschrijft: “In the 
final scenes, real time seems to accelerate 
into a process of erosion. The chair 
disintegrates. The light in a room moves in 
beams and starts to glow; the room is now 
a bank of light. The process of deterioration 
speeds up dramatically. The protagonists 
begin to dissolve in a cyclone of sand and 
swirling dust. Everything we see manifests 
change. All information is caught in a state 
of flux, graceful and weightless but at the 
same time violent. [...] There is chaos until 
finally nothing is visible. Everything is 
white noise.” [6] Dan gebeurt het onwaar
schijnlijke: het proces maakt rechtsom
keert, alleen niet voor de mens: “Gradually 
objects begin to slow down and reverse 
themselves. Everything slowly returns to 
its original shape. As the debris falls back 
as it was, we realize no human presence is 
left.” [7] Kennelijk is toch niet alles om
keerbaar: de mens heeft de omkering van 
het entropische proces niet overleefd. Blow 
debris vormt zo in zekere zin een brug 
tussen een werk als electric earth, dat he
lemaal draait rond de mens, en de ‘deso
late’ werken als eraser.

Net als Smithson stoot Aitken de mens 
van zijn voetstuk, maar in tegenstelling tot 
Smithson spoort hij de kijker niet aan om 
zich als denkend en handelend subject tot de 
samenleving te verhouden. In de video-» 
installatie electric earth ( 1999) wordt letter
lijk entropisch spektakel getoond: de hoofd
persoon, een zwarte man, ligt roerloos op 
bed, verlicht door het schijnsel van een 
televisie die geen beeld maar alleen ruis 
toont. De televisie dient als lichtbron voor
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electric earth, 1999, production still

de kamer, maar het televisiebeeld op zich 
suggereert net als de zandbak van Smithson 
dat de entropische tijdpijl onverbiddelijk is. 
Witte en zwarte puntjes wisselen elkaar op 
chaotische wijze af. Niettemin staat deze 
televisie in een kamer en ligt er iemand naar 
te kijken. Er zijn nog tafels, televisies en 
bedden - en mensen. Bovendien suggereert 
electric earth dat het buitensporige energie
verbruik van de huidige economie en de 
sprawl van elektriciteit in een hedendaagse 
metropool vreemde dingen kunnen aanrich
ten met die mensen. Er ontstaat een eerder 
romantische dan apocalyptische sameness, 
waarin mens en omgeving één lijken te zijn 
geworden. Het entropische spektakel wordt 
zo een verleidelijk visioen.

Elektrisch dansen

De reflectie van het flikkerende televisie
scherm in electric earth valt op het gezicht 
van de man en op een telefoon. Vervolgens 
ziet men (in ieder geval in de ‘lineaire’ 
versie van het werk) hoe de man op stap 
gaat, en door L. A. zwerft, onder meer langs 
een vliegveld en langs een winkel waar alle 
artikelen 99 cent kosten. Men hoort zijn 
stem: “A lot of times I dance so fast that I 
become what’s around me. It’s like food for 
me. I, like, absorb that energy, absorb the 
information. It’s like I eat it.” De man maakt 
vreemde bewegingen en begint te dansen, 
waarbij hij op een magische manier lijkt te 
interageren met ‘dode’ dingen: een munt 
die rondjes begint te draaien als een gram
mofoonplaat, een autowasinstallatie die plots 
opstart en een winkelwagentje op een uitge
storven parkeerterrein dat aan het rollen 
gaat. De suggestie is dat de man, omgeven 
als hij is door de energiestromen van televi
sie, vliegveld en allerlei kabels en lichten, er 
een eenheid mee vormt. Door middel van 
dansbewegingen ontlaadt hij zich, geeft hij 
feedback aan de omgeving (een aanver
wante figuur is de dikke redneck met 
cowboyhoed in Aitkens videoclip bij Fatboy 
Slims Rockafeller Skank die, zittend op een 
barkruk, mechanisch en schokkerig op de 
muziek gaat bewegen).

Marshall McLuhan karakteriseerde 
elektrische circuits als “extensions of the 
central nervous system”, daarmee suggere
rend dat elektriciteit en de media die ervan 
afhangen - vooral de televisie - de mens op 
intiemere voet brengen met de wereld dan 
voorheen mogelijk was door het afstande
lijke schrift. [8] McLuhan voorspelde een 
geëlektrificeerde, mediale terugkeer naar 
een orale, mythische, op participatie ge
richte cultuur, die het einde van het moderne 
rationalisme moest inluiden. De literair en 
lineair denkende intellectuelen begrepen 
volgens McLuhan niets van de omwente
ling die zich aan het voltrekken was omdat 
zij gefixeerd waren op de ‘inhoud’ van 
media (bijvoorbeeld de artistieke kwaliteit 
of boodschap van een film), terwijl het gaat 
om de nieuwe snelheid, schaal of receptie- 
vorm die een medium introduceert, en die 
het menselijk gedrag ‘hervormt’. Een cru

ciaal medium was voor McLuhan het elek
trische licht: “The electric light is pure 
information. It is a medium without a mes
sage, as it were, unless it is used to spell out 
some verbal ad or name.” [9] Het licht is 
‘pure’ informatie, maar het wordt niet als 
zodanig herkend; als het wordt gebruikt 
voor een lichtreclame, zien de meeste waar
nemers niet het medium zelf, maar hebben 
ze alleen oog voor het andere medium 
(schrift) dat de ‘content’ vormt. In die zin is 
Aitkens fotoreeks the mirror (1998) uitge
sproken McLuhaniaans. In the mirror zien 
we nachtelijke opnames van allerlei van 
achteren verlichte reclameborden waarbij, 
door de lange belichtingstijd, de reclames 
zelf onzichtbaar zijn geworden: er blijven 
alleen vrijwel witte rechthoeken over. Ba
nale tekens worden mysterieuze bakens. 
Aitken maakt het primaire medium zicht
baar: licht. Waarschijnlijk heeft geen en
kele fotograaf of filmer ooit zo nadrukkelijk 
de lichtbronnen in het centrum van het beeld 
geplaatst, in plaats van ze als hulpmiddelen 
te gebruiken. Zo zien we in de foto green 
sun een hotelruimte met een raam waarvoor 
een gordijn hangt. Een witte kier verraadt 
nog net dat het buiten licht is, maar de 
voornaamste lichtbron in de ruimte is een 
treurige tl-buis boven het bed, die inderdaad 
een groenig licht verspreidt. Net als de tele
visie in electric earth is deze groene zon een 
energieleverancier waarvan de straling de 
mens verandert; een medium dat zijn im
pact niet aan de ‘content’ ontleent, maar aan 
zijn intrinsieke effecten.

Terwijl Smithson de notie entropie 
inzette om de moderne westerse mens en 
zijn vooruitgangsgeloof te bekritiseren, en 
daarbij gebruik maakte van een moderne, 
lineaire wetenschappelijke theorie van tijd, 
bestreed McLuhan - eveneens in de jaren 
zestig - de moderne, technocratische sa
menleving met een historische vertelling 
die cyclisch van aard was. De post- 
historische, orale, mythische cultuur van 
McLuhan hield in zekere zin een terugkeer 
in van premoderne, ‘primitieve’ culturen. 
McLuhan boog de lijn van de geschiedenis 
om tot ze, volgens romantisch model, een 
grote cirkel vormde. Aan het einde vindt de 
lijn het begin terug, dankzij de elektriciteit, 
die een postrationalistisch, wereldomvat
tend mystiek bewustzijn creëert: “Electricity 
offers a means of getting in touch with every 
facet of being at once, like the brain 
itself.” [10] De elektrische animist van 
electric earth is dan ook een door en door 
McLuhaniaans personage: vliegtuigen, al
lerhande apparaten en zelfs winkelwagentjes 
zijn voor hem geen dode dingen. Alles maakt 
deel uit van een levend elektrisch univer
sum. De man is ook een erfgenaam van 
negentiende-eeuwse pioniers van de 
elektrotechnologie, voor wie elektriciteit 
eveneens een vitale en zelfs bovennatuur
lijke kracht was. Thomas Watson, de assis
tent van Bell, geloofde dat spiritistische 
mediums energiestralen in klopgeluiden 
transformeren, zoals een telegraaf elek
trische golven in de geluiden van de morse-
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code omzet. [11] Omdat' elektriciteit als 
‘nieuwe’ energiebron nog zeer mysterieus 
overkwam, en zelfs regelrecht magisch en 
occult aandeed, waren dergelijke verban
den snel gelegd. De uitvinder Nikola Tesla, 
die rond 1900 vele patenten op zijn naam 
bracht, gaf zich in de eerste decennia van de 
twintigste eeuw steeds meer over aan onbe- 
wezen speculaties en megalomane claims: 
zo zou hij immense hoeveelheden elektrici- 

. t uitzonder kabels rechtstreeks door de aarde 
.kunnen sturen, vrijwel zonder energieverlies. 
De aarde functioneerde volgens Tesla als 

nen soort supergeleider.Natuurlijk moest 
men wel voorzichtig omspringen met de 
toepassing van dergelijke ontdekkingen: 

eTesla achtte het best mogelijk om de aarde 
als een appel’ in tweeën te splijten. [12] 
Dat Tesla de laatste decennia is uitgegroeid 
tot een cultfiguur in new-agekringen, is niet 
te verwonderen: hij zou immers hebben 
‘bewezen’ dat de aarde leeft, dat zij een 
elektrische aarde is, doortrokken van 
energiestromen.

Een van de herontdekkers van Tesla in 
de jaren zeventig was de flamboyante 
esotericus Andrija Puharich, die ook be
trokken was bij de lancering van de 
Israëlische lepelverbuigerUri Geller. [13] 
Geller, die op mysterieuze wijze - door zijn 
‘mentale kracht’ - objecten kon verbuigen, 
werd een grote TV-ster: niet alleen kon hij 
zo zijn kunsten vertonen vooreen miljoenen
publiek, hij bleek ook objecten bij de kijkers 
thuis te kunnen beïnvloeden - zoals stil
staande horloges die zogezegd plots weer 
gingen lopen. Kennelijk konden Gellers stra
len (waarvan Puharich tot Gellers ergernis 
beweerde dat ze van buitenaardse oorsprong 
waren) worden overgedragen via het magi
sche medium televisie. Men zou Geiler als 
een voorloper van de man in electric earth 
kunnen zien: beiden hebben een raadselach
tige impact op hun omgeving. Electric earth 
is een McLuhaniaans sprookje over elek
trisch animisme, maar Aitken tracht nie
mand van een bepaald wereldbeeld te over
tuigen. Hij toont simpelweg een man die op 
een bepaalde manier met zijn omgeving 
communiceert, en presenteert dit als een 
weliswaar boeiend, maar in de huidige we
reld ook weinig verbazingwekkend ver
schijnsel. Behalve de ‘iconografie’ van een 
werk als electric earth is doorgaans ook de 
structuur en presentatie van Aitkens video- 
installaties erg McLuhaniaans: de installa
ties zijn non-lineair en nodigen niet bepaald 
uit tot afstandelijke analyse. De kijker wordt 
gemasseerd, opgenomen in een multime- 
diaspektakel. Zijn relatie met de beelden 
lijkt op de - magische, animistische - ver
houding die de man uit electric earth heeft 
met de hem omringende dingen en energie
stromen. Uiteindelijk zal het universum er 
misschien uitzien zoals de ruisende televi
sie in electric earth (of zoals de zandbak van 
Smithson); maar voorlopig maakt de vrije
lijk verkwiste energie een soort entropisch 
paradijs mogelijk, waarin orde vervaagt, en 
grenzen zoals die tussen mens en machine 
eroderen.

B

Doug Aitken 

the mirror, 1998, foto’s

Postapocalyptisch narcisme

Hoewel McLuhan een mystiek en utopisch 
toekomstvisioen schetst, suggereert hij in 
sommige passages ook iets anders. Zo be
schrijft hij de ‘primitieve’ mens van vóór de 
uitvinding van het schrift- immers het voor
beeld van de nieuwe, postliteraire mens - in 
bewoordingen die twijfel zaaien over de 
aard van zijn ‘global village’ : “Until writing 
was invented, man lived in acoustic space: 
boundless, directionless, horizonless, in the 
dark of the mind, in the. world of emotion, by 
primordial intuition, by terror.” [ 14] Wan
neer men hierop doorredeneert, lijkt de post- 
literaire, neotribale, postmoderne wereld 
plots niet meer zo bevrijdend als McLuhan 
hem doorgaans voorstelt (overigens liet hij 
in zijn privé-correspondentie vaak een veel 
pessimistischer geluid horen). McLuhan 
bekritiseerde ook de massamedia omdat zij 
de mensen gevangen hielden in een narcis
tische, onbewuste toestand, waarin ze geen 
werkelijk inzicht hebben in de media die 
hen omringen; hij verheerlijkte daarentegen 
de rol van moderne schrijvers en kunste
naars, die, de mens klaar zouden stomen 
voor de toekomst. [15] McLuhans overtui
ging dat voorbij de manipulatieve massa
media een globaal elektronisch bewustzijn 
wacht, dat alle mensen tot een mystieke 
eenheid verbindt, wordt echter gelogenstraft 
door zijn eerder praktisch ingestelde erfge
namen - concerns als AOL Time Warner en 
Disney. Zij benutten het inzicht dat het ene 
medium de ‘content’ van het andere vormt, 
voor een eindeloze multimediale recycling 
van materiaal en voor de totale massage van 
de kijker. Aitken staat in dat opzicht dichter 
bij dergelijke concerns dan bij de door 
McLuhan verheerlijkte kunstenaars, zoals 
Joyce, Cage of de kubisten.

De installatie new ocean, misschien 
Aitkens meest uitgebreide werk tot nu toe, 
nam in het najaar van 2001 de gehele 
Londense Serpentine Gallery in beslag, in
clusief de kelder en de lantaarn op het dak 
(die was omgetoverd tot vuurtoren). Na de 
trap naar de kelder te zijn afgedaald, zag 
men eerst een driedelige videoprojectie van 
smeltende ijsmassa’s en stroompjes. Weer 
op de begane grond volgden verduisterde 
zalen met onder meer kleine ronde projec
ties van druppels en, in de koepelzaal, een 
grote installatie bestaande uit zes projecties 
die een cirkel vormden, aan twee kanten 
onderbroken door deuropeningen. De pro
jecties, die elkaar vaak spiegelden, vorm
den een videopanorama met beelden van ijs 
en water. Heel die beeldenstroom van 
smeltend ijs, druppels, watervallen en het 
oceaanoppervlak in new ocean roept (in 
combinatie met de titel) onvermijdelijk de 
huidige angst op voor de stijging van de 
zeespiegel als gevolg van de opwarming 
van de atmosfeer en het smelten van de 
poolkappen - het actuele en meer concrete 
equivalent van de vroegere fascinatie voor 
entropie. Het is een vrees die ook opduikt in 
sciencefictionfilms als Waterworld en A J.: 
in eerstgenoemde film is de wereld bijna 

volledig door water bedekt, in A.I. is de 
zeespiegel in ieder geval genoeg gestegen 
om New York in een soort stenen man- 
grovebos te veranderen. Door de directheid 
van toespelingen is new ocean bijna plat te 
noemen.
- De installatie bevatte tevens twee ruim

tes met elk vier projectievlakken die van 
boven gezien kruisen vormden; de ene ruimte 
toonde, een hele reeks beelden waarop een onderscheiden. Alles gaat op in de niéuwe 
jonge man door lange kille gangen en een • oceaan, waar we prinsheerlijk in rond
dor, woestijnachtig landschap rent. Deze
scènes worden af en toe onderbroken door 
beeldenvan barstendlijs en sijpelend water.
Vlucht de man voor een naderende ramp, of Noten 
rent hij om een ramp te voorkomen? Uitein-
delijk loopt hij een gebouw binnen, en valt 
plots voor een zwarte achtergrond naar be
neden. We zien hem terug terwijl hij ligt te 
.slapen.; Wanneer hij wakker wordt, begint 
hij weer te lopen;; waarop alles weer van 
voren af aan begint;

In de beelden op de vier schermen in 
de andere zaal stond een jonge vrouw in een 
soort judopak centraal. Hangend aan haar 
handen zwaaide ze in het rond, hetgeen een 
hypnotiserend ritme opleverde. Deze beel
den werden onder meer af gewisseld met de 
close-up van het oppervlak van een micro
chip, en een nachtelijk stadsgezicht; zo werd 
de enigszins apocalyptische sfeer in de eerst
genoemde ruimte ingeruild voor een meer 
harmonische oefening à la electric earth. 
Net als blow debris verenigt new ocean de 
twee polen van Aitkens werk: een wereld 
waarin de mens er (nog) is - in de films rond 
de man en de vrouw - en een wereld waarin California Press, 1971, pp. 9-10.
hij er niet (meer) lijkt te zijn, zoals in de [6] Amanda Sharp in Conversation with 
projecties van ijs en water. In Aitkens werk
droomt de mensheid haar eigen verdwijning 
-en geniet ze ervan. Als geheel was de 
tentoonstelling in feite verrassend idyllisch 
en verleidelijk: de beelden van ijs en water 
waren eerder rustgevend dan verstorend, en 
ook het geluidslandschap van de soundtrack 
werkte, ondanks incidenteel ijsgekraak, veel
eer bedwelmend. In de grote koepelzaal, 
met de zes in een cirkel hangende schermen, 
genoten ouders en kleine kinderen samen 
eindeloos van de bewelmende beelden. New 
ocean riep het ‘oceanische gevoel’ op - het 
gevoel van eenheid met de kosmos dat vol
gens Romain Rolland de basis vormde voor 
iedere religieuze overtuiging, maar dat Freud 
als een overMijfsel zag van de narcistische 
fase in de ontwikkeling van elke mens: een 
relict van een toestand waarin het kind zich 
nog niet duidelijk onderscheidt van zijn 
omgeving, en er nog geen splitsing tussen 
subject en object bestaat. [ 16] Dit oceanische 
gevoel lijkt ook de leidraad van McLuhan te 
zijn geweest: de elektriciteit en de automa
tisering zouden een organisch bewustzijn 
genereren waardoor we onmiddellijk ‘in 
touch, with every facet of being’ zouden 
komen. McLuhan bekritiseerde dan wel de 
narcistische narcose waarin de massamedia 
hun gebruikers onderdompelden - doordat 
deze de media niet herkennen als verleng
stukken van zichzelf, zoals Narcissus niet 
inziet dat hij op zijn eigen spiegelbeeld 

verliefd is; maar hij streefde zelf ook naar 
een mediale reconstructie van Freuds gren
zeloze infantiele narcisme: een kinderlijke 
toestand waarin het subject (nog) volledig 
deel uitmaakt van een ongedifferentieerde 
wereld. De bekritiseerde massamedia en het 
utopische ideaal blijken griezelig dicht bij 
elkaar te liggen - ook bij Aitken.

Aitken creëert in new ocean, ondanks 
sommige onheilspellende suggesties, een 
gevoel van geborgenheid en heelheid. Niet 
voor niets leek het werk in de koepelzaal 
kleine kinderen, die zelf amper aan de 
‘oceanische’ fase zijn ontkomen, in een 
zalige staat te brengen. Bij Aitken luidt het 
postdiluviale visioen een vorm van 
rebirthing in: de smithsoniaanse visie van 
een globale catastrofe slaat om in een ro
mantische viering van terugkeer naar de 
oorsprong, naar een infantiele staat van een
heid met en oplossing in de wereld. Poten
tieel is er in new ocean een interessante 
frictie tussen de suggestie van een cata
strofe en de belofte van harmonie; een span
ning die vragen oproept over de samenhang 
tussen onze fascinatie voor catastrofes (zo
als die blijkt uit de Holly woodcinema tot de 
aanslag op het World Trade Center, en bin
nenkort ongetwijfeld opnieuw) en het al 
even geprononceerde verlangen naar 
heelheid, zoals dat zich onder meer in de 
new age manifesteert. Zowel ondergangs
visioenen als Celestijnse Beloftes lijken voor 
velen te prefereren boven de status quo. 
Aitken drijft dit echter niet werkelijk op de 
spits; het lijkt er vaak op dat zijn werk de 
kijkers vooral wil verlammen en onderdom
pelen. Voor veel bezoekers moet new ocean 
een vrij onbekommerde new-age-ervaring 
zijn geweest, met rafelranden die nauwe
lijks opvielen. Aitken is wat dit betreft de 
ultieme kunstenaar van een tijd waarin 
kritische activiteit hoe langer hoe margina- 
ler wordt, en de kunsttijdschriften in de 
schappen van tijdschriftenhandels nauwe
lijks meer van de lifestylebladen zijn te 

zwemmen tot het hele heelal een chaoti
sche atomensoep is geworden.
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Sven Sterken

Fantastic, the music and light show of the 
bombers, sometimes one thousand or more 
flying information over the Ruhrgebiet. A 
roar such as you never heard in your life 
when they approached from afar, wave after 
wave. Amazing light beams crossed the sky 
hitting a little silverfish here, the paffof an 
explosion there, and then music with sirens 
and detonations of all sorts, the flak flak of 
cannons shooting, phosphor bombs with 
their strange light, and I, completely 
entranced, despite the destruction before 
my eyes.
Karlheinz Stockhausen [1]

J’ai assisté à des bombardements, c’était 
quelque chose d’extra-ordinaire, de 
remarquable! Sans parler aussi des 
projecteurs de la DCA qui faisaient un bal
let remarquable dans le ciel. Plus les 
explosions, plus... tout ça était un spectacle 
fantastique, qu’on a jamais l’occasion de 
voir en temps de paix. Heureusement, 
d’ailleurs; ou malheureusement, sur le plan 
visuel.
Iannis Xenakis [2]

De esthetische ervaring vooronderstelt een 
oordeel en dus een afstandelijkheid. Die 
afstandelijkheid zit de ervaring echter ook, 
zo lijkt het, in de weg. Kunst maken gaat 
daarom niet alleen over het vervaardigen 
van een kunstwerk dat daarna ter interpreta- 
tie wordt vöorgelegd, maar ook over het 
berekenen en richten van de visuele impact 
of ervaring s impact van het werk. Deze v aar- 
digheid om gevoelseffecten te bewerken, 
die een niet-rationele overtuigingskracht lij
ken te hebben, en ons ineen ervaring ‘on- 
derdompelen’, kan een doel op zichzelf 
worden. Op dezelfde wijze kan de retorica 
beoefend worden los van de logica. Bij de 
introductie van nieuwe technologieën of 
nieuwe media in de kunst, zoals de laser of 
recenter bijvoorbeeld de pc, wordt dikwijls 
eerst kunst gemaakt die eigenlijk niet veel 
meer doet dan de nieuwe perceptieve mo
gelijkheden en de kracht van hun gevoels
effecten uitproberen. Dit roept de vraag op 
of kunst gaat over het produceren van be
tekenis, of over het verbreden van de erva
ring? Kan men gewaarwordingen of ge
voelens, omdat ze ‘nieuw’ of verbazing
wekkend zijn, artistieke betekenis toeschrij
ven?

Eén van de belangrijkste technieken 
om artificieel de ervaring te verbreden of te 
intensifiëren is het gebruik van beweging 
en van licht in het tot stand brengen van 
‘ spektakels ’. Het oog reageert immers zeer 
direct op licht, en beweging houdt de aan
dacht vast. Allerlei machthebbers hebben 
daarom kunstenaars ingezet om met artis
tieke middelen feesten en belangrijke ge
beurtenissen glans en uitstraling te verle
nen en ze zo te transformeren tot onverge
telijke spektakels. Het ‘kleinschalig’ artis
tiek gebruik van beweging en licht daaren
tegen, dat niet mikt op publiekservaring of 
het enthousiasme van een massa, maar op 
de transformatie en verheviging van de 
individuele ervaring, is binnen de beel
dende kunst een recente, twintigste-eeuwse 
ontwikkeling. De geschiedenis - opkomst 
en ondergang - van de zogenaamde 
‘kinetische kunst’ toont hoe het technisch 
experimenteren met immersiviteit en in
tensiteit van de ervaring enerzijds een kunst 
oplevert die telkens opnieuw zeer snel blijkt 
te verouderen, en anderzijds terugvalt in 
projectonderzoek voor de spektakel- 
industrie. Hoewel déze kinetische kunst 
een van de belangrijke avant-garde- 
stromingen van de jaren vijftig is geweest, 
was ze nooit het voorwerp van een breed of 
diepgaand onderzoek. De theoretische en 
kunsthistorische literatuur bestaat uit 
slechts een vijftal referentiewerken waarin 
het werk wordt behandeld van drie genera
ties van kunstenaars, ingenieurs en curato
ren, die kunst maakten met een expliciet 
technologisch karakter. [3] Deze kunst ex
perimenteerde met beweging (conceptueel, 
fysisch en virtueel) als artistiek element, 
en was daarbij expliciet gericht op 
toeschouwersparticipatie (door actie/reac- 
tie/interactie en perceptiebeïnvloeding).

Van penseel tot pixel
Immersie en interactie in de twintigste-eeuwse lichtkunst

n

Naum Gabo

Y

Kinetische constructie, 1920

Van regeloppervlakken naar abstracte 
lichtkunst

Eind negentiende en begin twintigste eeuw 
was de (metaforiek van de) mechanische 
beweging op vele manieren een artistiek

thema: de fascinatie voor snelheid en 
snelheidsmachines bij de futuristen, de 
chronofotografie van Marey en Muybridge, 
Duchamps Nu descendant un escalier... In 
het begin van de jaren twintig ontstonden de 
eerste werken die ook letterlijk beweging

incorporeerden. Naum Gabo’s Kinetic 
Construction (1920) is een van de eerste 
voorbeelden: een soepele metaalstaaf, bo
venaan verzwaard met een gewichtje, draait 
aan hoge snelheid rond zijn as. Door de 
middelpuntvliedende kracht buigt de staaf 
uit, waardoor een virtueel, ellipsvormig 
volume ontstaat. Snelheid leidt hier dus tot 
een dematerialisatie van het kunstobject: 
het uiteindelijk waargenomen sculpturale 
volume is louter virtueel. Het bestaat enkel 
door de traagheid van het menselijk oog, dat 
maximaal 25 beelden per seconde kan on
derscheiden. Hoewel het artistiek themati
seren van de ‘pure beweging’ door de uit
vinding van de kleine elektromotor tech
nisch gezien gemakkelijk was geworden, 
kende dit soort werk toch geen groot succes. 
De tijdsdimensie en de beweging verander
den de kunstervaring wel, maar de werken 
bleven vooral verwijzen naar de opkomst 
van een nieuw wereldbeeld, en hadden te 
weinig autonome kracht. Het letterlijk inte
greren van bewegende elementen in het 
kunstwerk bleef dan ook een marginaal ver
schijnsel. Veel kunstenaars echter trachtten 
wel beweging te suggereren. Het gebruik 
van regeloppervlakken in de abstracte sculp
turen van Gabo en Pevsner is een goed 
voorbeeld. Regeloppervlakken zijn mathe
matische entiteiten die gevormd worden 
door een rechte continu te laten bewegen 
langs een kromme in de ruimte. Doorgaans 
worden ze voorgesteld door slechts enkele 
van de samenstellende rechten weer te ge
ven; de blik vervolledigt dan automatisch 
het oppervlak. Zonder letterlijk deze wis
kundige vormen te kopiëren, integreerden 
Gabo en Pevsner een gelijkaardig procédé 
in hun sculpturen. Deze kunstwerken zijn 
nooit af; ze doen een beroep op de actieve 
blik van de toeschouwer, die een voortdu
rende en noodzakelijke bijdrage aan het 
kunstwerk levert.

De abstracte lichtkunst betekende een 
tweede stap in de evolutie van de kinetische 
kunst. Het theoretische, artistieke en peda
gogische werk van Laszlo Moholy-Nagy is 
daarvoor exemplarisch. In tal van artikels 
en pamfletten verwoordde hij treffend het 
vooruitstrevende en emancipatorische ka
rakter waarmee deze nieuwe kunstvorm 
werd geassocieerd. In tegenstelling tot zijn 
Bauhauscollega' s Ludwig Hirschféld-Mack 
en Kurt Schwerdtfeger, die experimenteer
den met een soort van abstracte cinema met 
geometrische, gekleurde figuren en ritmes, 
probeerde Moholy-Nagy te ontsnappen aan 
de beperkingen van het tweedimensionale 
doek. Daartoe formuleerde hij allerlei uto
pische voorstellen, waarin het licht niet en
kel méér diende voor het transport van een 
geprojecteerd beeld, maar gethematiseerd 
werd als een plastisch materiaal met eigen, 
inherente eigenschappen. [4] Daar waar de 
abstracte cinema de schilderkunst probeerde 
uit te breiden met de dimensie tijd, was het 
Moholy-Nagy’s expliciete ambitie om daar 
ook de dimensie van de ruimte aan toe te 
voegen: “We have now reached the stage 
where it should be possible to discard brush 
and pigment, and to paint by means of light 
itself. We are ready to replace the old two- 
dimensional colorpattems by a monumental 
architecture of light... All I long is to have 
at my disposal a bare room, and multicolored 
rays of light which would enable me to 
animate this white emptiness with a new art 
of motion.” [5]

Een deel van deze ideeën realiseerde 
Moholy-Nagy in zijn Lichtrequisit, ontwor
pen in de loop van de jaren twintig. Het 
betekent een decisieve stap in het opheffen 
van de eenheid sculptuur/volume/massa: het 
kunstwerk bestaat hier uit een assemblage 
van verschillende gepolijste stalen elemen
ten die met variabele snelheid en excentrisch 
rond een aantal assen roteren. Elk van de 
onderdelen heeft een eigen textuur, een spe
cifieke transparantie en een bepaalde hoek 
ten opzichte van de verticale. Daardoor wordt 
het licht dat op de roterende sculptuur schij nt 
in verschillende lagen en motieven in de 
omgevende ruimte geprojecteerd. Tussen 
leegte en massa zit hier dus een volledig 
scala van dichtheden. Dit is een fundamen
tele stap: hoewel het Lichtrequisit als object 
als een volwaardige sculptuur kan worden 
beschouwd, is het zijn voornaamste doel 
door middel van het gereflecteerde, bewe
gende licht de ruimte om zich heen te acti
veren. Het is niet de sculptuur die de aan-

2 1

D
e W

itte Raaf 95 • januari-februari 2002



dacht opeist, maar de impact die ze op (de 
perceptie van) de ruimte heeft. Zonder er 
fysisch op in te grijpen, creëert het 
Lichtrequisit — zelf quasi onzichtbaar doof 
de sterke reflecties - modulaties van de 
bestaande ruimte door zijn kinetische pro
jecties. Jack Burnham, een van de theoretici 
van de kinetische kunst, verwijst er dan ook 
naar als een ‘Light-Space Modulator’. [6] 
Het geprojecteerde licht is hier geen inter
mediaire drager meer van een te projecteren 
beeld, maar het eigenlijke thema van het 
kunstwerk. In plaats van een vluchtige blik 
op een schilderij, ondergaat de toeschou
wer, die zich in dezelfde ruimte als het 
Lichtrequisit bevindt, dus de temporele en 
ruimtelijke werking van het kunstwerk. In 
tegenstelling tot cinema wordt hem echter 
geen narratieve structuur aangereikt; het 
samenstellen of ontdekken van een discours 
is zijn deelname aan het kunstwerk. [7]

Moholy-Nagy droomde ervan om aan 
de hand van schijnwerpers en lichtstralen 
een lichtarchitectuur te ontwerpen, als 
ultieme stap in de evolutie van pigment naar 
licht. De sprong in schaal van kunst naar 
architectuur toont hoe de nieuwe technische 
mogelijkheden artistiek gebruikt willen 
worden: de schaalvergroting verhoogt de 
impact, de kunst krijgt een meer ‘publiek’ 
karakter en wordt politiek bruikbaar. 
Moholy-Nagy’s terloopse opmerking dat 
“the physical dependence on capital, industry 
and die workshop is an unmovable hindrance 
to the development of light architecture” 
geeft precies aan wat de voorwaarde is van 
de gelukte lichtkunstspektakels. [8] De ge
droomde lichtarchitectuur wordt een paar 
jaar later al gerealiseerd door Albert Speer, 
de hofarchitect van Hitler, voor zijn 
Partijdagscenografieën in Nürnberg in 1933 
en voor het staatsbezoek van Mussolini in 
1937. Speer stelde bij deze laatste gelegen
heid honderddertig schijnwerpers van de 
luchtmacht op in een cirkel rondhet Berlijnse 
Olympiastadion. Een gigantische licht- 
piramide van minstens een kilometer hoog 
verhief zich zo boven de tienduizenden sol
daten. Door indirect te verwijzen naar reus
achtige kampvuren bij Germaanse over- 
winnings- of offerfeesten, gaf Speer de licht
straal en de schijnwerper een mythische 
connotatie. Een en ander had nog bijzonder 
weinig te maken met de ‘ruimte-wording 
van de beeldende kunst’ die Moholy-Nagy 
beoogde. Door haar enorme ruimtelijke en 
psychologische impact en haar inherente 
expressie van macht en technologie komt 
een dergelijke ‘lichtarchitectuur’ immers 
snel terecht in de traditie van het artistiek 
georkestreerde politieke spektakel. Moholy- 
Nagy ’ s visioen van nachtelijke lichtballetten 
zou trouwens enkele jaren later op een ver
gelijkbare manier gerealiseerd worden, tij
dens de nachtelijke bombardementen op tal 
van Europese steden...

Cybernetica en Pepsi-Cola

Na de Tweede Wereldoorlog begonnen kun
stenaars (de ‘derde generatie’ kinetische 
kunstenaars) zich te interesseren voor de 
nieuw opkomende wetenschappen, zoals 
cognitieve psychologie, micro-elektronica, 
informatietheorie en vooral cybernetica. De 
cybernetica, ontwikkeld door Norbert 
Wiener eind van de jaren veertig, bestu
deerde het fenomeen van de terugkoppeling 
of ‘feedback’: ze stelde de vraag hoe het 
resultaat van een actie een andere actie kan 
bewerkstelligen en dus ‘informatie’ kan 
worden. [9] Volgens het cybernetisch prin
cipe bepaalt het verloop van een proces de 
afloop ervan. Door deze logica van de meer
voudige keuze werd de eenduidigheid tus
sen actie en gevolg, het basisprincipe van de 
machine, opgegeven, en deed het principe 
van de actie en reactie zijn intrede. Het 
principe van de cybernetica werd in eerste 
instantie toegepast om de interactie/com- 
municatie tussen machines te regelen: een 
aantal eenvoudige elektronische schake
lingen in serie konden zo bijzonder com
plexe processen coördineren. Het einde van 
een voltooid proces in de ene machine zette 
zo automatisch een andere machine in wer
king; door in te grijpen tijdens het proces 
werd het verdere vervolg van de actie dan 
beïnvloed. Door dit ogenschijnlijk aléatoire 
karakter gaf de machine/automaat een intel
ligente indruk. Bij het artistiek gebruik van 
cybernetica werd de technologische dimen
sie, vergeleken met het vroegere geknutsel 
met staaldraden of elektromotortjes, zo be
langrijk dat veel kunstenaars een beroep 
dienden te doen op ingenieurs of hun eigen 
ingenieurskunde om hun werk uit te voeren. 
Voorbeelden zijn ingenieur-kunstenaars als 
Frank Malina, oprichter van het tijdschrift 
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Nicolas Schöffer

Tour cybernétique et lumineuse, project voor La Défense, Parijs, 1970

woog tussen de muziek, de ‘lichtkunst’ en 
de informatietheorie. De techniciteiten com
plexiteit van het werk nodigde ook uit tot 
interdisciplinair teamwork, op een manier 
die de beeldende kunst tot dan toe niet 
kende. Dit mondde uit in collectieven zoals 
de Parijse GRAV (Groupe de Recherche 
d’Art Visuel), de groep Zero in Keulen en 
EAT (Experiments in Art and Technology) 
in New York. De groepsidentiteit van deze 
bewegingen berustte echter niet zozeer op 
gedeelde artistieke opvattingen, maar op 
gedeelde technische interesse en kennis.

De cybernetica liet toe om middelen, 
die tot dan toe slechts beperkt of slechts mits 
een zeer complexe ‘militaire’ organisatie 
artistiek inzetbaar waren, te gebruiken voor 
grootschalige kunstvormen zoals laser- 
installaties, en diverse vormen van sky, land 
en space art. Wat deze nieuwe kunstvormen 
- of dit nieuw gebruik van artistieke midde
len - in de eerste plaats toonden is echter 
precies het militair, politiek en technolo
gisch gehalte van de spektakels die ze mo
gelijk maakten. Het artistiek onderzoek naar 
‘beweging’ werd getransformeerd tot een 
publiek event, en de intensifiëring van de 
esthetische ervaring tot een collectieve on
derdompeling in een immersieve omge
ving. Een van de eerste voorbeelden van 
dergelijke ‘eventkunst’ was het Poème 
Electronique van Le Corbusier, een ge
avanceerde kruising van wide screen 
cinema en panorama, ontworpen voor de 
Wereldtentoonstelling van Brussel in 1958. 
In het Philipspaviljoen, ontworpen door 
Xenakis (op dat moment werkzaam bij Le 
Corbusier als ingenieur en architect), werd 
gedurende zes minuten de geschiedenis van 
de mensheid als een collage van film
fragmenten, kleurprojecties en concrete 
geluiden op de binnenwanden van het pavil
joen geprojecteerd. Enkele jaren later ont
wikkelde de Frans-Hongaarse kunstenaar 
Nicolas Schöffer voor de enorme glazen 
gevel van het Palais des Congrès in Luik een 
sculpture luminodynamique, waarbij het 
vaste verloop van het Poème Électronique 
vervangen werd door een cybernetisch 
totaalkunstwerk dat door middel van 
‘cerveaux électroniques’ muziek, architec
tuur, sculptuur, licht en beweging in on
voorspelbare combinaties verenigde. 
Schöffer paste hier de principes toe van zijn 
‘spatiodynamisme’ en de cybernetische 
regelsystemen die hij ook gebruikte in zijn 
Tours Spatiodynamiques (constructivistisch 
geïnspireerde torens met een stalen skelet- 
structuur, die via een homeostat geluid en 
licht produceerden op basis van informatie 
over temperatuur en windsnelheid buiten) 
en zijn CYSP (robotachtige sculpturen 
- hun naam is de afkorting van de termen

HIE

‘Cybernétique’ en ‘Spatiodynamique’ - die 
reageerden op veranderingen in licht en 
geluid van de omgeving, en dus een soort 
van ‘communicatie’ met de toeschouwer 
introduceerden.)

Tegen het einde van de jaren zestig 
werden overal in Europa grote tentoonstel
lingen en manifestaties georganiseerd met 
kinetische kunst van (vooral) de derde ge
neratie. Een van de eerste tentoonstellingen 
die de kinetische kunst als nieuwe kunst
vorm in de belangstelling bracht, was Le 
Mouvement (1955) in de Parijse Galerie 
Denise René. [9] Le Mouvement illustreerde 
tegelijk de verschuiving die dit concept had 
ondergaan vanaf de jaren twintig. Afgezien 
van Tinguely’s ludiek-ironische Sculpture 
électromécanique, waren Duchamps Ma
chine Optique en Calders Mobile de enige 
tentoongestelde werken die ook effectief 
‘bewogen’. Bij de jongere deelnemende 
kunstenaars (Soto, Agam, Vasarely, 
Jacobsen) ging het eerder om een ‘virtuele’ 
beweging veroorzaakt door een spel met 
optische perceptie in ‘dialoog’ met de 
beschouwer. De beschouwer moet bij deze 
werken de juiste gezichtshoek vinden en 
levert op die manier een bijdrage aan de 
realisatie en voortdurende recreatie van het 
werk: "Qu'il s’agisse de la mobilité de la 
pièce elle-même, du mouvement optique, de 
l’intervention du spectateur, en fait, l’œuvre 
d’art est devenu, de par sa propre substance, 
de par sa propre nature, constamment, et 
peut-être indéfinément, recréable." [11] 
Pontus Hulten, die betrokken was bij Le 
Mouvement, organiseerde in 1961 in Am
sterdam een vervolgtentoonstelling, Bewo
gen Beweging. In 1966 stelde Frank Popper 
in opdracht van Philips in het Van Abbe- 
museum de tentoonstelling KunstLichtKunst 
samen, gevolgd in 1967 door Lumière et 
Mouvement, in het Musée d’Art Moderne in 
Parijs, en een jaar later werd in Londen 
Cybernetic Serependity georganiseerd door 
Jasia Reichardt. Ook in de Verenigde Sta
ten waren er tal van ontwikkelingen: in 
1966 vormde zich EAT, rond Robert 
Rauschenberg en Billy Klüver, één van de 
hoofdingenieurs bij de researchafdeling van 
Alcatel Bell Laboratories; het departement 
lichtkunst van het New Bauhaus in Chicago, 
nog gesticht door Moholy-Nagy en György 
Kepes op het einde van de jaren dertig, werd 
omgevormd tot het Center for Advanced 
Visual Studies (CAVS), dat later onder de 
vleugels van het MIT Media Lab in Boston 
kwam. Terzelfdertijd opende het County 
Museum in Los Angeles een langlopend 
artist-in-residence programma rond kunst 
en technologie.

De meest kritische en meest lucide 
tentoonstelling die tegelijk het artistieke 

bilan maakte van de kinetische kunst, was 
The Machine as Seen at the End 'bf\the 
Mechanical Age van Pontus Hulten in het 
MoMA (1968). Na een terugblik op de 
mijlpalen van het mechanis(tis)che en in
dustriële tijdperk, van de eerste schetsen 
van Leonardo tot de Citroën DS, volgde een 
keure van projecten die waren geselecteerd 
in het kader van een wedstrijd voor interdis
ciplinaire kunstprojecten, uitgeschreven 
door EAT. Voor deze wedstrijd kwamen 
enkel teams van ingenieurs en kunstenaars 
in aanmerking. De legitimatie van de wed
strijd was het bewerkstelligen van een kri
tische, bevrijdende confrontatie tussen de 
dynamiek en ontwikkelingszin van weten
schap en techniek, en de kritische zin van de 
kunst: “To confront the men who are shaping 
the new technology with the sense of 
individual responsability and freedom that 
reigns in art is an important task. What must 
be abolished is the deterministic notion.” [12] 
Tegelijk met de tentoonstelling werd echter 
reeds een manifestatie voorbereid waaraan 
de EAT-groep eveneens participeerde, en 
die de volstrekt onkritische, maar werke
lijke culminatie en apotheose van de 
kinetische kunst vormde: Expo '70te Osaka, 
de grootste en meest extravagante wereld
tentoonstelling ooit. Geïnspireerd door de 
maanlandingen en de uitvinding van lichte 
constructiematerialen zoals polyester, wekte 
de Osaka-expo de indruk dat een nieuwe 
kolonisatie van de Aarde werd voorbereid; 
bijna alle constructies waren opblaasbare, 
verplaatsbare, transporteerbare of manipu
leerbare paviljoenen. In deze ultieme krui- 
sing tussen pop art en hightech leek het 
materiële aspect van de architectuur of de 
kunst enkel nog bijkomstig. Een van de 
emblemen van de tentoonstelling was het 
Pepsi-Cola paviljoen, ontworpen door EAT. 
Door de nevel van honderden microsproeiers 
op de buitenwanden leek het iglovormige 
paviljoen eerder op een lokale concentratie 
van energetische golven dan op architec
tuur. Het was opgevat als één grote inter
actieve ervaringsruimte waarvan het karak
ter door de aanwezigheid van de bezoeker 
werd bepaald. Via iteratieve, verwarrende 
lussen ontstond zo een confrontatie met de 
eigen lichamelijke aanwezigheid.

De wereldtentoonstelling van Osaka' 
toont hoe kinetische kunst steeds blijkt te 
vertrekken als een artistiek (onder- 
zoeks)projeét dat de notie van sculptuur 
probeert te verwijden tot het interactieve 
‘environment’, maar uiteindelijk buiten de 
kunst belandt als spektakel. Hier leidde de 
versmelting van architectuur en kunst tot 
een vrolijke verwarring tussen utopische 
toekomstdromen, puur vermaak, en - last 
but not least - een grootse intro van Pepsi- 
Cola op de Japanse markt.

Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation

De introductie, de opkomst en het verval 
van de 'laserkunst' herhaalt en toont de 
geschiedenis van de kinetische kunst en 
miniature. De laser, het meest geperfectio
neerde technische middel om lichtkunst te 
maken, kwam ter beschikking op het mo
ment dat het avontuur van de kinetische 
kunst artistiek gezien nagenoeg afgelopen 
was. Hoewel de eerste lasers pas geprodu
ceerd werden in 1960, was de kennis daar
voor vereist al langer aanwezig in het mili- 
tair-industrieel apparaat. Eén van de voor
naamste eigenschappen van lasers is de 
puurheid en de coherentie van het licht; 
laserlicht heeft namelijk maar één frequen
tie, dit in tegenstelling tot het gangbare 
licht, dat een mengeling is van allerlei fre
quenties, en daarom wit is. Verder laat dè 
hoge energie-inhoud en het haarscherpe, 
bijna tastbare karakter van de straal een 
grote manipuleerbaarheid toe: een laser
straal kan meerdere keren gebroken worden 
(door middel van rotatieve spiegeltjes, zo
wel in de X- als in de Y-richting) zonder aan 
kwaliteit of helderheid in te boeten. Door 
het refractiepatroon 25 keer per seconde te 
veranderen kan zelfs de optische illusie van 
een continu veranderend driedimensionaal 
beeld worden gecreëerd. De laser laat dus 
toe kunst te maken die niet langer bestaat uit 
massa, maar uit energië. De sculptuur trans
formeert tot een abstracte en dynamische 
choreografie van laserstralen die per vijfen
twintigste van een seconde worden gebro
ken. Ze is dus in se virtueel en berust op 
optische effecten. Deze dematerialisering 
laat toe om de grens tussen werk en omge
ving uit te wissen, de beschouwer in de 
ruimte van het werk op te nemen en - mede 
door de tijdsstructuur van het werk - diens 
ervaring en aandacht geheel in beslag te 
nemen.



Een van de eerste laserinstallaties was 
AleplCEvan Rockne Krebs, getoond in de 
Corcoran Gallery in Washington in 1969. 
Ze bestond uit zes helium-neonlasers en 
vierrefracterende, coplanaire spiegels. Deze 
spiegels waren licht gebogen, zodat een 
complex driedimensionaal geheel van ge
bogen reflecties ontstond. Krebs nam in 
datzelfde jaardeel aan de eerste tentoonstel
ling die volledig in het teken van laser
installaties stond: Laser Light, ANew Visual 
Art, in het Cincinatti Art Museum, een grote 
tentoonstelling met werk van onder andere 
Michael Campbell, Barron Krody en 
Donovan Coppock. Krebs was de eerste om 
volledige en grootschalige environments met 
lasers te ontwerpen op schaal van een stad. 
Hij kreeg daarin snel navolging. Toen bij
voorbeeld in 1975 het Parijse stadsbestuur 
een wedstrijd uitschreef voor een soort ste
delijk teken op het einde van de as tussen het 
Louvre en La Défense, stelde Frederik 
Reuterswârd voor om het nieuwe stadsdeel 
met een laserstraal onder de Arc de Triomphe 
door met het Louvre te verbinden. Dani 
Karavan realiseerde meerdere laser
installaties waaronder een Hommage to 
Galileo Galilei (1978) in Firenze waarbij 
hij het Forte del Belvedere verbond met de 
koepel van de dom, en zijn bekende Axe 
Majeure, dat de toekomstige centrale as van 
het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe 
stad Cergy-Pontoise ‘virtueel’ zichtbaar 
maakte. Hij creëerde verder in Parijs, naar 
aanleiding van de grote Electra-tentoon- 
stelling in 1983, een driehoek tussen het 
Musée d’Art Moderne, de Eiffeltoren en het 
Quartier de la Défense. Andere bekende 
projecten waren dat van Horst Baumann op 
Documenta 6 in Kassei, en van de Japanse 
kunstenaar Keiji Usami, die één van de 
laureaten was van de EAT-wedstrijd van 
1968. Op de Expo ’70 in Osaka stelde hij 
een abstracte laserchoreografie voor op 
gespatialiseerde elektroakoestische muziek 
van Xenakis.

Xenakis was op het eind van de jaren 
zestig ook zelf begonnen met het ontwerpen 
van multimedia-installaties op architecturale 
schaal. In tegenstelling tot het Poème 
Electronique hadden zijn Polytopes, die 
zonder twijfel bij de hoogtepunten van de 
laserkunst kunnen worden gerekend, een 
volstrekt abstract karakter. Het licht werd 
hier als grondstof gebruikt van een abstracte 
en intelligente beeldtaal. Xenakis ontwierp 
er elektronische totaalomgevingen mee, die 
de bezoeker volledig opnamen in een 
cataclystische en abstracte choreografie van 
lasers, flashlights en elektronische muziek. 
[13] De eerste polytope was te zien in het 
Franse paviljoen op de wereldtentoonstel
ling van Montreal in 1967. Daarop volgden 
onder meer installaties in de ruïnes van 
Persepolis in Iran bij de viering van het 
2500-jarige bestaan van het Perzische Rijk 
(1971) en in de Romeinse thermen van het 
Musée de Cluny in Parijs (1972). Naast een 
dispositief voor het spatialiseren van elek
tronische muziek en een laserstraal, inte
greerde Xenakis ook lokale en archaïsche 
elementen in zijn abstracte choreografie voor 
Persepolis, zoals een grote groep kinderen 
met fakkels en zelfs een kudde geiten met 
een lampje tussen de horens! Voor de ope
ning van het Centre Pompidou in 1977 stelde 
Xenakis een Polytope de Paris voor, die de 
hoogste punten van de stad met elkaar moest 
verbinden en waarbij bijhorende muziek 
gemaakt zou worden met alle sirenes van de 
stad! Het project kromp echter tot de Diatope, 
een tijdelijk paviljoen op het plein voor het 
Centre Pompidou. Waar de polytope in het 
Musée de Cluny met zijn honderdduizend 
bezoekers nog zorgde voor lange rijen op de 
Boulevard St.-Michel, waren in 1978 enkel 
nog de die hards geïnteresseerd in het 46 
minuten durende kosmisch bad in de 
Diatope.

Naar immersie door interactie?

De ontwikkeling van de polytopes werd 
aangedreven door technologische vooruit
gang. Steeds snellere refractiespiegeltjes, 
kortere flashes, krachtiger lasers, en steeds 
gesofisticeerdere informatica lieten toe om 
telkens weer een grotere en meer imposante 
installatie te maken. Deze kunst, die een 
steeds grotere visuele impact heeft, en door 
haar verruimtelijking en menging van het 
ludieke en het martiale flirt met het su
blieme, balanceert tevens op de rand van de 
kitsch. Het eindpunt van de hier geschetste 
ontwikkelingen zijn immers de light & 
sound-shows van Jean-Michel Jarre en de 
typische discotheekesthetiek. De beperkt
heid van kinetische kunst die uiteindelijk 
niet veel meer doet dan de esthetische mo
gelijkheden van nieuwe technische midde- 

len exploreren, ligt dan ook in het feit dat ze 
geen beeldtaal ontwikkelt en blijft steken in 
het verbluffen van de beschouwer, maar 
ook in het feit dat ze door de steeds verder
gaande technische ontwikkelingen zelf ge
durig gerelativeerd en overtroefd wordt. De 
kinetische kunst, die haar impact ontleende 
aan de intensiteit en volledigheid waarmee 
ze de ervaringsruimte van de beschouwer 
kon vullen, is nu verslagen door een nieuwe 
generatie interactieve machines. De inter
activiteit van de personal computer die 
- althans voorlopig - de gebruiker tegen
over een tweedimensionaal scherm plaatst, 
wint het van de immersieve kracht van de 
driedimensionale lichtinstallaties. De ma
chines die door interactiviteit de aandacht 
geheel opslorpen, halen het met gemak van 
de meest grootschalige, gesofisticeerde 
ruimtelijke installaties. Verschillende kun
stenaars voelden dat al aan in de jaren zes
tig. Schöffer bijvoorbeeld, die gaandeweg 
steeds meer energie investeerde in zijn reac- 
tieve CYSP-sculpturen, zag duidelijk in dat 
interactie, onder de vorm van eenvoudige 
communicatie met de machine, de voor
waarde is voor een constructieve en actieve 
immersie van de toeschouwer. Reactieve 
robots - zoals later de pc - koloniseren im
mers het reactievermogen van de toeschou
wer, door er een individuele dialoog mee te 
creëren.

De conceptuele sprong van toeschou- 
wersparticipatie naar toeschou wersinteractie 
die in de kinetische kunst van het einde van 
de jaren zestig kan worden afgelezen, valt 
samen met de introductie van de informa
tica en markeert dan ook de overgang van 
het analoog, mechanistisch paradigma naar 
een digitaal paradigma van real time en 
interactiviteit. Deze paradigmatische shift 
betekende meteen ook het einde van de 
grote immersieve installaties. Hoe primitief 
de interfaces waarmee we met de computer 
communiceren ook nog mogen zijn, het 
meest banale computerspel toont overdui
delijk aan dat het bezetten van de concentra
tie van de toeschouwer, door het voortdu
rend sturen van prikkels die om een direct 
antwoord vragen, een grotere impact heeft 
dan eender welke corporele of sensoriële 
immersie tot stand zou kunnen brengen. De 
kunst, die tot dan toe had getracht in te 
grijpen op de toeschouwer door de fysische 
ruimte te dynamiseren, krijgt met de com
puter de mogelijkheid een nieuwe software
matige artificiële ruimte te creëren, die niet 
enkel een simulatie, maar een substituut 
wordt voor de dagelijkse ervaringswereld. 
Waarbij de vraag terugkomt of kunst, die de 
mogelijkheden van de computer artistiek 
wil gebruiken, op haar beurt het esthetisch

Dani Karavan

Homage to Galileo Galilei, laserinstallatie in Firenze, 1978

potentieel van een middel verkent, of mis
schien - ditmaal - een nieuwe ruimte heeft 
ontdekt om kunst te maken.

Noten

[1] De Duitse componist Karlheinz 
Stockhausen, geciteerd in: Nouritza 
Matossian, Xenakis, London, Kahn & 
Averill, 1981, p. 213.
[2] François Delalande, Il faut constam
ment être un immigré; entretiens avec Iannis 
Xenakis, Paris, Buchastel, 1998, p. 113.
[3] De voornaamste cartograaf van deze 
beweging in Europa, Frank Popper, gebruikt 
de term ‘kinetische kunst’ voor “toutes les 
oeuvres bi- ou tridimensionelles en 
mouvement réel, y compris, toutes les ma
chines, projections contrôlées ou incontrô
lées; [...] également pour la description 
d’œuvres en mouvement virtuel, où l’œil du 
spectateur est guidé d’une manière évidente. 
Ainsi le terme d’art cinétique comprendra 
certaines œuvres où les phénomènes 
optiques du mouvement jouent un rôle 
prédominant comme chez les artistes de la 
nouvelle tendance, à plus forte raison des 
œuvres qui comportent une participation 
active du spectateur, soit par son déplace
ment, soit par la recréation des propositions 
plastiques (le spectateur es t tenu de composer 
ou de recomposer une œuvre).” (Frank Pop
per, L’Art cinétique, Paris, Gauthier-Villars, 
1970, p. 99) Van Popper zijn ook volgende 
werken in deze context het vermelden waard: 
Art, action, participation. L’artiste et la 
créativité aujourd’hui, Paris, Editions 
Klincksieck, 1980 en Art of the Electronic 
Age, London, Thames & Hudson, 1993.
Zie verder ook nog: Jonathan Benthall, 
Science and Technology in Art Today, 
London, Thames and Hudson, 1972; Guy 
Brett, Kinetic Art, the Language of 
Movement, London, Studio Vista, 1968; 
Jack Burnham, Beyond Modem Sculpture: 
Effects of Science and Technology on the 
Sculpture of this Century, London, Penguin 
Press, 1968.
[4] Zie ook Patrick de Haas, Entre 
projectile et projet; aspects de la projection 
dans les années vingt, in: Projections, les 
transports de l’image, Paris/Tournai, Ed. 
Hazan/Le Fresnoy, 1997, pp. 95-127.
[5] Moholy-Nagy, Light Architecture, in: 
Richard Kostelanetz (ed.), Moholy-Nagy, 
London, Allen Lane/The Penguin Press, 
1974, p. 155.

[6] ZieJackBumham, On Moholy-Nagy’s 
Light-Display Machine, in: Kostelanetz, 
op. cit. (noot 5), p. 160.
[7] Over het Lichtrequisit, zie verder: 
Hannah Weitemeier, Lichtvisionen; ein 
Experiment von Moholy-Nagy, Berlin, 
Bauhaus-Archiv, 1972.
[8] Moholy-Nagy, in: Kostelanetz, op. cit. 
(noot 5), p. 156.
[9] Zie Norbert Wiener, Cybernetics or 
Control and Communication in the Animal 
and the Machine, New York, 1948.
[10] De Galerie Denise René was tussen 
1950 en 1975 het Parijse epicentrum van de 
geometrisch-abstracte avant-garde. Ze had 
ook filialen in New York en Düsseldorf. 
Recent werd in het Centre Pompidou een 
tentoonstelling gewijd aan de geschiedenis 
van de galerie (die nog steeds bestaat) en de 
tentoonstellingen die er werden gehouden. 
Zie: Denise René, l’intrépide; une galerie 
dans l’aventure de l’art abstrait, Paris, Ed. 
Centre G. Pompidou, 2001.
[11] Roger Bordier, L’Oeuvre transfor
mable, in: Paris/Paris, 1937-1957, Paris, 
Ed. Centre G. Pompidou, 1980, p. 437.
[ 12] Pontus Hulten, in de catalogus van The 
Machine as Seen at the End of the 
Mechanical Age, geciteerd in Söke Dinkla, 
Pioniere interaktiver Kunst, Karlsruhe, 
Ed. ZKM, 1998, p. 32.
[13] Xenakis was in feite ontgoocheld in 
het figuratieve karakter van Le Corbusiers 
visueel essay in het Philipspaviljoen. Hij 
formuleerde zijn eigen ideeën overeen elek
tronisch totaalspektakel in zijn essay Notes 
sur un geste électronique in 1958 (opgeno
men in Jean Petit, Le Poème Electronique, 
Paris, Ed. Du Minuit, 1958), dat de blauw
druk bevat voor zijn eigen, latere polytopes. 
Het woord polytope is Grieks en betekent 
letterlijk ‘veel plaatsen’ of, vrijer vertaald, 
‘meerdere ruimtes’. In die zin is het een 
meer specifieke term dan ‘multimedia’ dat 
toen in het artistieke discours aan het opko
men was. Over de polytopes, zie Les 
Polytopes van Olivier Revault d’Allones, 
Paris, Ed. Balland, 1975. Zie verder ook: 
Sven Sterken, Au-delà de l’Interdiscipli
narité ; Les Polytopes de Iannis Xenakis, in: 
Cahiers Thématiques: Discipline/Visée Dis
ciplinaire, Villeneuve d’Asq, Editions de 
l’École d’Architecture de Lille et des 
Régions du Nord, 2001, pp. 220-230.
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Tweede katern
Nieuws

2002 TERUGGEVONDEN VOORWERPEN VAN DE 
EXPO 58. Lichtprojecties op de atomiumbollen, oldtimers 
uit de fifties, een Atomium uit Belgische chocolade: de v.z.w. 
Atomium zorgde op 6 december jongstleden voor een groots 
spektakel. Aanleiding was de opening van de tentoonstel
ling 2002 teruggevonden voorwerpen van de Expo 58 die, 
naast een honderdtal foto’s en plannen van het Atomium en 
de Expo, de vrolijke gadgets toont van de eerste naoorlogse 
Algemene en Internationale Wereldtentoonstelling: Expo 58. 
Met dit evenement laat de v.z.w. Atomium najaren van stilte 
opnieuw van zich horen. Na maandenlang onderhandelen 
met verschillende instanties over de mogelijke verkoop van 
het Atomium, lijkt het pleit over de toekomst ervan beslecht. 
De v.z.w., de federale regering, de stad Brussel en het Brus
sels Hoofdstedelijk Gewest voorzien dat de restauratie- 
campagne al in 2002 kan starten. Ondertussen droomt de 
vereniging hardop om van het Atomium een permanente 
expositieruimte te maken.
De v.z.w. Atomium werd begin 1955 opgericht. Doel van 
deze vereniging was het ontwerpen, oprichten en exploite
ren van een ‘spectaculaire constructie’ op de terreinen van 
de wereldtentoonstelling. Het project verenigde de Belgische 
en Luxemburgse metaalindustrie, die samen hun schouders 
onder het project zetten. In de Raad van Beheer van de ver
eniging, die ook eigenaar werd van het gebouw, zetelde on
der andere André Waterkeyn, ingenieur en toenmalig direc
teur van het economisch departement van Fabrimetal, en dé 
geestelijke vader van het Atomium: hij ontwierp de stalen 
constructie met negen bollen.
Als zinnebeeld van ‘de wetenschap in dienst van de mens’ 
was het Atomium ook de plek waar tijdens Expo 58 een 
internationale tentoonstelling plaatsvond over het vreedzame 
gebruik van nucleaire energie. Deze tentoonstelling was 
ondergebracht in de vijf onderste bollen van de constructie, 
onderling verbonden door een snelle lift, roltrappen en ‘ge
wone’ trappen. Van de bovenste vier bollen was - omwille 
van de stabiliteit - alleen de hoogste, uitgebaat als panorama
restaurant, toegankelijk voor het publiek.
2002 teruggevonden voorwerpen van Expo 58, de tentoon
stelling waarmee de v.z.w. dus haar comeback maakt, is 
vormgegeven door Winston Spriet en beslaat achthonderd 
vierkante meter, verspreid over het ontvangstpaviljoen en 
drie van de vijf onderste bollen. Inhoudelijk is de tentoon
stelling opgebouwd rond drie peilers: de jaren ‘50, Expo 58 
en het Atomium, en de bouw ervan. De tentoongestelde ob
jecten zijn afkomstig uit verschillende collecties en archie
ven uit binnen- en buitenland.
Toch is het vooral de nostalgie die haar werk doet. De selec
tie van het materiaal komt weinig zorgvuldig over, en ook 
de opbouw van de tentoonstelling verraadt de snelheid waar
mee ze werd gemaakt. Voor de flinke greep uit duizenden 
expogadgets stoort dat misschien minder, maar bij de selec
tie van foto’s, plannenmateriaal en meubilair is dat proble
matisch. De keuze om bepaalde paviljoenen te belichten en 
andere niet, wordt niet gemotiveerd. De enige link tussen 
het tentoongestelde meubilair en de expo is de ‘fifties’. De 
afhankelijkheid van de schenkers — zoals het Vitramuseum 
voor het meubilair - en het verzuim om actief en gestructu
reerd 'expomateriaal' op te sporen, maken de basis van de 
tentoonstelling wankel.
Misschien is het loutere feit dat deze tentoonstelling plaats
vindt belangrijker dan de inhoud ervan of de wijze waarop 
ze is vormgegeven. Met haar nostalgische ondertoon richt 
het initiatief zich duidelijk naar het grote publiek. Het fun
geert als een belangrijk teken van leven van de v.z.w.
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Atomium, die blijkbaar vastberaden sleutelt aan de rehabi
litatie van het Atomium en zelfs van Expo 58.
De tentoonstelling 2002 teruggevonden voorwerpen van de 
Expo 58 loopt tot 31 augustus 2002 in het ontvangstpaviljoen 
en drie van de onderste bollen van het Atomium, Eeuwfeest- 
laan, 1020 Brussel. Info bij de v.z.w. Atomium (02/ 475.47.77; 
www.Atomium.be). (Rika Devos)

STEUNPUNT BEELDENDE KUNSTEN. Op initiatief 
van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux werd nu ook 
een steunpunt voor de Vlaamse hedendaagse kunst en nieuwe 
media opgericht. Het Initiatief Beeldende Kunsten (IBK) 
krijgt in 2002 een startbudget van € 250.000 en moet tot 
evenknie uitgroeien van instellingen als het Vlaams Theater
instituut, het Muziekcentrum of het Vlaams Architectuur 
Centrum. Het IBK moet een soort bemiddelaar worden tus
sen beleid en sector, met kerntaken op het vlak van de 
‘praktijkondersteuning’, ‘praktijkontwikkeling’ en 'beeld- 
vorming/communicatie’.
Coördinator voor de eerste drie werkjaren wordt Johan 
Vansteenkiste, voorheen actief in Het Toneelhuis te Antwer
pen en begin jaren ’90 nog galeriehouder van Bruges La 
Morte. Vermoedelijk zal het IBK in de Gentse Bijloke hui
zen, waar het zal beschikken over een kleine personeelsstaf. 
Voor bepaalde specifieke projecten zal men beroep doen op 
freelance medewerkers.
Stichtende leden van het IBK zijn Jan Debbaut, Cis 
Bierinckx, An van. Dienderen, Koen Vandaele en Veerle 
Van Dunne. In de raad van beheer zetelen naast voorzitter 
Christian Mys nog Anne-Mie Van Kerckhoven, Tom 
Paulus, Lieve Foncke, Narcisse Tordoir, Geertrui Pas en 
Rudy Verzyck. De voorlopige IBK-contactmail is 
j.vansteenkiste@skynet.be. (Etienne Wynants)

VLAAMSE CULTUURPRIJS BEELDENDE KUNST.
Dit jaar gaat de Vlaamse Cultuurprijs voor Beeldende Kunst 
naar kunstenaar Jan Vercruysse en tentoonstellingsmaker 
Thierry de Duve. Deze laatste werd bekend als kunst
theoreticus en essayist op het vlak van de moderne en he
dendaagse kunst, maar boekte vorig jaar een groot succes 
met de tentoonstelling Kijk/Voici in het Brusselse Paleis voor 
Schone Kunsten. De jury werd voorgezeten door Flor Bex. 
De Kunstenaarsprijs bedraagt € 18.600, de tweejaarlijkse 
Tentoonstellingsprijs € 12.400. (Sarah Lauwers)

KIK INTRODUCEERT BALAT. Het KIK (Koninklijk In
stituut voor het Kunstpatrimonium) stelt sinds december het 
project Balat ter beschikking op het net. Balat, roepnaam voor 
‘Belgian art links and tools’, verzamelt wetenschappelijke 
gegevens over de Belgische kunstgeschiedenis. Het geïllus
treerde woordenboek Dictionnaire des Peintres Belges vormt 
de basis van de site, die daarnaast ook een inventaris bevat 
van het ‘wetenschappelijk kunsthistorisch potentieel’. De toe
gang is tweetalig, de teksten uit de Dictionnaire bleven even
wel onvertaald. Het project ging eind 1998 van start op initia
tief van Yvan Ylieff, regeringscommissaris wetenschapsbeleid. 
Het heeft inmiddels 13 miljoen frank gekost Klaar is het nog 
niet, maar volgens het KIK zijn de middelen uitgeput, en is er 
extra geld en personeel nodig om Balat uit te bouwen. Nu de 
site er is, hoopt het KIK alvast op een sneeuwbaleffect, waar
bij mensen uit het veld de informatie spontaan aanvullen. Uit
eindelijk moeten alle kunstcollecties, archieven, studie- en 
informatiecentra in kaart gebracht worden, (balat.kikirpa.be) 
(S.La.)

MOMU. Op 21 september opent het ModeMuseum Ant
werpen (MoMu). Het krijgt samen met het Flanders Fashion 
Institute, de modeafdeling van de Hogeschool Antwerpen 
en de boekenwinkel Copyright onderdak in de gerenoveerde 
‘ModeNatie’. In Galli-Art, een kleine vitrine in de Museum
straat, lanceert het MoMu met het evenement 21112001! 
21092002 een eerste serie projecten. (S.La.)

NEDERLANDS FOTOMUSEUM. Rotterdam krijgt mis
schien toch een fotomuseum. Het Foto Instituut (NFI), het 
Fotoarchief (NFA) en het Fotorestauratie Atelier (NFrA) heb
ben een voorstel ingediend bij het Ministerie van Cultuur en 
de gemeente Rotterdam. Als locatie hebben ze Las Palmas op 
het oog, de plek waar zich in september het fiasco rond het 
beeldinstituut afspeelde. De initiatiefnemers maken kans op 
het Wertheimerlegaat (waarde: € 10 miljoen) waar ook de foto
musea in Amsterdam en Den Haag naar lonken. In het be
leidsplan wordt de nadruk gelegd op de volwaardige struc
tuur van de nieuwe instelling, die naast een tentoonstellings
ruimte en een archief ook een afdeling krijgt waar foto’s en 
negatieven worden bewaard en geconserveerd. NFI-directeur 
Ruud Visschedijk wordt genoemd als algemeen directeur van 
het nieuwe museum. Staatssecretaris Van der Ploeg legt het 
plan voor aan de Raad voor Cultuur. Een beslissing wordt 
medio februari verwacht. (S.La.)

CHIPS OP KUNST. Hoe vind je een kunstwerk in een reus
achtige collectie? Het Museum Boijmans Van Beuningen 
doet het met een gloednieuw gedigitaliseerd systeem. Het 
klassieke nummer of label öp het kunstwerk wordt vervan
gen door een chip, die alle relevante gegevens over het werk 
bevat. Met de door Helicon ontworpen ‘Talking-Tag’ kan 
men elk voorwerp onmiddellijk identificeren en localiseren. 
Het systeem beperkt de 'risicomomenten' (het werk aanra
ken voor identificatie is niet meer nodig), en maakt de inte
gratie met ‘calamiteitenplannen’ of met publieksservice 
makkelijker. Het is ook handig voor een snelle inventari-

Adam Fuss
‘My Ghost’
17 januari - 23 februari 2002

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
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sering, bijvoorbeeld bij transport. De ‘Talking-Tag’ is be
doeld voor musea, galeries, bibliotheken, archieven en an
dere instellingen die zich bezighouden met het behoud en 
beheer van voorwerpen met culturele en historische waarde. 
Museum Boijmans Van Beuningen is het eerste museum ter 
wereld dat het systeem toepast. (S.La.)

BIENNALE SAO PAULO. Het thema van de 25ste Biënnale 
van Sao Paulo (2002) is ‘Metropolitan Iconographies’ of ‘hoe 
verhouden kunstenaars en kunstwerken zich tot de heden
daagse metropool?’. De Rotterdamse kunstenaar-ontwerper 
Joep van Lieshout (Atelier Van Lieshout) zal Nederland ver
tegenwoordigen - een keuze van biennaleconservator Lily van 
Ginneken. België stuurt twee Brusselaars naar Brazilië: kun
stenaar Richard Venlet en curator Moritz Küng. Venlets bij
drage zal vanaf 21 september 2002, in een ander en ruimer 
perspectief, te zien zijn in het MUHKA. De Biënnale zelf 
loopt van 27 maart tot 2 juni in een gebouw van de architect 
Oscar Niemeyer. (S.La.)

TURNERPRIJS. De belangrijkste Britse prijs voor heden
daagse kunst, de Tumerprijs, gaat dit jaar naar Martin Creed. 
Hij krijgt hem voor zijn veelbesproken werk Bare Room with 
a Light that Switches on and off, dat bestaat uit een lege 
ruimte, waarin elke vijf seconden het licht aan- en uitfloept. 
De jury, met Tate-directeur Nicholas Serota als voorzitter, 
prees ‘de kracht, de strakheid en de humor’ van het kunst
werk en ‘de gevoeligheid van de kunstenaar voor de kwali
teiten van de gekozen locatie’. (S.La.)

PRUS JONGE BELGISCHE SCHILDERKUNST. Een 
reusachtige maquette van een verwoeste stadswijk leverde 
Hans Op de Beeck de Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 
op. Bij de zes laureaten (die inmiddels in de Antichambres 
van het Paleis voor Schone Kunsten hebben tentoongesteld) 
vielen verder de bijdragen op van Michael Van den Abeele 
(een installatie over het aftasten van territoria) en van Sven 
Augustijnen (een video over de homocultuur in het Brusselse 
Warandepark). In de nieuwe jury zetelden Michel Baudson, 
Flor Bex, Marie-Thérèse Champesme, Stijn Huijts en 
Jacqueline Lejeune. De hoofdprijs bedraagt € 12.400. (S.La.)

SITE. PALAIS DE TOKYO. Op vrijdag 18 januari wordt 
in Parijs een nieuw centrum voor hedendaagse kunst 
geopend. De Site de création contemporaine (kortweg Site 
genoemd) is gevestigd in het Palais de Tokyo en wordt on
der het voorzitterschap van Pierre Restany gerund door twee 
jonge tentoonstellingsmakers, Nicolas Bourriaud en Jérôme 
Sans.
De architecten Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal heb
ben het gebouw, dat ontworpen werd voor de wereldten
toonstelling van 1937, verbouwd tot een functionele en flexi
bele tentoonstellingsruimte. Geen white cube, maar een soort 
levensruimte, die open is van 12 tot 24 uur en waarin de 
zogenaamde Esthétique relationnelle (waarover Nicolas 
Bourriaud een boek schreef dat in 1998 uitkwam bij les 
presses du réel) in de praktijk kan worden omgezet.
Het Palais de Tokyo is volgens de initiatiefnemers “een plat
form voor dialoog en uitwisseling waar de hedendaagse crea
tie zich kan herbronnen, een ruimte voor een open artistiek 
debat, een laboratorium voor ontluikende culturen, een 
Franse uitvalsbasis voor de verschillende stammen van onze 
wereldcultuur”. Menselijke relaties zijn er belangrijker dan 
de uiteindelijke vorm: men wil niet met objecten maar met 
mensen bezig zijn. Kunstenaars hebben meer nood aan ‘zend
tijd’ dan aan ruimte. Het project is experimenteel, en wordt 
gezien als een bouwwerf die om de drie jaar door andere 
bewoners gereactiveerd moet worden.
Site heeft de ambitie om de grenzen tussen de verschillende 
disciplines (film, literatuur, muziek, architectuur, design, 
mode) te ondervragen en af te tasten. Het project is niet 
interdisciplinair, omdat dit onderzoek steeds vertrekt van de 
problematiek van de hedendaagse kunst. 

ject tot 9 juni), Monica Bonvicini tot 17 februari, Meschac 
Gaba tot 8 september en +3301 tot 17 februari.
Site de création contemporaine, Palais de Tokyo, 13 avenue 
du Président Wilson, 75116 Paris, (01/47.23.54.01; 
www.palaisdetokyo.com). (Lieven Van Den Abeele)

Wissels _______ ._______ __________________ ___

Michael Van den Abeele

Studies voor de installatie in het Paleis voor Schone Kunsten, 2001

De ‘generiek’ die het project aankondigt, bestaat uit Tokyo 
TV (een reeks korte televisiespotjes gemaakt door kunste
naars) en Tokyorama (een reeks door kunstenaars bedachte 
wandelingen in de directe nabijheid van de Site). Een twin
tigtal internationale kunstenaars verzorgen de openingsten- 
toonstelling: ‘kunstenaars van het jaar nul’ die geen com
plexen hebben tegenover de gemediatiseerde cultuur, 
waaraan ze bepaalde elementen ontlenen om ze tot in een 
extreme logica door te trekken.
Mélik Ohanian kreeg een eigen tentoonstelling met twee in
stallaties. In Island of an Island en Peripherical Communities 
behandelt hij noties als territorium, cultuur en gemeenschap. 
Verder zijn er projecten van Navin Rawanchaikul, die in Taxi 
Biennale de avonturen volgt van Curatorman en Dealerman, 
en Monica Bonvicini die in What Does Your Wife!Girl Friend 
Think of Your Rough and Dry Hands een enquête uitvoerde 
onder de bouwvakkers van de renovatiewerken. Het Musée 
d’art contemporain africain van Meschac Gaba bezet gedu
rende zes maanden het ‘Salon’. De tijdschriftenstand van het 
Palais de Tokyo (kortweg Le Stand) wordt ingenomen door 
het tijdschrift +3301.
In directe samenwerking met de activiteiten van Site her
bergt het Palais de Tokyo eveneens een vormingsstructuur 
voor jonge kunstenaars, critici en tentoonstellingsmakers. 
‘Le Pavillon’, zoals het opleidingscentrum genoemd wordt, 
staat onder leiding van Ange Leccia.
De openingstentoonstelling met werk van Virginie Barré, 
Christophe Berdaguer & Marie Péjus, Alain Declercq, Wang 
Du, Michael Elmgreen, Ingar Dragset, Naomie Fisher, 
Gelatin, Subodh Gupta, Kay Hassan, Alexander Gyôrf, 
Gunilla Klingberg, Surasi Kuzolwong, Michel Majerus, 
Paola Pivi, Matthew Ritchie, Franck Scurti, Sislej Xhafa en 
Jun’ya Yamaide loopt tot 12 mei; Mélik Ohanian loopt tot 
17 maart, Navin Rawanchaikul tot 31 maart (zijn wall pro

DIRK SNAUWAERT NAAR INSTITUT D’ART 
CONTEMPORAIN VILLEURBANNE. Per 2002 treedt 
Dirk Snauwaert aan als directeur van het Institut d’art 
contemporain (IAC) in Villeurbanne nabij Lyon. Snauwaert 
begon zijn loopbaan in het Cultureel Centrum Gildhof in 
Tielt, waar hij de tweejaarlijkse tentoonstellingen Beelden 
Buiten in de Tuin De Brabandere opstartte. Daarna werkte 
hij als tentoonstellingsmaker voor het Paleis voor Schone 
Kunsten, waar hij in de Antichambrezalen tentoonstellin
gen realiseerde van Fareed Armaly, Regina Möller en 
Jimmie Durham. In 1993 maakte hij een retrospectieve van 
Guy Mees.
In 1997 werd Snauwaert directeur van de Kunstverein 
München. Hij programmeerde onder meer retrospectieven 
van David Lamelas, Claude Cahun, Lili Dujourie, Jef Geys 
en Allan Sekula, en solopresentaties van Eran Schaerf, Ann 
Veronica Janssens, Rita McBride, Heimo Zobemig en Gillian 
Wearing. Zijn opvolger aldaar wordt Maria Lind, curator 
van het Moderna Museet in Stockholm en onder meer 
cocurator van Manifesta 2 in Luxemburg.
Het IAC in Villeurbanne ontstond in 1997 uit twee instellin
gen: de tentoonstellingsruimte van Le Nouveau Musée en 
het Fonds régional d’art contemporain Rhône-Alpes. Le 
Nouveau Musée, opgericht in 1978, behoort samen met le 
Consortium in Dijon en het Cape van Bordeaux tôt de pio
niers van de Franse kunsthallen. Sinds 1982 huist het in een 
voormalig schoolgebouw, dat ondertussen gerenoveerd en 
uitgebreid werd. De Frac Rhône-Alpes werd opgericht in 
1982 en verzamelde sindsdien zo’n 1.300 kunstwerken, met 
de bedoeling de regio te laten kennismaken met de interna
tionale actuele kunst, alsook de regionale kunst te onder
steunen. Het IAC heeft dus een breed werkveld. Het be
schikt over een collectie kunst vanaf de jaren ’60, gekoppeld 
aan een archief- en documentatiecentrum. Het organiseert 
tentoonstellingen binnen- en buitenshuis, verzorgt publicaties 
en biedt een educatief programma aan met lezingen en 
colloquia voor een klein en groter publiek. Snauwaert volgt 
in Villeurbanne Jean-Louis Maubant op, de oprichter van 
het IAC en bezieler van het eerste uur. Voor meer informatie 
over het IAC surf naar www.i-art-c.org. (E.W.)

KÖLNISCHER KUNSTVEREIN. Udo Kittelmann ver
laat de Kölnischer Kunstverein en wordt directeur van het 
Museum für Moderne Kunst van Frankfurt. Hij volgt er Jean- 
Christophe Ammann op. In Keulen wordt hij vervangen door 
Kathrin Rhomberg, (voormalig) curator in de Secession in 
Wenen. (E.W.)

DE JONGE/GULDEMOND Piet de Jonge, conservator 
moderne kunst van Museum Boijmans Van Beuningen, 
maakt plaats voor Jaap Guldemond, die eerder dit jaar het 
Van Abbemuseum in Eindhoven verliet voor het Kröller- 
Muller Museum in Otterlo. Piet de Jonge op zijn beurt wordt 
hoofd collectie en presentatie in Kröller-Müller. De Jonge 
is één van de drie conservatoren die in 1999 hun twijfels 
uitten over het functioneren van museumdirecteur Chris 
Dercon. Ook hoofdconservatoren Karei Schampers en 
Manfred Sellink zijn inmiddels vertrokken. (S.La.)

Lezingen

OBRIST. De internationaal gerenommeerde tentoonstel
lingsmaker Hans Ulrich Obrist staat voor JAP (Jeunesse &

Berlinde De Bruyckere
Caermersklooster Gent /15 februari -14 april 2002
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Arts Plastiques) even stil bij de context van de hedendaagse 
kunst. Zijn lezing op 30 januari in het Paleis voor Schone 
Kunsten (Brussel) draagt als titel Une conférence peut en 
cacher une autre, (info: 02/507.82.25). (S.La.)

NICC BRUXEL. De Brusselse afdeling van het kunste
naarsinitiatief NICC hervat dit voorjaar haar lezingen
programma, en belooft onder meer de komst van Mariene 
Dumas en Georg Herold. De eerste gast is evenwel 
tentoonstellingsmaker Laurent Jacob van het Luikse Espace 
251 Nord. Hij organiseerde onlangs de tentoonstelling lei & 
Maintenant/Hier & Nu, in een gebouw van de Thum & 
Taxissite te Brussel, en tekende ook voor een tentoonstel
ling van de Communauté française op de laatste Biënnale 
van Venetië. Jacob voert het woord op vrijdag 8 maart vanaf 
20u30 in de achterzaal van café Greenwich in de Kartuizers- 
straat 7, 1000 Brussel. (E.W.)

HISK. Het Hoger Instituut voor Schone Kunsten-Vlaande
ren, posthogeschool voor kandidaat-laureaten audiovisuele 
en beeldende kunst, houdt op 1 en 2 februari Open Ateliers. 
Het HISK te Antwerpen opent zijn deuren van 12 tot 20 uur. 
(Info: 03/286.78.40 of hisk@hisk.edu). (S.La.)

KMSKA. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
in Antwerpen kun je nog een aantal winterlezingen meepik
ken. Op 3 februari weidt Herwig Todts, afdelingshoofd 
publiekswerking, uit over Ensor en Wouters. Op 3 maart on
derzoekt kunsthistorica Sofie Van Loo de sadomasochistische 
ondertoon in het werk van Jane Graverai en Rachel Baes. 
(€ 2,48 per lezing, telkens om 11 uur. Info: 03/238.78.09) 
(S.La.)

DONDERDAGAVOND IN HET NAi. Het Nederlands 
Architectuurinstituut start in 2002 met een nieuwe avond- 
programmering, waarbij op donderdagavond regelmatig le
zingen en symposia zullen plaatsvinden. Zo bijvoorbeeld al 
op 17 januari, onder de titel Woongemak: over de invloed 
van twee eeuwen techniek op het woonhuis. Cultureel 
antropologe Irene Cieraad belicht de invloed van verschil
lende soorten verlichting en verwarming in Nederlandse 
huizen. Kunsthistoricus Timo de Rijk spreekt over vormge
ving en vernieuwingen van huishoudelijke apparaten.
In maart zal de manifestatie Grote Projecten. Nederlands 
architectuurbeleid in perspectief, die loopt van 17 februari 
tot 21 april, begeleid worden door een programma van le
zingen en debatten. Meer daarover vanaf februari op de 
website www.nai.nl. (D.P.)

ARCAM IN DE BRAKKE GROND. Ook het Amster
damse Architectuurcentrum ARCAM plant een nieuwe reeks 
lezingen. Ze zullen allemaal plaatsvinden in theater 
De Brakke Grond. Op vrijdag 1 februari (20u 15) spreekt al
vast Wiel Arets (adres: Nes 45, Amsterdam. Voor meer info 
contacteert u Astrid Toorop van ARCAM (020/620.48.78; 
arcam@arcam.nl) of surft u naar www.arcam.nl). (D.P.) ,

Plastische kunsten

EYE INFECTION. De expositie Eye Infection in het Ste- 
delijk Museum is samengesteld door Christiaan Braun van 
het particuliere Museum Overholland en werd ook door hem 
gefinancierd, met ruggensteun van medekunstverzamelaars. 
Museum Overholland - blijkens de catalogus wordt de naam 
nu plots als Museum Over Holland geschreven - was vroe
ger gehuisvest in een villa aan het Museumplein en is nu 
regelmatig met kleine presentaties ‘te gast’ in het Stedelijk. 
Eye Infection is echter een uitgebreide groepstentoonstelling 
die een groot deel van de bovenverdieping beslaat, en die 
werk bevat van Robert Crumb, Mike Kelley, Jim Nutt, Peter 
Saul en H.C. Westermann. Er is duidelijk een cruciaal ver
schil tussen Kelley en de andere vier: Kelley is een van de
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H.C. Westermann

Oh God, Help Us!, 1963

meest succesvolle hedendaagse kunstenaars, terwijl de an
deren buiten of in de marge van de gevestigde kunstwereld 
actief zijn. In het kielzog van zijn succes heeft Kelley een 
herwaardering op gang gebracht voor de meer marginale 
figuren die hem hebben beïnvloed, en als scherp analyticus 
is hij ook degene die Eye Infection van een theoretische ba
sis voorziet: Kelley betoogt dat de deelnemende kunstenaars 
de vervormingen en vereenvoudigingen van de moderne 
schilderkunst ‘desublimeren’ en expliciet karikaturaal ma
ken. Zij ondermijnen aldus de hegemonie van het moder
nisme van binnenuit; de ‘mooie’ vereenvoudiging en abstrac
tie van het modernisme slaan om in de ‘lelijke’ karikatuur. 
Hoewel hij niet de samensteller is, zoals in 1993 bij 
TheCTJncannyn Arnhem, is Kelley feitelijk het brein achter 
Eye Infection.
Voor Robert Crumb is het prentenkabinet ingeruimd. Er han
gen - vaak bijzonder sterke - tekeningen uit het midden van 
de jaren zestig, naast voorbeelden van de undergoundstrips 
waarmee Crumb berucht en beroemd werd. De (minieme) 
variaties op enkele nooit variërende seksuele obsessies 
(zwarte laarzen, dikke konten) sorteren een soortgelijk ef
fect als de beschrijvingen bij Markies de Sade: de 
obsessionele parade wordt door de voortdurende herhaling 
(met kleine variaties) uiteindelijk dodelijk vervelend. Ook 
Peter Saul maakt na de schilderijen uit de jaren 1960-1963 
een weinig positieve ontwikkeling door; de vroege werken 
zijn ‘onzuivere’,painterly uitvoeringen van ‘pop art’ onder
werpen zoals koelkastinterieurs en Donald Duck, maar 
daarna verwerkt Saul steeds weer dezelfde, vloeibaar lij
kende, surrealistisch-biomorfe mensenlichamen in allerlei 
allegorieën op de Verenigde Staten. Saul zet de figuren vaak 
als een soort cut-outs in felle acrylkleuren voor een achter
grond, waarmee hij nauwelijks uitstijgt boven de botte ef
fecten van graffiti of muurschilderingen. Hij mag dan op
zettelijk flirten met wat volgens de strenge normen van het 

modernisme ‘Slechte Kunst’ heet, zoals het surrealisme à la 
Dali, het is onduidelijk wat hij daarmee wint. Naast de (in 
veel opzichten verwante) allegorische tableaus van 
Immendorff verzinkt Saul in het niets. Jim Nutt is nóg een 
kunstenaar in het gezelschap die na een opmerkelijk begin 
inzakt: een werk als Cotton Mouth (1968), een op (of juister 
gezegd: achter) plexiglas geschilderde, cartooneske en door 
allerlei gezwellen vervormde gifgroene kop, is onvergelijk
baar veel geslaagder dan de reeks grijsbruine, pseudo- 
kubistische portretten die vanaf de jaren zeventig ontstaan. 
Ook hier gaat Nutts aandacht uit naar deformaties, naar 
enorme neuzen en vervormde gezichten, maar binnen een 
kubistisch idioom doen de vervormingen bijna automatisch 
artistiek aan: ze worden met andere woorden gesublimeerd, 
en dat maakt het resultaat zwak en braaf. Cotton Mouth is 
daarentegen nog steeds een verbluffende Über-karikatuur. 
De grootste verrassing onder de deelnemers is de al twee 
decennia geleden overleden H.C. Westermann (1922-1981 ). 
Van hem zijn enkele kleine sculpturen te zien, en een groot 
aantal tekeningen (vaak geïllustreerde brieven) en bladen 
grafiek. In de apocalyptische Death Ships en de daaraan 
gerelateerde tekeningen verwerkt Westermann de Tweede 
Wereldoorlog tot helse allegorieën op de twintigste eeuw. 
Even prachtig zijn de brieven uit de jaren zestig die (onder 
meer) in de hemel rijzende moderne gebouwen, Sinclair- 
dinosaurussen en ‘Air Mail’-stempels met elkaar in verband 
brengen. Met het geschreven commentaar erbij portretteren 
deze beelden de Verenigde Staten als een ontwricht, tussen 
hemel en hel zwevend land. In al hun terloopsheid overtref
fen deze nerveuze krabbels Sauls verstarde composities 
huizenhoog.
Naast Westermann zorgt ook Kelley voor enkele hoogte
punten, onder meer met The Sad Sack Series (1998), een 
serie schetsmatige tekeningen die nauw samenhangt met de 
installatie Sod & Sodie Sock van Kelley en Paul McCarthy 
uit hetzelfde jaar. Net als in die installatie draait het in de 
tekeningen om het leger, om disciplinering en de repressie 
van seksuele driften: “The camp structure is the structure of 
the family... The factory where reactionary ideology is 
produced.” Dergelijke reichiaanse teksten zijn echter maar 
één element in Kelleys bladen, die vol staan met groteske 
en obscene krabbels. Het andere uiterste (wat het formaat 
betreft) vormt Kelleys installatie Pay for Your Pleasure, een 
in zijn oeuvre cruciaal werk uit 1988 dat nu voor het eerst in 
Nederland wordt getoond. Het bestaat uit 42 grote schilde
rijen, steeds in één kleur uitgevoerd, die een grote en 
(meestal) moderne kunstenaar, schrijver of denker afbeel
den, en voorzien zijn van een citaat van de betrokkene waarin 
een verband gelegd wordt tussen kunst en misdaad - vaak 
moord. Een werkje geschilderd door een echte (in dit geval 
Nederlandse) crimineel maakt eveneens deel uit van de in
stallatie; collectebussen vragen om geld voor slachtoffer
hulp. Pay for Your Pleasure is een perfide hommage aan 
een bloeiende traditie die, met name sedert de romantiek, 
kunst als grensoverschrijdende praktijk met misdaad gelijk- 
schakelt
Eye Infection is een dubbelzinnig geschenk van Braun en 
zijn collega-verzamelaars: het is duidelijk ook een uiting 
van ergernis, aangezien het Stedelijk niet meer in staat lijkt 
om dergelijke tentoonstellingen zelf te organiseren. Hoewel 
niet alle deelnemende kunstenaars overtuigen, is Eye 
Infection als geheel ook een geslaagd pleidooi voor het type 
groepstentoonstelling dat méér wil zijn dan een bloemle
zing van jonge hippe kunstenaars - voor de groepstentoon
stelling die langs visuele weg iets wil beargumenteren of in 
ieder geval materiaal voor reflectie wil aandragen. Derge
lijke tentoonstellingen hebben door de haastige wijze waarop 
ze de afgelopen jaren in elkaar zijn gedraaid ten onrechte 
een slechte naam gekregen. Eye Infection laat zien dat ze
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De Mondriaan Stichting biedt mogelijkheden
tot financiële ondersteuning van:m

musea en andere erfgoedinstellingen
• aankopen voor onder meer de Collectie Nederland
• internationale samenwerking en grote tentoonstellingen
• digitale projecten voor de toegankelijkheid van collecties
• bijzondere publieksactiviteiten
• kunsthistorisch onderzoek

imn"mene-sAeei
• opdrachten, projecten en publicaties g8aee
• projecten van nieuwe media in relatie tot kunsten en ontwerpen
* activiteitenprogramma's van kunstenaarsinitiatieven
• KunstKoopregeling voor particulieren

presentaties van Nederlandse beeldende kunst en vormgeving 
deelname van galeries aan kunstbeurzen

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

20.01.02 tot 17.03.02
Gerrit van Bakel

wezentjes/beings 
machines

20.01.02 tot 24.02.02
Paul Andriesse

Ipsamas
Een tentoonstelling van 2 series foto's 

ter gelegenheid van het verschijnen 
van het gelijknamige boek

De Mondriaan Stichting is een cultuurfonds dat jaarlijks ruim zeven
honderd projecten voor beeldende kunst, vormgeving en musea 
in binnen- en buitenland ondersteunt. Zij financiert maximaal 
veertig procent van de projectkosten. Rechtspersonen zoals 
musea, overheden en kunstenaarsinitiatieven kunnen bij de 
Mondriaan Stichting terecht voor bijzondere projecten met een 
nationale of internationale uitstraling. Ook zijn er mogelijkheden 
tot ondersteuning van presentaties in het buitenland en beheert 
de Mondriaan Stichting twee lofts in New York voor kunstenaars, : 
vormgevers en architecten. Verder organiseert de Mondriaan 
Stichting de deelname van Nederland aan statelijke biënnales 
zoals die van Venetië en Sâo Paulo, voert zij de KunstKoop
regeling uit en draagt zij bij aan de deskundigheidsbevordering 
van het veld door discussiebijeenkomsten en publicaties.

www.mondriaanfoundation.nl
Voor uitgebreide informatie over ondersteuningsregelingen, bureau en overige activiteitenuitgebrei ondersteuningsregelingen, bureau en overige activiteiten
van de Mondriaan Stichting. Adres: Jacob Obrechtstraat 56 1071 KN Amsterdam, 
T +31-20-6762032 .F +31-20-6762036, e-mail: info@mondriaanfoundation.nl

Rijksakademie 
van beeldende
kunsten

WERK
PERIODE
2003
Aanmeldingen voor de 
periode Januari — December, 
voor 1 April, 2002

aanmelding

De Rijksakademie heeft
60 ateliers. Elk jaar komen 
er ongeveer 30 vrij voor jonge 
kunstenaars uit Nederland en 
het buitenland.
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ARD

Kapittelstraat 6
Postbus 230
NL 6130 AE Sittard
Tel+31 46 4513460
Fax+31 46 4529111 
email info@hetdomein.nl 
www.hetdomein.nl 
tue-sun 11-17

M E N
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From: Dutch Art Institute, Artez
Brochure/aanmeldingsf ormulier:
Sarphatistraat 470
1018 GW Amsterdam
T 020 527 03 00
F 020 527 03 01

Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

DAE
www. rijksakademie. nl

Begeleiders (in 2001):
Hans Aarsman, Abramovic Team, 
Dennis Adams, Ansuya Blom, 
Marie José Burki, 
Jean-Marc Bustamante, 
Alain Cueff, Richard Deacon, 
Stan Douglas, Charles Esche, 
Michel François, Bernard Frize, 
Sigurdur Gudmundsson, 
Hou Hanru, Kees Hin, Els Hoek, 
Joan Jonas, 
Anne-Mie van Kerckhoven, 
Jaroslaw Kozlowski, Nalini Malani, 
Guy Mees, Aernout Mik, Lisa Milroy, 
Gerardo Masquera, Matt Mullican, 
Avis Newman, Els van Odijk, 
Michelangelo Pistoletto, 
Hermann Pitz, Jan Roeland, 
Janwillem Schrofer, LucTuymans, 
Barbara Vanderlinden, 
Roy Villevoye, 
Marijke van Warmerdam, 
Denys Zacharopoulos

Werkplaatsen:
metaal, steen, keramiek, glas, 
hout, was/gips, kunststoffen, 
verf, grafische technieken, 
computeren elektronica, 
geluid, video/film,
fotografie

Andere faciliteiten:
bibliotheek, collecties, 
kunstenaarsdocumentatie

WMHG:HRH:: NEGETE

OPENH 24/24
Facts about us: our name is Dutch Art Institute, 
(formerly AKI 2), we have a new programme, we are 
interdisciplinary, international, intercultural.

Our tutors are Curtis Anderson, Rik Fernhout, Noel
Harding, Jos 
Emo Verkerk.

Want to know

Kruit, Debra Solomon, Peter Struycken 
Our director is Hendriekje Bosma.

more?
Info: Dutch Art Institute
Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

Dutch Art Institute 
Postbus 1440 
7500 BK Enschede 
The Netherlands

T +31 (0)53 482 4423
F +31 (0)53 482 4422
E dutchartinstitute@dutchartinstitute.nl
W www.dutchartinstitute.nl
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Gips en emulsie
Het problematische en dus verzwegen gebruik van foto
grafie in de schilderkunst heeft in de beeldhouwkunst een 
tegenhanger: de gipsafdruk naar levend model. De eerste 
is een zeer recente techniek, de tweede een heel oude. 
Beide lijken het handwerk van de maker te herleiden tot 
namaken (of tot naapen, zoals een vaak gebruikte meta
foor voor het beeld, waardoor de aap metafoor wordt voor 
de plastische kunstenaar).
Imitatie was steeds de leerschool van de kunstenaar: stu
dies naar gipsafdrukken van antieke sculptuur werden in 
de opleiding gevolgd door studies naar levend model. 
Beide leverden een deel van de partituur voor schilder en 
beeldhouwer; maar de eigenlijke uitvoering was geen let
terlijke weergave van die partituur, maar een levende in
terpretatie ervan.
Noch fotografie, noch gipsafdruk lijken zelf die interpre
tatie te beogen. Integendeel, ze lijken de hele beeldvor
ming vast te zullen rijden in het kopiëren, en de ‘letter’ 
van het model te plaatsen voor de ‘geest’ ervan. Deze ver
houding is steeds de kernmoeilijkheid van de post
renaissance beeldkunst geweest. De 19de eeuw beleeft die 
moeilijkheid in haar specifieke context opnieuw.
Twee symptomen duiden die moeilijkheid aan: het eerste is 
de massieve vraag naar afdrukken én naar vermenigvuldi
ging van die afdrukken (men denke aan de galvanoplastie, 
aan de fotosculptuur); het tweede symptoom is de para
doxale vraag naar esthetisch realisme, dat juist niet hetzelfde 
is als de vraag naar afdrukken. Het eerste is een technisch- 
industrieel probleem (fotografie werd lang als een indus
trie gecatalogeerd op de wereldexpo’s); het tweede is een 
politiek-ideologisch probleem (aangezien alle 19de-eeuwse 
esthetiek gepolitiseerd is). Het esthetisch realisme stelt niet 
de vraag van de conforme kopie, maar herdefinieert wat 
werkelijkheid is en hoe die tot centraal onderwerp van het 
ideologisch project kan worden. Het eerste zorgt voor een 
steeds bredere consumptie van de norm; de tweede zorgt 
voor een radicale invraagstelling van de epistemologische 
basis van die norm. Is de realistische reproductietechniek 
politiek-ideologisch neutraal (en dus conservatief, zoals alle 
media), de realistische esthetiek is politiek-ideologisch geën
gageerd (en dus onvermijdelijk revolutionair).
De afdruk- en reproductietechnieken (niet dezelfde tech
niek, want de eerste zorgt voor het negatief en de tweede 
voor de prints; de eerste zorgt voor het prototype en de 
tweede voor het afgeleide serieproduct) worden heel snel 
in een strategische rol geduwd, als metafoor voor de 
nieuwe (realistische) esthetiek. De rol die het theater tot 
dan toe speelde als metafoor voor de beeldkunst, lijkt hier 
Vervangen door die van de af druk. Het is geen toeval dat 
de academische schilderkunst in diezelfde periode steeds 
theatraler wordt als verweer tegen het matte realisme, en 
dat omgekeerd de real istische kunst tiet terrein van tiet 
verhaal en het drama helaas zeer snel opgeeft.

Fotografie en gipsafdruk roepen beide het verwijt van 
obsceniteit in het leven: te dicht op de huid en bij de inti
miteit van het concrete ding, van het levende model. Men 
las in de 20ste eeuw dat verwijt makkelijk als een eroti
sche censuur, maar het gaat dieper dan dat. Er is naast 
geslachtelijke obsceniteit ook een obsceniteit van het de
tail: die obsceniteit ziet men meteen in de anatomische 
afdrukken van pathologieën. Het is een obsceniteit van 
sensationele aard, vulgair, demagogisch, kitscherig - een 
attractie. Deze meedogenloze overdetaillering werd als 
fundamenteel ongepast ervaren buiten het domein van de 
wetenschappelijke diagnostiek (in medische en archeolo
gische disciplines). De overdetaillering zorgt hoe dan ook 
steeds voor diepe verwarring (prikkeling die aantrekt en 
afstoot). De huid der dingen zorgt voor kippenvel bij de 
kijker, voor een activering van zijn huid!

Vincenzo Vela

Afgietsel naar de natuur van een vrouwenrug, 1860?

Het esthetisch realisme speelt juist niet op de detaillering 
- integendeel, dit realisme luidt de brede verfborstel en het 
gebruik van de spatel in! Het procédé van de fotografie en 
van de gipsafdruk is dus eigenlijk een ontkenning van de 
ambities van het esthetisch realisme. Het esthetisch realisme 
speelt wel in op de actualiteit van het motief, op de présence 
van het model, op het moment van het afgebeelde zelf: het 
model en het doek zijn beide synchroon in de tijd als ‘nu’ 
geïmpliceerd. De afdruk daarentegen is wezenlijk een ont
kenning van die aanwezigheid: het is steeds een reeds afwe
zige aanwezigheid. De afdruk is immers dodend (in de foto
grafie is de belichtingstijd structureel en inhoudelijk ver
want aan de gesloten ogen van de gipsafdruk). De afdruk 
neemt onvermijdelijk afstand, wat dan weer het ideaal van 
de traditie is. Dat die afstand hier echter morbide werkt, 
maakt ze weer dubieus en verwarrend. Maar is het toeval 
dat zoveel academische schilderkunst van de 19de eeuw het 
morbide en perverse cultiveert?
De 19de eeuw verfijnt de lichtafdruk tot fotografie en ont
wikkelt daarnaast ook nog allerlei registratietechnieken met 
als doel het geregistreerde via een accurate grafiek te obser
veren (men denke aan het onwaarschijnlijke arsenaal toe
stellen ontworpen door Étienne-Jules Marey). Menselijke 
waarneming wordt er vervangen door een machinale regis
tratie van één enkele variabele van het fenomeen (zwelling 
van ader, spanning van spieren, druk op een voetzool, enzo
voort).
Fotografie is ook zo’n ‘grafie’, maar ze kan zich niet tot één 
enkele variabele beperken en blijft dus pseudo-wetenschap- 
pelijk. Ook dé moulage sur nature elimineert geen enkele 
informatie, maar levert een totaalafdruk. Die totaliteit is 
ondanks de accuraatheid niet analyseerbaar: wat blijft, is 
een pseudo-objectieve sensatie die nieuwsgierigheid bevre
digt, maar geen inzicht toelaat. De afdruk schuift niet in de 
wetenschappelijke logica binnen/maar wordt Onderhands 
afgeleid naar het esthetische. Onder welke categorie? Juist 
niet onder die van het schone - die wordt slechts via de her
scheppende interpretatie mogelijk. ‘Saisissant’ is een aan
duiding die vandaag in de catalogus vaak gebruikt wordt; 
het is de overweldigend/onaangename ervaring van 
‘Entrückung’, de esthetische categorie van de vervreemding.

De traditionele verzamelingen gipsafdrukken in academies 
en in prinselijke collecties tonen doorgaans het geheel (vaak 
vrij gerestaureerd) eerder dan het fragment. Ook al hoort de 
ervaring van het fragmentaire bij de techniek van de gips
afdruk (het fragmenteren in verschillende mallen is essen
tieel), toch is het niet het einddoel van de plaasteren afgietsels 

van klassieke sculpturen - gedurende eeuwen de kern van 
het westerse plastische denken. De moulage sur nature 
daarentegen streeft eigenlijk nooit de reconstructie van 
een gehele menselijke figuur na; schouders, knieën, voe
ten, ruggen werden afgegoten als te bestuderen en even
tueel te gebruiken fragment. Het fragment beschermt te
gen de plaasteren dubbelganger. De afdrukken ‘naar de 
natuur’ zijn documents d’artiste, niet dus zoals de antieke 
sculptuur prototype en norm. De gipsafdrukken naar le
vend model zijn niet meer dan studiemateriaal zoals ie
dere beeldende kunstenaar dat in portefeuilles verzamelde 
en van collega’s kocht. Er is dus een handwerkelijke inti
miteit aan deze documenten. Men krijgt niet alleen een 
blik tot in de huid (tot in de ‘touch’ van de huid); men 
krijgt ook een blik in de intimiteit van de materiaal- 
verbeelding en -manipulatie.

De recente reflectie over de 19de-eeuwse gipsafdruk geeft 
aan deze documenten een zelfstandige rol. Men wil de 
esthetische effecten en implicaties van de afdruk overden
ken. Daartoe is het ook nodig om een uitweg te vinden uit 
de impasse van het isomorfe karakter van iedere afdruk. 
Wezenlijk voor de afdruk is dat ze ineens en globaal ont
staat; als resultaat van een proces. Ze wordt dus niet lo
kaal en diachroon opgebouwd zoals in een handwerkelijke 
creatie. Het isomorfe en isochrone van de afdruk, zoals 
van de fotografie, staat tegenover de levendigheid en 
organiciteit van het eigenlijke creatieproces. Een leven
digheid en organiciteit die juist door de realistische 
esthetiek steeds nadrukkelijker het sturende motief van 
het beeld wordt. Dat isostatuut onttrekt de afdruk aan het 
statuut van het werk en geeft er het statuut van product of 
effect aan. De afdruk schikt zich dus niet in de logica van 
taal en teken. Het is niet in een semiologische, maar in 
een natuurtechnische orde ingebed.
De recente reflectie over de gipsafdruk (zie ook de catalo
gus Le Corps en morceaux, Musée d’Orsay, 1990), doet 
een discussie over het kader in de fotografie over. Het 
kader van de foto zie je door aansnijding en fragmentering; 
precies dat is het semiotische paard van Troje, binnen
geloodst in het natuurtechnische proces van de fotogra
fische afdruk. Fotografie kadert altijd, maar pas in de 20ste 
eeuw bewust. Gipsmallen zijn steeds fragmentair, maar 
een aantal is zo spectaculair aangesneden dat men van een 
zeer bewust gebruik van aflijning moet spreken. De grens 
van de mal geeft een idee aan; vaak een erotisch idee. 
Afdekken en onthullen wordt hier echter getoonzet in een 
sadistische context van fragmenteren en sectioneren. Toch 
opmerkelijk dat gelijkaardige fragmenten de norm waren 
van het klassiek fotografisch naakt van de 20ste eeuw, 
maar dat ze daar abstraherend en anti-erotiserend werk
ten. Dezelfde aansnijding in gips werkt omgekeerd: uit
dagend, verwarrend en pervers.
Door deze kaderende grens als ingreep van de maker te 
valoriseren, wordt de technische procedure van de afdruk 
gerecupereerd voor structurerende vormgeving, waarop 
zich een betekenislogica kan hechten. Via de afgrenzing 
en het fragment lijkt zowel zingeving als semiosis zich in 
deze merkwaardige objecten te kunnen innestelen. Toch 
nijpt de vraag of deze lezing van het gipskader niet een 
wat doorzichtige manier is om aan de verwarring die de 
huid hier in het leven riep, te ontkomen.

Afleur de peau, Ie moulage sur nature au XlXe siècle loopt 
tot 27 januari 2002 in Musée d’Orsay, Rue de Lille 62, 
Paris (01/40.49.48.14). De catalogus werd in 2001 uitge
geven door Musée d’Orsay en bevat teksten van Eduard 
Papet, Georges Didi-Huberman, Quentin Bajac en ande
ren. 190 pp. ISBN 2-7118-4246-0.
(Dirk Lauwaert)

“Le Petit Cabinet d'un amateur de Ruines"

10.02—20.05.2002

U

“Le Petit Cabinet d’un Amateur de Ruines” vormt een confrontatie tussen antieke en 
actuele interpretaties van het ruïneuze. Historische prenten, tekeningen, foto’s en andere 
documenten uit de verzameling van samensteller Johan Pas treden in relatie tot heden
daagse fotowerken van Paul Casaer, Luc Deleu, Gilbert Fastenaekens, Felten-Massinger, 
Jan Kempenaers, Jacques Lennep, Sophie Whettnall, Hans Op De Beeck, Ria Pacquée, 
Boy Stappaerts, Jaymes Van Luppen, Michel Couturier en Marie-Jo Lafontaine

Vernissage
Zaterdag 09.02 van 18 tot 21 u.

Koningin Astridlaan, (Thermen) - 8400 Oostende 
Tel 059.51.19.52Fax 02.512.87.56 
info@orionartgallery.be www.orionartgallery.be 
Open zat, zon, en vakantiedagen van 14 tot 18 u
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europees keramisch werkcentrum

Het doel van het Europees Keramisch Werkcentrum is 
het stimuleren van de ontwikkelingen in 
de keramische beeldende kunst en vormgeving.
Om dit te bereiken zijn voor professionele beeldend kunstenaars 
en ontwerpers elf ateliers, geavanceerde outillage 
en technische begeleiding beschikbaar

Inschrijving werkperiode 2002

- Ben je tenminste al twee jaar professioneel actief
als beeldend kunstenaar, keramist, ontwerper of architect 
en wil je tijdens een werkperiode van drie maanden 
experimenteren in het Europees Keramisch Werkcentrum 
in ‘s-Hertogenbosch, grijp dan nu je kans.
Ervaring met keramiek is niet nodig, goede ideeën 
of tenminste de lef om iets nieuws te proberen des te meer. 
De inschrijvingstermijn sluit op 31 maart 2002.
Voor meer informatie zie onze website: www.ekwc.nl

Informatie en 
aanmeldingsformulieren:

EKWC
Zuid-Willemsvaart 215
NL-5211 SG ‘s-Hertogenbosch 
telefoon +31-73-612 45 00 
fax +31-73-612 45 68 
e-mail info@ekwc.nl 
www.ekwc.nl

european ceramics work centre

tm 09.02.02

gerold miller & jan van der ploeg 
a collaborative installation

16.02.02 - 16.03.02

jasper krabbé
schilderijen en tekeningen

hours:

Wednesday - Saturday

and every first sunday of the month

12.00 - 17.00

■ aschenbach & hofland gâteries amsterdam
I bilderdijkstraat 165c nl-1053 kp amsterdam tfn +31 (0)20 41 21 772
I tfx+31 (0)20 41 21 778 emailhofland@xs2art.com www.xs2art.com

19 januari t/m 23 februari

Sara van der Heide

BLA2/8TAB88

Vava Stojadinovic

Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben

Galerie FOnS Welters
Bloemstraat 140
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31) 20 423 30 46 
fax (+31) 20 620 84 33
mail@fonswelters.nl
www.fonswelters.nl

KUNSTInHUIS

tomuIn Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.
Nochtons heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Woregem - waor u, uit een grote voorraod recent werk, 
die kunstwerken kunt kiezen die u graag in uw huis wil hebben. Voor een tijdje, of voor altijd... 
Kunstuitleen vraagt om een bijzondere attitude. De kunstervaring komt centraal te staan en het 
"bezitten” van het kunstwerk wordt bijkomstig.
Artistiek engagement helpt. Kunst In Huis wil meer openheid creëren voor actuele kunst. Omdat 
iedereen een authentiek kunstwerk in huis moet kunnen halen wordt de maandelijkse huurprijs 
(bewust erg laag gehouden (€ 6,69 / 270 fr. per maand, verzekering incl.). Voor bedrijven gelden 
bijzondere tarieven.

Wij wat minder, U wat meer.
(Voor meer info (ook voor kunstenaars): 
T 02 247 97 10. U vraagt naar Inge

E info@kunstinhuis.be

kunst In Huis wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie 
Kuituur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlaams-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven
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cruciaal zijn voor een kunstwereld die haar eigen idées reçues 
kritisch blijft bevragen en niet in de rigor mortis van het 
provincialisme wil belanden; kortom, een kunstwereld die 
aan het lot van het Stedelijk wil ontsnappen.
Eye Infection loopt nog tot 20 januari in het Stedelijk Mu
seum, Paulus Potterstraat 13, Amsterdam (020/573.29.11; 
www.stedelijk.nl). (Sven Lütticken)

RINEKE DIJKSTRA. De nieuwe directeur van het Frans 
Halsmuseum in Haarlem, voormalig Boijmansconservator 
Karei Schampers, verkondigt nadrukkelijk dat hij van ei
gentijdse ‘geëngageerde fotografie’ een speerpunt van zijn 
beleid wil maken. Zijn pogingen om dat verder toe te lich
ten, leveren merkwaardig proza op: hij heeft het onder meer 
over “kunstenaars die het leven van alledag tot uitgangs
punt nemen, waardoor de werkelijkheid in al haar hevig
heid kan worden beleefd”. Uiteindelijk blijkt het gewoon 
om fotografie te gaan die de kijker op de een of andere ma
nier ‘raakt’ - meer maatschappijkritische of politieke inten
ties hoeven er niet aan een oeuvre ten grondslag te liggen 
om door Schampers als ‘geëngageerde fotografie’ te wor
den bestempeld. Het valt dus niet te verwachten dat het 
engagement van de kunstenaars die Schampers prefereert 
“in sommige gevallen tot een vervaging leidt van de gren
zen tussen kunst en politiek activisme”, zoals hij stelt in 
een curieuze avant-gardistische oprisping aan het slot van 
een tekst vol Family of Man-achtig proza. Een vervaging 
van de grenzen tussen kunst en marketing is wellicht waar
schijnlijker, gezien de expositie AutoWerke die Schampers 
eerder afgelopen jaar naar Haarlem haalde, en die foto
kunst toonde ‘rond het thema autocultuur’ - gemaakt in 
opdracht van BMW en op pr-tournee langs kunst
instellingen gestuurd. De ‘geëngageerde kunstenaars’ van 
Schampers lijken vooral goed in de cultuurindustrie geïn
tegreerde kunstenaars te zijn.
Rineke Dijkstra was een van de deelnemers aan AutoWerke 
- zij toonde foto’s van jonge Lehrlinge in de BMW-fabriek. 
In de Vleeshal, onderdeel van de dependance van het mu
seum aan de Grote Markt, heeft Dijkstra nu een solo- 
tentoonstelling waarin ze twee recente series presenteert. De 
ene serie, deels ook al te zien in haar Boijmansretrospectieve, 
bestaat uit foto’s van kinderen en jongeren in het Berlijnse 
Tiergartenpark. Sommige foto’s tonen tienermeisjes die in een 
rare, gespannen houding in het groene park turen; Dijkstra 
liet ze een frisbee werpen om dit effect te krijgen. Het resul
taat doet denken aan haar foto’s van computerspelletjes spe
lende mensen: dezelfde geconcentreerde blik, die de camera 
volstrekt lijkt te ignoreren. Bij de Tiergartenfoto's hebben 
de nogal onhandige en stijve houdingen, die het gevolg zijn 
van het gekozen procédé, ook nog tot gevolg dat de idylli
sche kant van de Tiergarten wordt verstoord: de geportret- 
teerden zijn immers zo op hun frisbee gefixeerd dat de pret
tige omgeving geen enkele invloed op hen heeft. Hoogtepunt 
van de reeks is evenwel een anders opgezette foto, met een 
frontaal afgebeeld klein meisje dat met haar rug tegen een 
boom staat; links van haar staat, in driekwartsprofiel, een 
ander meisje dat omlaag kijkt, naar een cadeautje dat ze in 
haar handen heeft. Terwijl het laatste meisje alleen aandacht 
lijkt te hebben voor dit object (dat zich in tegenstelling tot 
de frisbees binnen het beeldkader bevindt), kijkt het rechter 
meisje de camera in alsof zij voor een vuurpeloton staat. Er 
staan twee personen op deze foto, maar ze lijken zich in 
verschillende werelden te bevinden; hun blikken raken el
kaar niet.
De andere reeks bestaat uit opnames uit 2000 en 2001 van 
een jonge man genaamd Olivier Silva, gemaakt vanaf het 
moment dat hij zijn training in het Franse Vreemdelingenle
gioen begon. We zien hem veranderen van een ‘gewone’ 
jongen met burgerkapsel in een legionair; Dijkstra legt mi
nutieus allerlei variaties in houding en uiterlijk vast. Hoog
tepunt van de serie is de foto van 18 juni 2001, waarop Olivier 
een wit uniform draagt, met een hoge, doosachtige pet zoals 
die alleen in Frankrijk kan bestaan, en extravagante rode 
kwasten op de schouders. De verhouding tussen de kleren 
en de man/vrouw, tussen uniform en individu, is een blij
vende preoccupatie van Dijkstra - waarbij ‘uniform’ bijvoor
beeld ook kan staan voor uitgaanskledij of werkkleding. 
Dijkstra maakt met dit uitgangspunt telkens weer krachtig 
werk, maar de grenzen ervan worden zichtbaar als zij zich 
in politiek netelige situaties begeeft. In een andere recente 
reeks, die helaas niet vertegenwoordigd is op deze al te sum
miere presentatie, heeft Dijkstra jonge Israëlische dienst-

Rineke Dijkstra

Olivier Silva, The Foreign Legion, 
Camp Raffalli, Calvi, France, June 18,2001 

Courtesy Galerie Jan Mot, Brussel

plichtigen gefotografeerd. Ook hier gaat haar aandacht ui
teraard naar de relatie tussen uniform en kwetsbaar indi
vidu, hetgeen volgens een recensie in de Jerusalem Post 
een verademing is naast de idealiserende, heroïsche wijze 
waarop Israëlische fotografen ‘hun’ leger doorgaans in beeld 
brengen. Dijkstra’s aandacht voor het individu onder het uni
form kan echter ook als een vergoelijking worden gezien, 
alsof ze ‘het menselijke gezicht’ van dit bezettingsleger wilde 
tonen. Hier wreekt zich het feit dat Dijkstra abstractie maakt 
van de concrete sociale en politieke context. Haar titels ge
ven slechts minimale informatie, en mensen zijn doorgaans 
afgebeeld voor een achtergrond die nauwelijks iets over hun 
dagelijks leven prijsgeeft: de zee, een park.
Uiteraard ligt hier voor een deel de kracht van dit werk: deze 
doorgaans jonge mensen kunnen zich bij Dijkstra niet aan 
alledaagse situaties vastklampen. Ze moeten voor de camera 
poseren, met alle ongemak vandien. In sommige situaties 
wordt het echter uitermate dubieus om de context weg te 
moffelen; situaties die om keuzes vragen, om -vooruit dan 
maar - engagement. Als Dijkstra Israëlische soldaten foto
grafeert voor achtergronden die aandoen als ‘generische’ 
landschappen (de titels vertellen ons weliswaar dat het om 
de Golanvlakte gaat, maar over de activiteiten van deze troe
pen komen we niets te weten), dan kiest ze voor een bena
dering die misplaatst is in een regio waar zowat ieder stukje 
land een beladen geschiedenis en actualiteit heeft. Nu zou 
het onzinnig zijn om van Dijkstra te verwachten dat zij ex
pliciet politiek geëngageerde fotografie gaat beoefenen, maar 
zij zou waakzamer kunnen zijn ten overstaan van organisa
ties die haar werkwijze als cultureel alibi kunnen gebruiken 
- of het nu gaat om legers en de bijbehorende landen of om 
autoconcerns. Het gaat keer op keer weer om ongemakke
lijke keuzes, waar geen algemene richtlijnen voor te beden
ken zijn. In sommige gevallen slaagt Dijkstra er bovendien 
in om vanuit haar abstracte format, door details in kledij en 
houding, iets te openbaren over een organisatie of maatschap
pij. Olivier met zijn Louis de Funes-pet, zijn rode epauletten 
en zijn wat ongemakkelijke blik geeft een scherper inzicht 
in de ambities en frustraties van de Grande Nation dan vijf 
jaargangen van Le Monde diplomatique.
Rineke Dijkstra - Recente fotowerken loopt nog tot 3 fe
bruari in de Vleeshal, Grote Markt 16, Haarlem (023/ 
511.57.75; franshalsmuseum@haarlem.nl). (Sven Lütticken)

THE PEOPLE’S ART. Zo luidt de titel van de tentoonstel
ling waarmee Bartomeu Mari afscheid neemt van Witte de 
With. Na een verblijf van zes jaar geeft de Spanjaard Mari 
zijn visie op de Nederlandse cultuur in een presentatie van 
twintig in Nederland wonende kunstenaars. De tentoonstel
ling is niet speciaal voor deze gelegenheid bedacht. Mari 
stelde ze samen op verzoek van Do Freixo uit Porto - de 
stad die samen met Rotterdam culturele hoofdstad van 2001 
was. De Portugese instelling had hem gevraagd een beeld 
van de hedendaagse Nederlandse kunst te geven. Witte de 
With is een vervolg op de tentoonstelling in Porto: hetzelfde 
thema, dezelfde kunstenaars, maar in de meeste gevallen 
andere werken. In de catalogus die in Porto uitgegeven is, 
gaan de twee auteurs, Mari en Carel Blotkamp, uitgebreid 
in op de problematische kanten van het maken van een ten
toonstelling gebaseerd op nationalistische motieven. Een 
dergelijke praktijk kan eigenlijk niet meer in een tijd van 
globalistisch denken, en als het dan toch gebeurt, dan met 
de nodige voetnoten. Die voetnoten heeft Marl uitgebreid 
geplaatst. Hij waakt ervoor zich rechtstreeks aan kwesties 
te wagen als de identiteit van de Nederlandse kunst, en kiest 
voor een omweg. Marf neemt zijn observaties van een type
rend kenmerk van het Nederlandse landschap en zijn bewo
ners als uitgangspunt, en stelt zich de vraag hoe een jonge 
generatie kunstenaars die in Nederland woont hiermee om
gaat. De titel refereert aan de Nederlandse consensus- 
maatschappij, waarin elke kwestie die het land aangaat, on
derworpen wordt aan eindeloze discussies en regelgeving 
- wat Nederland volgens Marf tot het laatste socialistische 
land maakt. De protagonist in dit verhaal is de Nederlander 
die land maakt uit water, en de natuur volledig naar zijn 
hand zet. In Nederland is natuur zelf tweede natuur gewor
den. Mari’s kijk op Nederland doet een eeuwenoude tegen
stelling tussen het rationele, analytische noorden en het ge
passioneerde, impulsieve zuiden herleven.
De tentoonstelling is ondergebracht in twee delen die ver
schillende aspecten van dit thema benadrukken. In de boven
zalen van Witte de With zijn werken samengebracht die op 
de kunstmatigheid van het landschap ingaan, terwijl het in 
de benedenzaal om het gedrag van de mensen in dit land
schap gaat. Fotografie, film en video hebben de overhand. In 
veel van de werken die over het landschap handelen, verdub
belt het mechanische medium nogmaals het idee van recon
structie en kunstmatigheid. De foto’s van Edwin Zwakman, 
waarop banale beelden van architectuur en landschappen 
afgebeeld zijn, lijken op artistieke documentairefotografie, 
maar in werkelijkheid zijn het foto’s van maquettes die de 
kunstenaar zelf gebouwd heeft: het landschap als een 
gedepersonaliseerde constructie. Frank van der Salm werkt 
op precies tegenovergestelde wijze, maar met hetzelfde doel. 
Zijn foto’s lijken op geconstrueerde maquettes, maar ze to
nen snedes uit de werkelijkheid; Nederland wordt hier ge
fotografeerd als een soort Madurodam. Rob Johannesma is 
het meest radicaal in het onderzoeken van de kunstmatigheid 
van het mechanische medium en het landschap. Zijn video’s 
van natuurlandschappen zijn niet gefilmd op de plek zelf, maar 
gaan terug op dia’s, waarbij Johannesma het motief voortdu
rend vanuit een iets ander perspectief registreerde. Door de 
dia’s tijdens de video-opname over elkaar te leggen, en de 
afstand en de scherpte te variëren, creëert hij een ‘natuur’ die 
steeds weer opnieuw voor het oog gegenereerd wordt.
Een video-installatie van Aernout Mik op de benedenver
dieping laat vervolgens de reactie zien van de mensen die in 
zo’n gerationaliseerd landschap wonen. De mensen die in 
Miks werk figureren, geven zich over aan absurde situaties 
en gedragingen. Op een doorschijnprojectie geplaatst bin
nen een architectonische constructie zien we een kantoor
ruimte die eruit ziet alsof er een orkaan gewoed heeft. Men
sen lopen er rond alsof ze de weg kwijt zijn, zonder te 
reageren op elkaar of op hun omgeving. Oorzaak en gevolg, 
actie en reactie zijn geheel van elkaar lösgekoppeld, ver
vreemding is totaal ingebed in het alledaagse leven. In 
Anneke de Boers videoprojectie waarin twee meisjes vech
ten onder een viaduct, is iets gelijkaardigs aan de hand. Het 
lijkt in eerste instantie echt, maar algauw zien we de kunst
matigheid van een spel. De Boer lijkt niet geïnteresseerd in 
een zo realistisch mogelijke illusie, maar in de imitatie van 
menselijke gedragingen. Door het kunstmatige en geacteerde 
benadrukt ze de geconditioneerdheid van gedragingen en 
poses, en laat ze de absurditeit ervan zien.
Jeroen Jongeleen en Laurent Malherbe proberen tegen de 
rationalisering en kunstmatigheid te reageren. Jongeleen wil
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Anneke A. de Boer

Onscherpe figuren, 2001, foto: Bob Goedewaagen, courtesy of the artist

de publieke ruimte teruggeven aan het publiek en de sfeer 
van overgecontroleerde communicatie doorbreken. Hij richt 
zijn blik op de wildgroei in de stedelijke ruimte en culti
veert haar uitwassen. De First Illegal Dutch Hate Parade is 
een door de kunstenaar georganiseerde en op video vastge
legde demonstratie die infiltreert in de Rotterdamse gay pa
rade. De groep mensen draagt borden met daarop reclame- 
billboards die uit de stad zijn gehaald. Hun protest richt zich 
tegen de publieke vervuiling door commerciële communi
catie, terwijl de groep zijn eigen boodschap publiekelijk 
communiceert, door te infiltreren in een al geplande en goed
gekeurde demonstratie. Ook Malherbes werk cultiveert de 
verloedering. Een onaf en handgemaakt snackbarachtig ge
bouwtje draait rond op een plateau, alsof het aangeprezen 
wordt in een showroom. Malherbe reconstrueerde een func
tionele ruimte, maar maakte ze van afval, als kritiek op de 
economie van excessieve consumptie en overproductie.
Hein Hage toont de kunstmatige processen die werkzaam 
zijn in het kijken zelf. Op grote foto’s zijn stadsbeelden te 
zien door de vensters van een pikzwart interieur. In Hages 
werk staat er altijd iets tussen de kijker en het beeld: obsta
kels die de beschouwer bewust maken van de bewerkingen 
die hij uitvoert tijdens het kijken - het scheiden van voor
grond en achtergrond, de selectie van bepaalde details ten 
nadele van andere, de keuze van het gezichtspunt.
Het is jammer dat de tentoonstelling zelf niet op zo’n ma
nier samengesteld is, en dat ze de toeschouwer niet meer 
doorkijkjes en perspectieven biedt. De strikt thematische 
onderverdeling in fysieke ruimtes geeft zelfs de sterkere 
werken een letterlijkheid die ze in een meer spannende sa
menhang niet gehad zouden hebben. De tentoonstelling lijkt 
daardoor meer een archief van een idee dan een gelaagde 
uitwerking daarvan, wat niet in alle gevallen tot een even 
sterke keuze van werken heeft geleid. 

Het mooiste beeld komt van Erik Wesselo, die in zijn 16mm- 
filmloop een meer conceptuele verbeelding geeft aan de re
latie tussen individu en omgeving. We zien de filmmaker op 
een dak staan in zijn huidige verblijfplaats New York. Ver
traagd opgenomen kijkt hij om zich heen, als heerser van 
zijn eigen ruimte. Een schaduw valt langzaam over hem heen 
als een man zich naar hem toebuigt en zich weer terugtrekt, 
waarna de schaduw langzaam weer verdwijnt. Precies deze 
wisselwerking tussen individu en omgeving, die zowel 
creëert als ondergaat, is het onderliggende thema van deze 
tentoonstelling.
The People ’s Art loopt tot 20 februari 2002 in Witte de With, 
Witte de Withstraat 50,3012 BR Rotterdam (010/411.01.44; 
www.wdw.nl). (Alice Smits)

DE FIRMA BRUEGHEL. “Oude kunst in een hedendaags 
concept”, roept het Maastrichtse Bonnefantenmuseum ons 
toe. “Allemaal hetzelfde en toch allemaal anders.” Pieter 
Brueghel de Jonge wordt nog net niet geafficheerd als de 
Andy Warhol van de vroege zeventiende eeuw. Toch is de 
hallucinante ervaring die de tentoonstelling met de titel De 
Firma Brueghel oplevert, wel enigszins vergelijkbaar met 
het effect van een zaal vol bijna identieke elektrische stoe
len uit Warhols Factory. Er zijn niet meer dan vier verschil
lende composities te zien, in niet minder dan veertig licht 
verschillende uitvoeringen. In lange rijen naast elkaar han
gen negen versies van de Volkstelling te Bethlehem, acht 
versies van de Aanbidding der Koningen in de sneeuw, twaalf 
van het Winterlandschap met vogelknip en elf van de Boeren
advocaat. Alle schilderijen komen uit de werkplaats van 
Pieter Brueghel junior, die een onbekend aantal werknemers 
in dienst had om in grote oplagen werken te produceren voor 
de onderkant van de markt. Het betrof in de meeste gevallen 
geen inventies van hemzelf maar zorgvuldig gemaakte

naschilderingen van het populaire maar schaarse werk van 
zijn vader, Pieter Brueghel de Oude.
Zowel tentoonstelling als catalogus leggen veel nadruk op 
het wetenschappelijk onderzoek naar de output van de 
Brueghelwerkplaats. De geijkte natuurwetenschappelijke 
technieken - onder andere infraroodreflectografie en 
dendrochronologie - worden ingezet teneinde onweerleg
bare feiten te produceren met betrekking tot datering, auteur
schap en schildertechniek. Nieuw onderzoek dat bij deze 
gelegenheid is verricht, laat zien dat tien versies van de Volks
telling te Bethlehem door vijf verschillende schilders moe
ten zijn gemaakt. Pieter Brueghel de Jonge heeft dus maar 
een fractie van het aan hem toegeschreven oeuvre eigen
handig uitgevoerd.
Het naschilderen van bekende voorstellingen, al dan niet 
met eigen variaties, was in de kunst van die tijd geen onge
wone praktijk. De werkwijze van Brueghel onderscheidde 
zich echter door het kleine aantal composities waarnaar werd 
gewerkt en het enorme aantal exemplaren dat daarvan werd 
gemaakt - zowel op voorraad als op bestelling. Van de 
Boerenadvocaat zijn tegenwoordig 91 versies bekend, van 
het Winterlandschap met vogelknip 127. Het bestaan van 
grote onderlinge kwaliteitsverschillen suggereert dat er extra 
veel tijd en geld werd besteed aan bepaalde werken die be
stemd waren voor de exportmarkt. Curieus is verder dat, 
toen de oude Brueghel overleed, zijn zoon pas vijfjaar oud 
was. De meeste van de originele werken van zijn vader kan 
hij dus nooit in het echt hebben gezien. Ze bevonden zich in 
ver afgelegen of moeilijk toegankelijke collecties. Dat hij 
qua kleurstelling en detaillering toch zulke precieze kopieën 
kon (laten) maken, leidt tot het vermoeden dat de oude 
Brueghel bij zijn dood uitgebreide werkmodellen heeft na
gelaten, die het uitgangspunt voor de latere serieproductie 
zijn geweest. Sommige kleine afwijkingen ten opzichte van 
het origineel bleken ook terug te vinden in de onderteke
ning van het origineel, hetgeen erop duidt dat Brueghel de 
Oude tijdens het schilderen op detailpunten is afgeweken 
van zijn eigen ontwerp en dat de latere ‘firmanten’ niet het 
schilderij zelf maar een werktekening als voorbeeld had
den. Deze hypothese roept vervolgens weer nieuwe vragen 
op, zoals: waarom maakte de oude Brueghel zulke uitge
breide werkmodellen met kleuraan wij zingen? Stond hem zelf 
al een mogelijke serieproductie voor ogen?
Met hun overvloed aan verstrooide anekdotiek en snippertjes 
verhaal vragen de schilderijen van ‘de firma Brueghel’ om 
een gedetailleerde vergelijking tussen verschillende versies. 
De tentoonstelling biedt het publiek daartoe ruimschoots 
gelegenheid. Door middel van fotografische uitsnedes en 
vergrotingen worden significante details onder de aandacht 
gebracht. De bezoeker, die meestal niet belast is met enige 
vorm van academisch connaisseurschap of kennis van 
veilingopbrengsten, kan zelf zijn of haar favoriete Boeren
advocaat uitzoeken.
Dat de normatieve koppeling tussen maakwerk en denkwerk 
in de beeldende kunst van de twintigste eeuw geheel en al 
doorbroken is, zullen de meeste museumbezoekers - bewust 
of onbewust - wel weten. Maar rechtvaardigt dat de slogan 
“Oude kunst in een hedendaags concept”? Het geëxposeerde 
materiaal demonstreert juist dat de genoemde ontkoppeling 
een eeuwenoud concept is. Helaas durfden de samenstellers 
het niet aan om romantische noties van originaliteit en uni
citeit geheel los te laten. Men houdt een normatieve hiërar
chie in stand door in zaal- en catalogusteksten alle getoonde 
schilderijen consequent aan te duiden als “kopieën”. Dit 
gegeven draagt ertoe bij dat de oerversies van Pieter Brueghel 
de Oude - die zelf niet op de tentoonstelling aanwezig zijn - 
in de verbeelding uitgroeien tot mythische supertroetels.
Peter van den Brink, hoofdconservator oude kunst van het 
Bonnefantenmuseum, stelt in de catalogus onomwonden dat 
“de kopieën uit de Brueghelwerkplaats weinig creatieve 
‘waarde’ vertegenwoordigen”. Met andere woorden: alles 
wat u hier ziet, is nep. Zijn verbazing over de enorme bedra
gen die deze serieproducten tegenwoordig bij veilingen op-
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dat hij vergeet uit te leggen in hoeverre de werken in de tijd 
van hun ontstaan ook als kopieën werden gezien. Terwijl hij 
expliciet stelt dat de huidige kunsthandel ‘Brueghel’ om 
commerciële redenen tot een merknaam heeft gemaakt, en 
het onderscheid tussen Brueghel de Oude en Brueghel de 
Jonge, of tussen Brueghel de Jonge en zijn werknemers, 
onder het tapijt heeft geveegd, gaat hij voorbij aan de evi
dentie dat de familie Brueghel daar zelf vierhonderd jaar 
geleden ook al mee bezig was. Alle natuurwetenschappe
lijkheid ten spijt, creëert de tentoonstelling zo meer verwar
ring dan nodig, door een sterk concept te lanceren waar de 
samenstellers zelf maar halfjes in willen geloven.
De Firma Brueghel, nog tot 17 februari in het Bonnefanten- 
museum, Avenue Céramique 250,6221 KX Maastricht (043/ 
329.01.90; www.bonnefanten.nl). De tentoonstelling is ge
maakt in samenwerking met de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten in Brussel, waar zij van 22 maart tot 23 
juni 2002 te zien zal zijn. (Camiel van Winkel)

Elizabeth Garouste & Mattia Bonetti

tafel ‘Samson & Dalila’, 1999

Architectuur en vormgeving

Sneeuwballende mannen, 
detail uit vier versies van ‘De volkstelling te Bethlehem’ 

van Pieter Brueghel de Oude, door Pieter Brueghel de Jonge

brengen, brengt hem tot de misprijzende opmerking dat door 
veilinghuizen “de term kopie zorgvuldig vermeden” wordt. 
Daarmee gaat hij voorbij aan de commerciële connotaties 
die hijzelf en zijn collega’s aan de tentoonstelling hebben 
verbonden, door haar de titel De Firma Brueghel mee te 
geven. Van den Brink is zo gebrand op de term ‘kopieën’

ELIZABETH GAROUSTE & MATTIA BONETTI. Dit 
Franse designersduo heeft in een periode van twintig jaar 
-van 1981 tot 2001- een veelzijdig oeuvre tot stand ge
bracht, met opdrachten die variëren van de inrichting van 
een modesalon voor Christian Lacroix, over het design van 
stadsmeubilair en een tram voor Montpellier tot het ontwerp 
van flessen en asbakken voor Ricard. In de voormalige ma
gazijnen en paardenstallen van de geklasseerde, negentiende- 
eeuwse steenkoolmijn van Grand-Homu loopt nu een retro
spectieve van hun werk. De tentoonstelling - een initiatief 
van Grand Homu Images, de beheerder van de site - belicht 
in totaal zo’n honderdvijftig verschillende projecten.
De objecten van Garouste en Bonetti hebben een rijkelijk 
voorkomen. Ze vallen op door een barokke vormgeving en 
een complexe detaillering, vol verwijzingen naar primitieve 
en oriëntaalse culturen. Zo ontwierp het duo goud- en rood
kleurige tapijten waarop tekeningen staan die refereren naar 
het Arabische letterschrift. Eén van hun bekendste werken, 
de Chaise Barbare uit 1981, is een soort primitieve troon 
waarvan de zitting uit paardenvacht bestaat. Het duo maakt 
ook kwistig gebruik van bladgoud en zilver. De commode 
Saint-Petersbourg uit 1999 is bijvoorbeeld een grote, 
eivormige kast die volledig, tot en met de handgrepen, ver
guld is met wit bladgoud. Dicht opeen geplaatst in de matig 
verlichte, industriële ruimtes van Homu, transformeren deze 
pronkerige voorwerpen het interieur tot een aaneenschake
ling van schatkamers.
Toch gaat het bij Garouste en Bonetti niet alleen om weelde 
en schittering. Net als de gekende meubelreeks Domestic 
Animals van Andrea Branzi, presenteren de voorwerpen van 
het duo zich als ‘andersoortige wezens’ waar men, in het 
gebruik, onmogelijk oppervlakkig mee kan omgaan. Als 
extravagante ‘huisdieren’ eisen, ze een plaats op in het inte
rieur en hebben ze een invloed op de handelingen die er 
plaatsvinden. Dit geldt zonder meer voor de tafel Samson 
en Dalila uit 1999. Dit imposante meubel bestaat uit een 
afgerond natuurstenen tafelblad dat rust op twee keivormige 
bronzen elementen, die op hun beurt op twee rotsachtige 
betonnen volumes steunen. Op de bronzen elementen zitten 
een soort krulstaarten, een bizarre detaillering die ook bij 
andere meubelstukken terug te vinden is. Door de massieve 
vorm en de centrale opstelling op het einde van een lager 
gelegen ruimte, lijkt deze tafel een rituele functie te vervul
len. Bovendien staat, als om de dramatiek van de setting 
nog te versterken, midden op de tafel een urne: Thanatos, 
een kei vormige bronzen vaas uit 1996 met gouden handgre
pen in de vorm van kleine botjes. Maar zelfs zonder deze 
funeraire verwijzigen kan men aan Samson en Dalila niet 
onschuldig tafelen.
Ook de speelser of lichter vormgegeven meubelen van 
Garouste en Bonetti zijn niet zomaar luxeobjecten. Zo in

troduceert de kleurige en comfortabel ogende binnenhuis
schommel Vinilanda uit 2000 een voor het interieur enigs
zins ongewone handeling. Wiegend in een soort patchwork 
van kussens wordt de bewoner of toeschouwer even losge
maakt van de hem omringende ruimte. De salontafel Ring 
uit 1999 heeft eveneens een sterke impact op de perceptie 
van het interieur. De dikke ringvormige draagstructuur uit 
gepolierd staal weerspiegelt en vervormt de omgeving na
drukkelijk, een effect dat nog extra in de verf wordt gezet 
door het glazen tafelblad.
Hoewel de objecten van Garouste en Bonetti pas in het ge
bruik hun volledige complexiteit tonen, gaat de tentoonstel
ling in Homu elke verwijzing naar de verhouding voorwerp- 
gebruiker uitdrukkelijk uit de weg. Alle voorwerpen worden 
als statische juwelen gepresenteerd, en verschillende meu
belen staan - erg toepasselijk - op een bed van glanzende 
steenkooltjes. Afgewerkte interieurprojecten van het 
designersduo zijn niet te zien, en zelfs de ontwerptekeningen, 
verzameld in een apart vertrek, tonen geen bemeubelde 
‘ruimtes’ maar geïsoleerde objecten. Hoewel één schets vaak 
verschillende gebruiksvoorwerpen bijeenbrengt, bevinden 
de objecten zich - volgens de regels van het perspectief - 
niet in dezelfde ruimte.
De retrospectieve van Garouste en Bonetti is er vooral op 
uit om het eigenzinnige karakter van de afzonderlijke pro
jecten of voorwerpen te onderlijnen. Ze wil, net als de ont
werpen op zich, betoveren door schittering en pracht. In één 
zaal wordt het pronkzuchtige van deze manier van tentoon
stellen zelfs expliciet in de kijker gesteld. In een voormalig 
magazijn van de steenkoolmijn zijn verschillende groepen 
meubilair dicht opeen in grote ‘kooien’ van metaaldraad 
geplaatst. De kooien reiken van de vloer tot het plafond en 
glinsteren onder een gedimde verlichting. Kleine bordjes met 
gegevens van de verschillende meubelen zijn aan de buiten
zijde bevestigd. De bezoeker mag niet binnen, hij wordt 
verplicht al het moois van achter het fijne traliewerk te be
wonderen. Nagenoeg niets herinnert hem eraan dat dit 
gebruiksobjecten zijn. Het zijn potentiële ‘domestic animals’ 
die, in afwachting van een gebruiker, in een gouden kooi 
gevangen zijn gezet.
Elizabeth Garouste & Mattia Bonetti 1981-2001. Heden
daags design, nog tot 17 maart op de site van Grand-Homu, 
Rue Sainte-Louise 82,7301 Homu (065/77.07.12).
(Fredie Floré)

UIT EIGEN HUIS. HUIZEN UIT DE NAi-COLLECTIE. 
Specialisten weten de weg wel te vinden, maar bij het grote 
publiek is nauwelijks bekend dat het Nederlands Architectuur
instituut een historisch archief van wereldformaat beheert. 
Men zou het door de steeds wisselende tentoonstellingen, die 
vooral gaan over moderne architectonische en steden-

KORAALBERG
0RT GALLER
HOFSTRAAT 2 
2000 ANTWERPEN
Tel./Fax 03-226.06.30
Mobile 0486-41.51.31
E-mail contact@kag.be
www.kag.be
Openingsuren
Donderdag, Vrijdag & Zaterdag 
van 13.00 tot 18.00 uur

MARIE CLOQUET
24 JANUARI - 2 MAART

CHRISTOPHER COOK
7 MAART -13 APRIL

...:26 januari 8 februaritot 16maart

i

SINT-LUKASSTICHTING Paleizenstraat 74 — B-1030 Brussel — tel (32)2/250 I I 66 fax (32)2/250 II II 
open: maandag tot en met vrijdag van 10 tot I7u, zaterdag van 13 tot I7u
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Christine De Ketelaere 
Kortrijkstraat 44 - B-8700 Tielt 

gsm 32 (0)475 28 89 29 . 
fax 32 (0)51 40 70 42 

e-mail Christine.de. ketelaere@skynet. be 
website usefs.skynet.be/gdlerie_cd

Roger Laute (fotografie - Cats&C°) 
van 14 januari tot en met 8 februari 2002

Wladimir Moszowski (installatie) 
van 14 januari tot en met 8 februari 2002

Johan
Boutelegier

KRIS DE PLECKER
‘familiekader’
HUGO DE LEENER
10 januari - 3 februari 2002

Tom Hautekiet (grafische vormgeving] 
van 21 februari tot en met 29 maart 2002 ’ Berlinde

ï

DeBruyckere

LUC FIERENS
& ANNINA VAN SEBROECK
mail art ‘visual poetry’
LUDWINE LIEFOOGHE
17 februari -17 maart 2002

13 januari tot 16 maart
adres : oude gentbaan 295 

9300 aalst belgië
tel.: 053/41 37 89
fax: 053/41 03 74

Sint-Lucaspassage K 
G

Karet de Grote-Hogeschool Antwerpen 
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas ,
Sint-Jozefstraat 35, 201 8 Antwerpen
T 03 223 69 70 F 03 223.69 89 E abkldkdg.be

open van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur 
gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

i

open: donderdag t/m zaterdag 15-18 
en na afspraak

EDWIN ZWAKMAN

open :

internet : 
e-mail :

do-vr-za 14 -18 uur 
zo 10.30 -13.30 uur 
en na afspraak

http://www.artsite.be/c.devos 
galcdevos @ hotmail.com

24 januari - 2 maart 2002
OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U

KANAL 20 B ARTHELEM YLAAN 20 1 000 BRUSSEL TEL/FAX 02 / 514.01.23

03.02 - 31.03.2002

FEB.3.2002 Curator Edith Doove
Alicia Framis - Dora Garcia - Dan Graham - On Kawara - Koen Vanmechelen - Franz West

Focustentoonstelling : Een bijzondere ontmoeting Curator Piet Boyens 
met o.a. : Edgard Tytgat - Ossip Zadkine - Marc Chagall - Floris Jespers - Frits Van den Berghe - 
Leon de Smet — Gustave de Smet

openingsuren museum: di-vr 13-17u / za, zo- en feestdagen 11-17u / ma gesloten
structurele sponsors: Bank Degroof / C&A / Europabank / Hulp der Patroons / Ipsen I Nationale Loterij / UA Scania 
met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem ! Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap

museum Dhondt-Dhaenens

MW

Museumlaan 14, B-9831 Deurle, België 
tel. +32-9-282 51 23 - fax +32-9-281 08 53 
info@museumdd.be - http://www.museumdd.be

VAN LAERE CONTEMPORARY ART
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24 januari 2002 - 2 maart 2002 VOLUME 1
Dieter Appelt - Ronny Delrue - Denmark - Serse - Juan Uslé - Franz West

7 maart 2002 - 13 april 2002 PETER DE CUPERE
__________________________________ OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U. • ___________________________________________

VERLATSTRAAT 23-25 2000 ANTWERPEN-BELGIË TEL 32-(0)3-257.14.17 FAX 32-(0)3-257.14.25

Christine.de
usefs.skynet.be/gdlerie_cd
abkldkdg.be
http://www.artsite.be/c.devos
hotmail.com
mailto:info@museumdd.be
http://www.museumdd.be


J.& JA. van Nieukerken Dakota, 1935, collectie Dutch Dakota Association

Duin en kruidberg. Santpoort, 1906, © NAi collectie

bouwkundige ontwikkelingen, bijna vergeten. Nu wordt in 
de grote zaal van het NAi echter een tip van de sluier opge
licht, met een selectie van de - op papier - mooiste ontwer
pen voor woonhuizen die in de afgelopen eeuw onder indivi
dueel opdrachtgeverschap tot stand zijn gekomen.
De Nederlandse woningbouw is hoofdzakelijk bekend van
wege het hoge niveau van de sociale sector, maar de ten
toonstelling Uit Eigen Huis laat overtuigend zien dat er wel 
degelijk altijd een markt van particuliere opdrachtgevers 
heeft bestaan. Architecten hoefden hier niet op elke vier
kante meter te beknibbelen, maar konden met een ruim bud
get vormgeven aan luxe en comfort. Omgetoverd in een rood- 
veloursen parcours van gangen en inhammen lijkt de grote 
zaal in het NAi een eerbetoon te zijn aan de rijkdom van de 
virtuoze presentatietekeningen. Het velours roept zowel as
sociaties op met een moderne gelegenheid om te loungen, 
als met de zware gordijnen en tapijten die de geluiden in 
oude en voorname villa’s dempten, en de kou buiten de deur 
hielden.
Het opzet van de tentoonstelling is eenvoudig: elke gang 
van het parcours is gewijd aan een thema, namelijk wonen 
in de stad, in suburbia, op buitenplaatsen, in de Koloniën 
en, als vrolijke gimmick, in dierenverblijven. Het kippen
hok dat Michel de Klerk ontwierp bij Huis Bileken (1914) 
of het eendenhok van A.C. Bleys zijn uitbundige mini- 
paleisjes. Vondsten als deze verrassen, en ook de talloze in
trigerende details van de tekeningen houden de bezoeker 
staande. Tot de hoogtepunten van de tentoonstelling beho
ren zeker de presentatietekeningen van P.J.H. Cuypers voor 
Kasteel de Haar (1891). Ze laten zien hoezeer deze enorme 
opdracht een Gesamtkunstwerk was. De ruïne van het kas
teel te Haarzuilens werd, in opdracht van Etienne baron van 
Zuylen van Nijevelt de Haar, herbouwd tot een gotisch 
droomkasteel, waarvan elke vierkante centimeter vorm
gegeven werd, tot de sleutels en drinkglazen toe. De vraag 
is echter hoe tevreden de geldschieter, barones Hélène de 
Rothschild, met Cuypers’ middeleeuwse fantasieën was. 
Haar eigen slaapkamer liet ze in het buitenland ontwerpen 
bij de firma Maple & Co., die voor een lichtvoetig wit-blauw 
interieur zorgde, versierd met stucco guirlandes en met - op 
de presentatietekening - rozen in vazen geschikt.
Intrigerend is ook de geschiedenis van de Villa Rozenhof 
die door A.L. van Gendt ontworpen werd voor Graaf W. 
Rechterenlimpurg: een monumentaal pand met een statige 
marmeren vestibule die toegang bood tot de eetzalen, de 
salons, de biljartkamer voor de heren, de desert- en bloemen- 
kamer voor de dames en de speelkamer voor de kinderen. 
Het geheel bood ruimte voor een huiselijk familieleven, maar 
zeker ook voor representatieve ontvangsten en bijbehorende 
efficiënte logistiek. Naast het monumentale trappenhuis dat

Clifford Brooks Stevens & Edward P. Schreyer 

strijkijzer Petipoint, 1941, 
producent Waverly Tool Co., U.S.A., 

collectie Stedelijk Museum, Amsterdam

bekroond werd met een koepel, bevonden zich de lift, de 
zilverkast en serviezenkamer, de toiletten en het trappen
huis voor de dienstbodes. Na nauwelijks twee jaar te zijn 
bewoond, werd de villa in 1895 echter verkocht aan een 
levensverzekeringsmaatschappij die er zijn kantoor van 
maakte. De tentoonstelling biedt geen uitleg over deze dra
matische wisseling in bestemming, maar het is ook ondoen
lijk om van de tientallen tentoongestelde projecten de indi
viduele geschiedenissen uit de doeken te doen. Wat wel 
verbazing wekt, is de conclusie in de toelichting op de ten
toonstelling “dat de plattegronden door de decennia heen 
weinig veranderd blijken te zijn. Mensen wonen groter en 
hebben meer ruimte nodig, maar ingrijpende wijzigingen in 
het opzet van de woning hebben zich nauwelijks voorge
daan”.
Als deze tentoonstelling iets aantoont, dan is dat wel het 
tegendeel. De woonpaleizen van architectenbureaus als Van 
Gendt, Cuypers, De Bazel, Van Nieukerken en Salm maak
ten plaats voor lichte, kleinere villa’s als die van Van Dillen, 
Haan, Maaskant en Salomonson, waar het wonen op veel 
informelere wijze gestalte kreeg. De presentatieschets van 
het woonhuis Gooden (1963-66) van het bureau Maaskant, 
Kroos & Van Dommelen laat de vrouw des huizes lui in een 
comfortabele stoel op het terras zitten, de krant lezend en 
met de hond aan haar zijde. Vanuit de open keuken komt 
manlief met twee aperitiefglazen aanlopèn. Tuin, terras, li
ving en keuken lopen vloeiend in elkaar over, slechts ge
scheiden door een glazen pui over de volle breedte van de 
woonkamer. Ook de slaapkamers boven hebben als buiten
muur een schuifpui, die hen toegang biedt tot een privé-bal- 
kon aan de tuinzijde. Frans van Dillen schreef op de teke
ningen voor woonhuis Werkum (1964-1968): “Geen 
tussenvormen zonder betekenis. Dus: geen gangen! Wat tus- 
sen de dingen is, is het wonen.” Ook hier zijn de woonka
mer, de open keuken en het terras de spil van de woning. De 
centrale ontvangsthal en het bedienend personeel zijn dan 
reeds lang verdwenen, evenals de strikte sexe- en functie
scheiding van de vertrekken.
Het doel van de tentoonstelling om een groter publiek ken
nis te laten maken met het mooiste uit ‘eigen huis’, is zon
der meer geslaagd. Niemand die hier buitenkomt, kan nog 

beweren dat archieven stoffig en saai zijn. De vormgeving 
van het parcours en de selectie van het archiefmateriaal 
zijn zo verleidelijk dat ze de toeschouwer als vanzelf met 
de neus op andere tijden drukken. De bedoeling van Aaron 
Betsky, de nieuwe directeur van het NAi, om met deze ten
toonstelling tevens een bijdrage te leveren aan het actuele 
(politieke) debat in Nederland over particulier opdracht
geverschap, lijkt er echter met de haren te zijn bijgesleept. 
De bemoeienissen van de politiek met de hedendaagse 
woningmarkt komen voort uit onvrede met de massa
productie van rijtjeswoningen, waar de woonconsument 
geen enkele inspraak heeft. Voor elke wens die afwijkt van 
de standaardindeling en -uitrusting, bijvoorbeeld wat de 
keuken en het sanitair betreft, moet op dit moment een se
rieuze meerkost worden betaald. Met het individuele 
opdrachtgeverschap dat de overheid nastreeft, zal ze hoog
stens bereiken dat Jan Modaal meer keuzevrijheid heeft. 
De allure van huizen als die op de tentoonstelling is vol
strekt onbereikbaar: die blijft zoals vroeger voorbehouden 
aan de elite. Het getoonde archiefmateriaal kan dus geen 
voorgeschiedenis of referentiebeeld bieden voor de hui
dige discussie, en dat lijkt me ook niet noodzakelijk. Soms 
kan de geschiedenis ook standpunten verhelderen door ons 
juist het tegendeel te laten zien.
Uit Eigen Huis. De mooiste huizen uit de collectie van het 
NAi is nog tot 27 januari 2002 te zien in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). (Petra Brouwer)

STREAMLINE. THE DAWN OFTOMORROW.In 1929 
publiceerde Clarence Perry, een van de meest vooraanstaande 
socioloog-stedenbouwkundigen van de Verenigde Staten, 
zijn plannen voor de neighbourhood unit: een model suburbia 
met autoluwe en autovrije straten en vrijstaande eengezins
woningen rondom een centraal gelegen groene openbare 
ruimte. Het plan toonde sterke overeenkomsten met de Eu
ropese tuinsteden die rondom de grote steden werden ge
bouwd, met één cruciaal verschil. De Europese tuinsteden 
waren opgezet als ideale dorpsgemeenschappen voor de ar
mere bevolkingslagen: gezinnen met kinderen, vrijgezellen, 
weduwen, ouden van dagen kregen allemaal een plek toe
gewezen. Perry daarentegen presenteerde zijn neighbour
hood unit als een tijdelijke woonplaats voor ouders met kin
deren, waar het collectieve ideaal van het beschermde gezins- 
en buurtleven de opvoeding vergemakkelijkte. Zodra de kin
deren het huis uit waren, zouden veel echtparen weer naar 
de stad trekken, aldus Perry, naar een kleiner appartement. 
Ze beschikten over meer vrije tijd en wilden weer gebruik 
maken van de culturele mogelijkheden van de stad. De 
neigbourhood unit was een goed ontworpen wijk-op-maat 
voor een specifieke doelgroep, die een alternatief moest bie
den voor de monotone buitenwijken waar geen steden
bouwkundige of architect aan te pas was gekomen.

Het nieuwe jaarboek
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Ellen Augustynen .Karel Breugelmans •Esther Bruggirik-Goeie De Bruyn - De Decker • Xaveer De Geyter GEERT GOIRIS
Christine de la Garenne‘ Francis Denys • Johan De Wilde • Stefaan Oheedene • Lieve D'hondt • Ellen Ane Eggen

Alice Evermore

Frank Snyders

Frederic Geurts • Geert Goiris » Sagi Groner • Lucie Renneboog ■ Els Roelandt Francis Smets
12 januari - 16 februari 2002
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ALERIE MEERT RIHOUX
tot en met 19 januari 2002 THOMAS STRUTH 

8 februari tot en met 16 maart 2002 MARIO AIRO —
RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL 
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN DI T/M ZA 14.30 - 18.00
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GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

06/01 t/m 27/01 
jubileumtentoonstelling 20 jaar Galerie Llesbeth Lips

03/02 t/m 10/03 
Casper Hoogzaad

E
GALERIE MAAS

Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 
tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

12/01 t/m 24/02 
Multiples 

Willem van Hest, Mattie Schilders, 
Carina Riezenbos, Piet Stokmans

à
#

23 februari -17 maart 2002
Risk Hazekamp / "el paso"

smokkel prijs 2001

SABINE MOOIBROEK
publieke prijsuitreiking

3 februari 2002
tijdens opening van het Rotterdamse filmfestival 

satellietstad Maastricht 
voor meer informatie zie website

M Kgalerie.nl
Witte de Withstr. 53 3012 BM Rotterdam tel/fax 2130991 wo-zo 13.00-18.00

06/01 t/m 10/02 
Beat Streuli

17/02 t/m 17/03 
Frederieke Feldmann

smokkesch m ugges muggle
I999200C

PHOEBUS•ROTTERDAM
Eendrachtsweg 61 3012 LG Rotterdam tel/fax 4145151 wo-zo 13.00-17.00

t/m 20/01 
Tineke Bouma, Toshiya Kobayashi 

25/01 t/m 12/03 
Arjan Janssen, Stephan Gritsch

NL3 van Sabine Mooibroek in cafés
AMSTERDAM ANTWERPEN MAASTRICHT

8/9/10 FEBRUARI

www.heimat.de/ smuggle 
smokkel.info@gmx.net 
tel / fax.: + 31. 43. 3436149
met dank aan: mondriaan stichting, ministerium fur arbeit, soziales und 
stadtentwicklung, kultur und sport des landes nrw, gemeente 
maastricht, provincie limburg in belgië en nederland, büro für freie 
kulturarbeit in nrw, bundeskanzleramt fur kunst, euregio, Vlaamse 
gemeenschap, ministère de la culture luxembourg en alle partners

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

t/m 13/01 
Small Works VII 

Art & Language en Abramsen tot Ziach en Zorio

20/01 t/m 03/03
Marjolijn van den Assem, Qiangli Liang, Patrick Merckaert

Galeries

opening 23 februari @ 17.00 
locatie Brusselsestraat 114

Centrum voor 
Hedendaagse 

Kunst 
Maastricht

1,2, en 3 februari 2002
filmfestival "ter plekke..."

2 februari - 3 maart2002
Wineke Gartz / hit the feeling
opening 2 februari @ 17.00
locatie Parrallelweq 101_______  ____________

9

N

A

Y .
Cortenstraat3 
6211 HT Maastricht 
T 0031 (0) 43 351 0175 
F 0031 (0) 43 351 0176 
hedah@niew.nl 
www.niew.nl/hedah

openingstijden:
gesloten 9/10 februari

3%q- 17.00
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TENTOONSTELLING 
25-1 > 23-3 2002

Bertrand Hugues
Histoires Naturelles
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Open Woensdag > Zaterdag 
14u - 18u en op afspraak

Barthélemylaan 11
1000 Brussel

+ 32 2 514 21 01
+ 32 2 514 26 82
archetype .bxl@skynet.be

.archetype.be

CONTEMPORARY FINE ART PHOTOGRAPHY
I AALSTSTRAAT 7/RUE D'ALOST/1000 BRUSSELS I

I TEL: +32 (475133 75 66 / FAX: +32 (53) 70 00 37 I
GDG@EYE-SEE.COM / WWW.EYE-SEE.COM

I 10/1-23/2: thursday-Saturday/13.00-17.00 I 
and by appointment I closed : 10/2 - 20/2

3

$

Wilhelminapark 1 Tilburg 

dinsdag - zondag 11-17 uur 

www.depont.nl
3 6

Kgalerie.nl
http://www.heimat.de/
mailto:smokkel.info@gmx.net
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Perry meende om een aantal redenen dat de tijd rijp was 
voor zijn idee. Ten eerste was de mobiliteit dermate toege
nomen dat hierop een stedenbouwkundig antwoord moest 
komen: woonwijken moesten worden afgeschermd van door
gaand verkeer. Verder zouden zijn units meer rekening hou
den met de moderne economie, die luxegoederen als auto’s, 
designmeubels en huishoudelijke apparatuur voor steeds 
meer mensen beschikbaar maakte. Door de toenemende 
welvaart waren mensen veeleisender geworden. Waar men 
eerst genoegen nam met een nieuwe overjas, wilde men nu 
een overjas van een bepaald model. Perry gaf voorbeelden 
van talloze advertenties die hun producten niet aanprezen 
vanwege het nut, maar vanwege de lifestyle die ze uitdroe
gen. Woontijdschriften lieten mensen verschillende 
inrichtingsmogelijkheden zien, als een Dutch breakfast-room 
of een living in Louis XIV-stijl. Binnen afzienbare tijd, al
dus Perry, zouden mensen geen genoegen meer nemen met 
een comfortabel huis in een non-descripte omgeving. De 
neighbourhood unit bood gezinnen niet alleen een huis dat 
bij hun levensfase paste, maar ook een woonomgeving.
Op de tentoonstelling Streamline. The Dawn of Tomorrow, 
in het Stedelijk Museum in Amsterdam, is het lifestyle- 
verschijnsel waar Perry over schreef in al zijn facetten te 
bestuderen. Perry’s woonwijk-op-maat had weinig succes 
omdat het creëren van openbare ruimte nauwelijks moge
lijk was zonder overheidsfinanciering. De in het Stedelijk 
Museum tentoongestelde consumptieartikelen veroverden 
echter moeiteloos een plaats in de Amerikaanse huishou
dens. Auto’s, vloerbedekking, stofzuigers, radio’s, scheer- 
apparaten, waterkannen, stoelen, ventilatoren; allemaal wer
den ze aangeraakt door de toverstok van het design dat op 
zijn beurt de zintuigen van de consument op scherp zette. 
Het enige waarin de overheid de industrie behulpzaam was, 
was de benodigde mentaliteitsverandering. Het zelfbeeld van 
Amerika als een hardwerkende en godvruchtige samenle
ving, waarin luxe en begeerte als moreel verwerpelijk wer
den beschouwd, moest worden omgebogen. De consump- 
tie-economie werd gepropageerd met leuzen als “democracy 
means material goods” en “spend and be a patriot”. Luxe 
kreeg een positieve connotatie door de associatie met ge- 
zondheid, hygiëne en welbevinden. Een moderne huisvrouw 
kiest voor Sealexlinoleum, maant een advertentie: “perfectly 
smooth surface with no cracks and crevices to catch dirt 
- exceptionally sanitary and easy to clean”.
De vormgeving die onder de noemer streamline bekend is 
geworden, met als bekendste ontwerper Raymond Loewy 
(1893-1986), wist als geen ander de moderniteit met alle 
bijbehorende associaties te visualiseren: mobiliteit, snelheid, 
lichtheid, hygiëne, communicatie, ze bleken zelfs op een 
strijkijzer of bureaulamp overdraagbaar. Aluminium, veel
vuldig gebruikt door de vliegtuigindustrie, en nieuwe 
kunststofmaterialen als bakeliet, waren de favorieten mate
rialen voor streamline producten. De zo kenmerkende afge
ronde hoeken en quasi-aerodynamische strips en vormen 
gaven Ook een onhandelbare Hoover-stofzuiger het aanzien 
van een licht, makkelijk wendbaar apparaat, en de tentoon
gestelde auto’s dragen tot de verbeelding sprekende namen 
als Pontiac Silver Streak (General Motors 1948) en Lincoln 
Zephyr V12 (Ford 1941). Van de Studebaker Champion, in 
1954 ontworpen door Raymond Loewy, is de bakelieten re
plica speelgoedauto te zien, die een jaar later door de 
Tsjechoslowaakse fabrikant Tatra op de markt werd gebracht. 
Streamline. The Dawn of Tomorrow is de afscheidstentoon- 
stelling van conservator toegepaste kunst en vormgeving 
Reyer Kras, die ervoor zorgde dat de collectie van het 
Stedelijk Museum werd uitgebreid met streamline objecten. 
Nog geen twee decennia geleden werd aan deze producten 
van styling en commercie geen enkele artistieke en formele 
kwaliteit toegekend. Amerikaanse vormgeving werd niet 
verzameld in Nederlandse musea, die zich als bewaarplaats 
zagen van de Nederlandse toegepaste kunst en die van het 
Europese modernisme, en die met de schaamte-loosheid 
waarmee overconsumptie werd aangewakkerd (“aesthetics

Jean Nouvel

Beeld van het congrescentrum van Luzern, 1992-2001, 
foto: Georges Fessy

of waste”; “discipline of consumption”) niets van doen wil
den hebben. Bij het lezen van de citaten op de tentoonstel
ling borrelt dit gevoel van ongemak af en toe weer op. Niet 
alleen vanwege de merkwaardige actualiteit van een aan
sporing als “spend and be a patriot”, die weer van stal werd 
gehaald toen na de ramp op 11 september voor de ineen
storting van de Amerikaanse economie gevreesd werd. Maar 
ook omdat de onverbloemde verheerlijking van de over
consumptie van de jaren dertig, veertig en vijftig ons gena
deloos een spiegel voorhoudt. Ongewild vraag je je af hoe 
het zover is kunnen komen dat we willoos onze kleding in 
de Leger des Heilszak stoppen en de stoelen bij het grof vuil 
zetten. Collectief gehoorzamend aan wat ontsproten is aan 
enkele geniale breinen van de vormgevingsindustrie.
Streamline. The Dawn of Tomorrow. American Design 
‘30- ’55 loopt tot 24 februari 2002 in het Stedelijk Museum, 
Paulus Potterstraat 13, 1070 AB Amsterdam (020/ 
573.27.37). (Petra Brouwer)

JEAN NOUVEL. Een indrukwekkende tentoonstelling in 
het Parijse Centre Pompidou. Een knappe kleurenpublicatie. 
Lyrische themanummers in dé Franse architectuurbladen 
AMC en l’Architecture d’Aujourd’hui. Een rist enorme pro
jecten in uitvoering in Europa, Noord-Amerika en Azië. Voor 
de Franse architect Jean Nouvel lijkt het moment aangebro
ken om zich publiek te bekennen tot het illustere gezelschap 
van internationale sterarchitecten. Dat die outing nu pas ge
beurt is in zeker opzicht verbazingwekkend. Nouvel is één 
van de architecten die zich een stevige reputatie opbouwde 
ten tijde van de Grands Projets van Mitterand en sindsdien 
op geregelde tijdstippen in de belangstelling staat met een 
grootschalig gebouw, zoals het Institut du Monde arabe 
(Parijs, 1987), het Euralille-winkelcentrum (Rijsel, 1994) 
of zijn congrescentrum in Luzem (2001). Met die verschil
lende prestigeprojecten heeft hij geleidelijk aan zijn eigen 

architecturale canon ontwikkeld, die vooral gebaseerd is op 
een hoogtechnologisch, maar tegelijk bijzonder poëtisch 
gebruik van glasgevels, metaalweefsels, staalstructuren en 
clair-obscurcontrasten. De zelfverzekerde grootschaligheid 
van zijn bouwkunst, het dwepen met hightech en het uitge
kiende spel van chique oppervlaktematerialen geven Nouvels 
architectuur letterlijk en figuurlijk een glad karakter, soms 
omschreven als onkritisch, steriel of al te esthetisch.
Dergelijke kritieken zullen door de huidige tentoonstelling 
in het Parijse Beaubourg niet zo snel worden ontzenuwd. 
Zo betreurde de Franse krant Le Monde, hoewel overtuigd 
door de kunde van de meester, toch Te manque d’aspect 
critique’, T’éloge du moi’ en Te prétexte esthétique’ van de 
expositie; kritieken die direct toepasbaar blijken op het com
plete oeuvre van Nouvel. De treffende parallellen tussen expo 
en oeuvre komen voort uit het feit dat het om een autobio
grafische tentoonstelling gaat die door Nouvel zelf is 
geënsceneerd, waardoor het voorgestelde overzicht tegelijk 
een ontwerp is. Maar de specifieke waarde van de tentoon
stelling ten opzichte van de andere ontwerpen ligt in haar 
suggestie dat de vermeende oppervlakkigheid van Nouvels 
architectuur verbonden is met de manier waarop hij door
gaans zijn ruimtes ensceneert: als een complexe, architectu
rale collage van verschillende beelden.
Het belang van het begrip ‘beeld’ voor Nouvel wordt al dui
delijk in de gang naar de eigenlijke tentoonstelling. Er zijn 
zes flatscreens opgehangen waarop de architect zijn visie 
verkondigt op een aantal onderwerpen. Op één van de beeld
schermen verdedigt hij de stelling ‘tout est image’, en vanaf 
de eerste kamer van de expositie blijkt hoe letterlijk Nouvel 
deze these wel neemt. In een compleet zwart aangeklede 
ruimte zijn de wanden grotendeels uitgewerkt als verticale 
lichtbakken. Op die Verlichte platen staan honderden dia- 
raampjes naast elkaar gerangschikt. Het arsenaal van dia- 
beelden bestaat uit foto’s, computersimulaties en collages

LANDSCHAP = BEELD
(S FEBRUARI 2002)

-Een project voor afgestudeerden van 
HOGESCHOLEN EN UNIVERSITEITEN DAT DE 

DEUR OPENT VOOR EEN INHOUDELIJKE EN 
PEDAGOGISCHE VERNIEUWING EN VERBREDING 

VAN HET KUNSTONDERWIJS IN VLAANDEREN.

Info en Inschrijving 
bij Geertrui Ivens of Greet RAMAEL 

via info@ASKwdrkbhdps.be - 
www.ASKworkshops.be of schriftelijk

Tel.: 09/264.78.60 - 0497/54.53.1 1

AS KI VZW 

p/A RUG - Vakgroep Architectuur en Stedenbouw 
PLATEAUSTRAAT 22 - 9000 GENT

TEL.: 09/264. 78.60 - 0497/54.53.1 1

WWW.ASKWORKSHOPS.BE 

INFO@AS KWORKSHOPS.BE

■ GESPREKKEN OVER DE BLIK OP HET LANDSCHAP

EN DE VERHOUDING TUSSEN OBJECT EN OMGEVING
( 1 O.OOU - 1 2.3OU)

■ PRESENTATIES EN LEZINGEN OVER LANDSCHAP

EN INFRASTRUCTUUR c.A.00L - 1 7.OOU)

PROGRAMMA OP WWW.ASKWORKSHOPS.BE 

KUNSTENCENTRUM VOORUIT,

St. pietersnieuwstraat 1 23, 9000 Gent
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Stedelijk 
Museum BUREAU AMSTERDAM

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

DE APPEL NIEUWE SPIEGELSTRAAT 10 1017 DE AMSTERDAM
T 31(0)20 6255651 F 31(0)20 6225215 PRESS@DEAPPEL.NL WWW.DEAPPEL.NL OPEN TUESDAY TILL SUNDAY11 -18 H

SAMSTERBAMEREVISITED’
25 JANUARY TO 24 MARCH 2002 curated by tobias berger (kassel), annie fletcher (Dublin) & lorenzo benedetti (ROME)

Galerie de Expeditie
—-
ErikAndriesse Marin Kasimir

tekeningen

19 januari tm 23 februari 2 maart tm 6 april

Galerie de Expeditie Leliegracht 47 T 020.620 47 58 wo tm vr 10.30 - 18.00 uur
Zsa-Zsa Eyck 1016 GT Amsterdam F 020 - 624 62 20 za 14.00 - 18.00 uur

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

MARINA ABRAMOVIC january 12 - february 16 2002
The Hero [for Antonio]

KIKI LAMERS February 23 - march 30 2002
New Kiki Larners - Tender age published by Artimo, essays by Oan Cameron and Anna Tilroe

annet gelink gallery Laurierstraat 187-189 I NL- 1016 PL Amsterdam Itel: +31.20.330 20 66 I fax: +31.20.3302065 I annet.gelinklSwxs.nl I open tuesday to friday 11 am-6 pm I Saturday 1-5 pm

RLEETTEIER RRT I

JOHAN TAHON POLYESTERSCULPTUREN

CHRISTOPHE DENYS.SCHILDERIJEN 29 JUNI_08 SEPT

OPEN : DO. VR. ZA. ZO. 14_18U MUSEUMLAAN 16_B 9831 DEURLE (NAAST MDD) TEL 09 282 77 93_GSM 0496 54 44 54
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2 Exploding Cinema — videoclips
31/01 — 03/02

In het kader van het International Film Festival Rotterdam - 
weekend Maastricht.

marres

Bik Vander Pol (en gasten) ::: 
15/02—: 24/03 .

In het kader van het hortus-project.

manes — postbus 275 6200 ag — capucijnenstraat 98 maastricht nl — www.manes.org 
131 (0)43 327 02 07 — f 31 (0)43 327 02 08 — manes@cobweb.nl
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die samen een veelkleurig mozaïek vormen. Aan beide zij
den van de kamer bevinden zich twee grote galerijen waar 
de belangrijkste projecten van de jongste zes jaar worden 
voorgesteld. Elk ontwerp wordt uitgelegd in een gedreven 
tekst, en verder enkel gevisualiseerd met een aantal zeer grote 
computercollages. De digitale simulaties van de projecten 
zijn erg precies uitgewerkt en ingepast in hun omgeving. Ze 
tonen vooral gevel- en interieurzichten; wie meer wil weten 
over de interne organisatie van de projecten, moet maar gaan 
zoeken in de plannen op de computers in een volgende zaal. 
De stijl van tekst en beeld doet wat denken aan die van een 
architectuurwedstrijd: bevlogen, bedekt, aanmatigend. Echte 
plannen zijn er enkel te zien van twee stedenbouwkundige 
projecten in Parijs. Ze worden gepresenteerd in de lange 
centrale gang van de tentoonstelling, samen met ontwerp- 
beschrijvingen, schema’s, videoreportages en een bijhorende 
geluidsband met voetbalgejuich en vogelgetjilp. Via deze 
gang kom je ook in de grootste zaal van de tentoonstelling, 
waar een gigantische dia-installatie continu drie volledige 
wanden vult met beelden van Nouvels belangrijkste realisa
ties.
Die enorme diaprojecties vormen, samen met de talloze 
computersimulaties, de meest indrukwekkende en boeiende 
beelden van de tentoonstelling. Ze leggen uit wat Nouvel 
met zijn these ‘tout est image’ bedoelt: de dia’s en simula
ties tonen niet enkel zijn architectuur, maar evenzeer de 
omringende natuur, de skyline van New York, idyllische 
binnentuinen, gigantische projecties, het wolkendek, enzo
voort. De overvloedige aanwezigheid van dit soort beelden 
op de tentoonstelling suggereert dat Nouvel zijn architec
tuur vooral inzet als een kader om een complex beelden
arsenaal te ordenen. Zo worden de mogelijkheden van 
computersimulaties vakkundig ingezet voor een enscenering 
waarin verschillende beeldvlakken op elkaar worden gelegd: 
een glasgevel, een achtergrond, een spiegeling, een projec
tie. Maar de specifieke kwaliteit van de tentoonstelling 
spreekt nog het best uit de langzaam voorbijschuivende, gi
gantische dia’s in de grote zaal. In de afbeeldingen van het 
Congresgebouw van Luzem bijvoorbeeld, is een bepaalde 
scène samengesteld uit beelden van het mat spiegelende dak, 
de weerkaatsing op het water, de open ruimte onder het dak 
en de bergen in de verte. Hier blijkt hoe vernuftig Nouvel de 
verschillende oppervlaktes van een ruimte bewerkt, en hoe 
hij ze inzet om een totaalbeeld te construeren dat de ruimte 
zelf meestal ver te buiten gaat. Net als zijn andere projec
ten, is de tentoonstelling van Jean Nouvel weliswaar glad, 
dwangmatig en bijwijlen onoverzichtelijk; toch maakt ze 
duidelijk hoe zijn ensceneringen zijn opgebouwd als een 
complex samenstel van verschillende beelden en verschil
lende schalen.
De tentoonstelling Jean Nouvel loopt nog tot 4 maart in het 
Centre Pompidou, Rue Saint Martin in Parijs (01/ 
44.78.12.33; www.centrepompidou.fr). Het materiaal van de 
tentoonstelling is grotendeels verzameld in een gelijknamige 
kleurenpublicatie. (Dries Vande Velde)

Aanwinsten

BART VAN DER LECK IN KRÖLLER-MÜLLER. 
Het Kröller-Müller Museum (Otterlo) heeft begin decem
ber bij Christie’s Amsterdam Compositie met grijze streep 
(1956-58) van Bart van der Leek (1876-1958) verworven 
(prijs: € 310.000). De compositie, tevens het laatste mo
numentale schilderij van Van der Leek, heeft een bijna 
vierkant formaat (110 centimeter hoog, 105 breed) en 
brengt elf geometrische vormen samen tegen een witte 
fond: rechthoeken, al dan niet afgeknot, omkaderen links 
en rechts het beeldveld; de ‘middenzone’ wordt bezet door 
drie vierkanten op hun punt of op hun kant, en centraal 
bovenaan en onderaan bevinden zich respectievelijk een 
omgekeerde gele driehoek en een grijs balkje - de be
wuste ‘grijze streep’. De vormen zijn zo geschikt dat het

Bart van der Leek

Compositie met grijze streep, 1956-58

geheel - ondanks de strakke geometrie en de puristische 
‘Stijl’-kleuren - nog net iets heeft van een geabstraheerde 
fysionomie: een soort bouwdoosgezicht met de vierkan
ten op de ‘plaats’ van oog en mond, de streep als kin, en 
de omgekeerde driehoek als voorhoofd. De vormen zit
ten keurig ingepast in een (staand) rechthoekig veld, met 
rondom nog een witte restruimte. Zelfs de meest abstracte 
vormenconstellaties van Van der Leek manifesteren zich 
nog als een ‘gestalt’, een entiteit die binnen het beeld
vlak wordt geprojecteerd, maar niet vanuit het vlak tot 
stand komt. Het vlak is slechts drager, ontvangend scherm 
en geen vertrekpunt van het beeldende proces. Dat is het 
verschil met Mondriaan, die in de meest concrete zin van 
het beeldvlak vertrekt: Mondriaan realiseert het vlak.
Dat Bart van der Leek ook al voor stichtster Hélène Kröller- 
Müller een leidende rol speelde, mag blijken uit twee 
ontwerptekeningen die de ‘grote’ aanwinst begeleiden. Het 
ene blad toont een ontwerpschets voor een stoelbekleding 
en een tapijtje, bestemd voor Jachthuis St. Hubertus 
(Hoenderloo), dat architect Berlage in de jaren 1915-1920 
bouwde voor de familie Kröller-Müller. Het andere is een 
ontwerpschets voor een tapijt, dat mogelijk besteld werd door 
Hélène Kröller-Müller. (Dirk Pültau)

VERDER IN KRÖLLER-MÜLLER. Recent wist Kröller- 
Müller nog twee aanwinsten te melden. Zo werd de nieuwe 
‘buitensculptuur’ Fontein (1996-2001) van Miroslaw Balka 
(° 1958) gerealiseerd - aanleiding tevens voor de inmiddels 
afgelopen tentoonstelling Eclipse. Het museum bezat al 
Balka’s werk voor Sonsbeek ’93, naast een serie tekeningen 
gemaakt tussen 1992 en 1996.
Daarnaast verwierf Kröller-Müller maar liefst twintig wer
ken van Anselm Kiefer, gaande van werken op papier uit de 
jaren ’70 tot de letterlijk ‘loodzware’ recente creaties. Deze 
groep kan in de verzameling aansluiten bij een ruim ensem
ble van A.R. Penck, waarvan in 1999 en 2000 een ruime 
keuze werd verworven, bestaande uit beelden en werken op 
papier (wat past in de logica van Kröller-Müller, dat een 
specifieke aandacht voor sculptuur koppelt aan het verza
melen van ‘beeldhouwerstekeningen’).
Wellicht is het geleden van de aanwinst van Constantin 
Brancusi’s Tête d’enfant endormi (1908) in 1999- de tweede 

Brancusi in de verzameling, naast het in 1995 verworven Le 
commencement du monde (1924) - dat Kröller-Müller nog 
iets kocht dat aanspraak kon maken op enige pers
belangstelling. Wat niet wegneemt dat een meer gedetail
leerde blik op de aankooplijsten (van de laatste drie jaar) 
nog interessante nieuwigheden oplevert. Bij de ‘historische 
modernen’ uit de Nederlandse kunst is er werk van Isaac 
Israëls, Chris Beekman en Charley Toorop. Van Israëls ju
nior werd een jeugdwerk aangeschaft, De schermles uit 1880, 
geschilderd op 15-jarige leeftijd. Van Charley Toorop note
ren we twee schilderijen met de landschappelijke titels 
Gezicht op Schoort (1920) en Herfst (1950); en van Chris 
Beekman, een kunstenaar die wel contact had met De Stijl, 
maar zich (eigenlijk zoals Van der Leek) nooit definitief tot 
de abstractie bekeerde, kocht men Werklieden uit 1915.
Bij de naoorlogse kunst vallen (in het jaar 2000 gerealiseerde) 
aankopen op van Marcel Broodthaers, Gilbert & George 
(werk uit de jaren zeventig) en Richard Long (Twelve Circles 
of Sticks-Amsterdam 7 December 1973-27 January 1974). 
In 2001 werden bovendien drie schilderijen van Jo Baer ge
kocht, twee uit 1960-1961 en één uit 1972.
Bij de jonge Nederlandse kunst merken we tijdens de laatste 
drie aankoopjaren de namen op van Rudi van de Wint, 
herman de vries, Joost van der Toom en Tom Claassen. Ten
slotte kocht het museum in 1999 Lands chap met de dikke buik 
van Thierry de Cordier. (D.P.)

Publicaties

EXPO 58. Het doctoraal proefschrift dat kunsthistorica 
Johanna Kint afgelopen jaar aan de Technische Universiteit 
van Delft verdedigde, is de eerste gepubliceerde, weten
schappelijke monografie over de Algemene en Universele 
Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel. Tot nu toe is er 
over de Brusselse Expo maar weinig verschenen; zelfs een 
aantal recent gepubliceerde overzichtswerken over wereld
tentoonstellingen — zoals Ephemeral Vistas van Paul 
Greenhalgh en Architectuur van instructie en vermaak van 
Pieter van Wesemael - besteden nauwelijks aandacht aan 
Expo 58. Kints studie Expo 58 als belichaming van het hu
manistisch modernisme wil deze ‘leemte’ in de wetenschap
pelijke literatuur goedmaken. In haar inleiding wijst ze met 
nadruk op de betekenis van Expo 58 als “eerste internatio
nale naoorlogse manifestatie op wereldschaal”.
Zoals de titel van haar studie aangeeft, behandelt Johanna 
Kint Expo 58 vanuit een specifieke, ideologische invalshoek. 
In de eerste twee hoofdstukken bespreekt Kint een aantal 
cruciale, algemeen culturele ideologieën of utopieën van de 
naoorlogse periode. De volgende drie hoofdstukken zoomen 
in op de wijze waarop deze wereldtentoonstelling - onder 
het motto ‘Voor een Menselijker Wereld'/'Pour un Monde 
plus Humain’ - humanistische idealen heeft gepromoot. 
Tenslotte evalueert Kint in de twee laatste hoofdstukken kort 
de ideologische vooronderstellingen achter recentere wereld
tentoonstellingen, zoals Hannover in 2001 of de toekom
stige Expo 2005 in Aichi.
Door het ‘humanistische modernisme’ als leidraad te nemen, 
hanteert Kint een methode die aansluit bij de eerder ver
melde referentiewerken van Greenhalgh en Van Wesemael. 
Ook deze auteurs opteerden voor een thematische invals
hoek in plaats van een evenementiële beschrijving van de 
betrokken wereldtentoonstellingen.
Kint vertrekt van de eenvoudige stelling dat het cultureel kli
maat van de twintigste eeuw het karakter van een ‘januskop’ 
heeft. Het wordt beheerst door een aanhoudende spanning 
- soms een dialectische wisselwerking, soms ook een onwrik
bare tegenstelling - tussen alfa- en bètawetenschappen. Deze 
spanningsverhouding loopt als een rode draad door de alge
mene, omkaderende delen van het boek. Bij de aanvang van 
haar studie belicht Kint het specifieke ‘januskopkarakter’ van 
de periode onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog. In de 
spanning tussen alfa- en bètawetenschappen op dat moment

DEMOCRATIC DESIGN, THE LECTURES #4
USERS, CONSUMERS, INHABITANTS, TOURISTS...
met: Guus Beumer, Liam Gillick, Alexis Vaillant,
Maureen Mooren & Daniël van der Velden

20 JANUARI 2002
14:00 uur -17:00 uur
entree: €5,00 / studenten: €3,50/ reserveren: 030-2319995
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Bezoekers luisteren via de telefoon in de centrale bol van het atomium naar het geluid van een radioactieve ontploffing 
(illustratie uit ‘Expo 58 als belichaming van het humanistisch modernisme’ van Johanna Kint)

ontwaart zij een ‘culturele paradox’. Enerzijds is er het som
bere literaire en artistieke klimaat in het naoorlogse Europa. 
Kint illustreert dit - merkwaardig genoeg - uitsluitend met 
Angelsaksische literatoren als Aldous Huxley of George 
Orwell. Tegelijk blijft een zeker vertrouwen bestaan in een 
door de technologie beheerst Utopia. Zonder haar keuze ex
pliciet te verantwoorden illustreert de auteur dit met onder 
meer het natuurwetenschappelijk werk van Burrhus Frederic 
Skinner en Julian Huxley.
De gebroeders Huxley - Aldous en Julian - voorzien de 
auteur van een ideale casestudie om die naoorlogse ‘cultu
rele paradox’ te verduidelijken. Juist door de flagrante te
genstelling tussen hun beider overtuigingen, belichamen de 
broers op een voorbeeldige manier de spanningen tussen 
alfa’s en bèta’s. Terwijl de alfa Aldous Huxley in werken als 
Brave New World (1932), Ape and Essence ( 1948) en Brave 
New World Revisited (1958) waarschuwt voor de gevaren 
van de techniek en de ‘beestachtige’ menselijke natuur, ont
wikkelt zijn broer Julian - gevierd bètawetenschapper en 
auteur van The Modem Synthesis (1942), Evolution in Action 
(1953) en Towards a New Humanism (1957) - een nieuw 
‘evolutionair’ humanisme. Deze ideologie verbindt het dar
winisme met een humanistisch optimisme, en getuigt van 
een onwankelbaar geloof in de technologie en de mens. 
Hoewel Julian een minderheidsstandpunt vertolkte, bood hij 
een niet te verwaarlozen alternatief voor de vigerende 
dystopieën. Belangrijk voor de studie van Kint is bovendien 
dat Julian zelf dit standpunt op Expo 58 kwam toelichten. In 
een lezing over “het lot van de mens op de drempel van het 
atoomtijdperk” (The Future of Man) gaf hij een stem aan 
het door de inrichters van de expo gepropageerde nieuwe 
humanisme.
Terwijl het thema van de januskop in de eerste hoofdstuk
ken van het boek uitvoerig wordt toegelicht, komt de 'alfa- 
bèta’-wisselwerking bij de daaropvolgende bespreking van 
Expo 58 nog nauwelijks ter sprake. De studie van Kint ver
telt in hoofdzaak het officiële verhaal van de inrichters van 
de wereldtentoonstelling: een ‘bèta’-verhaal. Dat verhaal 
wordt niettemin zeer overtuigend geïllustreerd. Zo biedt de 
auteur enkele rake beschrijvingen van het Internationaal 
Paleis van de Wetenschap en toont ze het belang aan dat 

men op de wereldtentoonstelling hechtte aan de nucleaire 
wetenschap. Ook de paviljoenen van de Verenigde Staten 
en de Sovjetunie bespreekt ze in het licht van de ‘humanis
tische’ ideologieën die daar werden uitgedragen. Als exem
plarische studie van de politieke spanningen ten gevolge van 
de Koude Oorlog levert dit zonder meer interessant materi
aal op.
Het verlaten van de janusstrategie wordt vooral problema
tisch bij de behandeling van de architectuur van Expo 58. 
Door de tentoonstellingspaviljoenen louter “als materialisatie 
en visualisering van het naoorlogs modernisme” te beschou
wen, mist de studie een genuanceerde blik. Kint weet wei
nig meer aan te reiken dan enkele voor de hand liggende 
formele categorieën: expostijl, gewaagde constructies, gla
zen dozen, kristalstructuren, uitspringende vlakken... Met 
deze enge stilistische benadering - het gevolg van een be
perkende ideologische invalshoek - gaat de auteur voorbij 
aan de specificiteit van de verschillende paviljoenen. Niet 
alle gebouwen op Expo 58 vertolkten de humanistische ide
ologie op een expliciete en stilistisch herkenbare manier.
Pas op het einde van de bespreking van Expo 58 neemt de 
auteur even, zij het niet expliciet, het thema van de januskop 
terug op. In een treffende analyse van het Amerikaans pa
viljoen wijst Kint op een zekere vorm van zelfkritiek bij de 
tentoonstellingsmakers. Zo waren er bijvoorbeeld cartoons 
van Steinberg te zien die haaks stonden op het dominante 
thema van de glamoureuze ‘American way of life’, en die 
een minder positief, soms zelfs sarcastisch beeld van de ka
pitalistische samenleving toonden. Net deze spanningen tus
sen de officiële ideologische lading en de feitelijke presen
tatie illustreren treffend wat een studie van ‘Expo 58 als 
belichaming van het humanistisch modernisme’ interessant 
kan maken.
Expo 58 als belichaming van het humanistisch modernisme 
van Johanna Kint werd in 2001 uitgegeven bij Uitgeverij 
010, Watertorenweg 180, 3063 HA Rotterdam (010/ 
433.35.09). ISBN 90-6450-428-8. (Rika Devos/Fredie Floré)

PROJECTS FOR PRADA (OMA/REM KOOLHAAS). 
Met het stevige boekwerk Projects for Prada, part 1 bren
gen de Nederlandse architect Rem Koolhaas en zijn bureau 

OMA een tussentijds overzicht van hun recente ontwerpen 
voor het Italiaanse modehuis Prada. In een inleiding van 
één pagina, meteen de langste tekst van het hele boek, schetst 
Koolhaas op zijn geijkte, apocalyptische wijze de ‘expan
sie- en identiteitscrisis’ van een uit de kleren groeiend fami
liebedrijf. Onmiddellijk daarop echter, en op even geijkte 
wijze, verheft hij die crisissituatie tot de toestand bij uitstek 
voor een ‘permanent redefinition of the brand’. De opdracht 
om het merk te ‘herdefiniëren’, hebben de ontwerpers kor
daat beantwoord met een multidisciplinair scenario, gevat 
in een zelfbewuste boekvorm die sinds enkele jaren ook al 
een ijkpunt is geworden: de beeldenturf. Projects for Prada 
is duidelijk bedacht als een modieuze stijlbijbel, en net die 
publicatievorm confronteert het mooie boek met zijn eigen 
redundantie.
Eén van de eerste uitgaven die de format van de beeldenturf 
toepasten, was het fotoboek Tokyo Lucky Hole van de Japanse 
fotograaf Nobuyoshi Araki. Zevenhonderd bladzijden vulde 
Araki met foto’s van zijn nachtelijke ervaringen in Tokio. Zijn 
fotoreportage toont expliciete seksscènes, waaraan een bij
zonder breed publiek deelneemt, Araki zelf incluis. De 
ontnuchterende taferelen, de paginagrote foto’s en de impo
sante massa materiaal - die als een overdonderende bewijs
last fungeert voor de omvang van het fenomeen - verheffen 
de pornografische fotoreportage tot een maatschappelijk ma
nifest. Maar dit manifest verkondigt geen toekomstgerichte 
visie; door het louter registrerende gebruik van de camera, 
bladzijde na bladzijde, werkt het boek als een verslag.
Sinds het snapshotboek van Araki leeft de publicatieformat 
van de beeldenturf zowat een eigen leven. De meest be
kende voorbeelden zijn wellicht de Taschenpublicaties en 
Koolhaas’ eigen S, M, L, XL. Dat laatste boek gebruikt de 
format niet enkel om verslag uit te brengen van tientallen 
projecten, maar ook als een alomvattend kader om uiteen
lopende disciplines en media strategisch aan elkaar te kop
pelen.
Op het eerste zicht lijkt Projects for Prada, part 1 alleen 
maar de zoveelste architectuurpublicatie die de format van 
S, M, L, XL ovemeemt. Toch dringt zich bij het doorblade
ren van de turf eerder een vergelijking op met Tokyo Lucky 
Hole. Zo wordt het grootste deel van Projects for Prada 
ingenomen door een eindeloze reeks paginagrote foto’s van 
de maquettes van de drie winkels die OMA voor Prada ont
wierp. De maquettes zijn met ‘echte’ materialen nagebouwd 
en de verschillende ruimtes worden bevolkt met plastic fi
guurtjes die optreden in allerlei winkeltaferelen. De digitale 
foto’s die vervolgens van deze scènes werden gemaakt, han
teren telkens levensechte gezichtspunten, waardoor de 
winkelruimtes verschijnen vanuit de bewonderende blik van 
de klant. Het sociale fenomeen dat de foto’s zo oproepen 
- een massaal luxewinkelen - is voor OMA meteen ook het 
scenario dat de ‘permanent redefinition of the brand’ moet 
inluiden. Behalve met de drie architectuurontwerpen en de 
snapshotfoto's wordt deze herdefinitie verder nog gereali
seerd door de inzet van verschillende disciplines: multi- 
mediabeeldschermen, hightech wanden en een doorgedre
ven IT-benadering van de klant (die voortaan door de 
winkelbediende begroet wordt met een gegevensscanner). 
Projects for Prada is net als Tokyo Lucky Hole gevuld met 
afbeeldingen van een sociaal theater. Maar het verschil is 
dat Araki een reportage maakte, terwijl OMA, vooral in de 
maquettefoto’s, zelf een scenario naar voor schuift voor een 
dergelijk theater. Terwijl de grote massa snapshots bij Araki 
als een manifeste bewijslast fungeerde, wil ze in het 
Pradaboek op een pedante manier een beoogd scenario 
inlepelen.
Het appeal van de beeldenturf voor architectuurpublicaties 
berust hierin dat deze boekvorm toelaat om een onvoorspel
baar - doorgaans stedelijk — scenario te vertalen in een uit
gebreid tweedimensionaal scenario, een script dat zowel tekst 
als beeld omvat. De format van boeken als Farmax, 
Mutations en S, M, L, XL levert een praktisch kader om ver
schillende disciplines, presentaties en projecten vanuit een 
alomvattende visie op elkaar te betrekken en als coherent 
geheel te presenteren. In het geval van Projects for Prada 
verliest de format echter deze inhoudelijke achtergrond. De 
jongste OMA-publicatie is een echt scenisch draaiboek 
waarin het zogezegd ongrijpbare ontwikkelingsscenario sa
menvalt 'met een set georkestreerde taferelen. Het feit dat 
Koolhaas zelf op nogal wat foto’s in het boek figureert is in 
die zin niet meer dan een variatie op het modieuze theater 
van de plastic figuurtjes in de maquettes.
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Projects for Prada, part 1 van het OMA en Rem Koolhaas 
verscheen in 2001 bij de Fondazione Prada Edizioni, 
Via Andrea Maffei 2, 20135 Milaan (02/546.70.515; 
www.fondazioneprada.org). ISBN nummer 88-87029-18-0. 
(Dries Vande Velde)

THE USES OF DECORATION. Sinds de tweede helft van 
de jaren ’90 kan men in de theorievorming rond architec
tuur en stedenbouw een groeiende aandacht vaststellen voor 
het begrip ‘alledaagsheid’. Architecture of the Everyday (red. 
Steven Harris en Deborah Berke, 1997), The Everyday and 
Architecture (red. Sarah Wigglesworth en Jeremy Till, 1998) 
en Everyday Urbanism (red. John Chase, Margaret Crawford 
en John Kaliski, 1999) zijn slechts enkele titels van recente 
werken in het betreffende vakgebied, waarin de categorie 
van het architecturale of stedelijke ‘alledaagse’ wordt uitge- 
diept. De rehabilitatie van het Franse denken rond het alle- 
daagse - het begrip werd al enkele decennia geleden theo
retisch gearticuleerd door auteurs als Henri Lefebvre en 
Michel de Certeau - heeft een dubbele voedingsbodem. 
Enerzijds berust de hernieuwde belangstelling op een ge
fundeerd wantrouwen jegens de architecturale avant-gardes 
(in bijzonder het deconstructivisme en de explosie van for
mele stijlen). Anderzijds kan men ook een groeiende aan
dacht zien voor de toe-eigening en transformatie van de ste
delijke, publieke ruimte door de gebruikers, die deze ruimte 
daardoor zelf betekenis en identiteit kunnen verlenen. Het 
boek van Malcolm Miles, The Uses of Decoration. Essays 
in the Architectural Everyday, kan men situeren op de snij
lijn van beide tendensen. Miles vraagt aandacht voor de 
schijnbaar banale, maar significante wijze waarop mensen 
de gebouwde omgeving innemen en sociale ruimte ‘produ
ceren’ (Lefebvre). Het gebruik van ‘decoratie’ (gaande van 
muurschilderingen en graffiti tot informele bouwsels en 
winkelkraampjes) - met andere woorden de actieve toe- 
eigening van de ruimte - staat daarbij centraal. De verwij
zing naar ‘decoratie’ (zoals in de titel van het boek) is echter 
ook uiterst problematisch, zeker nu we volop de fetisjering 
en esthetisering van het alledaagse meemaken. De nieuwe 
aandacht voor het alledaagse is weliswaar ingegeven door 
een substantieel Frans discours, in het bijzonder de geschrif
ten van de Certeau, maar vandaag dreigt hoe langer hoe meer 
een romantische koestering van de ‘woekering van het alle
daagse’. Het gevaar is reëel dat het begrip ‘alledaagsheid’ 
alleen nog maar als excuus dient voor een nieuwe stijl
opvatting; en het gebruik van de notie ‘decoratie’ dreigt deze 
esthetiserende ontwikkeling slechts te bevestigen.
Malcolm Miles geeft in zijn boek een beknopte samenvat
ting van de recente literatuur rond het alledaagse, en gaat 
daarnaast in op specifieke casestudies die in meer of min

dere mate bij het centrale onderwerp aansluiten. Toch groeit 
de verzameling van afzonderlijke essays - die meestal al 
elders en in een andere context zijn verschenen of voorge
dragen - nooit uit tot een consistent geheel. Daarvoor zijn 
de onderwerpen te uiteenlopend en is hét omvattende kader 
van het boek te los gedefinieerd. Wel snijdt Miles onder de 
vage noemer van het ‘architecturaal alledaagse’ een aantal 
interessante onderwerpen aan, zoals de kritiek op de domi
nante conceptualisering van de stad in postkaarten en stads
gezichten, de beschrijving van een aantal artistieke interven
ties in de stedelijke ruimte en de vraag naar ‘sustainability’ 
(duurzaamheid). Andere casestudies gaan in op de hajj-schil- 
deringen, aangebracht op Egyptische huizen om de terug
keer van de pelgrimstocht naar Mekka te vieren, de 
vernaculaire architectuur van Hassan Fathy in Egypte, en 
een project om de Nine Mile Run in Pittsburgh, een terrein 
waarop metaalslak wordt gestort, om te vormen tot een 
groene publieke ruimte. Het enige wat deze uiteenlopende 
voorbeelden van gebruiken, bouwsels en ruimtes uit zowel 
welvarende als minder welvarende landen lijkt te binden, is 
de overtuiging dat het telkens gaat om praktijken van in
name en toe-eigening, en om uitingen van een ‘identiteit’. 
Het boek vertrekt immers van de opvatting dat bewoners en 
gebruikers op zijn minst een even grote kennis hebben van 
de architectuur, het wonen en de stedelijke ruimte, als archi
tecten en stedenbouwkundigen. Niet de expertise van laatst
genoemden wordt in twijfel getrokken, maar de dominante 
visie die ze uitdragen en waarmee ze andere ‘kennis’ uit
sluiten. Toch richt het boek van Miles, zoals andere soort
gelijke werken rond dit onderwerp, zich al te zeer op de 
marginale ruimte en praktijken van creatief verzet. Wordt 
het niet stilaan tijd om het blikveld te richten op de eerder 
‘gewone’ stedelijke ruimte? Op plekken en ruimtes die on
middellijk aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van een 
grote groep mensen? Door de vrijwel exclusieve aandacht 
voor creatieve of subversieve praktijken riskeert het discours 
immers op haar beurt de meer ‘alledaagse’ of triviale vor
men van dagelijksheid uit te sluiten.
The Uses of Decoration. Essays in the Architectural 
Everyday van Malcolm Miles werd in 2000 uitgegeven bij 
John Wiley & Sons Ltd, (Baffins Lane, Chichester, West 
Sussex, (1243/77.97.77)). ISBN 0-471-48963-8.
(Dieter De Clercq)

LE MONDE DE L’ART/ART BUSINESS. Onlangs ver
schenen in Frankrijk twee publicaties over de kunstmarkt, 
allebei geschreven door journalisten die deze sector van 
dichtbij volgen: Harry Bellet voor Le Monde en Judith 
Benhamou-Huet voor ArtPress. Sommige hoofdstukken zijn 
niet meer dan herwerkte krantenstukjes, maar daar staat wel 
tegenover dat beide publicaties erg actueel zijn.
Hoewel de twee auteurs min of meer hetzelfde onderwerp 
behandelen, doen ze dat elk op hun eigen manier. Le marché 
de l’art ou l’art du marché van Judith Benhamou-Huet be
looft- met de gekleurde stippen van een schilderij van Damien 
Hirst op de cover - een zekere emst. Het dollarschilderij van 
Andy Warhol op de achterflap moet op een kritische 
ingesteldheid wijzen. Het boek van Harry Bellet is ondanks 
de ironische titel - Le marché de l’art s’écroule demain 
à 18h30 is ook de naam van het schilderij van Ben dat de 
omslag siert - beter gedocumenteerd, zeker wat zijn histo
rische bijdrage betreft, en vlotter geschreven. Bellet beschikt 
over een satirische pen en brengt een lucide kijk op de kunst
markt en haar mechanismen. Zijn analyse is tegelijk kritisch 
en helder, wat deze materie ook toegankelijk maakt voor niet- 
specialisten. Een ander voordeel is dat hij het uitsluitend over 
(hedendaagse) kunst heeft, terwijl Benhamou soms afdwaalt 
naar achttiende-eeuwse meubels, juwelen en memorabilia van 
bijvoorbeeld Jacky Kennedy. Waar Bellet zijn kritiek op een 
humoristische manier weet over te brengen, wordt de pseudo- 
kritiek van Benhamou vaak belerend en moralistisch.
Voor wie graag met cijfers goochelt, vormen Benhamous 
lijstjes met recordprijzen op de veilingen sinds 1985 wel 
een belangwekkende bijlage. Het duurste schilderij aller tij
den is nog steeds het Portret van Dokter Gachet van 
Vincent van Gogh dat in 1990 voor 82.500.000 dollar bij 
Christie’s in New York verkocht werd. In de top tien staan 
er verder nog twee andere Van Goghs, vijf Picasso’s, een 
Renoir en een Cézanne. Het duurste klassieke schilderij is 
een Portret van Cosimi I de Medici van Pontormo. Het komt 
pas op de vijftiende plaats en is goed voor 35 miljoen dollar. 
Bellets parallellen tussen middeleeuwse heiligenverering en
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Hull, publiek toilet (mannen), foto: Malcolm Miles 
(illustratie uit ‘The Uses of Decoration’ van Malcolm Miles)

hedendaagse kunst zijn niet alleen hilarisch maar ook bij
zonder instructief. Zo leren we dat een gebed voor het doek 
van de heilige Veronica, omstreeks 1370 in Rome, een af
laat van drieduizend jaar opleverde voor een Romein, een 
van negenduizend voor een Italiaan, en een van twaalf
duizend voor de reiziger die van buiten Italië kwam. Van
daag wordt de bedevaarder die het Guggenheimmuseum in 
Bilbao bezoekt, beloond met aandacht en prestige op mon
daine feestjes. De middeleeuwse hagiografie beschreef de 
levens van heiligen niet om hun persoonlijkheid te verkla
ren, maar om te tonen wat elke nieuwe heilige met alle an
dere heiligen gemeen had. Zo moeten ook hedendaagse kun
stenaars vandaag even geniaal zijn als Goya, Picasso, 
Duchamp, Beuys, Koons of Hirst.
Net zoals de kunstwerken van vandaag werden relieken niet 
alleen verhandeld, maar ook gestolen en vervalst. Ook mul
tiples bestonden al. Van de voorhuid van Christus heeft de 
auteur minstens vijftien exemplaren teruggevonden, waar
onder een in Antwerpen. Afgeleide producten waren legio. 
Gewijd water, kaarsen, scapulieren en bedevaartvaantjes zijn 
de catalogi, postkaarten en T-shirts van vandaag.
In de zeventiende eeuw mochten de leden van de Academie 
geen winkel houden, opdat ze zich zouden onderscheiden 
van de ambachtsman die materiële arbeid verrichtte. Het 
werk van academieleden werd wel getoond, op het jaarlijkse 
Salon, maar daar werd het in de eerste plaats aan een intel
lectuele en niet aan een commerciële appreciatie onderwor
pen. Het duurde echter niet lang of het Salon werd in de 
negentiende eeuw de belangrijkste markt voor nieuwe kunst. 
Ook vandaag ziet Bellet nog weinig verschil tussen de 
Biënnale van Venetië en de kunstbeurs van Basel.
Naarmate de reputatie van de kunstenaar belangrijker werd, 
betaalde men niet meer ‘au mètre’ maar ‘au maître’. Zo liet 
de opdrachtgever van een portret in 1888 in de verkoopakte 
stipuleren dat hij, indien zijn portret voor het Salon zou 
worden geweigerd, slechts duizend frank zou betalen. In
dien het wel aanvaard werd, wilde hij tweeduizend frank 
neertellen, en in geval van een eervolle vermelding of een 
gouden medaille had hij voor hetzelfde portret zelfs een be
drag tussen drieduizend en vijfduizend frank over.
Hier komt Harry Bellet tot de essentie van de markt: “De 
waarde van koopwaar heeft niets te maken met de natuur 
van het product, maar alles met de waardering van de ko
per.” Om zijn argument kracht bij te zetten, citeert hij Alfred 
Taubman die, voor hij de belangrijkste aandeelhouder van 
Sotheby’s werd, fortuin maakte met een keten van super-
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Nieuwe Publicaties

Nahed Ojjeh poseert voor Paris-Match temidden van haar collectie enkele maanden voor de verkoop 
(illustratie uit ‘Art Business’ van Judith Benhamou-Huet)

markten. Taubman vergelijkt het verkopen van kunst met 
het verkopen van alcoholvrij bier. “De verkoper van kunst 
heeft te kampen met hetzelfde probleem als de verkoper van 
alcoholvrij bier. Allebei bieden ze een product aan dat nie
mand nodig heeft. Ze moeten het publiek er dus van over
tuigen dat ze dit product wel nodig hebben.” Vandaag is 
Taubman samen met concurrent Christie’s verwikkeld in een 
proces wegens illegale prijsafspraken. Hij riskeert drie jaar 
gevangenisstraf en een boete van 400 miljoen dollar.
De vraag naar de relatie tussen de waarde en de prijs van 
een kunstwerk staat centraal in het betoog van Benhamou. 
In vijf hoofdstukken beschrijft ze de verschillende factoren 
die de prijs van een kunstwerk bepalen. Dat zijn achtereen
volgens de persoon die het kunstwerk koopt (musea en be
langrijke verzamelaars hebben een voorbeeldfunctie en doen 
de prijs van de door hen gekochte kunstenaars stijgen), de 
tussenpersoon (het prestige van de galerie of het veiling
huis, Christie’s en Sotheby’s als merknamen), de persoon 
die verkoopt (de historische betekenis van werken uit be
langrijke verzamelingen of de sentimentele waarde van 
memorabilia van beroemde personen zijn gemakkelijk te 
verzilveren) en de plaats waar het kunstwerk verhandeld 
wordt. Zo halen kunstwerken in Londen en New York be
tere prijzen dan in Parijs, en kopen Belgen vooral Belgisch, 
Italianen Italiaans en Amerikanen Amerikaans. ‘Intellectuele’ 
werken worden bij voorkeur in Londen verhandeld, terwijl 
‘goed ogende’ schilderijen vooral in New York hoge prijzen 
halen. De kunstenaar komt op de laatste plaats. De prijs voor 
zijn werk is recht evenredig met de rond zijn persoon ge
creëerde mythe. “De kunstmarkt is geen absolute barometer 
van de creativiteit maar van het sociale belang van een be
paalde kunstenaar.”
Over de huidige stand van zaken zijn beide auteurs het in 
grote lijnen eens. Na belangrijke successen met moderne 
meesters hebben de veilinghuizen nu ook de hedendaagse 
kunst ontdekt. Uit de resultaten van Christie’s voor het jaar 
2000 blijkt dat ongeveer de helft van de verhandelde wer
ken nog geen vijfjaar oud is. Zo komen de veilinghuizen in 
het vaarwater van de galeries terecht. Veilinghuizen maken 
nu ook tentoonstellingen van hedendaagse kunst en verko
pen buiten de veilingen om.
Om een jonger publiek aan te trekken, organiseert Christie’s 
hippe feestjes. Ter gelegenheid van de veiling van Jeff Koons’ 
Pink Panther werd een Pink Party georganiseerd, terwijl 
Sotheby’s het voor de veiling van Duchamps Fountain nog op 
een saaie lezing hield. Bellet merkt hierbij fijntjes op dat beide 
werken - die verantwoordelijk waren voor de beste resultaten 
van 1999 - eigenlijk thuishoren in de categorie porselein.
Ook het herschrijven van de kunstgeschiedenis heeft 
Christie’s geen windeieren gelegd. Naast de ‘modernen’ in
troduceerde Christie’s de categorieën ‘post war’ en 
‘contemporary’, waardoor het veilinghuis een jonger - 
daarom niet minder koopkrachtig - publiek wisten aan te 
trekken. Voor Sotheby’s zijn Duchamp en Rothko dan weer 

‘hedendaagse meesters’. Zoals voor elke markt is ook op de 
kunstmarkt vernieuwing essentieel.
Een rechtstreeks gevolg van de heroriëntering van de kunst
markt is het pact tussen de modewereld en de hedendaagse 
kunst. De modewereld heeft nood aan respectabiliteit en de 
kunstmarkt heeft behoefte aan meer glamour en een jonger 
publiek. De synergie tussen kunst en luxe - die ook in de 
kunstwerken zelf duidelijk zichtbaar is - biedt ongekende 
mogelijkheden. Een recente studie heeft uitgewezen dat men 
voor de gemiddelde prijs van een luxeproduct (tussen de 30 
en de 60.000 BEF) zijn eerste kunstwerk kan kopen.
In 1999 koopt Bernard Arnault en zijn groep LVMH het meer 
dan tweehonderd jaar oude respectabele Britse veilinghuis 
Phillips. Het jaar daarvoor had zijn rivaal François Pinault, 
patroon van de Groupe Pinault-Printemps-La Redoute, 
Christie’s overgenomen. Zoals hij zich voorheen in de luxe- 
industrie had ingekocht, zo verovert Arnault nu ook een 
plaats in de kunstwereld, met de internetsite Artprice.com 
(een databank van veilingresultaten) en de kunsttijdschriften 
Connaissance des arts en Art & Auction.
Een niet te onderschatten nevenverschijnsel van deze nooit 
geziene explosie van de kunstmarkt, is dat de investeringen 
in hedendaagse kunst op steeds kortere termijn gebeuren. 
Terwijl de artistieke waarde van een oeuvre over tientallen 
jaren geëvalueerd wordt, wordt de commerciële waarde van 
een kunstenaar bepaald op drie tot vijf jaar. Waar artistieke 
criteria plaats ruimen voor economische, hinken de inktkoe
lies de handelaars hopeloos achterna en kijken de musea 
machteloos toe. Met een aankoopbudget van een kleine der
tig miljoen Franse frank kan een belangrijk museum als het 
Centre Pompidou jaarlijks twee werken van Jeff Koons of 
een bescheiden Mondriaan aankopen.
Naast bijdragen over de rol en de geschiedenis van de gale
rij - van Durand-Ruel tot Emmanuel Perrotin - en belang
rijke verzamelaars als Ludwig, Panza en Saatchi - “Saatchi 
houdt van kunst zoals de wolf van schapen houdt. Hij heeft 
er dan ook alle belang bij dat de schapen vet en talrijk zijn” - 
vindt de gespecialiseerde lezer ook interessante informatie 
over actuele problemen zoals het monopolie van de Franse 
veilingmeesters — tegenover de Angelsaksische auctioneer 
met commerciële kwaliteiten is de Franse commissaire- 
priseur een saaie notaris -, dat eind vorig jaar na vierhonderd 
jaar eindelijk werd opgeheven. Ander onderwerp is de btw 
op kunstwerken en het volgrecht, dat zoals Harry Bellet te
recht opmerkt, geen belasting maar een auteursrecht is.
Le monde de Part s’écroule demain à 18h30 van Harry Bellet 
verscheen in 2001 bij NIL éditions, Editions Robert Laffont, 
24 avenue Marceau, 75008 Paris (01753.67.14.00; www.nil- 
editions.fr). ISBN 2-84111-154-7.
Art Business, le marché de l’art ou l’art du marché van 
Judith Benhamou-Huet verscheen in 2001 bij Assouline, 
26-28 rue Danielle Casanova, 75002 Paris (01/42.60.33.84; 
www.assouline.com). ISBN 2-84323-305-4.
(Lieven Van Den Abeele)

■ Troels Andersen, Asger Jorn 1914-1973. Eine 
Biographie, Verlag derBuchhandlung Walther König, Köln, 
2001. ISBN 3-88375-477-3
■ Liesbeth Bik, Jos van der Pol, Moderna Museet Projekt, 
Modema Museet, Stockholm, 2001. ISBN 91-7100-647-8
■ Vortrage zum filmischen Werk von Marcel Broodthaers, 
Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln, 2001. 
ISBN 3-88375-360-2
■ Eric de Chassey, La peinture efficace. Une histoire de 
l’abstraction aux Etats-Unis (1910-1960), Gallimard, Paris, 
2001. ISBN 2-07-075704-8
■ Come-in. Interieur als Medium der zeitgenössischen 
Kunst in Deutschland, Verlag der Buchhandlung Walther 
König, Köln, 2001. ISBN 3-88375-515-x
■ Hubert Damisch, La peinture en écharpe. Delacroix, la 
photographie, Yves Gevaert uitgever, Brussel, 2001. 
ISBN 2-930128-19-4
■ Thomas Demand, Catalogue and Exhibition 200112002, 
De Appel - Aspen Art Museum, Amsterdam - Aspen, 2001. 
ISBN 0-934324-30-1
■ Laurent Gervereau, Critique de l’image quotidienne, 
Asger Jorn, Editions Cercles d’art, Paris, 2001. 
ISBN 2-7022-0625-5
■ Douglas Gordon, Excercise Punishment in Gothic, 
Oktagon, Köln, 2001. ISBN 3-89611-102-7
Douglas Gordon, tent.cat., Moca - MIT Press, Los Angeles 
- Cambridge (Mass.), 2001. ISBN 0-262-06222-4
■ Asger Jom, Discours aux pingouins et autres écrits, 
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2001. 
ISBN 2-84056-106-9
■ Mike Kelley, Franz West, One Two Three, red. Anne 
Pontégnie en Catherine Bastide, Verlag der Buchhandlung 
Walther König, Köln, 2001.
■ Pierre Klossowski, Tableaux vivants, essais critiques 
1936-1983, Gallimard, Paris, 2001. ISBN 2-07-076181-9 
■ Jean-Loup Korzilius, La Peinture abstraite en Allemagne 
1933-1955. Sur le chemin vers l’inconnu, L’Harmattan, Paris, 
2001. ISBN 2-7384-9009-9
■ Kunst in België, 1975-2000, red. Florent Bex, Mercator 
Fonds, Antwerpen, 2001. ISBN 90-6153-482-8
■ Kunst/Kino, Jahresring 48, red. Gregor Stemmrich, 
Oktagon, Köln, 2001. ISBN 3-89611-100-0
■ Guy Lafranchi en Daniel Egger, Prisoners of Museum, 
Springer, Wenen, 2001. ISBN 3-211-83644-6
■ Bertrand Lavier, Conversations 1982-2001, Mamco, 
Genève, 2001. ISBN 2-940159-21-1
■ Giovanni Lista, Le Futurisme. Création et avant-garde, 
Edition de l’Amateur, Paris, 2001. ISBN 2-85-917-32-26 
■ Jean-Luc Nancy, Visitation (de la peinture chrétienne), 
Galilée, Paris, 2001. ISBN 2-7186-0562-6
■ Réproductibilité et irréproductibilité de l’oeuvre d’art, 
red. Véronique Goudinoux en Michel Weemans, La Lettre 
Volée, Brussel, 2001. ISBN 2-87317-115-4
■ François Rouan, Balthus ou son ombre, Galilée, Paris, 
2001. ISBN 2-7186-0577-4
■ Thomas Ruff, Fotografien 1979 bis heute, Verlag der 
Buchhandlung Walther König, Köln, 2001.
ISBN 3-88375-517-6
■ Philippe Sers, Totalitarisme et avant-gardes. Au seuil 
de la transcendance, Les Belles Lettres, Paris, 2001. 
ISBN 2-251-42017-7
■ Frank Stella, Schriften, Writings, Verlag der Buchhand
lung Walther König, Köln, 2001. ISBN 3-88375-487-0
■ Jean-Marie Touratier, La belle déception du regard. 
Réflexions sur l’art contemporain, Galilée, Paris, 2001. 
ISBN 2-7186-0564-2
■ Trade. Commodities, Communication and Consciousness 
in World Trade Todav, Scalo Verlag, Zürich, 2000.
ISBN 3-908247-47-0
■ Jeanne van Heeswijk, I’m Looking for Space and 
Fortune, Artimo, Amsterdam, 2001. ISBN 90-75380-30-5 
■ William Verstraeten, Revolutions, Zenkast, Middelburg, 
2001.
■ Roy Villevoye, Hunting and Gathering, Amsterdam, 
2001. ISBN 90-806197-2-8
■ Jeff Wall, Essais et entretiens 1984-2001, Ecole natio
nale supérieure des Beaux-Arts, Paris, 2001.
ISBN 2-84056-098-4

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Petra Brouwer, Dieter De Clercq, Rika 
Devos, Fredie Floré, Dirk Lauwaert, Sarah Lauwers, Sven 
Lütticken, Alice Smits, Lieven Van Den Abeele, Dries Vande 
Velde, Camiel van Winkel, Etienne Wynants.
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Viewfinder
Magnus Monfeldt 
Helmut Dick
Heimir Björgülfsson 
Alberto de Michele 
David Djinjikhachvili 
Vava Stojadinovic

Samengesteld door

Thomas Bakker 
in samenwerking met het 

Sandberg Instituut te Amsterdam
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Presentatie: vrijdag 8 feb 20.00 uur 
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden in de agenda...

De tentoonstellingsagenda bestaat 
uit een Belgisch, een Nederlands 
en een Europees gedeelte. Per land 
is de informatie alfabetisch naar 
plaatsnaam, en per plaatsnaam al
fabetisch naar de naam van de 
tentoonstellingsruimte gerang
schikt. De agenda bevat informa
tie van musea, kunststichtingen, 
culturele centra, galeries en alter
natieve ruimten. .. Initiatieven van 
openbare instellingen en adverteer
ders in De Witte Raaf worden gra
tis in de agenda opgenomen, zelfs 
als slechts eenmaal per jaar gead
verteerd wordt. Andere initiatie
ven worden vermeld indien over
gegaan wordt tot een steun- 
abonnement voor zes vermeldin
gen (€ 49,57) of een abonnement 
voor eenmalige vermeldingen 
(€ 18,59).StortingenvanBelgische 
tentoonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening- 
nummer 422-218161 1-46. Stortin
gen van Nederlandse op het 
rekeningnummer 63 31 38 452 
van Kredietbank Nederland. De 
opname in de agenda betreft de 
naam van de instelling, het adres, 
het telefoonnummer en de ope
ningsuren. De gegevens (de titel 
van de tentoonstelling(en), de 
naam van de kunstenaar(s) en het 
genre van het werk) hebben enkel 
betrekking op de periode die de 
aflevering van De Witte Raaf be
slaat en bestaan uit maximaal 
100 tekens.

België

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke 
Aalbekeplaats - 8511 Aalbeke 
Q056/40.18.92
ina-vr 9-12u 13u30-l6u
• Roland Verbrugge - fotografie [tot 7/2] 
> Krist Demasure - fotografie [9/2 tot 7/3]

Aalst________________________

• Netwerk
De Ridderstraat 28 - 9300Aalst 
(12053/78.89.8^-_wo-za l4~18u
• "Possiblities (inertia)” - Geert Goiris 
[tot 16/2] • Ellen Augustynen [tot 13/4]
• Galerij C. De Vos
Óude Gentbaan 295-297-9300Aalst 
®053/41.37.89-do-za 14-18uzó 10u30- 
13u30
•"Familiekader" - Kris De Plecker/Hugo 
DeLeener [tot 3/2] • "Mail Art Visual 
Poetry”‘-LucFierens,AnninaVanSebroeck/ 
Ludwine Liefooghe [17/2 tot 17Z3]
■ Galerie Denise Van De Velde 
Tragel 7a - 9300Aalst 
®053/70.04.65-do-za 14u30-18u
►“Les Maquines" - Riera I Arago - werk 
op papier, sculpturen [tot 17/1] • Hans 
Van Der Ham - sculpturen, tekeningen 
[19/1 tot 16/2]

Antwerpen________________________

■ Eicker-Ik Centrum
Breughelstraat31-32 - 2000Antwerpen 
(£)03/237.11.06-ma-do 19u30-24u 
► Filip Peeters - fotografie [tot 31/1] • 
Petra Cosemans - fotografie [4 tot 28/2]
■ Hessenhuis
Falconnà 53 - 2000Antwerpen 
@03/206.03.50- di-zo 10-17u 
► “Udel stof. Interieurtextiel in West- 
Europa 1600 tot 1900” [tot 3/3]
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19- 2000Ant
werpen 
@03/231.90.56 - wo-za 14-18u
DMariëlleSoons-schilderijen[tot 19/1] 
►“Los Self’-Toon Van Ishoven-video- 
installatie [24/1 tot 16/3]
■ Koraalberg Art Gallery
Hofstraat 2 - 2000Antwerpen 
© 03/226.06.30 - do-za 13-18u

► Marie Cloquet- fotografie, installatie [24/ 
1 tot 2/3] ►Christopher Cook [7/3 tot 13/4]
■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 - 2000Antwerpen 
@03/233.13.45 - do-zo 13u30-18u 
►Tom Liekens,Stefan Semeels[tot 10/2]

■ Fins Cultureel Centrum
Italiëlei 69 - 2000Antwerpen 
@03/231.87.51-zodil4-I8udol4-20u 
D"RudolfKoivu. niustratorvanhet  denk
beeldige” [tot 3/2]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopold de Waelplaats-2000Antwerpen 
@03/238.78.09-di-zo 10-17u
► “De Madonnabijdefontein vanJan van 
Eyck” [tot 3/3] ► “Rik Wouters in de 
collectie van het Koninklijk Museum” 
[5Z3 tot 28/5] ► “Het Brugse Groeninge- 
museum te gast” [tot 18/12]
■ MUHKA
Leuvenstraat 32 - 2000Antwerpen 
@03/238.59.60- di-zo 10-17u 
► “Fistula” - Philip Huyghe/'ldeeën 
voorMuhka2. Een nieuw gebouwvoor 
de verzameling” [tot 20/1] ► “De ener
gie van de beeldhouwer 1960-2000” - 
Jan vanMunster/”OutofPlace. Belongs 
Nowhere And To AnotherTime" - Belu 
Simion Fainaru [tot 10/2] ► Bert De 
Beul/'De praktijk” [9/2 tot 5/5] ► Guy 
Mees, Dimitri Van Grunderbeek [2/3 
tot 26/5]
■N.l.C.C.
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen 
@03/216.08.71 - di-zo 14-18u 
• ‘Tree Space; Koen De Decker” [24/1 
tot24/2] •"NOTr"-HansOpdeBeeck, 
Peter Cleutjens, Martin Effert, Florian 
Göttke, David Lindberg, Maurice van 
Tellingen... [tot 9/3]
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat 27bis - 2000 Ant
werpen 
@03/223.56.10-do-zo 12u30-17u30 
DCarl-Alexandervon Volborth [tot 20/1 ]
■ Etnografisch Museum
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 
@03/220.86.00-di-zo 10-17u 
► ‘Trans M. Olbrechts (1899-1958) op 
zoek naar kunst in Afrika” [tot 31/3]
■ Galerie Micheline Szwajcer 
Perlatstraat 14 - 2000Antwerpen 
@03/227.1L27-di-w-10-18uzal2-l^ 
► Groepstentoonstelling - David 
Claerbout, Wiin Delvoye, Alicia Framis 
[tot 19/1 ]♦ Lee Friedlander, Marijke van 
Warmerdam [25/1 tot 2/3] ► Ann 
Veronica Janssens [8/3 tot 13/4]
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
@03/257114.17-di-za 14-18u 
>“Dehond”-LindaVanNeck[tot 19/1] 
► “Volume r" - Dieter Appelt, Ronny 
Delrue,Denmark, Seise, JuanUslé,Franz 
West [24/1 tot 2/3] * Peter De Cupere 
[7/3 tot 13/4]
■ Stella Lohaus Gallery
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 
@03/248.08.71-wç-za 14-18u .
► Bjarne Melgaard [tot 19/1] ■ 1
■ Stedelijk Prentenkabinet
Vrijdagmarkt 22 - 2000Antwetpen 
@03/221.14.57
► “Arabische kalligrafie” [tot 14/4]
■ Museum Plantin-Moretus
Vrijdagmarkt22-23 - 2000Antwerpen 
@03/233.02.94 - di^o 10-16u45 
• “Arabische cultuur en Ottomaanse 
pracht tijdens Antwerpens Gouden 
Eeuw” [tot 3/3] ’
■ Ruimte Morguen
Waalse Kaai 21-22- 2000Antwerpen 
@03/22652,77-do;zal4-18u 
► “Sleepless Nighf ’ - Mare Schepers/ 
"Ruimte Morguen 20 jaar” [24/1 tot2/3]
■ Roger Vandaele, Atelier Editie 
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
@03/237.20.19-vr-zal3-18u 
► Kathe Burkhart - tekeningen, grafiek 
[tot 19/1]
■ De Branderij
Bleekhofstraat 24-2018Antwerpen 
@03/226.79.53 - zo 14-18un 
►“Gebroeders Duinkerken”-Jan, René 
en Eddie.d - schilderijen, fotografie, 
beelden, video [tot 27/1] • Jurriaan van 
Hall, Juul van den Heuvel - schilderijen 
[3/2 tot 10/3]
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 
@03/247.24.19-ma-vr9-17uzo 14-17u 
► “Case Studies”-PhilipHuyghe[tot 20/1]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Brantstraat 71 - 2018 Ant
werpen
@03/238.40.34- ma-vr ll-13u 14-18u 
► Ruud Nelissen, Gerrit de Motée, Cees 
Rijppaert [1 tot 21/2] * Lut Lambrecht - 
schilderijen, tekeningen [8 tot 28/3] 
•deSingel

Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen
@03/244.19.20 - di-zo 14-18u
► “100 huizen voor 100 Europese archi
tecten” [7/2 tot 24/3]

■ Hoger Instituut voor Schone Kunsten 
Lange Leemstraai338-2018Antwerpen 
@03/286.78.40
► “Open Ateliers” [1 tot 2/2]
■ Galerie Annie Gentils
Peter Benoitstraat40-2018Antwerpen 
@03/216.30.28 -wo-za 14-18u
► “Belgian Brand” - Guillaume Bijl, 
Leo Copers, Guy Rombouts, Mamix 
Goossens, Wesley Meuris [tot 19/1]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018Antwerpen 
@03/238.81.66-do-za 13-17u
• “Viewfinder” - Magnus Monfeldt, 
Helmut Dick, Heimir Björgulfsson, 
Alberto de Michele, Vava Stojadinovic, 
David Djinjikhathli [tot 16/2] 
■Cultureel Centrum Luchtbal 
Colurribiastraat 110- 203ÓAntwerpen 
@03/542.49.40 - ma-za 10-17u
► Juan Vervliet-fotografie [tot 5/2] Une 
De Handschutter-fotografie [8/2 tot 5/3]
■ Twenty-Sixty Vision Gallery 
Lange Stuivenbergstraat 88 - 2060Ant
werpen
@0486/24.65.21 -do-zo 14-18u
►Deborah De Schutter-objecten [tot 2/2] 
•Bany Camps-schilderijen [16/2 tot 9/3]

Bierbeek

■ Cultureel Centrum De Borre 
Speelpleinstraat 10 - 3360 Bierbeek 
@016/46.14.00-di-vr9-21uza 9-12u 
► Lut Vanautgaerden, Lieve Van Thienen 
[tot 22/2]

Bornem

•M&M Gallery 
SntAmandsesteenwegl81-2880Bomem 
@03/889.61.95-do-zo 14-19u
► Leen De Waele - video [tot 24/2]
■ Cultureel Centrum Ter Dilft 
St-Amandsesteenweg41-43-2880Bomem 
@03/889.75.63-mor-zal2-24uzo 12-18u 
► Johan De Poorter- fotografie [tot 4/2] ► 
Geert Rochus - fotografie [6/2 tot 4/3]

Brugge___________________________

•Arentshuis
Dijver 16- 8000Brugge 
@050/33.35.48
► “Impact, 1902 Revisited. Tentoonstel- 
lingover'Les! Primitifs flamandsàBruges’ 
van een eeuw geleden” [22/2 tot 30/6]
■ Jan Garemijnzaal
Markt - 8000 Brugge 
@050/44.30.40- wo-zo 13-18u 
► “Europese biënnale voor grafische 
kunst” [8 tot 17/3}
■ Hogeschool West-Vlaanderen 
St.-Jorisstraat 71 - 8000 Brugge 

► "Brugge 2002. Attachment+. Heden
daagse kunst uit privé-collecties" - 
MichelangeloPistoletto, Mario Airo,Uri 
Tzaig, Fabrice Hybert,... [22/2 tot 12/5]

Brussel

■ Galerie Jan Mot
A. Dansaertstraat46-1000Brussel 
@02/514.10.10 - do-za 14-18u30 
► “Recent Photographs” - Doug Aitken, 
SharonLockhart[tot 16/2] D"Di"- Pierre 
Bismuth, Nathan Carter, DoraGarcia,, Joe 
Scanlan, Rirkrit Tiravanija, Lawrence 
Weiner, Uri Tzaig... [20/2 tot 2/3] 
■Archétype
Barthélémylaan 11 -1000 Brussel 
@02/514.21.01 - wo-za 14-18u 
► “Le vent à double tranchant” - Koen 
Van den Abeele [24/1 tot 23/3]
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20-1000Brussel 
@02/514.0123 - wo-za 14-18u 
► Massimo Vitali [tot 19/1] ► Edwin 
Zwakman [24/1 tot 2/3]
■ Broodhuis, Museum 
van de Stad Brussel
Grote Markt-1000Brussel 
@02/279.43.50-di-vrl0-17uza-zol0-13u 
► “Brussel tussen hemel en aarde. Een 
verhaal over de open ruimte in de vijf- 
hoek” [tot 31/8]
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
Jubelpark 10-1000Brussel 
@02/74173.00-di-zo 10-17u
► “Europa in euforie. De tijd van de 
wereldtentoonstellingen van 1851 tot 
1913” [tot 28/4]
■ Paleis voor Schone Kunsten 
Vereniging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10-1000Brussel 
@02/507.84.66
dagelijks 10-18u vr 10-20u
* “Retrospectieve Rik Wouters"/James 
Welling [22/2 tot 2/6]

■ Dexia Galerie, Passage 44 
Kruidtuinlaan 44 -1000 Brussel 
@02/222.45.05-di-zo ll-18u 
►“Spoor44.75jaar op het spoor van de 
toekomst” [tot 27/1 ]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België
Regentschapsstraat 3 -1000Brussel 
@02/508.32.11 -di-zo 10-17u 
► “Armand Simon (1906-1981). Onder
zoeker vari het onzichtbare” [tot 27/1]
■ Kunstraum.Bruxelles 
Sint-Goriksplein 27 -1000Brussel 
@02/502.00.12 
wo-vr 16-19u za 13-16u
• Jeong-Ju Jeong - video-installatie [tot 
7/2] ► Mark Lohmiller- schilderijen [9/ 
2 tot 14/3]
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
@02/542.11.12 - di-za 12-I9u 
► “Mean City” - Effie Paleologou [tot 
23/2]
■ Galerie Meert Rihoux 
Vaartstraat 13 -1000Brussel 
@02/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
► Thomas Strath [tot 19/1] • Mario Airó 
[8/2 tot 16/3]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000 Brussel 
@02/513.56.62 - ma-za 9u30-19u 
►MichèleGrosjean[16/l tot2/3] ►“Etre 
au fond” - Paul Gonze [22/2 tot 20/3 ] 
■ Argos
Werfstraat 13 -1000Brussel 
@02/229.00.03 - wo-za 14-19u 
► “Foundlings” - Orla Barry - video/ 
"Unsaid” - Orla Barry & Rui Chafes 
[tot 23/2]
■ Orion Art Gallery
Wolstraat 19-1000 Brussel 
@02/512.63.55 
wo-za ll-18uzo ll-16u 
• Bernard Gilbert [18/1 tot 2/3] 
•Atomium

Eeuwfeestlaan -1020 Brussel 
“2002 teruggevonden voorwerpen van 
de Expo 58’[tot 31/8]
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
@02/250.11.66 
ma-vr 10-17uza 13-17u 
►AglaiaKonrad[tot26/l] ►Anne-Marie 
Schneider [8/2 tot 16/3]
■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
.@02/735.66.49 
ma-vr 9-13u 14-17u za 13-18u 
► “La belle et la bête” - Cyril Barrand, 
CarolineBelardy, Melita Coûta, Andreas 
Sawa... [24/1 tot9/3] .
■ Galerie Artiscope 1
St.-Michielslaan 35 -1040 Brussèl 
@02/735.52.12- di-vr 13u30-18u 
► “Sculptures et reliefs" [tot 8/2] 
■ Camouflage
Koninklÿkie Prinsstraat37-1050Brussel 
@02/502.01.17-wo-zo M-20u 
►“Objectif[Camouflage]”-CarlaArocha, 
Katharina Fritsch, Marco Jacobs, Adrian 
Piper, Vanessa Van Obberghen [tot 27/1]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat 35 -1050 Brussel 
@02/538.08.18- di-za 14-19u 
► Robert Suermondt - schilderijen/Tim 
Davis, Eiger Esser, Lawrence Beck - 
fotografie [tot 19/1]
■ Galerie Xavier Hufkens 
St.-Jorisstraat 6-8 -1050 Brussel 
@02/639.67.30-di-za 12-18u 
>“MyGhosf’-AdanFuss[17/lfot23/2]
■ Stadhuis van Sint-Gillis
Maurice Van Meenen-plein 39 - 
1060 Brussel 
ma-vr 10-16u za-zo 14-19u 
►“Retrospectieve Marcel Mortier”[25/1 
tot 3/2]
■ Maison Pelgrims
Parmastraat 69 - 1060 Brussel 
@02/534.56.05-vrl6-20uza-zo ll-18u 
► Pascal Godvrind-schilderijen, sculptu
ren [8 tot 24/2] i
■ Espace Photographique Contretype 
Verbindingslaan 1 -1060Brussel 
@02/538.42.20-di-zo 13-18u
• “Les reliquats" - Andras Baranyay 
[17/1 tot 3/3]
■ Centre Culturel Jacq ues Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060Brussel 
@02/538.90.20 
di-vr 14-17u30 za-zo 10-17u30 
►“Portraitsminiature”-MarcellaS.Nelson 
[tot 3/2] ► “Somptueuse objectivité” - Y. 
Galle - schilderijen [tot 3/2]
■ Atelier 340 Muzeum
de Rivierendreef340 -1090Brussel 
@02/424.24.12-di-zo 14-19u
► “Morfologie van het niet-sacrale in de 
20ste eeuwse Poolse kunst” [tot 27/1 ]

■ Cultureel Centrum Ukkel 
Rodestraat 47 -1180Brussel 
@02/374.04.95
ma-vr 14-17u za-zo I4-18u
► Wouter Roelstraete, Vadim Vosters - 
schilderijen [15 tot 24/2]
■ Le Botanique
Koningsstraat 236 -1210Brussel 
@02/226.12.11
di-zo ll-18u vr ll-21u
►“Visages 1999”-Robert Kot-fotogra
fie [25/1 tot 24/2] ► Maurice Frydman - 
schilderijen, sculpturen [1/2 tot 10/3]

Charleroi

■ Musée des Beaux Arts
Place du Hôtel de Ville - 6000 Charleroi 
@071/86.11.36-di-zo9-17u 
►“Celsius 1535. Acier en sculpture” [tot 
17/2]
■ Palais des Beaux-Arts
Place du Manège - 6000 Charleroi 
@071/30.15.97-di-zo 10-18u 
► Bernard Piffaretti- schilderijen [tot 
27/1]
■ Musée de la Photographie
Avenue Paul Pastur11 - 6032 Charleroi/
Mont-sur-Marchienne 
@071/43.58.10-di-zo 10-18u 
► “Inward Whispers” - Chantal Maes/ 
”Portraits-Auto-Portraits” - Marc
Guillaume/Robert Kot - multimedia- 

installatie [tot24/2] ►“GilbertDeKeyser 
(1925-2001). Premières images” [2/3 
tot 2/6]

Deurle

■ MDD
Museumlaan 14 - 9831 Deurle 
@09/282:51.23 
di-vr 13-17u za-zo 11-17u 
» "Feb.3.2002" [3/2 tot 31/3]
■ Galerie Grusenmeyer 
Museumlaan 16- 9831 Deurle 
@09/282.77.93 - do-zo14u-18u 
►“Kunstenaars van de galerie” [tot 20/1] 
► “Community Statement of a Poetical 
Mind” - Merlin Spie/Lisette Verkerk - 
fotografie, aquarellen [3/2 tot 31/3]

Knokke

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
@050/61.12.37-za-zo 10-19u 
►“Wintersalon” [ 19/1 tot 17/2] ► Jacques
Verdier [23/2 tot 24/3]

Evergem__________________________

■ Cultureel Centrum De Stroming
Wéststrócd 31-9940Evergem 
@09/358.51.00
ma-za 8u45-ll-4514-I6u
► Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[9/2 tot 7/3]

Geel

■ Van Disselhuis
Stationsstraat 11 - 2440 Geel 
@014/57.03.47 
do 14-16uvr 16-20uza-zo 10-17u
►Luk VanSoom- installatie[18/l tot 17/3]

Gent

■ M useum voor Schone Kunsten 
Citadelpark - 9000 Gent 
@09/240.07.00
di-zo 10-18ù
► “Kunst in ballingschap. Vlaanderen, 
Wales en de eerste Wereldoorlog” [tot 
17/3] ►"Groeningemuseumtegast inhet 
Museum voor Schone Kunsten” [26/1 
tot 27/10]
■ Stedelijk MuseumvoorActueleKunst 
Citadelpark 1 - 9000 Gent 
@09/221.17.03
di-zo 10-18u
► “Quadriennale Casino 2001” - Franz 
Ackermann, Haluk Akakçe, Ricci 
Albenda, Minervat Cuevas, Ann Veronica 
Janssens, Saskia Oide Wölbers, Michel 
Majerus, Jeroen Eisinga... [tot 20/1 ]
■ Galerie Fortlaan 17 
Fortlaan 17- 9000 Gerit 
@09/222.00.33
wo-vr 14-18uza 10u30-18u30
► “Chambres Séparées"-Heiner Binding, 
Louis De Cordier, Gloria Friedmann, 
Lawrence Malstaf, Pieter Laurens Mol 
[tot 23/2]
■ Museum Dr. Guislain
JozefGuislainstraat 43 - 9000 Gent 
@09/216.35.95
di-vr 10-17uza-zo I3-17u
• “Het hoofd tót voeten uif ’ [tot 2/6]

■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent 
@09/225.42.90 
di-vr 12u30-l8uza 14-17u
►“The Work ofCharles and Ray Eames” 
[22/1 tot 16/2]
■ Caermersklooster
Vrouwebroersstraat - 9000 Gent 
@09/269.29.10-di-zo 10-17u 
* Ilse Joliet [8/2 tot 10/3] ► “WHere” - 
Elke Boon, Kristof T’sjoen, Linda Van 
Neck [15/3 tot 14/4] ► Berlinde De 
Bruyckere [15/2 tot 14/4]

Hasselt

■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5-3500Hasselt 
@011/22.99.31 - di-zo 10-17u 
► Frans Gentils, Ilse Joliet, Thomas 
Bogaert [tot 17/2]
■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt 
@011/22.99.31 - di-zo 10-17u 
► Jean-Georges Massart, Marco Jacobs, 
Els Ceulemans [24/2 tot 6/4]
■ Provinciaal Centrum voor 
Beeldende Kunsten, Begijnhof 
Zuivelmarkt 33 - 3500 Hasselt 
@011/29.59.60 
di-za 10-17uzo 14-17u
► “Notorious. Alfred Hitchcock and 
Contemporary Art” - John Baldessari, 
Hudith Barry, Cindy Bernard, Victor 
Burgin,Douglas Gordon,ChrisMarker... 
[tot 20/1] ► “De Pose” - Malou Swinnen - 
fotografie [1/2 tot 17/3]

Heist-op-den-Berg_________________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg 
Bergstraat - 2220 Heist-op-den-Berg 
@015/25.07.70 
ma-za 10-20udo 10-17uzo 12-20u 
► Claudia Tricnon - fotografie [tot 5/2] 
► “Retrospectieve Mil Antonis” [16/2 
tot 3/3] ► Juan Vervliet - fotografie 
[8/2 tot 5/3]

Hoeselt 

■Cultureel Centrum Ter Kommen 
Europalaan 2 - 3730Hoeselt 
@089/41.63.58-ma-vr 9-12u 13-16u
DEIsFieuw-fotografie[tot6/2]DFabienne 
Debontriddcr - fotografie [8/2 tot 5/3]

Homu

■ Musée des Arts Contemporains de 
laCommunautéfrançaisede Belgique 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
@065/65.21.21 - di-zo 10-18u 
►“Topologiedel’instanf ’-N+N Corsino 
[tot 27/1 ] ►“ElizabethGarouste& Mattia 
Bonetti 1981-2001. Hedendaags design 
in Grand-Homu” [tot 17/3]

Kortrijk__________________________

■ Cultureel Centrum Kortrijk 
Hazelaarstraat 7 - 8500 Kortrijk 
@056/21.78.63 - di-zo14-18u 
► Krist Demasure - fotografie [tot 7/2] * 
Petra Cosemans - fotografie [8/2 tot 6/3]

LaLouvière

■ Centre de la Gravure et de l'Image 
imprimée
Rue de Amours 10 - 7 100 LaLouvière 
@064/27.87.27
di-vr 12-18u za-zo H-18u
► “En Flor”-José MariaSicilia[ 19/1 tot 7/4]

Leuven

■ Cultureel Centrum Leuven 
Brusselsestraat 63 - 3000 Leuven 
@016/23.84.27- vr-zo 14-I8u
► Benoni - tekeningen, schilderijen [9/3 
tot 24/3]
■ Stedelijk Museum Vander Keien - 
Mertens
Savoyestraat6- 3000Leuven 
@016/22.45.64 - di-do 9u30-17u30 
vr 9u30-21u30za-zo 13u30-18u30 
► “Zij beeldt uit Een aparte kijk op de 
reserves van een museum. Sectie 1: 
vrouw” [tot 3/2]

Liège______________________

■ Les Brasseurs
Rue des Brasseurs 6- 4000Liège 
@04/221.41.91 -wo-za 15-18u
► “Nature humaine” - Pascal Bemier, 
Guillaume Bijl, Marcel Broodthaers, 
Sophie Duquesne, Sam Coisne, Johan 
Deschuymer, Koen Theys... [tot 9/2]
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■ Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain
Pane dé la Boverie 3-4020Liège 
(g)04/343.04.03
di-za 13-18uzo ll-16u30
I "(noirs) & (couleurs)” - Michel Barzin
- grafiek [tot 3/2]

Lokeren

■ Stedelijk Museum Lokeren
Markt 15a - 9160 Lokeren 
<D09/340.50.59-zo 10-12u 14-17u 
• “Kiezen voor Kunst” - Bart Gabriel, 
Michael Aerts, David Ausloos, Tom De 
Visscher, Annemie Kooyman [27/1 tot 

20/2]
■ Cultured Centrum Lokeren
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren 
®09/340.50.50
ma-vr 10-12u 14-I7u
* Roger VanNamen - fotografie [tot 7/2]
• Krist Demasure - fotografie [8 tot 27/2] 
•Di-Art Galerie
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 
&09/348.06.42
wo-vr 14-18uza 10-17uzo 15-18u
• “6 kunstenaars” [tot 20/1 ]

Lommel

■ Cultureel Centrum De Adelberg
Adelberg 1 - 3920Lommel 
<1)011/55.35.11 - di-vr 9-12u 13-17u
D'Glas! Destedelijkeglaskunstcollectie" 
[8 tot 24/3]

lovers al

■ Galerie Jacques Cerami
Route de Philippeville 140C - 6280
Loverval
<D071/56.17.66
wo-vr 14-19u za-zo 10-18u
* Jachy Lecouturier, Daniel Daniel, 
Myriam Homard - fotografie [18/1 tot 
3/3]

Maaseik ______________  

■ Cultureel Centrum Achter Olmen 
Van Eycklaan 72-3680Maaseik 
<£>089/56.57.04
DElsFieuw-fotografie[tot9/2] •Claudia 
Tricnon - fotografie [8/2 tot 5/3]

Marke

■ Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke
<1)056/24.08.22
ma-vr 9-12u3013u30-16u
• Guido Van Onderbergen - fotografie 
[tot 7/2] DRolandVerbrugge-fotografie 
[9/2 tot 7/3]

Mechelen 

■ Garage, Ruimte voor ActueleKunst 
Onder de Toren -2800Mechelen 
<£>015/29.40.14- wo-zo 10-18u 
•"Wit/Zwart. 10 jaarkalenders Druk
kerij Buroform”-Marc Lagrange,Roger 
Dyckmans, Sung, Dirk Lambrechts 
fotografie [tot 27/1 ]
■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10 - 2800Mechelen 
<£)015/33.63.36-vr-zol4-18u
• Johan Slabbynck [tot 20/1]

Menen __________

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930Menen
<£>056/51.58.91 - ma-zo 10-12u 14-18u 
• Manou Broben - fotografie [tot 7/2] * 
Guido Van Onderbergen - fotografie 
[9/2 tot 7/3]

Mons

■ Salle Saint-George
Grand Place - 7000Mons
<£)- di-za 12-18u zo 10-18u
I “Art/W20. Un 20e siècle d’art en 
Wallonie” [tot 27/1]
■ Musée des Beaux-Arts
Rue Neuve 8 - 7000 Mons 
<£)065/40.53.08-di-za 12-18uzo 10-18u 
t “Art/W20. Un 20ème siècle d’art en 
Wallonie” [tôt 27/1]

Morlanwelz

■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140 
Morlanwelz
<£>064/21.21.93
di-zo 10-18u
• “De qui se moque-t-on? Caricatures 
d’hier et d’aujourd’hui, de Rops à Kroll” 
[tot 17/2] I “Architecture et nation. ‘Le 
choix des monuments, édifices et mai
sons les plus remarquables du royaume 
des Paus-Bas’ de Pierre-Jacques 
Goetghebuer(1817-1828)” [tot2/3]

Oostende

■ Orion Art Gallery
Koningin Astridlaan 7 - 8400 Oostende 
<£>059/51.19.52 
za-zo 14-18u
* “Le petit cabinet d’un amateur de 
ruines’’ - Paul Casaer, Luc Deleu, 
Gilbert Fastenaekens, Hans Op De 
Beeck, Ria Pacquée, Jan Kempenaers, 
Boy Stappaerts, Michel Couturier... 
[10/2 tot 20/5]
■ Provinciaal Museum
voor Moderne Kunst
Romestraat 11 - 8400 Oostende 
<£>059/50.81.18 
di-zo 10-18u
* “Retrospectieve José Vermeersch 
(1922-1997)”/’CitésdesabIe”-Cliristian 
Meynen - fotografie [tot 17/2]

Otegem_________________________

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat6a - 8553 Otegem 
<£>056/64.48.93 
wo-zo 14-18u
* "Umbraculum. Een plaats in de scha
duw waar gedacht en gewerkt wordt, ver 
van het gangbare leven” - Jan Fabre \2J2 
tot 24/2]

Sint-Niklaas

■ Stedelijk Museum Zwijgershoek 
RegentiestratU 61-63- 9100Sint-Niklaas 
(^03/777.29.42-di-za I4-17uzo 10-17u 
• “Grenzen aantasten” - Frans Wuytack 
- sculpturen [20/1 tot 3/3]

Sint-Truiden

■ Cultureel Centrum De Bogaard 
Minderbroedersstraat 29 - 3800 Sint- 
Truiden
© 011/68.79.59 - zo-vr 14-17u
• Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[tot 6/2] * Els Fieuw - fotografie [8/2 tot 
5/3]

Stavelot ___________________  

■ Galerie Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17-4970 Stavelot 
(£>080/86.42.94 - vr-zo 14-19u
• Zoran Music - grafiek [tot 10/2]

Strombeek-Bever

■ Cultured Centrum Strombeek-Bever 
Gemeenteplemz/n -1853Strombeek-Bever 
(£>02/263.03.43 - dagelijks 10-22u
• Pieter Vermeersch [tot 7/2] • Jean- 
Bernard Koeman, François Curlet [ 16/2 
tot 21/3]

Tielt 

■ Galerie CD
Kortrijksestraat 44- 8700 Helt 
<£>051/40.70.42 
do-za 15-18u
>JohanBoutelcgier,BerlindeDeBn.iyckcre 
[tot 16/3]
■Cultureel Centrum Gildhof
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
(£>051/40.29.35 - ma-vr 9-12u 14-17u
• Robert Kot - fotografie [tot 7/2] > 
Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[9/3 tot 4/4]

Turnhout_______________

■ Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat 42-2300 Turnhout 
<£>014/41.94.94
di-za 14-18u zo 10-12u 14-18u
I Geert Rochus - fotografie [tot 4/2] I 
Filip Peeters - fotografie [6/2 tot 4Z3]

Waregem_______________________

■ Cultureel Centrum De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem 
<£>056/62.13.40-ma-zo 10-12ul4-17u
>“Gaverprijs2002.Wedstrijdvoorschil- 
derkunst [tot 27/1]

Wemmel_____________________________

■ Cultureel Centrum De Zandloper
Kaasmarkt 75-1780 Wemmel 
<£>02/460.73.24 
ma-za 9-23uzo 10-18u
* Ine De Handschutter - fotografie [tot 
4/2] • Johan De Poorter - fotografie 
[6/2 tot 4/3]

Wevelgem_______________________

■ Cultureel Centrum Guldenberg
Acaciastraatz/n - 8560 Wevelgem 
(£>056/40.12.40 
ma-vr 9-12u 14-17u wo 9-12u 14-19u
I Karel Cuyvers - fotografie [tot 7/2] • 
Manou Broben - fotografie [9/2 tot 7/3]

Duitsland

Aachen

■ Ludwig Forum fïir Internationale 
Kunst
Jülicherstrasse 97-109- 52058Aachen 
<£>0241/180.71.04-di+do 10-17 wo^vr 
10-20u za-zo ll-17u
•"Streit-Lust. For Argument’s Sake. Die 
Kunst der letzten 30 Jahre und die
Sammlung Ludwig” [tot 10/2]

Baden-Baden 

• Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
<£>07221/232.50-di-zo ll-18u
• “Das Tier in Mir. Die animalischen 
Ebenbilder des Menschen in der Kunst’ ’ 
[26/1 tot 7/4]

Berlin __________________

■ Deutsche Guggenheim Berlin 
Unter den Linden 13-15-10117 Berlin- 
ma-zo 11 -20u do-vr 11 -22u
• “Going Forth by Day. Frescoes of 
Light” - Bill Viola [tot 5/5]
■ Vitra Design Museum Berlin
Kopenhagener  Strasse58-10437Berlin 
<£>0172/764.47.97-di-zo 10-20u.
* “Mies van derRohe. Architectuur en 
design in Stuttgart, Barcelona en Brno” 
[tot 24/2]
■ Hans der Kuituren der Welt 
Jóhn-Foster-Dulles-Allee 10 - 10557 
Berlin
<£>030/39.78.71.75-di-zo Il-20u
* “Case History” - Boris Mikhailov - 
fotografie [tot 20/1 ]
■Bauhaus-Archiv Museum fiir
Gestaltung
KlingelhöferstraPe 13 -10785 Berlin 
(£>030/254.00.20 - wo-ma 10-17u 
• “More than just Function. Mies van 
der Rohe and the Bauhaus 1930-1933” 
[tot 11/3]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin- 
Tiergarten
<£>030/39.07.6-0
ma 13-19u di-zo 10-19u
• "Insel" - Erwin Heerich [tot 10/2]

Bonn 

■Kunst- und Ausstellungshalie
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
£>0228/91.71.202 
di-wo 10-2 lu do-zo 10-19u
• “Troy. Dream and Reality” [tot 17/2] 
“The Hittites. ThePeopleof 1000 Gods" 
[tot 28/4• “Venezia! Art from Venetian 
Palaces. Collecting in Venice from the 
13th to the 19th Century” [tot 30/7]
■ Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebertallee 2-53113 Bonn . 
(£>0228/77.62.12-di-zo 10-18u :
• “Paul Klee, Max Ernst und die andere 
Natur” - tekeningen [tot 10/2] • 
"Zeitgenössische Kunst aus der Türkei" 
[tot 17/2]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring22 - 53119 Bonn 
<£>0228/69.39.36 
di-zo 11-17u do ll-19u
* Hannah Villiger [tot 10/2]

Bremen _________  

■NeuesMuseumWeserburgBremen
Teerhof20- 28199Bremen
<£>0421/59.83.90
di-vr 10-18uza-zo ll-18u
* “Out of Print” - kunstenaarsboeken 
[19/2 tot24/3] -

Frankfurt 

■ Schim Kunsthalle Frankfurt 
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<£>069/29.98.82.20
wo-za ll-22u di+zo ll-19u
I “Die Visionen des Arnold Schönberg" 
[15/2 tot 28/4] • "Frequenzen. 
AudiovisuelleRaume”-AngelaBulloch, 
Knut Asdam, Arm Lislegaard, Daniel 
Pflumm, Franz Pomassl... [9/2 tot 28/4] ' 
■ Frankfurter Kunstverein 
Markt 44 - 60311 Frankfurt 
<£)069/28.53.30-dido-vr 12-19u wo 12- 
20uza ll-19uzo ll-18u
• “New Heimat” - Adrian Piper, Tobias 
Rehberger, JearmeFaust,JeroendeRijke/ 
WillemdeRooij,RichardPrince.. ./‘Re- 
trospectieveHarunFarocki”-video,film 
[tot 27/1]
■ Museum fiir Angewandte Kunst 
Schaumainkai 17- 60594 Frankfurt 1 
<£>069/21.23.40.37 .
di-zo 10-17uwo 10-20u ,
• “Blut: Macht, Politik und Pathologie” 
[tot-/2]

■ Museum fiir Moderne Kunst
Domstrasse10-60311Frankfurt-am-Main 
(£>069/212.304.47 
di-zo 10-17uwo 10-20u
>“Figures&Places.AusgewahlteWerke 
1978-2000” - Jeff Wall/Vija Celmins, 
Marlene Dumas, Michael Dreher, Udo 
Koch, Peter Fischli/David Weiss, John 
Chamberlain... [tot 3/3]
■ Deutsches Architektur-Museum 
Schaumankai43-60596Fmnkliii1-am-Maui 
(£>069/21.23.84.71 
di-zo 10-17u wo 10-20u
* “Thomas Herzog. Architektur+Tech
nologie” [tot 3/3]

Hamburg_______________________

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
(£)040/32.10.30-di-vrll-18uza-zol0-18u 
• “Art & Economy” - Atelier van Lies
hout, Bureau of Inverse Technology, 
Michael Clegg & Martin Guttmann. 
Claude Closky, Öyvind Fahlström, 
Christian Jankowksi, Matthieu Laurette, 
Louise Lawler ... [1/3 tot 23/6]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein 
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
<£>06221/18.40.86
• Ulrike Flaig, George Pusenkoff 
[2/2 tot 3/3]

Kleve 

■Museum Kurhaus Ewald Mataré 
Stiftung
Tiergartenstrasse 41 - 47533 Kleve 
(£>02821/75.010-di-zo 10-18u 
* “Dries Holthuys. Een middeleeuws 
kunstenaar uit Kleef’ [27/1 tot 14/4]

Köln

■ Museum fïir Angewandte Kunst
An der Rechtschule - 50667 Köln
<£>0221/221.238.60
di-zo 11-17u wo ll-20u
* “Ex Machina. Eine Geschichte des 
Roboters von 1950 bis heute” [tot 14/4] 
■Museum Ludwig
Bischofsgartenstrqfle 1 - 50667Köln 
© 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 
10-18uza-zoll-18u
• Isa Genzken, Wolfgang Tillmans, 
Thomas Bayrle, Bodys Isek Kingelez/ 
”Wolfgang-Hahn-Preis2001;Raymond 
Pettibon" [tot 17/2] • “Museum unscrer 
Wünsche. Von Robert Adams bis John 
Wesley"/‛526 x Picasso” [tot 28/4]
■ Kölnischer Kunstverein
Cöcilienstrasse 33 - 50667Köln 
<£>0221/21.70.21 -di-zo ll-17u
• “Hélio Oiticica. Quasi-Cinemas" 
[-/2tot-/4]
■Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39 - 50667 Köln 
(£>0221/221.221.19
di 10-20u wo-vr 10-18u za-zo ll-18u
• “Zeichnung Zehen. Das schöpferische 
Medium" [tot 28/4]

Krefeld

■ Kaiser Wilhelm M useum 
Karlsplatz 35 - 47798 Krefeld 
£>02151/77.00.44-di-zo ll-17u
• “Outland” - Roger Ballen/’Generation 
Boul Fale" - André Lützen - fotografie 
[tot 17/2] >“RetrospectieveBrunoGoller” 
[tot 3/3]
■ Haus Esters
Wilhelmshofallee 97 - 47798Krefeld 
£>02151/77.00.44 - di-zo ll-17u 
>“RetrospectieveBrunoGoller” [tot 3/3]

Leipzig__________________________

■Museum der Bildende Künste 
Grimmaische Strasse 1-7- 04109Leipzig 
£>0341/21.69.90
di-zo 10-18u wo 13-21u30
• “Malerei ohne Malerei” - Guillaume 
Bijl, Marijke van Warmerdam, Bas Jan 
Ader,Jeremy Blake, Cosima von Bonin, 
Hans-PeterFeldmann,DavidClaerbout, 
Heimo Zobemig. ..[31/1 tot 7/4]

München________________________

■ Alte Pinakothek •
Barer Strasse 27- 80799 München 
£>089/2180.52.16 
di-zo 10-17u do 10-20u
• “Rembrandt auf Papier. Werk und 
Wirkung” [tot 6/2]
■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29- 80799München
<£)089/23.80.50-dil0-20uwo-zol0-17u 
• "Italia und Germania. 25 Studiën, 
Graphiken und Zeichnungen um das 
Hauptwerk des Nazareners Friedrich 
Overbeck” [20/2 tot 14/4]

■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29 - 80799 München 
®089/23.80.50-di 10-20uwo-zo 10-17u 
• “Retrospectieve Arnold Böcklin" [15/ 
2 tot26/5] >“SchinkelsKönigspalastaud 
der Akropolis. Das Werden eines 
Architekturmodells” [13/3 tot 16/6]

Münster____________

■ Westfalisches Landes museum für 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Munster 
£>0251/59.07.01 -di-zo 10-18u
* “August Macke and the Early Modem 
in Europe” [tot 17/2]

Nürnberg_______________________

■ Kunsthalle Nürnberg
Lorenzer Strafe 32 - 90402 Nürnberg 
£>0911/231.24.03 
di-zo 10-17u wo 10-20u
I “Sport in der zeitgenössischen Kunst” 
[tot 3/2]
■ Neues Museum
Luitpoldstrasse 5 - 90402 Nürnberg 
£>0911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
• “From Edgar Degas to Gerhard Rich
ter. WorksonPaperfrom Kunstmuseum 
Winterthur” [tot 24/2]

Ulm _________  

■Stadthaus Um
Münsterplatz 50- 89073 Ulm 
£0731/161.77.40
ma-vr 9-18uza-zo ll-18u
• "Szenarien oder der Hang zum Thea- 
ter"-RalfBerger, Björn Dahlem, Suchan 
Kinoshita, DanielRoth,Bojan Sarcevic... 
[1ot27/l] >“Architektuiinderbildenden 
Kunst”-MarinKasimir[tot3/2] > Stefan 
Hunstein - fotografie [10/2 tot 14/4]

Weil am Rhein 

■ Vitra Design Museum
Charles Eameætrqfel -79576WeilamRhein 
£07621/70.22.00 
di-vr 14-18uza-zo ll-17u
• “Isamu Noguchi (1904-1988). 
Sculpturaal design” [tot 21/4]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg 
£05361/266.90 
wo-za ll-18udi+zo ll-20u
• “Selected Works”-Gary Hill [tot 10/3]

Frankrijk

Brétigny-sur-Orge________________

■ Centre d’art contemporain de 
Brétigny

RueH. Douard-91220Brétigny-sur-Orge 
£01.60.85.20.76-di-za 14-18uwol0- 
12u 14-18uza ll-13u 14-18u
* Alain Bernardini [tot 23/2] • Alain 
Declercq [3/3 tot 4/5]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
£02.28.01.50.00 
wo-vr 12-18u za-zo 15-19u 
IMarcelDinahet, Michel Gerson-video 
[tot 3/2]

Castres

■ Centre d’Art contemporain
RueChambrede-TEdit35-81100Castres 
£05.63.59.30.20
>“CollectionsdesAbbatoirsetnouvelIes 
acquisitions” [tot 6/3] • Pierte Petit [3/7 
tot -/10]

Dijon___________________________

■Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
£03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
• “Jurassic Pork” - AlainSéchas [tot 2/2]
■Le Consortium centre d’art 
contemporain
Rue de Langvic 37 - 21000Dijon 
£03.80.68.45.55 - di-za 14-18u
* Felix Gonzalez-Torres [tot 2/2]

Dunkerque______________________

■ Frac Nord-Pas de Calais
Avenue de Rosendaël 930 - 59240
Dunkerque 
£03.28.63.63.13 - di-za 10-18u .
I “Le défilé rencontre la performance. 
Dialogue entre art contemporain et 
vêtement” [tot -Z2] * Miriam Bâckstrôm 
[tot 23/2]

Grenoble 

■ C.N.A.C. Magasin
Cours Berriat 155 - 38000 Grenoble 
£04.76.21.95.84 - di-zo 12-19u
• Jack Goldstein [3/2 tot 28/4]

Hérouville Saint-Clair 

■ Wharf, Centre d’art contemporain 
de Basse-Normandie
Passage de la Poste 7-14200Hérouville 
Saint-Clair
£02.31.95.50.87 - wo-zo 14-18u30
• David Michael Clarke [tot 10/3]

Ivry-sur-Seine___________________

■ Le Credac Centre d’art d’Ivry
Avenue Georges Gosnay93-94200Ivry- 
swScinc
£01.49.60.25.06-di-zo 14-19u
• “Reliquaire pour un culte de Vénus” - 
Jean-Jacques Lebel/Julio Villani - schil
derijen [tot 10/3]

Locminé _____  

■ Centre d’Art Contemporain Parede 
Sculptures, Domaine de Kerguéhennec 
Bignon - 56500Locminé 
£02.97.60.44.44 - di-zo 10-18u 
» Silvia Bâchli [26/1 tôt 24/3]

Marne-la-Vallée

■ Centred’Art et deCulturei.aFerme 
de Buisson
AUéedelaFermeNoisiel- 77437Marne- 
la-Vallée
£01.64.62.77.00-di-zo 14-18u
>“Perturbations”-Tony Brown [24/2 tôt 
21/4]

Marseille 

■Ateliers d’Artistes de la Ville de 
Marseille
BoulevardBoisson 11-19-13004Marseille 
£04.91.85.42.78
di-za 14-19u
I “Odyssee 2001 (hommage à Stanley 
Kubrick)”-Gilles Barbier,Denis Brun, 
Adrien Pécheur, Véronique Rizzo, 
Pierre Malphettes, Sebastian Gordin... 
[tot 25/1]
■ Galeries contemporaines des 
Musées de Marseille
Avenue d’Haïfa 69 -13008Marseille 
£04.91.25.01.07
>“Topologiesderinstant”-N+NCorsino 
[tôt 27/1]

Meymac________________________

■ Centre d’art contemporain
Abbaye Saint-André - Meymac 
£05.55.95.23.30-wo-ma 14-18u ‘ , 
• Keiji Uematsu, Lilian Bourgeat, Luc 
Adami [15/2 tot 15/4]

Montbéliard ________  

■ Le 19
Avenuedes Alliés 19-25200Montbéliard 
£03.81.94.43.58-di-zal4-18uzol5-18u
* Eric Snell [tot 24/2]

Mouans-Sartoux

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370 
Mouans-Sartoux
£04.93.75.71.50-wo-ma ll-18u
• “A fur et à mesure”. Une collection, un 
point de vue” - Cari André, Robert Barry, 
Sol LeWitt, Günter Umberg, Fred 
Sandback, Lawrence Weiner... [tot 3/3]

Nantes _______________________

■ Musée des Beaux-Arts 
RueGeorges-Clémenceau10-44000Nantes 
£ 02.40.41.65.65 - wo-ma 10-18u
* “Images de me. L’école de New York 
1945-1965" [tôt 11/2]

Nice

■ Villa Arson
Avenue Stephen Liégeard 20 - 06105 
Nice cedex 2
£04.92.07.73.80-di-zo 13-18u
• “Import-Export” - Philippe Durand, 
Pierre Joseph, Fransje Killaars, Claude 
Lévêque, Roy Villevoye, Barbara Vis
ser... [25/1 tôt 31/3]

Paris

■ Galerie du Jeu de Paume
Place de la Concorde - 75001 Paris 
£01.47.03.12.50 - di 12-21u30 wo-vr 
12-19u za-zo 10-19u
• Oscar Niemeyer - architectuur [5/2 tot 
31/3]
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Mooie ruimte voor atelier, tentoonstellingen of bureau.

Ligging: Zeer gunstige ligging in de Brusselse galerijbuurt aan het kanaal. 
Makkelijk parkeerplaats te vinden.
Gelijkvloers in gerenoveerd industrieel pand.

Adres : CotéKaNaL, Barthelemylaan 26, B-1000 Brussel (Dansaert).

Oppervlakte Totaal = 190,5m2, ruwe afwerking, 
waarvan 164m2 werkruimte en 26m2 keuken, bergruimte en WC. 
Ruimte kan opgedeeld worden voor verschillende huurders.

Uitrusting : Aansluitingen voor water, gas, electriciteit, TVD, telefoon & 

LAN/lntemet.

Bezoek : Op aanvraag, gelieve uw gegevens door te geven op 
tel 02/503 56 30 of
0497/31 53 11 of per mail aan bea13a@hotmail.com

DE WITTE RAAF
vraag onze advertentietarieven
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■ Passage de Retz
Rue Chariot 9 - 75003 Paris
© 01.48.04.37.99 - di-zo 10-19u
I “Instants fragiles" - Edith Dekyndt, 
FrédéricGaillard,PierreGerard,Christine 

Hamoir, Bénédicte Hendrick, Myriam 
Homard, Benoît Platéus, Sophie 
Whettnall... [tôt 3/2]
■ Ecole nationale supérieure des 
beaux-arts
Rue Bonaparte 14- 75006Paris 
@01.47.03.50.00-di-zo 13-19u 
• “Germinations. European Projects for 
Young Artists. Religion” - J. Borgeaud, 
A. Elöd, S. Goullieux, P. Olowska, 
L. Orlita, T. Putze... [tot 19/2]
■ Musée Zadkine
Rue d ’Assas 100 bis - 75006Paris 
@01.43.26.91.90 - di-w 10u-l 7u30 
>“LaFicelledeZadkine”-GilbertBoyer 
[tot 27/1]
■ Centre National de la Photographie
Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
@01.53.76.12.32 
wo-ma 12-19u
• “Commandes photographiques du 
Groupe Lhoist" - Rodney Graham, Josef 
Koudelka, Bernd & Hilla Becher, Elliot 
Erwitt,RoyArden/JorgeMolder/”Tokyo 
vite!”-Kiiniko Yoshida[tot4/2] • Bruno 
Serralongue [20/2 tot 1/4] I Hans-Peter 
Feldmann [20/2 tot 13/5]
■ Musée de la Vie Romantique
Rue Chaptai 16 - 75009 Paris 
© 01.48.74.95.38 - di-zo 10-17u40 
► “André Malraux (1901-1976). Le der
nier des romantiques et la modernité” 
[tôt 24/3]
• Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116
Paris
@01.53.67.40.00
di-vr 10u-17u30 za-zo 10u-19u
• Caria Accardi [tôt 313} • “Urgent 
Painting” [tot 3/3]
■ Palais de Tokyo site de création 
contemporaine
Rue de la Manutention 2 - 75116Paris 
@01.47.23.54.01
* “What Does Your Wife/Girl Friend 
Think of Your Rough and Dry Hans?” - 
MonicaBonvicini[19/l tot17/2]D"Island 
of an Island. Peripherical Communities” 
- [19/1 tot 17/3] » ‘Taxi 
Biennale” - Navin Rawanchaikul [19/1 
tot 31/3] • Virginie Barré, Christophe 
Berdaguer & Marie Péjus, Alain 
Declercq, Naomi Fisher, Franck Scurti, 
Wang-Du, Kay Hassan, MichelMajerus, 
Gelatin, Subodh Gupta... [19/1 tot 12/5] 
“Musée d’Art Contemporain Africain. 
LeSalon”-MeschacGaba[19/l tot 8/9] 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01;
@01.40.20.50.50
do-zo 9-18uma+wo 9-21u45
• “Le trésor de Conques au Louvre” [tôt 
11/3] >“L’honneurdelacuriosité. Dessins 
de la seconde collection Jabach (1618- 
1695)” [tot 15/4] • “Belles et inconnues. 
Sculptures en terre cuite des ateliers du 
Maine” [8/2 tôt 27/5]
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
@01.44.78.12.33 
dagelijks 11-2 lu
• "Lenaturel revientau galop” - vonnge- 
ving [tôt 21/1] * Jean Nouvel-architec
tuur [tot 4/3] • “Dessins de plantes” - 
HenriMatisse,ElsworthKelly[tot8/4] • 
Jochen Gerz [4/2 tôt 22/4] * Andréas 
Gursky [13/2 tôt 29/4] • “La révolution 
surréaliste” [6/3 tôt 24/6]

Pontault-Combault

■ Centre Photographique
d’Ile-de-France
Avenue de la République 107 - 77340
Pontault-Combault
@01.70.05.49.80-wo-zo 13-18u30
* “Marseille 1998” - Didier Trénet, Beat 
Streuli [tôt 24/2] * “Winterreise” - Luc 
Delahaye [8/3 tôt 26/5]

Pougues-les-Eaux_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
@03.86.90.96.60
wo-zo 14-18u
• “L’Université du cartable” - Christiane 
Carlut, David Legrand [19/1 tôt 17/3]

Quimper________________________

■ Le Quartier
Place du 137ÔRI. - 29107 Quimper 
@02.98.55.55.77
di-za 10-18uzo 14-17u
• “Déplacements” - Christophe Cuzin, 
Stephen Dean, George Dupin, Barbara 
Gallucci[19/ltot31/3]

Reims

■ LeCollègeFracChampagne-Ardenne 
Place Museux 1 - 51100 Reims 
@03.26.05.78.32 - di-zo 14-18u
• “Alchimie de la rencontre” - Alice 
Anderson, Kader Attia, James Lee Byars, 
ClaudcClosky.DouglasGordon, Georgina 
Starr, Angel Vergara... [tot20/l] DJanaina 
Tschâpe[ 15/2 tôt 14/4]

Rennes 

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
© 02.99.22.27.27 - ma-vr 13u30-20u 
wo 9-20u za 10-12u 13u30-18u
• “Une fois et pas plus” - Corinne 
Mercadier [tôt 2/3] • “Petits espaces 
intimes” - Sylvie Plateau [tôt 23/3]

Roubaix

•EspaceCroisécentred'artcontemporain 
Grand Place - Roubaix
@03.20.66.46.93-di-za 14-19u
• “Des enchantées” - Laurie Parsons, 
Anna Klamroth, Frédéric Lefever, Boris 
Achour, Vincent Roux... [tôt 13/4]

Toulouse 

■ Les Abattoirs
Allées CharlesdeFitte76-313001bulouse 
@05.62.48.58.00 - di-zo 12-20u
* “Dado et Bernard Réquichot (1929- 
1961). Correspondances’ [26/2tot26/5]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue PaulDoumer 2 - 59200 Tourcoing 
@03.20.28.91.60-wo-ma 13u30-18u
• “Collection Marcel Pouget” [tôt -/3]

Tours 

■ Centre de Création Contemporain 
Rue Marcel-Tribut 53-55 - 37000 Tours 
@02.47.66.50.00-ma-vr 9-19u
• Per Barclay [tôt 3/2]

Troyes__________________________

■ Centre d’art contemporain Passages 
Rue Jeanne d’Arc 9 -10000 Troyes 
@œ.25.73.28.27-<&-zal4-18uwol4-20u
>“X”-NathalieRao[tot25/l]>“Rienne 
va plus...” - Ramsa [31/1 tôt 15/3] .

Valenciennes 

■ L’Aquarium Ecole Supérieure des
Arts Plastiques
Rue Ferrand8 - 59300 Valenciennes 
@03.27.22.57.59 - di-za 15-19u
• “Apocalypsis sine figuris" - Harald 
Meisenberg [tot 23/2]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 -59650 Vdleneuved'Asoq 
@03.20.19.68.68 - wo-ma 10-18u 
•'TooDarki to Read. Motifs rétrospectifs 
2002-1965”-Art&Language[26/l tôt 
18/5]

Villeurbanne _________  

■ IInstitut d’art contemporain 
RueduDr.Dolard11-69100 Villeurbanne 
@04.78.03.47.00
wo-ma 13-19u
• “Antagonisme” [24/1 tôt 26/5]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain
RueNotrè-Dame41- 2240Luxembourg 
@0352/22.50.45 - wo-ma 10-I8u
I Peter FriedV/Marc Trivier - fotografie 
[tot24/2] > “L’effet Larsen. Processus de 
résonances dans l’ait contemporain” - 
Ken Lum, Sven Augustijnen, Pierre 
Bismuth, Manon de Boer, Dan Graham, 
MattMuUican,DanielRoth,MitjaTusek, 
Peter Zimmermann... [9/3 tot 9/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh______________________

■ Scottish National Portrait Gallery
Queen Street - Edinburgh 
@0131/624.62.00 
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “A Tribute to edwin Morgan” [tot 3/2] 
• “The Mennonites” - Larry Towell - 
fotografie [tot 3/2] • “Great Houses of 
Scotland" [25/1 tot 21/4] I “An Exile’s 
Eye” - Wolfgang Suschitzky - fotografie 
[21/2 tot 19/5]

■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
@0131/332.22.66 
ma-za 10-17uzo 14-17u
I “The Vaughan Bequest of Turner 
Watercolours" [tot 31/1] • “From the 

Madonna to theMoulinRouge. Recently 
Acquired Drawings” [tot 31/1]
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3DR Edinburgh 
@0131/624.62.00 
ma-za 10-17uzo 14-17u
• “Hmmmm... David Shrigley’s 
Selection fromthePermanentCollection" 
[tot 24/2] • “Parallel of Life and Art” - 
Nigel Henderson [ 16/2 tot 7/4]

Hertfordshire

■ The Henry MooreFoundation Dane 
Tree House
Perry Green, MuchHadham -SG106EE 
Hertfordshire
@01279/84.33.33
I “Henty Moore. Sculpting the 20th 
Century’ [tot 27/1] • “Henry Moore. 
Journey through Form” [22/2 tot 4/6]

Leeds 

■Henry Moore Institute
The Headmw 74 - LSI 3AH Leeds 
@0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30wo 10-2lu 
* “Unidentified Museum Objects” [tot 
28/2] * “Shone. Sculpture and Surface in 
the 1920s and 30s”-Barbara Hepworth, 
Henry Moore, Gertrude Hermes, Leon 
Underwood, Maurice Lambert... [16/2 
tot 12/5] I “SecondSkin. Contemporary 
and Historical Life Casting” - Duane 
Hanson, Robert Gober, Abigail Lane, 
Gavin Turk [16/2 tot 12/5]

Liverpool_______________________

■ Tate Gallery Liverpool
Albert Dock- L3 4BB Liverpool 
@0151/709.32.23 
di-zo l0-18u
I Richard Wright [tot 10/3]

London 

■Hayward Gallery
Belvedere Road - SEI 8XX London 
@020/7960.42.42
dagelijks 10-L8u di-wo 10-20u
>“PaulKlee(1879-1940). The Nature of 
Creation’7”WarteMal!”-Ann-SofîSidén 
[tot 1/4]
■Tate Modem
Bankside -SEI 9TGLondon 
@020/78.87.86.87
vr-za 10-22uzo-do 10-18u
• “The Unilever Series. Juan Munoz” 
[tot 10/3]
■Tate Britain
Millbank - SW1P 4RG London 
@020/78.87.80.08
dagelijks 10-17u50
• “Turner Prize 2001” - Richard 
Billingham, Martin Creed, Isaac Julien, 
Mike Nelson [tot20/l ] D"NightasDay" 
- Darren Almond [tot 17/2] I “Image 
and Idol. Medieval Sculpture” [tot 3/3] 
D"AnnleeYouProposes -LiamGillick 
[tot-/4]
■ Royal Academy of Arts
Piccadilly - W1V 0DS London 
@0171/439.74.38 -, 
ma-zo 10-18u
* “Masters of Edo Style. Early 
Ukiyo-e Prints and Paintings from the 
Museum of Fine Arts Boston” [tot 17/2] 
• “Paris. Capital of the Arts 1900- 
1968” [26/1 tot 19/4]
■ Serpentine Gallery
Kensington Gardens - W2 3XA London 
@020/7298.15.15
dagelijks 10-18u
* Richard Artschwager [tot 10/2]

Nederland

Almelo 

■ Stichting Het Torentje
Egbert Gorterstraat - 7607BNAlmelo 
@0546/53.11.12 „
I “Mijn garderobe” - Kristel Boekhorst 
[tot 3/3]

Almere 

■ De Paviljoens, Almeers Centrum 
voor Hedendaagse Kunst 
Odeonstraat 5 -1325AL Almere 
@036/537.82.82 
di-zo 12-17u
* “Een bonte verzameling. Kunst kijken 
voor kinderen” - Tom Claassen, Shirin 
Neshat, Marinus Boezem, Mariusz Kruk, 
Elisabet Stienstra... [tot 17/2]

Amersfoort 

■ Fotoforum, De Elleboogkerk 
Langegracht 36- Amersfoort 
@033/464.05.54
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
• “Vintage Women" - Cindy Marier [20/1 
tot 17/3]
■ Centrum Beeldende Kunst Hermen
Molendijk Stichting
Breestraat 1-3811 BH Amersfoort 
@033/461.87.46
di-vr 10-17uza-zo 13-17u
>JoostvanHezewijk[19/l tot 3/3]
■ Armando Museum De Elleboogkerk 
Langegracht 36- 3811 Amersfoort 
@033/461.40.88
di-vr H-17uza-zol2-17u
• “De schoonheid van het kwaad” - 
Anselm Kiefer, Raffael Rheinsberg, 
Armando [tot 14/4]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne Kunst 
Sandbergplein 1-3 -Amstelveen 
@820/547.50.50 - di-zo 11-17u 
D"Campendonck. De tweede levenshelft 
van een 'Blauer Reiter’” [tot 10/2] * 
“Corneille, Hongaaisavontuur”[tot 17/3] 
• “Retrospectieve Lucebert’ [15/2 
tot 5/5]

Amsterdam 

■ Arcam Galerie
Waterlooplein 213 -1011 Amsterdam 
@020/620.48.78-di-za 13-17u
• “Nieuwe oogst. Nieuwe leden van de 
Bond IvanNederlandse. Architecten"[ 19/ 
1 tot 16/2] * “China in Town” [23/2 tot 
6/4]
■ Amsterdams Historisch Museum 
Kalverstraat 92-1012 Amsterdam 
@020/523.18.22
ma-vr 10-17u za-zo ll-17u
>"Amsterdam-Azië-Amsterdam.Destad 
endeVOC”[22/ltot31/8]
■Vlaams Cultuurhuis
De Brakke Grond
Nes 45 -1012 KD Amsterdam 
@020/622.90.14
di-za 10-20u30 zo 13-17u
>“Gebroed”-PeterBuggenhout,Beriinde 
De Bruyckere [tot 27/1] • “Bezonken 
suspensie” - Arme Ausloos - video [9/2 
tot 13/3] • “WHere. Art on the Move” - 
Mo Bêcha, David Neirinckx, Valérie 
Mannaerts, Lieve Dhondt, Dirk Soete, 
VeerlePersijn, Linda Van Neck... [15/2 
tot 12/5]
■ Galerie Ferdinand van Dieten - 
d’Eendt
Spuistraat 270-272 - 1012 VWAmster
dam
@0^0/626.57.77-do-zall-18u
► Roos Campman [ 18/1 tot 15/2] • “Art 
Rotterdam” - kunstbeurs - Henk Visch, 
Jukka Korkeila, Benoît Hermans [28/2 
tot 4/3 (galerie gesloten)] ► “The 
Composition of Desir:” - Noritoshi 
Hirakawa, Vivan Sundaram [16/2 tot 
24/3]
■ Galerie Maria Chailloux
Prinseneiland439-1013LPAmsterdam 
@020/638.82.11 - do-zal3-18u
* Eric Knoote - schilderijen [tot 3/2] 
■ De Veemvloer
Van Diemenstraat 410 - 1013 CR Am
sterdam
@020/638.68.94 
wo-za 15-19uzo ll-19u
* “Border Line” - Anna Best, Simon 
Faitliful,JancGifford,HanHoogerbrugge, 
KimMcrrington,AnnevandePals,Micke 
van Wijk [19/1 tot 17/2]
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EA Amsterdam 
@020/623.62.37 
di-vr ll-18uza 14-18u
• Bert Boogaard [tot 16/2] • Jean-Marc 
Bustamante [23/2 tot 7/4]
■ Galerie Singel 74
Singel 74 -1015 Amsterdam 
@020/420.57.71 - wo-za 13-18u 
>“SmallisBeautifùl.AChoice”-Ansuya 
Blom, Piet Dieleman, Jan van den Dob
belsteen, Joost Hoekstra, Hewald Jong- 
enelis, Peer Veneman, Manfred 
Stumpf... [tot 14/2]
■ Art Singel 100
Singel 100-1015 AD Amsterdam 
@020/625.77.64 - wo-za !3-l7u30 
►“Groepstentoonstelling”-JeanBilquin, 
Alberto Carrera Blecua, Jan van Eden, 
Esther Levigne... -schilderijen[tot26/l] 
►AchnatonNassar-schilderijen, werken 
op papier [ 1 tot 23/2]
■ Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 -1016 U Amsterdam 
@020/423.30.46-di-za 13-17u30
• “Beau Monde” - Sara van der Heide - 
schilderijen/”PIaystation; Me, My 
Husband and My Car” - Vava 
Stojadinovic [19/1 tot 23/2] • “Kunste
naars van de galerie” [2 tot 27/3]

■ Bijbels Museum
Herengracht366-1016CHAmsterdam 
@020/624.24.36-ma-za 10-17uzo 13-17u 
► “I.N.R.I. Het leven van Jezus in foto’s 
van Bettina Rheims en Serge Bramly" 
[tot 4/3]
■ Loerakker Galerie
Keizersgracht380-1016GA Amsterdam 
@020/622.17.32 - wo-za 13-l7u30 
► “Onbetaalbaar goed. 100 werken van 
20 kunstenaars in 2 prijsklassen; 250 en 
350 o” [tot 26/1]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 -1016 EK Amsterdam 
@020/531.89.89-di-za ll-17u
I Teresa Hubbard, Alexander Bitchier 
[tot 24/2] 
■ De Praktijk
Lauriergracht 96-1016 RN Amsterdam 
@020/422.17.27- wo-za 13-18u 
► “Het bloed kruipt...” - Bas Meerman - 
schilderijen [tot 13/2] • “Art Rotterdam 
2002” - kunstbeurs [27/2 tot 5/3] • Hans 
deVries/'Doggiedoggie"-Joep van Lief
land [16/2 tot 20/3] 
■ Galerie Annet Gelink
Laurierstraat 187-189 - 1016 PL Am
sterdam
@020/330.20.66- di-za ll-18u
I “The Hero (for Antonio)” - Marina 
Abramovic/'ForestTime"-ErikWesselo 
[tot 16/2] • Kiki Lamers/”White Noise” 
- Jenny Perlin [23/2 tot 30/3]
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GT Amsterdam 
@020/620.47.58 
wo-vr 10u30-18u za 14-18u
I Erik Andriesse - tekeningen [19/1 tót 
23/2] • Marin Kasimir [2/3 tot 6/4] 
■ Bureau Amsterdam
Rozenstraat 59 -1016 NNAmsterdam 
@020/422.04.71 -di-zo H-I7u 
►‘Talkshow”-JulikaRudelius[tot23/l] 
► “Reversal Room” - Aemout Mik [3/2 
tot 17/3]
■ Fotografie Museum Amsterdam
Keizersgracht609-1017DS Amsterdam 
@020/551.65.46-di-zo 10-17u 
► “Dutchdelight” - George H. Breitner, 
Pieter Oosterhuis, Hellen van Meene, 
Paul C. Bogaerts... [tot 10/3] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A-1017 GD Amsterdam 
@020/625.72.14-di-za 13-18u
• “The Very First” - Marina Beekman 
[tot 9/2] • Paul Drissen, Krijn de Koning 
[16/2 tot 23/3]
■ Melkweg Galerie
Mamixstraat409-1017PHAmsterdam 
@020/624.17.77-wo-zo 14-20u 
► “Good Memory” - Marcelo Brodsky 
[tot 3/2]
■De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 - 1017 DE 
Amsterdam
@020/625.56.51 - di-zo^ 12-17u
►“AmsterdamRevisited”-TobiasBerger, 
Annie Fletcher, Lorenzo Benedetti [25/1 
tot 24/3]
■Galerie Jos Art
KNSMLaan 291 -1019 LE Amsterdam 
@020/418.70.03 - wo-zo ll-17u30 
* “Het verschil in stijlen” - Jef Gysen, 
Lace,PeterKcizer,A.F.deBaat, Christina 
Kokou, Nelson Carrilho, Jaap de Jonge, 
David Garcia [tot 7/2] • “Het land, de 
luchten hetwaterinNederiand’-Suzanne 
Glerum - schilderijen [8/2 tot 13/3] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Am
sterdam 
@020/412.17.72-do-zo 13-17u 
► “A Collaborative Installation” - Georg 
Miller, Jan van der Ploeg [tot 9/2] 
■ Stedelijk Museum
Paulus Potterstmat 13-1071 CXAmsteniam 
@020/573.29.11 
di-zo ll-17u
* “Eye Infection. Gastconservator 
Christiaan Braun”-Mike Kelley, Robert 
Crumb, Jim Nutt, Peter Saul, H.C. 
Westermann [tot 20/1] • “Aanwinsten 
toegepaste kunsten” [tot 27/1] • “Cathe
dra -BamettNewman[totlO/2]>“Bed- 
rock” - Avery Preesman [tot 17/2] I 
“Streamline. DawnofTomorrow. Ame
rikaanse Streamline-vormgeving in de 
jaren '30-150" - vormgeving [tot 24/2] • 
Sam Taylor-Wood - fotografie, films 
[26/1 tot 1/4] “Gemeenteaankopen 
toegepaste kunst” [16/2 tot 7/4]
■Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat/-1071 CXAmstetdam 
@020/570.52.52 
dagelijks 10-18u
► ‘Van Gogh en Gauguin” [9/2 tot 2/6] 
■ Rijksmuseum
Stadhouderskade42-1071 ZD Amsterdam 
@020/674.70.00 
ma-zo 10-17u
► “Rococo. Nederland aan de zwier’"/'A 
la mode. 18de-eeuwse kostuums uit het 
Rijksmuseum" [tot 3/2] • “Foto’s uit 
verre landen. Uit de Nationale Foto
collectie en van Ferry André de la Porte" 
[tot 7/4]

■ Stichting Kunst en Openbare 
Ruimte, de Uitkijk
Ruysdaelkade 2 -1072AG Amsterdam 
© 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot zonsopgang
►“Monumentvoorhetbochtjeachteruit” 
- Sjaak Langenberg [tot 27/1 ]

Apeldoorn______________________

■ Stichting Archipel
VosselmanstraatóOO-7301GL Apeldoorn 
@055/578.55.55 
do-zo 13-17u
•"AThreeDimensional Space Proposal” 
- Saskia van Kampen [tot 3/2]

Arnhem

■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg87 - 6812AA Arnhem 
@026/351.24.31 
di-za 10-17uzo ll-17u
►“Winnaars van de Jeanne Oostingprijs” 
-Elizabeth de Vaal, Stan Klamerftot 1/2] 
► “All about Change. A Rythm of 
Thoughts” - Antoine Berghs [tot 10/3] ► 
“DickKet (1902-1940)” [tot 15/4]

Berg en Dal_____________________

■ Afrika Museum
Postweg6-6571 CS Bergen Dal 
@024/684.12.11 
ma-vr 10-17u za-zo 11 -17u
► “Ad fontes! Interculturele zoektocht 
naar verborgen bronnen” [tot 27/2]

Breda

■ Lokaal 01
Kloosterlaan 138 - 4811EE Breda 
@076/514.19.28 
do-zo 13-17u
D'Volumelll"'-MarcelKronenburg.Adam 
Colton, Roel Meelkop [8/2 tot 17/3]

Den Haag_______________________

■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag 
@070/365.89.85 
ma-za 12-17u
► “Kritische utopisten. Idealen en prak
tijk” - Nils Norman, Ocean Earth, One 
Architecture+Berend Strik, Kyong Park 
[-/2 tot -/4]
■ Mauritshuis
Korte Vijverberg 8-2513 AB Den Haag 
@070/302.34.56 
di-za 10-17u zo 11-17u
► “Winters van weleer. Sneeuw en ijs in 
het Mauritshuis” [tot 24/2]
■ Gemeentemuseum Den Haag 
Stadhouders laan 41 -2517HVDenHaag 
@070/338.11.11
di-za 9-2lu zo-ma 9-l8u
► “More than Red, White and Blue. 
Nederlandse kunst van Nederlandse 
ambassades” [tot 20/1] ► “In Den Haag 
woont een barbaar. De stijl(kamers) van 
Jan Cremer” [tot 2/2] ► “De Hollanders 
thuis. Het Nederlands interieur in beeld 
1600-1900” [tot 10/2] » “The Liquid 
Horizon'-GaborÖsz-fotografie/Rincke 
Dijkstra, Bertien van Manen - fotografie 
[tot 17/2] ► “Picasso tot Tapiès. Meester
werken uit het Reina Sofia” [tot 17/2] ► 
“Minimal Art”-DonaldJudd, Carl Andre, 
SolLeWitt... [26/1 tot31/3]

Deventer

■ Bergkerk
Bergkerkplein 1 - Deventer 
@0572/39.14.34 
di-zo ll-17u
► Dora Dolz [tot 10/3]

Diepenheim_____________________

■ Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestraat 17- 7475 AA Diepenheim 
@0547/35.21.43
di-vr 12-17u za-zo 14u30-17u
► “Wij” - Amoud Holleman, Hans Aars
man, Michel ter Denge, Jan Rothuizen, 
August Sander, Marijke van Warmer
dam. .. [tot 6/2]

Egmond aan Zee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel
Noorderstraat4-1931EVEgptondaanZee 
@072/506.71.51
do-zo 15-19u
► Jean Mauboulès, Marry Teeuwen - 
beelden, wandobjecten [9/2 tot 24/3]

Eindhoven 

■ MU Art Foundation
Emmasingel20- 5611AZ Eindhoven 
@040/296.16.63
ma-vr 10-18u zall-17uzo 13-17u
>“KAWSC9”[18/1 tot 17/2]

BENOOT GALLERY

WINTERSALON
Van Severen, Bury, Mendelson, Van Anderlecht, Bertrand, Mortier, Peire, Delahaut, Cortier, Leroy, Bogart

19/1 -17/2/2002

JACQUES VERDIER
23/2 - 24/3/2002
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Gouda

■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markl 1 - 2801 GP Gouda 
&0182/52.07.46
za 14-17u zo 15-17u
• Mari Stoel - installatie [tot 17/2]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 
®050/366.65.55 
di-zo 10-17u
* “Jan Wiegers (1893-1959)” - schilde- 
rijen [tot 3/2] • “Dya Repin (1844-1930). 
Het geheim van Rusland” [tot 7/4]
• Volkenkundig Museum Gerardus 

van der Leeuw
Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 104 - 9712 
SL Groningen
®050/363.57.91
di-vr 10-16uza-zo 13-17u
* “De kleur van huid” [tot 25/2]

Haarlem

■ Frans Halsmuseum
Groot Heiligland 62-Haarlem 
&023/5H.57.75 
ma-za ll-17uzo 13-17u
>“JanMostaert(1474-1553.DrieluikDe 
bewening van Christus” [tot 24/2]

Grote Markt - Haarlem 
®023/516.42.00 
ma-za ll-17uzo 13-17u
• “Kunst van Cobra” [tot 5/5] I “Teke
ningen enschetsenvanlsaaclsraels(l 865- 
1934)” [tot 5/5]
■ Vleeshal
Grote Markt - Haarlem 
®023/511.57.75 
ma-za ll-17uzo 13-17u
• “Tiergarten Berlin/Olivier Silva” - 
Rineke Dijkstra [tot 3/2] * Céline van 
Balen [23/2 tot 14/4]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
®023/545.15.53
do-za 13-17uzo 14-17u
* “x 4 tekeningen” - Frans Boomsma, 
RobbieComelissen, Paul Klemann, Paul 
Nassenstein [tot 10/2] I Snee van der 
Velde [16/2 tot 17/3]
■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47-2011EP Haarlem 
®023/534.05.84 
di-za 12-17uzo 13-17u
* “Benthem Crouwel in competitie” [tot 
20/1] * “Van weiland tot stadsdeel 
Leidschenveen" - Arnold Hoogendorp - 
fotografie [tot 3/2]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011CH Haarlem 
®023/531.90.10 
di-za 10-17uzo 12-17u 
>“Hartstochtelijk verzameld. Beroemde 
tekeningen in de 18de eeuwse Hollandse 
collecties” [tot 17/2]

Hattem ____________________

■ Voerman Museum Hattem 
Achterstraat 46-48 - 8051GC Hattem 
©038/444.28.97 
di-za 10-17u
* Roeli Rumscheidt, Monique Tulp - 
schilderijen [9/2 tot 13/4]

Heerlen

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19 - 6411HK Heerlen 
®045/560.44.49
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
• “waar/schijn/lijk. Moments which I Int- 
endtoRemember"‘-GosbertAdler,Erzsébet 

Baerveldt, Aima en Banhard Blume, 
Ritsaert ten Cate, Andreas Gursky, Peter 
Land... [tot 10/2] * “Lijn = Vorm = In
houd” - Ansuya Blom, Moritz Ebinger, 
Otto Egberts, Helen Frik, Charlotte 
Schleiffert, Michael Tedja... - tekeningen 
[26/2 tot 5/5]

Heino/Wijhe_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
■ Hannema-de Stuers Fundatie 
kasteelHetNijenhuis-8131 Heino/Wijhe 
®0572/39.14.34
di-zo ll-17u
I Dora Dolz [tot 10/3] I “Keuze uit de 
collectie” [24/11 tot 17/3] '

Helmond

■ Gemeentemuseum Helmond
Kasteelplein 1 - 5701 PP Helmond 
®0492/58.77.16 
di-vr 10-17u za-zo 14-17u
• “Tricky Twist” - Gé-Karel van der 
Stenen - schilderijen [tot 3/2]

‘s-Hertogenbosch________________  

■ Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41 - 5211 HT ‘s-
Hertogenhosch 
®073/687.78.00 
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “Van Pasie tot Pasen. Lijden- 
voorstellingen in de Nederlanden 1450- 
1900” [13/2 tot 7/4]

Hilversum 

■ Dudok Centrum
Dudokpark 1 -1200AM Hilversum 
®035/629.22.62-w<^vrrzo 12-16u30
• “Radio Nederland Wereldomroep 
Hilversum van Architectenbureau Van 
den Broek at Bakema" [tot 10/3] 
■ Goois Museum
Kerkbrink 6-1211BX Hilversum 
®035/629.28.26
* “Groeten uit Hilversum” [2/2 tot 2/6]

Laren

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
®035/539.39.39
di-za H-17UZO 12-17u
I "Singerprijs 2000Hans van Hoek” [tot 
24/2] » Nederlandse keramiek vanaf de 
Jugendstil” [tot 24/2] I Arie Schippers - 
schilderijen [tot 3/3]

Leeuwarden

■ Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 -8911 DZLeeuwarden 
©058/212.74.38
ma-za 10-17u zo 14-17u
•"MooiuitJapan.CollectiePrincessehof 
Leeuwarden’ [tot3/3]DErfenis"-Louise 
Schouwenberg - keramiek [tot 10/3] • 
“Safe Ceramics” - Matty Vroegop, Ed 
Schoonveld [tot 1/4]
■ Fries Museum
Turfinarkt 11-8911KS Leeuwarden 
®058/255.55.00
di-zo H-17u
•"De betekenis van Nederlands-Indiëin 
het werk van Pieter Ouborg" [tot 24/2] * 
"Compare/Contrast. Studenten vanUlay 
enVanZoetendaal”[26/l tot 10/3] >“De 
rode wolk. Hoogtepunten icollectieFriese 
kunst 20ste eeuw’’ [tot 1/4]

Leiden

■ Rijksmuseum van Oudheden 
Rapenburg 28 - 2311EW Leiden 
®071/516.31.36-di-zo 10-17 
> “Vertogen rijkdom uit de bergen”[tot 3/5]
■ Centrum Beeldende Kunst 
Hooglandse Kerkgraclrt 19-21-2312 HS 
Leiden
®071/516.53.69 
wo-za 12-17u do 19-2lu
• Koen Hauser- fotografie [tot 17/2] 
■Stedelijk Museum De Lakenhal 
Oude Singel28-32- 2312RA Leiden 
®071/516.53.60
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
* “De ontmoeting. Vier hedendaagse 
kunstenaars uit de diaspora” - Atom 
Egoyan, Sonia Balassanian, Linda 
Ganjian, Krikor Momdjian [tot 3/3]

Maastricht 

■ Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250 - Maastricht
©043/329.01.90
di-zo H-17u
» “William Copley (1919-1996). Schil- 
derijen 1965-1996"[11/2 tot 10/2] P"De 
FirmaBnieghel.41 versiesvan4schilde- 
rijen” [tot 17/2] I “Stil Geluk. Een keuze 
uit het werk 1980-2001” - Patrick Van 
Caeckenbergh [tot 10/3]
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
®043/327.02.07-do-zól3-18u
I “Exploding Cinema. Music Videos” 
[31/1 tot 3/2] >“Hortus-project,deel 1”- 
Bik Van der Pool [ 15/2 tot 24/3]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof 
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
®024/360.88.05
di-vr 10-17u za-zo 12-17u
• “Alles unterKontrolle" - Teun Hoeks, 
Marcel Odenbach, Suse Wiegand, 
Christiaan Zwanikken [tot 17/2] •‛Kind 
enkunstIV.Dehemeleendak’ -Wilma 
Sommers,RobSweere. MVRDV,Urban 
Affairs... [ 1/3 tot 2/6]
■ Beam
Pijkestraat 4-6511 BP Nijmegen 
®024/360.61.00
do-zo 13-17u
• “Bad City Views” - Jean-Pierre Zoet- 
brood [27/1 tot 24/2]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat 65 - 5341 GC Oss 
®0412/62.93.28 
di-zo 12u30-16u30
• “Verliefd op het onderwerp” - Pieter 
de Hooch, Edgard Tytgat, Emo Ver
kerk, Marijke van Warmerdam... [tot 
17/2] >IsabelleSimons-tekeningen[tot 
26/4]

Otterlo

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731 AW Otterlo 
®0318/59.12.41
di-zo 10-17u
» “Dan Graham. Works 1965-2000”
[tot 10/2]

Roermond

■ Stedelijk Museum Roermond 
Andersonweg4 - 6041 JE Roermond 
®0475/33.34.96
di-vr H-17u za-zo 14-17u
* “Het geluid van de stilte. Hommage 
aan HarrieTillie”-JanMartens, Laurens 
Bisscheroux, Jos Laugs, Piet Schoen
makers, Patrick Schols... [tot 3/2] I 
“VanAtotZit Bezeten van stoelen”[tot 
3/3] * “De gouden eeuw van Gelre" 
[2/3 tot 28/4]

Rotterdam ____  

■RAM
Blekerstraat 10- 3011 CH Rotterdam 
©010/476.76.44 
do-zo 13-18u
DMarjolijnvanden. Assem, Qiangli Liang, 
Patrick Merckaert [20/1 tot 3/3]
■ Phoebus-Rotterdam
Eendrachtsweg 61 -3012 LG Rottendam 
®010/414.51.51 
wo-zo 13-17U.
* Tineke Bouma, Toshiya Kobayashi 
[tot20/l ] DArjan. Janssen, StephanGritsch 
[25/1 tot 12/3]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Witte de Withstraat50-3012BRRotterdam 
®010/413.54.98
di-zo ll-18u
* “Beeldende kunst van de Nederlandse 
Antillen en Aruba” - Jean Girigori, 
Winfred Dania, King Lie-kwie, Chris 
Cozier, Tony Monsanto... [tot 21/1]
■ Witte de With
Witte de Withstraat50-3012BRRottadam 
®010/4H.01.44 
di-zo ll-18u
* “The People’s Art” - Anneke de Boer, 
Florian Göttke, Mathilde ter Heijne, Rob 
Johannesma, Aernout Mik, Jan Rot
huizen, Nasrin Tabatabai, Edwin Zwak- 
man... [tot 10/2]
■ MKgalerie.nl
Witte de Withstraat 53 - 3012 BM Rot
terdam
®010/213.09.91
wo-zo 13-18u
* Beat Streuli [tot 10/2] * Frederieke 
Feldmann [17/2 tot 17/3]
■ Nederlands Foto Instituut
Wittel Withstraat 63-3012BNRottendam 
®010/213.20.11
di-zo H-17u
• “Trade. De wereld van de hedendaagse 
handel vetbeeld”-OlivioBaibieri,Frank 
Breur, Andreas Gursky.Boris Mikhailov. 
Allan Sekula, Gerald van der Kaap... 
[tot3/3]>“TimeFramed”-Jason Salavon, 
PeterKubelka, Hiroshi Sugimoto, Nancy 
Burson, Hiromi Tsuchida [25/1 tot 3/3]

■Museum Boijmans Van Beuningen 
Museumpark18-20-3015CXRotterdam 
®010/441.94.00 -di-za 10-17u
• “Unpacking Europe. Gastconservatoren 
Salah Hassan en Ifitkhar Dadi” [tot 24/2] • 
“Proposals for a Collection. OpticalRetinal. 
VisualConceptual Gastconservatoren Sarat 

Maharaj en EckeBonck”/’Buitenzinnen” - 
MaurizioCattelan,CarstenHöller,Wormhole 
2/Weke Délai (Stadscollectie Rotterdam)” 
-TheCookeryClub,LidyJacobs,AtelierVan 
Lieshout.. [24/2 tot 21/4]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark25 - 3015 CB Rotterdam 
®010/440.12.00-di-zal0-17uzoll-17u 
* “Een Schoone Stad. Willem Nicolaas 
Rose(1801-1877).Stadsarchitectairijks- 
bouwmeester”/”Opreis met J.H. Leliman 
(1828-1910). Schetsendnaareennieuwe 
bouwkunst’ [tot20/l]>“Uiteigenhuis. 
Demooistehuizenuitdecollectievanhet 
NAi” [tôt 27/1] • “Clip City. Ruimte, 
architectuur en de stadinmuziekvideo’s” 
[26/1 tôt 14/4] • “De Grote Projecten. 
Nederlandsarchitectuurbeleidinperspec- 
tief" [17/2 tôt 21/4]
■ Galerie Liesbeth Lips
Rochussenstraat81A-3015 EERotterdam 
®010/436.00.15-vr-zol2-17u
• “20 jaar Galerie Liesbeth Lips” [tot 
27/1] • Casper Hoogzaad [3/2 tot 10/3]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015A A Rotterdam 
®010/440.03.01 -di-za 10-17uzo ll-17u 
•“RetrospectieveManuelAlvarezBravo” 
- fotografie [tot 10/2] • “Sem Presser 
(1917-1988). Hier is Cannes”-fotografie 
[19/1 tot 24/3] • “Mobiel dromen. Ont
werpen voorbij de slaapkamer” - Jurgen 
Bey, Merijn Bolink, Hella Jongerius, 
Claudy Jongstra, Fransje Killaars, Wim 
Popping».. .[tot31/3]DLesfillesd‛atelier" 
- Willem van Veldhuizen - tekeningen 
[26/1 tot 14/4] • “Kees Maks (1876- 
1967). Schilder van het mondaine leven” 
[tot 21/4] • “Sieraden uit de Oriënt De 
collectie Van der Sta'” [16/2 tot 28/4] 
■ Galerie Maas
Kortekade 14-16- 3062 GR Rotterdam 
®010/412.40.48 - do-vr 14-20uza 13- 
18uzo 14-17u
• “Glas uit Leerdam en zeefdrukken van 
diverse kunstenaars” [tot 27/1] • “Mul
tiples” - Willem van Hest, Mattie Schil
ders, Carina Riezenbos, Piet Stokmans 
[tot 24/2]

Schiedam 

■ Stedelijk Museum Schiedam 
Hoogstraat 112 -3111 HL Schiedam 
®010/246.36.66
di-za 11-17u zo 12u30-17u
• “Between the Two of Us” - Henk 
Visch, Richard Deacon [tot 24/3]
■ Pand Paulus
Korte Haven 125 - 3111 Schiedam 
©010/426.15.57-do-zo 13-18u 
>NiHaifeng[tot 17/2]‘

Sittard__________________________

■ Stedelijk Museum Het Domein 
Kapitielstraat 6 - 6131 ER Sittand 
®046/451.34.60-di-zoll-17u 
D"Ipsamas"- Paul Andriesse- fotografie 
[20/1 tot 24/2] • Eylem Aladogan [19/1 
tot 10/3] • “Machines en tekeningen van 
GerritvanBakel (1943-1984)” [20/1 tot 
17/3]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
®013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-2 lu
• “The 5 Fabulous is One” - James Lee 
Byars-installatie, documentatie [tot24/2] 
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
®013/543.83.00-di-zo H-17u
• “Calendarium” - Rudy J. Luijters [21/3 
tot21/3] >“Carbon”- Lothar Baumgarten 
[26/1 tot 9/6]
■Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat96- 5046 GN Tilburg 
®013/53&74.75-di-vrl0-17uzarzol2-17u 
•“ARoyalEvent Koninklijkepresenta- 
tie damasten tafellinnen” [tot 24/2] • 
“Het bizarre beeldenbos. Kunst
tentoonstelling voor jong en oud” - Tom 
Claassen, Hilde Foks, Nico Parlevliet, 
Elizabeth van de Akker... [3/2 tot 18/9]

Utrecht

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
®030/236.23.62
di-za 10-17UZO 12-17u
• “De Vier Generaties. Een eeuw lang 
de familie Toorop-Femhout’’ - Jan 
Toorop, Charley Toorop, Edgar 
Fernhout... [tot 3/2] • “For the One and 
fortheMany -CarelBlotkamp[tot 17/31 
•“Juicht, benedenste deelen der aarde!
- Karin van dam [26/1 tot 12/5] • “De 
verborgen verzameling van W.C. 
Escher" [2/3 tot 2/6].
■ Museum Catharijneconvent 
Nieuwegracht 63 - 3512 LG Utrecht 
®030/231.38.35
di-vr 10-17u za-zo 11-17u
• “Armenië. Middeleeuwse miniaturen 
uit het christelijke Oosten” [tot 3/3]

Venlo 

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
Deken van Oppensingel 6 - 5911 AD 
Venlo
®077/351.34.57
di-vr 10-16u30za-zo 14-17u
• “11de Van Bommel Van Damprijs 
2001” [tot 8/2] » “Mel’nikov (1890- 
1974). Russisch architect” [22/2 tot 
31/3] '

Vlieland 

■Museum Tramp’s Huys 
Dorpsstraat 99- 8899AD Vlieland 
®0562/45.16.00
di-vr 11-17u za-zo 14-17u
• “Op Vlieland” - Frida Holleman - 
aquarellen [tot 1/4] • “Gasten schilderen 
Vlieland” [tot 6/4]

Vlissingen_______________________

■ W3 Galeries en W#AK deWillem3 
Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
®0118/41.55.05
do-zo 12-17u
• “Shorts don’t need to be long” - video, 
film/”Incubator-icecubator” - Philippe 
José Tonnard/Peter Beyls [tot 20/1] • 
IvanDobrev[tot 10/2] •“Global Chair” 
- Luk Berghe/Bart Vandevijvere - schil
derijen [3/3 tot 17/3] • Timo Martijn 
Baerwaldt [ 18/2 tot 21/4]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381 CG Vlissingen 
®0118/41.55.05 
do-zo 12-17u
• “Decompressie” - Karin Van 
Pinxteren, Frank Havermans, Frank 
Malcorps, Paul van Osch, Monique 
Camps [3/2 tot 14/4]

Weert 

■ Gemeentemuseum DeTiendschuur 
Recollectenstraat 5A - 6001AJ Weert 
®0495/52.56.10
di-zo 14-17u
• “De keuze van wethouder Marleen 
Gresnigt” [tot20/l]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

•
Aifteldstmsse 17-23-3400Klosterneuburg 
®02243/41.03.38 
di-zo 10-19u wo 10-2lu
• “Journeys into the Self. Artists’ Self- 
Images”[tot3/2]>“OnlyFire”-Fabrizio 
Plessi [tot 17/2] •“Photo/ArtattheEssl 
Collection” - Tracey Moffatt, Alfons 
Schilling, Marie-Jo Lafontaine, Bettina 
Rheims... [15/2 tot 30/6]

Linz 

•Offenes Kulturhaus, Centrum fur 
Gegenwartskunst

Dametzstrafte 30- 4020Linz 
®0732/78.41.78
• “Der Larsen Effekt. Prozesshafte 
Resonanzen in der zeitgenössischen 
Kunst” - Ken Lum, Sven Augustijnen, 
Manon de Boer, Pierre Bismuth, Dan 
Graham, Mitja Tusek, Peter 
Zimmermann... [tot 7/2]

Wien 

■ Wiener Secession
Friedrichstrasse 12 -1010 Wien 
®01/587.53.07-cÿ-zal0-18u 
> “Ausgetrâumt...” - Pawel Althamer, 
Joze Barsi, Thomas Baumann, Josëf 
Jakobsen, Werner Wiirtinger, Carey 
Young, Ricarda Denzer... [tot 3/2] 
■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien 
®01/521.89.33 
dagelijks 10-18udo 10-20u
•"The Pavilions of Adolf Krischanitz.A 
ShowingofWotks” [tot3/2]>“ANeedle 
Woman ’ - Kim Sooja [15/2 tot 7/4] 
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
®01/504.98.80
di-vr H-18u do ll-20u za-zo H-16u
• “Violence is at the Margin of All 
Things. Subject Relations, Political 
Militancy andArtisticProcedures”-Gerd 
Amtz, Linda Bilda, Katja Eydel, Freies 
Fach, Yvonne Rainer, Seth Tobocman, 
Klaus Weber... [tot21/4]
■ Kunsthalle Wien,
Museumsquartier

Museumplatz 1 -1070 Wien 
®01/521.89.33 
dagelijks 10-18u do 10-20u
• Robert Adrian X [tot 10/2] • Yayoi 
Kusama [8/2 tot 28/4]

Zwitserland

Basel

■ Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 16 - 4010 Basel 
©061/206.62.62 - di-zo 10-17u
• “Hans Sandreuter” [tot 17/2] • “Urs 
Graf.Zeichnungenunddruckgraphischc 
Werke"[tot3/3]
■ Museu m für Gegen wartkunst 
St. Alban-Rheinweg60-4010Basel 
©061/272.81.83 - di-zo 10-17u 
•“Von Baselitzbis Warhol. Zeichnungen 
aus dem Karl August Burckhardt- 
Koechlin-Fonds" [tot 24/2] • 
"Photographs”-RichardPrince [tot24/2]

Lugano______________________

■ Galleria Gottardo
Viale Stefano Franscini12-6901Lugano 
®091/808.19.88- di-za 10-1.7u .
• “Eternity Has No Door of Escape. 
Oeuvresd’artbrutdelacollectionEtemod- 
Mermod de Lausanne” [tot 30/3]

Zürich 

■ Kunsthalle Zürich
Limmatstrafte 270- 8005 Zürich 
®01/272.15.15
di-vr 12-18u za-zo H-17u
• “Paintings”-Richard Prince [2/2 tot 1/4]
■ Kunsthaus Zurich
HeimplatZ 1.- 8024Zürich 
®01/251.67.65
di-do 10-21uvr-zo 10-I7U
» "Bilderwahl!" [tot 3/3] » “De Sade/ 
Surreal. Der Marquis de Sade urid die 
erotische Phantasie des Surrealismus in 
Text und Bild” [tot 3/3]
■ Museum für Gestaltuing 
Austellungsstrasse 60- 8031 Zürich
®01/446.21.
di-vr 10-18u za-zo 10-17u
• “All Design. Leben im Schwerelosen 
Raum” [tot 27/1] • "Farben. Zwischen 
Schwarz und Weiss”-Ulrich Bachmann
- installatie [tot 10/2]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 maart 2002. Gegevens voor 
de agenda moeten binnen zijn vóór 
15 februari 2002 op het postbus- 
adres:Postbus 1428,1000 Brussel 1. 
ThenextissueofDe WitteRaafwillbe 
released on 15 March 2002. Please 
send your information before 
15 February2002to: Postbus 1428, 
B-1000Brussel 1.

—
44 + BENONI
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ZOLDER ROMAANSE POORT C C 

BRUSSELSESTRAAT 63
3000 LEUVEN

VERNISSAGE VRIJDAG 8 MAART OM 20 UUR 
TENTOONSTELLING VAN 9 - 24 MAART 

■ OP VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
TELKENS VAN 14 - 18 UUR

09/223 53 93
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Inhoudsopgave Colofon
NUMMER 89 - JANUARI-FEBRVARI2001 VOORAF UITGEVERIJ

■ Camiel van Winkel Koning Midas in Wonderland • Jonke 
Kleerebezem Vormgeving ontwerpen ■ Fredie Floré Sociaal 
Modernisme. De designkritiek van K.-N. Elno (1920-1993) 
■ Sven Lütticken Het schilderij en de afvalbak • Camiel 
van Winkel Een pop die tot iets menselijks is gekneed Hon
derd jaar hedendaagse kunst volgens Thierry de Duve ■ Bart 
Verschaffel De aansprakelijkheid van de beschouwer Een 
gesprek met Thierry de Duve • Marie José Mondzain Het 
natuurlijke beeld • Ondertussen in de vlaamsche pot...

■ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd zonder 
voorafgaandelijke 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(2)223.14.50 - Fax 32(2)223.23.18
http://www.dewitteraaf.be - e-mail: dewitteraaf@skynet.be
Verantwoordelijke uitgever
Bart Meuleman

REDACTIE

NUMMER 90 - MAART-APRIL 2001 MET DE STEUN VAN

■ Mare De Kesel Dilettantisme als symptoom • Bart 
Meuleman Het poederloze tijdperk • Dirk Pültau De kunst 
van het dilettantisme • Johann Wolfgang Goethe en 
Friedrich Schiller Schema’s over het dilettantisme (1799) ■ 
Guy Mees Kunstenaarsbijdrage (1969/71-2001) • Bart 
Verschaffel ‘Kwaliteitsbeheer’; het fantasma van de profes
sionele samenleving • Rosalind Krauss De dood van de vak
kennis en de kunstvaardigheden • Steven Jacobs Primitieve 
kunstgeschiedenis Verhalen van waanzin, zelfmoord, magie 
en misdaad

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

De Mondriaan Stichting

NUMMER 91 - MEI-JUNI2001

Redactieteam
Sven Lütticken, Bart Meuleman, Dirk Pültau, 
Jorinde Seijdel, Camiel van Winkel, Bart Verschaffel
Zakelijke leiding
Sarah Lauwers
Redactiesecretariaat
Etienne Wynants
Eindredactie
Bart Meuleman en Dirk Pültau
Corrector
Dirk Mertens
Lay-out
Gauthier Dejonghe
Publiciteit
Etienne Wynants

■ Jouke Kleerebezem In Media Omnia • Gert 
Verschraegen Het onzichtbare medium • Jeff Wall 
Monochromie en fotojournalistiekin On Kawara’s Today-schil- 
derijen • Sven Lütticken De herhalingen van Pierre Huyghe 
Over de eeuwige terugkeer van een scheepsramp en de remake 
van een bankoverval ■ Thierry de Duve Museumethiek na 
Broodthaers: een naïeve theorie • Camiel van Winkel Der
tig jaar buiten de perken Gesprek over Sonsbeek 71 met Cor 
Blok, Judith Cahen en Lambert Tegenbosch ■ Dirk 
De Schutter Ter vervolmaking van het nieuwe Vlaanderen

NUMMER 92-JUU-AUGUSTUS 2001 

■ Dirk Pültau Pocassi ■ Jeroen Boomgaard De tijd na het 
grote gelijk • Mare De Kesel Een antitotalitair subject Over 
Slavoj Zitek, Did Somebody say Totalitarianism? Five 
Interventions on the Misuse of a Notion • Lieven de Cauter 
Utopie en macht in de twintigste eeuw Over Susan Buck-Morss ’ 
Dreamworld and Catastrophe. The passing of Mass Utopia in 
East and West • Arjen Mulder De submediale argwaan • 
Gert Verschraegen Media en middelmaat • Cornelis Ver
hoeven Filosofie van het applaus

NUMMER 93 - SEPTEMBER-OKTOBER 2001 

■ Wouter Davidts Messy Minimalism Voorbij de white cube 
■ Bik Van der Pol Kunstenaarsbijdrage • Camiel van Win
kel Een ergonomische carrousel Over modefoto’s, super
modellen en pornografie • Vivian Liska Wat weet de litera
tuur? ■ Dirk Pültau De roep van Kundry • Bert Bultinck 
Instant Street Een aanzet tot popkritiek tussen kippenvel en 
perspectivisme • Lieven de Cauter Genealogie van een 
belevingsmachine Over de sleutelwoorden van de moderne 
ervaring

NUMMER 94 - NOVEMBER-DECEMBER 2001 

■ Georges Didi-Huberman Het beeld als matrijs Kunstge
schiedenis als genealogie van de gelijkenis ■ Sven Lütticken 
Onoriginele innovaties Over avant-garde, parodie en salon- 
kunst ■ Petra Brouwer Spilzucht van tijd Over nut en nood
zaak van anachronismen • Lidwien van de Ven Kunstenaars
bijdrage ■ Frank Reijnders De tussenkomst van het atelier 
■ Jorinde Seijdel Het einde van de anachronismen • Dirk 
Lauwaert Intimiteiten uit de garderobe Over kledij, hetfilm- 
kostuum en een blanke huid

Mondriaan Stichting 
(Mondriaan Foundation)

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BAUSSELS MOOFDSTEDELIJK GEWEST
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

AUTEURS 

■ Luc Deleu is architect en kunstenaar. Hij leidt het bureau 
TOPoffice (Antwerpen). Zijn werk bestaat voor een belang
rijk deel uit conceptuele ingrepen en voorstellen op het gebied 
van de stedenbouw en de stadscultuur. Recent verscheen La 
Ville Inadaptée/TOPoffice. Un livre de Hans They s sur Luc 
Deleu, Ed. Ecocart, Toulouse, 2001, met teksten van Hans 
Theys en Guy Châtel.
■ Steven Jacobs Als kunsthistoricus verbonden aan het 
Ghent Urban Studies Team (GUST). Publiceerde monogra
fieën over Henry Van de Velde en over Paul Robbrecht & Hilde 
Daem. Andere publicaties: Homeward: Contemporary 
Architecture in Flanders (met Kristiaan Borret en Maarten 
Delbeke) en The Urban Condition: Space, Community, and 
Self in the Contemporary Metropolis (met GUST).
■ 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),
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, publi
ceert regelmatig in diverse tijdschriften, waaronder Artforum, 
Afterimage en New Left Review. Redactielid van De Witte Raaf. 
• Allan Sekula Fotograaf en criticus, gevestigd te Los 
Angeles. Publiceerde onder meer Photography against the 
Grain: Essays and Photo Works 1973-1983 (1984). Recente 
publicaties: Geography Lesson: Canadian Notes (MIT Press, 
Vancouver/Cambridge, Massachusetts, 1997) en Dismal 
Science. Photo Works 1972-1996 (University Galleries, Illinois 
State University, Normal, 1999).
■ Sven Sterken Ingenieur-architect. Hij bereidt als aspirant 
van het FWO een proefschrift voor over Iannis Xenakis. Hij is 
verbonden met de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de RUG.
■ Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuurtheorie aan 
de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent 
Redactielid van De Witte Raaf, (bartverschaffel@mg.ac.be)

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme 
Tweemaandelijks 
Planning 
nummer 96 
nummer 97 
nummer 98 
nummer 99 
nummer 100

verschijnt
15 maart 2002

15 mei 2002
15 juli 2002

15 september 2002
15 november 2002

deadline
15 februari 2002

15 april 2002
15 juni 2002

15 augustus 2002
15 oktober 2002

Oplage
17.000 ex.
Gratis beschikbaar in
Archieven, artotheken, bibliotheken, culturele cafés, culturele 
centra, galeries, instellingen voor hoger en deeltijds kunst
onderwijs, kunstboekhandels, musea en stichtingen voor beel
dende kunst

ABONNEMENT

De Witte Raaf is een gratis meeneemkrant. Wenst u dat De 
Witte Raaf thuisbezorgd wordt, of wilt u het tijdschrift finan
cieel ondersteunen, dan is een (steun)abonnement aangewe
zen. 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 rekening
nummers gebeuren naargelang de plaats van waaruit u geld 
overmaakt!
Rekeningnummers
KBC Brussel ’ 422-2181611-46
KBC Breda 63 31 38 452
Buitenland per internationale postwissel
Gelieve in de mededeling het nummer te vermelden waarmee 
u uw abonnement wilt laten beginnen!
Tarieven België en Nederland
Abonnement € 18,59
Steunabonnement € 49,57
Losse nummers € 4,95
Tarieven Buitenland
Abonnement € 22,31
Steunabonnement € 49,57
Losse nummers € 6,19

Effie Paleologou

Mean City

n I 01-23/02 2002
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not i
Hans Op de Beeck

Peter Cleutjens
Martin Effert 

Florian Göttke 
Pieter Hensen 

Andre Kruysen 
David Lindberg 

Maurice van Tellingen
Bram Vreven 

Carl von Weiler

(Onsortium conso@xs4ai1.ni

• artists — • Samuel Beckett •• point of reference

open van 16 januari t/m 9 maart 2002 I opening zaterdag 12 januari van 14 -18 uur

OPENINGSUREN 
NOCTURNE 
SAMENSTELLING

NICC VZW

dinsdag t/m zondag I 14-18 uur 
donderdag 24 januari I 18-21 uur 
Pieter Hensen I Consortium Amsterdam
i.s.m. NICC I Antwerpen

Pourbusstraat 5 I 2000 Antwerpen
tel 32 - 3 - 216 07 71
e-mail nicc@village.uunet.be

MET STEUN VAN
Provincie Antwerpen
Stad Antwerpen
Mondriaan Stichting
Vlaamse Gemeenschap Commissie Beeldende Kunst NICC

KUNSTGIDS BELGIE

WTDAA W E KAAE
De Witte Raaf realiseert in opdracht van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Cultuur, Afdeling 
Beeldende Kunst en Musea, een KUNSTGIDS.

Deze KUNSTGIDS zal een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle 
personen en instellingen die actief zijn op het terrein van de beeldende kunst 
in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Opname is gratis.

Per persoon of instelling worden opgenomen:
1. de naam van de instelling/persoon
2. het adres
3. telefoon (vast en/of mobiel) en fax
4. e-mail en website

Bij instellingen vermelden we tevens:
5. naam van de directeur
6. naam van de woordvoerder of contactpersoon
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De KUNSTGIDS beperkt zich tot personen (met de Belgische nationaliteit of verblijvend 
in België) en instellingen die actief zijn op het vlak van de beeldende kunst na 1945.
Als privé-persoon kan u enkel opgenomen worden indien u uitdrukkelijk om opname ver
zoekt (wet van de privacy). Gelieve ook aan te geven in welke rubrieken u vermeld wil 
staan. Opname in meerdere rubrieken is mogelijk.
Wenst u opgenomen te worden in deze KUNSTGIDS, aarzel niet, en stuur uw gegevens 
door naar De Witte Raaf, Postbus 1428, 1000 Brussel, fax 02/223.23.18, 
e-mail dewitteraaf@skynet.be.
Indien u reeds in ons bestand zit, maken we graag van de gelegenheid gebruik uw gegevens 
nogmaals te controleren of te actualiseren.
Belangrijk! De KUNSTGIDS verschijnt in een gedrukte en een digitale versie op de website 
van De Witte Raaf (www.dewitteraaf.be). Omstreeks het verschijnen van dit nummer zal 
een deel van de gegevens daar publiek toegankelijk zijn.

De KUNSTGIDS bevat 27 rubrieken.

1 Administratie, overheid, adviescommissies

2 Archieven

3 Art Consulting

4 Artotheken

5 Belangenverenigingen

6 Bibliotheken

7 Boekhandels en antiquariaten

8 Critici, recensenten & journalisten

9 Culturele centra

1 0 Tentoonstellingsmakers

11 Galeries

12 Grafische ontwerpers

13 Kunstbeurzen

14 Kunstenaars

15 Kunstencentra

16 Kunstenaarsinitiatieven

17 Kunstenaarsmaterialen

18 Tentoonstellingscentra

19 Musea

20 Onderwijs
(kunstonderwijs, secundair-, deel- en voltijds; 
universitaire opleidingen kunstgeschiedenis)

21 Reproductiefotografen

22 Restaurateurs

23 Tijdschriften

24 Transport van kunstwerken

25 Uitgevers

26 Veilinghuizen

27 Verenigingen
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