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De vader/het kind

Salo van Pasolini. Hoe hebben we die 
film in godsnaam kunnen uitkijken, 
vraagt Frank Vande Veire zich met een 
zucht af. Het is de ultieme onmense
lijke film, die ons niets aan historische, 
psychologische of sociologische inzich
ten meegeeft. Toch maakt Vande Veire 
aannemelijk dat Said niet zomaar een 
hels visioen is, maar wel degelijk in
zage biedt in het wezen van het fascis
tische cynisme. In het tweede deel van 
deze tekst, dat in het volgende num
mer van De Witte Raaf verschijnt, gaat 
Vande Veire nog een stap verder: 
daarin stelt hij dat seksuele intimida
tie en vernedering, de plicht om deel 
te nemen aan obscene rituelen, in de 
naoorlogse consumptiemaatschappij 
- de onze dus - geüniversaliseerd zijn. 
Samen met Pasolini ziet hij een recht
streeks verband tussen kapitalisme en 
Hitler.
Is dit een al te donker scenario? We 
kunnen de vraag in ons achterhoofd 
houden bij het lezen van een aantal 
stukken die samen een heuse kinderbij- 
lage vormen. Hoe is het gesteld met het 
beeld dat wij hebben van ons dierbaar
ste bezit? Hoe nefast is de idealisering 
van het Kind, in tijden dat zijn eman
cipatie ons wereldbeeld grondig door 
elkaar schudt? Dirk Lorre beschrijft 
onze toekomst als een ‘vaderloze’ maat
schappij, Bart Meuleman ergert zich 
aan het verlangen van volwassenen om 
in verkleinwoorden te spreken. Hoeft 
dat altijd een probleem te zijn? De 
Amerikaanse kunstenaar Mike Kelley 
onderstreept het belang van de plaats 
van de regressie - al leidde dat voor 
zijn werk juist tot een compleet ver
keerde, hysterische interpretatie. Bart 
Verschaffel tracht het begrip Kindtijd 
zuiver te stellen doorheen het oeuvre 
van Balthus, en Katrien Vloeberghs 
heeft het over sadistische dubbelzin
nigheden in 19de-eeuwse kinderboe
ken van Wilhelm Busch en Heinrich 
Hoffmann. Over kinderen valt al heel 
lang niet te denken zonder een achter
grond van geweld en gruwel, daar had
den we Dutroux niet voor nodig.
Om af te sluiten een stuk van Mare 
De Kesel over - wat dacht u - geweld, 
naar aanleiding van Ik heet Karmozijn, 
de nieuwe roman van de Turkse au
teur Ohran Pamuk, en de tentoonstel
ling La peinture comme crime van 
Régis Michel.

Bart Meuleman
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Fascisme als diabolisch formalisme
Over Pasolini’s Salo of de 120 dagen van Sodom (deel I)

Frank Vande Veire

In 1975 regisseerde Pier Paolo Pasolini wat 
zijn laatste film zou worden: Said of de 
120 dagen van Sodom, een adaptatie van 
D.A.F. de Sades beruchte Les 120 Journées 
de Sodome ou L’École du libertinage. Nie
mand die voor de eerste keer deze film ziet 
die zich niet een moment afvraagt: waarom 
moet ik dit zien? Waarom zit ik niet gewoon 
thuis naar een weekendfilm te kijken? 
Waarom moet ik deze kelk leegdrinken?

Zoals bijna iedereen weet ik dat het 
kwaad bestaat. Ik heb er geen verklaring 
voor, maar ik weet dat het extreme vormen 
kan aannemen. Ik heb geen onheilsprofeet 
als Pasolini nodig om mij spiraalsgewijs 
rond te leiden in de cirkels van het kwaad. 
Ik weet van Auschwitz, de Goelag, de Cul
turele Revolutie, de rode Khmer, ik heb er
over gelezen, ik heb tientallen documentai
res gezien. Ik weet vooral dat dergelijke 
extreme en op grote schaal georganiseerde 
gruwel helemaal niet tot het verleden be
hoort, maar ook vandaag de dag ongestoord 
doorgaat. Ik behoor tot degenen die zich 
ergeren aan diegenen die zich opwinden 
over wat ze ‘middeleeuwse toestanden’ noe
men of zich beklagen over het feit dat be
paalde toestanden ‘aan het begin van de 
eenentwintigste eeuw nog mogelijk zijn’. 
Zij ergeren mij omdat zij daarmee suggere
ren dat wij ‘in principe’ beschaafde lui zijn 
geworden, en op die manier de gruwel ei
genlijk afdoen als een soort onbegrijpelijke 
‘regressie’ of als pure achterlijkheid. Zij 
ergeren mij omdat zij niet willen weten van 
de radicale moderniteit van de gruwel.

De vraag ‘Waarom in godsnaam 
SaldT is dus ook voor mij legitiem. Ik be
grijp dat al diegenen die steeds beweren dat 
kunst zijn nut niet hoeft te bewijzen, bij het 
zien van Said toch de vraag bij zich voelen 
opkomen waarom deze ‘gore prent’ zo no
dig moet. Eveneens begrijp ik dat diegenen, 
die het sinds lang als een evidentie beschou
wen dat kunst niet schoon hoeft te zijn, zich 

naar aanleiding van Said naar schoonheid 
voelen snakken. Ik begrijp dat diegenen die 
van mening zijn dat kunst moet provoceren 
na het zien van Said zeggen dat ze het toch 
niet zo hebben bedoeld. Ik begrijp dat die
genen die altijd streng stellen dat kunst niet 
dient om van te genieten, naar aanleiding 
van Said zeggen dat een kunstwerk, als het 
geen minimum aan genot kan verzekeren, 
zich buiten de kunst plaatst.

Said leert ons dat de principes van de 
avant-garde slechts gemeengoed zijn kun
nen worden voor zover niemand ze nog 
werkelijk serieus neemt. Door Salo betrap
pen we onszelf erop dat we allemaal 
aristotelianen zijn gebleven: hoe tragisch of 
ellendig het getoonde ook kan zijn, als het 
goed verteld en geënsceneerd is, moet de 
kijker er een genot aan kunnen onttrekken. 
Een tragedie gaat voor Aristoteles steeds 
over mensen die, hoewel ze verre van vol
maakt zijn, het toch altijd ergens goed me
nen, maar zich helaas in hun ‘goede bedoe
lingen’ vergalopperen, verblind worden, de 
onbedoelde effecten van hun daden niet 
kunnen beheersen. Dat het pad naar de hel 
geplaveid is met goede voornemens, dat is 
tragisch en dat begrijpen we. Maar mensen 
die ondubbelzinnig slecht zijn, mensen die 
zonder meer bewust en zonder aanwijsbare 
reden voor het kwaad kiezen, vormen geen 
stof voor een tragedie. Kunnen zij hun 
slechte voornemens realiseren, dan is dat 
pijnlijk om te zien; falen zij daarin, dan zijn 
we opgelucht. Maar van ‘tragiek’ is in geen 
van beide gevallen sprake.

Onbegrijpelijk fascisme

Geen aanwijsbaar nut, geen schoonheid, geen 
genot. Maar wordt de kijker die Said door
staat dan wel beloond met meer inzicht? Of
fert Pasolini, om met Walter Benjamin te 
spreken, genadeloos de schoonheid op het 
altaar van een waarheid? In 1951 dicht 
Pasolini: “In de hel / blijven met het harde, 
kille voornemen / die te begrijpen, zo zal 
men het heil zoeken.” [1] De vraag is of Said 
ons enig inzicht biedt in de structuur en de 
oorzaken van de fascistische hel. Niets lijkt 

minder zeker. Said heeft niets te bieden dat 
lijkt op een sociologie, een psychologie of 
een historische genealogie van het kwaad. 
Hoewel Pasolini zich een ‘marxist’ noemt, 
suggereert hij niets over de sociale, econo
mische of politieke oorzaken van het fas
cisme. Hij situeert zijn verhaal nochtans 
concreet in de tijd. Alles speelt zich af aan 
het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
de ‘Italiaanse Sociale Republiek’ in Noord- 
Italië, geleid vanuit het stadje Salö aan het 
Gardameer. De in september 1943 door SS- 
commando’s uit zijn gevangenis bevrijde 
Mussolini werd daar door de nazi’s geïn
stalleerd als leider van een marionetten
regime dat het uithield tot april 1945, de 
maand waarin Mussolini door partizanen 
werd vermoord. In een interview heeft 
Pasolini het over “een periode van louter 
wreedheid, razzia’s, executies, verlaten dor
pen, allemaal nergens voor nodig” [2], maar 
in zijn film verdwijnt deze historische rea
liteit na vijf minuten volledig uit het zicht, 
om plaats te maken voor de heel strakke 
enscenering van wat men een fantasie kan 
noemen: vier ‘fascisten’ (een hertog, een 
bankdirecteur, een rechter en een generaal) 
drijven zestien op hun lichamelijke schoon
heid geselecteerde adolescenten samen in 
een villa om hen, geassisteerd door vier be
wakers en vier persoonlijke ‘medewerkers’, 
vier maanden lang te vernederen, te ver
krachten en uiteindelijk dood te folteren. De 
‘orgieën’ worden opgeluisterd door drie 
opgetutte hoerenmadams die ‘pikante’, ero
tische verhalen vertellen, en een pianiste. 
Alleen al de terugkeer van het getal vier 
wijst op de ijzige systematiek waarmee 
wordt gehandeld.

De vraag is of Pasolini nog maar enig 
licht werpt op de meest wreedaardige prak
tijken van het fascisme wanneer hij een 
(onafgewerkte) sadomasochistische roman 
uit de Franse achttiende eeuw (1785) trans
poneert naar het Italië van Mussolini. Som
mige commentatoren hebben Said betiteld 
als een ‘mythe’ zonder grond in de realiteit, 
een ‘abstractie’, een loze, nogal infantiele 
provocatie. [3] Reeds Sade kon met zijn De 
120 dagen van Sodom onmogelijk de be-
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doeling hebben gehad om de uitspattingen 
te schetsen waaraan een bepaalde decadente 
aristocratie zich overgaf. Zelfs als we aan
nemen dat zijn geliefkoosde stijlfiguur de 
overdrijving was, is dit niet aannemelijk. 
Het ging er hem eerder om “het schanda
ligste verhaal te vertellen dat ooit verteld is 
sinds het begin van de wereld”. [4] Afge
zien van de boeiende inleiding waarin 
vooral de locatie en de protagonisten wor
den geschetst, is zijn boek vooral een ein
deloze catalogus van niet minder dan zes
honderd sexuele fantasieën die bijna alle
maal een sadistische component bevatten 
(verteld dóór vier wulpse, gewetenloze 
koppe-laarsters), afgewisseld met beschrij
vingen van hoe de libertijnen deze fanta
sieën, met de nodige aanpassingen, in de 
praktijk brengen. Uiteindelijk worden zo’n 
dertig slachtoffers met folteringen die over 
dagen worden uitgesponnen, om het leven 
gebracht. Bij Pasolini wordt gesuggereerd 
dat alle zestien gevangenen om het leven 
worden gebracht. Van een viertal wordt dit, 
bijna helemaal op het einde van de film, ge
toond.

Het is hier niet de plaats om in detail 
de verschillen aan te duiden tussen Sades 
roman en Pasolini’s film. De bewerking naar 
een film toe maakt het uiteraard noodzake
lijk dat één en ander wordt ingeperkt: min
der verhalen, minder slachtoffers, minder 
folteringen. Sades geheimzinnige kasteel 
Silling, helemaal afgelegen in het Zwarte 
Woud, beschermd door een berg en omringd 
door een negen meter hoge muur en een 
diepe gracht, wordt bij Pasolini een nogal 
pompeuze, neoclassicistische villa met een 
smaakvol art-déco-interieur. Pasolini wilde 
hiermee duidelijk elke vorm van zwarte ro
mantiek of decadent ‘satanisme’ uit de weg 
gaan, ook wat betreft de protagonisten. 
Hoewel hij de functies van de vier liber
tijnen behoudt, heeft hun voorkomen niets 
van het groteske dat men bij Sade tegen
komt. Zo is Pasolini’s rechter wel scheel en 
bepaald lelijk, maar hij haalt het op verre 
na niet bij zijn Sadeaans voorbeeld: “Be
haard als een sater, platte rug, slappe, neer
hangende billen die eerder twee vuile 
voddenlappen leken die over zijn dijen 
flodderden. De huid daar was zo door 
zweepslagen geteisterd dat men haar rond 
de vingers kon winden zonder dat hij er iets 
van voelde”, enzovoort. [5] Pasolini’s fas
cisten zien er uit als gewone burgers. Bo
vendien vertonen ze op het eerste gezicht 
helemaal geen neiging tot ‘fascisme’ of 
militarisme. Ze hebben juist een zekere ele
gantie en sensibiliteit. Ze spreken zelf graag 
over ‘un esprit de délicatesse’ dat zij graag 
in ere houden.

Bij Pasolini is dus alles in het alge
meen minder excessief, minder exuberant. 
Dit komt de geloofwaardigheid van de his
torische situering ten goede, hoe gruwelijk 
het getoonde ook is. Ook het ontbreken van 
beroepservaring bij de meeste acteurs ver
sterkt die indruk van ‘realisme’. Nogal 
expressieloos spreken de acteurs de regels 
uit die Pasolini hen net voordien heeft voor
gezegd en verrichten ze, niets van het sce
nario afwetend, de handelingen die hun 
worden opgedragen. Dat de arbeider in de 
moderne industrie een vervangbare schakel 
is in een anoniem productieproces, wordt 
hier tot principe van de acteursregie verhe
ven. Dit sluit aan bij de situatie van de 
slachtoffers die de acteurs moeten spelen. 
Deze zijn opgesloten in het heden van hun 
vernedering en pijn. Het enige wat zij we
ten, is dat zij ingeschakeld zijn in een gru
welijke machinerie waarvan het uiteinde
lijke doel hun ontgaat.

De camera is zeer statisch en toont de 
slachtoffers haast enkel in groep. Ook door 
de korte close-ups van de gezichten wor
den ze niet geïndividualiseerd. De vertel
sters van hun kant zijn langdurig in beeld, 
maar van hun gezicht valt evenmin iets af 
te lezen. Met elk van hun woorden en ko
kette gebaren zijn ze druk in de weer te be
wijzen dat ze ‘von Kopf biss Fuss auf Liebe 
eingestellt' zijn. Ze wijken geen moment af 
van hun enige taak: het ophitsen van de fas
cisten. In variétéachtige stijl vertellen zij 
‘pikante’ anekdotes waarbij het er volstrekt 
niet toe doet of het echt om persoonlijke 
herinneringen gaat, of dat ze hun verhalen 
enkel zo presenteren omdat dit opwinden
der is.

In contrast met al de naakte en zwij
gende lichamen die in de ‘orgiezaal’ zitten 
te wachten hoe de vier heren vanuit hun ‘re
ceptie’ of ‘interpretatie’ van deze verhalen 
elk moment iets op hen kunnen uitprobe
ren, is de joligheid en de zogenaamde 
‘Franse’ verfijndheid van de ‘erotische ver
halen’ onverdraaglijk. Dit ondraaglijke con
trast, deze volstrekte onverschilligheid van 
de verhalen tegenover de zwijgende licha-

2 men is iets wat bij Sade helemaal ontbreekt 

en trouwens enkel in film zo tastbaar kan 
worden gemaakt. De afgrond tussen wat 
wordt\gezegd en wat wordt gedaan, tussen 
de erotische vertellingen en filosofische 
bespiegelingen enerzijds en wat met de li
chamen gebeurt anderzijds, is uiteraard een 
bekende stijlfiguur bij Sade. Maar bij hem 
heeft dit nog een komisch effect: al die 
libertijnen die filosofisch onderbouwde 
weerleggingen van het bestaan van God 
weggeven terwijl ze neuken of zich laten 
neuken, geselen of zich laten geselen. Bij 
Pasólini daarentegen is de kloof tussen 
lichaam en vertoog zonder meer ondraag
lijk geworden.

Men kan spreken van een dubbele 
uitdrukkingsloosheid: die van de professio
nele, streng gecodeerde koketterie van de 
vertelsters en die van de stille, onderwor
pen lichamen die we in de film, misschien 
op één keer na, zelfs nooit horen kreunen 
of schreeuwen. Maar ook bij de hoofdper
sonen, de vier hoge heren, is er niets dat 
enige ontroering of beroering verraadt. Af 
en toe onderbreekt één van hen de vertel
sters en vraagt om een toelichting omtrent 
de concrete details van de vertelde uitspat
tingen.

Het zijn deze vier heren die zich als 
enigen het recht toe-eigenen het initiatief 
tot een handeling te nemen. Af en toe grij
pen ze, wanneer ze door een bepaald ele
ment in het verhaal geëxciteerd worden, een 
adolescent vast en laten zich door hem mas
turberen, onderpissen, sodomiseren, enzo
voort. Dit gebeurt meestal in een aanpalende 
ruimte, overigens analoog aan de privé- 
kabinetten bij Sade. Het gaat eerder om plot
selinge gestes dan om handelingen. Het zijn 
steeds gebaren met een abrupt, spasmodisch 
karakter; ze onderbreken even de afwikke
ling van het dagprogramma maar wijzigen 
het niet. Ze gebeuren ‘tussenin’.

Welbeschouwd wordt er in Salo nooit 
gehandeld in de zin dat mensen dingen doen 
die hun toekomst beïnvloeden, dat ze keu
zes maken betreffende hun bestemming of 
hun verhouding tot anderen. Salo bestaat 
eerder uit een opeenvolging van stilstaande, 
bevroren tableaus waarin af en toe iemand 
zich te buiten gaat in een schijnbaar onge
motiveerde geste. Het blijft helemaal in het 
ongewisse wat die geste motiveert. In elk 
geval zijn het niet de slachtoffers. De fas
cisten zitten tussen hen in en evenals zij is 
hun blik strak gericht op de vertelsters. Wat 
hen opwindt, is dus niet één van de jongens 
of meisjes, maar iets in het verhaal dat zij 
aanhoren. Zij houden op die manier een 
strikt onderscheid aan tussen het (voor de 
omstaanders onbekende) element dat hen 
opwindt en het object-lichaam dat hen van 
die excitatie moet bevrijden. Dit is één van 
de procedures waarmee ze hun soevereini
teit tegenover hun slachtoffers trachten te 
behouden. De fascisten oefenen zich in on
verschilligheid tegenover hen. De slachtof
fers mogen nooit méér worden dan vervang
bare attributen waarmee de fascisten hun 
fantasma's, die door de verhalen worden 
geactiveerd, ensceneren. Op een bepaald 
moment beklaagt de hertog zich erover dat 
men anderen nodig heeft om aan seks te 
doen.

In zijn briljante Sade-essay, één van 
de teksten die Pasolini het publiek in de 
begingeneriek van Salo aanraadt, schrijft 
Pierre Klossowski: “De pervert onderwerpt 
zijn genot aan de uitvoering van een unieke 
geste. [...] Het bestaan van de pervert wordt 
tot een voortdurend wachten op het ogen
blik waarop hij deze geste kan uitvoeren. 
Op zichzelf beschouwd kamde pervert 
slechts door deze geste zichzelf betekenen: 
de uitvoering van deze geste heeft voor hem 
de waarde van het hele bestaan.” [6]

De geste waarover Klossowski spreekt, 
is voor geen enkele individuele levens
functie van nut, noch voor het voortbestaan 
van de soort. Ze is dan ook erg verwant aan 
de vrije, want ongemotiveerde daad waar 
dadaïsten en surrealisten naar streefden. 
Omdat de pervert zijn dagen slijt met het 
wachten op een gelegenheid waarop hij een 
dergelijke geste kan verrichten, is de tijd 
voor hem leeg. De structuur die de perverse 
verhalen (met hun opbouw van de spanning, 
crescendo, epiloog) in de ‘orgieën’ aanbren
gen, verbergt alleen maar dat voor de vier 
hoge heren de tijd betekenisloos voort
kabbelt. Niets rijpt of groeit, er wordt naar 
niets gestreefd, niets geleerd, op niets voor
uitgelopen, op niets voortgebouwd. “Er is 
geen geduld, geen ervaring”, schrijft Roland 
Barthes in een andere tekst die we van 
Pasolini moeten lezen. Zoals Sades roman 
kent Salo geen ontwikkeling. Als er iets 
gebeurt, dan gebeurt het, en dan duurt het 
niet lang eer het sperma spuit, het bloed 
vloeit, de stront wordt verorberd. Elke vorm 
van verleiding of erotische spanning ont
breekt. “Alles wordt meteen ten top gedre

ven: het weten, de macht, het genot”, schrijft 
Barthes - om weer in het niets te verdwij
nen. [7]

Door het plotselinge, onvoorziene van 
de perverse gestes zijn de slachtoffers niet 
enkel fysisch, maar ook psychisch volledig 
ongewapend blootgesteld aan het geweld 
van hun beulen. Zelfs de mogelijkheid dit 
geweld enigszins te anticiperen, angst op te 
bouwen, wordt hun ontnomen. Dit is de toe
stand waarin de sadist zijn slachtoffer wil 
brengen: een toestand waarin het slachtof
fer op ieder moment het ergste kan verwach
ten, waarin het constant ten prooi is aan een 
naamloze, slepende angst zonder de 'angst- 
vaardigheid’ (Freud) waarmee men zich 
normaal op het gevaar voorbereidt.

De anonimiteit van de slachtoffers en 
hun extreme passiviteit, hun totaal gebrek 
aan verzet, maken de identificatie van de 
toeschouwer met hen onmogelijk. Wel is er 
een formele analogie tussen de tijdservaring 
van beiden. Ook de toeschouwer wordt in 
het heden opgesloten. De ‘orgiezaal’ wordt 
hem getoond in strakke, langdurig aange
houden, overzichtelijke plans. De ‘hande
ling’ is zo monotoon dat er een hyper
realistisch, documentaireachtig effect ont
staat, alsof men alles ziet door een verbor
gen camera. We weten van de duivelse be
doelingen van de fascisten, maar dit weten 
blijft, zeker in de eerste helft van de film, 
abstract, even abstract als de wijze waarop 
de hertog in het begin hun bedoelingen ken
baar heeft gemaakt: “Jullie zijn er enkel voor 
ons genot... Wat de buitenwereld betreft zijn 
jullie al dood.” Maar de toeschouwer krijgt 
evenmin als de slachtoffers enige kijk op 
hun motieven. De vier vrienden gedragen 
zich helemaal niet als razende, louter door 
‘lage instincten’ gedreven beesten. Ze lij
ken eerder op een trage, geduldige en vooral 
nogal apathische wijze een programma af 
te werken waartoe nu eenmaal werd beslo
ten.

Het heeft alles te maken met deze apa
thie dat Salo, ondanks het relatief beperkt 
aantal bloederige scènes, zo onvergelijke
lijk veel ondraaglijker is om aan te zien dan 
talloze andere films waarin veel meer bloed 
vloeit en veel meer mensen worden omge
bracht. [8] Het ligt voor de hand te wijzen 
op de volstrekte onschuld en de volstrekte 
hulpeloosheid van de slachtoffers. Maar wat 
de zaak pas echt onverdraaglijk maakt, is 
dat de fascisten helemaal niet zo gemoti
veerd lijken. Het is alsof het hun ontbreekt 
aan .passie, aan enthousiasme voor de gru
wel en de misdaad die zij, zoals Sades hel
den, zeggen te verafgoden. In het eerste 
hoofdstuk van de film, De cirkel der 
manieën, gedragen de vier vrienden zich 
helemaal niet ‘manisch’. Zoals hun slacht
offers horen zij de vertelsters aan om af en 
toe in een zijkamertje hun ‘manie’ op één 
van hen uit te werken. In het tweede hoofd
stuk, De cirkel van de stront, heeft het ri
tueel van de coprofagie helemaal niets van 
een ‘wild bachanaal'. Evenmin gaat het om 
een decadent ritueel waarin de stront func
tioneert als een precieus fetisjobject. Er 
wórdt gewoon stront opgediend terwijl beu
len, slachtoffers en bewakers braafjes aan 
tafel zitten. Zoals in het eerste deel doet af 
en toe één van de vrienden een perverse 
geste. Ook het derde deel, De cirkel van het 
bloed, waarin uiteindelijk wordt gefolterd 
en geëxecuteerd, heeft welbeschouwd niets 
‘orgiastisch’.

Deze vreemde apathie van de fascis
ten, in combinatie met een vrijwel totaal 
gebrek aan situering van hun handelingen 
in de context van het historische fascisme, 
wijzen erop dat'Pasolini het publiek de ca
tharsis die het inzicht in de context en de 
motieven van de beulen kan teweegbren
gen, niet gunt. We weten absoluut niet wat 
deze ‘fascisten’ beweegt. Dit onbegrip deelt 
het publiek met de slachtoffers die absoluut 
niet weten wat hun beulen (van hen) wil
len. De slachtoffers ervaren zodoende het 
geweld in zijn pure zinloosheid. De wijze 
waarop het slachtoffer zich verhoudt tot zijn 
beul lijkt hiermee wel paradigmatisch voor 
de wijze waarop het subject zich in het alge
meen verhoudt tot het verlangen van de an
der: het weet niet wat deze van hem verlangt.

Fascisme als formalisme

Puur, zinloos geweld. Ongemotiveerd, ‘apa
thisch’ sadisme. Pasolini lijkt het voor te 
stellen alsof het kwaad een demonische 
macht is die uit het niets opduikt of in de 
wereld komt door een act die vanuit een 
soort afgrondelijke vrijheid wordt uitge
voerd. Het is alsof de fascisten de beslis
sing hebben genomen om een aantal men
sen tot het uiterste te kwellen, niet zozeer 
omdat dit hun passie is, maar omdat ze be
wust voor het kwaad hebben gekozen, om
dat ze, scherper gesteld, gekozen hebben 

zichzelf tot koele dienaars te maken van het 
kwaad.

Zo begrepen zou Salo als een absurde, 
holle provocatie kunnen worden afgedaan. 
Men kan immers altijd stellen dat mensen 
als de vier fascisten in de film niet bestaan, 
nooit bestaan hebben en nooit zullen be
staan. Velen kunnen wel beweren over Bin 
Laden dat hij, wat hij zichzelf en de zijnen 
ook wijsmaakt, objectief een perverse 
nihilist is: voor zichzelf is en blijft hij een 
idealist. Mao, Stalin, Hitler, Pol Pot, alle 
grote massamoordenaars van de geschiede
nis hebben op hun manier het lot van hun 
volk of van de mensheid proberen te verbe
teren. En indien zij nog leefden zouden zij 
ongetwijfeld trots zeggen: ‘I did it my way.’ 
Niet toevallig hebben zij tot op vandaag 
miljoenen aanhangers, waaronder talloze 
goedmenende zielen die geen vlieg kwaad 
zouden doen. Uiteraard waren zij allen ver
slaafd aan macht, en had deze verslaafdheid 
catastrofale gevolgen. Maar weinigen zul
len zo ver gaan te beweren dat de dood en 
de ellende van miljoenen mensen voor deze 
tirannen een doel op zich was. Wijd verbreid 
is daarentegen de idee dat zij, verblind door 
een soort quasi-messianistisch waanbeeld, 
de mensheid van het Kwaad hebben willen 
zuiveren. Zo beschouwd zijn deze tirannen 
eerder fanatici van het Goede dan bewuste 
dienaren van het Kwaad. Hitler zag de uit
roeiing van joden, zigeuners en homosek
suelen als onderdeel van zijn moreel-poli- 
tieke opdracht om de integriteit van de 
Duitse Natie te herstellen. Het ging hem niet 
om een orgiastisch lynchfeest. Over 
Himmler bijvoorbeeld, die vaak tot toon
beeld van perversiteit wordt verheven, ver
telde Hitlers secretaresse ooit aan Albert 
Speer dat hij na een gesprek met Hitler in 
een stoel zakte met de woorden: “Mijn God, 
wat moet ik doen, ik heb net een verschrik
kelijke opdracht gekregen.” [9] Deze op
dracht was de uitroeiing van de joden. La
ter zei Himmler dat deze opdracht zoveel 
morele moed vereiste dat alleen zo’n sterk 
volk als de Duitsers in staat was haar ‘zon
der geestelijke verwonding’ tot een goed 
einde te brengen.

Maar iemand die geweld predikt om
wille van het geweld zelf, iemand die er 
openlijk voor uitkomt dat volgens hem mis
daad, verkrachting, marteling zo veel mo
gelijk zouden moeten worden bevorderd, 
iemand die voorstelt een ‘Société des Amis 
du Crime’ op te richten, gaat het verstand te 
boven. Hij zal nooit een volksheld of hei
lige worden. Hij zal, zoals de onfortuinlijke 

' Sade, een duistere ster blijven voor een lu
cide, ietwat decadente avant-garde. En 
vooral: deze avant-garde kan slechts met 
Sade sympathiseren omdat ze weet dat het 
om literatuur gaat, en dat Sade, gezien ook 
het feit dat het met de concrete invulling 
van zijn literair-filosofisch sadisme erg 
meeviel, het allemaal niet echt meende. En 
inderdaad, voor iemand als Kant bijvoor
beeld kan het niet dat iemand zoiets meent. 
Kant onderscheidde vier verschillende gra
den van slechtheid. Iedereen begrijpt dat de 
mens, ondanks zijn goede wil, uit zwakheid 
toch het kwade kan doen; erger wordt het als 
zijn motieven zelf onzuiver zijn (egoïsme, 
eigenliefde...), hoezeer hij ze ook, hiermee 
zichzelf en anderen bedriegend, als zuiver 
kan voorstellen. Helemaal erg wordt het 
wanneer iemand van dergelijke onzuivere 
motieven principes maakt en van hieruit al 
dan niet moreel handelt al naargelang het hem 
uitkomt. Kant noemt zo iemand ‘bösartig\ 
Maar er is ook nog een kwaadaardigheid 
buiten categorie: het ‘diabolische’. Iemand 
is diabolisch wanneer hij niet zomaar een 
loopje met de morele wet neemt, maar er 
bewust een punt van maakt om tegen de 

■ morele wet te handelen, ook al schaadt hij 
hiermee eventueel zijn eigenbelang, ook al 
doet hij het kwade tegen zijn zin. [10]

Dit laatste geval vernoemt Kant alleen 
maar om te zeggen dat het om een onmoge
lijkheid gaat. Met andere woorden: Kant zou 
iemand als Sade enkel als ‘boosaardig’ be
schouwen, namelijk als iemand die niet en
kel de speelbal is van zijn driften, maar ze, 
zoals overigens vele ‘primitieven’ doen, nog 
verafgoodt ook. Over Sadeaanse persona
ges zoals Saint-Fond en Clairwill uit de De 
120 dagen, die zich het kwaad en dus de 
vernietiging zelf van het goede tot doel stel
len, zou Kant ongetwijfeld duidelijk zijn: 
zij kunnen nooit méér zijn dan pure 
sciencefiction.

Wanneer Pasolini nu De 120 dagen 
situeert in het fascistische Salo, dan lijkt hij 
daarmee te suggeren dat het diabolische 
kwaad niet zomaar een literaire fantasie is, 
maar wel degelijk een antropologische mo
gelijkheid die concrete historische vormen 
kan aannemen. Maar de vraag blijft: ook al 
is deze ethische hypothese (wellicht van 
christelijk-augustinische origine) het over-



denken waard, werpt ze een licht op het fas
cisme? Leert men het fascisme begrijpen als 
men het zo ‘diaboliseert’? Waren de fascis
ten geen verdwaalde, paranoïde geworden 
idealisten?

Op de ‘diabolische’ natuur van Pasolini’s 
fascisten wijst alvast het feit dat ze geen 
enkele poging doen hun handelingen te 
rechtvaardigen door een ideologie of een 
doctrine. Ze lijken alvast niet nationalistisch 
of racistisch te zijn. Ze spreken nooit in 
naam van de imaginaire entiteit ‘volk’ die 
van binnen- of buitenaf bedreigd zou wor
den door parasitaire of virusachtige elemen
ten; ze lijken trouwens hun slachtoffers he
lemaal niet te haten. Zelfs de principes van 
orde en autoriteit hoor je ze niet verdedi
gen. Integendeel: de hertog beweert op een 
bepaald moment: “Wij fascisten zijn de 
enige echte anarchisten”. Dat wil zeggen: 
de orde die wij aan anderen opleggen, is 
slechts de voorwaarde om ons genot te ver
wezenlijken en genot - daarin zijn we het 
eens met vele onder onze linkse vrienden! - 
is wezenlijk anarchistisch.

Zo begrepen zijn Pasolini’s ‘fascisten’ 
helemaal niet representatief voor het fas
cisme, maar zijn het elitaristische genots- 
anarchisten die gebruik maken van de chaos 
en rechteloosheid die in de fascistische Sal- 
republiek heerst om hun perverse fantasieën 
te realiseren. Dergelijk tuig, zou men kun
nen zeggen, komt nu eenmaal onder elk 
autoritair regime bovendrijven.

Maar misschien moeten we ons laten 
leiden door Adomo’s regel dat ‘alleen de 
overdrijvingen waar zijn’. Wat als het per
verse, postideologische universum van Said 
niet zomaar een exuberant limietgeval is, 
maar aan de essentie raakt van wat fascisme 
is? Wat als het fascisme zelf in wezen een 
perverse, postideologische formatie is 
waarin wel degelijk een diabolische wil tot 
het kwaad schuilt?

Het is niet zeker dat Hitler de nationaal- 
socialistische ideologie ooit ernstig heeft 
genomen. Hij sprak met spot over zowel 
Rosenberg, de filosoof van het racisme en 
het nationalisme (auteur van Mythos des 
Zwanzigsten Jahrhunderts) als over Himmler 
met zijn heidense natuurmystiek en zijn 
geëxalteerde retoriek over het Herrenvolk. 
Zoals elke nuchtere kleinburger vond hij dat 
ideologie iets was voor warhoofdige wereld
verbeteraars, wereldvreemde intellectuelen 
die denken datje de wereld met ideeën kunt 
veranderen. Hitlers fascisme was eerder een 
verafgoding van de orde omwille van zich
zelf, waarbij elke doctrine en elk ideaal 

dienst kan doen als alibi. Zijn wezenlijke 
ambitie bestond erin om de hoofden alle
maal in dezelfde richting te krijgen.

Het fascisme kan postideologisch ge
noemd worden omdat het vanaf het begin 
openlijk en zonder schaamte het omge
keerde deed van wat het voorgaf na te stre
ven. Tegen de moderne, liberale idee van 
een maatschappij als een geheel van 
egoïstische, contractueel met elkaar verbon
den individuen, pleitte het voor een gemeen
schap als een levend organisme waarin 
mensen zich spontaan met elkaar verbon
den voelen. Maar nooit werd een maat
schappij zo vlug en efficiënt omgevormd 
tot één grote productie- en oorlogsmachine 
waarin individuen willekeurig konden wor
den ingezet als onder Hitler. Het nazisme 
prees zichzelf aan als antikapitalistisch, maar 
het installeerde meteen een monopolie- 
kapitalisme. Het kritiseerde het gecalcu
leerde eigenbelang van de liberale burgerij 
en haar gebrek aan offervaardigheid, maar 
met zijn cultus van het offer bracht het niet 
meer voort dan een karikatuur van de bur
gerlijke doelrationaliteit. Het heroïsche ‘of
fer’ dat de onderdanen moesten brengen, 
bestond erin dat ze zich tot vervangbare 
schakels heten maken in een militair-indus- 
triële machinerie. Nooit voerde men de soe
vereine moed en doodsverachting van de 
premoderne krijger zo hoog in het vaandel, 
nooit werd de instrumentalisering van men
sen zo extreem doorgevoerd als onder het 
fascisme.

Kortom: het nazisme kon de ‘deca
dente’ burgerlijke samenleving enkel met 
zijn eigen middelen bestrijden en werd zo 
onvermijdelijk een karikatuur van zijn te
genstander. Alle romantische, antimoderne 
retoriek ten spijt is het nazisme in wezen de 
ten top gedreven, omwille van zichzelf 
doorgevoerde rationalisering en instrumen
talisering. Het is géén ‘uitbarsting van irra
tionaliteit in het hart van de rationalistische 
burgerlijke cultuur’, het is het exces en de 
roes van de rationalisering zelf. Het fascisme 
is, om ietwat oneerbiedig een belangrijk 
motief uit Kants esthetica te parafraseren, 
doelrationaliteit zonder doel in de politiek.

Dit klinkt ons natuurlijk bekend, haast 
ietwat oubollig in de oren. Sades extre
misme legt volgens Adomo en Horkheimer 
een fatale grondtendens van de Verlichting 
bloot: een neiging tot ‘formalisering van de 
rede’ en een daarmee gepaard gaande ver
slaving aan de ‘betovering’ die deze forma
lisering, deze 'onttovering' dus, teweeg
brengt. Meer psychoanalytisch geformu

leerd: alle lust wordt in de - doelloze - aan
wending van de middelen geïnvesteerd. 
“Het middel wordt gefetisjeerd: het absor
beert alle lust.” [11] In het fascisme, maar 
ook in de naoorlogse consumptiemaatschap
pij, zou volgens Adomo en Horkheimer dit 
fetisjisme zijn toppunt bereiken.

Wie iets wil begrijpen van de betove
ring die uitgaat van de onttoverende forma- 
lisering, kan bijvoorbeeld het volgende frag
ment uit Albert Speers Herinneringen le
zen. “Ik herinner me nog dat de film
opnamen van één der plechtige bijeenkom
sten van het partijcongres in 1935 waren 
mislukt. Hitler bepaalde, op voorstel van 
Leni Riefenstahl [die voor Hitler de film 
Triumph des Willens maakte], dat de scè
nes in het atelier moesten worden herhaald. 
In één van de grote filmstudio’s in Berlijn- 
Johannistal bouwde ik als coulisse een ge
deelte van de congreszaal op met het po
dium en de sprekerslessenaar. De schijnwer
pers werden erop gericht, de filmmensen 
hepen bedrijvig rond - en op de achtergrond 
zag men Strecher, Rosenberg, en Frank met 
hun manuscripten in de hand op en neer lo
pen, ijverig bezig hun rollen uit het hoofd 
te leren. Hess arriveerde en werd als eerste 
gevraagd aan de opname mee te doen. Pre
cies als voor de 30.000 toehoorders van het 
partijcongres hief hij ook nu plechtig de 
hand. Met het bij hem horende pathos van 
eerlijke ontroering wendde hij zich vervol
gens naar waar Hitler nu niet zat en strak in 
de houding staand riep hij: “Mijn Führer, 
ik begroet u uit naam van het partijcongres. 
Het congres neemt een aanvang. Nu spreekt 
de Führer!” Hij maakte daarbij een zo over
tuigende indruk dat ik sinds dat ogenblik 
niet meer volledig overtuigd was van de 
echtheid van zijn gevoelens. Ook de drie 
anderen speelden hun rol helemaal echt 
ondanks de leegte van de filmhal en zij toon
den zich begaafde spelers. Ik was behoor
lijk geïrriteerd. Maar mevrouw Riefenstahl 
daarentegen vond de in scène gezette opna
men beter dan de originele voorstelling. Wel 
had ik bewondering voor de berekenende 
techniek van Hitler die op vergaderingen 
bijvoorbeeld vaak lange tijd aan het zoeken 
was tot hij het punt had gevonden dat de 
eerste, reusachtige storm van applaus los
maakte. Ik zag ook beslist niet voorbij aan 
het demagogische element waaraan ik im
mers door de aankleding van de belangrijk
ste manifestaties zelf bij droeg. Maar wel was 
ik tot die tijd overtuigd van de echtheid der 
gevoelens waarmee de sprekers bij de massa 
de geestdrift opwekten. Des te verrassender 

was het die dag in de Johannistaler filmstudio 
voor mij om te ervaren dat deze complete 
toverkunst ook zonder publiek ‘echt’ kon 
worden gebracht.” [12]

De naïviteit van Speer is hier op zijn 
minst misleidend te noemen. Speer was na
tuurlijk betoverd door Hitler. Maar we we
ten ook dat hij een modem mens was met 
een gezonde scepsis tegen alles wat met 
pathos en charisma te maken had. Als 
partijkunstenaar was hij immers de koele 
technicus-decorateur-regisseur van Hitlers 
charisma. Hij was dus de cynicus die het 
bedrog doorziet en het juist daardoor zo 
goed kan organiseren. In dit fragment pro
jecteert hij dit cynisme op anderen. Terwijl 
hijzelf gepokt en gemazeld was in de mani
pulatie van emoties, doet hij alsof hij ge
schrokken is van de onechtheid van zijn 
collega’s. Speer wist trouwens beter dan wie 
ook dat Hitlers pathetisch discours over de 
grootsheid en de offerbereidheid van het 
Duitse volk ook niet zo ‘echt’ was, dat het 
een middel was om zijn macht over de 
massa te versterken.

En toch is de structuur van de cynische 
manipulatie niet zo eenvoudig: met zijn 
gewiekste, berekenende houding van de
gene die het hele zaakje ensceneert zonder 
er zelf in te geloven, verbergt de manipu
lator — ook voor zichzelf - het genot dat hij 
schept in de afstandelijke enscenering zelf, 
in deze quasi-apathische calculering van de 
effecten die het spektakel bij de massa te
weegbrengt terwijl hijzelf daarbij onzicht
baar blijft - als een soort nederige, belan
geloze dienaar, als een werktuig dat kan 
worden weggeworpen. Met deze in wezen 
masochistische positie die de regisseur van 
het spektakel inneemt (hij onderwerpt zich 
aan een spektakelmachine die zonder hem 
doordraait), verraadt hij dat hij - ook al weet 
hij dat niet - in het spektakel gelooft, dat 
hij gelooft in de hele retoriek van heldhaf
tige offerbereidheid waartegenover hij 
nochtans bewust een moderne, ‘ironische’ 
afstand behoudt. Zijn apathie zelf is zijn 
offer.

Er is dus inderdaad, zoals Adomo en 
Horkheimer hebben gezien, sprake van een 
fetisjering van het middel, een lust die wordt 
beleefd aan het grootscheepse arrangement 
van een gebeuren waarvan het doel er niet 
toe doet. Deze lust wordt vreemd genoeg 
beleefd aan de koele afstandelijkheid, de 
apathie waarmee de middelen worden in
gezet. En deze paradoxale ‘lust aan de apa
thie’ vindt ongetwijfeld zijn grond in een 
onbewust-fantasmatische identificatie met 3
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een spektakel dat zogezegd niet voor de 
cynische manipulator bestemd is, maar voor 
de anderen: het volk, de ‘naïeve, kneedbare 
massa’. Met andere woorden: met de afstan
delijke, vaak minachtende houding die de 
cynicus inneemt tegenover de zaak waar
aan hij deelneemt, verbergt hij voor zich
zelf dat hij in de zaak gelooft. Zijn minach
ting voor de ‘goedgelovige anderen’ is een 
heimelijke zelfminachting. Het is ongetwij
feld deze verloochening van het eigen ge
loof die maakt dat de spektakels waarmee 
de cynicus anderen intimideert enorme pro
porties kunnen aannemen.

Het fascisme is dus de formalistische 
culms van de Orde als zodanig. De inhoud 
van de doctrine functioneert als een alibi 
voor het genot dat men put uit het opleggen 
van een Orde waarin of waarachter de 
manipulator verdwijnt. Het grote doel van 
al dat gemanipuleer verbergt een doelloos, 
‘diabolisch’ genot aan de manipulatie om
wille van zichzelf. ‘Verbergt’, zeggen we. 
Maar het geheim van het fascisme ligt he
lemaal aan zijn oppervlakte. Zijn succes is 
gelegen in een strategie van regelrechte, 
openlijke, goed georganiseerde intimidatie. 
Deze was mogelijk door de massamedia 
(vooral radio) die het geschreeuw van de 
agitatoren, het gedreun van de marcherende 
bataljons, het geloei van de sirenes alomte
genwoordig maakten. Het fascisme, dat is 
een Stem die onophoudelijk interpelleert 
om op te roepen tot participatie, tot mee
leven, tot enthousiasme, tot gemeenschap, 
tot genot. En om die oproep kracht bij te 
zetten, kunnen naar believen zowel socia
listische, christelijke, heidense of burgerlijk- 
sentimentele vormen en motieven worden 
aangewend. Het fascisme is de parasitaire 
kunst van het arrangement; het is de wes
terse traditie tot beklijvende radioprogram
ma’s, stevige oneliners verwerkt. Het gaat 
er niet om wat er wordt gezegd, het gaat 
erom dat iedereen mee is, dat men geen 
andere weg op kan. [13]

Zo begrepen is het fascisme zoiets als 
katholicisme toegepast in de politiek. Het 
is misleidend om te beweren dat het katho
licisme een andere ‘doctrine’ heeft dan het 
protestantisme. Het katholicisme is in we
zen antidoctrinair. Het is niet zozeer gericht 
tegen de inhoud van de protestantse leer, 
maar tegen de idee dat het in godsdienst om 
de leer gaat en dat men daarmee iets bij het 
volk bereikt. [ 14] Net zoals het katholicisme 
sinds de Reformatie weet dat het theolo
gisch geen poot meer heeft om op te staan 
en theologische discussies over bijvoor
beeld vrije wil en genade dan ook ten zeer
ste afraadt of verbiedt, zo weet het fascisme 
dat elk serieus engagement in de leer van 
het fascisme slechts nadelig voor haar kan 
uitvallen. Beider ‘oplossing’ is analoog: la
ten we de mensen gewoon ‘pakken’, door 
spektakel, ceremonieel, theatralisering, 
dramatisering - van wat? Van een onwrik
bare Orde en van het genot aan die Orde 
deelachtig te mogen zijn. Van niets dus. Niet 
het atheïsme, maar cynische formalismen 
zoals dat van de Kerk liggen aan de oor
sprong van het moderne nihilisme.

In één van zijn pogingen iets van het 
fascisme te begrijpen, verwijst Adomo 
- hierin verwant aan Pasolini, die zijn fas
cisten onder meer Baudelaire, Nietzsche en 
Benn laat citeren - naar de literaire avant- 
garde. Zowel bij Poe als bij Baudelaire is 
er volgens Adomo sprake van “een onbe
kende dreiging waaraan het subject zich toe
vertrouwt en die in duizelingwekkende om
mekeer lust belooft. Het nieuwe, een lege 
plek van het bewustzijn, als het ware met 
gesloten ogen verwacht, schijnt de formule 
waaronder aan afgrijzen en wanhoop de 
prikkel van een bekoring wordt ont
leend.” [15]

Volgens Adomo speculeert het fas
cisme erop dat intimidatie, dreiging, terreur, 
hoewel traumatiserend, tevens lust opwek
ken. “Fascisme was de absolute sensatie: 
in een verklaring ten tijde van de eerste po
grom pochte Goebbels dat de nationaal- 
socialisten tenminste niet vervelend waren. 
In het Derde Rijk werd genoten van de ab
stracte verschrikking van bericht en gerucht 
als de enige prikkel die toereikend was om 
het verzwakte sensorium van de massa’s een 
ogenblik te doen ontgloeien.” [16]

De fascistische terreur speculeert erop 
dat wie schrik wordt aangejaagd, reageert 
met mimicry: degene die wordt aangeval
len, identificeert zich reeds met zijn aan
valler in de geste zelf waarmee hij zich te
gen hem verdedigt. Consequent uitgeoe
fende intimidatie leidt bij de geïntimeerde 
tot zelfintimidatie, tot een constante 
alertheid, een angstig zichzelf schrap zet
ten. Uiteindelijk verhardt men en gaat men 
zich veiliger voelen. De kostprijs hiervan 
is uiteraard dat men ten langen leste niet

4 meer van zijn aanvaller te onderscheiden is. 

Dit is de psychoanalytische grond van 
Adomo’s beruchte ‘cultuurpessimisme’: de 
mimicry, als een soort vlucht vooruit die met 
de schrik gepaard gaat, bereidt het angstige, 
geterroriseerde subject reeds voor op een 
zelfdisciplinering waarin het zichzelf tot 
kadaver maakt. Wie uiteindelijk mee
marcheert, weet zich helemaal beschermd, 
hij heeft aan alle bevelen en slagzinnen geen 
boodschap meer. Hij belichaamt immers 
zelf hun ritme. En hierin kan hij slechts sla
gen, dit houdt hij slechts vol omdat hij er 
op een obscure wijze van geniet, omdat hij 
ervan geniet het instrument te zijn gewor
den van een hogere Orde.

Zo begrepen is het inderdaad te een
voudig om het fascisme voor te stellen als 
een uit de hand gelopen idealisme, dat tal
loze goedmenende lieden samen met zich in 
de afgrond heeft gesleurd. De vraag is im
mers hoe een ‘idealisme’ zo extreem en sys
tematisch Uit de hand kan lopen en blijven 
lopen. Ondanks de kitscherige fraseologie 
over de morele grootsheid van de mens die 
het fascisme met alle bedenkelijke regimes 
tot op vandaag deelt, heeft het van meet af 
aan nooit veel moeite gedaan zijn cynisme 
te verbergen.

Cynisme wordt steeds geboren uit een 
soort schuld die men voelt omdat men zijn 
jeugdige, hooggestemde, bij voorbaat 
onrealiseerbare idealen heeft verraden. De 
cynicus weet zich van zijn narcistische 
hechting aan zijn zuiverheidsideaal slechts 
te bevrijden door een karikatuur ervan op 
de ander te projecteren. Wanneer de fascist 
van de democratie steeds beweert dat ze 
vals, hypocriet, halfslachtig, principeloos, 
corrupt is (‘eigenlijk geen haar beter dan 
de eerste de beste dictatuur'), dan schopt 
hij eigenlijk tegen zichzelf aan; zijn woede 
tegenover een ander is niets anders dan zijn 
woede over zijn eigen gekrenkt idealisme. 
Zoals elke brave kleinburger tot op vandaag, 
kan de fascist de democratie juist met het 
grootste gemak ‘doorprikken’ omdat hij zelf 
alle verantwoordelijkheid voor datgene 
waar de democratie voor staat vol minach
ting achter zich heeft gelaten. Buiten het 
kleinburgerlijke inzicht dat alles uiteinde
lijk neerkomt op macht en geweld, dat elk 
systeem, hoe humaan het er ook uitziet, niet 
meer is dan een voorwendsel voor bepaalde 
individuen om gewoon hun zin te doen, 
heeft het fascisme geen ideologie. De fas
cisten pochen met hun illusieloosheid, die 
zij lijken te hebben geleerd van de ‘filoso
fen van de argwaan’ : alles draait om macht 
(Nietzsche), seks (Freud), bezit (Marx). En 
de fascisten oogsten nu juist succes omdat 
zij onomwonden de geminachte macht vis
eren. Op de vraag wat het programma van 
de fascistische beweging is, antwoordde 
Mussolini: “Ons programma is duidelijk: 
wij willen Italië leiden.” [17]

De moderniteit lijkt soms een zowel 
spannende als demonische wedstrijd in 
illusieloosheid, in non-naïviteit, in het ont
maskeren van morele pretenties. In deze met 
pokerface gespeelde wedstrijd hebben ‘sub
versieve’ kunstenaars van dadasignatuur en 
filosofen, gedreven door het koele pathos 
van de ontmaskering, altijd graag het voor
touw genomen. [18] De ervaring van de 
twintigste eeuw is dat uiteindelijk enkel de 
grofste en meest perverse deze wedstrijd kan 
winnen. Said gaat niet in de laatste plaats 
ook hierover: de verschrikkelijke verwant
schap tussen de speelse absurditeiten van 
een bepaalde avant-garde en het fascisme. 
Pasolini’s hypothese is misschien dat het 
fascisme niet meer is dan de natte droom 
van de literair-artistieke avant-garde uit de 
negentiende en vroege twintigste eeuw die 
werkelijkheid wordt.

Misschien heeft het fascisme altijd even
veel lak gehad aan ideologie als dada, dat 
‘wereldbeschouwingen’ ziet als “een meng
sel van losse woordjes” (Walter Semer). [19] 
En ongetwijfeld heeft Mussolini van zijn 
anarchosyndicalistisch verleden overgehou
den dat de hele burgerlijke moraal niet meer 
is dan een rechtvaardiging voor rijkdom en 
macht. In elk geval heeft het fascisme zijn 
nihilistische kern nooit kunnen of zelfs maar 
willen verbergen. Zijn heroïsch humanisme 
is zo potsierlijk, zijn met groot kabaal ver
kondigde toekomstvisioenen zijn zo geëxal
teerd dat alles erop wijst dat nooit van ie
mand werd verwacht dat hij erin zou gelo
ven. Het volstaat dat men vreest en beeft en 
daarbij het liefst - maar men kan bijna niet 
anders - een kick krijgt. Adomo: “Maar het 
fascisme is inderdaad minder ‘ideologisch’, 
voor zover het het principe van de heer
schappij, dat zich elders verbergt, onmid
dellijk proclameert. Alles wat de democra
tieën er aan humaans tegenover kunnen stel
len, kan het spelenderwijs weerleggen met 
de opmerking dat het fascisme zich immers 
niet van de hele humaniteit, doch alleen van 
haar drogbeeld, manmoedig heeft ontdaan.

De mensen zijn evenwel in de cultuur zo 
desperaat geworden dat zij op een wenk het 
kwetsbare betere weggooien, als de wereld 
hun boosheid maar het genoegen doet te 
bekennen hoe boos ze is.” [20]

Uit ressentiment tegen het eigen ge
krenkte idealisme zoekt de cynicus bij an
deren naar een bewijs dat het goede waarom 
hij machteloos treurt, niets is. Zo iemand 
vinden zou hem bevrijden van zijn schuld
gevoel. Hij wordt dan ook wild van men
sen die schaamteloos voor het kwade uit
komen. Men kan zich het aan de manie gren
zende enthousiasme voorstellen van miljoe
nen Duitsers toen Hitler uitriep: “Het is waar 
wat ze van ons zeggen, wij zijn intolerant!” 
Berlusconi, wiens loutere verschijning erop 
wijst dat hij trots is op zijn machtshonger 
en zijn corruptie, weet dat deze trots de sleu
tel is voor zijn succes. Dergelijke leiders 
spreken voor tallozen vanuit de (onder)buik 
van het zijn zelf. Hun arrogantie, hun open
lijk dédain voor het goede, bevrijdt de massa 
van het ongelukkige bewustzijn dat het 
goede slechts een impotent, idealistisch 
drogbeeld is. Dergelijke cynische leiders 
‘genezen’ de mensen van hun treurnis dat 
het goede hen verraden heeft, terwijl het 
goede uiteraard juist in die treurnis nog 
voortleefde. Zo lossen al die melancholici 
hun haat/liefde verhouding met het verlo
ren ideaal-object op: door de moord op het 
object - die zij door een duistere held laten 
uitvoeren. [21]

Eén van de argumenten voor het weg
voeren van de joden die in de nazitijd de 
ronde deden, was dat ze Christus vermoord 
hebben. Op de meest onwaarschijnlijke 
manier geeft het cynisme nog te kennen dat 
het treurt om de vermoorde onschuld waar
mee het zich identificeert. Zelfs de meest 
rasechte fascist wordt onbewust gekweld 
door het goede dat hij zegt achter zich te 
hebben gelaten. Daarvan getuigt niet slechts 
zijn sentimentalisme, maar ook het feit dat 
hij de ijdelheid van het goede slechts kan 
bewijzen door de onophoudelijke, systema
tisch doorgevoerde vernedering en vernie
tiging ervan. De onverzadigbaarheid van 
zijn moord- en vernielzucht bewijst dat hij 
verslaafd is aan wat hij een drogbeeld 
noemt.

Voor Klossowski is deze melancholie 
die zichzelf verloochent nu juist typisch 
voor de Sadeaanse mens. Dit soort mens wil 
van zijn ‘geheime wonde’ niet weten. Dat 
hij de destructie tot principe maakt, komt 
doordat hij gehecht blijft aan een object dat 
hij eindeloos wil blijven verliezen. Juist 
omdat zijn slachtoffer heimelijk God als 
absoluut object incarneert, wil hij.- daar legt 
ook Pasolini de nadruk op - van God niet 
meer horen. Het is niet zo dat God voor hem 
eenvoudigweg niet bestaat. De idee van God 
maakt hem razend. “L’ idée de Dieu est le seul 
tort que je ne puisse pardonner à l’homme”, 
schrijft Sade. Zowel met zijn eindeloze gods
lasteringen als met de eindeloze destructie 
van lichamen waarvan de ‘goddelijke 
schoonheid’ vaak wordt bewierookt, verraadt 
het Sadeaanse personage een gehechtheid 
aan zijn verloren object. Maar zoals gezegd: 
hij wil daar niets van weten, hij maakt zich
zelf liever tot werktuig van een diabolische 
antigod die niet alleen hemzelf, maar het 
gehele mensengeslacht op een volstrekt on
berekenbare wijze, en hierbij badend in ge
not, zoveel mogelijk hel-op-aarde bezorgt. 
Met andere woorden: de Sadeaanse mens 
komt nooit aan een bezadigd, volwassen 
atheïsme toe, hoezeer hij dat met zijn mate
rialistische en sensualistische theorieën ook 
zou willen. Met de hypothese van een Être 
suprême de méchanceté dat hem alles wil 
afnemen, houdt hij zich vast aan zijn verlo
ren ideaal-object. Dit zal de lacaniaanse 
opvatting over het sadisme zijn: door voort
durend de ander te terroriseren, door te drei
gen met de vernietiging van wat de ander 
het meest dierbaar is, maakt de sadist zich
zelf wijs dat het suprème object daar eigens, 
bij zijn slachtoffer, ongeschonden bestaat, 
en dus alsnog kan worden toegeëigend. Met 
zijn wreedheid levert hij, zij het onbewust, 
zichzelf een godsbewijs.

Alvorens (in een volgende deel) die
per op de structuur van het sadisme in te 
gaan, keer ik nog even terug naar Pasolini. 
Na het uitkomen van Said werd door som
mige commentatoren gezegd dat de film een 
aanklacht is tegen de manier waarop niet 
alleen het fascisme, maar ook de heden
daagse consumptiecultuur het lichaam tot 
ding reduceert. Zij herhaalden daarmee ei
genlijk wat Pasolini, die wel wat van de 
Frankfurter Schule had opgevangen, zelf 
had gezegd. [22] Gecompliceerder wordt de 
zaak wanneer men Pasolini’s obsessieve 
omgang met jonge mannelijke prostituees 
kent, en wanneer men weet dat hij dingen 
schreef als: “Ik heb een oneindige honger 
naar liefde / naar de liefde van lijven zon

der ziel” [23], of: “Ik leef een leven geheel 
van spieren, binnenstebuiten gekeerd als een 
handschoen, volstrekt zonder sentimenta
lisme, tussen menselijke organismen die zo 
sensueel zijn dat het bijna mechanisch 
is.” [24]

De kritiek op de 'verdinglijking' (van 
bijvoorbeeld het lichaam) wordt algauw 
moraliserend wanneer deze gevoerd wordt 
vanuit één of andere idee van innerlijkheid, 
of vanuit een ideaal van eenheid tussen ziel 
en lichaam. Pasolini van zijn kant komt uit 
voor zijn fascinatie voor het zielloze. 
Adomo beweert, overigens zonder dit af te 
keuren, dat zo’n fascinatie eigen is aan de 
bourgeoisie. Zich bewust van het steriele, 
zielloze van zijn al te grote zekerheid geen 
ding, geen dier, geen hersenloze primitieve- 
ling te zijn en dus een ‘ziel’ te hebben, zoekt 
de burger de werkelijk levendige ziel juist 
in het primitieve, armoedige, infantiele, 
dwaas-naïeve. Zijn “liefde verliest zich aan 
het zielloze als aan het teken van het be
zielde”. [25] Zo wekt nu net het ‘zielloze’ 
van arme mensen die met niets anders be
zig zijn dan met hun overleven, bij de over
beschermde burger de nostalgie op naar een 
zowel gelukkig-passieve als traumati
serende openheid op een mogelijke redding, 
waarvan hij zichzelf afgesloten voelt. De 
burger hunkert naar het onbezielde als naar 
een pure, quasi-bewusteloze hunkering naar 
redding, omdat hij weet dat de ziel uitein
delijk niets anders dan die hunkering is. 
Vanuit deze burgerlijke nostalgie kunnen we 
iets begrijpen van Pasolini’s christelijke 
fantasma van een “samenzwering tussen het 
lompenproletariaat en God”. [26]

In zijn film Teorema (1969) behandelt 
Pasolini heel expliciet dit onbewuste ver
langen van de zielloze mens om tot leven 
gewekt te worden door een externe macht. 
De onverbiddelijke antibourgeois Pasolini 
schrijft dit verlangen deze keer vol mede
dogen toe aan een steenrijk, hoogburgerlijk 
gezin. De in zijn banaliteit raadselachtige 
vreemdeling die hen in hun prachtige villa 
bezoekt, ‘bezielt’ hen slechts om hen be
wust te maken van hun zielige zielloosheid. 
Hij is een soevereine, niets verwachtende 
aanwezigheid die tot niets dwingt, “die zo 
zuiver is dat er welhaast afzijdigheid uit 
spreekt”, [27] Hij neemt de gezinsleden één 
voor één zonder ze in bezit te nemen, zon
der van zijn eigen verlangen een punt te 
maken, noch hun verlangen te willen ver
vullen. Hij schenkt ze wel een gepot. Hoe
wel vervliedend, schrijft dit genot zich te
gelijk onuitwisbaar in him psyche in, om 
daar een vreemd lichaam te vormen, een 
soort cyste die hen ziek maakt en hun te
rugkeer naar de ‘realiteit’ onmogelijk of 
toch een stuk moeilijker maakt. De vreem
deling opent bij de gezinsleden hun eigen 
verlangen, hun ontredderde hunkering naar 
redding. Met het regelmatig terugkerend 
beeld van de woestijn suggereert Pasolini 
dat de leegte die de vreemdeling in de ge
zinsleden opent, even weids en onherberg
zaam is als de woestijn voor het uit Egypte 
gevluchte joodse volk was. Als messias is 
de vreemdeling hun ‘goede beul’, een fi
guur die overigens regelmatig in Pasolini’s 
literaire werk opduikt.

Het ligt voor de hand de totale passi
viteit van de gezinsleden in Teorema té ver
gelijken met die van de slachtoffers in Said. 
De bezoeker in Teorema is op een sublieme 
wijze ontredderend. Voor elk van de gezins
leden is zijn bezoek een herhaling van een 
oud trauma die een onbestemde belofte in
houdt. De perversiteit van de vier hoge he
ren in Said bestaat erin dat ze zich de posi
tie van de vreemdeling, als grote Ontrege- 
laar, toe-eigenen. Zij arrangeren opzettelijk 
en op berekenende wijze zijn ‘sublieme ter
reur’, alsof ze bij zichzelf denken: ‘Teder 
Engel ist schrecklich (Rilke), en deze keer 
is het onze beurt!’ Ze ontrukken, zoals ook 
Christus met zijn volgelingen deed (zij het 
uiteraard niet met geweld), de jongeren aan 
het vertrouwde, burgerlijke en familiale le
ven, nemen hun alles af, niet om hun ver
langen te openen op iets dat voorbij alle 
bereikbare goederen ligt, maar om ze in dit 
domein voorbij alle goederen te dwingen 
en hen erin op te sluiten. Dit domein is dat 
van een genot dat voor hen enkel als hel 
mag bestaan. Van dit genot, dat zij met hun 
mooie, jonge lichamen nochtans incarneren, 
mogen de jongeren immers enkel het pas
sieve object, de verlamde ooggetuige of de 
agens zijn, nooit het subject. Zij mogen het 
genot enkel kennen als iets wat hen wordt 
opgelegd, als iets waarin ze worden ge
duwd, Ss de stront van de ander die ze ver
plicht zijn te eten. Pasolini’s fascisten ge
nieten van de impasse die deze intimidatie, 
dit bevel tot genieten in het slachtoffer te
weegbrengt. Ze genieten van de splijting die 
zich binnen het slachtoffer voordoet tussen 
zichzelf en de genotshandelingen die het



gedwongen wordt aan te zien of te voltrek
ken. Vernederd wordt degene bij wie alles 
in de strot wordt geduwd dat nodig is voor 
het genot (verhalen, technieken, partners...) 
en die hierbij niet anders dan volledig koud 
kan blijven. Doel van de sadistische pervert 
is deze neurotische onmogelijkheid tot ge
nieten bij de ander op de spits te drijven om 
zo de impasse bij zichzelf te verloochenen.

Maar hiermee is over de sadist niet 
alles gezegd. Het punt is dat hij onbewust- 
fantasmatisch aan het murw gemaakte, ver
lamde, wezenloos gepijnigde slachtoffer een 
ongekend, doorheen alle pijn en vernede
ring intact gebleven genot toeschrijft waarin 
hijzelf zou willen verdwijnen. De enige 
manier waarop hij voor zichzelf deze exta
tische verdwijning in het mysterieus genot 
van de ander kan ‘waarmaken’, is de koele 
extase van de apathie. In die apathie is de 
sadist in wezen het passieve, nederige, ‘ma
sochistische’, niet-genietende werktuig van 
een goddelijk genot. [28]

Ik stelde dat het fascisme speculeerde op het 
obscure genot dat het volk ondervindt aan 
zijn intimidatiepraktijken, en dat het erop 
vertrouwt dat dit masochisme het volk met
een klaarmaakt voor een (zelf)disciplinering 
waarin het dit traumatische genot dwang- 
matig-mechanisch herhaalt. Het fascisme is 
niet zomaar een regressie naar premoderne 
vormen van machtsuitoefening. Zoals elke 
moderne mens heeft de fascist een bewust
zijn van het arbitrair, conventioneel karak
ter van wetten, regels en verordeningen. In 
de twintigste eeuw maak je ook de man van 
de straat niet meer wijs dat politieke beslis
singen gefundeerd zijn in God of de Na
tuur. Toch weet de fascist ook dat mensen 
zich niet om rationele redenen aan een orde 
onderwerpen, maar gewoon omdat zij dat 
om één of andere obscure reden graag doen. 
Bij de onderworpenen is er altijd een ge
fascineerde identificatie met iets in de orde 
dat die orde te buiten gaat: een component 
van genot die ongrijpbaar is, maar daarom 
niet minder de trouw aan de órde mogelijk 
maakt. Het is door deze genotscomponent 
dat de onderworpenen, net trouwens als de 
machthebbers, kunnen genieten van de orde 
omwille van de orde zelf, dat wil zeggen 
kunnen genieten van de verzaking aan ge
not.

Met Said waagt Pasolini zich aan een 
‘fantasie’ over een paar hyperlucide en dus 
perfect cynische fascisten, dat wil zeggen 
fascisten die voor hun perverse praktijken 
geen alibi nodig hebben, noch naar zichzelf, 
noch naar hun slachtoffers toe: geen Hei
lige Orde, geen Wet, geen Vaderland, geen 
Duizendjarig Rijk, geen Lichtende Toe
komst. Het is een. fantasie over machtige 
heren die, voor de korte tijd dat ze nog aan 
de macht zijn, niet langer dwangneurotische 
functionarissen willen zijn van een orde 
waarin zij slechts een troosteloos kleine 
dosis genot kunnen meepikken, maar op 
inderdaad perverse wijze direct afgaan op 
het nonsensicale genot waarrond de hele 

orde draait, en als zodanig meteen ook cy
nisch het nonsensicale karakter blootleggen 
van de orde waarop hun macht steunt. 
Pasolini’s fascisten, die zich niet voor niets 
‘de enige echte anarchisten’ noemen, vis
eren de transgressie van de orde door zich
zelf waardoor die orde juist mensen kan 
onderwerpen. [29]

Men zou kunnen stellen dat dergelijke 
pervertelingen in elk autoritair systeem ko
men bovendrijven. Ja, maar mijn hypothese 
is dat de postideologische, formalistische, 
tautologische orde-idee van het fascisme 
(‘Volg ons omdat het moet, omdat je ertoe 
wordt geroepen’) een dergelijke perversi
teit tot uitgangspunt neemt. [30]

Pasolini’s fascisten zijn radicaal post
modern: zij zien in dat alle ideologieën hun 
geloofwaardigheid hebben verloren, maar 
maken zich anderzijds niet wijs dat de grote 
massa het ooit zonder dergelijke ideologieën 
zal kunnen doen. Voor hen staat vast dat zij, 
in welke maatschappij of onder welk be
wind ze ook leven, altijd de soevereinen zul
len zijn en dat de anderen, die nog zo naïef 
zijn in iets te geloven, te arbeiden, aan de 
toekomst te werken, steeds hun onderge
schikten zullen zijn, ook al kunnen ze offi
cieel hun ‘superieuren’ zijn. Kortom: de fas
cisten in Said lijken erg op het geheime, eli
taire genootschap (Le Cercle vicieux) van 
soevereine individuen waarover Klossowski 
het in zijn Nietzsche-boek heeft: mensen 
voor wie alle verworven kennis, techniek, 
cultuur, maatschappelijke instellingen, 
slechts van waarde zijn in zoverre deze hen 
in staat stellen zich over te geven aan hün 
meest singuliere, minst universaliseerbare, 
minst communiceerbare gril. Een duidelijk 
model van deze gril is uiteraard de perverse 
geste waarvan Klossowski spreekt. Hij 
wordt trouwens in dit verband geciteerd 
door één van de hoerenmadams in Sald\

In het door Klossowski geciteerde 
fragment waarin Nietzsche het over deze 
‘overblijvende mensen’ (Überschüssigen) 
heeft, wordt gezegd dat voor hen alle staats- 
en maatschappij vormen te allen tijde vor
men van slavernij zullen zijn, dat alle ideo
logieën slechts constructies zijn waarmee 
de slaven voor zichzelf hun troosteloze ar
beid rechtvaardigen. [31] Mensen die hun 
eigen baas zijn, moeten zich dan ook niet 
met politiek of ideologie inlaten. En al die 
ernstige, welmenende, hardwerkende lui 
moeten zij beschouwen als hun accessoires 
(Zubehöre). Sades pervertelingen zijn even 
soeverein en apolitiek als Nietzsches 
Überschüssigen. Een artikel in de statuten 
van de ‘Société des Amis du Crime’ ver
biedt hun zelfs elke politieke activiteit. 
Hoewel de leden als libertijnen uiteraard 
boven elke wet verheven zijn, moeten ze 
hun respect betuigen voor het bewind waar
onder ze leven. Met andere woorden: bemin 
elkaar, of beter: folter naar hartelust, maar 
geef aan de keizer wat de keizer toekomt. 
Pasolini is hierin trouw aan Klossowski's 
Sade-interpretatie geweest. Zijn fascisten 
reppen met geen woord over zo’n saai on

derwerp als politiek. Zij hebben het alleen 
over filosofie, literatuur en over het ‘su
blieme’ van de kunst. De villa waarin ze met 
perfecte timing hun slachtoffers dood- 
kwellen en -folteren, is ingericht in een so
bere art-décostijl. Hun praatkamer hangt vol 
met kubistische en futuristische schilderijen 
en Bauhausontwerpen. Zij houden van 
Baudelaire, Nietzsche en Proust, van 
Huysmans en Pound, en hebben over deze 
auteurs allesbehalve kleinburgerlijke opvat- 
ringen...

Deel 2 van deze tekst verschijnt in het vol
gende nummer van De Witte Raaf.
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katholiek, orthodox lichaam, in: Vertoog en 
Uteratuur, Cahier 5, Antwerpen, Meulen- 
hoff/Kritak, 1993.
[15] Theodor W. Adomo, Minima Moralia, 
Utrecht/Amsterdam, Het spectrum, 1971, 
nr. 150.
[16] Adorno en Horkheimer, op. cit. 
(noot 10), pp. 197-198.
[17] Het programma van Berlusconi en zijn 
fascistische vrienden lijkt niet anders te zijn. 
Hij fascineert omdat niemand hem ervan 
verdenkt dat hij zo naïef zou zijn om plot
seling meteen ‘samenlevingsmodel’ of ‘vi
sie’ te komen aandraven. Hij is de rijkste, 
de sterkste en bezit het meeste sex appeal, 
en dat kan volstaan.
[18] Een voorbeeld van het vrolijke nihi
lisme van de avant-garde: “Toch kent de 
dadaïst den mensch eenige positieve waar
den toe: het instinct om te domineeren en 
de behoefte elkander op te eten. Alle 
ethische drijfveren: goedertierenheid, barm
hartigheid, medelijden enz. zijn voor de 
dadaïst slechts dekmantels om des men- 
schen waren aard te verbergen.” (Theo van 
Doesburg in Wat is dada? uit 1923) 
[ 19] Geciteerd door Peter Sloterdijk in Kri
tiek van de cynische rede, Amsterdam, 
Arbeiderspers, 1984, p. 618.
[20] Op. cit. (noot 15), nr. 71. Vergelijk: 
Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische 
rede, p. 383.
[21] Men kan hierbij ook denken aan de 
nauwelijks merkbare rilling van genot die 
door een weldenkend gezelschap gaat wan
neer één iemand het plots aandurft om gor
tige, ‘politiek incorrecte’ praat te verkopen. 
Om een vergelijking te maken met een an
der domein: voor talloze kunstenaars geldt 
Warhol als de kunstenaar die het als eerste 
heeft aangedurfd alle ‘misplaatste schaamte’ 
overboord te gooien. De als sloterdijkiaanse 
'kynicus' vermomde cynicus Wim Delvoye 
formuleert het zo: “Andy Warhol was de 
eerlijkste van alle kunstenaars. Hij maakte 
de mensen tenminste niets wijs. Hij zei van 
in het begin dat hij een ster wilde worden 
en dat hij oppervlakkig wilde zijn en rot- 
commercieel. Precies zoals het is gegaan.” 
(Mao-magazine nr. 19) Eigen aan de cyni
cus is dat hij onweerlegbaar is. Hij is het 
immers roerend eens met zijn criticus: ‘Ja, 
wij zijn commercieel! Ja, wij zijn intolerant!’ 
Men kan dan ook niets anders dan de cyni
cus aan zichzelf overlaten en hopen dat hij 
in de toekomst eerlijker met zijn melancho
lie omgaat.
[22] In: Schwartz, op. cit. (noot 1), p. 718.
[23] Ibid., p. 64.
[24] Ibid., p. 268.
[25] Adomo, op. cit. (noot 15), nr. 108. 
Deze hele alinea is een parafrasering van 
Adorno's aforisme.
[26] Zie: Pasolini, Theorema, Bruna, 
Utrecht/Antwerpen, 1968, p. 90.
[27] Dit zijn de woorden van de moeder. 
Ibid., p. 89.
[28] De sadeaanse libertijn onderwerpt zich 
volgens psychoanalyst Serge André aan een 
substance-supposé-jouir. Zie: L’imposture 
perverse, Paris, Seuil, 1993, p. 23.
[29] Slavoj iek noemt deze inherente 
transgressie het ‘obscene supplement’ van 
de macht.
[30] Dit lijkt ook Slavoj ieks opvatting 
over het fascisme te zijn (zie bijvoorbeeld 
The Sublime Object of Ideology, London/ 
New York, Verso, 1989, pp. 81-82), en on
getwijfeld reeds die van Adomo, die zowel 
bij Sade als in het fascisme een lust aan de 
formalisering ontwaart.
[31] Zie: Nietzsche et le cercle vicieux, 
Paris, Mercure de France, 1996, p. 232. Zie 
ook Friedrich Nietzsche, Kritische Gesamt- 
ausgabe, 9, München, de Gruyter, 1999, 
p. 664.

Salo van Pasolini wordt in de loop van 
dit jaar vertoond in ruim dertig Neder
landse filmtheaters, als onderdeel van een 
door het Nederlands Filmmuseum ge
organiseerde 'klassiekertour'. Van 14 tot 
27 maart draait de film dagelijks in het 
Nederlands Filmmuseum in Amsterdam
(www.filmmuseum.nl). 5
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De nieuwe familie en de vaderloze maatschappij

Dirk Lorré

D
e W

itt
e R

aa
f 9

6 
• m

aa
rt-

ap
ril

 2
00

2

Dit artikel is een gedachte-experiment. Kun
nen we ons een vaderloze maatschappij 
voorstellen? Zou deze maatschappij stabiel 
zijn, zou er nog een cultuur zijn, zou er vrede 
zijn? Hoe zou de familie georganiseerd 
worden? Hoe zouden de kinderen op
groeien? Welke psychische structuur zou
den ze hebben?

De vaders die we bedoelen, zijn na
tuurlijk niet de biologische vaders, die men 
op elke hoek van de straat vindt. We bedoe
len het concept vader, de symbolische in
stantie die autoriteit, zeggenschap en onfeil
baarheid toegeschreven krijgt en die ima
ginair bekleed wordt met macht en een on
doorgrondelijke goede of slechte wil.

Voor velen is dit misschien geen ge
dachte-experiment meer. Vandaag vinden 
we immers dat moeder en vader gelijk en 
uitwisselbaar zijn. We baseren de opvoeding 
van onze kinderen niet meer op autoriteit. 
Ouders en kinderen staan niet langer als 
generaties tegenover elkaar. Degeneratie- 
kloof is opgelost. De jongeren maken geen 
puberteitscrisis meer door. De rebelse pu
bers zouden bij God niet weten tegen welke 
vader ze moeten rebelleren. Er zijn ook geen 
echte charismatische leiders meer, geen 
imaginaire figuren die het symbolische 
lichtpunt in de duisternis aanwijzen, en het 
volk de juiste weg tonen uit zijn dagelijkse 
ellende. Het nieuwbakken Europa moet het 
zelfs stellen zonder president, het moet te
vreden zijn met een commissievoorzitter. 
Vroeger kon men nog dicht bij het symbo
lische vaderschap komen door zich als dic
tator of vrijheidsstrijder te laten vermoor
den. Ook dat behoort niet meer tot de ge
bruiken. Vandaag brengt men de dictator 
voor het gerecht, of legt men hem in een 
ziekenhuisbed tot een natuurlijke dood hem 
van het martelaarschap weerhoudt. Of men 
nodigt hem uit voor een talkshow en gooit 
zijn kleinmenselijkheid te grabbel in 
tabloidbladen.

Misschien leven we al in een vader
loze maatschappij. Het zou kunnen. Maar 
wat betekent dat dan, leven in een vader
loze maatschappij? Van een maatschappij 
die rond een vader gestructureerd was, wis
ten we ongeveer hoe ze werkte. We wisten 
dat een kind de frustratie van een verbro
ken symbiotische band met zijn moeder kon 
symboliseren door dit tekort op rekening te 
schrijven van de man, zijn vader genaamd, 
met wie het zijn moeder moest delen. We 
weten ook hoe dat kind, met zijn tekort 
waarop een vader-ent gegriffeld was, groot
gebracht werd in een ei, de familie genaamd, 
dat het beschutte tegen alle invloeden van 
de buitenwereld. In dat ei groeide het op: in 
een bad van waarden en normen waarmee 
dit kind het schuldgevoel, dat alles- 
verterende gevoel dat door de vader-ent 
veroorzaakt wordt, zelf kon controleren. In 
datzelfde ei werd het kind ook gevoed en 
voorzien van kopieën van dingen uit de 
buitenwereld, die ontdaan waren van elke 
reële waarde of elk gevaar. Dit speelgoed 
diende om het kind in zijn volwassen
wording te stimuleren. Het bood onschul
dige miniatuurmodellen van de werkelijk
heid waarmee het kind zich - fysiek, intel
lectueel of emotioneel - kon oefenen. Zo 
‘schoolde’ het kind zich in de werkelijkheid, 
zonder dat het geconfronteerd werd met de 
gevaren of de dubbelzinnige vermenging 
van goed en kwaad die de buitenwereld 
kenmerkt.

Eenmaal het kind groot geworden was, 
wou het ook uit dat ei breken. Het verfde 
bijvoorbeeld zijn haar groen en beweerde 
dat het voortaan voor zichzelf zou beslis
sen. In dat ritueel, puberteitscrisis genoemd, 
rebelleerde het kind tegen de ouders en ver
zetten de ouders zich tegen de kinderlijke 
drang naar autonomie. Voor de ouders ein
digde dit proces onherroepelijk in wat men 
het ‘lege nestsyndroom' pleegde te noemen, 
een verwarrend gevoel van leegheid dat zich 
voordoet als niet het einde van het leven 
maar wel het levensdoel wordt bereikt. Het 
kind dat eindelijk zelf wilde beslissen en 
zijn autonomie wilde beleven, besefte niet 
dat de vader-ent en het schuldgevoel hem 
eindeloos vatbaar maakten voor overdracht. 
De leerkracht voor de klas, de baas op het 
werk, de man in uniform of de politicus op 
het podium, ze vormen een eindeloze reeks 
overdrachtsfiguren.waarop alle emoties van 
haat tot liefde zich kunnen vasthechten.

Dezelfde psychische structuur beweegt 
mensen ertoe zich te verenigen, in hun re
bellie of in hun gehoorzaamheid, gericht 
voor of tegen een symbolische vader. Die 
structuur regelt ook het plezier, dat altijd in 
het teken staat van het al dan niet overschrij
den van een denkbeeldige grens.

Dit doet al vermoeden hoe omvang
rijk de gevolgen zullen zijn indien we, on
gemerkt, in een vaderloze maatschappij 
verzeilen. Wat ons te wachten zou staan, is 
het einde van het schuldgevoel, de toegang 
tot het ongebreidelde plezier, het wegval
len van autoriteit en de hiërarchisch gestruc
tureerde samenleving, en het einde van de 
leider als personificatie van de macht. Een 
totaal andere wereld.

Velen zijn geneigd hier onmiddellijk 
in de bres te springen voor het behoud van 
de oude wereld. We moeten weer aankno
pen bij oude waarden, we moeten onze kin
deren opnieuw beschermen! We moeten de 
verloedering stoppen. Deze critici kunnen 
er nog aan toevoegen dat de anti-autoritaire 
opvoeding in het verleden altijd gefaald 
heeft, en dat het vadersysteem toch altijd 
terug komt. Toch is hun reactie verkeerd, 
omdat elke reactie verkeerd is zolang het 
probleem enkel in termen van ‘vooruitgang’ 
of ‘achteruitgang’ wordt gesteld. Het gaat 
niet om vooruit of achteruit. De vraag is 
eerder of deze verschuivingen tot een sta
biel systeem kunnen leiden, tot stabiele per
soonlijkheden in een stabiele maatschappij. 
Complexe systemen evolueren van een sta
biele toestand naar een andere stabiele toe
stand. Of je dit een verbetering of een te
ruggang vindt, hangt alleen af van het sys
teem waarin je zit.

Als we nagaan hoe kinderen vandaag wor
den opgevoed, dan lijken heel wat elemen
ten erop te wijzen dat de klassieke ‘vader
lijke’ opvoeding op de terugweg is. Het ge
zin is geen beschermend ei meer. Het is 
vandaag zeer moeilijk om je kind te bescher
men tegen de buitenwereld, al is het maar 
door het simpele feit dat het gemiddeld drie 
uur per dag televisie kijkt. En wat het dan 
te zien krijgt, is zeker geen sprookje meer, 
het is reality television. Hoe zwaar het uit
oefenen van autoriteit valt, op een derge
lijk terrein, blijkt alleen al uit de terug
houdendheid van ouders om de televisie uit 
te zetten. Ouders doen dat niet. Ze durven 
het zelfs niet.

De opvoeding vandaag is niet meer ge
baseerd op een autoriteitsmodel: ‘je moet 
doen wat ik zeg omdat ik je vader ben’. We 
zitten volop in een onderhandelingsmodel, 
waarbij ouders en kinderen opkomen voor 
hun noden en daarin een gemeenschappe
lijk belang zoeken. Dit heeft het ouderschap 
er niet gemakkelijker of rustiger op ge
maakt. Om die reden hebben veel ouders 
het gevoel dat de kinderen hen snel boven 
het hoofd groeien.

De ommezwaai naar een onderhande
lingsmodel is ook al geofficialiseerd. Kin
deren hebben rechten, kinderen moeten ge
hoord worden, je mag je kinderen niet slaan. 
De tijd dat kinderen een verondersteld ge
lukkige kindertijd hadden in de besloten
heid van het gezin, is definitief voorbij. Ver
ondersteld, want de eistructuur van de fa
milie had ook het voordeel dat de maat
schappij niet naar binnen kon kijken. Van
daag zijn kinderen maatschappelijk bezit 
geworden. Dat heeft zich onder meer uit
gedrukt in de Witte Mars, maar het blijkt 
ook uit de systematische verdachtmaking 
van de ouder, die bij de minste aanwijzing 
wordt beticht van incest en misbruik van 
zijn kinderen. Aan ouders is dus ook niet 
veel ruimte gegeven om autoritair te zijn.

Ook in de commerciële wereld laat 
deze ontwikkeling haar sporen na. In de ja
ren tachtig verscheen de kidsmarketing. 
Voortaan kon de commerciële wereld zich 
rechtstreeks tot kinderen wenden, om hun 
iets te verkopen en, meer nog, hen te stimu
leren de ouders onder druk te zetten: pester 
power noemt men dit in marketing-Engels. 
Dat roept meteen het beeld op van rot- 
verwende egoïstische schepsels die uit
groeien tot impulsconsumenten, maar waar
van voor de rest niet veel te verwachten valt.

We kunnen het echter ook positief, 
zien. Er worden nog steeds kinderen gebo
ren: minder dan vroeger, maar ouders in
vesteren er meer in, zowel in aandacht als 
in geld. De ouders van vandaag zijn ook 
ouder in leeftijd, maar ze hebben de keuze 
om kinderen te krijgen veel bewuster ge
maakt, heel goed beseffend wat hun te 
wachten staat. Een gezin starten doe je van

daag vanuit een intrinsieke motivatie, niet 
omdat het moet of hoort, of omdat het bij 
de levensloop past. Kinderen krijgen is een 
experiment, geen verplichte levensfase die 
je onherroepelijk dichter bij de dood brengt. 
Het hebben van kinderen is dan ook losge
koppeld van eeuwig partnerschap of levens
lange verantwoordelijkheid. Het is een en
gagement dat je aangaat voor twintig jaar, 
zoiets als de lening voor een huis. Daarna 
komen nog andere mogelijkheden tot ex
perimenteren. Dat blijkt onder andere uit het 
feit dat grootouders niet meer de dagelijkse 
zorg voor de kleinkinderen op zich willen 
nemen. Zij hebben hun eigen leven.

Het maatschappelijke beeld van de 
ouder is ook aan het veranderen. Vroeger 
moest je rijp zijn om kinderen te krijgen, 
vandaag word je rijp door kinderen te krij
gen. Kinderen krijgen is een manier om je
zelf te realiseren. Onder zakenlieden valt het 
bijvoorbeeld op dat ouderschap niet meer 
gezien wordt als een privé-zaak die je beter 
verborgen houdt, omdat het je zakelijke be
langen zou kunnen schaden. Je mag best een 
foto van je kinderen op je screensaver heb
ben staan, of stellen dat er op je family time 
niet af te dingen valt. Van plicht is ouder
schap geëvolueerd tot moed. Het norma
tieve kader rond de familie en het gezin is 
weggevallen. Het gezin is nu een hoogst 
individuele keuze: niet watje moet kunnen, 
maar wat je wil kunnen.

Meteen is ook een nieuwe stap gezet 
in de voortschrijdende emancipatie van de 
vrouw. De klacht over de onverenigbaarheid 
van de moederrol met een leven als actieve 
vrouw, is vervangen door de uitdaging om 
beide activiteiten te verenigen. De vraag is 
niet meer hoe een moeder ook nog een ac
tieve vrouw kan zijn, maar hoe een vrouw 
ook een moeder kan zijn, meer nog, hoe 
moederschap het ‘vrouw zijn’ verrijkt en 
completer maakt. Door moederschap niet 
in oppositie met ‘vrouw zijn’ te lezen, maar 
als een dimensie ervan, lost het dilemma op. 
De nieuwe moeder is dan ook in eerste in
stantie een vrouw, aantrekkelijk en vol sek
sualiteit. Haar zorg is niet meer bescher
mend of betuttelend, maar stimulerend en 
uitdagend.

Dit nieuwe beeld van de familie geeft 
ouders een positieve kijk op hun ouder
schap. En het merkwaardige is dat niet de 
maatschappelijke bewegingen, de politiek 
of de religie dit beeld van de nieuwe fami
lie aanbieden, maar de merken. Mc Donald ’s 
toont hoe de nieuwe ouder zich zonder 
schuldgevoel ook als een kind mag gedra
gen; Ikea demonstreert hoe design en 
binnenhuisinrichting voor ouders en kinde
ren een actief en levendig huis tot stand 
brengen; Volvo positioneert zich nu ais family 
car, vol ruimte en muziek; Nivea heeft de 
symboliek van moederlijke zorg, zo typerend 
voor het merk, overgedragen op een gamma 
schoonheidsproducten en Ariel speelt niet 
meer in op de angst van moeders voor een 
niet helemaal schone was, maar op de be
scherming van kleding, waardoor het hele 
gezin van zijn kleding kan houden.

Als Naomi Klein pleit voor een no 
brand society, dan moet zij - samen met alle 
politici en andere lieden die een sturende 
rol in de maatschappij ambiëren - één ding 
weten: invloed heeft iemand die oplossin
gen biedt, niet iemand die problemen 
schept. Moderne familiemerken spelen niet 
meer in op het schuldgevoel en de zelfop
offering van ouders, op plicht en verant
woordelijkheidsgevoel, maar op het essen
tiële plezier en de energie die je krijgt in de 
omgang met je kinderen.

Waar de familie geen norm maar een keuze 
is, wordt het doodnormaal dat de gehele 
maatschappij zich om de kinderen bekom
mert. Het feit dat thema’s als incest, mis
handeling en verwaarlozing bespreekbaar 
zijn en overal besproken worden, is daar
van een logisch gevolg. Dit betekent niet 
dat zulke problemen ook vaker voorkomen. 
Therapeuten kunnen getuigen dat de gebor
genheid van het familiale ei ook een broei
nest van pathologie was. De neurose en per
versie van de ouders konden zich daar on
gestoord en ongebreideld overzetten op de 
kinderen. De happy family was een norma
tief beeld, niet noodzakelijk een realiteit.

Vandaag is een andere verhouding tus
sen gezin en maatschappij gegroeid. De fa
milie is niet langer de hoeksteen van de sa
menleving. Eerder het omgekeerde geldt: 
men lijkt ervan uit te gaan dat de maatschap
pij een bepalende rol kan spelen in de op
voeding van kinderen. De bevoegdheid van 

de ouders wordt ingeperkt. Dat verlost hen 
van veel verantwoordelijkheid, waardoor ze 
meer ruimte krijgen voor het intrinsieke ple
zier om samen te leven met kinderen. On
derzoek naar het effect van echtscheidin
gen toont aan dat deze herverdeling van 
verantwoordelijkheden niet nefast hoeft te 
zijn. Nergens blijkt dat kinderen uit geschei
den gezinnen minder gelukkig of minder 
goed aangepast zouden zijn. Men suggereert 
zelfs het tegendeel. De spijt en pijn van het 
ogenblik zijn niet van die aard dat ze maat
schappelijke structuren zullen destabili
seren, ook niet in landen met een echt- 
scheidingsratio boven de vijftig procent. 
Wel blijkt dat kinderen uit gescheiden ge
zinnen minder geneigd zijn om zelf met een 
traditioneel gesloten gezin te beginnen. De 
nieuwe familie plant zich ook als idee voort.

Moderne koppels zien hun partner
relatie en de relatie met hun kinderen als 
afzonderlijke zaken. Combineren is een uit
daging, geen noodzaak. Daardoor sta je als 
ouder dichter bij je kinderen. Je hoeft geen 
ouder te spelen, je kan jezelf zijn bij je kin
deren. Je hoeft je eigen verlangen niet opzij 
te Zetten om een kind tot ‘de norm’ groot te 
brengen. Moderne ouders gehoorzamen niet 
meer aan een extern opvoedingsideaal; hun 
ideaal is persoonsgebonden en bestaat erin 
de eigen verlangens over te dragen op het 
kind. Scholen en leerkrachten kunnen er van 
meespreken: ouders zijn steeds minder geïn
teresseerd in de algemene schoolresultaten 
van hun kind, en willen alsmaar vaker de 
specifieke begaafdheden van kinderen ge
stimuleerd zien. Zo maakt de computergek 
zijn kinderen computergek, de biofanaat 
probeert zijn kinderen organisch bewustzijn 
bij te brengen en, waarom niet, de zaken
man geeft zijn kinderen een neus voor za
ken. De nieuwe opvoeding voedt op tot ver
scheidenheid, en net zoals bij biodiversiteit 
leidt die culturele diversiteit tot nieuwe sta
biliteit. Sociologen gaan het alsmaar moei- 
lijker krijgen om sociale klassen te defi
niëren. Het stond onlangs nog in de krant: 
als het op cultuurconsumptie aankomt, ge
dragen hoog opgeleide ingenieurs zich als 
laaggeschoolden. Het hele concept van so
ciale klasse moet vervangen worden door 
een complexe verweving van netwerken 
waarin mensen leven en met elkaar omgaan.

Het lijkt een mooi vooruitzicht, zo’n we
reld vol culturele diversiteit. Toch knaagt 
de vraag of dit allemaal goed kan gaan. 
Kunnen we zonder vader, zonder verterend 
schuldgevoel, zonder absolute normen en 
waarden? Als de vader er niet is, wie of wat 
gaat het individu dan nog beletten de kort
ste weg naar het ongebreidelde genot te 
zoeken, of nog erger, zijn genot te verzeke
ren ten koste van de ander?

Om dit probleem te ontrafelen, kun
nen we te rade gaan bij Jacques Lacans 
model van onze psychische structuur. Lacan 
onderscheidt drie ordes, de symbolische, de 
imaginaire en de reële orde. Het verschil tus
sen de drie kunnen we, om het heel sum
mier te houden, illustreren met behulp van 
een euromunt. De symbolische waarde van 
de munt komt voort uit haar algemene er
kenning. Als jij en ik erkennen dat je met 
een euro een colablikje kunt kopen, krijgt 
deze euro een algemene waarde - een ab
stracte waarde, want het blikje hoeft er he
lemaal niet te zijn. Het symbolische is dan 
ook wezenlijk de representatie van wat er 
niet is; het speelt zich uitsluitend af binnen 
de taal. Het imaginaire van de euromunt 
berust in de manier waarop ik deze munt 
een plaats geef binnen mijn zelfbeeld en 
mijn wereldbeeld. Ik kan mij rijk voelen, ik 
kan er iemand mee betalen, ik kan mij voor
stellen wat ik er allemaal mee kan kopen. 
Ik kan de munt ook in verband brengen met 
mijn vaderland. Het is niet toevallig dat de 
meeste munten en biljetten vroeger een va
der droegen. Het feit dat de euro de eerste 
globale munt is die geen vader draagt, is 
een realisatie van de vaderloze maatschap
pij. Het reële van een euromunt is tenslotte 
niets anders dan het feit dat het gewoon een 
dom stuk kopernikkellegering is dat, als je 
het opgooit, volkomen toevallig op de ene 
of de andere kant terecht komt.

Onze psychische structuur wordt ge
vormd door de verknoping van deze drie 
ordes. De vader is slechts een symbool, 
ingeplant in het psychisme van de mens. Als 
betekenaar van het tekort representeert ‘hij’ 
de bron van de frustrerende ervaring dat heel 
de wereld tegenzit als men zijn genot wil 
nastreven. Te beginnen bij het feit dat de 
moeder niet altijd aanwezig is wanneer de



spectief van de vader toe-eigenen, maar nie
mand kan blijven zitten. Zo kan iedereen 
voor zichzelf vaststellen dat de stoel per
fect leeg is.

Het resultaat is een verbeterd model 
voor democratie: geen volk dat zijn leider 
kiest, maar een leeg spreekgestoelte dat ie
dereen kan betreden. Uiteindelijk leidt dit 
evengoed tot het nemen van beslissingen, 
want een goed gecultiveerd - en gemediati- 
seerd - idee realiseert zich altijd. Maar wel
licht is dit model alleen leefbaar voor bur
gers die niet binnen een vadermodel zijn 
opgevoed. Alleen kinderen zonder vader 
kunnen een volk zonder leider worden.

Het leven in peergroup ontwikkelt zich 
tot het algemene model voor de samenle
ving. Het leidt de kinderen van vandaag 
sneller naar autonomie. Het is ook al de 
manier waarop tieners hun leven organise
ren. Zij verzamelen zoveel mogelijk sociale 
vaardigheden - Big Brother is daarvoor een 
excellente leerschool. Ze leven in verschil
lende peergroups - hun gezin is daar slechts 
één van. Ze rebelleren niet meer. Aan abso
lute waarden hebben ze geen boodschap, 
maar voor een concreet geval kunnen ze, in 
hun peergroup, zeer goed uitmaken wat 
goed en fout is, wanneer een abortus wel of 
niet goed te praten valt. Solidariteit in naam 
van een groots en abstract doel kennen ze 
niet, maar met hun vrienden zijn ze enorm 
solidair. Ze zijn in staat om heel dicht bij 
elkaar te leven zonder te worden overspoeld. 
Ze kunnen heel mobiel zijn en vinden vlot 
toegang tot nieuwe sociale netwerken. Ze 
geloven in merken, als die merken maar 
ankerpunten bieden in hun sociaal leven, als 
ze maar sociale codes aanreiken. Ze zijn in 
staat om zelf te leren, zich om te scholen en 
hun weg te vinden. Dit is de nieuwe gene
ratie, resultaat van de nieuwe familie.

Dit alles maakt meteen duidelijk waarom, 
bij afwezigheid van de vader, het individu 
niet ongelimiteerd en ten koste van de an
der naar genot gaat zoeken. Waar de vader 
weggevallen is, wordt de peergroup het so
ciale apparaat dat het individu op zijn pad 
houdt. In afkickcentra weet men dit ook: de 
meest efficiënte therapie voor de drug
verslaafde die zich rechtstreeks bedient van 
het liquide genot, is de groepstherapie, die 
hem in een sociaal netwerk inlijft.

Dat wij, die zonder vader zijn, elkaar 
niet meteen af maken, betekent echter niet dat 
onze relatie tot het genot dezelfde blijft. Men 
zou gerust kunnen stellen dat onze maat
schappij de neiging tot perversie vertoont. 
Een milde perversie? De omgang met drugs 
is daar een voorbeeld van, net als het feit dat 
het alziende oog, in dit geval P magazine, de 
Vlaamse soapsterren uit de kleren doet gaan. 
Pervers is ook de ethische discussie met be
trekking tot genetisch gedesignde kinderen. 
Ook de zoektocht naar het extreme, naar de 
kick en het gevaar, kan men in zekere zin

baby huilt, dat de grond hard is als je valt of 
dat andere kinderen ook iets willen en ook 
sterk zijn en ook kunnen slaan. De mens 
heeft geen echte vader nodig om deze reële 
frustrerende ervaring in zijn symbolisch 
systeem te representeren. Ook zonder va
der maakt de reële ervaring het noodzake
lijke gaatje in de symbolische schuifpuzzel. 
Het verdwijnen van de Vader, als machts
positie in de maatschappij, tast in geen en
kel opzicht de culturele status van de mens
heid aan. Het is dus niet de vader die ons de 
toegang tot het ongebreidelde genot ontzegt, 
maar de absolute onmogelijkheid om het 
reële - het gaatje ih de schuifpuzzel - bin
nen de symbolische orde te vatten.

Als de vader vroeger tussenbeide 
kwam, gebeurde dat op het niveau van het 
imaginaire, van het Ik en zijn relaties tot de 
anderen, van de emoties ook. Op dat ima
ginaire plan heeft de traditionele gesloten 
familie het patroon gevestigd waardoor men 
zijn gelijke en zijn meerdere kon herken
nen. De gelijke was degene waar de vader 
oók van hield - het andere ‘kind van God’. 
Dat schema kan men naar believen invul
len met andere ‘actoren’, zoals de broer die 
dezelfde vader naar het leven staat. Daarbij 
is de meerdere natuurlijk diegene die de wet 
maakt, en die deze wet zelf mag overtre

den, de machtige, de redder of de smeerlap. 
Gevat in een schema geeft dit imaginaire 
een typische driehoekige structuur te zien, 
waarbij twee mensen in een spiegel komen 
te staan, op basis van een derde spiegelpunt.

Dat spiegelpunt kan imaginair worden 
ingevuld met een vaderfiguur, een leider. 
Maar vandaag hebben we op dit spiegelpunt 
een blik geïnstalleerd, een alziend oog. How 
do I look. Het fenomeen Big Brother illu
streert dit uitstekend. Big Brother is niet zo
maar een aberratie van onze mediacultuur. 
Natuurlijk, vanuit het oogpunt van de vader- 
cultuur is het waanzinnig om mensen in een 
huis op te sluiten, met schaarse middelen, 
een ondeelbare prijs en geen regels. Het is 
een pervers experiment Nieuw hieraan is 
echter dat er geen pervers genietende vader 
zit te kijken. De kijker, dat zijn wij allemaal. 
Het oog van Big Brother is in wezen niets 
anders dan een spiegel. Wij staan allemaal 
op het derde punt wij bezetten collectief 
de plaats van de vader. Het zijn de media 
die dit mogelijk maken. Zij houden een spie
gel op waarin we onze gelijke kunnen her
kennen. De media laten zien wat de men
sen willen zien, namelijk zichzelf.

Big Brother is een extreem voorbeeld 
van een peergroup die zich vormt onder het 
oog van de veralgemeende mediablik. Maar 

de media-industrie heeft al langer de kracht 
van de peergroup ontdekt. Als K3 vandaag 
je kinderen in de ban houdt, is dat even
goed het effect van een marketingmachine 
die drie karaokesterretjes als een hechte 
groep vriendinnetjes aan de publieke blik 
voert. Dat het interesseveld en zelfs het 
lichaamsbeeld van je dochter daardoor ge
vormd wordt, toont datje als ouder je kin
deren niet meer kunt bezitten. Kinderen zijn 
van de wereld, niet van de ouders. De ouder 
kan het kind zoveel mogelijk ervaringen 
laten opdoen, maar kan het kind niet meer 
tekenen. Je mag je kind niet meer naar een 
ideaalbeeld boetseren; je mag het wel zo
veel je wil meegeven van je eigen verlan
gen.

Big Brother is geen vader. Wij zijn geneigd 
om Big Brother te personifiëren en hem 
voor te stellen als iemand die ergens ver 
weg, in een duistere kamer, zit te kijken en 
de touwtjes strak in handen houdt. Het 
kafkaiaanse gevoel dat die persoon er wel 
is maar dat we hem niet kennen, is een res
tant van het oude vaderparadigma. In die 
context is het nieuwe model van de vader
loze maatschappij dat van de perfect lege 
stoel van de vader. De stoel is leeg, ieder
een kan erop gaan zitten en zich het per

pervers noemen.
Er is geen officiële definitie van per

vers. In dagelijks taalgebruik denken we aan 
iets ‘onfatsoenlijk’, iets dat voorbij de grens 
van het aanvaardbare ligt. Perversie heeft 
in ieder geval met een grens te maken, de 
grens die door de vader aan het genot werd 
gesteld. Genieten voor of voorbij de grens, 
zo heeft ook Freud respectievelijk de neu
roticus en de pervert beschreven: de eerste 
droomt van wat de laatste doet. De milde 
perversie die onze maatschappij nu ken
merkt, laat ons échter niet alleen voorbij de 
grens genieten. Er is geen grens meer. Al
les kan, of alles is tenminste (en dat is het 
milde van dé perversie) bespreekbaar. We 
kunnen alles een wettelijk kader geven. Niet 
dat we nu allemaal de lotto gewonnen heb
ben. Waar de grens aan het genot rekbaar 
wórdt, dreigt immers neerslachtigheid en 
stuurloosheid. De depressie is het ziekte
beeld van de vaderloze maatschappij. De 
verantwóórdelijkheid voor het reguleren 
van het genot komt bij het individu te lig
gen. Als je dochter plots geen vlees meer 
wil eten omdat ze daar dieren voor moeten 
doden, heeft zij haar eigen geloof gecreëerd, 
en zo het genót van ledigheid gevrijwaard. 
En zo gaat het met alles. De ene gelooft in 
feng shui, de ander gelooft dat een katama- 
ran het opperste zeilplezier geeft. Zo krij
gen we een proliferatie van minigeloofjes 
waarmee we ons verlangen kunnen sturen, 
en bij elk minigeloofje hoort ook een 
peergroup, en zo zijn we nooit alleen.

In de vaderloze maatschappij kun je 
dus maar beter ergens in geloven. Waarom 
niet in het plezier om kinderen te hebben, 
en in de toekomst van de nieuwe familie?
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Architecturale vergetelheid vervangen 
door psychische werkelijkheid

Mike Kelley
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In de tentoonstelling Toward a Utopian Arts 
Complex, die in 1995 plaatsvond in de New- 
Yorkse galerie Metro Pictures, toonde ik een 
reeks werken die in verband stonden met 
het kunstonderwijs dat ik heb gevolgd en 
met de lokaties van mijn opvoeding in het 
algemeen. De tentoonstelling bevatte de 
volgende elementen: schilderijen waarin ik 
de stijl nabootste die me was onderwezen 
- push/pull-oefeningen à la Hans Hoffmann, 
maar dan met ‘cultachtige’ ondertonen; fo
tografische uitvergrotingen van dingen die 
leken op recensies uit een krant, en die in 
sommige gevallen inderdaad bestonden uit 
krantenrecensies van restaurants, in andere 
gevallen uit ‘teruggevonden’ herinneringen 
van psychisch en seksueel misbruik uit de 
kinderjaren, geïllustreerd met uit hun con
text gehaalde foto’s van buitenschoolse ac
tiviteiten die ik in jaarboeken van middel
bare scholen had gevonden (Timeless/ 
Authorless, 1995); foto’s van schilderijen 
die kleuters onder mijn hoede hadden ge
maakt, begeleid door ‘kunsttherapeutische’ 
analyses van hun composities en thematiek; 
een groot welkomstbord uit een niet nader 
bepaald stadje (Entry Way [Genealogical 
Chart], 1995), waarvan de compositie was 
bepaald door de stamboom van mijn directe 
familie; en een maquette van iets wat op 
een institutioneel complex leek, een univer- 
siteit of iets dergelijks. Die maquette droeg 
de titel Educational Complex.

Educational Complex bestaat uit’af
zonderlijke maquettes van alle scholen die 
ik ooit heb bezocht, alsmede van het huis 
waarin ik ben opgegroeid. Het gaat om een 
kleuterschooltje met maar één klaslokaal, 
een katholieke lagere school met bijbeho
rende kerk en gymnastieklokaal, twee mid
delbare scholen, twee académies eh een 
universitair kunstinstituut. Aan de buiten
kant zijn de modellen vrij nauwkeurig: ik 
baseerde me op foto’s en in sommige ge
vallen ook op bestaande grondplannen. De 
interieurs daarentegen zijn uiterst onvolle
dig en getuigen van mijn onvermogen óm 
me te herinneren hoe het daar had uitge
zien. Die niet-herinnerde stukken architec
tuur heb ik blanco gelaten: ze zijn weerge
geven als ontoegankelijke, massieve blok
ken. Ik schat dat ruim tachtig procent van 
de ruimte op die manier is ingevuld.

Mijn oorspronkelijke bedoeling was 
geweest om de maquettes van die scholen 
integraal vanuit mijn geheugen te recon
strueren. Al snel besefte ik dat mijn herin
neringen aan de gebouwen zo pover waren 
dat ik er onmogelijk driedimensionale ma
quettes mee kon maken. Mijn pogingen om 
grondplannen te tekenen resulteerden in 
onbegrijpelijke schetsjes van los van elkaar 
staande lokalen, waaruit niets viel af te lei
den over hun onderlinge ruimtelijke verhou
dingen. Die schetsjes kon ik evenmin in
passen - zelfs niet bij benadering - in de 
volumes van de gebouwen zoals ik mij die 
herinnerde. Mijn schetsjes waren zo vorme
loos dat ze onmogelijk in architectuur kon
den worden vertaald. Ik besloot daarom om 
mijn toevlucht te nemen tot oude foto’s en 
grondplannen, die een preciezere recon
structie mogelijk zouden maken. En ik 
hoopte dat tiet fragmentarische karakter van 
mijn herinnering aan de interieurs des te 
sterker zou werken door het contrast met 
de gedetailleerde weergave van de buiten
kant.

De vervorming van het interieur was 
natuurlijk het extreemst in die gevallen 
waarbij ik niét over bestaande grondplannen 
beschikte. Ik herinnerde me . bij voorbeeld 
dat de grote entreehal die mijn katholieke 
lagere school in tweeën sneed zich aan de 
linkerkant van het gebouw bevond. Maar 
toen ik buitenopnames van de school be
keek, bleek dat onmogelijk te zijn. Toch 
bleef ik me vastklampen aan mijn eigen 
herinneringen bij de constructie van de 
maquette. Dat leverde een volslagen on
bruikbaar interieur op: uiteindelijk hield ik 
drie keer meer lokalen over dan er feitelijk 
waren geweest, en waren ze stuk voor stuk 
veel te klein om functioneel te zijn. Waar ik 
grondplannen te pakken kon krijgen, volgde 
ik ze; de fragmenten die ik me niet kon her
inneren liet ik weg. Dat leverde een archi
tectuur op van geïsoleerde lokalen in een 
doolhof van ontoegankelijke blokken. Aan
gezien het grootste deel van de ruimte üit 

die niet-herinnerde delen bestaat, vormen 
zij de belangrijkste bestanddelen van de ar
chitectuur.

Toen ik de vorm van de binnenruimtes 
eenmaal had bepaald, bleek mijn volgende 
probleem hoe ik het kleine volume herin
nerde ruimte inzichtelijk kon maken dat tus
sen de niet-herinnerde blokken opgesloten 
lag. Mijn eerste idee was om de buitenste 
schil van de gebouwen af te stropen of om 
dwarsdoorsnedes te maken. Maar daardoor 
zou ik ieder besef van het gebouw als ge
bouw tenietdoen; ik zou de architectuur 
weer reduceren tot het niet-architecturale 
abstractieniveau van mijn eerste schetsjes. 
Daarom koos ik voor complexe uitsnij
dingen en transposities, zoals je die in open
gewerkte constructietekeningen wel ziet. 
Dat veranderde de architectuur van de bui
tenkant ingrijpend, terwijl de maquettes toch 
nog bestaande gebouwen te zien gaven. 
Onverwacht leidde die strategie ertoe dat 
vrij banale institutionele gebouwen veran
derden in complexe en zelfs fraaie structu
ren.

Hoewel het niet mijn opzet was ge
weest, versterkte die esthetische transfor
matie alvast een interpretatie die ik aan 
Educational Complex wilde geven: als een 
groep gebouwen die waren samengevoegd 
tot één groot gebouwd gehéél, positio
neerde het werk zichzelf ten opzichte van 
de utopische architectüurtraditié. De 
nieuwe, véél extravagantére constructie 
haalde de scholen weg uit het domein van 
het functionelé bouwen en gaf ze een plaats 
in de traditie van dé rituele architectuur 
- de architectuur van kerken, attractie
parken, ‘esthetische’ en niet-functionele 
openbare gebouwen (zoals het Guggenheim 
Museum in Néw York). Meer specifiek 
dacht ik aan sociaal-utopische architectuur 
zoals Paolo Soleri's Arcosanti-project [1], 
of de mystiek-antroposofische architectuur 
van Rudolf Steiner. [2] Dergelijke projec
ten interesseren me omdat ze, anders dan 
het leeuwendeel van de functionele bouw
productie, openbare gebouwen onbe
schroomd voorstellen als symbolen van so
ciale en esthetische regels - iets wat de ge
ijkte wolkenkrabber weigert door zich ach
ter de façade van het functionalisme te ver
schuilen. In dat soort fantasierijke architec
tuur krijgt de ideologische of psychische 
functie voorrang boven alledaagse functio
nele preoccupaties. Utopische projecten 
presenteren het morele en het esthetische 
vaak onverhuld en theatraal als spiegels van 
elkaar. Mijn project vormt natuurlijk een 
pervertering van die intentie: een evident 
dystopische architectuur weerspiegelt de 
ware chaos van onze sociale omstandighé- 
den, veeleer dan een geïdealiseerde droom 
van ongeschonden totaliteit.

De oorspronkelijke impuls om Educa
tional Complex te maken, vloeide voort uit 
mijn fascinatie voor de controverse rond het 
zogenaamde ‘repressedmemory syndrome’. 
Simpel gezegd stellen degenen die in het 
bestaan van dat syndroom geloven dat in
grijpende traumatische ervaringen (vooral 
bij kinderen en in gevallen van seksueel 
misbruik) worden verdrongen, zodat ze niet 
meer kunnen worden herinnerd. Dat zou 
leiden tot allerlei pathologieën, gaande van 
kleine neurotische verschijnselen tot de 
volledige psychische desintegratie van de 
patiënt - het meervoudig persoonlijkheids- 
syndroom. Bepaalde therapeuten menen dat 
die verdrongen herinneringen terug te ha
len zijn door hypnose, een vorm van thera
pie die intussen volledig ingeburgerd is ge
raakt.,Het ‘repressed memory syndrome’ 
vormt al enige tijd de felst bediscussieerde 
kwestie in de geestelijke gezondheidszorg. 
Sommige deskundigen betwisten de authen

ticiteit van ‘herinneringen’ die door hypnose 
zijn opgeroepen, terwijl anderen ontkennen 
dat herinneringen aan ernstige trauma’s 
überhaupt kunnen worden verdrongen. Dat 
leidde tot een nieuwe term - ‘false memory 
syndrome’ - en tot de beschuldiging dat the
rapeuten hun patiënten valse herinneringen 
inprenten die beantwoorden aan hun eigen 
ideologische vooronderstellingen. Het 
‘repressed memory syndrome’ is intussen 
zo algemeen aanvaard dat sommige staten 
in de VS een nieuwe regeling hebben uit
gevaardigd voor de verjaring van gevallen 
van seksueel misbruik die tijdens therapieën 
aan de oppervlakte zijn gekomen. [3]

Hoe populair de fixatie op kinder
misbruik was, werd me duidelijk door de 
reacties op werk dat ik met oude speelgoed
beesten had gemaakt. Eigenlijk wilde ik die 
voorwerpen laten zien als het product van 
volwassenen, en beoogde ik om vragen op 
te werpen over de verhouding tussen hun 
vorm en hun sociale functie, Ik moest ech
ter vaststellen dat de neiging van het pu
bliek om de speelgoedbeesten als projectie
scherm te gebruiken onmogelijk te onder
drukken was: men wilde in zo’n knuffel
beest een pseudo-kindzien en was niet be
reid, om dat verlangen los; te laten. Veel 
mensen dachten dat het speelgoed niet vuil 
en'versleten was doordat kinderen ermee 
hadden gespeeld, maar omdat het een sym
bool was van misbruik door volwassenen. 
Het knuffeldier werd een beeld van een 
misbruikt kind. Die kijkers hadden ook de 
neiging öm op mijzelf, de maker van de 
objecten, één of ander trauma uit mijn kin
derjaren te projecteren, wat meteen mijn 
veronderstelde fascinatie voor misbruik zou 
verklaren, Ze konden ónmogelijk aannemen 
dat ik als kunstenaar tegenover deze bela
den objecten een analytische positie innam; 
er moest wel een ‘waar’ psychologisch 
- en pathologisch - verband zijn tussen mijn 
materiaal en mezelf. Ik werd beschouwd als 
een infantilist, een pédofiel wellicht, of an
ders als iemand dié zelf was misbruikt.

Om die reden heb ik een punt moeten 
zetten achter’ mijn werk met speelgoed
beesten. Tégen de algemene psycho- 
autobiografische duiding van het materiaal 
viel niet op te boksen. Ik besloot de sociale 
rol die men op mij projecteerde te aanvaar
den, en datgene te worden wat ik toch al 
was: een slachtoffer. Omdat ik kunstenaar 
ben, lag het voor de hand om in mijn eigen 
artistieke opleiding op zoek te gaan naar de 
wortels van mijn heimelijke indoctrinatie in 
de perversiteit, en misschien zelfs naar de 
plaatsen waar ik werd misbruikt. Ik zeg 'hei- 
mélijk’ omdat ik niet bewust getraind was 
geweest om dat soort, dingen te doen: ik 
dacht dat ik alles zelf had bedacht. Mijn 
opleiding tot kunstenaar moest dus wel een 
vorm van psychisch misbruik zijn geweest, 
een vorm van hersenspoeling. Anders kon 
ik me toch nooit zo lang hebben bezigge
houden met activiteiten die onverhuld we
zen naar mijn verdrongen misbruik, zonder 
me daar zelf bewust van te zijn? Toen ik 
mijn herinneringen aan de geografie van 
mijn schooltijd wilde vastleggen, stond ik 
versteld hoe weinig ik me daarvan voor de 
geest kon halen. Gebouwen waarin ik ja
renlang bijna dagelijks had rondgelopen kon 
ik me nauwelijks meer herinneren. Leraren, 
lessen en activiteiten waren één groot en 
ongedifferentieerd moeras geworden. In die 
chaos kon ik maar enkele stukjes helderheid 
vinden, en juist die helderheid maakte me 
argwanend. De mentale beelden waren te 
volmaakt, de scènes leken te geregisseerd 
om echt te zijn: het moesten wel ficties zijn 
die men mij had ingeprent.

Educational Complex kan worden ge
zien als een tegenhanger van de McMartin 

Preschool. In dat kinderdagverblijf zou ‘ri
tueel misbruik’ hebben plaatsgevonden - het 
eerste geval dat in de media brééd werd uit
gemeten. De oorspronkelijke beschuldigin
gen tegen de school dateren van 1983, en 
in datzelfde jaar begon een klachten
epidemie die erop leek te wijzen dat in al
lerlei scholen kinderen op een georgani
seerde manier werden misbruikt. De be
schuldigingen varieerden van onwaarschijn
lijk (het rituele offeren van kinderen) tot 
praktisch onmogelijk (de verkrachting van 
kinderen door grote dieren). Tot de weinige 
concrete bewijzen tegen het personeel van 
de McMartin Preschool behoorden de her
inneringen van de kinderen aan verborgen 
tunnels en lokalen onder de school. Voor 
het bestaan van die tunnels is nooit enig 
bewijs gevonden, hetgeen suggereert dat het 
om fantasieën ging of om neveneffecten van 
de ‘begeleiding’ die heksenjagende ouders 
en advocaten de kinderen hadden gegeven. 
Toch wordt nog altijd over het bestaan van 
die tunnels gespeculeerd. Een groep ouders 
liet een beperkt archeologisch onderzoek 
van de lokatie uitvoeren, en dat leverde vol
gens hen bewijzen op dat de tunnels wél 
degelijk hebben bestaan. In het drama van 
het verdrongen geheugen is de McMartin 
Preschool ground zero. Op die plek woedt 
een'oorlog pyer hét vèrsöml tussen — óf dé' 
wederzijdse doordringing van - realiteit en 
fantasie. Deze school is géén echt gebouw 
méér, maar een symbolische architectuur. 
Ze heeft veel weg van een attractiepark, een 
soort Disneyland, een rituele lokatie die ge
bouwd is .om de politieke en morele over
tuigingen van de bezoekers aan het licht te 
brengen. Of je jezelf op zo’n plaats als ‘bui
ten’ of ‘binnen’ de tijd beschouwt, en of je 
die ervaring in verhouding tot je dagelijkse 
leven als waar of als onwaar beoordeelt, 
hangt af van je ideologische positie.

De laatste tijd valt me in de kunst
wereld een toenemende interesse op voor 
wat voordien was verbannen naar de we
reld van de commerciële kunst. Er lijkt een 
fascinatie te bestaan voor het nostalgische, 
het geïdealiseerde en het verlorene, voor 
hunkering en schoonheid. De populaire cul
tuur, van haar kant, omarmt of is in de ban 
van het taboe, het disfunctionele, het ka
potte, in een mate die ik nog niet eerder heb 
meegemaakt. De populariteit van het 
‘rèpréssed memory syndrome’ is daar een 
voorbeeld van. Bij het lezen van Gaston 
Bachelards Poétique de l’espace stelde ik 
onlangs vast dat een groot deel van de ruim
ten die Bachelard als huiselijk en intiem 
omschrijft ook geassocieerd worden met 
gruwel. [4] De nestruimte van het knusse 
huisje wordt de onheilspellende kamer waar 
de uit incest geboren broer of zus achter 
gesloten luiken verborgen zit, of de onder
ste bureaula waar papa zijn pomocollectie 
bewaart, of het kastje waar mama haar klis
teerspuiten houdt. Dat het huiselijke in het 
unheimliche is veranderd, wijst op een be
langrijke verschuiving in ónze cultuur. De 
ouderwetse ‘familieroman’, waarin je ge
fantaseerde ouders beter zijn dan je echte 
ouders (‘in werkelijkheid ben ik een 
koningskind’), heeft plaatsgemaakt voor 
zijn tegenpool (‘plotseling herinner ik me 
dat mijn ouders lid zijn van een moordende 
satanische sekte’). Het gekoesterde verle
den hangt je nu als een albatros om je nek. 
Misschien is dat de verborgen terugkeer van 
het modernistische vooruitgangsdenken: 
verlangen naar de vernietiging van het ver
leden, zonder je uit dat verleden te kunnen 
losmaken.

Ik betrap me erop dat ik steeds moet 
denken aan de stad die Superman veilig 
opgeslagen in zijn Fort van de Eenzaam
heid bewaart. In een glazen stolp bevindt
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zich daar een complete stad waarin mensen 
leven die van Supermans thuisplaneet 
Krypton komen - de planeet die geëxplo
deerd is. Krypton is het thuis datje nooit meer 
kunt bereiken, het verleden datje nooit meer 
terug kunt vinden. Toch is het er nog, maar 
dan gekrompen tot de omvang van een pop
penhuis - een tijdloos aandenken in real time. 
Ik vraag me af of de onsterfelijke Man van 
Staal nooit de opwelling voelt om die stad 
aan gruzelementen te slaan en eindelijk in 
het heden te gaan leven. [5] Dat zou een einde 
maken aan de angst om terecht te komen in 
de kamer met de gesloten luiken. [6]

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Noten

[1] Met de bouw van het experimentele 
stadje Arcosanti werd begonnen in 1970, 
middenin de woestijn van Arizona, 110 km 
ten noorden van Phoenix. Het was de bedoe
ling dat er uiteindelijk 7000 mensen zouden 
wonen. Het concept van Arcosanti speelde 
in op Paolo Solari’s ‘areology’-begrip 
(architectuur + ecologie). Zie Paolo Solari, 
Earth’s Answer, Lindisfarne, 1977.
[2] De twee Goetheanum-gebouwen in 
Domach, vlakbij Basel, die Rudolf Steiner 
heeft ontworpen in een eclectische moderne 
stijl, vormen misschien de zuiverste beli
chaming van zijn visie op architectuur. Het 
ontwerp dateert uit 1913; het eerste - hou
ten - gebouw brandde af in 1922 en werd 
vervangen door een betonnen bouwwerk 
(1922-23), gebaseerd op verstrengelde cir
kels en elkaar kruisende halfronde koepels. 
Over het interieur van het gebouw schrijven 
Steiner/Kaufmann: “Op die manier krijgt 
Goethes opvatting van ‘de kleuren als de 
daden van het licht’ een artistieke vorm, in 
eindeloze verscheidenheid. Het zonlicht is de 
kunstenaar; de ramen zelf zijn als het ware 
de partituur.” George Kaufmann (red.), The 
Fruits of Anthroposophy. An Intro-duction to 
the Work of Dr, Rudolf Steiner, London, The 
Threefold Commonwealth, 1922.
[3] De belangrijkste studies naar het 
‘repressed (of: false) memory syndrome’ 
zijn: Richard Ofshe en Ethan Watters, 
Making Monsters: False Memories, 
Psychotherapy, and Sexual Hysteria, New 
York/London, Scribner’s, 1994; Renee 
Frederickson, Repressed Memories: A 
Journey to Recovery from Sexual Abuse, 
New York/London, Simon and Schuster, 
1992; en Elizabeth Loftus en Katherine 
Ketcham, The Myth of Repressed Memory: 
False Memories and Allegations of Sexual 
Abuse, New York, St. Martin’s Press, 1994. 
Over de tunnels in de McMartin Preschool 
zie Roland Summit, Digging for the Truth: 
The McMartin Tunnel Project Versus 
Trenchant Disbelief, in: Treating Abuse 
Today, 4, juli/augustus 1994, pp. 5-13. Zie 
ook Sublevel, in: Mike Kelley, Collected 
Writings vol. II, ed. John C. Welchman, 
Cambridge, MIT Press, noten 1 en 3 (te 
verschijnen in 2003).
[4] Gaston Bachelard, La poétique de 
l’espace, Paris, Gallimard, 1958.
[5] Die gedachte werd verder uitgewerkt 
in de installatie Kandor-Con 2000, die voor 
het eerst te zien was in het Kunstmuseum in 
Bonn. Zie ook Statement for Kandor-Con, 
in: Mike Kelley, Collected Writings vol. II.
[6] Een verwijzing naar H.P. Lovecraft, 
The Shuttered Room, in: idem, The Shuttered 
Room and Other Tales of Horror, New York, 
Ballantine Books, 1959.

Illustraties

Mike Kelley, Educational Complex (1995) 

links: Stevenson Junior High School (detail) 
rechts: St. Mary’s School (detail)

Dit is een bewerking van het artikel 
Repressed Architectural Memory Re
placed with Psychic Reality, dat oor
spronkelijk gepubliceerd is in het tijd
schrift ANY (Architecture New York), 15, 
1996. Deze nieuwe versie zal onder de 
titel Architectural Non-memory Replaced 
with Psychic Reality worden opgenomen 
in deel twee van Kelleys Collected 
Writings, te verschijnen bij MIT Press 
in 2003.

Sven LÜTTICKEN

Sven Lütticken: In films en reclame wordt 
de kindertijd voortdurend op sentimen
tele wijze geïdealiseerd, terwijl ander
zijds in veel praatprogramma’s, docu
mentaires en krantenartikelen kinderen 
vooral als (potentieel) slachtoffer wor
den voorgesteld. Werk van u waarin u 
knuffelbeesten hebt gebruikt, werd geïn
terpreteerd als een toespeling op kinder
misbruik of zelfs als een aanwijzing dat 
u zelf als kind bent misbruikt. In ander 
werk gaat u met die interpretaties een 
discussie aan. In uw tekst Architectural 
Non-memory Replaced with Psychic 
Reality brengt u uw Educational Com
plex (1995) in verband met de populari
teit van het ‘repressed memory syndrome ’ 
of het false memory syndrome ’: de theo
rie dat mensen hun herinneringen aan 
misbruik verdrongen hebben, zodat psy
chologen ze weer naar boven moeten 
halen - of ze zelf creëren, zoals sommi
gen menen.
Mike Kelley: Sinds het midden van de 
jaren ’80 is er een heksenjacht op kinder
misbruik aan de gang. Het begon in de 
VS, met het schandaal van het McMartin- 
kinderdagverblijf, en verspreidde zich 
vervolgens over Europa. De speelgoed
beesten die ik gebruikte, leken in de ogen 
van velen te verwijzen naar het thema van 
het kindermisbruik, maar toen ik ermee 
begon, dacht ik daar helemaal niet aan. 
En in mijn maquette Educational Com
plex begon ik me onomwonden met die 
interpretaties bezig te houden.

Het was mij er met dat werk om te 
doen de aandacht te verschuiven, van het 
gezin naar institutioneel misbruik. Ik wou 
de kunstopleiding poneren als een vorm 
van misbruik. In zekere zin is dat natuur
lijk een belachelijk idee. Niemand ont
snapt eraan dat hij of zij door de cultuur 
gevormd en gekneed wordt, maar mo
menteel heeft men de neiging om eender 
welke invloed als een vorm van misbruik 
voor te stellen. Victimization, het culti
veren van het slachtofferschap, is zowat 
de belangrijkste ideologie geworden. De 
obsessie van onze cultuur met het 
slachtofferschap van kinderen is daar een 
metafoor van. In een recente video- 
installatie. Extracurricular Activity 
Projective Reconstruction #1A Domestic 
Scene, heb ik een melodramatische 
televisiefilm over die obsessie gemaakt. 
De film ging over een disfunctioneel vol
wassen, mannelijk stel.

Ik wil me niet uitsluitend met 
kindermisbruik bezighouden, omdat onze 
slachtoffercultuur niets te maken heeft 
met de psychologie van het kind - als 
volwassenen projecteren we onze preoc
cupaties op kinderen. Ik zou het beeld van 
het kind liever helemaal buiten beschou
wing laten en me concentreren op de vol
wassenen die dat wereldbeeld hebben 
geconstrueerd.
S.L.: Je kunt misbruik zien als een be
dreiging voor het ideaal van de vol
maakte kindertijd, zoals dat te vinden is 
in Disney- en Spielbergachtige films en 
op een andere manier ook in het werk van 
Jeff Koons. Maar misschien is het idee 
van misbruik op een vreemde manier ge
ruststellend geworden. De culturele ob
sessie met misbruik lijkt te wijzen op een 
verlangen naar een gruwelijke, verbor
gen werkelijkheid, een werkelijkheid die 
tenminste niet geheel en al banaal en ver
velend is.
M.K.: Volgens mij is dat de nieuwe ver
sie van Freuds ‘familieroman’ - een vol
maakte kindertijd is niet meer genoeg, 
wat men wil is een opwindende, drama
tische kindertijd. Het archetype van de 
volmaaktheid - je échte moeder is een 
sprookjesprinses - maakt plaats voor het 
negatieve ideaal, waarin je vader eigen
lijk aan ritueel kindermisbruik doet. 
Disney-zoetsappigheid is gewoon niet 
spannend genoeg meer.
S.L.: In de populariserende psychologie 
heeft het begrip 'verdrongen herinnerin
gen’ tot rare dingen geleid. Dat neemt 
niet weg dat het begrip verdringing in uw 
werk een belangrijke rol blijft spelen.
M.K.: Het begrip verdringing is de steun
pilaar van de populaire psychologie ge-
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worden, terwijl het in meer serieuze krin
gen intussen als passé wordt beschouwd, 
omdat het niet te verifiëren valt. Dat laat 
me koud: zelf gebruik ik het Freudiaanse 
begrip verdringing [Engels: repression, 
S.L.] eerder als een metafoor voor politieke 
en sociale repressie, en niet als een verkla
ring voor onbewuste psychische drijfveren. 
S.L.: The Uncanny, de tentoonstelling die 
u voor Sonsbeek 93 hebt gemaakt, was ge
baseerd op Freuds theorie van het Unheim- 
liche: onze verdrongen animistische over
tuigingen keren terug om ons te kwellen. 
Dat koppelde u aan een vorm van artistieke 
‘verdringing’: vormen van unheimliche 

figuratieve beeldhouwkunst die het moder
nistische formalisme niet kon tolereren.
M.K.: The Uncanny ging voor een deel over 
het feit dat de impuls achter tentoonstellin
gen - de impuls om dingen te verzamelen, 
bijeen te brengen - iets heel primairs is. 
Dingen verzamelen en bijeenbrengen komt 
voort uit een impuls die je ook bij kinderen 
aantreft. Onze cultuur houdt het roman
tische beeld overeind van de kunstenaar als 
een grote baby, die op een volslagen onbe
wuste manier allerlei dingen voortbrengt. 
Bovendien infantiliseren tentoonstellings
makers de kunstenaar door hem of haar te 
beroven van zijn woorden en zijn intenties: 
ze spreken in naam van de kunstenaar, ze 
leveren zelf de verklaring voor het kunst
werk. Mijn curatorschap was een vorm van 
wraak. Ik onderwierp de praktijk van het 
curatorschap aan een psychoanalyse; ik 
infantiliseerde de curatoren en reduceerde 
hun praktijk tot een stompzinnige, ‘natuur
lijke’ activiteit. Ik opperde - natuurlijk iro
nisch, want mijn tentoonstelling vormde 
wel degelijk een ernstig onderzoek naar 
beeldhouwkunst in relatie tot het thema van 
het Unheimliche - dat het opzetten van een 
tentoonstelling zoiets is als het verzame
len van postzegels of kevers door kinde
ren.
S.L.: Uw activiteiten als schrijver zijn ge
richt tegen wat u het infantiliseren van de 
kunstenaar noemt. Anderzijds staan de 
kunstbladen vol met interviews - er is een 
enorme vraag naar kunstenaars die zich
zelf toelichten.
M.K.: Ja, maar dat gebeurt vaak heel let
terlijk - ‘wat betekent dit?’ Men wil de kun
stenaar zijn werk horen verklaren, maar 
men wil niet horen waar het werk écht over 
gaat. Van mij wil men iets horen als: “Ja, 
ik werd als land misbruikt, daarom heb ik 
in mijn werk speelgoedbeesten gebruikt.” 
Wat men niet wil horen, is: “Het ging erom 
de esthetica te verkennen van de industrie 
die dat speelgoed maakt, het ging om de 
formele constructie van speelgoed, om wat 
volwassenen op kinderen projecteren.” Als 
je daarover begint, haakt men af, omdat het 
niet spannend genoeg is en omdat het niet 
strookt met het beeld dat de populaire cul
tuur van de kunstenaar heeft - iemand die 
simpelweg zijn ‘creatieve persoonlijkheid’ 
uitdrukt.
S.L.: Uw werk We Communicate Only 
Through Our Shared Dismissal of the 
Prelinguistic (1995) bestaat uit repro
ducties van kindertekeningen, begeleid 
door psychologische kanttekeningen die in 
volkomen normale tekeningen aanwijzin
gen zien voor allerlei psychische afwijkin
gen en ontwikkelingsstoornissen. Maar de 
titel lijkt te suggereren dat het werk ook een 
kunsttheoretisch aspect heeft.
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M.K.: Ik wou reageren tegen de romance 
die sommige hedendaagse kunstenaars 
met bepaalde theorieën hebben aange
knoopt. Ik denk bijvoorbeeld aan het ge
bruik dat kunstenaars hebben gemaakt 
van Julia Kristeva’s concept van de 
chora, in een poging om terug te keren 
naar de primaire, prelinguïstische erva
ring. Ook de manier waarop men zich 
heeft beroepen op Deleuziaanse noties 
van een schizo-cultuur leek me gevaar
lijk dicht in de buurt te komen van ro
mantische of modernistische pogingen 
om terug te keren naar een primitief of 
infantiel stadium. Dat is nu eenmaal on
mogelijk, het kan niet - in de kunst kun 
je zo’n regressie wel representeren, maar 
dan alleen symbolisch. Het idee van de 
‘edele wilde’ en van zijn tegenhanger, het 
onschuldige kind, is allang in diskrediet 
gebracht, en de manier waarop ideeën zo
als die van Kristeva werden misbruikt, 
irriteerde me. Ik denk dat kunstenaars de 
geschriften van Deleuze en Guattari heb
ben misbruikt als een excuus om te ont
snappen aan de verantwoordelijkheid die 
ze voor de sociaal-culturele betekenissen 
van hun werk dragen.
S.L.: Dus opnieuw een soort infantili- 
sering. Maar in We Communicate Only 
Through Our Shared Dismissal of the 
Prelinguistic gaat het niet om een vlucht 
uit de betekenis: het gaat om betekenis
sen die bepaalde beelden met geweld krij
gen opgelegd.
M.K.: Natuurlijk kunnen die beelden ge
makkelijk worden verklaard vanuit nor
male culturele invloeden, en het spreekt 
vanzelf dat de analyses die ik aan het 
werk heb toegevoegd van de pot gerukt 
zijn. Ik heb ze zelf geschreven, maar de 
formuleringen heb ik wel gehaald uit li
teratuur over kunsttherapie en over ont
wikkelingspsychologie. Niets is verzon
nen; ik heb het materiaal herschreven om 
het wat vreemder te doen lijken, maar ei
genlijk is het nauwelijks vreemder dan 
het oorspronkelijke materiaal.

Een belangrijk aspect van dat werk, 
iets waar zelden op gewezen wordt, is dat 
er een computer bij hoort waarop de kij
kers de teksten naar eigen smaak kunnen 
herschrijven. Eigenlijk gaat dat werk over 
de manier waarop je de producten van 
die kinderen verandert in je eigen pro
jecties. Door de tekst te herschrijven kun 
je je eigen ideologische constructie van 
het kind realiseren.
S.L.: Kinderen lijken wel ons ultieme 
projectiescherm. Allerlei primitieve 
ideeën projecteren op niet-westerse vol
ken of op geesteszieken mag niet meer, 
maar kinderen blijven beschikbaar.
M.K.: Ja, op kinderen kunnen we blij
ven projecteren, terwijl de political 
correctness dat bij bijna elke andere so
ciale groep onmogelijk heeft gemaakt.

Vertaling uit het Engels: Eddy Bettens

Illustratie

Mike Kelley, Educational Complex (1995), 
reconstructieschets van Wayne High
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Gemengde gedachten. Over Balthus

Bart VERSCHAFFEL

“Les artistes que j’ai aimés ne furent jamais 
des êtres de transgression”
Balthus, Mémoires

Het leven van Balthus, geboren graaf 
Balthazar Michel Klossowski de Rola, is 
deel van die paar honderd levens die het 
ruggenmerg van de Europese cultuur van 
de vorige eeuw vormen. Het verhaal van de 
kindertijd, de jeugd, het intieme leven en 
de vriendschappen vertelt over ouders die 
de midden-Europese en de Franse cultuur 
verenigen, over Rilke die voor Balthus een 
tweede vader was, over broer Pierre 
Klossowski, over vaste bezoekers van het 
ouderlijke huis in Parijs zoals Valéry en 
Gide, over het Parijse kunstenaarsmilieu 
van de jaren ’30 en ’40 met intimi als 
Giacometti, Artaud, Jouve, Leiris, Skira, 
Camus, Starobinski en kennissen als 
Picasso, en na de oorlog over Malraux en 
de vele bezoekers van de Villa Medici, 
waarvan Balthus vanaf 1961 jarenlang di
recteur was. Balthus’ kunst daarentegen lijkt 
oudmodisch, marginaal en niet te classifi
ceren. Het eigenzinnige werk werd wel ge
waardeerd in beperkte kring, het werd vroeg 
gepubliceerd in Minotaure, maar het bleef 
buiten de canonieke geschiedenis van de 
moderne kunst. Balthus’ werk is immers 
figuratief, ambachtelijk, en het accepteert 
de traditionele genres. Slechts wanneer in 
de jaren ’80 de kunst onoverzichtelijk wordt 
en niet langer in één geschiedenis moet pas
sen, komen naast andere halfslachtige en 
figuratieve varianten van het moderne, ook 
einzelgânger als Balthus naar voor. Balthus 
krijgt in 1983 een belangrijke retrospectieve 
in de reeks Les Classiques du XXe siècle 
van het Centre Pompidou, en in 1984 in het 
Metropolitan Museum in New York. In de 
herfst van 2001 volgde, na de publicatie van 
de Catalogue raisonné de l’oeuvre complet, 
een overzichtstentoonstelling in het Palazzo 
Grassi in Venetië. Balthus heeft ze zelf niet 
meer gezien: hij overleed begin 2001 óp 92- 
jarige leeftijd. [1]

Via Balthus’ milieu kreeg het werk, 
veronachtzaamd door het bredere kunst
publiek, toch ruim kritische aandacht. De 
cataloog van 1984 bevat een imposante 
anthologie van commentaren en kritieken 
uit de jaren ’40 en ’50, met namen als 
Artaud, Jouve, Starobinski, Char, Loeb, 
Eluard, Camus, Bonnefoy, een zeer goede 
tekst van Pierre Klossowski, het belangrijke 
essay van John Russell uit 1968 uit de 
tentoonstellingscataloog van de Tate Gallery 
en een essay van Jean Clair, die veel van de 
visuele bronnen en referenties van Balthus 
blootleggen. De laatste jaren zwelt de bi
bliografie flink aan: de Catalogue raisonné, 
interviews, een semi-autobiografie, over
zichtswerken, films. Bij die publicaties, die 
alles samen een nogal voorzichtig en ge
controleerd beeld van Balthus te zien ge
ven, verscheen recent één boek dat tegen 
de richting in lijkt te gaan, en waarvan het 
belang voor een begrip van Balthus’ werk 
nog bepaald moet worden: de Correspon
dance amoureuse tussen Balthus en zijn eer
ste vrouw Antoinette de Watteville. [2] De 
publicatie van deze correspondentie uit de 
jaren 1928 tot 1937, verzorgd door de twee 
zonen uit dat huwelijk, leest onwillekeurig 
als een zet tegen het kunstenaarsleven zo
als het binnen de omgeving van Balthus’ 
tweede huwelijk gepresenteerd wordt. In die 
late interviews en publicaties is Antoinette 
immers nauwelijks meer dan één van de vele 
modellen van Balthus. De correspondentie 
brengt hier niet enkel feiten terug, maar 
geeft proporties aan, en laat ook een 
onthutsende blik toe op de gevoelsstof waar
mee Balthus werkt. De schilder die vond 
dat de studie van zijn werk diende te begin
nen met de zin “Balthus is a painter of whom 
nothing is known”, om zich vervolgens uit
sluitend met het werk te bemoeien, heeft zelf 
ingestemd met de publicatie van zeer in
tieme documenten die overduidelijk, ook 
over het werk, te veel vertellen. [3]

De ‘eerste lezer’

Hoe kan men een schilderij verstaan? 
Balthus heeft gelijk: “Let us look at the 
pictures.” Niet het leven, maar het werk telt, 
de betekenis en het belang van kunst moe
ten blijken uit een interpretatie van het werk 
en zijn gegevens, en niet uit bijkomende 
biografische informatie of auteurscommen-

Balthus

La Montagne (L’Été), 1937

taar. Wat een kunstenaar of diens omgeving 
over het werk zeggen, en zeker wat ze be
langrijk vinden, is slechts één stem, en niet 
noodzakelijk interessant of waar. Kunst ver
staan vraagt echter meer dan interpreteren. 
De interpretatie dient zich waar mogelijk te 
verhouden tot een - altijd hypothetische - 
reconstructie van waar het een werk om te 
doen is. Elke interpretatie kiest en hiërarchi- 
seert gegevens, impliciet of expliciet. Het 
blootleggen en bepalen van de verhoudin
gen tussen deze gegevens is principieel 
onderscheidbaar van het expliciteren van 
mogelijke betekenissen. De analyse van 
kunst, die uitgaat van het feit dat kunst ge
maakt wordt, benadert het werk als de uit
komst y an een serie van beslissingen - mi
nimaal dat een ding ‘gedoopt’ wordt tot 
readymade. Deze analyse en reconstructie 
van een werk alsèen resultaat, en dus het 
identificeren van de principes of de dra
gende beslissingen van een werk of een 
oeuvre, is voorwaarde voor een verstaan dat 
méér wil zijn dan het vrijblijvend associë
ren bij een beeld of een werk. Voor het le
zen en analyseren als een beslissingproces 
levert het werk zelf vanzelfsprekend het 
belangrijkste materiaal, maar ook commen
taren, uitspraken van de kunstenaar, en 
contextuele evidentie kan belangrijk blijken. 
En het is in elk geval zo dat, althans voor 
sommige kunst, belangrijke beslissingen die 
het werk maken tot wat het is, passen in een 
‘private logica’.

Kunstwerken functioneren, vooraleer 
ze publiek bezit worden, in een context van 
‘eerste lezers’ die dicht bij de kunstenaar 
leven. De plaats van de eerste lectuur over
lapt met de plaats waar het werk gemaakt 
wordt. Binnen die kring kunnen kunstwer
ken op een zeer specifieke manier funge
ren: ze kunnen het private reflecteren en 
daarin interfereren. Een liefdesgedicht bij
voorbeeld wordt door diegene aan wie het 
is opgedragen anders gelezen dan door 
poëzielezers; het fungeert ook privaat tus
sen de auteur en de geliefde, en het fungeert 
daar anders dan een liefdesbrief. Het anti
ciperen op deze ‘eerste lectuur’ kan inter
fereren in het maakproces, en zo mee be
slissen over wat het werk zal zijn. Het stand
punt van de ‘eerste lezer’ levert dikwijls een 
zeer eenduidige en vervelende lectuur van 
een werk op. Het kan nooit beslissen over 
de betekenis en zeker niet over het belang 
van een werk. Maar het kan - voor som
mige kunst - wel inzicht geven in het werk 
als beslissingsproces, en gegevens aandui
den die belangrijk kunnen zijn voor het ver
staan van waar het een werk ‘om te doen 
is’. Bij kunst zoals die van Balthus, waar
bij vele belangrijke beslissingen verweven 
zijn met zeer private kwesties, schuift het 
verstaan welhaast onvermijdelijk in de 
richting van een hybride historische inter
pretatie. [4]

Balthus & Antoinette

Balthus verbleef als kind dikwijls voor lange 
tijd in Beatenburg, een dorp in Zwitserland, 
en kwam er later terug voor vakanties. Hij 
was daar in contact met een schoolkameraad 
uit Bern, Robert de Watteville, en diens 
zusje Antoinette. Ze vormen een hecht trio, 
en Balthus en Antoinette raken intiem be

vriend. De eerste brief van de jonge kunste
naar, die in Parijs woont, dateert van septem
ber 1928. Hij is 21 en zij 16. De intieme brief
wisseling start in oktober 1930, na enkele 
weken die het trio in Bern samen heeft door
gebracht, net voor Balthus naar Marokko 
vertrekt voor zijn militaire dienst - ’’Baby, 
jij die ik gezien en gevoeld heb, die ik uit
zinnig bewonderd heb, mijn kleine zusje...” 
De relatie wordt hernieuwd wanneer 
Balthus in januari 1932 terugkomt. Van mei 
tot begin oktober 1932 verblijft Balthus in 
Bern en Beatenberg, en beleeft er gelukkige 
maanden, die echter brutaal verstoord wor
den. In de lente schrijft Balthus nog aan een 
oudere vriend en mecenas dat hij bij de De 
Wattevilles verblijft - ’’Mijn vriend Robert 
die ik erg graag mag was daar, en zijn 
delicieuze zus. Ah! het rijk van een jong 
meisje!” -, maar in december is het geluk 
voorbij: “Ik heb de grootste en gevaarlijk
ste crisis van mijn leven doorgemaakt. En 
bovenop die innerlijke moeilijkheden is er 
dan nog een lamentabel liefdesavontuur 
gekomen dat mij het beetje redelijkheid 
heeft gekost dat mij nog restte.” Het gaat 
om Antoinette. Het meisje, dat nogal wild 
leeft en druk uitgaat - Balthus schrijft later 
over “die koketterie van het stoute kleine 
meisje” en Antoinette zelf over vroegere 
“vuiligheden” en “jeugdzonden” - blijkt 
verwikkeld in een romance met een ge
huwde Belgische diplomaat. De clash tus
sen de zielsvriendschap en de relatie met 
Gin, die tien jaar ouder is dan Balthus, re
sulteert in een afwijzing en emotionele cri
sis voor Balthus, en in huwelijksplannen 
met Gin. De intieme briefwisseling tussen 
de jeugdvrienden wordt echter aangehou
den en geïntensifieerd gedurende een pe
riode van bijna twee jaar, waarin Balthus 
Antoinette niet ontmoet. Balthus komt en
kele dagen naar Bern in de zomer van ’34, 
en de paar tedere ontmoetingen met 
Antoinette doen Balthus “voor eens en al
tijd” beseffen dat hij zonder haar niet kan 
leven, en laten Antoinette inzien dat ze “te
gen haar hart” gekozen heeft. Ze verklaart 
dat ze alleen voor Balthus leeft, maar meldt 
hem een dag later wel dat ze haar verloving 
niet meer kan verbreken, en dat ze de brief
wisseling ‘broederlijk’ wil verderzetten: 
“Twee jaar geleden heb ik mijn hart verra
den en nu is het te laat; ik moet mijn plicht 
doen en bij diegene blijven die ik alles heb 
ontnomen door alles te beloven”, “Ik vraag 
je met aandrang een tijd lang niet meer te 
schrijven, en zeker geen liefdesbrieven meer 
te schrijven.” Hierop stort Balthus in Parijs 
in elkaar en wordt door Artaud op het nip
pertje uit een zelfmoordpoging gered. 
Balthus’ vrienden schrijven Antoinette dat 
Balthus met dit alles toch stilaan recht heeft 
op duidelijkheid: “Als u weet welke plaats 
Balthus in uw leven zal krijgen - of niet zal 
krijgen - is het dan niet beter dat hij het nu 
eindelijk zou weten?” Maar de briefwisse
ling én de dubbele relatie worden op de
zelfde manier verdergezet. Antoinette 
schrijft: “Mijn hart revolteert, mijn hart 
roept je, wanhopig”, maar ik moet toch, 
enzovoort. Eén en ander zorgt wel voor se
rieuze moeilijkheden met Gin, en loopt uit 
op het verbreken van de verloving in maart 
1935. Antoinette is dan 21. Balthus ziet haar 
sporadisch, en huwt haar in april 1937.

In de crisisperiode van bijna drie jaar tus
sen de zomer van 1932 en het verbreken 
van de verloving in 1935 heeft Balthus 
Antoinette slechts gedurende één week een 
paar keer gezien. De briefwisseling daar
entegen is intiem en intens. In deze situatie 
waarin Balthus dus tegelijk zeer betrokken 
is, maar de relatie alles bijeen genomen 
weinig realiteit heeft, en waarin vooral zeer 
veel geïnvesteerd wordt in gemeenschap- 
pelijke herinneringen en het herhalen, maakt 
Balthus enkele van zijn belangrijkste wer
ken en legt hij de basis voor een groot deel 
van zijn oeuvre. Voor Balthus zelf is, althans 
in deze periode, zijn werk zeer verbonden 
met Antoinette: “Mijn werk is zo nauw ver
bonden met de gedachte aan jou.” De brie
ven laten niet enkel toe de private geschie
denis te reconstrueren zoals zelfs Balthus’ 
meest intieme vrienden ze niet hebben ge
kend, maar geven vooral te zien hoe Balthus 
de grondstof aanmaakt waarmee hij in zijn 
kunst zal gaan werken. Nadrukkelijk aan
wezig is hier de roman Wuthering Heights 
van Emily Brontë, die het snijpunt vormt 
tussen leven en werk.

Heathcliff & Cathy

Wuthering Heights vertelt het verhaal van 
het wilde weeskind Heathcliff dat opgeno
men wordt in een gezin, zijn geluk en zijn 
leven vindt in de zielsverbondenheid en 
solidariteit met stiefzus Catherine, maar 
door haar ‘verraden’ wordt wanneer zij huwt 
met een buurman. De conventionele huwe
lijksband kan de ‘natuurlijke’ verbonden
heid van Heathcliff en Cathy echter niet 
ongedaan maken, wat tegelijk én haar hu
welijk én zijn leven onmogelijk maakt: 
Heathcliff blijft voor altijd de eerste man in 
Cathy’s leven, en geen andere vrouw kan 
Cathy ooit vervangen. De pijn, jaloezie en 
uitzichtloze passie transformeren Heathcliff 
vervolgens in een demonische held, die ie
ders leven onmogelijk maakt, ook Cathy 
naar de dood drijft, en zich op het leven zelf 
wreekt. Balthus heeft als jongen kennisge
maakt met Wuthering Heights, hij heeft 
Antoinette het boek gegeven, en ze hebben 
het samen gelezen. Wanneer hij na de 
dienstplicht in Marokko opnieuw zijn ar
tistiek werk opneemt - dus nog voor en tij
dens de gelukkige zomer van 1932 - begint 
Balthus de roman te illustreren. Toen die 
zomer het verhaal van Heathcliff plots pro
fetisch bleek, en Antoinette Balthus’ huwe
lijksaanzoek, dat wegens zijn leeftijd en 
positie sociaal gezien niet ernstig te nemen 
viel, afwees voor de relatie met Gin, werkte 
de puberale identificatie met Wuthering 
Heights als een val: Balthus was waarlijk 
Heathcliff.

Directe referenties naar Wuthering 
Heights zijn alomtegenwoordig in de brie
ven. Balthus spreekt regelmatig over de il
lustraties, en Antoinette over het boek: “Dat 
boek waar ik nimmer genoeg van krijg”; 
“Het boek dat mij het liefste is”; “Als je wist 
hoe dikwijls ik die mooie passages met tra
nen in de ogen lees en herlees - het zal al
tijd een beetje ons boek blijven!” Maar be- 
langrijker zijn de impliciete verwijzingen 
naar het verhaal die gedurig gebruikt wor
den om de eigen ervaringen te modelleren 
en om de relatie via impliciete citaten te 
benoemen. Vooreerst herinnert Balthus aan 
de gelukkige weken voor zijn militaire 
dienst - toen zij toch al 16 was en hij 21 — 
als aan een soort van Kindertijd: “Ah, ik 
kan alleen maar gelukkig en rustig zijn wan
neer ik bij jou en Robi ben - dié heerlijke 
tijd samen komt zeker nooit meer terug”; 
“Bij jullie, bij jou en Robi, hield ik zo van 
die wat kinderlijke sfeer - een beetje schrik
wekkend, een beetje zot - die mij zo goed 
ligt. Kon ik dat ooit terugvinden!” De 
zielsvriendschap tussen de eigenzinnige en 
mysterieuze Heathcliff en de onzeggelijke 
“wild, wick slip” Cathy, hun onverbreke
lijke solidariteit en overmoed, hun samen
alleen zijn tijdens hun dwaaltochten in de 
natuur, staan model voor Balthus’ zelf
beschrijving: “O Bébé chérie, jij was reeds 
bij mij toen ik een kind was, vrij en stout
moedig - dronken van het leven en lachend 
met alle beledigingen veranderde ik de we
reld rondom mij in een toverwereld!” Bei
den spreken elkaar aan en ondertekenen als 
broer en zus: “ma petite soeur”, “Bébé 
adorée”, “mon petit chéri”, “ton pauvre 
frère”, “ta petite soeur”. Ze gebruiken kin
derlijke vermommingen: “The King of 
Cats”, “Queen of Cats”. De vriendschap, 
waarin ook Robert opgenomen is, blijft via 
de sentimentele briefwisseling en de ver
wijzingen naar de paradijselijke weken in 1 1
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deze sfeer hangen. Dat zorgt er echter voor 
dat - precies zoals in Wuthering Heights - 
de clash tussen de verloving en de jeugd
vriendschap niet de vorm en de naam krijgt 
van een conflict. De kwestie wordt niet ge
steld als een conflict tussen twee rivalen 
waarvan Antoinette er dan maar één moet 
kiezen en één moet verliezen. Ze wordt ‘op
gelost’ door de relatie en de liefde van 
Balthus te spiegelen aan Wuthering Heights 
en in het register te houden van de natuur
lijke, en daardoor onverbrekelijke ziels
verwantschap, die tegelijk eeuwig en diep 
is, maar - zoals elke broer-zusrelatie - naar 
het verleden wijst, geen toekomst heeft en 
geen rechten kan laten gelden in de wereld. 
Antoinette: “Wij blijven toch verbonden, 
ondanks alles, want het gaat om iets dat die
per is dan om het even welke vriendschap”; 
“Mijn ziel is jouw zusterziel... Ik zag in
eens dat wij die kinderen waren die daar 
samen waren, eeuwen geleden”; “Niets kan 
wat tussen ons bestaat ooit kapotmaken, 
want het is niet van deze wereld.”

In deze vorm lijkt de situatie voor alle 
betrokkenen, althans in principe, houdbaar: 
Antoinette, die alles wil, hoeft niets te kie
zen en niets op te geven, Balthus en 
Antoinette houden hun ‘soul mate’-relatie, 
en Gin kan accepteren dat zijn verloofde een 
zusterlijke genegenheid voor een jeugd
vriend koestert - op voorwaarde natuurlijk 
dat deze inderdaad ‘kinderlijk’ en platonisch 
blijft. De situatie wordt echter kritiek wan
neer dat tijdens de korte ontmoetingen in 
1934 niet het geval blijkt, en de brieven toch 
wat té gepassioneerd zijn. Antoinette wil 
corrigeren en doorgaan als vroeger, en wil 
van Balthus opnieuw een broer maken - “Jij 
zal altijd mijn heerlijk klein broertje zijn met 
wie ik zo prachtig gespeeld heb, lang lang 
geleden...”, maar de jaloezie van Gin en de 
passie en de wanhoop van Balthus ondermij
nen de verloving. Uit de brieven blijkt ech
ter hoe Balthus, bijna tot aan de ontknoping, 
via de gemeenschappelijke identificatie met 
de vrije Kindtijd, effectief in de onmogelijke 
en hopeloze positie van Heathcliff was te
rechtgekomen, en uit de roman leest wie hij 
is en wat hem te doen staat. Balthus neemt 
de rol van Heathcliff - “Ik denk dat ik een 
flink boosaardige gek zal worden”; “De 
King of Cats is zot en boosaardig gewor
den.” En in een zeer emotionelerbrief, 
waarin hij er Antoinette aan herinnert dat 
zijn leven gebroken is en hij nu alleen nog 
kunst kan maken - ’’Vergeet niet dat mijn 
eigen leven gebroken is - nu ben ik een 
monster van haat en wraakzucht” -, citeert 
hij letterlijk de eindregels van een mono
loog van Heathcliff uit de dramatische scène 
waarin hij zich tegen Cathy keert en aan- 
kondigt wat hem te doen staat: “Ik wil dat 
je beseft dat ik weet dat je me hels behan
deld hebt... Als je denkt dat ik ongewroken 
zal lijden, dat zal ik je het tegendeel laten 
zien... Ik zoek me niet op jou te wreken... 
De tiran verplettert zijn slaven, en zij keren 
zich niet tegen hem, maar vermorzelen wie 
onder hen staat.”

La Toilette de Cathy

D
e W

itt
e 

Ra
af

 96
 • 

m
aa

rt
-a

pr
il 

20
02

Balthus maakt in totaal vijftien afgewerkte 
tekeningen met zichzelf en Antoinette dui
delijk herkenbaar in de rollen van Heathcliff 
en Cathy. [5] Alle scènes zijn uit het eerste 
deel van het boek genomen. Acht tekenin
gen illustreren de Kindertijd, de negende 
illustreert de sleutelscène waarin Heathcliffs 
lot kantelt: de middag waarop hij te vroeg 
van het land komt en Cathy verrast terwijl 
ze zich opmaakt voor het bezoek van de 
buurjongen. Daarna werkt Balthus aan scè
nes uit “het pijnlijke en verschrikkelijke 
deel, dat zich afspeelt in een gebied waar 
het onmogelijk of zeer gevaarlijk is om lang 
te blijven”. Hij maakt nog enkele tekenin
gen van Cathy's ziekte, maar vertelt niet 
verder. Balthus illustreert dus het verhaal 
selectief: hij illustreert niet de roman, maar 
de verhouding tussen Heathcliff en Cathy. 
De sterke identificatie maakt begrijpelijk dat 
Balthus tekent met een directheid en een 
dramatische intensiteit die hij in zijn schil
derijen - op La leçon de guitare na - niet 
zoekt. De tekeningen illustreren steeds een 
dramatisch verhaalmoment, de personages 
zijn fysiek op elkaar betrokken, ze raken 
elkaar aan, ze botsen of verweren zich, of 
bewegen heftig. De cruciale tekening 
waarin Heathcliffs geluk kantelt, heeft 
Balthus uitvergroot tot één van zijn belang
rijkste monumentale schilderijen, met de 
expliciete titel La Toilette de Cathy. Het 
werk aan dit schilderij is voor Balthus pri
vate geheugenarbeid: “Ik verzink in de lief
ste en de meest pijnlijke herinneringen...” 
Het schilderij speelt een rol in de private 
geschiedenis, want Antoinette, die het schil
derij alleen kent via een foto en de repro
ductie in Minotaure, bekijkt het elke avond 
- "zo mooi en zo triest!” -, maar laat het

Balthus

La Toilette de Cathy, 1933

ook ergens slingeren zodat Gin het naakt- 
portret van zijn verloofde ontdekt. Het schil
derij - ”dat van ons alleen is” - wordt dan 
nog publiek getoond in de Minotaure- 
tentoonstelling in Brussel, uitgerekend in 
Gins woonplaats, enzovoort.

Balthus zegt in een brief wat het schil
derij voorstelt en waar de roman voor hem 
over gaat [6]: “Ik hoef je de diepe beteke
nis van hét werk niet uit te leggen, je zal ze 
zelf onmiddellijk snappen. Zoals in het boek 
- alhoewel het niet om een illustratie gaat - 
toont het schilderij het moment waarop twee 
mensen, die samen eigenlijk één zijn en el
kaar aanvullen, op het snijpunt van hun 
beider levens komen, daar waar ze - zoals 
sterren die eikaars baan slechts om de paar 
duizend jaar kruisen - uit elkaar gaan om 
opnieuw de baan rond te maken die hen door 
een universele en meedogenloze orde is op
gelegd.” De transformatie van tekening naar 
schilderij duidt meteen aan hoe, algemener, 
Balthus’ schilderijen gelezen kunnen wor
den. “Cathy is naakt, omdat ze een sym
bool is, en bovendien omdat zij samen met 
de dienstmeid die haar kapt een geheel 
vormt dat voorgesteld wordt als een visi
oen. Het gaat om een herinneringsbeeld, op
geroepen door Heathcliff, die in werkelijk
heid alleen in de kamer zit. De gebeurtenis 
is al voorbij.” Het schilderij heeft met an
dere woorden de structuur van de religieuze 
schilderijen waar een geknielde schenker en 
de voorstelling van wat hij ziet in één beeld 
geprojecteerd worden. De directe confron
tatie in de tekening, die het moment voor
stelt waarop Heathcliff en Cathy werkelijk 
tegenover elkaar staan, maakt in het schil
derij plaats voor het ‘verzonken kijken’ van 
Balthus/Heathcliff en het herinneringsbeeld 
van een ‘moment passé’. Het schilderij 
houdt het moment, getransformeerd tot 
beeld, vast en verzelfstandigt het, en bezet 
het zo met iets ‘essentieels’.

In zijn Mémoires opgetekend door 
Vircondelet zegt Balthus dat zijn schilde
rijen “als gebeden” zijn, en als “een on
schuld die gered wordt”. [7] Zeer vele beel
den van Balthus hebben inderdaad de struc
tuur van het Andachtsbild, waarbij het 
vizioen of de verschijning het hele beeld 
vult De schenker/Heathcliff-figuur is uit het 
beeld gehaald: hij zit nu vóór het schilderij. 
Voor Balthus zijn de schilderijen meditatie- 
objecten, en de taferelen zijn geconden
seerde verschijningen, geen theaterscènes 
die naar een toeschouwer toe gespeeld wor
den. Het feit dat wat het beeld voorstelt 
voorbij is, en dat het beeld een herinnering 
is, blijkt precies uit de manier waarop, niet 
alleen in La Toilette de Cathy, maar ook in 
de verschillende versies van La Rue en in 
het bijzonder in La Montagne, de persona
ges afzonderlijk naast elkaar geplaatst zijn. 
Pierre Klossowski noemt dit “pousser la 
pose à l’excès”. [8] Zoals droompersonages 
bewegen Balthus’ figuren niet uit zichzelf. 

ze worden niet gedreven en ze reageren niet 
op hun omgeving of op elkaar. Het zijn geen 
acteurs die, als vanop een scène, in de zaal 
kijken of zich aan een publiek tonen. Ze zijn 
allen gevat in een herinnering en een verlan
gen - een innerlijk - dat hen in een beeld 
samenhoudt en schouwt. In La Montagne 
bijvoorbeeld - de laatste ruzie van Antoinette 
met Gin ging erover dat zij, de laatste twee 
weken voor hij definitief uit Bern werd over
geplaatst, “à la Montagne” ging - worden 
hoofdrolspelers uit Balthus' private geschie
denis bijna in nevenschikking in het beeld 
gezet, met de volwassen man links geknield 
in een traditionele kleding en pose ontleend 
aan de lokale Zwitserse schilder Joseph 
Reinhardt, met Antoinette centraal en trots 
rechtop met omhooggestoken armen en een 
dubbelfiguur in Poussins Narcissushouding 
aan haar voeten, en met een Balthusjongen 
wachtend in de achtergrond. De verschil
lende personages ‘zien’ elkaar niet en zijn 
zich niet van elkaar bewust. De beelden zijn 
niet theatraal maar poëtisch: in het beeld 
gebeurt er niets en wordt er niet gehandeld, 
maar er wordt een moment zichtbaar ge
maakt en bewaard. Het beeld is niet opge
bouwd volgens een dramatische logica of 
een verhaallogica, maar volgens de visuele 
logica van de geheugenkunst. ‘Een stuk tijd 
gered van het rampzalige voorbijgaan van 
de tijd.’ Geen vertelling, geen drama, maar 
premoderne geheugenbeelden, die - zoals 
bij Giotto of Piero della Francesca - hei
lige gebeurtenissen verdichten tot onvertaal
bare taferelen die, wanneer ze lang en traag 
bekeken worden, in de ziel zinken als waar
heid.

Wat Balthus ‘buiten de tijd’ plaatst en 
ter herinnering bewaart, is wat Heathcliff 
verliest op het moment dat hij ziet dat Cathy 
zich opmaakt, en Balthus verloor toen Gin 
opdook: het wilde geluk van de Kindtijd. 
Balthus’ Kindtijd is niet de tijd van het 
kleine kind, maar die van het geluk van de 
‘eerste liefde’. Wellicht heeft de liefdes
vreugde altijd iets van het onverwachts te
rugvinden van een verloren geluk, maar hier 
gaat het om het bijzondere geval waarbij 
dit liefdesgeluk geheel tijdens de ‘buiten
wettelijkheid’ van de kindtijd ontspringt. 
Het geluk van Cathy en Heathcliff, en van 
Baby, Robi en Baltheli, is een vrij en bru
taal leven, nog niet gebonden of geremd 
door regels of prudentia, een leven ‘voor 
de wereld’ met zijn conventies en de ver
plichtingen. Het is een natuurlijk en 
premoreel leven, met samenhorigheid en 
medeplichtigheid, waarin alles mogelijk is 
maar alles - ook de erotiek - licht blijft, als 
een spel zonder consequenties. Deze vroeg
rijpe liefdestijd blijft, hoe uitdagend ver ze 
ook gaat, toch onschuldig. Zelfs de wreed
heid, de perversie, de brutale nieuwsgierig
heid blijft primair, want nog niet in een 
wereld, nog niet voor verantwoordelijkhe
den en niet in een tijdsperspectief geplaatst.
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Balthus

Why have you that silk frock on, then?

Voor Balthus zijn de weken met Antoinette, 
en is de figuur zelf van Antoinette, met deze 
Kindtijd verbonden. Hij herinnert ze zich 
later als een zekerheid, en als een zekerheid 
waarop zijn kunst kan steunen. “Jij bent 
voor mij het beeld van de stralende kinder
tijd!”; “Mijn klein lief zusje! Natuurlijk gaat 
het om incest, ongetwijfeld, maar dan om 
de grote en zuivere incest uit het begin der 
tijden”; “Jij hoort tot de onbevlekte wereld 
van het kind en de schoonheid”; “Het is niet 
iedereen gegeven om plots, bevend van ge
luk en verbijstering, te staan voor het beeld 
van wat men altijd diep in zichzelf verbor
gen heeft meegedragen, voor het werkelijk 
geworden beeld van het geluk dat men reeds 
als klein kind voorvoelde... Oh Bébé, die 
gezel van toen élders terugvinden - zich 
herinneren !” Eén en ander geeft de maat aan 
wat Balthus verliest op het moment dat 
Antoinette, met Gin, in de wereld stapt: 
“Zijn hemel terugvinden en dan weer ver
liezen...” Antoinette: “Verjaagd zijn uit het 
mooie land van de kindertijd...”

Les trois soeurs

De correspondentie met Antoinette bevat 
een passage die, naast Wuthering Heights, 
een tweede basisbeeld geeft van de Kind
tijd en van Antoinette als sleutelfiguur. Men 
kan de passage verbinden met een van 
Balthus’ bekendste motieven uit de naoor
logse periode, dat hij in vele varianten ge
schilderd heeft: De drie zussen. [9] In een 
brief uit 1934 vertelt Balthus hoe hij bij het 
paardrijden in de buurt van Chantilly zijn 
gezelschap kwijtraakte en verdwaalde tot hij 
bij een afgelegen oude villa kwam. Hij treft 
er drie meisjes van elf of twaalf jaar in de 
tuin zonder begeleiding: “Die kinderen 
waren in het geheel niet verlegen, het was 
alsof ze me verwacht hadden, en nadat ze 
mijn paard gestreeld hadden, nodigden ze 
me heel beleefd uit om een kopje chocola
demelk te drinken.” Het gebeuren baadde 
in “een zacht en melancholisch droomachtig 
licht [...] Alles rondom ons hulde zich in 
mysterie. Die kinderen speelden het spel op 
bewonderenswaardige wijze mee.” Balthus 
telt de ervaring onmiddellijk op bij zijn her
inneringen aan Antoinette: “O Bébé, dat 
alles, dat was zozeer jij, zo helemaal jij, dat 
toen ik daar ben weggegaan, en hen achter
liet in de vaste overtuiging dat Oberon bij 
hen op bezoek was geweest, ik in de avond
schemering luid om jou geroepen heb...” De 
Kindtijd: een mengsel van onbeschroomd
heid, brutale durf, nieuwsgierigheid, over
moed, zin voor het wonderlijke - met het 
jonge meisje als sleutel.

“Minderjarige zinnelijkheid”

De beelden van Balthus zijn intiem zoals 
gedachten. Daarom zijn ze vanzelf ernstig 
en volstrekt zonder ironie. Ze richten zich 
niet tot iemand en hebben ook geen bij
sluiter die zegt hoe men moet kijken, om 
zo sommige manieren van kijken de pas af 
te snijden en andere naar voor te schuiven. 
Dat schept, gezien de protagonisten van de 
meeste beelden jonge meisjes en jonge 
vrouwen zijn die zich opmaken en/of wach
ten - ze kleden zich, ze soezen of lezen, ze 
hangen zelfverzonken en nonchalant rond,' 
ze spiegelen zich, ze spelen ‘patience’...- 
een onduidelijke kijksituatie. Als vanzelf 

■ voelt de kijker zich immers voor het beeld 
geplaatst als een indringer en een voyeur 
- met een voyeurisme dat zichzelf gemak
kelijk verontschuldigt, omdat het beeld toch 
medeplichtig is en de kijker provoceert? 
Balthus mag dan nog herhaaldelijk gezegd 
hebben dat zijn beelden absoluut niet ero-
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Studie voor ‘La Leçon de guitare’, 1934

tisch zijn, en zijn meisjesfiguren geen ver
leidsters zijn maar engelen, ze tonen zich 
toch maar zoals ze het doen? Voor het pre
ciseren van deze kwestie kan de vergelij
king met een literair equivalent behulpzaam 
zijn. Witold Gombrowicz heeft ongeveer 
gelijktijdig met Balthus’ eerste belangrijke 
schilderijen zijn roman Ferdydurke geschre
ven, en thema's daarvan later uitgewerkt in 
De Pornografie. [10] Gombrowicz be
schrijft de Kindtijd waarover Balthus het in 
de brieven heeft, maar niet sympathiserend 
en met de zekerheid van de herinnering zo
als Balthus, maar van buitenaf. Zijn basis
houding is de irritatie: een reactie die tege
lijk sceptisch en lucide is én vol zelftwijfel, 
omdat steeds onduidelijk is of het irriterende 
object dan wel de eigen sensibiliteit de reac
tie veroorzaakt. De zelfverzekerdheid, de 
dwaze overmoed, de gemakkelijke schoon
heid en de brutale durf van de jeugd zijn 
tegelijk zo onvolwassen en onnozel, en zo 
onweerstaanbaar aantrekkelijk en krachtig, 
dat de blik van buitenaf er nog gefascineerd 
door wordt terwijl ze ze ontmaskert. De fas
cinatie gaat, in zijn kern, uit van de onschuld 
- of van wat onschuldig lijkt. “Ja ze waren 
onschuldig, ook al waren ze het niet! Ze 
waren onschuldig in hun verlangen het niet 
te zijn. Onschuldig met een vrouw in hun 
armen! Onschuldig in vecht- en klop
partijen. Onschuldig als ze verzen voordroe
gen of biljart speelden. Onschuldig als ze 
aten en sliepen. Onschuldig als ze zich on
schuldig gedroegen. Altijd en immer door 
heilige naïveteit bedreigd, zelfs als ze bloed 
vergoten, folterden, verkrachtten of vloek
ten - alles om maar niet in onschuld te ver
vallen!”

De intrige van De Pornografie ge
bruikt dezelfde basiscomponenten als 
Wuthering Heights en als Balthus’ verhou
ding met Antoinette, maar dan als hypo
these: de schrijver Witold en zijn vriend 
Fryderyk verblijven op een landgoed waar 
ze de omgang van het zestienjarige meisje 
Henja met de opgeschoten jongen Karol be
spieden. Beiden, zelf uit de jeugd gesloten, 
gaan ervan uit dat Henja en Karol, verbon
den door hun jeugd en "minderjarige zin
nelijkheid”, wel geliefden moeten zijn: 
“Toen ze voor me uit liepen in dat hete ge
drang, hadden haar bewegingen eveneens 
op de één of andere manier ‘betrekking op’ 
hem en vormden een hartstochtelijke toe
voeging, toefluistering tot zijn bewegingen 
daar vlakbij in de menigte. Was dat heus? 
Was dat geen vergissing? [...] Zij stond, in 
een licht bloesje, marineblauwe rok en witte 
kraag, terzijde op haar ouders te wachten 
en maakte het slot van haar gebedenboek 
dicht. Hij... liep naar de muur toe, ging op 
zijn tenen staan en keek de andere kant op, 
ik weet niet waarnaar. Kenden zij elkaar? 
Doch hoewel elk van hen afzonderlijk was, 
sprong opnieuw en nog sterker hun harts
tóchtelijke harmonie in het oog: zij waren 
voor elkaar bestemd.” Wanneer Henja zich 
verlooft met een oudere, volwassen advo
caat, gaan de schrijver en zijn kompaan er
van uit dat dit voor Karol onverdraaglijk 
moet zijn, en ze trachten door het uitlokken 
Van expliciete seksualiteit de geheime rela
tie te bewijzen, en Henja zo in de ogen van 
de verloofde te compromitteren. Maar wat 
betekent het dat Henja en Karol naast el
kaar lopen, of samen een regenworm ver
trappelen? Of dat zé, binnen een zogenaamd 
regie-experiment van Fryderyk, hun blote 
voeten op elkaar laten rusten? Of: wat be
tekent het dat op Balthus’ schilderij een jong 
meisje met slaapwangen haar knie optrekt 
zodat tussen haar benen het wit van het 
broekje te zien is, of een meisje geknield een

Balthus

Jeune fille au chat, 1937

boek leest, of op een bankje achterover leunt 
en aan een touwtje trekt dat naar haar onder
buik wijst, en de rokjes opschuiven? Wat 
‘bewijst’ dit? Wat betekent onschuld hier? 
Gombrowicz beschrijft in De Pornografie de 
Kindtijd, niet als een herinnering, maar als 
een onbegrijpelijk vreemde, verloren toe
stand, die tegelijk fascineert en irriteert, en 
de beschouwer zo op zichzelf terugwerpt. 
Is de Kindtijd werkelijk deze volle wilde 
tijd waar het verlangen en de gedeelde ge
heimen alles bezetten en betoveren? Ont
dekken Witold en Fryderyk achter de ge
speelde onschuld een geheime waarheid, of 
zijn zij de pornografen, die met hun ver
hitte fantasie een simpele en ondubbelzin
nige ‘natuurlijke’ realiteit overschrijven?

Gombrowicz voert zowel in Ferdydurke 
als in De Pornografie het vertelstandpunt 
op als deel van de intrige. Hij beschrijft de 
Kindtijd onrechtstreeks, via de gefasci
neerde, in zichzelf gevangen en daarom 
onbetrouwbare blik van de verteller. Het 
complexe vertelstandpunt blokkeert voor de 
lezer de weg naar een fantasie of dagdroom. 
Hiermee vergeleken zijn de schilderijen van 
Balthus normaal en eenvoudig: ze defi
niëren de positie van de toeschouwer niet 
en ze anticiperen niet op zijn blik. Enkele 
uitzonderingen - precies daarom zijn deze 
wél erotische schilderijen - bevestigen de 
regel. Alice devant le miroir is het levens
groot portret van een halfnaakte vrouw, die 
haar knie optrekt en op een krukje steunt, 
terwijl ze zich kamt en uit het doek kijkt. 
De titel duidt niet alleen de frontaliteit van 
het beeld en de blik van de vrouw, maar 
verklaart de setting: de toeschouwer is hier 
als voor een ‘one way’-screen geplaatst. “Le 
miroir, c’est le spectateur”: de toeschouwer 
is de spiegel. [11] In La Leçon de guitare 
trekt een vrouw een jong meisje met bloot 
onderlichaam over haar knieën en betast 
haar. Balthus heeft van dit werk steeds ge
zegd dat het om een jeugdige provocatie 
ging, en hij heeft de reproductie en het to
nen van het werk lang verboden. De twee 
erotische werken zijn echter sleutelwerken, 
precies omdat ze inderdaad - elk op een 
andere wijze - doen wat Balthus in zijn an
dere beelden vermijdt: ze richten zich recht
streeks tot de toeschouwer en rekenen diens 
blik mee. De toeschouwer is betrokken: in 
Alice als voyeur, in La Leçon als de volwas
sen getuige van de brutale initiatie. La Leçon 
toont bovendien niet de Kindtijd, maar de 
‘volwassen’ initiatie in de expliciete seksua- 
liteit, die de volheid van de diffuse erotisering 
van de Kindtijd verstoort en vervangt door 
de dubbelheid van een neutrale sociale fa
çade en het geheim van de seks. Balthus roept 
in de rest van zijn werk een Kindtijd op vóór 
de initiatie, en hij maakt daarom beelden die 
geen weet hebben van beschouwers en hen 

geen positie toewijzen. Doordat de beeld- 
structuur voor de beschouwer geen plaats 
voorziet, komt die beschouwer voor deze 
beelden altijd op een onzekere plaats te
recht. (Hij krijgt niet de positie van 
Gombrowicz’ lezer, maar die van diens 
vertelstandpunt-in-het-verhaal.) Balthus 
ontzegt de beschouwer het plezier van een 
‘juist’ - zelfs een verboden of medeplich- 
tig - kijken. De simpele omstandigheid dat 
dè beschouwer toch naar schilderijen kijkt 
die intiem zijn, en die zijn blik niet verwach
ten, trekt deze uit hun innerlijkheid (of: uit 
hun ‘onschuld’) en maakt ze complex op 
de manier waarop Witold en Fryderyk het 
leven van Henja en Karol complex maken. 
De beschouwer ziet Balthus’ beelden steeds 
van buitenaf en achteraf, en hij kan nooit 
meer uit elkaar halen wat hij ziet en wat hij 
zich voorspiegelt. Hij weet niet meer of die 
beelden verdoken geïnitieerd en dus toch 
schuldig zijn, dan wel of hij de Pornograaf 
is. Dit geldt zelfs, en in het bijzonder, voor 
het schilderij dat als een remake van La 
Leçon gelezen kan worden, en één van 
Balthus’ handvol sleutelwerken is: La 
chambre. Het levensgrote, monumentale 
schilderij toont hoe een dwergachtig kind 
een gordijn opentrekt, en licht laat vallen 
op een zittende naakte vrouw die onaan
dachtig de benen spreidt en het hoofd ach
terover werpt. Het kind zegt ‘Kijk!’ en ont
hult, het beeld is daarom ànders en meer 
direct dan Balthus overige beelden, maar 
anders dan in La Leçon is de beschouwer 
niet inbegrepen, maar zijdelings de getuige 
van een ‘begin’ en een ontdekking die hij 
niet kan delen en niet kan verstaan. La 
chambre laat - zeker voor de mannelijke 
blik — geen ruimte voor identificatie.

Devant Ie miroir

Wanneer de schijn van onschuld onver
draaglijk wordt, wil de volwassene de 
vreemdheid en onbegrijpelijkheid van de 
fascinerend-irriterende Kindtijd breken door 
het eigen simpel geheim - sex - op te drin
gen: door te ‘initiëren’. Balthus’ meditatieve 
beelden houden de beschouwer echter op 
afstand, niet alleen door niet terug te kij
ken, niet alleen door hun onverwachte 
monumentaliteit, maar ook door de bijzon
dere manier waarop Balthus zijn figuren 
kiest en vormt, en situaties componeert. 
Russell en Clair en anderen hebben vol
doende laten zien hoe in elk van Balthus’ 
beelden vele lagen van impliciete referen
ties, letterlijke ontleningen en vervormin
gen, genomen uit de hele traditie van de 
Westerse schilderkunst tot de kinder
literatuur, bovenop elkaar liggen of ver
mengd worden. Het samenzien van het 
oeuvre in een tentoonstelling als die van het 

Palazzo Grassi of in de Catalogue raisonné 
maakt bovendien duidelijk hoe beperkt de 
stock van Balthus’ motieven en hoe dicht 
het web van interne referenties eigenlijk is. 
Balthus werkt - tot in zijn landschappen 
toe - op enkele basisbeelden, enkele plaat
sen, houdingen, uitdrukkingen en figuren, 
die hij steeds herneemt in zwakke en sterke 
varianten, net zoals religieuze schilders 
madonna’s schilderen. Zo wordt, zelfs wan
neer men slechts enkele werken gezien 
heeft, de onmiddellijke toegankelijkheid 
van de beelden, en het gemak waarmee de 
beschouwer kan wegdromen in wat ze voor 
hem of haar oproepen, tegengegaan door 
hun nadrukkelijke ‘kunstigheid’. Balthus 
maakt zijn geheugenbeelden met perspec
tief- en proportieverstoringen, met andro
gyne lichamen en uitvergrote gezichten, met 
een kalme bewegingsloosheid, bizarre ges
tes en stuurse houdingen die bevreemden 
en de herinnering vasthouden, met enkele 
poses die steeds herhaald worden. Precies 
doordat deze vreemdheid als artistiek en dus 
gezocht herkend wordt, werpen deze beel
den de toeschouwer op zichzelf terug, en 
houden hem in die ongemakkelijke positie, 
waarin hij zich niet met het beeld kan ver
binden. Hij staat voor het beeld als voor de 
Kindtijd: als een spectateur devant le miroir. 
Hoe het verschil maken tussen wat hij ziet 
en wat hij zelf is en geweest is? We kunnen 
ons niet herinneren of de wereld en het le
ven begonnen zijn als paradijs of als chaos, 
we kunnen niet beslissen of Balthus’ Kind
tijd van engelen is of van monsters.

Noten

[1] Documentair gezien zijn de belang
rijkste publicaties over Balthus de catalogen 
van het Centre Pompidou en het Palazzo 
Grassi: Balthus. Centre Georges Pompidou, 
Musée national d’art moderne, Paris, 
5 novembre 1983-23 janvier 1984/The 
Metropolitan Museum of Art, New York, 
21 février-13 mai 1984, Paris, 1983; Jean 
Clair (red.), Balthus, Milano, Bompiani, 
2001. Daarnaast is er de oeuvrecataloog: 
Virginie Monnier & Jean Clair (red.), 
Balthus. Catalogue raisonné de l’oeuvre 
complet, Paris, Gallimard, 1999, met zeer 
uitgebreide bibliografie. De catalogus van 
1983 verzamelt de belangrijkste kritieken 
en commentaren van voor 1983.
[2] Balthus. Correspondance amoureuse 
avec Antoinette de 'Watteville 1928-1937, 
Paris, Buchet/Chastel, 2001. Om het noten
apparaat en de tekst niet te verzwaren ver
meld ik, op een uitzondering na, de refe
renties en de originele tekst van de verwij
zingen niet. De meeste fragmenten zijn ver
want aan andere passages en verwisselbaar. 
Gezien het boek chronologisch geordend is, 
is het verhaal gemakkelijk te volgen en kan 
men de citaten trouwens zonder veel moeite 
terugvinden.
[3] Balthus heeft dit geantwoord op de 
vraag van John Russell naar biografische 
informatie, ter voorbereiding van zijn 
cataloogtekst voor de Tate Gallery 1968. 
Geciteerd door Stanislas Klossowski in zijn 
inleiding bij Balthus, Thames & Hudson, 
1996.
[4] De theoretische implicaties van dit ar
gument heb ik besproken in Douce 
Métamorphose! Over gemaskerd spreken en 
het respect voorde tekst, in: Tijdschrift voor 
Filosofie, jg. 60, nr.l, maart 1998, pp. 157- 
168.
[5] Ik gebruik Emily Brontë, Wuthering 
Heights, London, Penguin Books, 1995. De 
afgewerkte tekeningen van Balthus zijn 
opgenomen in de beide catalogen vermeld 
in noot [1], telkens met een aantal schet
sen; de Catalogue raisonné is wat betreft 
schetsen en studies natuurlijk het meest 
volledig.
[6] Op. cit. (noot 2), pp. 158-159.
[7] Mémoires de Balthus. Recueillis par 
Alain Vircondelet, Paris, Ed. de Rocher, 
2001.
[8] Pierre Klossowski's tekst is geher- 
publiceerd in de cataloog van Parijs, 1983 
(cfr. noot 1), pp. 80-85: Du tableau vivant 
dans la peinture de Balthus.
[9] Balthus werkt op Les Trois Soeurs, in 
vele variaties en verwante motieven, voor
namelijk vanaf 1955-1956. Hij beschrijft het 
voorval in de Correspondance amoureuse, 
pp. 177-178.
[10] Witold Gombrowicz, Ferdydurke, 
Amsterdam, Athenaeum, 1981; De Porno
grafie, Amsterdam, Athenaeum - Polak & 
Van Gennep, 1969. Ik citeer uit Ferdydurke, 
pp. 29-30 en De Pornografie pp. 27-28.
[11] Op. cit. (noot 2), p. 158.
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Kracht en karakter van de schelm
Ambivalentie in de prentenboeken van Wilhelm Busch en Heinrich Hoffmann

Katrien Vloeberghs

Over Duitse kinderliteratuur uit de negen
tiende eeuw is men het globaal eens dat zij 
een smetteloze en harmonieuze wereld 
creëert, waarin conflictsituaties, en dan 
vooral wrijvingen met de ouderlijke autori
teit, worden gemeden. In een wereld, gere
geerd door de wetten van de ouders, is het 
ongehoorzame kind een potentiële stoor
zender. “De verlopen zoon en de verdorven 
dochter belichamen in de orde van de ouders 
[...] een element van primaire wanorde of 
tegenorde.” [1] De verlichte pedagogie en 
de daarbij aansluitende kinderliteratuur 
trachten die storing meester te worden door 
de norm voor de gewenste houding tegen
over autoriteit te benadrukken.

Dit eenduidige model gaat echter niet 
volledig op voor de prentenboeken van 
Heinrich Hoffmann en Wilhelm Busch. Hun 
grotere complexiteit verklaart wellicht dat 
ze niet enkel onmiddellijk bij hun verschij
ning internationaal succes kenden, maar 
ook vandaag nog bekend zijn en gelezen 
worden. Een nauwkeurige analyse van 
Hoffmanns Struwwelpeter en Buschs Max 
und Moritz, Fipps derAffe en Eispeter leert 
dat ze een ambivalente betekenis en bood
schap bevatten, doordat ze zich richten op 
meer dan één doelgroep, op kinderen én hun 
opvoeders. Onderzoekers hebben al gewe
zen op elementen die de verhalen van Busch 
en Hoffmann onderscheiden van de tradi
tionele negentiende-eeuwse kinderliteratuur 
in Duitsland. Maar hun interpretaties blij
ven ervan uitgaan dat de traditionele moraal 
in de verhalen van Busch en Hoffmann 
centraal staat. Wat daarvan afwijkt, be
schouwt men als geïsoleerde, verbrokkelde 
elementen die losstaan van de eigenlijke 
boodschap. Bovendien hebben deze inter
pretaties de disparate, vreemde elementen 
gereïntegreerd in een ander, al even morali
serend systeem. [2] We willen echter beto
gen dat de breuklijnen van de teksten gelo
kaliseerd zijn in hun repressieve en bestraf
fende boodschap, en dat ze er niet los van 
staan. Ten grondslag aan deze verhalen ligt 
een volledige, subversieve en niet te recupe
reren subtekst.

De manifeste inhoud van het verhaal 
veronderstelt een moreel akkoord tussen 
auteur en lezer, en verzekert de opvoeder er 

zo van dat het allemaal pedagogisch verant
woord is. Ach, was muss man oft von bösen/ 
Kindem horen oder lesen!/Wie zumBeispiel 
hier von diesen, / Welche Max und Moritz 
hiessen. Men kan de verhalen van Hoffmann 
en Busch lezen als traditionele type- 
voorbeelden van intimidatieverhalen: on
gehoorzame kinderen worden wreed maar 
rechtvaardig gestraft. Met vuur spelen leidt 
tot radicaal opbranden, weigeren je soep op 
te eten leidt tot de hongerdood, en als je 
duimzuigt, verlies je hem vroeg of laat. 
Nadat de rebellen gestraft zijn, is de orde 
hersteld. De les lijkt duidelijk genoeg, en 
toch blijkt bij nadere analyse dat dit patroon 
vooral functioneert als een beschermende 
deklaag om een ander, onderliggend ver
haal te verbergen. Heimelijk laten de verha
len van Busch en Hoffmann altijd de moge
lijkheid open om er een desoriënterende en 
zelfs subversieve houding in te lezen. Men 
kan zulke alternatieve boodschappen op
sporen op twee niveaus: de karakterisering 
van de protagonisten, en de betrouwbaar
heid van de vertellende instantie. De kinder
lijke protagonisten demonstreren onophou
delijk hun onvermoeibare flexibiliteit, hun 
anarchistische vitaliteit en een archaïsche, 
triomferende weerstand tegen elke opvoed
kundige poging hen in het gareel te krijgen. 
De motieven voor hun acties zijn in wezen 
nooit tot eigenbelang te herleiden. Som
mige beschrijvingen verraden de sympathie 
van de auteurs voor de vrolijke overmoed, 
voor het exces van bandeloze energie. De 
autoriteit van die strenge en moraliserende 
verteller is dan ook allerminst vanzelfspre
kend. Zijn discours blijkt doorspekt met 
verkeerde conclusies, logische tegenstrij
digheden en verwijzingen naar onderling 
botsende wereldbeelden en waarden
systemen.

Recuperatie gefaald

De beroemde Diogenesgeschiedenis van 
Busch, waarin twee jongens onder Diogenes’ 
rollende ton worden verpletterd nadat ze 
met de filosoof de spot hadden gedreven, 
kreeg een met geheven wijsvinger uitge
sproken slotzin: Das kornmt von das. Het 
pompeus klinkende zinnetje suggereert een 
natuurlijk, bijna noodlottig evenwicht tus
sen oorzaak en gevolg, tussen de overtre
ding van de regel en het herstel van de orde 
door bestraffing. Door het gebruik van een 

kromme syntaxis biedt Busch echter, iro
nisch, de kans aan de lezer om zich te richten 
op de al even kromme redenering van de 
moraliserende instantie. Dat is exempla
risch voor één van de strategieën waarmee 
Hoffmann en Busch de geloofwaardigheid 
van de traditionele intimidatieverhalen on
dermijnen. De afloop van de geschiedenis
sen in Struwwelpeter, Max und Moritz, Fipps 
der Affe en Eispeter vertoont een opval
lende discrepantie tussen de ernst van het 
vergrijp en die van de straf, tussen een 
betrekkelijk onschuldige handeling en de 
buitenproportionele repercussies. De lijst 
van bestraffingen is dan ook indrukwek
kend: de protagonisten - allemaal kinderen 
en ook een aap - worden in elkaar geslagen, 
gestoken, gebeten en gekrabd, bijna ver
dronken, weggeblazen, verminkt door een 
reusachtige schaar, publiek te kijk gezet, 
belachelijk gemaakt, verbrand, verhongerd, 
doodgeschoten, gebakken in een witheet 
gloeiende oven, gemalen, diepgevroren, 
weer ontdooid en bewaard in de voorraad- 
kelder.

Sommige van die straffen kunnen ra
tioneel verantwoord worden, andere dan 
weer niet. V an een verlichte pedagogie mag 
men verwachten dat ze werkt met waar
schuwingen die zich houden aan de rede
lijke wetten van causaliteit en proportiona
liteit. Dat een aantal straffen uit de prenten
boeken ook een mythische en irrationele 
dimensie hebben, wijst erop dat die ratio 
niet alles controleert. Afgezien van de lo
gische gevolgen van onvoorzichtig of wild 
gedrag, zijn we getuige van de werking van 
elementaire natuurkrachten, worden er le
gendarische, magische figuren ten tonele 
gevoerd en vinden onmogelijke gedaante
verwisselingen plaats. De behoefte om het 
magische en het ‘unheimliche’ op te roepen 
en om straffen uit te besteden aan bovenna
tuurlijke krachten, demonstreert niet alleen 
het failliet van de rationele pedagogie, maar 
bevrijdt de gezaghebbende instanties ook 
van hun aansprakelijkheid.

Inspanningen om de archaïsche krach
ten meester te worden en hen in dienst te 
stellen van het pedagogische project zijn 
omwille van de aard van deze krachten 
gedoemd om te mislukken. Waar een jon
gen vloeibaar wordt - of ‘liquide’: de ver
wantschap met liquideren is duidelijk - en 
waar de haas op de jager schiet, vallen 
categorieën en structuren uit elkaar. Men 

ervaart het ‘unheimliche’ en het mythisch- 
magische in hun overweldigende, alles ver
storende aanwezigheid. De mythische we
zens die in Struwwelpeter optreden, Sint- 
Nicolaas met de reusachtige inktpot en de 
duivelse duimenknipper, behoren uitgere
kend tot die kinderlijke fantasiewereld die 
verlichte pedagogen onvermoeibaar bestrij
den. Filantropijnse inspanningen om wilde 
elementen die de orde van alledag bedrei
gen, te domesticeren en in te schakelen voor 
een ernstige opvoeding, leiden alleen maar 
tot het omgekeerde resultaat. De pijnlijke 
symbolische castratie van Konrad in 
Hoffmanns Daumenlutscher wordt niet ge
volgd door zijn socialisatie. Het statische en 
definitieve karakter van de laatste scène 
suggereert eerder het tegendeel: Ohne 
Daumen steht er dort, / die sind alle beide 
fort. Het is onwaarschijnlijk dat Konrad 
voortaan een nuttig lid van de maatschappij 
zal zijn. De impliciete boodschap in deze 
verhalen luidt dat men mythische oer
krachten niet kan inschakelen voor con
structieve maatschappelijke doeleinden. Bij 
elke poging om deze archaïsche elementen 
te beheersen en hun werking te dirigeren, 
slaan ze om in een autonome en dynamische 
tegenkracht.

Schelmse protagonisten

Het onafwendbare van deze excessieve lo
gica verraadt dat de protagonisten in de 
verhalen van Busch en Hoffmann op een 
fundamenteel niveau met deze archaïsche 
natuurkrachten verwant zijn. Men kan deze 
figuren in verband brengen met verschil
lende literaire tradities die een archaïsche 
anarchie thematiseren: zo met de iconografie 
van de schelm( ‘the trickster’, ‘der Schelm’) 
en met mythische figuren zoals de vloeibare 
en vervloeiende Undine, of haar tegenpool, 
de versteende en verstenende Medusa. Dat 
situeert de figuren van Busch en Hoffmann 
meteen in een domein dat ontsnapt aan 
verlicht gemoraliseer.

Vooreerst zijn er de significante gelij
kenissen met de verschijningsvormen van 
de schelm, de amorele stoorzender die het 
schijnbaar harmonieuze burgerlijke huis
houden binnendringt. Essentieel aan de 
schelm is dat hij of zij rebelleert tegen elk 
vastgelegd systeem, tegen orde en regels. 
Het archetype van de schelm belichaamt 
een dynamisch en flexibel denken. De 1 5
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schelm is dus niet gebonden aan een onver
anderlijke verschijningsvorm of aan een 
stabiele identiteit, en nodigt ons ook uit “om 
behagen te scheppen in het zoekraken van 
begrenzingen, in de versnippering en 
afkalving van de randen en het zelf’. [3] 
Enkele citaten uit de inleiding tot de avon
turen van Fipps, de schelmachtige aap van 
Busch, illustreren de veranderlijkheid en 
wispelturigheid van de schelm: "Selten zeigt 
er sich bestandig”, of nog, “So ist der 
Schlechte, dass er immer was anderes 
möchte”. De ritmiek van Hoffmanns tekst, 
wanneer hij Philipps gewiebel op zijn stoel 
beschrijft - Er gaukelt / und schaukelt / er 
trappelt fund, zappelt - verraadt een geheim 
plezier in het wankele en instabiele dat deze 
‘Zappelphilipp' ten voeten uit tekent, en 
nodigt de lezer uit hetzelfde te voelen.

De schelm is de tegenpool van de 
cultuurheld. [4] Helden protesteren bewust 
tegen bestaande wantoestanden of macht
structuren. Ze gedragen zich constructief en 
handelen doelbewust, om zo bij te dragen 
aan een betere en eerlijke wereld. De schelm 
daarentegen is allerminst geïnteresseerd in 
de verbetering van bepaalde situaties, niet 
voor anderen maar zeker niet voor zichzelf. 
Het handelen van de schelm is niet doelge
richt of systematisch. [5] Buschs protago
nist Fipps vertoont precies deze eigenschap
pen. Hij is geen Robin Hood die kwetsbare 
leden van de maatschappij in bescherming 
neemt; maar waarom redt hij dan wel baby 
Elise van de vuurdood? Waarom speelt hij 
vredig muziek met de kat en de hond van het 
huis, en grabbelt hij, de scène daarna, een 
snee brood uit de handjes van een peuter, 
om vervolgens een oude mankende bede
laar onder de voet te lopen? Fipps is, zoals 
ook de kinderen in deze verhalen, niet im
moreel, maar amoreel.

Triomfantelijke zelfvernietiging
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Wanneer de lezer de protagonisten van 
Hoffmann en Busch als belichamingen van 
anarchistische krachten interpreteert, wordt 
het mogelijk hun lotgevallen niet te be
schouwen als een ondergang, veroorzaakt 
door bruut geweld - zoals de actuele inter
pretaties betogen - maar als een auto- 
destructieve triomf. Schelmen bevinden 
zich, met hun vele veranderlijke verschij
ningsvormen, in een anarchistische zijns- 
toestand die vastgeroeste en van buitenaf 
opgelegde Fremdbestimmungen, beperkin
gen en structuren kan ondermijnen. Door 
natuurwetten met de voeten te treden, dagen 
de kinderen en de dieren het verloop van de 
rationeel verklaarbare gebeurtenissen uit. Dé 
literatuurwetenschapper Peter von Matt on
derscheidt twee categorieën van subversieve 
strategieën die van een verandering in de 
fysische aggregaatstoestand gebruik maken: 
de strategie van Undine en die van Medusa, 
het vervloeien en het verstarren. “Tegenover 
het vloeiende, vliegende, brandende en uit
dijende staat het bevrorene, verlamde, uit
gebluste en verstijfde.” [6] Van alle moge
lijkheden die hij opnoemt, vindt men in de 
verhalen van Busch en Hoffmann minstens 
één voorbeeld terug. Von Matts eerste cate
gorie vindt niet alleen toepassing in een my
thische gestalte als Undine, maar ook in haar 
slechts op het eerste gezicht verschillende 
verwanten: brandend Paulinchen, vliegende 
Robert, smeltende Peter, wiebelende Philipp. 
Hun contouren vervagen, hun ‘zelf verliest 
zich in de omgeving. De tweede categorie, 
die van de Medusa, vinden we terug in de 
statische verschijning van Struwwelpeter 
op zijn voetstuk, in de verhongerende 
Kaspar, in Eispeter in bevroren toestand, in 
de vermalen Max en Moritz en de neerge
schoten Fipps.

Al deze kleine spelbrekers zitten bar
stensvol energie, die ofwel mateloos wordt 
uitgestoten om verkrampte burgers in huis
rok, slaapmuts en al op te blazen, ofwel 
inwendig wordt opgekropt om de voorspel
bare loop der dingen te saboteren, bijvoor
beeld - bij Kaspar — het groot worden. De 
strategieën wisselen tussen de polen van 
extreme bewegingsenergie en extreme sta
sis. Wat beide polen gemeen hebben, is hun 
verzet tegen het compromis en de burger
lijke deugd van de gematigdheid, kortom: 
hun afkeer van middelmaat.

Door hun excessieve energie bezitten 
de protagonisten de kracht om te weerstaan 
aan elke socialisatiepoging. Eispeter valt in 
ijskoud water, waarna de reusachtige ijs
blok waarin hij is veranderd, vlakbij de 
kachel wordt ontdooid. Vervolgens verwacht 
men dat de onvoorzichtige vlegel tot inzicht 
zal komen over zijn roekeloos gedrag, en 
dat hij wijs zal besluiten nooit meer onge
hoorzaam te zijn. Eispeter weigert zich ech
ter in de bestaande orde te herintegreren: hij 
verandert liever nogmaals van aggregaats
toestand, en smelt dit keer tot een dikke 
vloeistof, een vormeloze (!) brei, die in een 
pot wordt bewaard tussen de voorraad au-

Als die Mutter kommt nach Haus, 
sieht der Konrad traurig aus. 
Ohne Daumen steht er dort, 

die sind alle beide fort.

gurken en de boter. Interessant is daarbij dat 
‘liquide’ twee betekenissen heeft, die beide 
van toepassing zijn op het literaire motief 
van de schelm én op de toestand van Eis
peter. Het adjectief ‘liquide’ verwijst naar 
een aggregaatstoestand en is tevens het te
gengestelde van alles wat stevig en stabiel 
is. De mislukte poging om een kind te vor
men en te kneden volgens wetten die de 
ouders als natuurlijk beschouwen, wordt 
langs plastische weg aangetoond.

Met een atletische zwaai zwiert de aap 
Fipps een spiegel in het gezicht van de kap
per: Der Spiegel klirrt, die Hand erlahmt; / 
Der Meister Krüll ist eingerahmt. Is het te 
ver gezocht om zowel in het motief van de 
spiegel als dat van de verlamming èen ironi
sche echo van de Medusamythe te herken
nen? Bovendien verwijst de literaire topos 
van de spiegel naar het individuatieproces 
in de menselijke ontwikkeling, naar de lang
zaam verworven afscheiding tussen subject 
en object, binnen en buiten, zelf en ander. 
De act van het breken van de spiegel wordt 
dan een metafoor.voor Fipps weigering om 
een autonoom individu te worden. [7] Geen 
wonder: het vastleggen van de grenzen van 
het ik en de scheiding tussen ik en omgeving 
zouden het einde betekenen van Fipps sub
versieve existentie. Medusa’ s verlammende 
kracht gaat teloor wanneer ze gedwongen 
wordt om in een spiegel te kijken. Max’ en 
Moritz’ grondige eliminatie - ze worden 
tussen molenstenen vermalen - kan in dit 
licht beschouwd worden als de ultieme wei
gering om herkenbaar en, bijgevolg, grijp
baar te zijn. Hier kann man sie noch 
erblicken, fein geschroten und in Stücken, 
doch sogleich verzehretsie, Meister Müllers 
Federvieh. Ondanks de radicale afloop van 
deze verhalen behouden de protagonisten 
op schelmse wijze hun onverwoestbaar ka
rakter. [8]

De auteur als schelm

De inleidende verzen van de hier geanaly
seerde verhalen van Busch en Hoffmann 
stelen de verteller expliciet aanwezig. Deze 
vertelsituatie creëert steeds de mogelijk
heid yan een discrepantie tussen de verzwe
gen mening van de auteur en de commenta
ren van de verteller op de verhaalde gebeur
tenissen. Het is opmerkelijk hoe vaak de 
verteller in deze verhalen in kromme rede
neringen vervalt. Hij trekt onzinnige of zin
loze conclusies, veronderstelt een causaal 
verband tussen van elkaar onafhankelijke 
waarnemingen en argumenteert met ver
schillende onverzoenbare paradigma’s te

gelijk. Significant genoeg wordt dit vreemde 
narratieve gedrag vooral duidelijk in de 
scènes die niet alleen vertellen maar ook 
commentaar leveren en oordelen vellen.

Een voorbeeld van zo’n pseudo- 
logische redenering vinden wé in de drie 
laatste strofen van de avonturen van Max en 
Moritz, de plaats waar men traditioneel een 
moraliserend oordeel verwacht. Inderdaad, 
elk slachtoffer van de streken van Max en 
Moritz levert commentaar op hun welver
diende straf. Maar er zijn twee uitzonderin
gen die niet worden verklaard in de tekst. 
Verrassend genoeg blijkt dat noch de boer, 
die de molenaar het bevel gaf de kinderen te 
vermalen, noch de molenaar, die dat bevel 
uitvoerde, een woord te zeggen hebben. 
Doch der brave Bauersmann/Dachte: Wat 
geiht meck dat an! “Wat heb ik daarmee te 
maken?”: het is nogal evident dat ‘de brave 
boer’ wel de laatste is die het recht heeft om 
dat te zeggen. Zoveel onverschilligheid keert 
zich uiteindelijk tegen de boer zelf: de fatale 
afloop kan hem zo weinig schelen, dat zijn 
moordzuchtige straf niet eens door een mo
raliserende les gemotiveerd kan zijn, maar 
alleen door puur sadisme. Het stilzwijgen 
van de molenaar, die het verdict van de boer 
uitvoerde, bevestigt deze wreedheid in de 
hoedanigheid van een acte gratuit: degene 
die de kinderen uiteindelijk doodt, was niet 
eens één van hun slachtoffers.

Eén van de elementen die de betrouw
baarheid van de verteller ondermijnen, is 
het vocabulaire waarmee hij de stoute stre
ken van de vlegels beschrijft. Herhaaldelijk 
schrijft Busch aan Max en Moritz precies 
die eigenschappen toe die doorgaans als 
representatief gelden voor de burgerlijke 
orde. Alsof ze de beste vertegenwoordigers 
waren van de burgerlijke arbeidsmoraal, 
maakt de verteller van de deugnieten vlij
tige ambachtslui; zo wanneer ze “gar nicht 
trage” een wig zagen in de brug die Schneider 
Bock zal doen vallen. De verteller vermengt 
woordkeuzes die bij volkomen tegenstrij
dige paradigma’ s horen. De heterogene taal 
laat verschillende waardesystemen met el
kaar botsen. De vrome Herr Lehrer Lampei, 
wiens naam suggereert dat hij nog maar een 
zwak afschijnsel van de Verlichting is, ver
eert niet alleen elke dag God met orgelmu
ziek in de kerk, maar is ook “von dem Tobak 
ein Verehrer". Een typisch burgerlijk dis
cours dat gericht is op gebruikswaarde en 
profijt, wordt met een religieus of ethisch 
getint vocabulaire vermengd. Weduwe Bolte 
denkt dat het maar het beste is om haar 
kippen, op ingenieuze wijze door Max en 
Moritz gewurgd, “ganz im stillen und in 

Ehren / gut gebraten zu verzehren” (mijn 
nadruk). Busch verbergt de contradictie 
zelfs door deze inhoudelijk botsende woor
den te laten rijmen: het rijm fungeert als 
een beschermende laag die de dissonantie 
bedekt, als een strategie van harmonisering. 
Door onverzoenbare termen “Ehren” en 
“verzehren” toch te laten rijmen, bekriti
seert Busch niet alleen de burgerlijke reflex 
om confrontaties te vermijden en conflicten 
te maskeren, maar ontmaskert hij tegelijk 
utilitarisme en opportunisme als de uitein
delijke standaard van alle burgerlijke waar
den. In Hoffmanns Zappelphilipp wordt dit 
nuttigheidsdenken eens te meer ondermijnd 
door de verkeerde inschatting van de gevol
gen van Philipps rusteloosheid. Door zijn 
gewip is Philipp met zijn stoel achterover 
gevallen en heeft hij alles wat op tafel lag 
met zich meegetrokken. Und die Eltem 
stehn dabei. / Beide sind gar zomig sehr, / 
haben nichts zu essen mehr. Zou er echt 
niets meer te vinden geweest zijn in hun 
schapraai? In elk geval lijken ze zich er 
nauwelijks zorgen over te maken dat hun 
zoon zijn nek wel kon hebben gebroken! De 
potsierlijke verschijning van Lampei en het 
pathetische appèl om met de ouders van het 
wiebelkind mee te voelen, lijken een welge
komen schaduw te werpen op de verteller en 
op de grijze en verstarde “Moral dieser 
ganzen Geschicht"".

In het schrijven en tekenen van verha
len die weerstand bieden aan elke pedagogi
sche recuperatie, gedragen Hoffmann en 
Busch zich ook zelf als schelmen. Hun 
figuren, tekeningen en rijmen zijn niet meer 
weg te denken uit de literaire overlevering, 
maar hebben nauwelijks bijgedragen aan 
opvoedkundige projecten om wilde kinde
ren te temmen. Hun specifieke moralise
rende impact kan doorheen de jaren varië
ren, maar hun onloochenbare verdienste 
blijft hun onverwoestbaarheid - een 
schelmse eigenschap bij uitstek.

Noten

[1] Peter von Matt, Verkommene Söhne, 
missratene Töchter — Familiendesaster in 
der Literatur, München/Wien, Carl Hanser 
Verlag, 1995, p. 23.
[2] Zie: Marie-Luise Könneker, Dr. 
Heinrich Hoffmanns “Struwwelpeter”, 
Stuttgart, Metzler Verlag, 1977; Winfred 
Kaminsky, Antizipation und Erinnerung. 
Studiën zur Kinder- und Jugendliteratur in 
padagogischer Absicht, Stuttgart, M und P 
Verlag für Wissenschaft und Forschung, 
1992; Walter Pape, ‘Zwar man zeuget viele 
Kinder’: Das Vaterbild bei Wilhelm Busch, 
in: Michael Vogt (red.), Die boshafte 
Heiterkeit des Wilhelm Busch, Bielefeld, 
Aisthesis Verlag, 1988, pp. 153-182. In deze 
studies recupereren de onderzoekers de af
wijkingen van de officiële moraliserende 
boodschap op verschillende manieren. Een 
frappant voorbeeld is Könnekers psycho
analytische interpretatie, volgens dewelke 
de desoriënterende elementen in de tekst 
een effect van sublimatie zouden veroorza
ken en zo zouden bijdragen aan de catharsis 
van de lezer.
[3] Susan Bordo, Feminism, Postmoder
nism and Gender Scepticism, in: Linda 
Nicholson (red.), Feminism/Postmodemism, 
London, Routledge, 1990, p. 144.
[4] Elisabeth Lenk, Die unbewusste 
Gesellschaft, München, Matthes und Seitz 
Verlag, 1983, pp. 45-47.
[5] “Auch wenn in den Streichen von 
Fipps, [...] und anderen Tâtem egoïstische 
Motive mitschwingen, so werden sie im 
Augenblicke des Triumphes abgeworfen.” 
Peter Bonati, Zum Spielcharakter in Buschs 
Bildergeschichten, in: Michael Vogt (red.), 
Die boshafte Heiterkeit des Wilhelm Busch, 
Bielefeld, Aisthesis Verlag, 1988, p. 86.
[6] Peter yon Matt, Liebesverrat. Die 
TreUlosen in der Literatur, München/Wien, 
Carl Hanser Verlag, 1989, p. 221.
[7] Peter Bonati beschrijft de protagonis
ten als “Menschen [...] in einem Zustand 
vor der Individualitat”. Zie op. cit. (noot 5), 
p. 89.
[8] C.W. Spinks, Semiosis, Marginal Signs 
and Trickster. A Dagger of the. Mind, 
Houndmills a.o., MacMillan, 1991, p. 185.

De afbeeldingen bij deze tekst zijn pren
ten van Heinrich Hoffmann. Ze illustre
ren het verhaal Die Geschichte vom 
Daumenlutscher, opgenomen in zijn 
verhalenbundel Der Struwwelpeter oder 
lustige Geschichten und drollige Bilder, 
Frankfurt am Main, 1845.1 6
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Uit de blokkendoos - notities over betutteling

Bart MEULEMAN

Toen we klein waren, in de jaren zestig, 
werden we op het scherm in de huiskamer 
toegesproken door mannen met sikken, bril
len en strikken. Het was alsof ze op de kan
sel stonden, achter de lessenaar zaten, ze 
klonken alleszins vanuit de hoogte. De 
staatsomroep voedde het volk op, met vrien
delijke maar besliste hand. Ze had steevast 
de bedoeling om het volk, dat zoals het een 
volk toen betaamde, in onwetendheid 
leefde, het nodige bij te brengen. Onze 
staatsomroep, de BRT, bracht ons kennis bij, 
of kritische zin of morele waarden. Niet dat 
het volk ooit volleerd zou kunnen geraken. 
De geduldig belerende toon van deze man
nen met sikken, brillen en strikken liet al 
doorklinken dat er altijd een kloof zou blij
ven bestaan. Onze domheid zou blijven, dat 
was wat hun gezichten en hun stemmen ons 
toen duidelijk maakten.

Een missioneringsproject dient niet om te 
emanciperen. Het wil een relatie bestendi
gen waarin verheffing en minachting geheel 
met elkaar versmolten zijn. Zeker in dit con
crete geval. Niet toevallig is het ook de tijd 
dat goedmenende jongens en meisjes beslui
ten hun dialect af te zweren en zich voortaan 
alleen in een vlekkeloos Algemeen Neder
lands (toen nog Algemeen Beschaafd Ne
derlands) uit te drukken: taal- en spraak- 
onderricht was dan ook één van de funda
menten van deze volksverheffende pro
grammatic. De generatie van de oude BRT 
zou altijd een generatie blijven die, in al haar 
goedmenende pogingen om het volk op te 
voeden, zijn eigenlijke minachting voor 
datzelfde volk nooit onder stoelen of ban
ken heeft gekregen. Wie het volk wilde ver
heffen, moest hoog boven dat volk zijn uit
gestegen, en kon nooit meer tot dat niveau 
afdalen. Vooral niet als men uit een klein
burgerlijk midden kwam. Dat gold niet al
leen voor televisiefiguren. Zie ook de tra
giek van iemand als ex-premier Wilfried 
Martens.

Protest tegen het missioneringsproject van 
de BRT is er altijd geweest. Het verenigde 
misnoegde kijkers, die vonden dat de TROS 
en de AVRO veel amusanter waren, en con
servatieve politici, die de staatszender in 
handen zagen van een linksgeoriënteerde, 
of beter Belgisch-socialistische elite waarop 
ze geen invloed hadden. De tegenstanders 
schaarden zich achter het motto dat de zen
der ‘paternalistisch’ was, en hebben een 
strijd ingezet - in het parlement en, via 
lezersbrieven, de publieke opinie - die zo’n 
dertig jaar geduurd heeft.

Het valt moeilijk te ontkennen dat de 
BRT de afgelopen decennia zijn kijkers be
lerend en betuttelend heeft toegesproken. 
De massale actie tegen de zender is ergens 
begrijpelijk. De vraag is echter of de tegen
standers met hun protest de ontvoogding 
van de kijker nastreefden. Welke agenda 
school er achter de kreten tégen het pater
nalisme, vóór een volksvriendelijke televi
sie? Was de strijd tegen de BRT niet gewoon 
een politiek-ideologisch gevecht om de con
trole over de middelen en over de bood
schappen die de zender verspreidt?

Om dit na te gaan, hoeven we alleen 
maar de televisie aan te zetten, en te kijken 
hoe de kijker vandaag toegesproken wordt.

Wie kijkers toespreekt, speelt automatisch 
een rol. Presentatoren, quizmasters, nieuws
lezers of zelfs panelleden spreken niet na
mens zichzelf, ze vertolken een personage. 
Ze verschijnen voor ons als Walter, Ingeborg, 
Paul of Felice, maar ze zijn het maar half. 
We mogen alleen dat stuk van hun persoon
lijkheid zien dat geschikt is voor het scherm. 
We kennen ze, en we kennen ze niet. Geïrri
teerd, kwaad, wanhopig of gemeen zullen we 
hen niet vaak zien, zodat we misschien wel 
eens kunnen denken dat ze dat ook nooit zijn. 
We kunnen ons soms lelijk in hen vergissen.

De toespreker heeft een ambigue rol. 
Hij of zij verzorgt de coherentie van een 
televisieverhaal, met hem of haar staat of 
valt de begrijpelijkheid van het getoonde. 
De toespreker heeft dus de macht om de 
kijker bij de les, bij het programma te hou
den. Wordt hij brutaal, grof of sarcastisch, 
dan vestigt hij de aandacht op zijn macht. 
Hij is dan onbetamelijk. In het ergste geval 
ontlokt hij bij de kijker de verontwaardigde 

bedenking dat ze ‘zo iemand moesten ver
bieden om op tv te komen’. ‘Zo iemand’ 
morrelt inderdaad aan de gladheid van de 
structuur die televisie meestal is. Op zo’n 
moment wordt televisie wat het doorgaans 
te allen prijze niet wil zijn: opdringerig. De 
betamelijke tv-persoonlijkheid zal zich daar 
wel voor behoeden. Van hem of haar geen 
verkeerd woord, geen kwade blik, en zo min 
mogelijk persoonlijke tussenkomsten, ten
zij dan goedaardige. De onbetamelijke tv- 
persoonlijkheden zetten de werking van te
levisie in de verf, de betamelijke zullen die 
werking impliciet verbergen. De onbetame- 
lijken affirmeren dat er wordt toegesproken, 
de betamelijken verhullen het.

In Nederland bestaat er een lange traditie van 
onbetamelijke tv-figuren, zie de handtaste
lijke Willem Ruis, de even grofgebekte als 
sentimentele Paul de Leeuw of de onuitstaan
bare Bart de Graaff. Vlaanderen is daar, zijn 
karakter helemaal getrouw, altijd veel voor
zichtiger in moeten zijn. Stout zijn op de 
openbare omroep bleef nooit lang onbestraft, 
en vooral, het werd heftig publiekelijk 
gecontesteerd. Johan Anthierens ten tijde van 
de beruchte talkshow Noord-Zuid was daar 
het levende bewijs van, en laat dat nu net 
ook een voorbeeld zijn van een intellectueel 
op het scherm die, zo voelde men dat aan, 
op het volk neerkeek.

Hoezeer ook misprezen, iemand als 
Anthierens was tenminste denkbaar in de 
jaren zeventig. Hij vervulde de rol van 
nestbevuiler, die op gespannen voet leeft 
met de wil en de smaak van het volk. Van 
Anthierens kon men echt denken dat hij daar 
als zichzelf zat, en geen enkele reden voelde 
om zijn mond te houden. Meer nog, hij deed 
hem expres open, om publiek en gasten te 
schofferen. Als Anthierens op de buis kwam, 
zette men zich al schrap. Heibel gegaran
deerd.

Welnu, één van de cruciale ontwikke
lingen die men sinds de jaren negentig op 
gang bracht, eerst via (partij)politieke no
ta’s, dan via beheerscontracten tussen poli
tiek en staatszender, en met een groeiende 
vanzelfsprekendheid tenslotte ook intem bij 
de omroep zelf - als had men daar einde
lijk zijn ware aard gevonden -, betreft jüist 
het profiel van de toespreker, of die nu een 
quiz presenteert, ankerman is dan wel in een 
jury zit. Zelfs een Jos Ghysen, die als quiz
master van zijn zangerige spot een tweede 
natuur had gemaakt, zou nu geen kans meer 
maken (Ghysen, als een kandidaat weer eens 
naast de reis had gegrepen: “Bent u er al 
eens geweest, in Nice? ...Nee? ...Jammer, 
dan nu ook niet .. .Ach ja, wat maakt het 
ook allemaal uit, nietwaar...” Ghysen was 
daarmee veel gemener dan alles wat Mark 
Uytterhoeven ooit voor televisie gemaakt 
heeft.) Het gemene, het brutale, het sme
rige, het cynische, het botte, het arrogante 
(laten we Herwig Van Hove aan ons hart 
drukken!): al die spreekkwaliteiten zijn in

middels gesneuveld op het schavot van de 
vermeende doorsneesmaak. Iedereen wordt 
gescreend op een mogelijke schofferings- 
factor. Meer nog: niet alleen weert men de 
brutalen en de cynici, men tracht ook een 
zo groot mogelijke greep te krijgen op de 
neutrale overblijvers. De recente, maar in 
feite al veel langer voorbereide heroriëntatie 
van het VRT-nieuws is daar het beste voor
beeld van. Het volstaat niet meer om, zoals 
Bavo Claes, op een sobere, ietwat treurige 
wijze verslag te doen van het dagelijkse leed 
in de wereld; zelfs dat gaat al te ver. Claes 
werd van het belangrijkste zevenuuijoumaal 
verbannen naar het korte zesuurjoumaal, 
louter omdat zijn imago intellectualistisch 
zou zijn. De huidige nieuwsredactie vindt 
alleen de platgekookte verschijningen van 
Stef Wauters en Martine Tanghe geschikt 
om de mensen in prime time toe te spreken. 
Het presenteren van een journaal gebeurt 
niet meer door een persoonlijkheid, maar 
door een wezen dat zo dicht mogelijk het 
profiel benadert dat door marketingbureaus 
is samengesteld. Alles lijkt erop gericht een 
toespreker te casten die de gemiddelde af
stand tot zijn toehoorders bewaart. Hij komt 
niet te dichtbij - wordt niet te vulgair, te 
opdringerig (De Leeuw) of te intiem (Edwin 
Ysebaert!) -, maar hij mag ook niet te veel 

op afstand blijven, want dan zou hij - zoals 
blijkbaar Bavo Claes - een licht gevoel van 
vervreemding kunnen opwekken. Het blijkt 
niet eens dat kijkers daar om vragen - ge
tuige de protestacties en brieven naar aan
leiding van de detachering van Claes. De 
beslissing lijkt eerder ingegeven door 
smetvrees bij de omroep zelf: een verinner
lijkte angst voor wat het al te menselijke 
potentieel zou kunnen aanrichten. De hui
dige richtlijnen voor de selectie van tv-fi- 
guren zijn gebaseerd op paranoia, en op een 
onnozel geloof in een letterlijk program
meerbare wereld.

De toespreker die nog een kans wil maken, 
moet zich van de resten van zijn hinderlijke 
persoonlijkheid ontdoen. En de dwarslig
gers dan, roept iemand, die zijn er toch ook 
nog? Ja, maar wie vandaag de dwarsligger 
uithangt op tv, is daarvoor ingehuurd, en 
heeft een beperkt en in feite onschadelijk 
mandaat gekregen. Neem Marcel Vanthilt 
tijdens de Vlaamse preselecties van het 
Eurosongfestival. Terwijl alle overige jury
leden de kandidaten als schoolkinderen toe
spraken, mocht hij er even op los spuiten. 
En hoewel hij in principe net zoveel macht 
had als de andere juryleden, was de idee dat 
zijn invloed volledig in het algemene oor
deel zou opgaan. Zijn vergif lostte op in een 
zee van vriendelijkheid.

Het leek misschien zo, maar Vanthilt 
zat daar niet als zichzelf. Hij moest iets 
incarneren: de herinnering aan het venijn 
dat iedereen die zich in de wereld begeeft, 
te beurt valt. Want, zo hebben we geleerd, 
velen zijn geroepen, maar slechts weinigen 

Uitverkoren. Gelukkig voor de kijkende ge
meenschap is deze stokoude wet nauwelijks 
nog van tel. Het podium is zo lang en breed 
getimmerd dat iedereen erop kan. Op tele
visie mag iedereen meedoen, en wie mee
doet heeft al min of meer gewonnen.

De winnaar die ons zou gaan vertegen
woordigen in Talin, werd door meerdere ju
ry’s bepaald, met naast de zogenaamde ‘vak
jury’ , waar Vanthilt in zat, nog een Europese 
jury, een jury van Radio 2, een jury van 
Radio Donna en een volksjury. Over die laat
ste jury kon presentator Bart Peeters niets 
zeggen zonder eraan toe te voegen dat ze toch 
wel de belangrijkste was. Ze bestond uit ie
dereen die de bewuste zondagavonden via 
een sms’je zijn stem uitbracht. Fundamen
teel detail: de punten van deze jury telden 
dubbel.

Niemand minder dan Vlaams minister
president Patrick Dewael mocht de uitslag 
bekendmaken. Op de vraag of hij zelf een 
favoriet nummer had, hield hij diplomatisch 
de boot af. “Het is gelukkig niet aan mij, of 
aan Vanthilt, om te bepalen wie naar Estland 
mag, het is aan het volk. Dit is een demo
cratische beslissing." Met die uitspraak 
werd Dewael alsnog de eigenlijke winnaar 
van de avond. Hij bewees de politiek een 
grote dienst, want politici krijgen niet zo 
vaak de kans om voor zoveel volk hun ei
gen bescheidenheid in de verf te zetten. In 
één moeite rekende hij af met een afgevaar
digde van de cultuurkritiek - een karikatuur 
daarvan, maar goed. Niet de koning beslist, 
en de nar al evenmin: de macht ligt bij het 
soevereine volk. Dat beeld stuurde Dewael 
vanop televisie het land rond. Met één su
perieure frase zette hij de politiek en de 
cultuurkritiek op de plaats die dergelijke te
levisieprogramma’s voor hen hebben gere
serveerd: op de achtergrond en aan de ket
ting. Nergens realiseert de democratie zich 
zo volmaakt als op televisie. Elders hapt ze 
naar lucht.

De neutrale toespreker is een fictie. Het 
lichaam dat vanop het scherm tot ons 
spreekt, heeft wel degelijk eigenschappen. 
Dat hij voortdurend breeduit zou lachen, is 
overdreven - het zou ook hoogst ver
moeiend zijn--, maar er zweeft altijd wel 
een lichte, lachende schijn om zijn mond. 
Het is een zachte, zoete, moeilijk verwoest- 
bare glimlach die men enkel kan zien ver
dwijnen als de toespreker in de ijdele waan 
leeft dat hij al uit beeld is, terwijl de ca
mera hem nog vastheeft. De stem bij dat 
lichaam is een stem die bij elk gesproken 
woord rust brengt, relativeert. Ze wil het 
goede zien, het zonnetje door de wolken zijn 
- niet toevallig ook het logo van TV 1. Het 
is eenvoudigweg de stem die we nodig heb
ben in deze tijden.

Wie het moeilijk heeft om dit te horen 
omdat hij afgeleid wordt door de beelden, 
moet gewoon even de radio aanzetten. Op 
een enkel nieuwsinterview na, is de laatste
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jaren op het ganse radionet geen scheef 
woord meer gevallen. Het net is geneutrali
seerd. Een radioluisteraar - één die het 
nieuws overslaat - leeft in een zorgeloze 
wereld.

Betekent dit dat we op televisie in een 
permanent paradijs vertoeven? Helemaal 
niet, dat is juist zo eigenaardig. Er is een 
grote kloof ontstaan tussen wat men laat 
zien en wat we daarbij als commentaar te 
horen krijgen: tussen beeld en stem. Paul 
Jambers is bijvoorbeeld al veel verweten, 
maar dat zijn persoonlijke commentaren de 
onsmakelijke toestanden in zijn reportages 
nog zouden aandikken, is gelogen. Als hij 
spreekt, loopt Jambers juist op eieren. Zijn 
stem is kalmerend, sussend, begripvol - ter
wijl ze eigenlijk sarcastisch, brutaal en sme
rig had moeten zijn. Als iemand verantwoor
delijk is voor de spot en de hilariteit die veel 
van zijn personages opwekken, dan zal hij 
het alvast niet zijn. Met zijn spreken trekt 
Jambers zijn handen weg van het getoonde. 
Of Walter Grootaers, die commentaar gaf tij
dens de live-uitzendingen van Big Brother 2. 
Het was verbijsterend om te horen hoe 
Grootaers zijn commentaar wist te beperken 
tót het beschrijven van gebeurtenissen die ie
dereen kon zien. Als kandidaat Thierry bij
voorbeeld moest lachen, dan zei Grootaers 
‘Ha, Thierry, ik zie je lachen’. Zich zo ri- 
goureus aan de camerafeiten houden, het 
was een ware oefening in koorddansen; en 
datin een programma waarin de dubbelzin- 
nigheden en de grove toespelingen zo voor 
hef oprapen lagen, dat ze als hondendrollen 
niet te ontwijken waren. Toch slaagde 
Grootaers daarin, aldus de domheid tot een 
kunst verheffend. Is Walter Grootaers echt 
zo dom? Niemand kan het zeggen. De vraag 
ketst af op zijn domme kop, op de gespeelde 
domheid van zijn personage.

Wat de stem van de toespreker zegt, is 
dit: wat we u tonen, beste kijker, daar zijn 
we niet verantwoordelijk voor, dat is het 
werk van de wereld, zoals die zich aan onze 
camera’s voordoet. We kunnen u alleen 
maar zo lief en vriendelijk mogelijk zeg
gen dàt we het u tonen. Verder reiken onze 
macht en onze verantwoordelijkheid niet

Natuurlijk is het paternalisme van weleer 
allang afgezworen, en heeft men het oude 
spreekgestoelte verlaten. Maar dat betekent 
niet dat men de toehoorder of kijker nu als 
een volwassene beschouwt. Men gaat, ge
heel in de lijn van veranderde pedagogische 
principes, gewoon anders om met het kind 
dat men in iedere kijker aanspreekt. Men 
spreekt hem niet meer aan vanuit de hoogte, 
maar in kikkerzit. ‘Afdalen tot het niveau 
van de kijker’, zo is men dit beleidsmatig 
gaan noemen.

***

Een paar weken geleden kwamen er in Groot- 
Brittannië klachten binnen over de kinder
serie Bob de Bouwer (Bob the Builder). Deze 
Britse animatiereeks, waarin de sympa
thieke bouwvakker Bob de hoofdrol speelt, 
zou alle regels waaraan de bouwvakkerij in 
het echte leven onderworpen is, zwaar met 
de voeten treden. Bezwaarlijk was onder 
meer dat Bob al rijdend uit zijn vrachtwa
gen hing, dat hij halsbrekende toeren uit
haalde op de werf en dat zijn vriendin zon
der helm onder stellingen door liep. Kan niet 
door de beugel, vonden pedagogische ver
enigingen: de serie geeft een totaal verkeerd 
beeld van het vak en spoort aan tot onver
antwoord gedrag - men ging er klaarblij
kelijk van uit dat er op bouwwerven nogal 
wat kleuters rondhangen. Het protest tegen 
Bob de Bouwer verspreidde zich ook naar 
België - ook daar loopt de serie - en het 
dagelijkse programma Man Bijt Hond 
(VRT) goot nog wat olie op het vuur. De 
makers trokken naar een echte werf en lie
ten een aantal video’s van het gewraakte 
programma zien aan enkele experts op dit 
terrein: een ploeg besnorde, gehelmde en 
in ruitjeshemd gestoken bouwvakkers. Hun 
oordeel was vernietigend. Ook zij wisten te 
vertellen dat het beeld dat Bob van de stiel 
gaf, in niets overeenkwam met de werke
lijkheid. Verrassend was het wrange, be
lerende en misprijzende van hun commen
taren.

Een andere beruchte rel over een 
kinderprogramma dateert van twee jaar ge
leden. In De Teletubbies dartelen vier 
gelijknamige, gekleurde poppen rond op een 
soort idyllisch golfterrein. De Teletubbies 
kwamen onder vuur te liggen omdat de klan
ken die ze voortbrachten de ontwikkeling 
van de taal van het kind in het gedrang zou
den brengen. Een bijkomend strijdpunt be
trof het feit dat één van de Teletubbies, de 
roze die een driehoek op zijn hoofd had 

staan, de Griekse beginselen zou progage- 
ren aan het kleuterpubliek.

Het probleem van dit soort veront
waardiging is niet zozeer dat men een poli
tiek correct denken over kindercultuur voor
staat. Kinderboeken en -programma’s zijn 
immers altijd al een steen des aanstoots ge
weest, de onlangs gestorven Astrid Lindgren 
heeft vijftig jaar geleden precies hetzelfde 
meegemaakt. Wel verbijsterend is dat het 
politiek correcte denken nu zelfs al is door
gedrongen tot in onherbergzame oorden als 
een Kempische bouwput. Man Bijt Hond 
heeft met zijn reportage laten zien dat dit 
soort gedachten de samenleving echt tot in 
haar wortels heeft aangetast. Maar het groot
ste probleem van zulke denkbeelden zit in 
het paradoxale kinderbeeld dat ze versprei
den. Welke beelden mogen kinderen eigen
lijk zien? Wat moeten deze beelden de kin
deren voorspiegelen? Het lijkt er sterk op 
dat hier voor een kindercultuur wordt geij
verd waarin de fantasie zwaar aan banden 
moet worden gelegd. Het ‘speelveld’ moet 
volledig worden begrensd door reglemen
ten voor een veilige sociale werkelijkheid. 
Eigenlijk is het kindbeeld dat men hier voor
staat een beeld dat het kind én het recht op 
fantasie éh het recht op een eigen verant
woordelijkheid ontzegt. Een Énd dat uit 
veiligheidsoverwegingen geen kind meer 
kan of mag zijn, een bonsaivolwassene. In 
eèn samenleving inde greep van angst voor 
zichzelf.

Ironisch genoeg worden de kinderen van 
vandaag steeds minder volgens deze betut
telende opvattingen opgevoed (zie ook de 
tekst van Dirk Lorré in dit nummer). De 
werkelijkheid waarin kinderen vertoeven, 
is daar veel te ingewikkeld voor. Ook als ze 
niet het slachtoffer worden van huiselijk 
geweld of incest, krijgen kinderen in de 
huiskamer en de school zoveel te zien dat 
dergelijke waarschuwingen maar weinig 
kans maken.

Het lijkt er op dat deze kritiek een be
zwerende rol heeft. Men eist een represen
tatie die men als crucifix naar het monster 
van de werkelijkheid kan houden. De in
vloed van dat beeld op de leefwereld van 
kinderen is ongetwijfeld nihil, maar het 
beeld laat wel toe dat het kind als kind 
geconsacreerd blijft. Ter ere van wie? Ter 
ere van hen die in het kind willen blijven 
geloven. Het kind moet het kind blijven? 
- ook als het dat steeds minder is. De critici 
van de huidige kindercultuur strijden niet 
voor het kind, maar voor het beeld dat ze 
van het kind koesteren.

Deze strijd is een achterhoedegevecht. 
Maar toch - hoe groot is de omvang van dit 
achtehoedegevecht? Is het wel een achter
hoedegevecht?

***

De moord op de tweejarige Britse peuter 
James Bulger door twee jongens van tien 
en elf, Robert Thompson en Jon Venables, 
heeft de schizofrenie in onze omgang met 
kinderen lelijk blootgelegd. Wat zijn kin
deren eigenlijk? Op basis waarvan defi
niëren we ze? Op basis van hun leeftijd, zou 
men zeggen, maar na die moord bleek dat 
voor velen onmogelijk geworden. Het werd 
een symbolische zaak, aan de hand waar
van men, meer nog dan de zaak West of 
Dutroux, maatschappelijke verschuivingen 
kon lezen. Het slachtoffer was het Kind bij 
uitstek, het dode lichaampje waarop ieder 
naar believen zijn geloof in een kinderlijke 
onschuld kon projecteren. De daders waren 
gewoon monsters, ze werden onmiddellijk 
uit het rijk der kinderen gestoten. Als er al 
een verantwoordelijkheid buiten henzelf lag, 
dan lag die bij de producenten van de geweld
films die de jongens gretig verslonden.

Dichter bij huis ervaart men dezelfde 
schizofrenie bij de aanblik van bedelende 
kinderen. Het kost moeite om in die vol
leerde schooiers nog kinderen te zien, om
dat ze activiteiten ontplooien die we niet met 
kinderen willen associëren, willen we de 
kinderen Kind laten. We hanteren daarbij 
wel een dubbele moraal, want als consument 
zijn kinderen evengoed een bedrijvigheid 
aan de dag gaan leggen die. we vroeger niet 
met hen in verband brachten. Daar maken 
we nu geen enkel probleem meer van. In de 
wereld van de consumptie, de wereld die 
door Test Aankoop gedekt wordt, hebben 
kinderen ‘mogelijkheden’ opgeëist die men 
hen zonder al te veel moeilijkheden heeft 
laten realiseren. Het heeft ertoe geleid dat 
kinderen inmiddels volwaardige cliënten, 
consumenten, activisten kunnen zijn. Kin
deren kunnen bankrekeningen openen, bud
getten beheren, praatgasten zijn, protest
acties houden, ze kunnen zelfs kinder- 
premier worden, zoals de twaalfjarige 

Annelies Prové twee jaar geleden - inmid
dels heeft ze op een persconferentie (!) haar 
ontslag aangekondigd; ze vond dat premier 
Verhofstadt niet genoeg naar haar luisterde.

Ouders geven toe dat dit alles handen
vol geld kost, maar het heeft ook een hoge 
aaibaarheidsfactor. Op het tot volwaardige 
consument geëmancipeerde kind werpt men 
graag een vertederde blik - de reclame 
spreekt hier boekdelen. Men ziet een kind 
het consumptiegedrag van een volwassene 
imiteren, en men smelt. Men hoort een kind 
in de tv-studio praten over seksualiteit of 
levenskwesties, en men lacht en huilt van 
ontroering. Op de Nederlandse televisie be
staat een programma waarbij een presenta
tor een panel van drie kinderen ondervraagt 
over hoe ze het leven ervaren - hun ouders 
kijken ondertussen toe vanop de tribune. En 
wat blijkt: de kinderen zijn uitstekend op 
de hoogte van sommige complexe situaties. 
Een vijfjarig kind van twee lesbische moe
ders weet perfect hoe de vork in de steel 
zit: effe naar het ziekenhuis, de zaadbank 
langs, en hupakee, klaar is kees. De tribune 
komt niet meer bij van het lachen. De per
versiteit schuilt hierin dat men deze kinder
mond een ingrijpende ‘volwassen’ waarheid 
laat verkondigen en daar een spektakel van 
maakt. Men fluistert het kind eerst zijn 
emancipatie in, en beluistert dan hoe dat uit 

. zijn kindermond klinkt. Men lacht niet om 
wat men hoort, maar om hoe men het hoort. 
Men lacht om de kinderlijke wijze waarop 
het Énd zijn eigen emancipatie uitdrukt.

Maar kinderen zijn dus niet alleen geë
mancipeerd op de terreinen van de legali
teit en de consumptie, zoals ik al zei. Ze 
zijn ook actief in de illegaliteit en kunnen, 
net als volwassenen, dieven, moordenaars, 
criminelen zijn. Uit de recente discussie 
over jeugdgevangenissen blijkt echter dat 
het niet gaat om wat men in de praktijk met 
criminele tieners wil doen - dat is hoe dan 
ook opsluiten -, maar hoe men een crimi
nele tiener - in sommige gevallen zelfs een 
crimineel kind - wil zien. Spreekt men over 
gevangenissen, dan spreekt men over crimi
nelen. Heeft men het over instellingen, dan 
kan men blijven denken dat het om kinderen 
gaat. De discussie over jeugdgevangenissen 
is in hoge mate een retorische discussie - in 
de wetenschap dat retoriek uiteraard een be
slissende invloed heeft op ons denken.

Het is een schizofrene situatie: hoe 
groter de vertedering voorshet consume
rende kind, hoe groter de afkeer van het 
misdadige Énd. In beide gevallen leidt een 
versnelde interesse van kinderen voor kwes
ties uit de grotenmensenwereld tot een over
dreven, ja hysterische reactie. In het consu
merende kind wil men het land zien, het 
criminele kind wil men vooral als crimineel 
beschouwen, terwijl beide aspecten deel 
uitmaken van eenzelfde ontwikkeling. Het 
leidt tot misplaatste overbescherming en 
misplaatste hardvochtigheid. Het probleem 
waarmee we geconfronteerd worden, is dat 
kinderen steeds vaker uit hun rol stappen. 
Kinderen zijn geen kinderen meer, of ze zijn 
het op onverwachte momenten, op momen
ten dat we er niet mee willen of kunnen 
omgaan. Ze eisen een onafhankelijkheid op, 
en ze willen opnieuw afhankelijk zijn op 
die momenten dat het hen wordt ingegeven.

***

De klant eerst, zo luidt de nieuwe slogan 
van het warenhuis Carrefour, de overnemer 
van GB. De klant eerst. Het is verleidelijk 
en gemakkelijk om die slogan te associëren 
met het Eigen volk eerst van het Vlaams 
Blok, en dat zullen we dan ook niet nala
ten. Maar belangrijker is om even stil te 
staan bij de implicaties van deze slogan.

Het gaat om een uitspraak over de 
klant bij Carrefour, zoveel is duidelijk. Maar 
de klant zelf wordt niet aangesproken. Hij 
is het voorwerp van een positief-agressieve 
belofte die over zijn hoofd heen wordt uit
gesproken, en die alleen indirect bij hem te
recht kan komen. De achterliggende rede
nering luidt: deze belofte wordt gedaan in 
afwezigheid van de klant, dus bezit ze een 
- welhaast bovenindividuele - waarheid. 
De directe aanspreking (‘U, beste klant, 
komt voor ons op de eerste plaats’) zou men 
nog als gevlei kunnen beschouwen, maar 
de uitspraak De klant eerst is altijd en overal 
waar, dus ook als de betrokkene er niet is. 
Het verhoogt de stelligheid van de uitspraak, 
het maakt haar arrogant. Wie wordt er dan 
wél rechtstreeks aangesproken? Een alge
mene, vage instantie, die niet de macht lijkt 
te hebben aan deze uitspraak te voldoen. 
Zoals Eigen volk eerst in de eerste plaats 
aan de inerte democratische politiek gericht 
is, die de slogan ongewild en onwillig naar 
de kiesmassa moet kaatsen, zo richt deze 
publicitaire frase zich tot het algemene 

verkoopsaanbod dat tekort lijkt te schieten 
tegenover de consumenten. Het algemene 
verkoopsaanbod kan aan deze voorwaarde 
niet voldoen. Daarmee is deze slogan de 
vertaling van een (retorische) wedloop die 
voor eens en altijd komaf zal maken met 
instanties die niet de combattiviteit in huis 
hebben om het verlangen onmiddellijk te 
vervullen. Hij staat mijlenver af van het 
ouderwetse ‘Klant is koning’. Die 19de- 
eeuwse spreuk konden, nee moesten we fi
guurlijk nemen, omdat ze een belofte inhield 
die alleen ‘bij wijze van spreken’, met een 
knipoog kon worden waargemaakt. Ze roept 
het beeld op van een buigende verkoper die 
in dat sympathiek-karikaturale gebaar het 
verkopen een theatrale kwaliteit gaf. Met 
De klant eerst wordt dus een heel ander re
gister bespeeld. De belofte is geklonken aan 
agressie, aan verbetenheid. Ze bepaalt de 
sfeer waarin de handel plaatsvindt, ze 
creëert ruimte voor een veeleisende, 
luimige, misnoegde, brutale klant. Een ran
cuneus en onverdraagzaam subject, zoals de 
Blokkiezer, of het strontverwende kind: dat 
is de persoonlijkheid tot wie men zich hier 
richt. Meer nog, dat is de persoonlijkheid 
die hier verondersteld, en dus gestimuleerd 
wordt. Door dit geblaf moeten wij ons aan
gesproken voelen. De koppeling van belofte 
en agressie is eigenlijk ondenkbaar, en toch 
wordt ze hier koudweg gerealiseerd.

Delhaize is overigens geen haar beter. 
Wie vertrouwd is met het winkelen daar, 
weet dat men bij aankoop van producten 
punten kan krijgen die men na verloop van 
tijd kan inwisselen voor kortingcheques. 
Recent kan men echter ook punten krijgen 
als men een product met vervallen houd
baarheidsdatum in de rekken vindt; als men 
een defect winkelkarretje aantreft, als men 
kan aantonen dat er verkeerd geprijsd is. Het 
spoort ons aan om onuitstaanbare klanten 
te worden. Laten we de boel kort en klein 
gaan slagen!

***

Kroketjes, groentjes en varkenshaasje. Een 
slaatje met rode bietjes. Wie tegenwoordig 
uit eten gaat, krijgt al eens met verklein
woordjes te maken. De verklaring is dat ons 
voedsel de agressieve associaties niet meer 
achter de deur kan houden. We kunnen geen 
hap meer door de keel krijgen zonder te 
denken aan gif, kanker, dood, pijn, verrot
ting en stront. Dus heeft men de taal inge
schakeld om het vuile werk op te knappen. 
Ze moet ons afleiden van de gedachte aan 
de schuldige maaltijd. Achter het arsenaal 
aan verkleinwoorden gaat een grote paniek 
schuil.

Niet alleen in de wereld van de horeca 
worden we met verkleinwoordjes om de 
oren geslagen. Het fenomeen duikt op als 
een vliegenplaag, overal waar het zijn toe
passing kan vinden. In de sport, in de re
clame, op televisie, in de talloze lifestyle- 
bijlages. We verzuipen in de uitstapjes, de 
tripjes, de geschenkjes, de bedankjes, de 
drankjes, de ideetjes, de weetjes, de zoeker
tjes, de toemaatjes, de tussendoortjes, de op- 
Ékkertjes, de afzakkertjes, de hebbe
dingetjes... Het lijkt of het leven zo on
draaglijk werd, dat het met behulp van de 
taal geïnfantiliseerd moet worden. De op
vatting dat de taal de werkelijkheid proble
matiseert, lijkt daarmee definitief verleden 
tijd. In het tijdperk van de gadgets is ook de 
taal zelf een speeltje geworden dat even af
leidt van het banale, het lelijke en de onver
teerbare zwaarte van de werkelijkheid.

Y

AN

De foto op de vorige bladzijde is een 
filmstill uit Poltergeist I (1982, Tobe 
Hooper), volgens Steven Spielberg “Een 
nachtmerrie over de kindertijd in Ame
rikaanse suburbs”. Op de rug zien we het 
kindsterretje Heather O’Rourke (zie ook 
hierboven). Heather ging ongetwijfeld 
een grote toekomst tegemoet in de. film
wereld, mocht ze in 1988 niet op twaalf
jarige leeftijd zijn gestorven. Officiële 
doodsoorzaak: vernauwing aan de inge
wanden. Na haar dood trokken ouders 
en filmproducent elkaar voor de rechter 
wegens schuldige nalatigheid.2 O
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“Malerei als Verbbrechen?7

Marc De Kesel

Het doek is niet langer een projectiescherm, 
het wordt materiaal, het snijdt in zichzelf, 
enzovoort — het schuift ineen - het plooit 
naar binnen — het is de platgedrukte berg - 
het is het geschilderde én het verborgene - 
het vouwen én het ontvouwen [...] een 
leegte die scheidt én verbindt [...] achter 
het doek is er niets..
Simon Hantai [1]

1.

Aan het begin van zijn jongste roman, Ik 
heet Karmozijn, beschrijft Orhan Pamuk 
hoe een zestiende-eeuwse Turkse schilder 
maar niet uitgekeken raakt op één van de 
hoogstandjes van Bihzad (1450-1536), de 
“éminence grisévan, alle miniaturisten”. De 
miniatuur toont hoe een vorst, slapend naast 
zijn bloedmooie geliefde, door zijn bloed
eigen zoon met een mes in de leverstreek 
wordt gestoken. De karmozijnrode teint 
waarin de hele miniatuur baadt, doet ons 
nogmaals beseffen hoe hij langzaam maar 
zeker doodbloedt. De bnuitputtelijke fasci
natie voor dit subtiele kunstwerkje roept bij 
Pamuks schilder een angstbeeld op dat hem 
al jaren achtervolgt en dat hij in de minia
tuur weerspiegeld ziet. De schilder wendt 
zich rechtstreeks tot de lezer. Stel u voor, 
zegt hij , dat u dat zelf overkomt, dat iemand 
bij u binnenstapt die “in één hand een dolk 
heeft, en met de ander u naar de keel grijpt. 
De fijn bewerkte muren van de kamer, de 
versierde ramen en kozijnen, de krullen en 
cirkels op het tapijt dat rood is als de kleur 
van de geluidloze kreet die uit uw dichtge
knepen keel komt, de paarse en gele bloe
men op het met zoveel toewijding en 
vreugde geborduurde dekbed dat de moor
denaar met zijn lompe naakte voeten ver- 
trapt terwijl hij u doodt, al die details die- 
rfeh hetzelfde doel: zij benadrukken ener
zijds de schoonheid van de illustratie die u 
aan het bekijken bent en anderzijds herin
neren ze u eraan hoe mooi de kamer is 
waarin u aan het sterven bent, hoe mooi de 
wereld die u nu gaat verlaten. Kijkend naar 
de miniatuur dringt de diepe betekenis tot u 
door: hoe onverschillig de schoonheid van 
de afbeelding en de wereld tegenover uw 
dood staan, hoe moederziel alleen u bent 
als u sterft, zelfs al ligt uw vrouw naast 
u.” [2]

Kunst is schoonheid, maar haar 
schoonheid is kil, onverschillig en wreed, 
zo beseft de schilder. De miniatuur is on
peilbaar schoon, meer nog, ze laat ook de 
verbluffende pracht van de realiteit zien, ze 
toont hoe “fijn bewerkt [de] muren van de 
kamer [zijn], de versierde ramen en kozij
nen, de krullen en cirkels op het tapijt”. Ik 
heb mijn talent en zelfs mijn hele leven in 
dienst van die pracht en die schoonheid ge
steld, mijmert de miniaturist, ik heb duizen
den miniaturen gezien, ik heb er honderden 
eigenhandig geschilderd, en nooit worden 
ze voor mij iets gewoons of banaals. Zo 
mooi is kunst, zo prachtig is schoonheid. 
Maar waartoe dient die schoonheid en die 
kunst? Waartoe dient mijn kunst? Om mij, 
als het erop aankomt, in de steek te laten. 
Om, in het ogenblik van mijn sterven en 
mijn dood, zich aan mij te openbaren als 
een ander, nog onverschilliger soort dood. 
Op dat moment zal ik het niet langer kun
nen ontkennen: schoonheid en kunst zijn 
altijd al aan mij voorbij gegaan. Ze hebben 
zich nooit om mijn leven bekommerd. Wat 
mij tot kunst en schoonheid drijft, is geen 
levensprincipe maar een doodsprincipe. Als 
een levend kunstenaar sta ik in dienst van 
de schoonheid, maar als leegbloedend lijk 
evengoed. Mijn dood is de kunst al even
zeer van nut als mijn leven. Meedogenloze 
schoonheid, horen we Pamuks miniaturist 
denken. Ik raak op haar niet uitgekeken, 
maar zij zelf ziet letterlijk niet naar me om. 
In hetzelfde gebaar waarmee ze mijn leven 
een hemelse glans geeft, laat ze het onaan
geroerd en voor dood achter. En voor mijn 
tot kunst verheven dood is dat niet anders. 
Ook mijn sterven wordt, nog vooraleer het 
zich heeft voltrokken, door de schoonheid 
waarin de kunst het onderdompelt, voor 
dood achtergelaten.

Geen wonder dat de kunst, als domein 
waar die dodelijke schoonheid even vrij spel 
krijgt, wordt bewaakt door de strengste tra
dities, nauwgezet overgedragen van vader 
op zoon, van meester op leerling. Geen

Odilon Redon

Satan dominant le monde, 1877

wonder dat die tradities de gevaarlijke 
- want noodzakelijk ook altijd vrije - ver
beelding van de kunstenaar aan een rigou
reuze discipline onderwerpen. Onze minia
turist beseft dit, meer zelfs, hij is de eerste 
om het verval van die heilzame tradities in 
zijn tijd, de late zestiende eeuw, aan te kla
gen. Die klacht schetst meteen het histo
rische kader. Uitgerekend in die periode 
wordt het Ottomaanse rijk geconfronteerd 
met een toenemende West-Europese in
vloed, die zich niet in de laatste plaats in de 
beeldcultuur laat gelden. De Renaissance 
heeft die beeldcultuur enorm gestimuleerd, 
en ook de Ottomaanse sultan is niet onge
voelig gebleven voor de pracht en het - on
der meer diplomatieke - prestige van de 
kunst uit het westen. In Pamuks verhaal 
vraagt hij aan één van de vooraanstaande 
miniaturisten uit Istanbul om in het aller
grootste geheim zo’n westers portret van 
hem te maken.

In het allergrootste geheim, want de 
beeldtraditie van het islamitische Oosten is 
volledig in strijd met de westerse. De 
Ottomaanse schilder kan zich met twee 
wezenskenmerken van de westerse kunst 
moeilijk verzoenen. Ten eerste, het realisme 
van de westerse kunst. De idee om een beeld 
te maken van één singuliere persoon, en om 
zelfs de sultan voor te stellen zoals je hem 
in levende lijve zou ontmoeten, met zijn wat 
breed uitgevallen neusvleugels en zijn op
vallende want ongelijke wenkbrauwen, dat 
was voor een Ottomaanse kunstenaar niet 
vanzelfsprekend. Het was zelfs heiligschen
nis - ten aanzien van zijne hoogheid, maar 
ook ten aanzien van de kunst en haar no
bele traditie. Ten tweede was, naar Otto
maanse normen, het voor ons banale feit dat 
schilderijen, miniaturen of kunstwerken 
getuigen van een ‘eigen stijl’, dat zij de hand 
van de kunstenaar verraden of, nog erger, 
letterlijk zijn handtekening dragen, een 
blaam voor de kunst, een smet op haar 
schoonheid, een aanfluiting van haar tradi
tie.

In een schilderij is geen plaats voor 
de aardse realiteit - voor aardse onderwer
pen of aardse sporen van een ondermaanse 
beeldenmaker. Een schilderij dient niet om 
ons een beeld te geven van een banale 

werkelijkheid die we ook buiten dat schil
derij kunnen zien. Evenmin mag dat schil
derij ook maar het geringste spoor verra
den van hij die, hoe geniaal ook, de pense
len hanteerde. De kunst die wij sinds de 
Renaissance beoefenen, kunst die de reali
teit afbeeldt en pronkt met haar letterlijke 
en figuurlijke signatuur, is vanuit dit 
Ottomaans perspectief misdadige kunst.

2.

Om dat afwijzende oordeel te verhelderen, 
zou men heel de premoderne, niet-westerse 
‘esthetica’ achter de Ottomaanse miniatuur
kunst moeten verklaren. Dat zou hier te ver 
voeren. Niettemin wil ik een paar kwesties 
aanraken, net genoeg om vandaar uit, on
rechtstreeks, iets over een bepaalde tendens 
in de moderne kunst te zeggen. Als we im
mers de Franse, aan het Louvre verbonden 
kunsthistoricus Régis Michel mogen gelo
ven [3], dan is in de geschiedenis van de 
moderniteit een gestage bereidheid te ont
waren - en dit al vanaf de achttiende eeuw - 
om kunst in relatie met misdaad te defi
niëren. Die tendens loopt in Michels ogen 
uit op een uitdrukkelijke affirmatie van 
kunst als misdaad. Zo luidt in ieder geval 
de stelling die hij verdedigde in een onlangs 
door hem samengestelde tentoonstelling in 
het Louvre en die hij theoretisch tracht te 
onderbouwen in de uitvoerige catalogus die 
bij de tentoonstelling verscheen. De titel van 
tentoonstelling én boek spreekt voor zich: 
La peinture comme crime. De schilderkunst 
(de facto gaat het om schilderijen, sculptu
ren, installaties, performances... kortom om 
kunst in het algemeen) als misdaad. [4]

Voor de Ottomaanse miniaturisten uit 
de zestiende eeuw was westerse kunst mis
dadige kunst. Voor heel wat kunstenaars en 
kunstcritici uit de twintigste en eenentwin
tigste eeuw is westerse kunst eveneens mis
dadige kunst, met dat verschil echter dat die 
kunst dit ook volmondig beaamt, dat ze uit
drukkelijk zo gezien wil worden. De mo
derne westerse kunst lijkt zich dus terug te 
vinden in het verwijt dat haar uit een 
vreemde hoek kwam aanwaaien. Het suc
ces van Pamuks roman is wellicht niet toe
vallig. De strijdvraag die in de hele roman

weerklinkt, de vraag naar het statuut en het 
wezen van het beeld, is nog steeds onze 
vraag. Het is een vraag die de kern van onze 
cultuur raakt, zeker wanneer men bedenkt 
dat zij voor alles een beeldcultuur is.

3.

Wat had de Ottomaanse cultuur tegen die 
Carpaccio’s, Bellini’s, Giorgione’s, die be
wonderd werden door handelaars en diplo- * 
maten uit het oosten, op hun reizen naar 
Venetië, Genua of Ravenna? Wat bewoog 
de sultan tot het uitvaardigen van maatre
gelen en decreten om de verontrustende 
impact van die beelden op zijn reizende 
onderdanen in te dijken? Er was eerst en 
vooral het simpele feit dat het om schilde
rijen of, exacter nog, beelden ging. De 
Ottomaanse cultuur kende wel beeldende 
kunst, maar die bestond altijd ondanks een 
principieel verbod op ‘het afbeelden van 
levende wezens’. Elk schilderij, elke minia
tuur, kortom elk beeld was, anders dan in 
Europa, getekend door het fameuze beeld- 
verbod dat al in de eerste monotheïstische 
bijbel, namelijk onze bijbel, tot driemaal toe 
herhaald wordt. [5] De Ottomaanse cultuur 
was islamitisch, en de islam heeft dit 
monotheïstische beeldverbod het strengst 2 
toegepast. Het staat niet met zoveel woor
den in de koran (ook niet in de verzen waar 
de traditie het leest [6]), maar het uiterst 
strenge monotheïsme van de islam ontmoe
digt al voldoende het maken van een beeld 
“van enig wezen boven in de hemel, bene
den op aarde of in de wateren onder de 
aarde”. [7] De basisstelling van de islam 
luidt immers dat alleen God God is. Men is 
zodanig op zijn hoede om iemand anders 
of iets anders voor God aan te zien, dat men 
alles wat enigszins tot afgoderij zou kun
nen uitnodigen, uit de wereld bant. En beel
den, zeker beelden van wat leeft, hebben 
alles in zich om onze fascinatie - versta 
neigingen tot afgoderij - op te wekken. Ze 
doen ons wegdromen en een vals leven voor 
het echte nemen. Aldus houden ze ons weg '*7 
van het ware leven en van Hem die dat ware 
leven heeft geschapen: God, de enige die 
we als schenker van het leven kunnen prij
zen. Trouwens, wie er in slaagt een levend 
wezen levensecht in beeld te brengen, komt 
mogelijk op de idee die dode vorm leven te 
willen inblazen, zoals God deed bij de 
schepping.

De regel houdt slechts stand bij de gra
tie van zijn transgressie, en dus kende ook 
de Ottomaanse en de gehele islamitische 
wereld een beeldcultuur. De schilderkunst 
bleef echter nauw verbonden met de 
kalligrafie waaruit ze was voortgekomen. 
Het beeldverbod had de islamitische kunst 
in de richting van de ‘abstracte kunst’ ge- “ 
dreven. De Ottomaanse schilderkunst, die 
het kader vormt in de roman van Orhan 
Pamuk, is altijd een miniatuurkunst ge
weest, een verfijnde kalligrafische kunst 
waarmee men manuscripten illustreerde. De 
maat waaraan het beeld werd afgemeten was 
de letter. Niet in het beeld, maar in de ge
schreven letter had God zich geopenbaard. 
Alleen de letter verwijst rechtstreeks naar 
zijn ‘inhoud’ (Gods openbaring) en naar zijn 
herkomst (God). Het enige ‘beeldtype’ dat 
fascineert zonder aan te zetten tot afgode
rij, is de letter of de geschreven tekst. Beel
den en afbeeldingen in de gangbare zin van 
het woord kunnen enkel naar de maat van 
die letter worden beoordeeld en dienen al
leen om de pracht van die letter en zijn god
delijke herkomst in de verf te zetten.

De pracht van die letter is dus niet te 
danken aan het artistieke talent van de ster
felijke hand die hem neerschrijft, maar aan 
het oneindige genie van Hem die alle 
schoonheid, alle letters en alle kalligrafen 
die deze letters neerschrijven, heeft gescha
pen. Waar de kalligraaf zijn aanwezigheid 
verraadt, waar hij een eigen stijl laat blij
ken, gaat hij in de fout. Hij moet zo radi
caal mogelijk uit het schrijven van de tekst 
wegblijven. Ook voor de miniaturist komt 
het erop aan om nergens in het beeld te la
ten merken dat hij er zelfs maar bij was, bij 
de productie van dat beeld. In de woorden 
van Pamuks miniaturist: “Ware kunst en 
meesterschap lagen daarin om een onvoor
stelbaar wonder af te beelden, en dan in dit 
wonder geen enkel spoor na te laten dat de 
identiteit van de maker prijsgaf.” [8]

De rivaliserende miniaturisten die 
Pamuk ten tonele voert, zijn allen uiterst 
bedreven in het opsporen van minuscule 
‘fouten’ die zelfs de meest vermaarde mi
niaturen nog verraden; fouten waaruit blijkt 2 3
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:
dat de kunstenaar, ondanks alles, er toch niet 
in slaagde zijn verlangen naar auteurschap 
volledig af te zweren. Trefzeker wijzen ze 
naar het oorlelletje van de stervende prins, 
dat net even anders getekend is dan het vol
gens de eeuwenoude codes hoort, en ze her
kennen daar onmiddellijk de ‘handtekening’ 
van (bijvoorbeeld) Bihzad in. Natuurlijk 
weten ze best hoe bewust dat ingenieus ver
borgen foutje daar is binnengesmokkeld, 
natuurlijk snappen ze dat hun collega hei
melijk toch het auteurschap van dit kunst
werkje wilde opeisen; maar ze beseffen ook 
dat die ijdele claim betekent dat de kunste
naar gefaald heeft voor het hooggestemde 
ideaal van de Ottomaanse miniatuurkunst. 
In die ‘fout’ wilde het geschilderde meer zijn 
dan de glans van de Goddelijke letter, het 
wilde het schamele kunnen van de kunste
naar prijzen, in plaats van het almachtige 
kunnen van God. Zo is ook het realistische 
schilderij ‘fout’ omdat de mens in zijn con
crete, singuliere gestalte, met al zijn vlek
jes, puistjes en haartjes, het verst verwij
derd is van de idee die God in gedachte had 
toen hij hem schiep. De Ottomaanse 
miniatuurkunst eist dat de afbeelding door
verwijst naar de idee die God over de mens 
heeft gekoesterd en zal koesteren, van het 
begin tot het einde der tijden. Daarom moet 
een beeld streng en letterlijk naar de ‘let
ter’ worden geïnterpreteerd, dit wil zeggen 
als een strikt gecodeerd element dat zijn 
waarde en zijn schoonheid niet ontleent aan 
zijn gelijkenis met het sterfelijk concrete, 
maar aan een traditie die dat sterfelijke over
stijgt, aan codes die sinds jaar en dag de 
norm uitmaken en die teruggaan op de ‘let
ter’ die de Profeet rechtstreeks van de Ene 
en Ware God heeft mogen ontvangen.

Het is evident dat een specifieke 
portretkunst moeilijk ligt binnen dit soort 
‘esthetica’. Een portret streelt alleen maar 
de ijdelheid en leidt weg van God. Een por
tret hoont de Goddelijke almacht. Pamuks 
miniaturist voorspelt: “Op de dag des oor
deels zal de portrettisten gevraagd worden 
de vormen die zij geschapen hebben tot le
ven te brengen [...], maar zij kunnen hele
maal niets tot leven brengen, en daarom 
worden zij naar de hel gestuurd. We moe
ten niet vergeten dat in de koran ‘portrettist’ 
een van de namen van God is. God is de 
schepper die het niet bestaande bestaand kan 
maken en aan het zielloze een ziel kan ge
ven. Niemand moet proberen zich met God 
te meten. Schilders moeten niet proberen te 
doen wat Hij doet, en moeten niet preten
deren als Hem te scheppen. Want dat is de 
allergrootste zonde.” [9] Met de sultan uit 
Pamuks roman, die toch zo’n westers por
tret wil, kan het dus alleen maar slecht af
lopen. [10] De aangezochte miniaturisten 
mogen dan met de grootste zorg zijn gese
lecteerd, de miniaturist die de operatie leidt, 
mag er nog in slagen om die westerse nieuw
lichterij enigszins met de traditionele esthe
tica te rijmen, één van de schilders raakt 
door deze duivelse onderneming zo in de 
war, dat hij van pure ontreddering een dub
bele moord pleegt. Alleen - en daarin ligt 
de stilistische ‘vondst’ waarrond Pamuk zijn 
roman organiseert - pleegt die schilder zijn 
misdaad met de precisie waarmee hij ook 
miniaturen schildert, dit wil zeggen zonder 
een ‘handtekening’ of een ander spoor van 
zichzelf achter te laten.

Orhan Pamuk laat ons de hele roman 
lang zoeken naar de identiteit van de moor
denaar. Het lijkt alsof zijn romanintrige zelf 
een miniatuur wil zijn, die de lezer uitdaagt 
om de per definitie zo goed als onvindbare 
en ‘illegitieme’ handtekening van de ma
ker te vinden. De hele strategie van zijn ro
man is erop gericht om de misdadiger in 
kwestie als een ware kunstenaar, als een 
volleerde miniaturist te beschrijven of, wat 
op hetzelfde neerkomt, de figuur van de 
kunstenaar neer te zetten als die van een 
volleerd misdadiger. Illustreert de moderne 
romanschrijver Pamuk niet op zijn manier 
Régis Michels stelling dat kunst een mis
daad is?

Maar gunnen we, alvorens naar 
Michels moderne kunstenaars over te stap
pen, eerst de ‘christelijke heidenhonden’ het 
woord, de misdadigers waartegen de 
Ottomaanse miniaturisten uit de zestiende 
eeuw zo fel tekeergingen - al was het maar 

8 omdat ze er, ondanks him theorieën, zo door 
§ werden gefascineerd.

I 4.
E ' -fetSs .....5 Met hun realisme en hun eigen stijl wijzen 
8 de schilderijen van die Europeanen niet naar 
*3 de hemelse waarheid, het zijn - zo zeggen 
M zij dat zelf - ‘vensters op de wereld’, op een 
2 versplinterde, banale, sterfelijke werkelijk- 
3 heid, op de rotzooi van alledag. Dat is pure 
& godslastering. Als goede monotheïsten heb- 
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De marteling van de heilige Julitte, Catalaans, ca. 1100

monotheïsme ook voor de Europeanen, in 
hun weg naar een ‘realistische’ en ‘indivi
dualistische’ kunst, van doorslaggevend 
belang geweest. Zonder dat monotheïsme 
- zij het in een christelijke variant - was die 
kunst er niet gekomen en zou haar erfge
naam, de moderne beeldcultuur, er helemaal 
anders uitzien.

De bijbel predikt al een bijzonder hard 
beeldverbod, en hoewel de christelijke cul
tuur dat nooit echt heeft toegepast (net zo
min als de joodse en de islamitische kunst 
trouwens), heeft ze daar behoorlijk mee 
geworsteld. Die worsteling sleept aan tot 
vandaag, en leidt ons rechtstreeks naar het 
recente paradigma dat moderne kunst met 
misdaad verbindt. Om dit te begrijpen, is 
het noodzakelijk ten minste enkele speci
fieke trekken van de christelijke visie op het 
beeld aan te stippen. De christelijke beeld
cultuur heeft, in tegenstelling tot de islami
tische, nooit een strakke binding aan de let
ter en het schrift gekend; daarvoor droeg ze 
te veel de sporen van de antieke Romeinse 
beeldcultuur. Wel heeft de christelijke in
terpretatie van het beeld lang aangeleund 
bij de islamitische. De iconenkunst, die een 
traditie kent van de zevende eeuw tot het 
huidige Grieks- en Russisch-orthodoxe 
christendom, interpreteerde het beeld niet 
als een venster op de aardse wereld, maar 
als afschaduwing van een hogere, godde
lijke werkelijkheid. Het beeld toonde niet 
wat buiten ook al te zien was, het verwees 
de kijker door naar een radicaal elders, dat 
ook in het schilderij zelf niet rechtstreeks 
zichtbaar werd gemaakt. Het was een (zicht
baar) uitvloeisel van het goddelijke in het 
domein van het (zichtbare) ondermaanse, 
een emanatio van de goddelijke in de men
selijke sfeer, om een toen gangbaar neo
platoons concept te gebruiken. De oriënta
tie van de icoon stemt overeen met die van 
het islamitische beeld; weg van het aardse 
en wijzend naar het goddelijke. Ook deze 
iconenesthetica kon niet om met het ‘rea
lisme’ of de persoonlijke stijl van de wes
terse kunst; het iconenbeeld moest de mens 
immers helpen in zijn zoektocht naar God. 
Toch is het westerse beeld juist in naam van 
die zoektocht ‘realistisch’ geworden, en is 
men om dezelfde reden de ‘signatuur’ er
van gaan appreciëren. Die paradox ligt aan 
de basis van de beeldexplosie sinds de Re
naissance.

Is God immers geen scheppende God? Heeft 
Hij niet het universum geschapen en de 
mens daarin een geprivilegieerde plaats toe
bedeeld, door hem - aldus het eerste hoofd
stuk van de bijbel [11] - te scheppen “naar 

zijn beeld en gelijkenis”? Binnen die visie 
draagt niet alleen het beeld maar de hele 
werkelijkheid, precies in haar schoonheid, 
nog de glans van de schepper. De kunst 
moet die schoonheid van de schepping uit 
de verf laten komen, zeker waar zij de 
mens weergeeft, die uitdrukkelijk naar 
Gods beeld is geschapen. Wie het mense
lijk lichaam in zijn schoonheid afbeeldt (en 
dat geldt sinds de dertiende eeuw als de 
hoogste bron van schoonheid [12]), brengt 
meteen ook lof aan de goddelijke schep
per. Plots staan de Europees-christelijke en 
de Ottomaans-islamitische esthetica, on
danks hun monotheïstische herkomst, lijn
recht tegenover elkaar. De ene begroet het 
beeld als gelijkenis van het Goddelijke, de 
andere brandmerkt het als een blasfemische 
uiting van menselijke ijdelheid.

Maar dat verklaart nog niet alles. 
Waarom ging de christelijke kunst de men
selijke schoonheid niet louter idealistisch, 
maar gaandeweg ook ‘realistisch’ afbeel
den? Hoe heeft zij het gepresteerd om, op 
de plaats waar de schepping in zijn schoon
heid hoort te schitteren, de mens af te beel
den in zijn sterfelijke en zondige lelijkheid? 
Zo’n mens lijkt toch niet meer op zijn schep
per? Deze kwestie brengt ons bij de kern 
van het christelijke monotheïsme. Het le
lijke kan naar God verwijzen omdat die 
oneindige God zich in het eindige heeft 
geïncarneerd, omdat het Woord vlees is 
geworden - en niet alleen maar ‘letter’, zo
als de koran voorhoudt. God is in de meest 
concrete zin van het woord mens geworden. 
Voor de islamiet staat of valt het mono
theïsme met de grondstelling dat alleen God 
God is; iets of iemand anders, een mens bij
voorbeeld, kan onmogelijk aan God gelijk 
worden. Het christelijke monotheïsme daar
entegen neemt juist de menswording van 
God - de incarnatie - tot uitgangspunt van 
een ware religie. God heeft de wereld zo 
lief gehad, dat hij zijn eigen Zoon ervoor 
heeft geofferd en, tot heil van de wereld, 
prijsgegeven aan het sterfelijk ondermaanse.

De incarnatie is een bijzonder weer
barstig concept. Het christendom is er nooit 
mee in het reine gekomen, zoals het ook die 
andere knoop, de crux van de heilige drie
vuldigheid, nooit wist te ontwarren. Maar 
de impact van die idee op het westerse we
reld- en mensbeeld, en op onze beeldcultuur, 
is nauwelijks te overschatten. Doordat God 
mens was geworden, kon ook het sterfelijke 
rechtstreeks naar hem verwijzen, en kon dus 
het christelijke beeld dat sterfelijke een 
plaats geven. Vanaf de veertiende eeuw zien 
we dit duidelijk in de iconografie. De fi
guur van Christus aan het kruis wordt als

maar ‘realistischer’ afgebeeld: als een lij
dend en stervend martelaarslijf. Het is een 
onsmakelijk zicht, en toch is het een ode 
aan God, temeer omdat de incarnatie altijd 
verbonden was met de idee van de verrijze
nis. God was in dat gemartelde lichaam niet 
alleen gestorven maar ook verrezen. Door 
in zijn kruisoffer de dood op zich te nemen, 
had Hij die dood ook voorgoed overwon
nen. Zijn lijden werd een teken van verlos
sing. En aangezien de mens naar Gods beeld 
was geschapen, was elk schilderij waarin 
hij rauw realistisch werd weergegeven ook 
een beeld - want voorafbeelding - van de 
verlossing die hem te wachten stond.

God was mens geworden, en dus werd 
de sterfelijke wereld op haar beurt een emi
nente uiting van het goddelijke. Zo kon het 
beeld representatie worden, niet van God 
- dat zou ook voor christenen blasfemie 
zijn - maar van de concrete, aardse werke
lijkheid. Kunst was voortaan geen emana
tie maar representatie, ze werd een ‘ven
ster op de wereld’: een schone wereld, en 
tegelijk een wereld waarin ook het banale, 
lelijke en sterfelijke een plaats kregen. Dat 
die lelijkheid ook ‘schoon’ kon zijn, kwam 
voort uit de belofte dat precies dit stervende 
lichaam de dood had overwonnen en 
daarom, ondanks de schijn van het tegen
deel, drager was van eeuwige schoonheid.

Deze incarnatie-idee wordt uitgedrukt 
in het realisme van de voorstelling, maar 
ook - minder opvallend maar des te funda
menteler- in de inventio van het lineair 
perspectief. Het punt waarin de perspectief- 
lijnen samenkomen, is ook het verborgen 
punt waaraan het beeld zijn eenheid - en 
dus zijn schoonheid want zijn harmonie - 
te danken heeft. We vergeten dat de pogin
gen in de veertiende en de vijftiende eeuw 
om greep te krijgen op dit punt ook theolo
gisch gemotiveerd waren. De wereld was 
een absolute eenheid omdat ze het werk was 
van die ene God, een God die zich, voor de 
eigenlijke scheppingsdaad, een beeld van 
het oneindige universum had gevormd. 
Daarbij had hij post gevat op het punt van 
waaruit dat oneindige universum als een 
eenheid gevat kon worden.

Het punt van waaruit men een eindig 
beeld kon concipiëren, was, zo redeneerde 
de ‘theologische esthetica’ uit die tijd, de in
carnatie van dit oneindige punt. Opdat een 
schilderij effectief een ‘venster op de wereld’ 
zou worden, diende men dus in elk beeld het 
punt te vinden waaraan dat beeld zijn een
heid te danken had. Dit punt zou immers toe
gang verlenen tot het standpunt van waarop 
God zich een beeld van de wereld vormde, 
alvorens effectief tot de scheppingsdaad over 
te gaan. Meteen kon men in dit punt ook, 
more geometrico, Gods incarnatie in de zicht
bare werkelijkheid aanwijzen. Daar had de 
al wijze bouwmeester van het universum zijn 
kunstwerk gehandtekend.

De ‘goddelijke’ achtergrond van het 
geometrische perspectief stond de eerste 
renaissanceschilders nog levendig bij. 
Masaccio’s fresco van de Drievuldigheid, 
een van de vroegste voorbeelden van fout
loos perspectief, focust niet toevallig op het 
moment van de incarnatie. Dat het kruis
hout waaraan de Zoon sterft precies in het 
perspectiefpunt de ‘aardse’ grond raakt, was 
voor die tijd geen detail. In de vijftiende 
eeuw was een schilderij dus zowel ‘venster 
op de wereld’ als goddelijk venster of 
‘icoon’. Veel werken uit die tijd articuleren 
daarom op een haast sacrale manier dat ene 
punt, van waaruit het ‘venster’ en de we
reld in dat venster zijn gemaakt. Het 
perspectiefpunt is de verbolgen signatuur, 
het watermerk van de Goddelijke Logos.

Gaandeweg werd dat formele vlucht- 
punt louter formeel, en ging het alleen nog 
tot het vanzelfsprekende, technische pro
cédé van de voorstelling behoren. De aan
dacht verschoof van dit punt naar de we
reld die in het schilderkunstige venster 
zichtbaar werd en die, dankzij de illusionis
tische werking van het perspectief, er uit
zag zoals de wereld buiten het schilderij. 
Tegelijk moest Gods signatuur (het perspec- 
tiefpunt) steeds meer wijken voor de signa
tuur van de kunstenaar, zijn individuele stijl 
en handtekening. Niet Gods oneindige 
kunde, maar het kunnen van de individuele 
maker stond in het middelpunt. De band 
tussen genie en kunst was een feit.

5.

Wanneer de christelijke God, vanaf het be
gin van de moderne tijd (de zeventiende 
eeuw) moet inbinden en ook de beeldcultuur 
zich van zijn goddelijke voogdij losmaakt, 
zal de visie op het beeld nochtans niet fun
damenteel wijzigen. Het basisparadigma voor 
het beeld blijft gegrond in de incarnatie-idee 
van het christelijk monotheïsme. De kunst 
wordt echter door één ontwikkeling funda-



menteel geraakt. Het beeld zal zich name
lijk, mét het statuut waarmee de kunst dat 
beeld gaandeweg had bekleed, van die kunst 
losmaken. De ‘vensters op de wereld’ wor
den steeds ingenieuzer, ze domineren hoe 
langer hoe meer de hele cultuur, maar ze 
zijn niet meer het monopolie van de kunst. 
Beelden worden voortaan gemaakt door een 
onafhankelijke, los van de kunst opererende 
beeldcultuur.

De kunst is lang de plaats geweest 
waar de cultuur haar nieuwe beelden 
creëerde, beelden die tegelijk een vooraan
staande rol speelden in de ontplooiing van 
de ruimere cultuur: denk maar aan de 
'sociocreatieve' rol van de kunst in de Re
naissance, en lang daarna. Die rol is uitge
speeld. De pogingen van totalitaire regimes 
om de kunst haar centrale beeldende rol te
rug te geven, tonen enkel hoe ongerijmd en 
gevaarlijk het is om vandaag nog iets der
gelijks van de kunst te verwachten. De kunst 
is vandaag, eerder dan het atelier voor een 
nieuwe beeldcultuur, de plaats waar de beel
den even uit hun normale circulatie worden 
gehaald, waar de beeldenproductie en -con
sumptie even worden opgeschort en op zich
zelf teruggeplooid. Kunst is het domein 
geworden van “de geplooide voorstel
ling”. [13] Onze cultuur consumeert en ver
handelt beelden in een hecatombische hoe
veelheid, en doet alsof die beeldenstroom 
haar element is, waarin ze zich als een vis 
in het water beweegt. Het onstilbare van 
deze beeldenstroom wijst echter al op iets 
dat aan dat schijnbare consumptieve gemak 
ontsnapt. Die problematische kern van het 
beeld wordt op de plaats die de (oude) naam 
‘kunst’ draagt, aan de orde gesteld. In een 
universum dat zonder ophouden beelden 
creëert en consumeert, laat kunst die kant 
van een beeld zien die niet te consumeren, 
niet te nemen is.

6.

Dat brengt ons terug bij Régis Michel, en bij 
de performances van de Wiener Aktionisten 
uit de jaren zestig, waarmee Michel zijn drie 
eeuwen bestrijkende queeste naar de allian
tie van kunsten ‘misdaad’ besluit. Onconsu
meerbare performances, want volgens 
Michel hebben Günter Brus, Hërmann 
Nitsch, Otto Muehl en Rudolf Schwarzkogler 
de meest uitgesproken poging gedaan om 
kunst als misdaad te definiëren.

Deze kunstenaars lijken ons in elk ge
val doelbewust te willen kwetsen of ons te 
doen walgen. Wanneer Muehl op mensen 
‘schildert’, lokt hij een onsmakelijke asso
ciatie met foltering en kruisiging uit. Zijn 
Aktion Nahrungsmittelfest, waarin mense
lijke lichaamsdelen een rijk gevulde feest
dis sieren, mikt resoluut op de walging die 
kannibalisme bij ons oproept. [14] Dit zijn 
geen performances voor, maar “tegen de 
ander”, suggereert Michel ergens. [15] We 
‘nemen’ deze beelden niet, of we moeten 
toch goed ons best doen om er louter ‘es
thetisch’ naar te kijken.

Wat heeft de kunst met die afstotelijke 
beelden? Waarom wil sommige kunst, ook 
vandaag nog, zich associëren met een sfeer 
van transgressie of misdaad? Wat is er dan 
zo wezenlijk misdadig aan kunst? Verras
send genoeg is dat misdadige volgens Régis 
Michel niet zozeer te zoeken in de trans- 
gressieve, bandeloze sfeer van de zonet be
schreven beelden, ook al waren die in zijn 
tentoonstelling te zien. Michel vindt niet de 
kunst van zijn Peinture comme crime, van 
Brus, Muehl of Schwarzkogler crimineel. 
Misdadig is de vredige en aangenaam 
ogende ‘klassieke’ of traditionele kunst. Al 
op de eerste bladzijde van de catalogus ci
teert Michel het motto van Schwarzkogler 
- Malerei als Verbrechen - en hij voegt er 
meteen aan toe dat hij dat gezegde niet 
neemt voor wat de Weense aktionist er zelf 
mogelijk mee bedoelt. Hij mobiliseert 
Schwarzkoglers woorden onmiddellijk om 
zijn eigengereid discours op te starten: “En 
als dat eens waar was? Als de schilderkunst 
nooit iets anders is geweest dan één lange 
misdaad tegen het imaginaire, waarvan zij 
de bronnen gemonopoliseerd heeft - zozeer 
is zij in het westen altijd het onaantastbare 
paradigma van de visuele cultuur ge
weest” [16]

Als paradigma van onze visuele cul
tuur (elders spreekt hij over picturale cul
tuur [17]) is kunst één kapitale misdaad. En 
waarom? Omdat ze de bronnen van het ima
ginaire altijd heeft gemaltraiteerd. En hoe 
dan wel? Door die sprankelende bronnen 
in te dijken met verlammende regels en 
normen, door toe te staan dat de menselijke 
verbeeldingskracht steeds weer door ideo
logieën en andere machtsinstrumenten werd 
beknot. De misdaad zit voor Michel in die 
‘ideologische betutteling’. En, nog steeds 
op dezelfde eerste bladzijde, specifieert hij

Günter Brus

Selbstbemalung I: Kopfbemalung, 1964

dat meer bepaald de ‘antilichamelijke’ 
ideeën, tot en met de ideeënkunst uit de ja
ren zestig, de zogeheten conceptuele kunst, 
alles hebben verpest. Ook de concept art 
was een exponent van de “haat tegen het 
lichaam” (haine du corps) die de hele wes
terse kunst kenmerkt en waartegen pas de 
“lichamelijke kunst”, de “body aft” (art 
corporel) echt stelling heeft genomen.

Hóe uitdagend Régis Michel ook wil 
klinken, zijn stelling doet opvallend denken 
aan de oude Jean-Jacques Rousseau. Dat is 
eigenaardig voor een boek dat wemelt van 
de verwijzingen naar denkers die juist elke 
vorm van oorsprongsdenken à la Rousseau 
hebben bekritiseerd - Derrida, Lacan, 
Deleuze, Foucault en zoveel anderen. Vol
gens Michel is de kunst elke band met haar 
‘oorsprong’ verloren, dit is met de natuur
lijke, spontane en ongeremde kracht waaruit 
de verbeelding en het beeld -1 'imaginaire - 
putten. Die bron is door de ‘overtolligheid’ 
(‘Ie superflu’, zou Rousseau hebben gezegd) 
van de klassiek geheten kunst zodanig be
zoedeld, dat de kunst van vandaag nog maar 
één uitweg heeft: ze met geweld vrijmaken. 
‘Echte’ kunst kan vandaag alleen nog 'anti- 
kunst’ zijn. Niet toevallig noemt Michel het 
oeuvre van Muehl een “Vademecum d’exer
cices anti-pictureaux" en draagt zijn hoofd
stuk over Schwarzkogler de ondertitel 
“Court traité d’anti-art”. [18] Moderne 
kunst moet helemaal teruggaan tot (voor) 
het begin van de klassieke - slechte en mis

dadige - kunst, om de fout te herstellen en 
het tij te keren.

Volgens Michel is kunst altijd misda
dig geweest, niet omdat zij een wet zou heb
ben overtreden, maar omdat zij naar een wet 
heeft geluisterd. Kunst, zeker de westerse, 
heeft altijd gehoor gegeven aan een 'beeld- 
verbod’, en in die gehoorzaamheid ligt haar 
misdaad. Brus, zo oreert Michel in zijn al
tijd wat bezwerende, gezwollen stijl, “deed 
op averechtse wijze de visuele - picturale? - 
geschiedenis van het westen opnieuw over”. 
Het westen, “waar het beeld het verbod [zelf] 
is. En de schilderkunst de ideologie [zelf] is. 
Men komt daar niet uit Nooit.” [ 19] De wes
terse kunst heeft zich laten knechten en is 
zo kwijtgeraakt wat haar het meest na hoort 
te zijn: een tomeloze verbeelding. Wie die 
verbeelding vandaag de vrije loop wil la
ten, moet eerst afrekenen met de meters
dikke lagen van een eeuwendurend proces 
van onderdrukking. Vandaar de geweldda
dige sfeer rond de Aktionen. Deze kunst wil 
als het ware het misdadige aan het licht 
brengen waaraan de kunst zich al lang 
bezondigt, zonder dat iemand dit onder ogen 
durfde zien.

Zonder dat ook maar enigszins theo
retisch te staven of te preciseren, behandelt 
Régis Michel het werk van de Weense 
aktionisten - en het thema ‘kunst als mis
daad’ in het algemeen - volgens het para
digma van een bezweringsritueel. In ‘zijn’ 
kunst — voor Michel in goede, ‘echte’ kunst

zonder meer - wordt de verborgen misdaad 
die onze beeldcultuur al sinds jaar en dag 
parten speelt, openlijk op scène gebracht. 
Alleen, en daarin berust het bezwerende 
karakter, blijft het bij die enscenering. Een 
alternatief voor die misdaad komt op geen 
enkel moment in zicht. Het lijkt alsof het 
ensceneren van die misdaad op zich al een 
voldoende remedie is; alsof het volstaat om 
die misdaad plechtig bij naam te noemen, 
zoals bij een klassiek exorcisme, waar het 
volstaat om de betreffende duivel bij zijn 
exacte naam aan te roepen opdat hij, betrapt 
en ontmaskerd, zijn greep op de bezetene 
zou lossen. Bij Michel brengt de kunst de 
eeuwenoude Misdaad waarvan ook zij de 
erfgenaam is, op scène, en noemt ze deze 
met een masochistische precisie bij naam. 
Om aldus de misdaad misschien niet te ver
drijven maar toch even in de ogen te kijken 
en zo te paralyseren. In La peinture comme 
crime wordt de kunst misdadig om de Mis
daad te bezweren die kunst altijd geweest 
is.

En deze Misdaad, zo lazen we al in de 
passage over Brus, begint al bij het oude 
monotheïstische beeldverbod. De manier 
waarop Michel dat verbod inkleurt, is ty
pisch voor onze moderne tijd: hij droomt, 
nostalgisch-romantisch, van ongerepte vi
tale krachten. Maar wat men ook op die 
plaats voorbij het verbod projecteert, God, 
de mens of de bronnen van de verbeelding, 
de cruciale these van Michel is dat de struc
tuur van het beeldverbod als dusdanig een 
misdadig karakter heeft. Het beeldverbod 
is, in al zijn gedaanten, een destructieve en 
misdadige autoriteit die, met haar regels en 
wetten, de verbeelding en de kunst altijd 
klein heeft gehouden. Een gewetensvol 
modem kunstwerk moet het misdadige van 
dat beeldverbod in een bezwerend beeld 
vangen, en dat kan alleen dankzij een an
dere, nieuwe misdaad, een transgressieve 
act waarbij men alle regels en codes van de 
beeldcultuur, die pas mogelijk werd door 
dit beeldverbod, ostentatief te buiten gaat. 
Vandaar de intentie om beelden te maken 
die voor de ideologisch verblinde slachtof
fers van dat beeldverbod - wij dus - nau
welijks nog te verdragen zijn. Alleen door 
hun onaannemelijk, afstotelijk karakter kun
nen die kunstwerken een beeld geven van 
de misdaad die het beeld in naam van de 
kunst ooit is aangedaan. Kunst wordt hier 
een spel van misdaad tegen misdaad, een 
bezwerend ritueel dat alleen nog van een 
patstelling, gestold in heilloze beelden, enig 
‘heil’ lijkt te verwachten.

7.

We zijn terug waar we begonnen: bij het 
monotheïstisch beeldverbod. Een verbod 
waaraan, zoals gezegd, geen enkele cultuur 
zich ooit volledig onderwierp, ook de 
‘beeldonvriendelijke’ islamitische cultuur 
niet. Toch ervoer deze laatste de westerse 
beeldenstroom als een zondvloed. We heb
ben dit verbonden met de eigengereide in- 
carnatie-idee van het westerse Christendom, 
en met het feit dat het westerse beeld op 
grond daarvan representatie was geworden, 
weergave van de waarneembare werkelijk
heid. Het vreemde is echter dat het beeld, 
toen de idee van de incarnatie allang ver
bleekt was, representatie bleef. Dat ging zo 
ver dat die representatie zelfs de werkelijk
heid ging overheersen, en het onderscheid 
tussen de beide vervaagde, doordat alles al 
bij voorbaat door zijn representatie was 
gecontamineerd. Onze cultuur transfor
meerde letterlijk tot beeldcultuur.

Régis Michel verwacht misschien te
recht dat de sporen van ‘misdaad’, die hij 
in de kunst van de laatste eeuwen leest, ons 
naar de ‘bron’ leiden van die indrukwek
kende beeldenvloed, dat ‘imaginaire’ waar
aan wij ons al zolang laven. Maar de vraag 
is of die ‘bron’ wel de spontane, grenzeloos 
vrijgevige bron is die hij vooronderstelt. 
Want wat is dat überhaupt, een verbeelding 
die door geen grenzen en regels - door geen 
‘misdaad’ - beknot wordt? Hoe moeten we 
ons een ‘vrij’ beeld voorstellen? Ongetwij
feld als een beeld dat grenzen doorbreekt 
en verlegt; maar leven het beeld en de ver
beelding niet juist van de limieten waarte
gen ze opbotsen en de regels waarmee ze 
worstelen? Het beeldverbod is even efficiënt 
en vruchtbaar voor de beeldproductie als de 
vrije verbeelding zelf. Het verbod legt het 
beeld niet alleen aan banden, maar inspi
reert het ook onophoudelijk. De geschiede
nis van de beeldculturen die door het 
monotheïsme werden beïnvloed, leert dat 
deze beeldculturen niet ondanks, maar gro
tendeels dankzij dat verbod zijn ontstaan.

Op de hardnekkige, klassieke vraag 
wat er eerst was, de wet of de transgressie 
van de wet, kunnen we hier niet ingaan.
Maar het valt toch op dat de lievelingswerken 2 5
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van Régis Michel weliswaar pretenderen de 
Misdaad te overwinnen die de kunst al sinds 
haar ontstaan verminkt, maar dat ze daar 
nooit in slagen. Geen enkel werk laat de re
ferentie aan die Misdaad los. Integendeel, de 
kunst van het Weense aktionisme, dé kunst 
die volgens Michel het goede voorbeeld 
geeft, is nog het sterkst door die misdadig
heid getekend. Ze lijkt, in haar bezwering 
ervan, de Misdaad te willen handhaven en 
bevestigen. Wellicht niet zonder reden. 
Wellicht herinnert ze, door ostentatief aan 
die transgressieve geste vast te houden, juist 
aan de vreemd-intieme band tussen beeld 
en verbod. In tijden waarin de problema
tische kern van het beeld onophoudelijk 
overspoeld wordt door visuele overvloed, 
wil de kunst van deze Weense aktionisten 
uitschreeuwen dat het beeld desondanks, op 
een verborgen manier, door een verbod ge
tekend blijft. Hun ‘verbrecherische Malerei’ 
wil het beeldverbod niet van de baan hel
pen, zoals Régis Michel blijkbaar hoopt, 
maar onze zelfverzekerde beeldcultuur op
nieuw met dat verbod confronteren. Wan
neer deze beelden het beeldverbod, precies 
in de transgressie ervan, aanwezig stellen, 
dan om ons eraan te herinneren dat onze 
beeldcultuur altijd al door dit verbod gete
kend was. Middenin onze beeldcultuur ge
ven zij aan dat het beeld niet ‘alles’ is, dat 
er met andere woorden iets voorbij het beeld 
ligt dat voor dat beeld ontoegankelijk en 
verboden blijft, en dat beelden juist van dat 
verbod leven. Om die grens en dat heime
lijke verbod te laten verschijnen, moet men 
het met de voeten treden. Daarom wordt 
deze kunst ‘misdadig’.

En wat zoekt die ‘misdadige’ kunst 
dan achter dat door een verbod gegenereerd 
beeld? De oude monotheïstische God? De 
God die door zijn dood - of, wat op het
zelfde neerkomt, zijn incarnatie - ervoor 
gezorgd heeft dat het beeld ‘representatie’, 
en onze cultuur een representatiecultuur 
werd, even oneindig als God zelf? Dat is 
stellig overdreven. Deze kunstenaars zoe
ken in geen geval naar die levende God. 
Misschien zoeken ze diens lijk of, exacter 
nog, de plaats waar dat lijk in de loop der 
tijden is vergaan. [20] Maar dan nog zijn ze 
in feite naar ‘zichzelf’ op zoek, met name 
naar de plaats die ze als moderne mens van 
die geïncarneerde God hebben geërfd en van 
waaruit ook zij een oneindige blik op de 
wereld hebben ontplooid. Let wel, niet hun 
zelfbeeld zoeken ze, maar het punt van 
waaruit dat zelfbeeld - of om het even welk 
ander beeld - wordt geconstrueerd. In een 
eindeloos uitdijende en almachtige beeld
cultuur zijn ze op zoek naar het punt dat 
voorbij dat beeld ligt en van waaruit dat 
beeld georganiseerd wordt. Vroeger werd 
dit punt toegeschreven aan de mono
theïstische God en geformaliseerd in het 
punt van het geometrische perspectief. Al
leen God was zo oneindig dat hij dit ‘punt 
in het oneindige’ kon bevatten. Ook na de 
dood van God organiseert de eindige en in
middels moderne mens zijn wereldbeeld, 
inclusief zijn zelfbeeld, vanuit dat punt in 
het oneindige. Alleen kan hij zich dat punt 
nu niet meer substantieel toe-eigenen. Het 
punt voorbij het beeld, van waaruit hij kijkt, 
voelt en leeft, ontsnapt hem.

De moderne mens heeft sindsdien op 
verschillende manieren getracht om dat 
onbewuste, exterieure punt in beeld te krij
gen. Hij deed dat bijvoorbeeld door op het 
eindeloze beeldenuniversum rond hem in te 
beuken. Die grenzeloos lijkende beelden
wereld moest immers toch ergens een grens 
kennen! Opdat het die grens zou prijsge
ven, moesten de beelden worden mishan
deld. Zo zouden ze de eindigheid voorbij 
hun schijnbaar oneindige almacht blootge
ven. En als daarbij iets verschijnt dat voor
bij de grenzen van het beeld ligt, dan niet 
om het onbereikbare of het sublieme te 
openbaren - wat veel moderne esthetica's 
na Kant ook mogen beweren - maar om te 
laten zien dat daar iets ontbreekt. Of, exac
ter, dat daar iemand niet aanwezig is, dat in 
dit Jenseits van het beeld, de mens zelf 
- als drager/subject van dat beeld - afwe
zig blijft.

Otto Muehl hing in zijn Aktion 
Kreuzigung eines mannlichen Körpers een 
mens aan een kruis en bewerkte hem, en 
het schildersdoek achter hem, met verf. Naar 
eigen zeggen vond hij in die lijflijke schil
derkunst een “bron van een onuitputtelijke 
creativiteit, die van de representatie met 
materialen voerde naar de zelfrepresen- 
tatie". [21] In deze 'zelfrepresentatie' wordt 
de gepresenteerde mens echter gekruisigd 
en overschilderd. De representatie schildert 
haar subject weg. Ook Günter Brus redu
ceert het menselijk lichaam tot schilderdoek. 
In zijn Aktion Selbstbemalung I: Kopf- 
bemalung, ook opgenomen in Peinture 
comme crime, laat de kunstenaar een dikke

Odilon Redon

Tête suspendue, 1881

verflijn, die bovenaan een doek begint, 
doorlopen over zijn eigen gezicht en borst
kas. Het lichaam is niet meer dan een teken 
op een blad, dat bovendien ostentatief wordt 
doorstreept. Brus snijdt het lichaam en de 
mens weg. De geste van het snijden is al
omtegenwoordig in dit werk, waarin voort
durend instrumenten als scharen, zagen, 
bijlen, messen en scheermesjes opduiken. 
Complexer en enigmatischer is de manier 
waarop Rudolf Schwarzkogler ‘zichzelf’ 
presenteert. De beelden die werden vrijge
geven van Aktion III, een niet publieke 
performance, draaien rond de spannings
verhouding tussen het ‘medisch toe
getakelde’ lichaam van de kunstenaar en 
een (even medisch ogende) immense bol 
gaas. Of die bol gaas nu het gewonde lichaam 
verzorgt dan wel, paradoxaler, dat lichaam 
letsels toebrengt, de bol verschijnt in beide 
gevallen als een perfect sferisch lichaam waar 
de concrete ‘mens’ buiten blijft. In Aktion IV 
speelt de hele ‘intrige’ zich af tussen een 
gelijkaardige bol en het hoofd van de kun
stenaar, een hoofd dat voortdurend onder 
wisselende obstakels ‘verdwijnt’. De 
Aktionen van Schwarzkogler maken dit ‘ver
dwijnen’ niet ongedaan, maar stellen het als 
zodanig voor. Ze roepen het beeldverbod 
op, brengen het in beeld, om zo te tonen 
hoe hijzelf - als subject van zijn verhouding 
tot zichzelf en de wereld - het verbodene, 
het uitgestotene van dat beeld is. Zo ver
beelden ook de genoemde Aktionen van 
Muehl en Brus de mens als diegene die al
tijd al onder zijn beeld is verdwenen. 
Jenseits van het beeld ontmoeten we de 
reële mens, maar die mens voorbij het beeld 
is geen ongeschonden en zuiver lichaam, 
geen onbezoedelde vitale bron. De reële 
mens is een gat in het beeld, het is de plaats 
waar die mens altijd al uit het beeld is weg
gevallen, of waar hij - zo zou Maurice 
Blanchot zeggen - ‘niet ophoudt in het beeld 
te sterven’. Brus, Muehl en Schwarzkogler 
zoeken niet naar een positief zelfbeeld, be
vrijd van elk ideologisch corset, ze tonen 
de reële mens als datgene wat door het 
beeldverbod wordt uitgestoten, doorstreept, 
weggesneden. Tegelijk verraden deze beel
den dat dit subject alleen bij de gratie van 
dat beeldverbod bestaat, en dat het slechts 
in de transgressie van dat verbod even aan 
het licht kan komen.

In Michels tentoonstelling rijmde het 
gevecht van Schwarzkogler en de bol gaas 
met een reeks tekeningen van Odilon 
Redon. Ook in diens jicties (met die term 
onderscheidt Michel ze van de Weense 
Aktionen) verschijnt, bijna obsessioneel, 
diezelfde volmaakte bol, en ook hier lijkt 

telkens iemand maar niet in de bol door te 
dringen. In Satan dominant Ie monde bij
voorbeeld staat die bol voor de wereld, en 
is de figuur die daarbuiten staat de - overi
gens erg lieve - duivel. Die duivel heeft 
natuurlijk macht over de wereld maar, zo 
suggereert de tekening, hij blijft er niette
min buiten - zoals het moderne subject maar 
macht heeft over de wereld omdat het er 
buiten staat. De zwevende hoofden, de rond
vliegende gezichten zonder hoofd, de ver
dwaalde ogen die met of zonder luchtbal
lon willen opstijgen, al die motieven uit 
Redons werk representeren een blik op de 
wereld die zich van die wereld heeft losge
maakt. Ze representeren in die zin de basis
structuur van elke moderne representatie. 
Het zijn beelden van een moderne, carte
siaanse blik, die zich van de wereld heeft 
moeten wegsnijden om er almachtig naar 
te kunnen kijken. Zo leggen ook die teke
ningen van Redon het transgressieve karak
ter van die moderne blik - of van het mo
derne subject - bloot.

Als drager (subject) van het beeld, kan 
de moderne mens in laatste instantie alleen 
de ‘part maudite’ van dat beeld zijn. Régis 
Michel herkent in de beelden van Muehl, 
Brus en Schwarzkogler de “part maudite de 
la modernité” - luidens de ondertitel van 
zijn essay. Maar wie daaruit besluit dat de 
moderniteit ooit een part maudite zou heb
ben uitgestoten - en Michel provoceert die 
lezing - vergeet dat dit ‘uitgestoten zijn’ tot 
de structuur van het moderne subject zelf 
behoort. Als drager (subject) van die gren
zeloze beeldcultuur, is dit subject er ook de 
afwezige van.

De angst van de Ottomaanse minia
tuurschilders in de roman van Orhan Pamuk 
is dus een heel moderne angst; de roman 
speelt zich af in de tijd (einde zestiende, 
begin zeventiende eeuw) waarin de eerste 
aanzetten tot het moderne mens- en wereld
beeld te situeren zijn. Datgene waar de schil
ders voor terugdeinzen, is in wezen het 
‘dode’ subject van de moderniteit. Als ze 
fulmineren tegen de gevaren van de ‘hei
dense’ (dus christelijke) portretkunst, dan 
is dat omdat ze onbewust beseffen dat het 
‘zelf’ dat deze kunst wil afbeelden, in die 
beeldcultuur alleen aanwezig kan zijn als 
een afwezige, een dode. Niet toevallig be
gint de roman met een monoloog van een 
dode — de persoon die zojuist vermoord is. 
Alle daaropvolgende monologen, en de ro
man is één lange sequentie van monologues 
intérieurs, volgen dit model. Soms verraadt 
een enkele opmerking van een ‘levend’ per
sonage al genoeg over dat moderne subject. 
Bijvoorbeeld wanneer de wondermooie

Sjekure, het kleine ogenblik net vóór ze het 
lijk van haar gruwelijk vermoorde vader 
ontdekt, zich rechtstreeks tot de lezer wendt. 
“Moet u luisteren, uit het feit dat u niets zegt 
en er zo onaangedaan bij zit, weet ik toch 
wel dat u al lang en breed op de hoogte bent 
van wat er zich in deze kamer heeft afge
speeld. [...] Waar u nu nieuwsgierig naar 
bent, is hoe ik zal reageren, wat ik voel. Zo
als ze soms wel doen als ze naar een minia
tuur kijken, kijkt u naar de smart van de fi
guur in de schildering en probeert te beden
ken hoe het verhaal naar dat trieste punt heeft 
geleid. Vervolgens zult u mijn gedrag obser
veren. Met overgave probeert u zich dan voor 
te stellen wat u zelf zou voelen als u in mijn 
schoenen stond, als uw vader zo vermoord 
was; wat ik voel, laat u koud.” [22] Wat zij 
voelt, wie zij op dat moment, oog in oog met 
de dood, nog is: over die blinde plek in het 
verhaal leest de lezer meedogenloos heen. 
De mooie Sjekure beseft als het ware ‘zelf’ 
dat ‘zijzelf’ het ‘subject’ van het verhaal is, 
en dus onherroepelijk uit dat verhaal weg
valt. Zij is eigenlijk nog doder dan het lijk 
van haar vader dat ze een fractie later zal 
ontdekken.

Noten

[ 1 ] “La toile cesse d’être écran de projec
tion, devient matériau, coupant en elle- 
même etc. - l’invaginée - l’involuée - la 
montagne aplatie - le peint et le caché - 
pliage et dépliage [...] vide qui sépare et lie 
[...] il n’y a rien derrière.” Geciteerd uit: 
Jean-Luc Nancy, Visitation (de la peinture 
chrétienne), Paris, Galilée, 2001, pp. 41-42; 
cursivering door Hantaï.
[2] Orhan Pamuk, Ik heet Karmozijn, 
Amsterdam & Antwerpen, De Arbeiders
pers, 2001, p. 30.
[3] Of “post-historien d’art”, zoals hij zich
zelf liever noemt (zie zijn bijdrage in Jean- 
Paul Ameline (red.), Face à l’histoire. 
L’artiste moderne devant l’événement 
historique, Paris, Flammarion & Editions du 
Centre Georges Pompidou, 1996, pp. 28-39). 
[4] Régis Michel, La peinture comme 
crime ou la part maudite de la modernité, 
Paris, Editions de la Réunion des musées 
nationaux, 2001. De tentoonstelling liep van 
15 oktober 2001 tot 14 januari 2002.
[5] Exodus 20,4; Deutronomium 4,15-19 
en Leviticus 19,4.
[6] Soera 5,90 en soera 59, 24; zie Alain 
Besançon, L’image interdite, Paris, Galli
mard (Folio), 2000 (1994), pp. 149-151.
[7] Exodus 20,4 (Willibrordvertaling 
1975).
[8] Pamuk, op. cit. (noot 2), p. 31.
[9] Ibid., p. 203.
[10] Dat hij dat gedaan heeft, is evenwel een 
historisch feit. Denk maar aan de kopieën die 
de Pinacotheca in München bezit van veer
tien sultanportretten, die in opdracht van sul
tan Murad III (1574-1595) door een schilder 
uit de Veronese-school omstreeks 1587 zijn 
vervaardigd (zie G. Sievernich & H. Budde 
(red.), Europa und der Orient 800-1900, 
Güterslo/München, Bertelsmann Lexikon 
Verlag, 1989, pp. 718-719, catalogus bij de 
gelijknamige tentoonstelling). Pamuk zelf 
heeft ongetwijfeld Murad III voor ogen, aan
gezien hij de romanintrige in diens tijd si
tueert. Murad HI is trouwens de sultan onder 
wiens bewind de miniatuurkunst een tot dan 
toe ongekende hoge graad van bescherming 
genoot.
[11] Genesis 1,27.
[12] Besançon, op. cit. (noot 6), p. 320.
[13] Zie het onvolprezen boek van Frank 
Vande Veire, De geplooide voorstelling, 
Brussel, Yves Gevaert, 1998, pp. 8-11.
[14] Michel, op. cit. (noot 4), p. 283, 
afb. 188.
[15] Ibid., p. 324.
[16] Ibid., p. 6.
[17] Ibid., p. 306.
[18] Ibid., respectievelijk pp. 262 en 310.
[19] “Brus refait à l’envers l’histoire 
visuelle - picturale? — de l’Occident. Où 
l’image est l’interdit. Et la peinture est 
l’idéologie. On n’en sort pas. Jamais.” 
(Ibid., p. 306, Michel cursiveert).
[20] Of wat Jean-Luc Nancy “les lieux 
divins” noemt (zie het gelijknamige boek 
uitgegeven bij T.E.R., Paris, 1985). Zie ook 
Bailly, Adieu. Essai sur la mort des dieux. 
Éditions de l’aube, Paris, 1993.
[21] Michel, op. cit. (noot 3), p. 269.
[22] Pamuk, op. cit. (noot 2), pp. 225-226 
(ik cursiveer).
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May 26-30, 2002 artunj>ueuJ 
The european fair for young art: New 
Attitudes, Art from the Sixties until today. 
Editions District, Art Projects. For profes
sionals and for the public. Messe Frankfurt. 
New: Hall 3.1. Infoline +49(0)69 75 
www.artfrankfuj±£l^as^^^^^Vu

Tentoonstelling met werk van 
ca. 120 beeldend kunstenaars, 
vormgevers en architecten die 
in de periode 1999-2001 
subsidie ontvingen van het 
Fonds voor beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst.
5 t/m 20 mei 2002
gebouw Las Palmas 
Wilhelminakade 66, Rotterdam 
open: dagelijks 11-18 uur

■ Messe
Frankfurt

catalogus: €10,00 
ca. 272 pagina’s / fullcolor

meer informatie:
Fonds BKVB 
tel 020 5231523 
post@fondsbkvb.nl 
vwwv.fondsbkvb.nl

May, 25 to August, 25 in Frànkfun Manifesta 4, 
European Biennial of Contemporary Art
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Tweede katern
Nieuws

INTERACTION DESIGN INSTITUTE IVREA. In ok
tober 2001 ging in het Noord-Italiaanse stadje Ivrea het zo
genaamde Interaction Design Institute Ivrea van start. Deze 
designschool richt zich in haar onderzoeks- en onderwijs
programma uitsluitend op een ‘nieuwe’ ontwerpdiscipline: 
het interaction design of, vrij vertaald, de vormgeving van 
interactieve communicatiesystemen. Zoals verwacht kon 
worden, vertrekt het initiatief van de vaststelling dat de im
pact van de technologische media op het sociale milieu als
maar toeneemt. De cruciale maatschappelijke rol van de 
huidige informatica en telecommunicatie doet de organisa
toren zelfs besluiten dat interaction design, als afzonder
lijke discipline, even belangrijk wordt als industriële vorm
geving of architectuur: “zoals industrieel design onze inter
actie met machines vormgeeft, of zoals architectuur de kwa
liteit van ons sociaal leven vormgeeft in grote en kleine ste
den, zo geeft interaction design vorm aan de manier waarop 
we leven met interactieve technologie”, zo staat (in het En
gels) op het web te lezen.
Het nieuwe designinstituut is niet toevallig in Ivrea geves
tigd. Olivetti, dat samen met Telecom Italia het initiatief heeft 
genomen voor de oprichting van de school, heeft al sinds 
1908 haar hoofdzetel in dit stadje in de Aostavallei. Het be
drijf werd bekend voor het sociaal bewogen beleid van voor
malig directeur Adriano Olivetti (1901-1960) en de knap 
gedesignde typemachines en reclamegrafiek uit de jaren 
dertig en veertig. In de loop van de twintigste eeuw bouwde 
Olivetti talrijke bedrijfsgebouwen en woningen voor werk
nemers, vaak in samenwerking met vooruitstrevende 
Italiaanse architecten zoals Figini & Pollini, de groep BBPR 
en Piero Bottoni. Het complex dat nu door het nieuwe design
instituut wordt betrokken, het Blue House, is één van de 
juweeltjes op deze uitgestrekte bedrijfslokatie. Het gebouw, 
oorspronkelijk een onderzoekscentrum voor Olivetti, werd 
in de jaren vijftig ontworpen door Eduardo Vittoria en dankt 
zijn naam aan de helblauwe keramische tegels die de gevels 
bekleden. Architect Marco Zanini van Sottsass Associati 
vormde het complex in 2000 om tot een designinstituut. Zoals 
dat met nieuwe scholen voor ontwerpers vandaag wel vaker 
gebeurt, is het Design Institute Ivrea bedacht als een 24 uur 
beschikbare werkplek waar ook geslapen, gegeten, gewas
sen en TV gekeken kan worden.
Hoewel Telecom Italia en Olivetti de initiatiefnemers zijn 
van de nieuwe school, beklemtoont het Design Institute in 
een persmededeling dat het een onafhankelijke organisatie 
betreft, waar in de toekomst ook andere ondernemingen in 
kunnen participeren. De band met de actuele bedrijfswereld 
is voor een school die de razendsnel evoluerende communi
catietechnologie als onderwerp heeft, uiteraard van groot 
belang. Het onderzoek in het Research Laboratory van het 
instituut gebeurt dan ook bij voorkeur in samenwerking met 
firma’s of ondernemingen. De eigenlijke opleiding of 
Diploma Course is een Engelstalig postgraduaat van twee 
jaar. Al wie afstudeert zal volgens de website expert zijn in 
“het vormgeven van communicatieproducten en -diensten 
die technisch uitvoerbaar, cultureel wenselijk en economisch 
verantwoord zijn”.
Interaction Design Institute Ivrea, ViaMontenavale 1,10015 
Ivrea, Italië, www.interaction-ivrea.it (39/0125.422.11). 
(Fredie Floré)

NEO RAUCH WINT VINCENT 2002. De jury van The 
Vincent van Gogh Bi-annual Award for Contemporary Art 
in Europe, onder voorzitterschap van Harald Szeemann, heeft 
de Duitse schilder Neo Rauch uitgeroepen tot winnaar van 
de tweede editie van The Vincent. Naar aanleiding daarvan

Eduardo Vittoria

plant het Bonnefantenmuseum te Maastricht van 2 juni tot 
7 oktober 2002 een solotentoonstelling met circa veertig 
werken van de winnaar. Neo Rauch neemt de prijs ter waarde 
van € 50.000 op 1 juni 2002 in ontvangst. (Sarah Lauwers)

KUNSTBEURZEN. Van 2 tot en met 6 mei loopt in de 
Heizelpaleizen 3 en 4 van Brussels Expo de twintigste edi
tie van kunstbeurs ArtBrussels. Er nemen ruim 140 galeries 
deel, voornamelijk uit het buitenland, en er is een speciale 
zone Young Galleries. Meer info bij beursorganisator Artexis 
(0800/300.07 en www.artexis.com/artbrussels).
De KunstRAI 2002 loopt van 15 tot 20 mei in de Holland-, 
Randstad- en Deltahal van Amsterdam RAI. Het is de acht
tiende editie van de Amsterdamse beurs. Op 17 mei vindt 
een symposium plaats over Nederlandse kunstverzamelaars. 
Kunstcritica Renée Steenbergen, die onderzoek verricht rond 
dit thema, geeft tekst en uitleg. Voor de tweede keer is er 
Statements, een presentatie van installaties en objecten van 
individuele kunstenaars, die uitgaat van de deelnemende ga
leries. (www.kunstrai.nl)
In Gent is er tenslotte de vijfde editie van Druksel, een beurs 
van boekenmakers, bibliofiele drukkers en kleine uitgevers 
uit België en Nederland, waarvan een groot aantal actief is 
op het gebied van de beeldende kunsten. Er zijn ook lezin
gen gepland, onder andere met ‘encyclopedist van de dom

Blue House, 1955-56, foto: Fredie Floré

heid’ Matthijs van Boxsel en typograaf Fred Smeijers. Tom 
Van de Voorde zal K. Schippers interviewen.
Druksel 2002 is gratis toegankelijk in het Museum voor 
Schone Kunsten, Citadelpark in 9000 Gent. Meer info bij 
Johan Velter (09/228.56.70; www.druksel.be). (Etienne 
Wynants/S.La)

KUNST NU. De Vereniging voor het Museum van Heden
daagse Kunst in Gent organiseert als sinds de jaren zestig 
tentoonstellingen met jonge kunstenaars. Ze werden in de 
SMAK-periode even stopgezet, maar namen onlangs een 
nieuwe start. De Vereniging krijgt de ruimte op de tussen- 
verdieping aan de achterzijde van het SMAK ter beschik
king. De tentoonstellingen gaan nu allemaal schuil onder de 
kop Kunst Nu, tevens de naam van hun tijdschrift. Na de 
Waalse kunstenaar Gauthier Hubert (tot 16 maart) komen 
Willem Cole en Jan De Cock aan de beurt. In de zomer is 
een tentoonstelling met Coming People gepland. (S.La)

FREESPACE. Op 24 januari startte het Antwerpse NICC 
met een nieuw initiatief, FreeSpace, een nieuw introductie- 
platform voor hedendaagse kunst. FreeSpace wil vooral so
lo’s met jonge hedendaagse kunstenaars programmeren, en 
zal elke tentoonstelling begeleiden met een tweetalige en 
geïllustreerde brochure. De selectie van de eerste vijf 
exposanten gebeurt door de artistieke commissie van het 
NICC, maar deze ‘jury’ wordt gaandeweg opgevolgd door 
de exposanten zelf. De eerste exposant, Koen De Decker, 
wordt gevolgd door Wesley Meuris die nog tentoonstelt tot 
7 april. (S.La)

CHINA IN TOWN/MUZIEK ONDER DAK. De komende 
twee tentoonstellingen in ARCAM, het archit lectuurcentrum 
van Amsterdam, vestigen de aandacht op twee uiterst com
plexe planontwikkelingen. In China in town, te zien tot en 
met 6 april, wordt de geschiedenis geschetst van het Am
sterdamse chinatown rond de Zeedijk en de Nieuwmarkt, 
op een steenworp afstand van het Centraal Station. Net zo
als veel chinatowns in andere steden, nestelden de Chinese 
logementen, eethuisjes en voorzieningen zich in de oude stra
ten en stegen, waardoor het gebruik en aanzien van deze 
delen van de binnenstad ingrijpend veranderden. ARCAM 
toont foto’s van de eerste generatie Chinezen die begin twin
tigste eeuw naar Amsterdam kwam. Ze waren goedkope ar
beidskrachten en vonden emplooi in de scheepvaartindustrie. 
Inmiddels is de Chinese gemeenschap niet meer weg te den
ken uit Amsterdam en wordt een New Chinatown ontwik
keld op het Oosterdokseiland naast het Centraal Station. Hier 
moet het Europese trefpunt komen voor zakelijke contacten 
met het Verre Oosten: een modem complex met een Network 
Facility Center, een vijfsterrenhotel, kantoren en een congres- 
centrum. Ook komen er luxewinkels als Maison de Chine 
en het warenhuis Shanghai Tang. Te zien zijn het Master
plan Oosterdokseiland van Erick van Eegeraat, evenals de 
ontwerpen voor de afzonderlijke complexen van David 
Chipperfield, Baumschlager-Eberle-Grassman, Herder & 
van der Neut en Maccreanor Lavington.
In Muziek onder dak (13 april tot 4 mei) staat de ongekend 
lange en moeizame weg van Jan Wolff centraal, de strijdlustige 
directeur van de IJsbreker, centrum voor eigentijdse muziek. 
Al zestien jaar is hij op zoek naar een meer royale huisvesting. 
De grillen van het cultuurbeleid, de macht van het grote geld 
en de wisselende gemeentelijke ambities op het gebied van 
herbestemming en stadsherstructurering hebben geresulteerd 
in talloze haalbaarheidsonderzoeken en verbouwingsplannen: 
voor de huidige locatie van de Ijsbreker, voor (in onbruik ge
raakte) gebouwen als het Heiligeweg-zwembad, het verpleeg
huis de Amstelhof, de Valeriuskliniek, het gerechtsgebouw 
aan de Prinsengracht en de Westergasfabriek. Deze zomer

Adam Fuss 'My Ghost’
Jos De Gruyter, Anne-Marie Schneider, Stephen Wilks

2 maart - 13 april 2002

TEFAF Maastricht
8 maart - 17 maart 2002

Gert Verhoeven, Blair David Hines
18 april — 25 mei 2002

Art Brussels 2002
2 mei - 7 mei 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

D
e W

itte Raaf 96 • m
aart-april 2002

2 9

http://www.interaction-ivrea.it
http://www.artexis.com/artbrussels
http://www.kunstrai.nl
http://www.druksel.be
mailto:info@xavierhufkens.com
http://www.xavierhufkens.com


I-u F
er*‘-3

A-

"e
ggggu*‘*******7*" grerr’*

Lost
/

I Z Locations
—

- —--——--——.F 6- 
a

I A

1

Station Brugge
•edta»

1

N

UWHHE

Ufa

20/02/2002 piuuu"h- y—E
SB

—Feae o-.

17/11/2002

•a ' % ■
I a â

-I- een fotografieproject in het treinstation van Brugge

as •II
27

£ Theo Baart
-

-1 P-: Anne Daems

F"-
Jan Kempenaers 

Hans van der Meer

—t _cs een organisatie van A Prior - Office for Artistic Production 
i.s.m. het Nederlands Foto Instituut, Rotterdam

2oda
A Prior

-93085
. t-a■IIc2z

u a
ge Ee

CLAES
PHO TO L A B

n Stichting 
Foundation)

Q 
3 0



wordt eindelijk begonnen met de bouw van een nieuw 
muziekcentrum op de kop van de Oostelijke Handelskade, 
waarin naast de Ijsbreker onder andere ook het Bimhuis, 
het podium voor jazzmuziek, gehuisvest wordt. Het ontwerp 
is van het Deense architectenbureau Nielsen, Nielsen & 
Nielsen en wordt in 2004 opgeleverd.
ARCAM, Stichting Architectuurcentrum Amsterdam, 
Waterlooplein 213, 1011 PG Amsterdam (020/620.48.78). 
(Petra Brouwer)

SITE/LE PLATEAU. Met zijn naakte muren, blote buizen 
en zichtbare constructies lijkt de onlangs in Parijs geopende 
Site de création contemporaine meer op een kraakpand of 
een industrieel braakland dan op een museum. Een discours 
over interdisciplinaire kunstvormen en multifunctionele 
ruimten, die experimenteel en flexibel moeten zijn, sugge
reert dat Site eerder een laboratorium is dan een tentoon
stellingsruimte. Een verhaal dat ons bekend in de oren klinkt, 
en bij de presentatie valt een licht gevoel van déjà vu dan 
ook moeilijk te onderdrukken.
Zowel het gebouw als de opzet doen verdacht veel denken 
aan de situatie van de Franse hedendaagse kunst zoals die, 
alle verhoudingen in acht genomen, meer dan vijfentwintig 
jaar geleden bij de opening van het Centre Georges 
Pompidou werd voorgesteld. Het Centre Pompidou bestaat 
hoofdzakelijk uit het Musée national d’art moderne en een 
vrij toegankelijke bibliotheek, maar ook uit verschillende 
tentoonstellingsruimten voor hedendaagse kunst. Deson
danks hebben de hiervoor bestemde Galeries deze opdracht 
nooit echt waargemaakt.
Eenzelfde scenario heeft zich in 1991 afgespeeld bij de ope
ning van het Jeu de Paume. Deze tentoonstellingsruimte, 
die werd aangekondigd als de eerste Franse Kunstholle, 
opende met een tentoonstelling van Jean Dubuffet, een 
Franse kunstenaar die toen al enkele jaren dood was. Sinds
dien heeft het Jeu de Paume, op enkele schaarse manifesta
ties na, haar functie als ‘laboratorium’ voor hedendaagse 
kunst nooit waargemaakt.
Het is niet omdat driemaal scheepsrecht is dat deze geschie
denis zich moet herhalen, maar de oprichting van Site roept 
wel vragen op. Heeft Parijs echt nood aan een centrum voor 
hedendaagse kunst? Indien Beaubourg, Jeu de Paume en het 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris - het in 1966 op- 
gerichte ARC (Animation Recherche Confrontation) werd 
beginjaren negentig door dit museum opgeslorpt maar houdt 
als tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst merkwaar
dig genoeg goed stand - deze functie daadwerkelijk zouden 
vervullen, dan waarschijnlijk niet. En als men nog meent van 
wel, dan kan men zich af vragen of een dergelijk centrum thuis
hoort in een prestigieus gebouw als het Palais de Tokyo en 
een stijfdeftige maar saaie buurt als het zestiende arrondisse
ment. Het nabuurschap met het Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris is geen voldoende argument, aangezien Site 
naast de liefhebbers van hedendaagse kunst ook een mode
bewust en trendgevoelig publiek wil aanspreken.
De ervaring leert dat de kunst in Frankrijk sinds Lodewijk 
XIV een staatszaak is. Initiatieven hieromtrent beantwoor
den nog altijd meer aan politieke dan aan artistieke normen. 
Ze volgen een institutionele logica die zelden samenvalt met 
de logica van de kunstenaar.
De gekozen locatie kan dat mooi illustreren. Het Palais de 
Tokyo is één van de twee musea voor hedendaagse kunst 
die ter gelegenheid van de Parijse wereldtentoonstelling van 
1937 naast elkaar werden opgetrokken. Eén voor de stad, 
het Musée d’art moderne de la Ville de Paris, en één voor de 
staat, het Palais de Tokyo. De architectuurwedstrijd had 128 
ontwerpen opgeleverd, waaronder die van Mallet-Stevens 
en Le Corbusier, maar het project werd toevertrouwd aan de 
architecten Aubert, Dondel, Viard en Dastugue, die een 
neoklassiek en academisch gebouw voorstelden. Het Palais 
de Tokyo ontleende zijn naam aan de Quai de Tokyo, die het 
gebouw toen met de Seine verbond. Na de oorlog werd de 
naam van deze kaai om politieke redenen veranderd in Quai 
de New York.

Beat Streuli

Portretten, 2002, Palais de Tokyo

Het Musée national d’art moderne verhuisde in 1977 naar 
het Centre Pompidou. Vanaf 1984 bood het Palais de Tokyo 
onderdak aan het Centre national de la photographie. In 1993 
werd het gesloten om, naar een ontwerp van de architect 
Franck Hammouthène, te worden omgebouwd tot een 
prestigieus Palais du Cinéma - werken die in 1998 werden 
stopgezet. Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal, die ge
kend zijn om hun goedkope en functionele architectuur, heb
ben de bouwwerf van het Palais du Cinéma gewoon overge
nomen, de fundamenten gestabiliseerd en de ruimten aan
gepast aan de huidige veiligheidsnormen. Het gebouw, dat 
bepaald wordt door een majestueuze trap, een glazen zadel
dak en een koepel uit de jaren dertig, werd volledig ontman
teld. Daardoor komen de oorspronkelijke architecturale 
kwaliteiten - de monumentale ruimten en het prachtige 
zenitaal licht - helemaal tot hun recht. Door het weglaten 
van de bekleding verloor deze neoklassieke architectuur ook 
haar autoritair karakter.
In de negen hoge vensters van het vroegere museum plaatste 
de Zwitserse kunstenaar Beat Streuli negen fotografische 
portretten van gewone mensen. Transparant als een glas
raam, symboliseert deze permanente ingreep een museum 
zonder muren, dat altijd voor de buitenwereld open staat. 
Het ordewoord is décloisonnement - sloop de tussenschot- 
ten! In dit theater zonder decor is er geen onderscheid meer 
tussen de coulissen en de scène. In de ésthetique relationelle 
vervaagt het onderscheid tussen de kunstenaar en zijn pu
bliek. Omdat de tentoonstellingen elkaar overlappen, kan 
de kunstliefhebber ook getuige zijn van het opbouwen en 
afbreken ervan.
Nicolas Bourriaud en Jérôme Sans, die door het ministerie 
van cultuur werden aangezocht om het Palais de Tokyo op 
te starten en gedurende driejaar te programmeren, spreken 
liever van een Chantier dan van een programmatic. De lo
kalen worden niet bezet maar bewoond, een tentoonstelling 
is een manifestatie en de officiële opening een house- 
warming-party. De naam Site ontleenden ze aan het inter
net. Kunst wordt door hen gezien als een zoekmachine.
Naast de geslaagde ingreep van Beat Streuli is er nog een 
permanente bijdrage, het Audiolab van de gebroeders 
Bouroullec: drie metalen paddestoelen die elektronische en 
elektroakoestische muziek uitzenden. De door Michael Lin 
in roze met paarse bloemen beschilderde vloer van de bar 
blijft tot eind augustus, het Salon van het Musée d’art 
contemporain africain van Meschac Gaba tot begin septem
ber.
Met de benoeming van Bourriaud en Sans werd ook geko
zen voor het soort kunst dat, volgens de regels van de 
relationele esthetiek, hoofdzakelijk gebaseerd is op het 
'evenementiële' en zich gemakkelijk laat mediatiseren. Over 
de ganse wereld, van Stockholm tot Johannesburg, van New 
Delhi tot Miami, van Berlijn tot Bangkok, zijn ze kunste

naars gaan shoppen die aan hun criteria voldoen, maar hun 
multiculturele belangstelling beperkt zich vooral tot het exo
tische van het kleurrijke plastic speelgoed en de felle gebruiks- 
voorwerpen ’Made in Thailand’ van Surasi Kusolwong, de 
Zuid-Afrikaanse getto’s van Kay Hassan en de Zweedse Ikea- 
esthetiek van de uit papieren lampen opgebouwde sculptuur 
van Gunilla Klingberg.
Voorlopig is het Palais de Tokyo vooral een gebouw en een 
evenement die het moeten hebben van de sfeer. Die wórdt 
vooral verzekerd door het nieuwsgierige publiek. De wer
ken in de naamloze openingstentoonstelling daarentegen zijn 
niet echt bemoedigend. Opvallend hierbij is de nogal 
ongeïnspireerde en belegen beeldtaal van deze jonge kun
stenaars. De enorme papiermand van Wang Du, met oude 
kranten en twee televisietoestellen die permanent de pro
gramma’s van euronews uitzenden, is een oppervlakkige 
kritiek op la télé-poubelle; de ontplofte gevangenis van 
Michael Elmgreen en Ingar Dragset lijkt een visuele grap 
uit een stripverhaal, en de in siliconen nagemaakte 
waterleidingbuizen en elektriciteitskabels van Loris Cecchini 
hebben in deze wilde architectuur eerder iets van een running 
joke.
De meest prestigieuze bijdrage is de Super(m)art van Navin 
Rawanchaikul. Of dit werk beschouwd moet worden als een 
symptoom van, of als een kritiek op makkelijk verteerbare 
kunst is niet duidelijk. In verschillende etappes wordt het 
verhaal verteld van de oude wijze kunstenaar en de ambiti
euze Curatorman. Op een enorm schilderij, een persiflage 
van Veronese’s Bruiloft te Kanaan, toont de kunstenaar alle 
protagonisten van de moderne en de hedendaagse kunst. Voor 
het grote publiek zijn Monet, Van Gogh, Picasso, Salvador 
Dall, Gilbert & George, Warhol en La Cicciolina onmiddel
lijk herkenbaar. Ingewijden kunnen elkaar overtroeven door 
als eerste Pistoletto, John Cage of Panamarenko te herken
nen. Kitsch voor gevorderden.
Ondertussen opende in Parijs nog een andere kunstruimte. 
Le Plateau. De ontstaansgeschiedenis is alvast een mooi 
staaltje van volksdemocratie. Terwijl het met veel poeha 
aangekondigde en zwaar ondersteunde Site op uitdrukke- 
lijk verzoek van het cultuurministerie werd opgericht, is het 
meer bescheiden Le Plateau het resultaat van een jarenlange 
strijd op een van de meest idyllische plekjes van Parijs. Toen 
de machtige bouwpromotor Bouygues beginjaren negentig 
aan de voet van de Buttes-Chaumont, een park in het noord
oosten van Parijs, een reeks luxeappartementen wou 
inplanten, stootte hij op hevig protest van de buurtbewoners 
die sociale woningen, een crèche en een kunstencentrum 
eisten. Vandaag beschikt een kunstenaarscollectief gratis over 
een tentoonstellingsruimte van zeshonderd vierkante meter 
(tegenover de vijfduizend van Site) en een jaarlijks budget 
van € 460.000 (tegenover de 3,5 miljoen van Site).
De ruimte, die is ingericht door de architect Jean-Marc Lalo 
van het bureau Valode & Pistre, wordt voorlopig gerund door 
de kunstenaar Eric Come. De lokalen worden gedeeld met 
de FRAC (Fond Régional d’Art Contemporain) van de re
gio Ile-de-France, die er tijdens de zomer zijn collectie toont. 
Om van de publiciteit rond het Palais de Tokyo te profite
ren, organiseerde Le Plateau al gedurende het openings
weekend van Site - enigszins voortijdig - zijn eerste ten
toonstelling. Ook hier een multicultureel aanbod van heden
daagse kunst. Tekeningen van de 78-jarige Frédéric Bruly- 
Bouabré uit Ivoorkust hingen naast films en video’s van 
Valérie Jouve en Marie Legros; een sculptuur van Elisabeth 
Ballet vergezelde een muurschildering van de Kroaat Julije 
Knifer, en werk van de Libanese Amal Saade.
Wegens de beperkte werkingsmiddelen kon deze tentoon
stelling slechts vier dagen geopend blijven. Begin maart 
opent Le Plateau voorgoed met een hommage aan Robert 
Filliou, exemplarisch kunstenaar voor een kunst die het le
ven interessanter moet maken dan de kunst zelf.
Ondertussen wordt Le Plateau in één adem genoemd met 
het Palais de Tokyo, maar of deze ruimte een zinnig alterna
tief voor Site kan bieden, is niet gezegd. Ondanks het ver
schil in schaal en ambitie zijn beide initiatieven symptoma-
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OPEN DINSDAG/TUESDAY-ZONDAG/SUNDAY, 14:00-18:00UUR/2-6PM

POURBUSSTRAAT 5, B-2000 ANTWERP 

PHONE +32(0)3.216.07.71, FAX 216.07.80 

nicc@skynet.be — www.nicc.be

FreeSpace

WESLEY MEURIS
7 MAART/MARCH - 7 APRIL 2002

FreeSpace

FREEK WAMBACQ
18 APRIL - 19 MEI/MAY 2002

FreeSpace is een nieuw tentoonstellingsplatform voor one-man presentaties. Schriftelijke voorstellen kunnen ingediend worden op het postadres van het NICC. FreeSpace is a new platform for individual exhibitions. Proposals can 
be submitted in writing to NICC. NICC geniet de steun van/benefits the support of Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen. FreeSpace geniet de steun van/benefits the support of Stad Antwerpen.

4 hibiti

VIEWMASTER
wall-size projections
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tisch voor de ‘verculturalisering’ van de kunst. Of het kader 
nu van bovenaf wordt opgelegd, dan wel vanuit de basis 
wordt afgedwongen, in beide gevallen speelt het resultaat in 
op behoeften van een ruim publiek, die de politiek probleem
loos kan onderschrijven.
Laat de bourgeois zich nog altijd gemakkelijk ‘epateren’, 
dan laat hij zich nog veel gemakkelijker amuseren. Het re
sultaat is een artistieke vorm van culturele animatie die zich, 
teken des tijds, probleemloos laat consumeren.
Site de création contemporaine is dagelijks open van 12 tot 
24 uur, behalve maandag. Palais de Tokyo, 13 avenue du Pré
sident Wilson, 75116 Paris (01/47.23.54.01; www.palais- 
detokyo.com). In Le Plateau loopt sinds 7 maart Premiers 
mouvements, een hommage aan Robert Filliou met werk van 
onder andere Filliou, Matta-Clark, Cadere, Nauman, Hattan, 
Santiago Reyes en Farouchi (33 rue des Alouettes, 75119 Paris 
(01/53.19.88.10)). (Lieven Van Den Abeele)

Wissels

KABINET ANCIAUX. Bart Caron is de nieuwe kabinets
chef van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux. Hij 
volgt Herman Verheirstraeten op, met wie Anciaux in ja
nuari de samenwerking had beëindigd. “De vertrouwensre
latie tussen de minister en Verheirstraeten was aangetast in 
haar menselijke verhouding”, zo gaf het markante persbericht 
toen op. Caron is als kabinetschef bevoegd voor het beleid 
inzake Cultuur, Jeugd en Sport. Drie andere medewerkers 
krijgen ook kerntaken op het kabinet. Johan Hanssens coör
dineert het Algemeen Beleid, Kabinetsbeleid en Begroting. 
Sigurd Vangermeersch blijft verantwoordelijk voor Ontwik
kelingssamenwerking, Brussel en de Vlaamse rand. Koen 
T’ Sijen verzorgt het Algemeen Communicatiebeleid. Alledrie 
zijn ze nu adjunct-kabinetschef. (S.La)

VAL De kunsthistorica Katrien Vandermarliere wordt op 16 
mei 2002 de eerste directeur van het Vlaams Architectuur
instituut. Zij werd gekozen door de Raad van Bestuur onder 
voorzitterschap van Geert Bekaert. Vandermarliere verzorgt 
sinds 1991 de programmatic van de architectuurtentoonstel- 
lingen in deSingel en werkte mee aan het Jaarboek Archi
tectuur Vlaanderen. Ze is ook lid van de Raad voor de Kun
sten. Het VAI, opgericht in oktober 2001, moet binnen het 
cultuurbeleid van Vlaams minister Bert Anciaux de rol van 
steunpunt spelen voor de architectuur in Vlaanderen. Het 
moet een documentatie- en informatiecentrum uitbouwen 
over hedendaagse architectuur, het publiek sensibiliseren 
(door middel van een website en architectuurpublicaties) en 
de samenwerking tussen bestaande architectuurinitiatieven 
binnen de Vlaamse Gemeenschap bevorderen.
Voor de organisatie van de architectuurtentoonstellingen 
in deSingel staat nu een vacature open. (VAI, p/a deSingel 
internationaal kunstcentrum, Jan Van Rijswijcklaan 155, 
Antwerpen, info@vai.be). (S.La)

NICC. Kunsthistoricus Wim Peeters is sinds januari 2002 
artistiek leider voor de tentoonstellingen in het kunstenaars
initiatief NICC te Antwerpen. Vorig jaar programmeerde 
hij er nog de driedelige tentoonstelling The Big Show, en 
daarvoor was hij onder meer werkzaam als assistent in de 
Antwerpse Zeno-X Gallery. Peeters is niet verantwoorde
lijk voor de solotentoonstellingen binnen het FreeSpace- 
programma. (E.W.)

VAN ABBEMUSEUM. De Duitse Eva Meyer-Hermann 
en de Belg Phillip van den Bossche zijn sinds 1 januari 
2002 de nieuwe conservatoren van het Van Abbemuseum 
in Eindhoven. Ze volgen Jaap Guldemond en Marente 
Bloemheuvel op, die eind 2001 opstapten. Meyer-Hermann 
was achtereenvolgens conservator van de Krefelder Kunst- 
museen (Haus Lange/Haus Esters), directeur van Kunst- 
halle Nürnberg en medewerker bij twee private musea, 
Sammlung Hauser und Wirth en de Flick Collection in

Honoré 3’0

All the details extended, en fractures recomposées, 2001, videostill

Zwitserland. Van den Bossche volgde de curatoren
opleiding van Stichting De Appel in Amsterdam en leidde 
daarna de tentoonstellingsruimte Exedra in Hilversum tot 
deze vorig jaar door de gemeente werd opgedoekt. Hij is 
nu gastdocent aan de Akademie voor Beeldende Kunst en 
Vormgeving in ’s-Hertogenbosch alsook redacteur bij het 
tijdschrift Archis. (www.vanabbemuseum.nl). (S.La)

FUCHS/VAN HEUSDEN. Rudi Fuchs is voortaan geen al
gemeen directeur van het Stedelijk Museum meer, maar en
kel nog artistiek directeur. De in 2000 aangetreden zakelijk 
financieel directeur van het Stedelijk, Stevijn van Heusden, 
mag zich voortaan algemeen directeur noemen. Een en ander 
houdt in dat Van Heusden, en niet de (voor zijn financieel 
beleid beruchte) Fuchs, de eindverantwoordelijkheid heeft 
voor het zakelijke reilen en zeilen van het museum. Hoewel 
dit in veel opzichten een verstandige beslissing is, voltooit 
het ook de trieste deconfiture van de traditionele museum
directeur met een kunsthistorische achtergrond. Blijkbaar zijn 
deze directeuren niet in staat om een hedendaags museum in 
zakelijk opzicht goed te leiden. Het benoemen van zakelijke 
leiders naast of - zoals nu - boven dergelijke directeuren be
tekent in feite (zelfs al wordt dit vanzelfsprekend nooit zo 
gepresenteerd) dat zij onder curatele zijn gesteld.
Ondertussen is ook de uitbreiding van het Stedelijk met een 
nieuwe vleugel weer eens uitgesteld. Er leek spoedig een 
begin te kunnen worden gemaakt met de nieuwbouw, maar 
Geert Dales, de Amsterdamse wethouder van financiën, wil 
geen toestemming geven voor de nieuwbouw, zolang on
duidelijk is hoe het gat van 45 miljoen euro in de kosten van 
de nieuwbouw en de bijkomende extra exploitatiekosten 
gedekt wordt. Al lijkt het aanzwellende geweeklaag over de 
teloorgang van de culturele sector in Amsterdam deels voort 
te komen uit een fixatie op grote instellingen en spektakel 
(alsof Tate Modem culturele vitaliteit belichaamt), het kan 
niet worden ontkend dat het Stedelijk een beschamende aan
blik biedt, zowel qua beleid als wat de verloedering van het 
gebouw betreft. Met een stoelendans in de bestuurskamers 
zijn de problemen nog lang niet uit de weg geruimd.
(Sven Lütticken)

Lezingen

NICC BRUXEL. Op vrijdag 19 april nodigt het Brusselse 
NICC Johan Vansteenkiste uit, directeur van het pas opge
richte Initiatief Beeldende Kunsten - een van de zogenoemde 
steunpunten binnen het Vlaamse cultuurbeleid. Op 17 mei 
en 14 juni zijn respectievelijk kunstenaars Walter Swennen 

en Georg Herold te gast. De lezingen vinden plaats om 
20.30 uur in de achterruimte van Café Greenwich in de 
Kartuizerstraat 7, 1000 Brussel. (E.W.)

JEUNESSE & ARTS PLASTIQUES. Op donderdag 18 
april (20.30 uur) spreekt schrijver en psychoanalyticus 
Gérard Wajcmàn, op uitnodiging van Jeunesse & Arts 
Plastiques, over het werk van Bruce Nauman. De lezing vindt 
plaats in het Paleis voor Schone Kunsten, Koningsstraat 10, 
1000 Brussel (02/507.82.25).

DE SINGEL. Naar aanleiding van zijn tentoonstelling 
After-Sprawl. Onderzoek naar de hedendaagse stad in 
deSingel geeft architect Xaveer De Geyter daar een lezing 
op dinsdag 30 april om 20 uur (deSingel, Desguinlei 25, 
2018 Antwerpen (03/248.28.28)). (E.W.)

ARCAM IN DE BRAKKE GROND. De nieuwe reeks 
architectuurlezingen van ARCAM vervolgt op vrijdag 
5 april met Winny Maas (van MVRDV). Op dinsdag 28 mei 
spreekt William Alsop. De lezingen starten om 20.15 uur 
(De Brakke Grond, Nes 45, 1012 KD Amsterdam, best re
serveren bij Astrid Toorop van ARCAM (020/620.48.78 
of arcam@arcam.nl)). (E.W.)

Plastische kunsten

HONORE Ô’O. In de kleine zalen op de bovenverdiepin
gen van het MUHKA wordt het recent aangekochte All the 
details extended, en fractures recomposées van de kunste
naar Honoré ô’O tentoongesteld. Het werk gaat terug op de 
bijdrage van Honoré 8’0 aan Delicate Balance, een groeps
project van zes kunstenaars in Nepal, in opdracht van het 
KI ASM A te Helsinki. Nadat zijn werk voor dit project nog 
te zien was in de FRAC Champagne d’Ardennes (Reims), 
werd het in twee gesplitst. Eén van die twee helften heeft 
het MUHKA nu aangekocht.
AU the details extended, en fractures recomposées is weer 
een bijzonder ingenieuze 8‛0-installatie die de volledige 
ruimte infiltreert. Hoewel ze uit de meest uiteenlopende 
materialen bestaat, gaande van piepschuim, watten, knik
kers, elektriciteitsbuizen, tot geassembleerde objecten of 
gebruiksvoorwerpen, is het geheel in vormelijk opzicht bij
zonder coherent, en garandeert het ruimtelijk én visueel een 
boeiende ervaring. Het werk heeft zich in het MUHKA over 
drie bovenzalen verspreid. Elke ruimte biedt een andere aan
blik, zowel door de ruimtelijke organisatie als door de ge
bruikte materialen. De eerste ruimte is erg sober, en wordt 
gedomineerd door een wandensemble van piepschuim- 
volumes. Langs de traphal, waar een half gewatteerd 
ziekenhuisbed hangt, kom je in een tweede ruimte, die volge
propt is met de meest uiteenlopende voorwerpen, van pop
petjes, kaartspelen, rietjes tot enkele video’s. De installatie 
in de bovenste ruimte is weer spaarzamer. Tussen enkele 
getransformeerde meubels hangt een videoscherm, dat in 
de hoogte gehouden wordt door dikke witte kaarsen, en 
waarop een aaneenschakeling van beeldfragmenten wordt 
geprojecteerd.
Voor een museum is deze installatie een typisch 'probleem- 
stuk’. Hoe kan een museum immers een werk bewaren dat 
in talloze kleine en kwetsbare details uiteenvalt, die boven
dien kriskras in de ruimte staan, hangen, liggen of gestapeld 
zijn? Hoe is deze ruimtelijke en materiële logica, die eigen
lijk alleen door de kunstenaar gevat kan worden, op te slaan? 
Welnu, deze problematiek - zo vertelt de tentoonstellings- 
folder met grote stelligheid - wil het MUHKA nu juist aan
kaarten. Dit is niet zomaar de presentatie van een nieuwe 
aanwinst, het is een “presentatie-registratie project”. Dat 
impliceert in principe dat men het project, op het moment 
dat het geïnstalleerd wordt, ook meteen analyseert en be
schrijft, zodat de museumstaf het geheel in de toekomst kan 
(her)opbouwen. Maar deze op het bewaren gerichte over
wegingen volstonden blijkbaar niet. De folder beweert ook

Provinciale Prijs voor Beeldende Kunst 2001
Mo Becha (laureaat) • Lucie Renneboog • Linda Van Neck • Koen De Decker • Christophe Denys • David Neirings

Caermersklooster Gent / 26 april - 26 mei 2002

6
Provincie

Oost-Vlaanderen

Caermersklooster tel.: 09 269 29 10 - fax: 09 269 29 11 toegang gratis
Provinciaal Centrum voor Kunst en Cultuur e-mail: caermersklooster@oost-vlaanderen.be openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur,
Vrouwebroersstraat 6 (Patershol) 9000 Gent www.caermersklooster.be gesloten op maandag
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Baldessari
Conceptuele kunst 1965 — 1975

Barry
uit Nederlandse en Belgische verzamelingen 

Broodthaers 
Stedelijk Museum Amsterdam 

Brouwn 
20 april t/m 23 juni 2002 

Buren

Cadere

Darboven

Dibbets

-- Van Elk -----
Een bijzonder boek van NAi Uitgevers i.s.m. het Stedelijk Museum Amsterdam begeleidt de

Gilbert & George
tentoonstelling. Het boek bevat veel beeldmateriaal en twee essays die zowel een kunsthistorisch

Huebler
als een hedendaags licht op de periode 1965 -1975 werpen. Door het boek loopt een tijdsbalk

Kawara
waarin de belangrijkste (cultuur)historische momenten zijn ondergebracht. Ook zijn er een aantal

Kosuth
relevante (historische) artikelen opgenomen. Conceptuele kunst in Nederland, paperback,

LeWitt
188 pagina’s, tekst in Nederlands, isbn 90-5662-246-3, euro 34,00 / Nlg 74,80. Ook verkrijgbaar

Nauman
in Engelse editie, isbn 90-5662-247-1, euro 40,00 / Nlg 88,10

Ruscha
www.stedelijk.nlwww.naipublishers.nl

Smithson

Weiner

---------------------------------------- e.a. —-------------
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dat het werk dankzij de registratie “verder zal leven”. Men 
neemt geen genoegen met een exacte beschrijving van dit 
complexe geheel, met het oog op reconstructie. Men wil 
meteen ook de - onvermijdelijke - museale bevriezing van 
het werk counteren. Het MUHKA wil niet zomaar een 
bewaarinstituut zijn, het profileert zich ook als een ‘broed
plaats’ of ‘biotoop’. Het werk van Honoré 8’0, dat zich bijna 
als een levend organisme zou gedragen, moet er eeuwig jong 
en in beweging blijven.
Het werk van Honoré 8’0 roept wel vaker dit soort 
antimuseale retoriek op, wat niet in het minst bevorderd 
wordt door uitspraken van de kunstenaar zelf. Zijn kunst 
zou elke statische presentatie doorbreken, ze zou de presen
tatie transformeren tot een actieve ‘gebeurtenis’ waarin ook 
de toeschouwer participeert. Met AU the details extended, 
en fractures recomposées wordt die participatiegedachte 
weer opgenomen, maar dit keer wordt ze gesitueerd in de 
museale praktijk van het bewaren en reconstrueren. Niet de 
toeschouwer, maar het museum zal het werk in beweging 
houden. De registratie van het proces zou gedetailleerde 
richtlijnen hebben opgeleverd die de presentatie en het be- 
houd - dus het ‘leven van het werk’ - voor de toekomst vei
lig stellen. Maar de toeschouwer heeft er het raden naar hoe 
die registratie gebeurd is, waarop ze is gebaseerd en tot welk 
resultaat ze heeft geleid. De concrete bewijzen van deze 
lovenswaardige ambities ontbreken. Heeft die registratie- 
arbeid een concrete handleiding opgeleverd? Zo ja, hoe ziet 
die er precies uit? Is ze toegespitst op de specifieke ruimtes 
waarin het werk nu gepresenteerd wordt, of wordt het een 
algemene handleiding die los van deze ruimtelijke context 
staat? En in welke mate kan die garanderen dat het werk in 
de toekomst niet enkel veilig bewaard wordt, maar ook kan 
‘verder leven’? In de installatie duiken wel meermaals zin
nen op als “The creative reinstallation differs from the 
recreative installation” of “to repeat the installation as new”, 
die er op wijzen dat het om meer gaat dan een ‘remake’. 
Maar het bewijsmateriaal beperkt zich tot enkele diareeksen 
op de overloop, en enkele video’s met beelden van de vo
rige installaties. Het proces, de werkwijze of de producten 
van de registratie worden niet toegelicht. De registratie blijkt 
zich trouwens te hebben afgespeeld in de twee weken voor 
de opening.
Het is lovenswaardig dat het MUHKA het probleem van de 
bewaarcondities van zulke werken aansnijdt. De vraag is 
alleen waarom die museale ambitie niet volstaat, en alles 
nog aangedikt moet worden met een wollig antimuseaal dis
cours van verjonging en eeuwig leven. Doordat het museum 
geen nuchter bewijsmateriaal aandraagt, ontkracht het de 
eigen ambities. Wellicht was het best mogelijk geweest om, 
met enkele documenten of resultaten van die registratie, de 
bekritiseerde presentatiecondities te doorbreken. Nu presen
teert het museum slechts een nieuwe aanwinst, gehuld in 
mistige intentieverklaringen.
Een aanwinst die weliswaar de moeite loont, want vergeleken 
met de andere lopende tentoonstellingen in het MUHKA valt 
er bij Honoré 8’0 tenminste iets te beleven. De vraag is dan 
ook waarom dit werk zonodig moet verder leven. Door haar 
ruimtelijke en visuele complexiteit, biedt deze installatie een 
beleving aan die sowieso rijk is en daardoor steeds ‘anders’ zal 
zijn. Misschien moet het museum daarom niet zozeer in het 
leven van het werk investeren, maar eerder in de context rond 
dat werk, in het museum zelf dus. In een ‘levendig’ instituut 
leven niet de werken: leven doet de context errond.
AU the details extended, en fractures recomposées van 
Honoré 8’0 loopt tot 21 april in het MUHKA, Leuvenstraat, 
2000 Antwerpen (03/238.59.60; muhka@skynet.be).
(Wouter Davidts)

BUITEN ZINNEN. Geafficheerd als een “zinderende 
bloemlezing met een scala aan tentoonstellingen die een 
spannend parcours vormt door het museumgebouw", doet 
Buiten zinnen nog het meest denken aan een shopping mail 
die sfeertjes en ervaringen aaneenrijgt. Na binnenkomst in 
het halfvoltooide nieuwe ingangsgedeelte van Museum 

Diamond Frog, 1989-90

Boijmans Van Beuningen belanden we meteen in de eerste 
presentatie, Talking to You! Art for Youfth). Ze ligt in het 
verlengde van een gelijknamige, voor jongeren bedoelde 
publicatie rond de collectie van het Boijmans. Werken uit 
de collectie zijn samengebracht onder verschillende kopjes; 
in de sectie “Ik zal het nooit meer doen!” treffen we een 
Christus van Bouts, een kinky masker van Walter Van 
Beirendonck en een kruisiging van de hand van Barent van 
Orley aan, met daarboven door jongeren gemaakte associa
ties als "Iemand te lang laten boeten voor zijn fouten” en 
“Exhibitionistisch gedrag vertonen”. Het stimuleren van per
soonlijke reacties kan de persoonlijke ontwikkeling van jon
geren ongetwijfeld ten goede komen, en bovendien soms 
opmerkelijke zaken in beelden blootleggen, maar het valt 
toch te hopen dat men óók aan de kinderen uitlegt wie die 
exhibitionistische man aan dat kruis is.
Het parcours omvat verder onder meer een presentatie van 
‘kunstenaarsplaten’ uit de collectie van Jan van Toom. De 
selectie omvat zowel grammofoonplaten van kunstenaars 
uit de hoek van fluxus en conceptuele kunst als hoes- 
ontwerpen van Raymond Pettibon voor onder meer Black 
Flag en Sonic Youth. Voorts is er Weke delen, een tentoon
stelling met ‘zachte’ en seksueel geladen werken van 
Rotterdamse kunstenaars. Uiteraard is Atelier Van Lieshout 
present, met beelden van biomorfe polyesterfiguren. Ze lij
ken wel gemaakt door een Hans Arp op de figuratief- 
anekdotische toer, en het resultaat doet al te veel denken aan 
werk dat men in een Brabantse galerie-met-beeldentuin kan 
zien. Boven, in de grote zaal van de Bodonvleugel, is Carsten 
Hollers Light Corner (2001) geïnstalleerd, een configuratie 
van lampen die aan- en uitflitsen in een frequentie die visu
ele hallucinaties (en eventueel aanvallen van epilepsie) kan 
veroorzaken. Voor Hóller is de kijker een proefdier, en zijn

werk is niet altijd vrij van vulgair biologisch reductionisme 
à la Desmond Morris. Het meedogenloos manipulatieve 
karakter van Light Corner vormt een schril contrast met de 
optische experimenten van Duchamp, wiens werk centraal 
staat in de tegenoverliggende ruimte, één van de bij zalen 
van de grote tentoonstellingszaal. Duchamp bombardeerde 
het netvlies niet met prikkels en reduceerde de mens niet tot 
een fysiologische entiteit. Hij trachtte, als een soort 
ontnuchterde erfgenaam van het symbolisme, door te bre
ken tot een mentale wereld, tot “regions which are not ruled 
by time and space”. Wat Duchamp in het realisme zo veraf
schuwde, was juist de reductie van de mens tot een dier. 
Hóller is vanuit dit perspectief een hedendaagse realist.
De oorspronkelijk al voor december 2001 aangekondigde ten- 
toonstelling rond Duchamp heet retinal.optical.visual.conceptual 
en is samengesteld door gastconservatoren Sarat Maharaj 
en Ecke Bonk, in samenwerking met Richard Hamilton. 
Aanvankelijk was Okwui Enwezor aangekondigd als één 
van de samenstellers, maar die had het kennelijk te druk 
met de documenta. Te zien zijn de gereproduceerde notities 
van Duchamp uit de verschillende Boîtes, alsmede de Boîte- 
en-valise met miniatuurversies van zijn werken. Van Richard 
Hamilton worden diverse werken getoond die in direct ver
band staan met Duchamp - onder meer kopieën van delen 
van het Grote Glas, en een nieuwe ‘kaart’ van het Glas als 
geheel, waarop ook de onderdelen zijn aangegeven die 
Duchamp uiteindelijk nooit op het glas heeft aangebracht. 
‘Typosoof’ Ecke Bonk toont zijn aanzet tot een Duchamp 
Database, die (vertalingen van) diens notities toegankelijker 
moet maken. Inhoudelijk is deze presentatie echter even on
toegankelijk als Duchamps hermetische geschriften. Dat zou 
men nog kunnen begrijpen als een consequente manier om in 
de geest van Duchamp te werken; als tegenhanger van de klant
vriendelijkheid en doelgroepengeilheid van bijvoorbeeld 
Talking to You! is de Duchamppresentatie in zekere zin ver
frissend. Jammer genoeg mist retinal.optical.visual.conceptual 
echter scherpte en gerichtheid. Met de afwezigheid van ‘het 
werk’ van Duchamp, dat immers alleen present is in de vorm 
van Duchamps eigen reproducties en die van Hamilton en 
Bonk, roepen de samenstellers de interessante vraag op in 
hoeverre het museum in dit tijdperk van reproducties vooral 
een bewaarplaats voor Unieke Objecten kan blijven, maar 
veel verder dan wat vrijblijvende suggesties komt men in 
dezen niet. In feite creëren Maharaj en Bonk niet veel meer 
dan een Duchampsfeertje. Hun bijdrage is één van de cultu
rele shopping experiences in een museum dat zijn heil niet 
meer in objecten zoekt, en kennelijk ook niet in tentoonstel
lingen die getuigen van een intelligente omgang met beel
den (of ze nu uniek zijn of niet) maar in hol spektakel.
Buiten zinnen loopt tot 21 april in Museum Boijmans Van 
Beuningen, Museumpark 18-20,3015 CX Rotterdam (010/ 
441.94.00; www.boijmans.nl). (Sven Lütticken)

LOTHAR BAUMGARTEN. In zijn tien jaar oude project 
Carbon zoekt Lothar Baumgarten naar sporen van het 
Indiaanse verleden van de Verenigde Staten in de namen 
van (vooral) Amerikaanse spoorwegmaatschappijen en 
spoorlijnen. Carbon bestaat uit wall drawings, foto’s en een 
boek, dat werd vormgegeven door Walter Nikkeis in samen
werking met de kunstenaar. De titel Carbon verwijst zowel 
naar de rol van kolen in de ontginning van Amerika per spoor 
als naar de archeologische methode van de koolstofdatering. 
Toen De Pont Baumgarten uitnodigde voor een tentoonstel
ling, greep deze het feit dat het boek Carbon in samenwer
king met de Nederlander Nikkeis tot stand kwam, aan voor 
een tentoonstelling van het hele project. Op de wanden van 
de grote centrale ruimte zijn diverse tekstuele wall drawings 
aangebracht. In de reeks kleine hokken aan de ene kant van 
die hal hangen zwart-witfoto’s, en tegenover deze kabinet
ten staan vitrines met (ontwerpen voor) pagina’s uit het boek. 
De foto’s in de kabinetten zijn zorgvuldig gearrangeerd tot 
kleine ensembles die telkens door bepaalde (landschappe
lijke) leidmotieven bij elkaar worden gehouden. De meeste 
foto’s tonen spoorlijnen in weidse Amerikaanse landschap-
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Vernissage Donderdag 14 maart van 18 tot 21 u

De beeldhouwer kneedt en vormt. Plots verliest de vorm zichzelf en wordt 
hij drager van een motief. Een onschuldig motief, beladen met een 
eeuwenoude erfenis. Een erfenis die contrasteert, met het nieuwe van 
vandaag. Het nieuwe dat de beeldhouwer reveleert. Ludwig Vandevelde 
maakt tekeningen en sculpturen van bloemen, in klei, gips en brons.

Wolstraat, 19, rue aux Laines 1000 Brussels
Tel 02.512.63.55 Fax 02.51 2.87.56
info@orionartgallery.beY www.orioartgallery.be
Open van woensdag tot zaterdag van 11 tot 18 u en na afspraak
info @ orionartgallery. be ( .

D
e W

itte Raaf 96 • m
aart-april 2002

3 5

mailto:muhka@skynet.be
http://www.boijmans.nl
mailto:info@orionartgallery.be
http://www.orionartgallery.be


who says seeing only happens with the eyes?

TrundKO. Kristnffersen en Tbr Antheas Gilesen w Ariëne Bodens
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Eduardo Navarro
Zen of Life, Light of Truth 
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open Wednesday to Saturday 
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Le Botanique
Centre Culturel de la Communauté 
française Wallonie - Bruxelles
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Belgian Focus

I «

Daarenboven, selectieve voorstelling van 
Belgische artiesten :

Cécile Massart, Wiimès en Mascaux, Pascal 
Bernier, Luc Tuymans, Hans Op de Beeck, 
Michaël van den Abeele, Benoît Platéus, 
Simona Denlcolal en Ivo Provoost...
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Koningsstraat 236 - 1210 Brussel
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pen, al dan niet vervallen negentiende-eeuwse spoorbrug
gen en enkele keren ook lege stationshallen. Hier en daar 
zijn wat meer hightechachtige beelden te zien, maar door
gaans evoceren de foto’s het besef dat het Amerikaanse spoor, 
ooit een instrument van economische ontwikkeling en on
derwerping, een relict is geworden.
Baumgartens spoorbruggen doen soms even aan de Bechers 
denken, maar hij ontwikkelt geen pseudo-systematische ty
pologie, en hij heeft behalve voor het homogeniserende van 
de motieven ook aandacht voor het specifieke. Zijn gebruik 
van fotografie wijkt ook af van diverse conceptuele praktij
ken uit de jaren zestig en zeventig (Ruscha, Baldessari) die 
nadrukkelijk braken met de artistieke fotografie. Zijn foto
grafische speurtocht staat wellicht dichter bij iemand als 
Walker Evans, die in de jaren vijftig eveneens een reeks fo
to’s wijdde aan het Amerikaanse spoor, meer bepaald aan 
emblemen op goederenwagons die op het punt stonden te 
verdwijnen. Baumgarten beoefent echter geen ‘pure’ foto
grafie. De foto’s maken immers deel uit van een geheel 
waarin teksten een cruciale rol spelen, gaande van de titels 
van de foto’s en de tekstuele wall drawings tot de teksten in 
het boek Carbon. De titels en de wall drawings maken dui
delijk dat het Amerika van voor de Europese verovering 
onder meer in namen verderleeft: namen van gebieden of 
van ‘Indianenmaatschappijen’ - het woord ‘stammen’ riekt 
voor Baumgarten te veel naar de Indianenromantiek van Karl 
May - die soms uit misverstanden van de Europeanen zijn 
voortgekomen, of namen van negentiende-eeuwse spoor
wegmaatschappijen zoals Apache Railroad en Marinette 
Tomahawk & Western Railroad.
Baumgarten verwerkt deze namen in wall drawings die de 
vorm aannemen van de typografische weergave van een spoor- 
kruising of van de driehoekige spoorbrug - de triangle truss 
bridge - die op een van de foto’s voorkomt. Het grootste 
muurwerk, een soort fries boven de ingangen van de foto- 
kabinetten, komt vlak onder het fabrieksdak van De Pont 
prachtig tot zijn recht. Het bestaat uit twee horizontale reek
sen woorden: de bovenste reeks toont namen van spoorweg
maatschappijen, in donkergrijze letters, en steeds onderbro
ken door spaties. Ze rust als het ware op de reeks daaronder, 
met op hun kop gezette woorden in rode letters - namen van 
Indianenstammen, pardon, van Indianenmaatschappijen. Het 
geheel vormt zo één lange spoorbrug, met de rode woorden 
als pijlers van de donkergrijze (‘ijzeren’) structuur daarbo
ven.
Het rood interpreteert men al snel als bloedrood. Baumgarten, 
een perfectionist die de keuze van elk lettertype met histori
sche argumenten omkleedt en de foto’s in op de millimeter 
uitgekiende arrangementen heeft geschikt, lijkt hier zijn ei
gen subtiliteiten te wantrouwen en voor een lekker duide
lijke symboliek te willen kiezen - de ‘verovering’ van het 
westen rustte op de uitbuiting en uitroeiing van de oorspron
kelijke inwoners. Een dergelijke waarheid als een koe botst 
nogal met de veel rijkere historische Spurensuche die in 
Carbon verder - gelukkig - domineert.
Lothar Baumgarten tot 9 juni in De Pont, Wilhelminapark 1, 
5041 EA Tilburg (013/543.83.00; www.depont.nl). (S.L.)

MINIMAL. Nederlandse musea voor moderne kunst zijn 
erg bedreven in het doen vervagen van de grens tussen vol
waardige tentoonstellingen en presentaties van de eigen col
lectie. Slechts weinig musea tonen permanent een adequate 
selectie van hun verzameling, en als ze weer eens een deel
presentatie van de verzameling maken, verkopen ze het ge
heel - soms met wat bruiklenen erbij - al snel als een sensa
tionele tentoonstelling. De expositie Minimal in het 
Gemeentemuseum Den Haag hoort thuis in dat genre: vol
gens de ondertitel is dit een ‘Hommage aan Enno Develing’, 
de voormalige conservator van het Gemeentemuseum die 
hier al in 1968 minimal art tentoonstelde. Maar waarom heeft 
men de eigen collectiestukken dan aangevuld met werken 
uit een Belgische privé-verzameling? Kennelijk moest het 
toch meer zijn dan een collectiepresentatie. Het resultaat is 
vlees noch vis. Op zichzelf is het aardig dat het Gemeente

museum werken uit dit deel van haar verzameling toont, want 
ze zijn de afgelopen jaren, tijdens het directoraat van Hans 
Locher, weinig te zien geweest. Locher gijzelde dit instituut 
met zijn benepen visie op het museumgebouw van Berlage: 
minimal art kon volgens hem, net als videokunst en instal
laties, niet adequaat in het Gemeentemuseum worden ge
presenteerd. Op slinkse wijze ontdeed de mentaal verstarde 
Locher zich zo van de verplichting om aandacht te besteden 
aan naoorlogse kunst - op zijn vreemde privé-canon van 
Nederlandse kunstenaars na. Locher liet zelfs de vier muur
schilderingen - van onder andere LeWitt en Förg - die onder 
zijn voorganger Rudi Fuchs in de trappenhuizen waren aan
gebracht, verwijderen, om het vereerde gebouw van Berlage 
nóg zuiverder aanwezig te stellen. Wim van Krimpen heeft 
de muurschilderingen recent weer laten aanbrengen.
Terecht, maar helaas heeft Van Krimpen ook de grootste 
verworvenheid van Lochers bewind overboord gegooid: de 
vaste presentatie van negentiende-eeuwse en vroeg- 
twintigste-eeuwse moderne kunst, van Courbet tot 
Mondriaan en het constructivisme. Het conservatieve ka
rakter van deze presentatie, die heel rechtlijnig van realisme 
via impressionisme en postimpressionisme naar de abstracte 
kunst liep, werd goedgemaakt door de grote kwaliteit van 
de werken en de zorgvuldigheid van de inrichting - en niet 
in de laatste plaats door het feit dat men er in Den Haag, in 
tegenstelling tot andere Nederlandse musea, zeker van kon 
zijn dat bepaalde werken uit dit segment van de verzame
ling altijd op zaal hingen. Het was evident dat de nieuwe 
directeur dit gemummificeerde museum weer een actievere 
rol moest geven, maar dat had ook naast en in dialoog met de 
vaste opstelling gekund, in een samenspel van vastheid en 
beweging. Nu is het weer een typisch Nederlandse rommel- 
boel geworden, waarbij de bezoeker nooit weet welk deel van 
de unieke Mondriaancollectie op zaal zal hangen, en in wat 
voor omstandigheden. In het geval van de Minimal-tentoon- 
stelling is een deel (!) van de Mondriaancollectie gecombi
neerd met werk van Judd en Andre - nauwelijks een waar
dig substituut voor de oude opstelling, die als geen ander 
toeliet om Mondriaans ontwikkeling te bestuderen.
Het werk van minimalisten als LeWitt, Judd en Andre wordt 
verder nog gecombineerd met Fabro, Mucha, Förg en (veel 
te veel) Toroni. Natuurlijk is een categorie als ‘minimal art’ 
beperkt, en hoeft men zich daarbij niet tot een kleine canon 
te beperken; kunstenaars zoals Smithson of Graham, die in 
de marges van het minimalisme de minimalistische vormen 
op hun historische en sociale connotaties onderzochten, zijn 
niet minder ‘essentieel’ dan Judd of LeWitt. In het Gemeente
museum is van een kritische reflectie op de categorie ‘mini
mal’ echter geen sprake. Men liet gewoon elke zin voor nu
ancering varen om, volgens louter formele criteria, ‘mini
male kunst’ als core business van het museum te poneren. 
Dat marketinglieden en subsidiegevers een helder profiel 
verlangen is één ding, maar kan het ook minder infantiel? 
Onderdeel van de tentoonstelling is een zaal rond de figuur 
van Enno Develing. De tentoonstelling zou het startsein zijn 
voor “een onderzoek naar de rol die het Gemeentemuseum 
heeft gespeeld bij de doorbraak van de Minimal Art”. Maar 
ondanks de nadruk op de 'pioniersjaren', ligt de benadering 
van Minimal eerder in het verlengde van de jaren tachtig, 
toen medewerkers van het Gemeentemuseum (waaronder 
de najarenlange afwezigheid teruggekeerde Develing) be
halve minimalistisch werk ook veel van de andere nu ge
toonde kunstwerken aankochten. Terwijl de minimal art voor 
Develing in de late jaren zestig ook sociale en politieke im
plicaties had, werd zij in de jaren tachtig meer gezien als 
een stilistische aangelegenheid, waardoor ze probleemloos 
naast andere ‘geometrische kunst’ kon worden gezet. Het 
Gemeentemuseum is, wat de minimal art betreft, kennelijk 
in die esthetiserende fase blijven steken.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Sol LeWitt zo nadruk
kelijk present is. Naast de onder Van Krimpen herstelde, 
grijszwarte wall drawing zijn ook een aantal nieuwe kakel
bonte wall drawings te zien, en staat op de binnenplaats een 
sculptuur - een pilaar op een kruisvormige ‘sokkel’ van vier 

liggende pilaren, uitgevoerd in de voor het Gemeente
museum kenmerkende gele baksteen. Het radicale van 
LeWitts conceptuele benadering, die inhoudt dat eender wie 
zijn werk kan uitvoeren, heeft niet zozeer geleid tot de af
schaffing van de status van kunst als handelswaar, als wel 
tot het succes van LeWitt als corporate artist, die de hele 
wereld bezaait met in toenemende mate behaagzieke wer
ken. Deze interessante ontwikkeling zegt veel over de alge
mene ontwikkeling van de kunst in de afgelopen decennia, 
maar LeWitt drijft simpelweg in deze tendens mee in plaats 
van haar, zoals Daniel Buren, tegelijkertijd te affirmeren en 
te ondervragen. Buren en jongere kunstenaars als Tobias 
Rehberger zouden in deze fase interessant kunnen zijn voor 
het Gemeentemuseum - met deze oeuvres zou men de teken
wording en het afglijden naar decoratie van de minimal art 
(en andere stromingen) kunnen ondervragen. Dat zou een 
meer reflexieve houding ten opzichte van het eigen verle
den kunnen stimuleren. Maar misschien klinkt dat erg am
bitieus voor een museum dat met een haastige en halfbakken 
tentoonstelling als Minimal op de proppen komt.
Minimal tot 31 maart in het Gemeentemuseum Den Haag, 
Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag (070/338.11.11; 
www.gemeenterhuseum.nl). (S.L.)

WAYS OUT TO FIND THE RIGHT WAY IN. De tentoon
stelling WAYS OUT to find the right way in presenteert vol
gens de ondertitel het werk van een aantal ‘kritische 
utopisten’, een wat ongelukkige woordcreatie die herinnert 
aan potsierlijke etiketten als New Neurotic Realism, waarmee 
Charles Saatchi enkele jaren geleden een nieuwe kunst
stroming dacht te lanceren. Woorden als ‘utopie’ en ‘utopist’ 
worden heden ten dage echter bijna automatisch met adjec
tieven gerelativeerd. In de voorbije twee eeuwen is immers 
gebleken dat utopieën een totalitaire kant hebben en dat ze 
hun kinderen opvreten als men ze in alle ernst in de praktijk 
wil brengen - terwijl ze in het andere geval, wanneer ze pure 
utopie blijven, nauwelijks invloed hebben op de maatschap
pij waarvoor ze een alternatief willen zijn. De recente 
antiglobaliseringsbeweging vertrekt dan ook niet meer van
uit uitgewerkte utopieën, maar vanuit doorgaans impliciete, 
niet uitgekristalliseerde utopische impulsen: ze gaat ervan uit 
dat het anders moet, maar ze poneert geen ideale eindtoestand 
meer.
De projecten van Nils Norman zijn in zekere zin de meest 
traditionele bijdragen aan WAYS OUT. Met behulp van te
keningen en modellen stelt hij onder meer zijn Geocruiser 
voor, een op ‘biodiesel’ voortgedreven bus met plantenkas 
(inclusief een wormery) en een bibliotheek van radicale ge
schriften over onder meer utopische architectuur, alterna
tieve economische systemen en ‘radical gardening’. De 
Geocruiser zelf, die kennelijk door Europa toert of toerde, 
is in Den Haag niet te zien. Wel staat in Stroom de 
bibliotheekfiets, een voertuig dat bij de Geocruiser hoort en 
dat bedoeld is om het Woord te verspreiden via landwegge
tjes waar de lompe bus niet kan komen. Het doet denken 
aan de tijd dat de term ‘utopie’ nog onbekommerd gebruikt 
kon worden - de tijd dat Roel van Duijn doodleuk voor
stelde om op alle autodaken tuintjes aan te leggen. Het is 
maar de vraag of Norman werkelijk iets van de alternatieve 
denkbeelden van de jaren zestig en zeventig weet te 
reactiveren - hij blijft toch te zeer in nostalgie steken, in een 
retro-utopie. Een groot contrast daarmee vormt de veel min
der dromerige en meer activistische werkwijze van Kyong 
Park, oprichter van het International Center for Urban 
Ecology in Detroit, die onder meer een videofilm laat zien 
over de totale verslumming van de stad na het wegtrekken 
van bedrijven en de blanke middenklasse. Vanaf midden 
maart zal in Den Haag ook de helft van een verlaten huis uit 
de jaren twintig worden getoond, door Park in tweeën ge
zaagd en de hele wereld rondgestuurd. Dit is echter vooral 
een PR-stunt voor de projecten die Park in Detroit zelf enta
meert met de (resterende) bewoners, en die erop gericht zijn 
om te midden van de ruïnes en braakliggende terreinen weer 
iets op te bouwen.

David Claerbout
1996 - 2OO1

a publication by

A Prior

texts by

Lynne Cooke 
Rudi Laermans 
Laurent Busine

available 
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hardcover 
112 pages 
price: 30€
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From: Dutch Art Institute, Artez
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Eigen atelier/stipendium en begeleiding. Het nieuwe werkjaar start september.
Aanmelden kan op elk moment, www.de-ateliers.nl of bel voor de brochure: 020-6739359. ƒ

Postgraduate interdisciplinary research 
visual arts and media

- 
rI

11
I

1
-mmmmuam mmk* * aF 1am* ******* *à0h3 * iHAE e

1

OPEN!

NEGETE DIDIERVERNIEIREN
-

RITAMCBRIDE

24/24 A

i

s
i ’ 4 
i.

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

Want to know 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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6 april t/m 11 mei 

Matthew Monahan

paysTamm
6 april t/m 11 mei

Dani Jakob

1 t/m 7 mei ———

Art Brussels 
o.a Gabriel Lester 

Thomas Houseago

Job Koelewijn

Rob Birza

Atelier van Lieshout 

Aernout Mik

One Man Show

Jan De Cock

Galerie Fons Welters
Bloemstraat 140 
1016 LJ Amsterdam 
tel (+31)20 423 30 46 
fax (+31) 20 620 8433 
mall@fonswelters.nl 
www.fonswelters.nl

WNVSvereprevvewvveuOkkelt dte nnovenier auvi 
plaatsvond tijdens DIGITAL PLAYGROUND. Als je nog m 
over Bob Copray wil weten dan kun je hem bereiken vit 
Macha Roesink bij De Paviljoens in Almere op 036-54504 
tijdens kantooruren of via mr@depaviljoens.nl WWW 
Museum De Paviljoens, Odeonstraat 3-5,1325AL Almer 
Nederland, tel.+3136 5450400 info@depaviljoens.nl, woe 
dag, zaterdag en zondag 12.00 -17.00 uur donderdag en 1 
ijdag 12.00 - 21.00 uur! AA NONLINEAR EDITING 23 ma 
tm 23 juni 2002 in De Paviljoens, Almere. Er is werk te zi 
van Yael Bartana, Jasper van den Brink, Joes Koppers & 
Susann Lekâs, Juliâo Sarmento & Atom Egoyan enNicky 
Zwaan. /WWW DE ONGOING SERIES vinden regelm: 
plaats gedurende de maanden april, mei en juni 2002, bee. 
end kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschap 
pver spraakmakende onderwerpen in de beeldende kuns 
encultuurWwww.depaviljoens.nl o.a. \AAAA Patricia 
Pisters (docent film- en televisie wetenschappen Univer 
teit Van Amsterdam) over Micropolitics of Media Culture 
( Marie-Aude Baronian over de geschiedschrijving v 
Atom EgoyanW Viel Bartana nodigtKees Hin uit ivn 
fie documentaire Theresienstadt: film of waarheid WW 
Joes Koppers geeft inzicht in alternatieve browsers. WV 
NONLINEAR EDITING: Yael Bartana, Trembling Time, 2 
Jasper van den Brink, Pote Vaiflters, 2000A Joes Koppers & 
Susann Lekâs, Optional lime, 2002, A Juliâo Sarmento & 
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Waar Park internationale aandacht genereert voor zijn locale 
benadering, pakt Ocean Earth de zaken meteen aan op 
wereldschaal. In Stroom resulteert dat in een vrij troebele 
installatie van Ocean Earthlid Peter Fend (die er overigens 
enkele dagen na de opening nog aan werkte), bestaande uit 
stukken van landkaarten en tekeningen van oceaanstromen. 
Ocean Earth wil de wereld kennelijk ‘vanuit de oceanen’ 
denken. Het collectief ageert tegen de fixatie op olie als ener
giebron en bepleit onder meer zeewier als alternatief - in de 
haven van Scheveningen is dan ook een experimentele 
zeewierkwekerij geïnstalleerd. Uit de video (Stroom liet over 
alle deelnemers korte documentaires maken) blijkt dat Ocean 
Earth ook opkomt voor de - door bedrijven en overheden 
ingeperkte - beschikbaarheid van satellietbeelden, die in
formatie geven over milieukwesties. Dit alles wil bij Stroom 
echter niet in een coherente en overtuigende presentatie uit
monden.
Dat probleem speelt niet bij One Architecture + Berend Strik, 
die de zaken heel wat minder grootschalig aanpakken. Mid
dels een maquette en een aantal prints en collages in de vorm 
van bloemen, presenteren zij plannen voor een betere huis
vesting voor bejaarde kunstenaars - dié gaan immers ‘nooit 
met pensioen’ en moeten dus op een plek leven die meer 
weg heeft van een cultureel centrum dan van een traditio
neel bejaardentehuis. Het is een belangwekkend project, al 
is de offensieve truttigheid van de presentatie (waarmee be
jaarden toch weer als een soort kinderen worden behandeld) 
wat irritant; men gaat bijna naar de warrige grootsheid van 
Ocean Earth verlangen. Al met al toont Stroom met de con
crete aanpak van One Architecture + Berend Strik en van 
Kyong Park, de retroachtige voorstellen van Norman en de 
globale visioenen van Ocean Earth op exemplarische wijze 
de kronkelige wegen van de utopische verbeelding in een 
tijdperk waarin de term utopie besmet is, maar utopische 
impulsen noodzakelijker zijn dan ooit - als de wereld ten
minste niet één groot, mondiaal Detroit wil worden.
WAYS OUT to find the right way in. Kritische Utopisten loopt 
tot 27 april in Stroom hcbk, Spui 193-195, 2511 BN Den 
Haag (070/365.89.85; www.stroom.nl). (S.L.)

VAN GOGH & GAUGUIN. Na het aantreden van direc
teur John Leighton heeft het Van Gogh Museum zijn positie 
als speler in de internationale champions league van musea 
versterkt. Voorganger Ronald de Leeuw richtte zijn pijlen 
voornamelijk op het tonen van A-werken van negentiende- 
eeuwse B-meesters - veelal van Nederlandse herkomst. Het 
‘nieuwe’ Van Gogh Museum lijkt naar een hogere versnel
ling te zijn overgeschakeld. Voorlopig hoogtepunt van dit 
beleid is de blockbuster Van Gogh & Gauguin, die in samen
werking met het Art Institute of Chicago totstandkwam. De 
expositie, die vorig jaar in Chicago te zien was, richt zich op 
de invloed die Vincent van Gogh en Paul Gauguin op eikaars 
denken en werken hebben gehad. Het zal geen verbazing 
wekken dat de periode van negen weken waarin ze samen 
een atelier in Arles deelden in dit verhaal centraal staat.
Hoewel de samenwerking tussen Van Gogh en Gauguin be
paald niet onopgemerkt is gebleven, is het de eerste keer dat 
een aparte expositie aan dit thema wordt gewijd. Het ver
haal van hun relatie is in grote lijnen bekend. De kunste
naars ontmoetten elkaar voor het eerst in 1887 in Parijs. Ze 
waren er beiden van overtuigd dat ze de verderfelijke Franse 
hoofdstad moesten verlaten en droomden van het stichten 
van een idyllische kunstenaarskolonie. Gauguin vertrok naar 
Bretagne; Van Gogh ging naar Arles in Zuid-Frankrijk, waar 
hij een Atelier van het Zuiden wilde oprichten. In de zomer 
van 1888 betrok hij een klein atelier met bovengelegen slaap
kamers aan de Place Lamartine - het bekende Gele Huis. 
Enkele maanden later haalde hij Gauguin over om zich bij 
hem te voegen. Hun samenwerking verliep vanaf het eerste 
moment tamelijk stroef en kreeg een dramatische afloop toen 
Vincent met een scheermes een stuk van zijn oor afsneed, 
en Gauguin naar Parijs terugkeerde.
In de catalogus, verzorgd door Douglas W. Druick en Peter 
Kort Zegers van het Art Institute of Chicago, wordt de haat-

Paul Gauguin

Portret van Vincent van Gogh, zonnebloemen schilderend, 1888

liefdeverhouding tussen de kunstenaars uitgebreid uit de 
doeken gedaan. Het boek bevat een schat aan nieuwe gege
vens en laat zich lezen als een feuilleton. Niet alleen de sa
menwerking tussen de schilders wordt ontleed, er staan ook 
allerlei technische wetenswaardigheden in die tot nieuwe 
inzichten in de chronologie van de werken hebben geleid. 
Zo kan men van dag tot dag de weersgesteldheid in Arles 
volgen en worden de locaties waar de schilders gewerkt heb
ben, geïllustreerd met overzichtelijke plattegronden.
Net als de catalogus is de tentoonstelling opgevat als een 
gedetailleerd verhaal dat de artistieke rivaliteit tussen Van 
Gogh en Gauguin van a tot z zichtbaar maakt. Het parcours 
is chronologisch geordend en verdeeld in kleinere, tijdelijke 
compartimenten die telkens, met behulp van een aantal ge
relateerde werken, een aspect van de verwantschap tussen 
Gauguin en Van Gogh belichten. De kleurzetting van de 
wanden geeft elk compartiment een apart karakter. Deze 
inrichting heeft echter ook nadelen. Her en der ontstaan 
opstoppingen. Bovendien blijken de schilderijen van Van 
Gogh de combinatie van achtergrondkleuren en spotjes be
ter te doorstaan dan de schilderijen van Gauguin, die met 
genuanceerdere achtergrondkleuren mogelijk beter tot hun 
recht waren gekomen.
Van Gogh & Gauguin is vooral een tentoonstelling die uit
nodigt tot vergelijken. Door werken met overeenkomstige 
motieven bij elkaar te tonen, komen bekende en minder be
kende schilderijen in een nieuw licht te staan. Van Gogh 
komt vooral naar voren als de schilder van de directe verf- 
toets met een maximale zeggingskracht. Gauguin is veel 
meer een stilist, die in zijn directe natuurstudies tamelijk 
voorzichtig te werk ging en zijn kracht ontleende aan de 
werken met een tweedimensionaal karakter, die hij uit zijn 
geheugen maakte. Toch waren ze nieuwsgierig naar eikaars 
werkwijze, hoewel deze artistieke toenadering vooral van 
de kant van Van Gogh kwam. Gauguin spoorde Van Gogh 
aan om uit het hoofd te gaan schilderen en in november 1888 
deed hij daadwerkelijk een aantal pogingen daartoe. Maar 
de resultaten, zoals het schilderij Lezende vrouw uit de col
lectie van de Sagawa Express Company in Kyoto, zijn zo 
bizar dat het begrijpelijk is dat Van Gogh weer snel terug
greep naar zijn vertrouwde manier van werken.
Zonnebloemen lopen als een rode draad door de tentoon
stelling. Het Van Gogh Museum besteedt relatief veel aan
dacht aan de stillevens met zonnebloemen die de kunste
naars zowel tijdens hun gezamenlijke verblijf in Arles als 
daarna schilderden. Een van de hoogtepunten van de ten
toonstelling bestaat uit een wand met drie zonnebloem- 
schilderijen van Vincent van Gogh; een presentatie die in 

Chicago overigens afwezig was. Het exemplaar van het Seji 
Togo Memorial Yasuda Kasai Museum in Tokio bekleedt 
hierin een centrale plaats. Het wordt geflankeerd door het 
stilleven uit de National Gallery in Londen en de later ge
schilderde versie van het Van Gogh Museum. Er is door 
kenners lang naar een dergelijke presentatie uitgekeken, niet 
in de laatste plaats omdat er twijfels gerezen waren over de 
authenticiteit van het Japanse doek, dat sinds 1987 niet meer 
in het westen te zien was. Het Van Gogh Museum, dat altijd 
overtuigd was van de echtheid van het doek, heeft de gele
genheid aangegrepen om de critici de mond te snoeren. Het 
meest overtuigende argument om het werk aan Van Gogh 
toe te schrijven, komt voort uit technisch onderzoek naar de 
drager. Het stilleven uit Tokio blijkt op hetzelfde jute te zijn 
geschilderd dat Van Gogh en Gauguin, tijdens hun samen
werking in Arles, ook voor ander werk hadden gebruikt. De 
stof blijkt afkomstig van een twintig meter lange lap die 
Gauguin vlak na zijn aankomst in Arles had gekocht.
Tegelijk met deze prachtige tentoonstelling wordt ook een 
neveneffect van de bijbehorende sponsoring zichtbaar. Op 
de derde etage toont het Van Gogh een mallotige presentatie 
van een reeks ‘zonnebloemenschilderijen’ die onlangs wer
den geschilderd door de trainer en spelers van Ajax, de club 
die door dezelfde bank gesponsord wordt als het museum. 
Misschien kan John Leighton, bij wijze van wederdienst, 
het elftal van Ajax coachen tijdens de eerstvolgende 
champions league-wedstrijd.
Van Gogh & Gauguin loopt nog tot 2 juni in het Van Gogh 
Museum, Paulus Potterstraat 7, Amsterdam (020/570.52.00; 
www.vangoghgauguin.com). (Kees Keijer)

ANDREAS GURSKY. Parijs is deze maanden voor de lief
hebbers van architectuur- en stadsfotografie een waar fes
tijn. Het Maison européenne de la photographie wijdde een 
tentoonstelling aan de Mission héliographique, zowat de 
eerste belangrijke overheidsopdracht die aan fotografen werd 
toegekend: in 1851 werden Baldus, Bayard, Le Secq, Le 
Gray en Mestral op pad gestuurd om het Franse bouwkun
dig erfgoed te fotograferen. In de Fondation Cartier eindigde 
zopas de retrospectieve van William Eggleston, die vanaf 
de late jaren ’60 Amerika’s suburbia exploreerde, in een 
beeldtaal die niet alleen doet denken aan Walker Evans, maar 
ook aan New Topographers als Robert Adams of Stephen 
Shore, en die bijwijlen zelfs David Lynch aankondigt 
- vooral in de manier waarop deze laatste het bizarre in de 
suburbane banaliteit weet bloot te leggen.
Tenslotte pakt het Centre Pompidou momenteel uit met een 
tentoonstelling van de Duitse fotograaf Andreas Gursky 
(° 1955), een van de fotografen uit de zogenaamde Becher- 
Schule. In de loop van de jaren ’80 ontwikkelde ook Gursky 
een belangstelling voor de achterkant van het verstedelijkte 
landschap. Hij fotografeerde een voetbalterrein achter een 
huizenrij, kijklustigen aan het hek van een vliegveld, vis
sers en wandelaars langs de oever van de door betonnen 
bruggen overspannen Ruhr, enzovoort. Zijn benadering ver
schilt echter fundamenteel van Egglestons idiosyncratische 
visie. De foto’s van Gursky zijn fletser, ze staan dichter bij 
de documentaire aspiraties van de meeste fotografen van de 
Mission héliographique. Ze vertonen bovendien een ruim
telijke en psychologische afstandelijkheid die ook kenmer
kend is voor de meeste andere leerlingen van Bemd en Hilla 
Becher - zoals Axel Hütte, Thomas Struth, Thomas Ruff of 
Candida Höfer.
In Parijs zijn enkele van Gursky’s werken uit de jaren ’80 te 
zien, maar de tentoonstelling wordt veruit gedomineerd door 
de foto’s op groot formaat uit de late jaren tachtig en de 
jaren negentig. Met deze beelden heeft Gursky zich tot dé 
fotograaf opgewerkt die het epitheton peintre de la vie post
moderne verdient. Gursky behandelt niet alleen thema’s die 
ook in hedendaagse stedenbouwkundige theorieën centraal 
staan, zijn foto’s illustreren ook de belangrijkste sociologi
sche en politicologische analyses van de globalisering (zie 
mijn tekst in De Witte Raaf nr. 81, september-oktober 1999). 
Zijn global city is een ruimte, gevuld met monoculturele
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Galerie Jacques Cerami bevindt zich op de N5 (richting Philippeville). , 
aan het shopping center «Sud», op het rond punt «Ma Campagne».

A partir du petit ring de Charleroi, prendre la sortie n°30 Est (Châtelet-Couillet-IMTR). 
La galerie Jacques Cerami est située sur la Nationale 5 (direction Philippeville), 
au Shopping Sud, rond-point «Ma campagne».
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kantoorwijken, die volledig in de ban is van de infrastruc
tuur en de mobiliteit. Verder fotografeert Gursky de knoop
punten van de huidige geglobaliseerde economie - beurzen, 
hoogtechnologische bedrijven, luchthavens, hotellobby’s en, 
in een van de recentste werken op de tentoonstelling, inter
nationale topconferenties. Hij brengt ook nieuwe vormen 
van massarecreatie (popconcerten of technofuiven) in beeld, 
en waar hij sublieme landschappen fotografeert, blijken die 
bij nader inzien al in beslag genomen door het toerisme. De 
grootsheid van de natuur is al door de mens getemd: een 
kabellift, een skiwedstrijd, een. eindeloze rij langlaufers of 
overal verspreide bergwandelaars bevolken het woeste land- 
schap.
Sinds enkele jaren maakt Gursky gebruik van digitale beeld- 
bewerkingstechnieken. Soms doet hij dat om het beeld te 
abstraheren, door het bijvoorbeeld uit te vlakken, met als 
gevolg dat de foto (mede door het grote formaat) aan de 
traditie van de modernistische schilderkunst refereert. Ove
rigens, alleen al de bijna duizelingwekkende all over 
structure van de krioelende mensenmassa’s in zijn foto’s 
herinnert aan Pollock. In andere gevallen - en de laatste tijd 
steeds meer - zet Gursky deze manipulatietechnieken in om 
de architecturale of stedelijke ruimte te transformeren. In de 
foto’s van door John Portman ontworpen atriums visualiseert 
Gursky de ersatzstedelijkheid van het atrium treffend met 
de digitale technieken die het onderscheid tussen realiteit 
en simulacrum laten vervagen. Gursky is niet geïnteresseerd 
in de illusionistische (of vervalsende) mogelijkheden van 
de beeldmanipulatie op zich. De sporen van de digitale beeld
bewerking zijn in sommige foto’s immers duidelijk zicht
baar. Nadat we de blik minutenlang over de talloze details 
laten glijden, zien we plots dat bepaalde figuurtjes worden 
herhaald, of dat ze niet eens volledig zijn afgebeeld, en dat 
er lichaamsdelen verdwenen zijn. Het schetsmatige van deze 
fotografie is niet te zien vanop afstand, en ook niet merk
baar op reproducties in boeken. Eén recent werk vormt een 
uitzondering. In Conseil d’administration (2001), een beeld 
waarvoor Gursky financiers en topindustriëlen in conferen
tiezalen tussen berglandschappen en bedrijfslogo’s heeft 
gemonteerd, is de samenstelling van het geheel nadrukke
lijk heterogeen.
Afgezien van de fysieke impact van deze reusachtige beel
den, maakt ook het plezier van de details deze tentoonstel
ling tot een belevenis. Is Gursky dan niet te megalomaan en 
te aanmatigend, te nadrukkelijk, te weinig subtiel en te 
macho! Misschien wel, maar breedsprakerig is hij in ieder 
geval nooit. Zijn foto’s zijn geen luidkeelse aanklacht, en 
evenmin trivialiseren, celebreren of esthetiseren ze de he
dendaagse conditie. Alles wordt streng beteugeld door een 
technische perfectie en een meesterlijke vormbeheersing. 
Andreas Gurskynog tot 29 april in het Centre National d’art 
et de culture Georges Pompidou, Place Georges Pompidou, 
75004 Parijs (01/44.78.12.33). (Steven Jacobs)

MADE IN USA. L’ART AMERICAIN 1908-1947. Voor 
de Europese kunstgeschiedschrij ving begint de Amerikaanse 
kunst pas na de tweede wereldoorlog. We bekijken ze nog 
steeds in het verlengde van de Europese avant-gardes, die 
met de Armory Show van 1913 al in de Verenigde Staten 
waren geïntroduceerd, maar die pas met de komst van tal
rijke voor de Nazis gevluchte kunstenaars een permanente 
aanwezigheid kregen. Binnen deze visie is Jackson Pollock 
dan de eerste belangrijke Amerikaanse kunstenaar. Zijn werk 
wordt beschouwd als een synthese tussen de Europese tra
ditie van het modernisme (Picasso en de surrealisten), de 
tribale mythologie en de populaire techniek van het zand- 
tapijt van de Navajos. Edward Hopper is dan de uitzonde
ring die de regel bevestigt.
Made in USA maakt duidelijk dat de geschiedenis van de 
Amerikaanse kunst iets ingewikkelder en ook veel rijker is 
dan het algemeen verspreide beeld suggereert. De tentoon
stelling begint in 1908, het j aar waarin The Eight wordt op
gericht, een groep bestaande uit John Sloan, Everett Shinn, 
William Glackens, George Luks, Arthur B. Davies, Ernest

--

Andreas Gursky

Times Square, 1997

Lawson, Maurice Prendergast en Robert Henri. Nog in het
zelfde jaar stelden The Eight, nadat hun werk door de 
National Academy of Design was geweigerd, voor de eerste 
keer tentoon - in de New Yorkse galerie Macbeth. Op een 
moment dat Amerikaanse schilders nog steeds in de ban 
waren van het impressionisme, presenteerden The Eight een 
stedelijk realisme in donkere kleuren. In de jaren dertig ver
wees men naar hen als de Ashcan School - de School van de 
vuilnisbelt. De tentoonstelling eindigt in 1947 met de aan
loop tot het abstract expressionisme.
Made in USA is de eerste tentoonstelling van de French 
Regional & American Museums Exchange (FRAME), een 
samenwerkingsverband tussen negen Amerikaanse en ne
gen Franse musea. Hoewel echte sleutelwerken ontbreken, 
is Made in USA nuttig op twee niveaus. Voor een ruim pu
bliek is deze overzichtelijke tentoonstelling een goede in
troductie tot de Amerikaanse kunst van de eerste helft van 
de vorige eeuw. Voor de specialist toont ze werken uit pro
vinciale musea die in Europa nooit eerder getoond werden. 
De tentoonstelling laat de enorme diversiteit zien van de 
Amerikaanse kunst die, zoals de natie zelf, op zoek was naar 
een eigen identiteit. Een zoektocht die uitmondt in een fas
cinatie voor zowel de stedelijke hoogbouw en de machine, 
als voor de weidse vlakten en de onbegrensde natuur. De 
hele tentoonstelling is een mooie evenwichtsoefening op 
verschillende breuklijnen: tussen traditionele kunst en artis
tieke vernieuwing, stedelijke cultuur en fervent regionalisme, 
nationalistisch protectionisme en internationale ambities. 
Bij het begin van de tentoonstelling rivaliseren de kunste
naars van de Ashcan School nog met de grote romantische 
landschapschilders Winslow Homer en Maxfield Parrish. 
Met de Armory Show wordt de kloof tussen traditie en ver
nieuwing groter. De regionalisten verschansten zich in een

provinciale beeldtaal, terwijl de vernieuwers de vormentaal 
van de Europese avant-garde kritiekloos overnamen. Deze 
kunstenaars werden niet gehinderd door theoretische bekom
mernissen of denkbeelden over de ideale maatschappij, waar
door hun werk misschien niet de diepgang van hun Euro
pese voorbeelden bereikte, maar wel een grote vrijheid. 
Joseph Stella werd een fervente aanhanger van het futurisme, 
bij Marsden Hartley herkennen we de invloed van Fernand 
Léger, en Stuart Davis raakte in de ban van het kubisme. In 
zijn latere werken kondigt hij al de felle kleuren en de tri
viale onderwerpen van de Amerikaanse pop art aan. Het 
‘synchronisme’ van Stanton Macdonald-Wright en Morgan 
Russell is dan weer verwant aan het orfisme van Kupka en 
Delaunay. Hun kleurencombinaties in dynamische ritmes 
wekken louter esthetische sensaties op.
Met de komst van Marcel Duchamp kreeg New York zijn 
eigen dadaïstische beweging. Rond tijdschriften als 
Wrong-Wrong en The Blindman verzamelde Duchamp kun
stenaars als Picabia, Man Ray en Stieglitz. In de jaren twin
tig merken we evenwel een terugkeer naar een soort regio
naal naturalisme. Het werk van Grant Wood, vooral bekend 
om zijn American Gothic, sluit aan bij de naïeve volkskunst, 
maar heeft tegelijk een ironische, soms satirische ondertoon. 
De poëtische kracht van Spring in the Country (1941) her
innert aan Le Douanier Rousseau. Het regionalisme van 
Thomas Hart Benton is in ideologisch opzicht veel conser
vatiever. Zijn onderwerpen ontleent hij aan het rurale leven 
in het Zuiden en de Midwest, maar de gemaniëreerde vor
men en giftige kleuren geven zijn robuuste en pittoreske ta
ferelen soms iets surrealistisch.
Reactionaire tendensen en regionale reflexen werden nog 
sterker na de crash van Wall Street in 1929. De abstracte 
kunst leidde tijdens de grote depressie een kommervol be-

BENOOT GALLERY

JACQUES VERDIER
t/m 24/3/2002

GERONIMO (alias Jumping Buil) 
“11 Paintings concerning 911” 

30/3 t/m 6/5/2002

Open Saturday and sunday from 10 AM to 7 PM
Zeedijk 743 • 8300 Knokke-Zoute, Belgium • TEL 050-61 12 37 • GSM 0475-28 12 37 • FAX 051-70 36 18 • E-MAIL apo.laureys@yucom.be ART®

CROWN GALLERY BRUSSELS

OLIVO BARBIERI
“Virtual Truths”

21 maart - 11 mei 2002
OPEN: WOENSDAG TOT ZATERDAG 14 - 18 U

KANAL 20 BARTHELEMYLAAN 20 1000 BRUSSEL TEL/FAX 02 / 514.01.23
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A-Prior: Dirk Braeckman N-7

Magazine tor Contemporary Artistic Developments 
Tijdschrift voor Hedendaagse Artistieke Ontwikkelingen

OUT NOW
A-Prior

DIRK BRAECKMAN
by Frank Vande Veire, Cherry Smyth and Steven Jacobs

AND BEYOND...
by Barbara Baert

ARTIST’S PROJECTS
by Orla Barry en Peter Verheist

Singel
deSingel is het internationaal kunstcentrum van 
Vlaanderen. Jaarlijks presenteren of produceren we 
een uitgelezen selectie theater, dans, muziek en 
architectuur uit binnen- en buitenland.

Voor het team dat het artistieke programma samenstelt, zoeken wij een:

PR0GRAMMAT0R
ARCHITECTUURTENTOONSTELLINGEN/v!

Internationaal
Kunstcentrum

A-Prior is published by A-Prior - Office for Artistic Production, 
Koolmijnenkaal 30-34,1080 Brussels, Belgium, 

Tel +32 2 414 98 30/31, Fax +32 2 414 85 88, E-mail aprlor@skynet.be.

SUBSCRIPTIONS
2 issues (postal costs included) Belgium and The Netherlands 30 €
4 issues (postal costs included) Belgium and The Netherlands 55 €
Single issue 12.50 €
Special oiler for students: 4 Issues 40 €

A-Prior

taak
> programmatie en praktische realisatie architectuurtentoonstellingen.
- -lezingen en -publicaties
> dialoog met Vlaams Architectuur Instituut en andere actoren in 

binnen- en buitenland
opvolging budgetten

- > aantrekken projectbudgetten en -sponsors
> schrijven van teksten in functie van communicatie met publiek en

pers
> administratieve en budgettaire opvolging

profiel
> universitair (bvb. kunsthistoricus) of gelijkwaardig door ervaring 

ervaring en talent in organisatie van tentoonstellingen 
artistieke visie op architectuurpraktijk en -geschiedenis 
onder grote druk kunnen functioneren

> de bereidheid en de fysieke mogelijkheid om met een grote regelmaat 
architectuuractiviteiten in binnen- en buitenland bij te wonen

> goede contactuele eigenschappen waarbij het kunnen werken in 
teamverband een absolute vereiste is
vlot in Nederlands, Frans en Engels 
vlotte pen en kennis van MS-Office

> rijbewijs B

functie vacant vanaf mei 2002
schriftelijk solliciteren tav. Jerry Aerts, directeur
deSingel internationaal kunstcentrum . Jan Van Rijswijcklaan 155 . B-2Ö18 Antwerpen
jobOdesingel.be. +32.3.244.19.20
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Kunst 
In Huis 
kennen 
is kunst 
in huis 
hebben.

23.03.02 - 20.04.02

jeroen allart
solo

KUNSTInHUS 27.04.02 - 25.05.02

robert geveke
solo

01.05.02 - 06.05.02

artbrussels
mmmIn Vlaanderen een te weinig gekende mogelijkheid.

Nochtans heeft Kunst In Huis negen filialen - Antwerpen, Brussel, Dilbeek, Hasselt, Knokke-Heist, 
Leuven, Roeselore, Turnhout en Waregem - waar u, uit een grote voorroad 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 
Cultuur, Afdeling Beeldende Kunsten en Musea.
De Provincie Vlooms-Brabant ondersteunt Kunst In Huis in Dilbeek en Leuven

09.05.02 - 12.05.02

MAF amsterdam

hours:

Wednesday - Saturday

and every first sunday of the month

12.00 - 17.00

aschenbach & hofland galleries amsterdam 
bilderdijkstraat 165c nl-1053 kp amsterdam tfn +31 (0)20 41 21 772 
tfx +31 (0)20 41 21 778 email hofland@xs2art.com www.xs2art.com
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staan. Tijdens het interbellum werden ook initiatieven ont
wikkeld om kunstenaars werk te verschaffen. Via het Public 
Works of Art Project, de Works Progress Administration en 
het Federal Arts Project kregen kunstenaars opdrachten om 
kunst te maken voor openbare gebouwen, met als opgelegd 
thema Amerika. De muurschilderkunst, die geïnspireerd was 
door de Mexicaanse muralisten (Orozco, Rivera en 
Siqueiros), nam een hoge vlucht. Ze had niet het (politiek) 
revolutionaire karakter van de Mexicanen, en was in alles 
de tegenpool van het Europese modernisme. Toch heeft deze 
ervaring veel van de Amerikaanse kunstenaars die pas zou
den doorbreken na de tweede wereldoorlog mee gevormd. 
In de presentatie in Bordeaux vormden vier schilderijen van 
Edward Hopper - House at Dusk (1935), August in the City 
(1945), Sunday (1926) en het merkwaardige landschap Hills, 
South Truro (1930) - een prachtig ensemble. Hoppers beel
den, vol romantische eenzaamheid, gaan tegelijk over de 
leegte achter de materialistische beloftes van de Amerikaanse 
cultuur; ze hingen dan ook mooi tussen het naïef regionalisme 
van Wood en Benton, het sociaal-realisme van een vroege 
Philip Guston (Martial Memory uit 1941) en We Fight for a 
Free World van Ben Shahn. Deze werken staan in fel con
trast met het landelijke surrealisme van Georgia O’Keeffe. 
De organische abstractie van haar biomorfe vormen neigt 
behoorlijk naar romantisch mysticisme. De grens tussen 
regionalisme en moderne kunst wordt er flinterdun.
Eindjaren dertig verdween de crisisdreiging en kregen kun
stenaars opnieuw een grotere vrijheid. Naar het einde toe 
brengt de tentoonstelling nog Alexander Calder aan bod, die 
tijdens de grote depressie hoofdzakelijk in Parijs had ge
werkt, waar hij in avant-gardekringen succes oogste met 
zijn miniatuurcircus. Zijn Standing Mobile (1943), half 
stabiel, half mobiel, is een mooie synthese van zijn werk. 
Made in USA eindigt met twee schilderijen van Jackson 
Pollock: een figuratief schilderij van een mythologische 
figuur (Naked Man with Knife) uit 1938/40 en een kleine 
dripping uit 1943. De compositie en de uitvoering zijn in 
beide werken even dynamisch. Ze verbeelden de vitaliteit 
van een nieuwe Amerikaanse kunst, die volop in de steigers 
staat Als epiloog toont Made in USA een kleine inkttekening 
van Barnett Newman, met zijn typische vertikale motief, 
kwestie van ook het spirituele niet uit het oog te verliezen.
Maar de belangrijkste bijdrage van de Amerikaanse moderne 
kunst ligt ongetwijfeld op het vlak van de fotografie. De ge
schiedenis van Amerika valt perfect samen met de geschiede
nis van het medium. Dat verhaal krijgt in Made in USA een 
belangrijke plaats toebedeeld. Het loopt van het picturalisme 
van Lily White en de etnografische fotografie van Edward 
S. Curtis, over de figuur van Alfred Stieglitz (als fotograaf, 
oprichter van de Photo Secession, uitgever van Camera 
Works en uitbater van de 291 Galerie) tot de sociale fotogra
fie van Walker Evans en Paul Strand. De aanwezigheid yan 
vrouwelijke fotografen als Berenice Abbott, Dorothea Lange 
en Margaret Bourke-White past perfect in het plaatje van 
deze nieuwe wereld die zich volop aan het emanciperen is. 
Het artistieke vervolg van deze successtory is genoegzaam 
bekend.
Made in USA liep van 10 oktober tot 31 december 2001 
in het Musée des Beaux-Arts van Bordeaux (de bespre
king is op deze presentatie gebaseerd). De tentoonstel
ling is nog tot 31 maart te zien in het Musée des Beaux- 
Arts van Rennes, 20 Quai Émile Zola, 35000 Rennes 
(02/99.28.55.85), en van 12 april tot 23 juni 2002 in het 
Musée Fabre, Boulevard Bonne-Nouvelle, 34000 
Montpellier (04/67.66.06.34.). (Lieven Van Den Abeele)

FONDS NATIONAL D’ART CONTEMPORAIN. Het 
Fonds National d’Art Contemporain (FNAC) is de belang
rijkste verzamelaar van hedendaagse kunst van Frankrijk. 
In tegenstelling tot de vierentwintig FRACs (Fonds Regional 
d’Art Contemporain), die in de Franse hedendaagse kunst 
en ook daarbuiten een belangrijke plaats innemen, is de 
FNAC minder aanwezig op de hedendaagse kunstscène. Met 
de benoeming van Claude Allemand-Cosneau als nieuwe 

Jackson Pollock

Naked Man with Knife, 1938-40

r

directeur is daar nu verandering in gekomen. De eerste re
sultaten van haar plannen om de collectie beter te ontslui
ten, zijn een tentoonstelling in het Musée de Grenoble en de 
publicatie van een keuze van tweehonderd werken uit de 
aankopen van de laatste vijftien jaar.
Zoals de naam zegt, is een fonds geen klassieke museum- 
verzameling maar een kapitaal, een soort waarborg voor de 
kunstproductie. Dat impliceert een vrij eclectische verza
meling, die alle stromingen aan bod wil laten komen. De 
werken uit het fonds worden zoveel mogelijk ter beschik
king gesteld van musea, instellingen, administraties en ten
toonstellingen.
Het nationale fonds ontstond in de nadagen van de Franse 
revolutie. Het werd in 1791 opgericht om jonge kunstenaars 
aan te moedigen. Tot de belangrijkste 19de-eeuwse aanwins
ten behoren Le Voeu de Louis XIII (1824) van Ingres, een 
opdracht van de FNAC bestemd voor de kathedraal van 
Montauban, en Courbets Un après-diner à Omans (1848) 
dat gekocht werd voor het Musée de Lille. Maar ook mo
derne werken uit het Centre Pompidou, zoals La Blouse 
romaine en La Tristesse du roi van Matisse, behoren in feite 
tot de FNAC-collectie. Vandaag houdt de FNAC zich nog 
steeds bezig met het steunen van jonge kunstenaars en het 
verwerven van een patrimonium. De meeste jonge Franse 
kunstenaars verkopen hier hun eerste werk. Het grote voor
deel van de FNAC is dat men niet verplicht is om, zoals een 
museum, een gerichte aankooppolitiek te ontwikkelen. Het 
gebrek aan coherentie geeft een grote vrijheid.
De regionale fondsen voor hedendaagse kunst ontstonden 
in het begin van de jaren tachtig onder cultuurminister Jack 
Lang. In het kader van de decentralisatie werden de regio’s 
aangemoedigd om, naar het voorbeeld van het nationale 
fonds, ook hedendaagse kunst te kopen. Dit gebeurde met 
belangrijke financiële tussenkomsten van de nationale over

heid. Was de FNAC echter alleen verantwoordelijk voor het 
verwerven van patrimonium, dan kregen de FRACs een veel 
ruimere opdracht. Frankrijk had een achterstand in te halen, 
enerzijds op Duitsland en Nederland, waar musea al lang 
recente kunst aankochten, en anderzijds op landen als 
België en Zwitserland, waar sinds jaren belangrijke privé- 
verzamelingen bestonden. De FRACs moesten zorgen voor 
een inhaalbeweging. De bedoeling was dan ook dat hun 
werken zeer regelmatig en op verschillende plaatsen zou
den worden getoond, niet zozeer in musea, maar op plaat
sen met een ‘lage drempel’ zoals scholen, hospitalen of cul
turele centra. Uiteraard moesten die presentaties pedagogisch 
begeleid worden.
Twintig jaar na hun ontstaan zien we dat de meeste FRACs 
zijn uitgegroeid tot belangwekkende museumcollecties, zo
dat zich op het vlak van conservatie en presentatie ook een 
museale benadering opdringt. Veel werken zijn inmiddels 
historisch, en dus niet meer representatief voor de heden
daagse kunst. Ze kunnen ook in materieel opzicht - omdat 
ze te duur of te kwetsbaar zijn geworden - minder vlot tot 
bij het publiek worden gebracht.
Over de toekomst van de FRACs is er geen eensgezindheid. 
Over hun nut en bestaansreden is men het echter roerend 
eens. Sinds het ontstaan van de FRACs hebben meer men
sen de weg naar de hedendaagse kunst gevonden. Ook de 
belangstelling voor het verzamelen is duidelijk toegenomen. 
Men kan de resultaten dus niet alleen cultureel, maar ook 
economisch evalueren. Gezien het grote succes van de re
gionale fondsen wil men deze criteria nu ook op het natio
nale fonds gaan toepassen. De FNAC moet veel recenter 
werk aankopen, zijn collectie meer ter beschikking stellen 
van het publiek en deze presentaties pedagogisch begelei
den.
De tentoonstelling in het Musée de Grenoble geeft een goed 
idee van de kwaliteit van de verzameling. Zo bezit de FNAC 
enkele exemplarische werken die deel uitmaken van het 
collectieve geheugen van de hedendaagse kunst, zoals de 
opgezette struisvogel met zijn kop in de grond van Maurizio 
Cattelan (1997), de versmalde Citroën DS van Gabriel Orozco 
uit 1993, het ensemble van de Walt Disney Productions (1984) 
van Bertrand Lavier, de Cono (1986) van Mario Merz uit de 
Magiciens de la terre-tentoonstelling of de Rotozaza 1 (1967) 
van Jean Tinguely. Naast het aankopen van recente werken 
tracht de FNAC ook historische gaten te vullen. Enkele voor
beelden uit de tentoonstelling zijn Wolken van Gerhard 
Richter uit 1968 (gekocht in 1991), een werk van Robert 
Morris uit 1968-72 (gekocht in 1989) of de reeds genoemde 
stukken van Tinguely (gekocht in 1988) en Mario Merz (ge
kocht in 1999).
Dat voor deze presentatie het Musée de Grenoble werd uit
gekozen, wijst op de pioniersrol die de FNAC opnieuw wil 
gaan spelen. Het Musée de Grenoble besteedde als eerste 
Frans museum, reeds vanaf 1920, aandacht aan de moderne 
kunst. Van in het begin kon het ook beroep doen op perma
nente bruiklenen uit het nationale fonds, getuige La Danse 
(1929) van Fernand Léger dat zich sinds 1935 in het mu
seum bevindt.
De selectie voor deze tentoonstelling, een honderdtal wer
ken waarvan de helft op papier, werd nog gemaakt door Serge 
Lemoine, die recent tot directeur van het Musée d’Orsay 
werd benoemd. De presentatie weerspiegelt zijn uitgespro
ken voorkeur voor de formele aspecten van de kunst, zoals 
die in de geometrische abstractie van de jaren twintig, waar
van dit museum een belangrijke verzameling bezit, tot ui
ting komt. Uitlopers hiervan vinden we bij kunstenaars als 
Carl Andre (Flanders Fields, 1978), Donald Judd, Helmut 
Federle, François Morellet, Adrian Schiess, Michel Verjux 
of Didier Vermeiren.
Minder fraai is dat dit formalisme ook op de presentatie wordt 
toegepast. Het leidt tot pijnlijke confrontaties, bijvoorbeeld 
tussen La Robe de mariée van Marie-Ange Guilleminot en 
een altaar van Christian Boltanski: de trouwjurk van 
Guilleminot doet hier meer denken aan een lijkwade. Het 
Air Bed van Rachel Whiteread wordt verpletterd door een

VAN LAERE CONTEMPORARY ART

7 maart 2002 - 13 april 2002 PETER DE CUPERE 
18 april 2002 - 25 mei 2002 BOJAN FAJFRIC

2 mei 2002 - 5 mei 2002 ART BRUSSELS
OPEN: DINSDAG TOT ZATERDAG 14-18 U. _____________________________

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

Jorge Pardo Home/Thuis curator Edith Doove 14.04—16.06.2002

+ Focustentoonstelling 2 samengesteld door curator Piet Boyens

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 / Nationale Loterij / UA Scania 
met steun van: Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem / Provincie Oost-Vlaanderen / Vlaamse Gemeenschap

museum Dhondt-Dhaenens

MDD

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
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RR
DIANE BOGAERTS

14 APRIL - 16 JUNI
3 FEB. - 31 MAART
PERFORMED PHOTOGRAPHY
MERLIN SPIE & LISETTE VERKERK

29 JUNI - 8 SEPT.
BART DE ZOTTER 

CHRISTOPHE DENYS
OPEN : DO. VR. ZA. 14_18U MUSEUMLAAN 16_B 9831 DEURLE (NAAST MDD) TEL 09 282 77 93_E-MAIL grusenmeyerart@pandora.be

LA MAISON DE MARIJKE SCHREURS
NUE ART BRUSSELS

M. Berlanger, J-A. Ciglia, B. Gigounon 
Ch. Grulois, A.V. Janssens, B. Platéus 

E. Shoring, H. Theys, D. Thirion,
M. Van den Abeele, P. Verhofstadt

Eric Aupol - Carina Diepens 
Maurice Frydman - Frédéric Gaillard 

Marie-France & Patricia Martin 
wilmes_mascaux

"time_line" 
wilmes_mascaux

13, 14, 20, 21, 26 & 27 april 
(14totl9u)

1 tot 6 mei 2 mei tot 4 juni 
(don.tot zat.:15-18u)

Van Volxemlaan 475 - B 1190 Brussel - tel/fax.02.534 18 69 - marijke.schreurs@chello.be - www.marijkeschreurshouse.be.tf

-LEN AUGUSTY

2 8 De Ridderstraat B -93 00 Aalst • Tel 0032(0)53/70.97.73

9 maart • 13 a

k
Fax 70.97:72

ril 2002

galerij@kunstencentrumnetwerk.be • Open woensdag t/m zaterdag 14-18 uur
N e t w e

KORAALBERG
RT 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

CHRISTOPHER COOK
GRAPHITES
7 MAART-13 APRIL

KRIS FIERENS
NEW PAINTINGS 
18 APRIL-25 MEI

Jean-Marie Bytebier
"Denkbeeldige wezens"

LD 
— 
o

Mark Boekaert
m 1 . •• 1 1 1Schilderijen met papier en acryl op doek

O

00

Opening vrijdag 8 maart 2002 om 19.3ou.
Expo vrijdag van 14.00 —> 19.OOU.
zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 -> 19.OOU.
Of na afspraak: 09-225.49.18 / 09-224.18.80 / 0476-436.399
Catalogus - Gelegenheidsuitgave reeks van 15 inkttekeningen op papier.

Opening: vrijdag 12 april 2002 om 19.30u
Expo: vrij. 16.00 tot 19.00u. Za.- zo. en feestdagen 11.00 tot 19.00u 
Of na afspraak: 09-225.49.18 - 09-224.18.80 - 09-378.60.56 
Boekje/Catalogus

e 
e

- E

Kapel Op het Campo-Santo - 2002 Antwerpsesteenweg, Gent/St.-Amandsberg • Organisatie: C.C.St.-Amandsberg - Info: 09-224.18.80 - 0475-85.54.53
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•“4 I •Jvergangslocaties
eert Goiris, Mare Horemans, Lieven Segers, Patrick Schrevens°
rator — Christoph Ruys

27 anril - opening 26 maart om 18u00

■
—

e g A * —— III 1/ Aee “T“ I — I I T“ IKI — Paleizenstraat 74 - B-1030 Brussel - tel (32)2/250 I I 66 - fax (32)2/250 IlliS I |\l I _ I I J K A ijl I ( H I I Ixl (- open: maandag tot en met vrijdag van 10 tot I7u, zaterdag van 13 tot I7u
— * ■ M V • 5 I I I 5” gesloten op paasmaandag I april en op de zaterdagen 30 maart en 6 april
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vreselijke Compression plate van César, nota bene uit 1995. 
Het nadeel van dergelijke non-museale verzamelingen is dat 
niemand echt vertrouwd is met de werken. Dat leidt soms 
tot verkeerde interpretaties, zoals bij Light Sentence (1992) 
van Mona Hatoum. Doordat de ruimte onvoldoende verduis
terd is, wordt dit werk herleid tot zijn materiële aspect, ter
wijl alleen al de titel duidelijk maakt dat het gaat om het 
spel van licht en schaduw. De sokkel onder de struisvogel 
van Cattelan verleent zijn werk een objectkarakter, zodat de 
betekenis ervan totaal verloren gaat. De virtuele expansie 
van een viltsculptuur van Robert Morris wordt verhinderd 
doordat ze netjes ingepast werd tussen de muur en een in de 
vloer verwerkte verluchtingsrooster.
Eerder dit jaar verscheen een bloemlezing uit de aankopen 
van de laatste vijftien jaar. De publicatie leert ons dat de 
FNAC momenteel over zeventigduizend werken beschikt. 
‘Slechts’ achttienduizend daarvan bevinden zich in de re
serves op La Défence. De drie commissies - een voor plas
tische kunsten, een voor fotografie (bedoeld wordt de klas
sieke fotografie, la photographie plasticienne valt onder de 
plastische kunsten) en een voor design - kopen jaarlijks met 
een budget van ongeveer 3 miljoen euro tussen de zeven
honderd en duizend werken aan.
Ondanks de mooie keuze Amerikaanse kunst die er in 
Grenoble te zien is, en die kan worden aangevuld met be
langrijke werken van James Lee Byars, Felix Gonzalez- 
Torres, Robert Gober, Richard Artschwager, Robert Irwin, 
On Kawara of Bruce Nauman, blijft de FNAC hoofdzake- 
lijk een Europese collectie.
Opvallend in Grenoble is de totale afwezigheid van de video
kunst, terwijl die in de collectie met werk van Absalon, Joël 
Bartolomeo, Claude Closky, Gary Hill, Bill Viola, Rodney 
Graham, Thomas Hirschhorn, Paul McCarthy, Michael 
Curran, Jana Sterbak, Pierrick Sorin, Thierry Kuntzel, Doug 
Aitken, Pierre Huyghe, Rineke Dijkstra en Pipilotti Rist vrij 
goed vertegenwoordigd is.
Een van de belangrijkste werken uit het fonds is ongetwijfeld 
het Auditorium van Franz West, de 72 zitbanken die op de 
negende documenta dienst deden als openluchtbioscoop. Een 
werk dat als herinnering aan de Documenta van Jan Hoet be
ter in het SMAK had gestaan dan in de reserves van de FNAC. 
L’Art d’aujourd’hui. Un choix dans la collection du Fonds 
National d’Art Contemporain loopt tot 28 april in het Musée 
de Grenoble, 5 Place de Lavalette, 38000 Grenoble. Het 
contactadres van de FNAC: 70 voie des Sculpteurs, 92000 
Puteaux (01/46.93.02.50).
Art contemporain. Un choix de 200 oeuvres du fonds national 
d’art contemporain (1985-1999) werd in 2001 uitgegeven 
door Editions du Chêne, Hachette Livre, 43 quai de Grenelle, 
75015 Parijs (01/43.92.30.00). ISBN 2.84277.337.3.
(Lieven Van Den Abeele)

Architectuur

DE GROTE PROJECTEN. Sinds de jaren vijftig is in 
Nederland gestaag gewerkt aan een nationaal ruimtelijk 
ordeningsbeleid. De fysieke consequenties van de bevol
kingsgroei, van de snel toenemende welvaart en mobiliteit, 
en de veranderingen in economische sectoren zoals indus
trie en landbouw, werden telkens bestudeerd en zo mogelijk 
bijgestuurd. De Nota’s voor de Ruimtelijke Ordening - de 
Vijfde is inmiddels bijna gereed - hebben concepten geïn
troduceerd als het ‘groene hart’, ‘groeikernen’ of ‘VINEX’, 
die deel uitmaken van het dagelijkse vocabulaire van 
landschapsontwerpers en stedenbouwkundigen. In de concrete 
verschijningsvorm van de ruimtelijke ingrepen was de over
heid minder geïnteresseerd, totdat in 1991 de nota Ruimte voor 
Architectuur verscheen. De huidige iconen van het Neder
landse ‘architectuurklimaat’, zoals het Stimu-leringsfonds 
voor Architectuur, het NAi, het Berlage Instituut en de lokale 
architectuurcentra, werden destijds uitgedacht. Zij moeten 
door tentoonstellingen, onderzoek, debat en voorbeeld- 
projecten de architectonische kwaliteit verbeteren.

Studie voor de Deltametropool. Ontwerp: VHP stedebouwkundigen + architecten + landschapsarchitecten, 2001

In oktober 2000 verscheen alweer de derde architectuurnota, 
Ontwerpen aan Nederland. Architectuurbeleid 2001-2004, 
waarvan de concrete beleidsbeslissingen nu tentoongesteld 
worden in de grote zaal van het Nederlands Architectuur
instituut. Het lijkt een weinig spannend onderwerp voor een 
tentoonstelling, maar niets is minder waar. Het is opvallend 
hoe ongebroken het vertrouwen is in de sturende hand van 
de overheid, ook al wordt de huidige tijd gekarakteriseerd 
als uiterst dynamisch en onvoorspelbaar, en wordt er veel 
invloed toegekend aan de marktpartijen. Uitgerekend op het 
moment dat ruimtelijke processen uiterst complex zijn ge
worden, vanwege het aantal meebeslissende partijen en de 
vele onzekere factoren, schuift de overheid het concrete en 
gedetailleerde ontwerp naar voren als baken en houvast. 
Speerpunt van de nota Ontwerpen aan Nederland zijn dan 
ook tien zogenaamde Grote Projecten: Deltametropool; de 
reconstructie van de zandgebieden in Brabant, Limburg, 
Gelderland en Twente; Rijksweg A12; de Zuiderzeespoorlijn; 
het stimuleren van particulier opdrachtgeverschap in de 
woningbouw; de nieuwbouw voor de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Rijksdienst voor 
Monumentenzorg; de verbouw van het Rijksmuseum; open
bare ruimte; de Nieuwe Hollandse Waterlinie en, tot slot, 
bedrijventerreinen.
De aard van de opgave en de mate van uitwerking verschil
len per project. In het geval van het Rijksmuseum betreft 
het een verbouwing en uitbreiding van een van de belang
rijkste monumenten van Nederland. Het meest prangende 
vraagstuk is hoe het eisenprogramma van het moderne mu
seum zich verhoudt tot de monumentale waarde van het ne- 
gentiende-eeuwse gebouw. Op de tentoonstelling zijn de 
ontwerpen voor de ver- en nieuwbouw te zien van het bu
reau Cruz & Ortiz, evenals de oorspronkelijke presentatie- 
tekeningen van P.J.H. Cuypers en foto’s van de eerdere groot
scheepse verbouwing in de jaren 1946-1957 onder leiding 
van F. A. Eschauzier. Het project A12 is vaneen heel andere 
orde. De bedoeling is hier dat de rijksweg tussen Den Haag 

en de Duitse grens (aangelegd tussen 1932 en 1965) weer 
een samenhangend beeld krijgt. De route van 137 kilometer 
bevat acht knooppunten, dertig afslagen en evenveel ver
schillende ontwerpoplossingen hiervoor. De bonte verzame
ling van geluidsschermen, borden, vangrails en belichtings- 
armatuur maken het geheel er niet overzichtelijker op. Drie 
ontwerpers en een kunstenaar moeten een visie ontwikke
len voor een totaalontwerp, waardoor de automobilist de weg 
weer als een eenheid beleeft Op groot doek is de route te 
zien, gefilmd vanuit de auto. Een topografische kaart maakt 
het mogelijk de weg tot in detail te volgen. Foto’s uit 1966 
tonen hoe de A12 er destijds uitzag: het lijkt een andere weg. 
Juist zo’n contrast maakt duidelijk hoezeer een snelweg een 
ontwerpopgave is, een vraagstuk van compositie en 
materialisering. Alleen al het vervangen van betonplaten door 
asfalt geeft de weg een volledig ander aanzien.
De ambitie van de tentoonstelling om het overheidsbeleid 
ten aanzien van de Grote Projecten duidelijk te maken en ze 
tevens in historisch perspectief te plaatsen, is meer dan ge
slaagd. De confrontatie tussen het moderne en het histori
sche materiaal verheldert de eigentijdse opgave. Net zoals 
de simpele vergelijking tussen het programma van het Rijks
museum in de negentiende eeuw, en dat voor 2010:250.000 
bezoekers per jaar tegenover anderhalf tot twee miljoen, 1750 
schilderijen tegenover 5.500, zes toiletten tegenover tach
tig, tien vierkante meter museumwinkel tegenover 350. De 
eis dat de verbouwing het gebouw van Cuypers zoveel mo
gelijk moet respecteren en versterken, krijgt zo veel meer 
gewicht en inhoud. Het concept van de Deltametropool, 
waarbij het gebied tussen Amsterdam, Den Haag, Rotter
dam, Utrecht, Amersfoort en Almere als één samenhangend 
stedelijk landschap wordt beschouwd, wint aan vanzelfspre
kendheid en urgentie wanneer men de indrukwekkende voor
geschiedenis van tientallen publicaties overloopt die vanaf 
1941 over dit onderwerp zijn verschenen. Al die kaftjes op 
een rij maken in een oogopslag de permanente preoccupatie 
duidelijk met het dichtbevolkte westen des lands. Te zien is

KIK LAMERS 2 maart - 6 april 2002
nieuwe schilderijen en presentatie van het boek Tender Age over Kiki Lamers

DAVID CLAERBOUT 13 april - 19 mei 2002
opening zaterdag 13 april - 5-7 pm

annet gelinkgallery Laurierstraat 187-189 | NL -1016 PL Amsterdam | tel: +31.20.330 20 66 | fax: +31.20.330 20 65 | annet.gelink@wxs.nl | open tuesday to friday 11 am-6 pm | Saturday 1-5 pm

MEERT R I H O U X
20 maart tot en met 20 april 2002 MIMMO JODICE

25 april tot en met 26 mei 2002 FRED SANDBACK
RUE DU CANAL 13 — 1000 BRUXELLES
VAARTSTRAAT 13 — 1000 BRUSSEL .
FAX 02/219.37.21 — TEL 02/219.14.22 OPEN VAN Dl T/M ZA 14.30 - 18.00
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W139
ACHTERZAAL
- STRAATHAM ENSEMBLE OPERA 

WE,“THE ARTWORKS's SPINOZA’S 
BIRTHDAY

ANGEL VERGARA
6 APRIL T/M 21 APRIL
OPENING: VRIJDAG 5 APRIL 21:00

■

Lucie Renneboog (installatie)
van 22 februari tot en met 29 maart 2002

VOORZAAL
- CUCINA MOBILE
KATRIN KORFMANN/REBECCA SAKOUN
16 HAART T/M 7 APRIL
OPENING: VRIJDAG 15 HAART 21:00

- AMUSIA
LIESBETH ABBENES 8 MARK BAIN
13 APRIL T/M 28 APRIL
OPENING: VRIJDAG 12 APRIL 21:00

GEOPEND VAN WOENSDAG T/M ZONDAG
VAN 13:00 TOT 18:00

VOOR MEER INFORMATIE:
- BEL 020-6229434
- MAIL NAAR ENTERBW139.A2000.NL
- FAX 020-6251226

W139 / WARMOESSTRAAT 139 /
1012 JB AMSTERDAM / WWW.W139.NL

[blockbustingimagebuildings) ]

AnC. Ets. Congres

Karei de Grote-Hogeschool Antwerpen 
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Congres
Kerkstraat 45, 2060 Antwerpen
T 03 223 69 70 F 03 223 69 89 E abk0kdg.be

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

galerij c. de vose

K
G

CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST MAASTRICHT

GALERIE LIESBETH LIPS
Rochussenstr.81A 3015 EE Rotterdam tel.4360015 vr-zo 12.00-17.00

P 16/03 t/m 21/04 
Henk Klok

V

9

GALERIE MAAS
Kortekade 14-16 3062 GR Rotterdam 

tel/fax 4124048 wo-za 12.00-18.00 zo 14.00-17.00

03/03 t/m 04/04
Mattie Schilders

07/04 t/m 02/05 
Hedendaagse glaskunst

.N

9 maan-1 april 2e paasdag
Risk Hazekamp / El paso 
opening 9 maart @ 17.00 
locatie Brusselsestraat 114

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

t/m 17/03 
Friederike Feldmann

24/03 t/m 21/04 
Hans Wilschut
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23 maart -14 april
Anthea Bush & Servet Koçyigit / 
My pretty sugar sailor
opening zaterdag 23 maart @ 17.00
locatie Parallelweg 101

23 maan - 20 april Hedah op locatie

Anne van den Bosch /
Ac hief Voor Nooit Uitgevoerde Plannen: 
afdeling Lappen Stof
opening zaterdag 23 maart @ 13.00 -15.00
locatie Centre Céramique, Avenue Céramique 50 
openingstijden di 10:30-20:30 wo 10:30-17:00 do 10:30-20:30 
vr 10:30-17:00 za 10:00-15:00 zo 13:00-17:00.

openingstijden: do t/m zo 13.00 - 17.00

28/04 t/m 26/05 
Christoph Breuer

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

17/03 t/m 28/04 
Margit Rijnaard

RAM
Blekerstraat 10 3011 CH Rotterdam tel 4767644 

do-zo 13.00-18.00 en op afspraak

17/03 Urn 28/04 
Brian Maguire 

Karin Arink 
John van ‘t Slot

G a e r i e s

ignace van ingelgom
‘rapid eye movements’

bovenverdieping
ARTBrusselsaccrochage
7 april -11 mei 2002

gesloten tijdens

ARTBrussels
1 - 6 mei 2002 
werk van 
virginie bailly 
bruno decré 
félix hannaert 
lieven nollet
NGIP & j. van der borght 
bart vandevijvere

adres : oude gentbaan 295
9300 aalst belgië 
tel.: 053/41 37 89 
fax: 053/41 03 74

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

internet : http://www.artsite.be/c.devos
e-mail : galcdevos@hotmail.com
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een gedetailleerd landschapsplan (1958-1974) dat het bu
reau Wissing maakte voor het poldergebied tussen Delft en 
Rotterdam, met recreatieve fietsroutes, botenverhuur, een 
evenemententerrein en wandelbos. Het heeft niets aan actu
aliteit verloren. En het spookbeeld waar het project van de 
Deltametropool tegen vecht, bestond ook al bij architecten 
die een eeuw geleden actief waren. H.Th. Wijdeveld schetste 
in vijf etappes hoe de Randstad in 2100 een volledig aaneen
gegroeid en vastgelopen stedelijk gebied zou zijn gewor
den, waar elke snipper groen verdwenen was.
Het is spijtig dat het weldoordachte plan van de tentoonstel
ling zich met moeite laat ontdekken door het ingewikkelde 
parcours en de slordige presentatie. Bij binnenkomst wordt 
dé bezoeker te woord gestaan door alle ministers en staats
secretarissen van de verschillende beleidsterreinen - Ver
keer en Waterstaat (V&W), Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieu (VROM), Landbouw, Natuur en Visse
rij (LNV), Economische Zaken (EZ) en Cultuur - waaron
der telkens een of meerdere projecten vallen. Maar de mo
nitoren zijn zo opgesteld dat hun toelichtingen opgaan in 
één onverstaanbare kakofonie.
De tien projecten worden gepresenteerd op een golvende, 
steeds verspringende wand, die een aantal kleinere ruimtes 
omsluit waarin de historische plannen zich bevinden. Het is 
een ware uitdaging om uit te vinden welk materiaal bij welk 
project hoort, waarbij de bezoekers elkaar in de weg lopen 
in de nauwe passages. Alleen diegenen die ook de andere 
tentoonstelling bezoeken en naar de tweede verdieping gaan, 
zullen achter de logica van deze opstelling komen: de tel
kens verspringende tentoonstellingswand blijkt de contour 
te zijn van Nederland, en met enige goede wil reconstrueerde 
ik dat de tien projecten ook min of meer op de geografische 
locatie tentoongesteld waren. Van bovenaf ziet het er prach
tig uit en op papier was dit vormgevingsconcept ongetwijfeld 
spannend en ingenieus. Maar dat is niet het standpunt van de 
bezoeker. Hopelijk vergaat het de tien Grote Projecten an
ders, en wordt Nederland niet vanuit het perspectief van de 
droomwolk geordend, maar vanuit het asfalt, de betontegels, 
de parkeerplaatsen, de zandgrond, de zompige weiden, de 
dijken, het spoor.
De Grote Projecten. Nederlands architectuurbeleid in per
spectief is nog te zien tot en met 21 april 2002. Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). Parallel aan de tentoonstelling vindt een 
reeks debatten plaats over het architectuurbeleid. Voor meer 
informatie zie www.nai.nl. (Petra Brouwer)

CLIP CITY. RUIMTE, ARCHITECTUUR EN STAD IN 
MUZIEKVIDEO’S. Het is een ironische, onbedoelde sa
menloop van omstandigheden. Op de ene tentoonstelling in 
het NAi, De Grote Projecten, verschijnt de Nederlandse 
staatssecretaris van Cultuur Rick van der Ploeg - wiens 
turbulente ambtsperiode stilaan ten einde loopt - als be
schermheer van het renovatieproject voor het Rijksmuseum. 
De andere tentoonstelling, Clip City, toont echter de cultuur 
waarmee Van der Ploeg zich wilde profileren, een cultuur 
voor de massa, die ook jongeren en allochtonen aan bod laat 
komen, maar die hem helemaal niet nodig heeft. Het Rijks- 
museum, die oude ‘eerbiedwaardige’ cultuurreus, blijft al
leen overeind met zijn miljoenen subsidie. De Rembrandts 
van deze tijd, de videoclips van popiconen als Madonna, de 
Rolling Stones, Kylie Minogue en Michael en Janet Jackson 
bieden hun makers topinkomens en bereiken elke huiska
mer.
Het NAi toont in het kader van het International Filmfestival 
Rotterdam een selectie van muziekvideo’s waarin de archi
tectonische en stedelijke ruimte een prominente rol speelt. 
Terecht werd gekozen voor een brede definitie van ruimte. 
Terwijl architecten en stedenbouwkundigen - het deconstructi
visme en de ‘digitale architectuur’ van Lars Spuybroek en 
Kas Oosterhuis ten spijt - altijd gebonden zullen zijn aan de 
tijd-ruimte, omdat in hun producten geleefd moet worden, 
kunnen video’s, film en computergames ruimte en tijd vol
ledig naar hun hand zetten. Zo banjeren de Rolling Stones

Still uit videoclip ‘I can’t get you out of my head’, Kylie Minogue 
Regisseur: Dawn Shadforth

- ‘bigger than life’ - in de zwartwitclip Love is Strong (re
gie David Fincher) als reuzen door New York. Dit levert 
naast komische scènes, zoals Charlie Watts die de water
tanks op de daken als drumstel gebruikt, ook vervreemdende 
effecten op. McKim, Mead & White’s Municipal Building, 
dat met zijn toren en triomfboog over de straat een monu
mentale schakel vormt tussen de Lower Eastside en City 
Hall, fungeert nu als een bescheiden, klassieke omlijsting 
voor het swingende standbeeld Mick Jagger. In de clip voor 
Lauryn Hills Everything is Everything (regie Sanji) bevindt 
the Big Apple zich letterlijk op de draaischijf van de platen
speler, en trekt de naald een spoor door de stad. De hoopvol 
gezongen belofte “Change, it comes eventually” wordt al
vast waargemaakt door de wisselende perspectieven op de 
stad. De ene keer bevindt de beschouwer zich op de draai
schijf, en ziet de luchten aan de uiteinden van de kilometers 
lange straten van Manhattan aan zich voorbij draaien, de 
andere keer volgt hij de stad vanaf de naald of bekijkt hij het 
gekrioel op afstand.
Naast New York zijn er vier andere thema’s gekozen: Cold 
Cruel City, Graphic City, Strange Homes en My Dream 
Stage. De projecties op de lange muur van de balkonzaal 
zijn weldadig groot en op comfortabele wijze te bekijken 
vanaf skippyballen. Er zijn voldoende koptelefoons per 
scherm, zodat ieder zijn eigen volgorde van luisteren en kij
ken kan bepalen. In de ‘wrede stad’ zien we clips waarin de 
architectuur van parkeergarages, verlaten metrostations en 
grijsbetonnen flats in achterstandswijken als decor fungeert 
voor wanhoop, anonimiteit en agressie. De ‘grafische stad’ 
is niet meer gebaseerd op reële beelden, maar samengesteld 
met behulp van digitale en grafische technieken. Zo horen 
we een echtpaar, waarvan de vrouw op punt staat te beval
len, een taxi inhollen en volgen we hun rit door de stad (Alex 
Gopher, The Child, regie H5). We zien straten en wolken
krabbers die geheel uit woorden zijn opgebouwd. In My 
Dream Stage, met onder meer Madonna’s Bedtime Stories 
(regie Mark Romanek) en Jamiroquai’s Virtual Insanity (re
gie Jonathan Glazer) kruipen we in de geïdealiseerde 
fantasiewereld van de artiest: “in the arms of unconscious
ness” (Madonna).

De keuze van de thema’s doet wat geforceerd aan, want de 
vraag is of Lauryn Hills New York niet net zozeer een ver
beelde wereld is als Madonna’s onbewuste. Ook de scheids
lijn tussen ‘reële’ ruimtes en de vervreemdende, bouw
technisch onmogelijke ruimtes die in Strange Homes cen
traal staan, lijkt me moeilijk houdbaar. Geen enkele video 
die hier te zien is, toont een reële ruimte. Maar met deze 
tentoonstelling is wel een begin gemaakt. De kwaliteit van 
de selectie maakt duidelijk dat hier een nauwelijks ontgon
nen onderwerp van studie wordt aangeboord, dat veel meer 
aandacht en reflectie verdient. Dit is een onderwerp voor de 
grote zaal van het NAi en voor een degelijke, vuistdikke 
catalogus.
Clip City is nog tot 14 april 2002 te zien in het Nederlands 
Architectuurinstituut, Museumpark 25,3015 CB Rotterdam 
(010/440.12.00). (Petra Brouwer)

OSCAR NIEMEYER. Met zijn ontwerpen voor de nieuwe 
hoofdstad Brasilia, begin jaren vijftig, gaf de Braziliaanse 
architect Oscar Niemeyer (° 1907) zijn land bijna op zijn 
eentje een nieuw gezicht: dat van een bevrijd en welvarend 
land, een soort Tuin van Eden op maat van de auto. Waar 
Chandigarh, de nieuwe hoofdstad voor Punjab die Le 
Corbusier quasi gelijktijdig ontwierp, door zijn modernis
tische interpretatie van de lokale traditie een confrontatie 
leek te willen aangaan met de massa van de geschiedenis, 
strooiden Niemeyer en Lucio Costa in Brasilia op een 
smetteloos groen vlak quasi-achteloos een collectie gebou
wen uit, die tot op vandaag enkel met schijnbaar paradoxale 
termen als ‘sensueel’ en ‘rationeel’ te beschrijven zijn.
Naar eigen zeggen wilde Niemeyer toen "... ingaan tegen 
de rechte hoek, deze rigide schepping van de mens, en to
nen dat het gewapende beton van nature neigt naar de curve”. 
In tegenstelling echter tot andere vertegenwoordigers van 
hét ‘lyrisch rationalisme’, zoals de Mexicaanse ingenieur- 
architect Candela, volgden Niemeyer en zijn vaste ingenieur, 
Joaquim Cardoso, nooit slaafs de meest performante curve 
die de berekeningen hen oplegden. Integendeel, juist de vrije, 
vloeiende vorm werd Niemeyers handelsmerk. Het Maison 
de la Culture in Le Havre ( 1972-82) is hier een van de meest
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Jean-Marc Bustamante
nieuw werk

2 maart t/m 6 april 2002

Pieter Laurens Mol
recent werk

13 april t/m 25 mei 2002

Prinsengracht I 16 NL-101 5 EA Amsterdam Telefoon 31(0)20-6236237 Facsimile 31(0)20-6390038 e-mail andriesse@euronet.nl 
openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 11-18 uur, zaterdag 14 - 18 uur, Ie zondag van de maand 14 - 18 uur

Art Brussels

HenkVisch
Jukka Korkeila 

Iris Kensmil 
Hadassah Emmerich

Amsterdam

Noritoshi Hirakawa en Vivan Sundaram 22/02 - 23/03
Hadassah Emmerich en Mireille Brouwer 28/03- 20/04 

Jukka Korkeila 26/04 - 02/06

II Galerie Ferdinand van Dieten - d’Eendt info: www.dieten.biz of tel: + 31 20 626 57 77
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spectaculaire voorbeelden. Dat dit project zich zo moeilijk 
in het stadsweefsel inpast, toont echter ook hoe graag 
Niemeyers fotogenieke architectuur alleen staat. Het blijkt 
ook uit een van zijn laatste projecten, een museum voor he
dendaagse kunst in Niteroi (Rio, 1991-1996). Het staat hoog 
en eenzaam op een rots, en kijkt uit over de zee.
Niemeyer is misschien geen visionair, maar zijn architec
tuur oefent door de combinatie van een uitzonderlijk plas
tisch talent en een ongeremde fantasie nog steeds een enorme 
aantrekkingskracht uit. Zijn ontwerpen lijken in een paar 
streken neergezet. Zijn architectuur is er een van de 
‘architecturale geste’ in zijn zuiverste vorm, en precies daarop 
berust in deze tijden van pragmatisch realisme een streng 
taboe.
Hoewel Niemeyer altijd politiek geëngageerd was en de 
polemiek niet uit de weg ging, lijkt zijn werk enkel naar 
zichzelf te verwijzen. Het is jammer dat de tentoonstelling 
die nu in Jeu de Paume loopt - en die een deel vormt van de 
grotere tentoonstelling Niemeyer 90 die de Fondation 
Niemeyer in Brazilië organiseerde - weinig of niets toevoegt 
aan wat al over deze bejaarde vriend van Fidel Castro gewe
ten is. De nadruk ligt Her op Niemeyers werk voor Brasilia 
en zijn projecten in Frankrijk (waaronder de zetel van de 
communistische partij in Parijs), en toont ook enkele recente 
ontwerpen, waarvan een aantal nog in uitvoering is, zoals 
de ietwat exuberante Chemin Niemeyer in Rio. De sequen
tie van sculpturale volumes op de maquette blijkt bij nader 
inzien onder meer een kathedraal, een theater en de zetel 
van de Fondation Niemeyer te bevatten!
Het fotogenieke, ‘beeldige’ karakter van Niemeyers archi
tectuur heeft de tentoonstellingsmakers in zekere zin parten 
gespeeld. Plannen zijn er immers nauwelijks. Dat is geen 
probleem, zolang de geïnteresseerde bezoeker de kans krijgt 
op een andere manier in de ontwerpen binnen te dringen. 
Daarvoor bieden de kale maquettes op schaal van één dui
zendste echter weinig hulp, al zorgen ze wel voor een glo
bale blik op grote ensembles als de Mémorial de l ’Amérique 
Latine, dat gespreid ligt over een afstand van één kilometer. 
De tentoonstelling schakelt die sprakeloze maquettes aan
een. De getoonde foto’s zijn bijna allemaal genomen kort 
na oplevering van de gebouwen. Is het, na al die jaren, niet 
eens tijd voor een nieuwe (fotografische) lezing van deze 
architectuur? Of willen we liever niet geweten hebben dat 
Niemeyers Bourse du Travail in Bobigny nabij Parijs er na 
twintig jaar nogal vermoeid bij ligt?
Verder heeft men een paar vitrinekasten, in een klein ka
mertje, haastig gevuld met diploma’s en foto’s: familie
portretten, foto’s van Niemeyer met Le Corbusier, met 
Castro, met sigaar, met snor, enzovoort. Kwestie van de man 
toch wat te situeren - al had dit bijna evengoed een lokale 
voetbalheld kunnen zijn. Het parcours van de tentoonstel
ling eindigt wel met een schitterende documentaire, Oscar 
Niemeyer, un architecte engagé dans le siècle. Maar een 
verrassende nieuwigheid is dit niet, want de film was de 
voorbije drie maanden permanent te zien op een andere 
Parijse tentoonstelling, Paris comme au cinéma in het 
Pavillon de l’Arsenal - waar een grote collectie architectuur- 
documentaires werd getoond.
Deze tentoonstelling had nog een introductie op Niemeyers 
oeuvre kunnen zijn, ware het niet dat zijn projecten van vóór 
Brasilia helemaal ontbreken. Onbegrijpelijk, want dit is geen 
‘vroeg werk’ of een minder belangrijk deel van zijn oeuvre. 
De hotels, kantoor- en appartementsgebouwen die Niemeyer 
voor de Tweede Wereldoorlog in Belo Horizonte realiseerde, 
toen de latere president Kubitschek (de opdrachtgever voor 
Brasilia) daar burgemeester was, getuigen van een virtuoze 
omgang met de invloeden van Le Corbusier, die in 1937 een 
sterk gemediatiseerd bezoek aan Brazilië bracht. Ook van 
Niemeyers fundamentele rol in het ontwerp van het VN- 
gebouw in New York, is in Jeu de Paume geen sprake. In 
weerwil van de traditie van het huis - de Galerie du Jeu de 
Paume heeft een reputatie van serieuze monografische ten
toonstellingen - is deze tentoonstelling een weinig geïnspi
reerde herhaling van wat er al sinds jaren gepubliceerd is. 
Een levende legende als Niemeyer verdient veel meer.
Oscar Niemeyer, nog tot 31 maart in de Galerie du Jeu de 
Paume, Place de la Concorde, 75001 Parijs (01/47.03.12.50). 
(Sven Sterken)

Publicaties
------ -- —---- - -..... -......... -.... -----....-... ...

THE ART JUDGEMENT SHOW. Het Brusselse beel
dende kunstcentrum Roomade werkt met kunstenaars, filo
sofen en andere intellectuelen aan projecten die nauwelijks 
te commercialiseren of te 'musealiseren' zijn. De nadruk ligt 
telkens op elementen van het artistieke of wetenschappe
lijke traject, die minder makkelijk binnen de structuren van 
de actuele kunstwereld passen. Meestal worden vrij bekende 
mensen uitgenodigd - zoals Matt Mullican, Bruce Mau, 
Bruno Latour, Chantal Mouffe... - maar Roomade tracht in 
het dominante publieke beeld van deze figuren steeds een 
lichte verschuiving aan te brengen.
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Oscar Niemeyer

Hoofdzetel van de Communistische Partij van Frankrijk (PCF), 1965-80, 
foto: Sven Sterken

The Art Judgement Show, een heuse televisie talkshow met 
niemand minder dan Boris Groys als gastheer, past duide
lijk binnen die opzet. De Duitse filosoof, die onder meer 
bekendheid verwierf met boeken over kunst en stalinisme, 
culturele economie en met bijdragen in Parkett, Artforum, 
Art in America en dit blad, verlaat zijn academische positie 
van lesgever en schrijver om een debat op de beeldbuis aan 
te gaan. Op het eerste zicht doet dat denken aan wat de on
langs overleden Franse cultuursocioloog Pierre Bourdieu met 
zijn exposé Sur la télévision (1996) voor de camera’s van 
de Franse publieke omroep deed; maar daarmee houdt ie
dere overeenkomst op. Bourdieu hield immers, onder strikte 
condities, een beschouwende monoloog over de problema
tiek van de (televisie)joumalistiek. Groys daarentegen ver
laat de klassieke format van het academische betoog en de 
positie van de 'lesgever-weter' om zich in de risicovolle 
omgeving van de conversatie te begeven. Naar eigen zeg
gen plaatst hij zich daarmee in de filosofische traditie van 
Socrates, die ervan uitgaat dat de filosoof wijsheid niet be
zit maar enkel van anderen kan krijgen. Zo probeert profes
sor Groys zich voor even te onttrekken aan de positie van de 
sofist - die zich voor zijn wijsheid laat betalen. Hij waagt 
zich daarvoor zelfs in de agora van deze tijd, de televisie. In 
een aardig decor, een salon met tafeltje en bloemenboeket, 
voor een diepblauwe achtergrond waarin de titel The Art 
Judgement Show oplicht, speelt Groys gastheer. Een selec
tie van zes studenten uit de Hochschule für Gestaltung van 
Karlsruhe en de École Régionale des Beaux-Arts van Nantes 
onderwerpt hij aan de niet mis te verstane vraag: why art? 
De conversaties uit de talkshow werden, samen met enkele 
castinginterviews en meer beschouwende teksten van 
Barbara Vanderlinden, Zdenka Badovinac en Boris Groys, 
in gedrukte vorm uitgegeven. Het boek bevat ook stills, die 
een indruk geven van de show, en foto’s van een Archive of 
Personal Belongings. Voor de samenstelling van dit ‘archief’ 
had Groys de geïnterviewde studenten gevraagd om een 
beeld of een object mee te brengen dat hun keuze voor een 
artistieke carrière had bepaald. Samen met de projectie van 
de film werd dit archief in september en oktober 2001 in de 
ruimte van Roomade tentoongesteld.
Why art? De antwoorden op deze schijnbaar eenvoudige 
vraag zijn ontstellend, zeker als je weet dat ze afkomstig 
zijn van een bende jonge (enthousiaste?) kunstliefhebbers 
en toekomstige kunstenaars. In de ogen van deze mensen is 
de toverformule ‘dit is een kunstwerk’ per definitie een on
gegrond waardeoordeel, dat alleen maar wordt ingezet om 
dingen te verkopen. Kunst is niets meer dan een markt
strategie, luidt het verdict van de studenten.
Zoveel cynisme had Groys niet verwacht, en hij concludeert 
onder meer dat sociologische theorieën à la Pierre Bourdieu 

hun sporen hebben nagelaten in het kunstmilieu. Dominante 
beschouwingen van wetenschappers en theoretici over de 
kunstwereld zijn inderdaad op twintig jaar tijd tot heersende 
zelfobservaties in de kunstwereld uitgegroeid. Sociale net
werken, instituties en de markt duiken in de interviews voort
durend als zondebokken op. Vluchtwegen zien de studen
ten maar weinig. Toch lijken mij er twee interessant. Een 
eerste ontsnappingsroute vinden de studenten in de traag
heid waarmee het artistieke zich ontwikkelt en laat kennen. 
Een van de geïnterviewde studenten, Kristofer Paetau, stelt 
het zo: “Art can never be big business and art can never be 
on the top level of technology. We’re always running behind 
and we try to catch up but we can never manage it. Why do 
we try to run after something? We can slowly walk our own 
way, which is more interesting.”
Een tweede vluchtweg bestaat erin de kunstwereld, zoals 
die vandaag functioneert, volledig te ontkennen. Internet 
wordt omarmd als het medium om aan de institutionele con
text te ontsnappen. Blijft natuurlijk de vraag of de kunste
naar van zijn artistieke bezigheden kan leven.
Zowel in het afgedrukte gesprek van de talkshow als in de 
individuele castinginterviews komen geregeld interessante 
thema’s aan bod. Ze worden echter zelden uitgediept. De 
lezer blijft dus een beetje op zijn honger - ook dat is eigen 
aan het televisiemedium. Conversaties zijn nu eenmaal 
vluchtig en hoogst beweeglijk. Het boek vangt dit ten dele 
op met een algemene beschouwende tekst van Groys over 
kunst in de eeuw van de democratie. Hier ruilt de filosoof 
de rol van Socrates weer in voor die van de sofist. Tegelijk 
kantelt de logica van de televisie in die van het boek. Groys 
houdt een fors betoog waarin hij het pluralisme van het 
museum als een vertaling opvat van de (politieke) democra
tie. Sterker nog: musea zijn alles opslorpende representatie- 
machines die het gebrek aan representatie binnen onze par
lementaire democratie te allen prijze willen compenseren. 
In een tweede betooglijn spreekt Groys zich uit over de 
vernieuwingsmoraal van de avant-garde en het doorbreken 
van artistieke taboes. Hij ontmaskert die principes als ty
pisch voor de institutionele logica van de expansie. Ook de 
avant-garde staat ten dienste van het museaal pluralisme. 
Conclusie: de grens tussen politieke - Groys bedoelt mis
schien ‘politiek correcte’ - en artistieke logica’s lijkt bij
zonder broos.
In Art in the Age of Democracy ontwikkelt de filosoof en
kele interessante en provocatieve gedachten. Hier ontmoe
ten we weer de Groys die we van zijn geschriften kennen. 
Spijtig genoeg komt hij niet meer terug op de aanzetten die 
de gesprekken met de studenten hadden opgeleverd. Wat 
kan het internet bijvoorbeeld betekenen in een museale, plu
ralistische, democratische context? Hoe kan de kunstenaar 
weerstand bieden tegen het cynisme van de kunstwereld? 
En heeft Groys een wezenlijk alternatief voor de allesover
heersende invloed van Bourdieu? Niet dat ik onmiddellijk 
heldere antwoorden of oplossingen verwachtte - maar toch 
wel enige repliek. Bovendien kwam de rol van de politieke 
democratie in de talkshow en de interviews nauwelijks aan 
bod. Waarom dan, in het verlengde daarvan, Groys’ tekst 
over kunst en politiek?
De breuk tussen conversatie en monoloog wordt ook ge
symboliseerd door de laatste videostill van de talkshow 
(pp. 62-63). De filosoof Groys zit nu niet meer in het salon, 
te midden van zijn studenten, hij staat rechL Terwijl de nog 
zittende geïnterviewden in een blauwe mist verdwijnen, 
schijnt op Groys een helder studiolicht. De - letterlijk - ver
lichte filosoof staat boven zijn discipelen, die zich duidelijk 
in een troebele toestand bevinden. De denker lijkt zich te 
onttrekken aan de beweeglijkheid en de onvoorspelbare uit
komst van het vraaggesprek om, na gewonnen inzichten, 
zijn eigen discours weer aan te scherpen.
De democratie van de dialoog is functioneel om een 
polymorfe wereld te begrijpen. Wie echter een stelling met 
enige helderheid en kracht wil poneren, behelpt zich beter 
met de dictatuur van de monoloog. Ook Boris Groys lijkt 
dat te beseffen. Waarschijnlijk kruipt hij daarom terug in 
zijn vertrouwde sofistenrol. Zolang de format een boek is, 
hoeft Groys zich geen zorgen te maken: voor deze sofisterij 
betalen we graag.
Boris Groys, The Art Judgement Show (red. Barbara 
Vanderlinden) werd in 2001 uitgegeven door Roomade, 
Koopliedenstraat 60-62, Brussel (02/223.26.73; 
www.roomade.org). ISBN 90-71122-01-8. (Pascal Gielen)

DE SONSBEEKTENTOONSTELLINGEN. Internatio
nale tentoonstellingen die periodiek worden gehouden en daar
mee over de jaren tot een traditie uitgroeien, zijn er niet zo
veel. Naast de Biënnales van Venetië, de documenta’s van 
Kassei en de Triënnales van Lausanne nemen de - onregel
matig georganiseerde - beeldententoonstellingen in Sonsbeek 
daarom geen onbelangrijke plaats in, al was het maar van
wege de historische continuïteit die opweegt tegen fluctuaties 
in de kwaliteit van de afzonderlijke afleveringen.
Tot de folklore van dit soort manifestaties behoort het ru
moer waarmee ze zijn omgeven. Of de aanleiding nu de
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Casting Interviews van Boris Groys met studenten 
van de École Régionale des Beaux-Arts van Nantes 

(illustratie uit ‘Boris Groys, The Art Judgement Show’, 
redactie Barbara Vanderlinden)

keuze van de kunstenaars is of het concept, steevast gaat de 
discussie over de state of the art die wordt geboden enbo- 
vendien nogal eens over de zorgwekkende conditie waarin 
deze zich zou bevinden. Wat ze eveneens gemeen hebben is 
een afterlife, een ‘leven na de dood’, zoals mijn woorden
boek het vertaalt. Aan tentoonstellingen hecht zich een re
putatie die naarmate de tijd verstrijkt steeds meer vermengd 
raakt met mythevorming. Deze is niet eenvoudig als ver
dichtsel af te doen. Juist omdat een tentoonstelling efemeer 
is, treedt beeldvorming onherroepelijk in de plaats van de 
eigenlijke gebeurtenis en gaat zij haar eigen rol in de recep
tie spelen. Reflectie op de geschiedenis van tentoonstellin
gen zou deze componenten uit elkaar moeten rafelen om de 
werking van de mythe ten opzichte van de historische situa
tie te onderzoeken. Daartoe is, wat Sonsbeek betreft, afge
lopen zomer een aanzet gegeven met een kleine tentoon- 
stelling in De Gele Rijder in Arnhem over de laatste drie 
Sonsbeekmanifestaties, gehouden in 1971, 1986 en 1993. 
In de begeleidende publicatie Als de kunst erom vraagt moe
ten vier essays, ondersteund door fotodocumentatie van de 
drie tentoonstellingen, het historisch kader schetsen voor de 
jongste productie van Jan Hoet. Het eerste essay, van Marga 
van Mechelen, dient ter oriëntatie en geeft een beschrijving 
van de organisatie van de tentoonstellingen en van het geëx
poseerde werk. Camiel van Winkel belicht vervolgens de 
problematiek van het territorium waar Sonsbeek plaats vindt, 
waarna Van Mechelen ingaat op de terminologie die voor 
de buiten zichzelf tredende beeldhouwkunst is gebruikt. 
Jeroen Boomgaard besluit met de discussies over de maat
schappelijke relevantie van het in Sonsbeek getoonde. Dat 
deze zo veelbelovend klinkende opzet de verwachtingen niet 
helemaal waar maakt, komt door de vele overlappingen tus
sen de bijdragen, die met een strengere regie voorkomen 
hadden kunnen worden. Viermaal exegese van drie tentoon
stellingen is zelfs voor de liefhebber een beetje teveel van 
het goede.
Van Winkel ontleedt het discours over Sonsbeek 1971,1986 
en 1993 via de ruimtelijke metaforen waar het van door
trokken is. Daarin lijkt sprake te zijn van.een tegenstelling 
tussen ‘binnen’ en ‘buiten de perken’, tussen het tonen van 
kunst in een meer museale context (Saskia Bos in 1986) en 
het doorbreken van de grens tussen kunst en leven (Wim 
Beeren in 1971 en Valerie Smith in 1993) met de keuze van 
locaties in situ. Via een lucide analyse van dit dualisme toont 
Van Winkel aan dat deze tegenstellingen grotendeels zijn 
geregisseerd: iedere samensteller heeft zich met zijn 
tentoonstellingsconcept tegen het concept van de vorige 
willen afzetten. Geen van hen heeft zich echter vrij kunnen 
maken van wat Van Winkel het 'Sonsbeektrauma' noemt, 
het besef dat de kunst voor haar betekenis afhankelijk is van 
een institutioneel kader. Dat kader is niet te reduceren tot 
simpelweg de locatie van het museum, het dient eerder op
gevat te worden als een informatienetwerk, een interpretatief 
kader dat door kunstspecialisten - geliefd scheldwoord bij 
links en rechts in de jaren zeventig - of door kunstenaars 
zelf wordt geproduceerd. Ook de aanspraak op maatschap
pelijke relevantie door de kunst van de jaren negentig kan 
alleen maar dankzij dit kader bestaan. Zodra het wegvalt is 
deze kunst niet meer als zodanig te herkennen en lost ze op 
in haar omgeving.
Voor Boomgaard zijn de therapeutische intenties en het maat
schappelijk engagement van Smith de aanleiding om terug te 
blikken. Tegenover de basso continuo van Van Winkel zet hij 
een contrapuntisch geheel van spiegelingen, omkeringen en 
contrasten. Zo krijgt in 1971 de plek betekenis door het werk, 
in 1993 het werk betekenis door de plek, en ontkent het werk 
in 1986 de betekenis - of de illusie van inhoud - door een 

strategie van isolering. In deze verhouding van het kunst
werk tot de gekozen locatie ziet Boomgaard de problema
tische verhouding van de kunst tot de alledaagse werkelijk
heid gereflecteerd. De flirt met de alledaagse werkelijkheid 
interpreteert hij als het verlangen van de kunst om aan de 
dood te ontsnappen. In 1993 verscherpte het dilemma zich 
nog: opgaand in de werkelijkheid werd de kunst onzicht
baar - nog nooit zo weinig bezoekers als die keer - en daar
bij bleef pok nog eens de maatschappelijke discussie ach
terwege, die in 1971 nog in alle hevigheid woedde.
Beide auteurs werken met hun kritische interpretatie van de 
drie Sonsbeektentoonstellingen toe naar een, nogal sombere, 
diagnose van de huidige kunstproductie. Onderzoek naar het 
historisch kader waarbinnen het fenomeen Sonsbeek past, 
had hiermee, in een wisseling van perspectief, een mooi 
tweeluik kunnen vormen, maar in de twee overige essays 
wordt weinig toegevoegd aan wat al is gezegd. De metho
dische uitwerking van het op zichzelf interessante idee om 
de buzzwords voor de buiten haar perken tredende beeld
houwkunst te onderzoeken, overtuigt mij niet erg. Daarvoor 
passeren in kort bestek te veel termen en wordt te weinig 
ingegaan op de verschuivingen in hun betekenis of de reden 
waarom ze uit het kunstjargon verdwenen of daarin juist 
bleven voortbestaan. Wat Van Mechelen wil aantonen, is dat 
curatoren niet alleen beschrijvend, maar ook vóórschrijvend 
bezig zijn door bepaalde woorden - als avant-garde, activi
teit, proces, project - te gebruiken. Stuurt de taal de kunst? 
Gedeeltelijk wel vermoed ik, maar ik betwijfel of de curator 
daar zo’n grote rol in speelt. Van Mechelen laat zich te veel 
beïnvloeden door de mythologie die Beeren en Smith zelf 
om hun activiteiten hebben geweven. Geen van dë drie 
Sonsbeektentoonstellingen was uiteindelijk echt signalerend: 
eerder werd een synthese geboden van wat elders al getoond 
was. Canonvormend zijn de tentoonstellingen waarschijn
lijk wél geweest en het zou iets hebben toegevoegd aan het 
al bekende beeld als daar in het eerste essay meer aandacht 
aan was besteed, bijvoorbeeld door de gevolgen te belich
ten voor het particuliere en museale verzamelen in Neder
land, het tentoonstellingsbeleid of het opdrachtbeleid inzake 
kunst in de openbare ruimte.
Bezwaarlijk tenslotte vind ik de opzet om Sonsbeek 71, 86 
en 93 los te snijden van de voorgaande geschiedenis van 
Sonsbeek en van de internationale context van het presente
ren en verzamelen van sculptuur. Hier speelt de keuze van 
de historicus tussen caesuren of lange lijnen: in dit geval is 
de breuk abrupt bij 1971 gelegd, terwijl evengoed lijnen 
vanuit de historie zijn te trekken die de nu wat benauwd 
actualistische blik kunnen relativeren: Sonsbeek is van de 
aanvang in 1949 af niet anders geweest dan de musealisering 
van de beeldhouwkunst.
Jeroen Boomgaard, Marga van Mechelen, Miriam van 
Rijsingen (red.), Als de kunst er om vraagt. De Sonsbeek
tentoonstellingen 1971,1986, 1993, werd in 2001 uitgege
ven door de Stichting Tentoonstellingsinitiatieven (Amster
dam) in samenwerking met Gemeenschap Beeldende Kun
stenaars, postbusnummer 307, 6800 AH Arnhem (026/ 
351; 13.00). ISBN 90-7618,7-04-5.;(Fieke Konijn)

MIES IN AMERIKA. De zwijgzame Mies van der Rohe 
blijft architecten, theoretici en critici op een geheel eigen 
wijze beroeren, anders dan Wright, Le Corbusier of Gropius, 
met wie hij vaak in één adem wordt genoemd als protago
nist van de moderne architectuur. Dat ligt niet aan zijn per
soon, noch aan zijn ideeën, maar aan zijn werk, dat al even 
weinig spraakzaam is als hijzelf. Ook zijn zeldzame en veel
vuldig aangehaalde uitspraken krijgen hun gewicht alleen 
door de (al dan niet uitgevoerde) ontwerpen. Nochtans heeft 
Mies niet aan de zijlijn gestaan. Hij was nauw betrokken bij 
de drukte rond het ontstaan van een moderne architectuur in 
Berlijn, begin twintigste eeuw, en toen het Bauhaus al aan 
het instorten was, ondernam hij zelfs nog een reddingspoging 
door de directie ervan op zich te nemén. Maar zijn engage
ment resulteerde nooit in de wens om zich met een of an
dere strekking te verbinden. Mies was en bleef zijn eigen 
strekking.
In Mies van der Rohe. Das Kunstlose Wort. Gedahken zur 
Baukunst (1986), een bloemlezing uit Mies’ geschriften ver
schenen naar aanleiding van zijn honderdste geboortedag, 
beschrijft Fritz Neumeyer in het kort de receptie van Mies 
in de geschiedschrijving van de moderne architectuur. Hij 
laat zien hoe omstreden de architect was. In tegenstelling 
tot Gropius of Le Corbusier, werd àan Mies geen enkele 
geschiedenis opgehangen.
In datzelfde jaar verschenen ook Mies Reconsidered (redac
tie John Zukowsky) en Mies van der Rohe. Critical Essays 
(redactie Franz Schulze), de eerste pogingen tot kritische eva
luatie van de man die doorging voor de extreme incarnatie 
van alles wat in het modernisme verkeerd was gelopen.
In het boek Mies van der Rohe in America zet Phyllis 
Lambert, leerlinge van Mies en oprichtster van het 
Canadian Centre for Architecture, deze kritische traditie 
voort, samen met een aantal andere auteurs, maar dan in een 
nieuwe en onafhankelijke richting - als het ware van bin-
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Zonder titel, 1993, Park Sonsbeek, Arnhem

nenuit, los van het gezichtspunt van de modernistische 
architectuurgeschiedschrijving en -kritiek. Het monumen
tale boek verscheen parallel met het al even imposante Mies 
in Berlin onder redactie van Terence Riley en Barry Bergdoll. 
Titel én formaat suggereren een samenhang. Er zijn blijk
baar ook onderlinge afspraken gemaakt, want in Mies van 
der Rohe in America ontbreekt bijvoorbeeld een bibliogra
fie die in Mies in Berlin wel voorkomt. Beide boeken ver
schenen naar aanleiding van twee gelijknamige tentoonstel
lingen in New York, de eerste in het Whitney Museum of 
American Art, de tweede in het Museum of Modem Art, 
waar het archief van Mies van der Rohe wordt bewaard. Op 
die tentoonstellingen - die ook nog elders te zien waren en 
zullen zijn - werd vooral oorspronkelijk en vaak onbekend 
materiaal uit het atelier van Mies getoond. Alleen al de om
vang van dat materiaal was een reden om 2001 tot het jaar 
van Mies uit te roepen; maar dat geldt nog veel meer voor 
de theoretische bijdragen die er, zeker in Mies van der Rohe 
in America, op gericht zijn om met dat materiaal de beteke
nis van Mies anno 2001 te duiden.
De titel is even fictief als zinvol. Het oeuvre van Mies kan, 
hoezeer het ook is geëvolueerd, niet worden opgesplitst. Men 
kan over Mies in Amerika niet spreken zonder ook Mies in 
Berlijn erbij te betrekken. Mies verandert niet als hij naar 
Amerika trekt. Hij blijft zich, zelfs heel bewust; als Duitser 
en Europeaan gedragen. Philip Johnson beweerde ooit dat 
emigreren voor Mies onmogelijk was. Eén van de bijdragen 
beschrijft hoe hij zich in zijn eigen Amerikaanse interieur bleef 
omringen met Europese kunst (Klee, Kandinsky, Schwitters). 
Maar omgekeerd was Amerika ook al expliciet aanwezig in 
zijn Berlijnse periode. Het begrip Amerika is, sinds Loos in 
1893 naar de VS trok, piet meer weg te denken uit de ge
schiedenis van de moderne architectuur. Amerika was ook 
voor Mies het symbool van de moderne beschaving, waaraan 
een actuele architectuur gestalte en uitdrukking moest geven. 
Zijn ontwerpen voor glazen wolkenkrabbers in Berlijn uit de 
jaren 1919 tot 1921 getuigen hiervan. Het kan dan ook niet 
verbazen dat in Mies van der Rohe in America de hele loop
baan van Mies ter sprake komt.
De rangschikking van de essays suggereert een chronolo
gische opbouw, maar alle bijdragen willen in de eerste plaats 
afrekenen met de clichés die Mies’ imago bepalen; Ze doen 
dat door een grondige analyse van het werk zelf, in een po- 
ging om de actualiteit ervan te funderen. Het indringende 
essay van Werner Oechslin is op dit vlak exemplarisch. Zijn 
voorstelling van de Berlijnse jaren draagt de lange titel "Not 
from an aestheticizing, but from a general cultural point of 
view." Mies’s Steady Resistance to Formalism and 
Determination: A Plea for Value-Criteria in Architecture. 
Dit pleidooi voor waardecriteria in architectuur vormt ove
rigens een rode draad in het hele boek. Een tijdgenoot van 
Mies, Justus Bier, noemde het Barcelonapaviljoen van Mies 
uit 1929 “ruimte in zichzelf, architectuur als een vrije kunst, 
de uitdrukking van een geestelijke betrokkenheid” en hij 
sprak over “een zuivere toon”, “een begin dat tegelijkertijd 
een verwante traditie opneemt". Dat zijn de thema’s van 
Oechslin. “Mies blijkt vanaf het begin”, stelt Oechslin, “voor
keur te hebben gegeven aan universele principes, los van 
alle contemporaine beschouwingen over afhankelijkheid of 
afleiding.” Wat helemaal niet wil zeggen dat hij een ‘eeu
wige architectuur’ voorstond. De universele principes moe
ten zich telkens opnieuw in nieuwe vormen realiseren, vor
men die niet op zich worden nagestreefd, maar het resultaat 
zijn van het verantwoorde bouwen zelf. “We kennen geen 
vorm-, alleen bouwproblemen”, zegt hij. “Er bestaat geen 
vorm op zich. De vorm is niet het doel, maar het resultaat van 
het bouwen.” De principes die hij zijn leven lang zal blijven 
herhalen, lagen in wezen al in zijn Berlijnse periode vast.
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De toespitsing op het bouwen betekent niet, zoals vaak werd 
aangenomen, dat een omgang met de actuele stad uitgeslo
ten is. “Er zijn in feite geen steden meer”, zegt Mies, “het 
gaat in zijn werk zoals een bos.” De oude stad, de geplande 
stad, ze behoren volgens hem tot het verleden, en we doen 
er dus goed aan na te denken over “de middelen die ons ter 
beschikking staan om te leven in een jungle”. Die visie op 
de actuele stad bepaalt Mies’ denken over stad en architec
tuur. Het gebouw vindt geen plaats meer in de stad. Het moet 
zelf, als een zelfstandige grootheid, zijn plaats bepalen. Deze 
opvatting over het gebouw is een perfecte transpositie van 
de plaats die het individu, die Mies zelf, in de maatschappij 
van vandaag inneemt. Hij is voor dit inzicht schatplichtig 
aan de cultuurfilosoof en theoloog Romano Guardini die, 
samen met de architect en theoreticus Rudolf Schwartz, tot 
de intimi van Mies behoorde; veel van zijn ideeën heeft hij 
aan hen te danken.
Het verdwijnen van de stad leidt bij Mies niet tot nostalgische 
overwegingen. De nieuwe situatie inspireert hem om op een 
volstrekt onsentimentele wijze uitdrukking te geven aan de 
spirituele krachten die in de nieuwe maatschappij sluimeren. 
“Ik ben geen hervormer”, zegt hij van zichzelf. “Ik heb geen 
behoefte om de wereld te veranderen. Ik wil hem uitdruk
ken.” En elders: “Deze wereld en geen andere staat ons ter 
beschikking. Hierin moeten we onze positie bepalen.” 
Het essay van Oechslin is, zoals alle overige in het boek, rijk 
geïllustreerd met zeldzame documenten. De daaropvolgende 
bijdrage van Vivian Endicott Barnett over The Architect as 
Art Collector is van een heel andere, haast boekhoudkundige 
aard, maar werpt een bijzonder licht op de verhouding van 
Mies tot de kunst. Zowel in Berlijn als in Amerika kon hij 
vele kunstenaars tot zijn vrienden rekenen. Maar voor zijn 
eigen omgeving was hij erg selectief. Klee en Schwitters 
komen op de eerste plaats. Zijn artistieke voorkeuren ko
men overigens ook naar voren in zijn vele collages, zoals 
die van Een Museum voor een kleine stad, waarin hij haast 
altijd kunstwerken integreerde.
Cammie McAtee gebruikt het eerste verblijf van Mies in 
Amerika, in 1937, om na te gaan hoe ‘Amerikanen’ over 
hem dachten. Ze citeert Alfred Barr die Mies “de beste ar
chitect [...] van de naoorlogse periode” noemt en hem in 
staat acht om “een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
Amerikaanse cultuur, zoals Arturo Toscanini, Alexis Carrel 
of Albert Einstein”. Tegenstemmen vroegen zich dan weer 
af waarop Mies’ faam steunde, “hij die weinig had gebouwd, 
nog minder had gezegd en helemaal niets had geschreven”. 
De bijdrage van McAtee gaat echter veel verder dan deze 
anekdotiek. Ze bespreekt de eerste werken van Mies in 
Amerika, waarin deze zich aan zijn faam niets gelegen liet 
liggen, maar gewoon de bouwer en denker was zoals weleer 
- de bouwer van het Resorhuis (Jackson Hole, Wyoming, 
1937) en de auteur van het programma voor de architecten
opleiding aan het Armour Institute of Technology (AIT) 
- het latere Illinois Institute of Technology (IIT) - in 
Chicago, een van de basisteksten van Mies. Hoewel hijzelf 
geen woord Engels sprak, ontwikkelde hij zich in enkele 
maanden “van de positie van waarnemer tot die van een ac
tieve voorvechter voor een architectuur als expressie van de 
technische beschaving”.
Op die grond bouwt Phyllis Lambert verder aan haar nauw
gezette historische reconstructie van het werk en vooral van 
het atelier van Mies. Als studente, medewerkster en opdracht
geefster van Mies is zij bijzonder goed geplaatst. Haar bij
drage Mies Immersion vormt letterlijk de kern van het boek. 
Alle thema’s komen er samen. In verschillende hoofdstuk
ken heeft ze het over de ontwikkeling van de taal van Mies, 
over de verhouding van ruimte tot structuur, over het ont
staan van de twee grondtypes van het nieuwe ruimtebegrip, 
zoals onder meer uitgewerkt in het Farnsworth House, de 
hallengebouwen op de IIT-campus, de Neue Nationalgalerie 
in Berlijn en de torengebouwen in Chicago, New York en 
Toronto. Haar aandacht gaat echter vooral uit naar de 
ontwerpmethoden van Mies en naar zijn houding ten over
staan van medewerkers en opdrachtgevers. Ook zij citeert 
overvloedig uit de spaarzame geschriften van Mies. De tekst 
is rijk geïllustreerd, overwegend met schetsen, maquettes 
en fotocollages, aangevuld door een actuele fotoreportage 
van Guido Guidi en Richard Pare.
Hoezeer deze bijdragen ook verrassen door hun originele 
standpunten, hun vernieuwende inzichten en hun ruime do
cumentatie, toch zijn de laatste essays niet het minst belang
wekkend. Ze gaan in op Mies’ urbanistische en planolo
gische opvattingen, het meest verwaarloosde aspect in zijn 
benadering. Detlef Mertins speurt naar de achtergrond van 
Mies’ opvatting over ‘organische architectuur’. De eerste 
zin van Mies’ IIT-programma luidde: “The goal of an 
Architecture School is to train men who can create organic 
architecture,” Het ‘organische’ verwijst naar de manier 
waarop vormen ontstaan in de natuur. Mies was bekend met 
de vele publicaties daarover, zoals Francé’s Die Pflanze als 
Erfinder (1920), Thompsons On Growth and Form (1942) 
en vooral Blossfeldts Art Forms in Nature (1929). Mies' 
uitspraak “I do not design. I develop” is een rechtstreekse

Mies van der Rohe in 1952-53, foto: Ferenc Berko 
(illustratie uit ‘Mies van der Rohe in America’, redactie Phyllis Lambert)

weergave van die invloed. Zijn opvattingen over architec
tuur blijven echter niet beperkt tot het gebouw zelf. Dat ge
bouw staat, zoals gezegd, in functie van een nieuwe visie op 
de stad, een stad evenwel die geen globale planning meer 
verdraagt - in tegenstelling tot die van Ludwig Hilberseimer 
bijvoorbeeld, zijn naaste medewerker inzake stedenbouw. 
Zoals Hays in zijn essay stelt, gaat het bij Mies om zijn ver
mogen “een afwezige totaliteit te figureren”. Sarah Whiting 
analyseert in haar essay Bas-Relief Urbanism: Chicago’s 
Figured Field Mies’ lay-out van de IIT-campus, en gaat daar
bij dieper in op de rol die de architectuur in de stad kan 
spelen. Ze verzet zich tegen de opvatting dat Mies zijn pro
ject als een autonoom geheel zou hebben opgevat, zonder 
rekening te houden met de stedelijke omgeving. Ze laat op 
een overtuigende wijze zien dat het voorstel van Mies een 
nieuwe aanpak inhield voor de hele sector van de stad, waar
van echter weinig terechtgekomen is.
De actualiteit van Mies, die voortdurend op de achtergrond 
in het boek aanwezig is, wordt expliciet aan de orde ge
steld in de laatste drie bijdragen van K. Michael Hays, Peter 
Eisenman en Rem Koolhaas. Hays wil laten zien dat bij Mies 
de idee van “[...] negatie - de constructie van een 
architecturale propositie die weerstand biedt of een breuk 
vertoont met de werkelijke situatie die haar heeft laten ont
staan - meer is dan een nee zeggen, maar eerder een afstan
delijke en demystificerende operatie, en dat de totaliserende 
aanpak van Mies niet de projectie is van een normatieve 
totaliteit [...] maar eerder een inherent onstabiele, 
decentrerende en evoluerende praktijk, die daarom niet min
der utopisch is. [...] De interpretatie van een ingreep in een 
gegeven realiteit veronderstelt niet het uitschakelen van die 
realiteit, zowel fysisch als conceptueel, maar eerder de con
structie van de vraag en van de begrippen om die realiteit te 
transformeren in een specifieke toekomst.” In zijn studie ver
wijst Hays naar Eisenman en Koolhaas, die beide een ont
werp hebben gemaakt voor de Student Center Competition 
van de IIT. Aansluitend bij Hays noemt Eisenman zijn bij
drage Figuring the Absence. In een notitie vooraf stelt hij 
dat zijn tekst niet begrepen kan worden zonder zijn project, 
maar van dat project is verbazend genoeg geen spoor te be
kennen. Hij stelt dat Mies’ HT-plan “een autonomie van het 
beeld voorstelt, dat de zin van de polis vergeten is”. “Als het 
plan iets betekent, is het de leegte als een manifestatie van het 
negatieve, van een gemis; het suggereert de onmogelijkheid 
van een connectie met het oude.” Positief uitgedrukt “impli
ceert het een antiklassiek, anti-idealistisch, antiprogressief 
utopisch project in strijd met de hoofdbeginselen van de 
modernistische revolte”; In Miestakes doet Rem Koolhaas in 
de vorm van een beeldverhaal verslag van de heibel die is 
ontstaan rond zijn bekroond ontwerp voor het Student 
Center. Er zitten prachtige oneliners tussen zoals “De IIT-cam- 
pus is een meesterwerk dat onzichtbaar is voor het heden
daagse oog” en “I do not respect Mies, I love Mies,”
Het boek Mies van der Rohe in America levert niet alleen 
een bijzonder boeiend en levendig beeld op van hét werk 
van Mies, maar stelt door dit werk heen ook de actualiteit 
van de architectuur en stedenbouw aan de orde. De verschil
lende bijdragen zijn niet echt op elkaar afgestemd, maar 
vertonen wel een merkwaardig parallellisme in de interpre
tatie, wat vermoedelijk te danken is aan de inspirerende re
dactrice Phyllis Lambert. Het is een onmisbaar boek.

Nieuwe Publicaties

■ Flash Afrique! Photographyfrom West Africa, red. Gerald 
Matt en Thomas Miessgang, Steidl, Göttingen, 2002.
ISBN 3-88243-638-7
■ Paul Andriesse, Ipsamas, De Verbeelding Publishing, 
Amsterdam, 2001. ISBN 90-74159427
■ Dat is architectuur. Sleutelteksten uit de twintigste eeuw, 
red. Hilde Heynen, André Loeckx, Lieven De Cauter en Karina 
Van Herck, Uitgeverij 010, Rotterdapm, 2002.
ISBN 90-6450-315-x
■ Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in 
Noord en Zuid opnieuw beschouwd, redactie door Hubert van 
den Berg en Gillis Dorleijn, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2002. 
ISBN 90-75697-47-3
■ Jan Baetens en Ginette Verstraete (red.), Cultural Studies. 
Een inleiding, Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2002.
ISBN 90-75697-66-x
■ Mieke Bal, Louise Bourgeois’Spider. The Architecture öf 
Art Writing, University of Chicago Press, Chicago, 2001.
ISBN 0-226-03575-1
■ Remake Berlin, red. Kathrin Becker en Urs Stahel, Steidl, 
Gottingen, 2002. ISBN 3-88243-643-3
■ CTRL [Space], Rhetroics of Surveillance from Bentham to 
Big Brother, red. Thomas Y. Levin en Ursula Frohne, MIT 
Press, Cambrigde (Mass.), 2002. ISBN 0-262-62165-7
■ Arthur C. Danto, De madonna van de toekomst. Essays, 
Historische Uitgeverij, Groningen, 2002. ISBN 90-6554-132-2 
■ Albert Drescher, Die Entstehung der Kunstkritik im 
Zusammenhang der Geschichte des Europaischen Kunst- 
lebens, Fundus Verlag der Kunst, Dresden, 2001.
ISBN 90-5705-109-5
■ Olafur Eliasson, Surroundings Surrounded. Essays on 
Space and Science, red. Peter Weibel, MIT Press, Cambridge 
(Mass.), 2002. ISBN 0-262-73148-7
• From #5, Witte de With, Rotterdam, 2001.
ISBN 90-73362-55-5
■ John Golding, Paths to the Absolute. Mondrian, Malevich, 
Kandinsky, Pollock, Newman, Rothko and Still, Thames & 
Hudson, London, 2002. ISBN 0-500-283591
■ Charles Harrison, Essays on Art & Language, MIT Press, 
Cambridge (Mass.), 2002. ISBN 0-262-08300-0
■ Charles Harrison, Conceptual Art and Painting. Further 
Essays on Art and Language, MIT Press, Cambridge (Mass.), 
2002. ISBN 0-262-08302-7
■ The Harvard Design School Project on the City, Great Leap 
Forward, red. Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Kool
haas en Sze Tstlng Leong, Taschen Verlag, München, 2001. 
ISBN 3-8228-6048-4
■ The Harvard Design School Project on the City, Guide to 
Shopping, red. Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Kool
haas en Sze Tsung Leong, Taschen Verlag, München, 2002. 
ISBN 3-8228-6047-6
■ Robert Lebeck en Bodo van Dewitz, Kiosk. A History of 
Photojournalism, Steidl, Gottingen, 2002. ISBN 3-88243-791-x 
■ Dominique Païni, Le temps exposé. Le cinéma de lasalle 
au musée, Cahiers du Cinéma, Paris, 2002.
ISBN 2-86642-323-2
■ Philippe Parreno, Speech Bubbles, Les Presses du Réel, 
Dijon, 2001. ISBN 2-84066-036-9
■ Carolee Schneemam, Imaging Her Erotics. Essays, Inter
views, Projects, MIT Press, Cambridge (Mass.), 2001.
ISBN 0-262-19459-7
■ Richard Serra, Torqued Spirals, Toruses and Spheres, tekst 
van Hal Foster, Steidl, Göttingen, 2002. ISBN 3-88243-633-6 
■ Dickran Tashjian, A Boatload of Madmen. Surrealism and 
the American Avant-Garde 1920-1950, Thames & Hudson, 
London, 2002. ISBN 0-500-976-120
■ Marc Trivier, Le paradis perdu, Yves Gevaert uitgever - 
Casino Luxembourg, Brussel - Luxemburg, 2001.
ISBN 2-930128-18-6

Mies van der Rohe in America (red. Phyllis Lambert) werd in 
2001 uitgegeven door het Canadian Centre for Architecture 
(Montreal), het Whitney Museum of American Art (New York) 
en Hatje Cantz (Senefelderstrasse 12,73760 Ostfildern/Ruit, 
0711/44.05.0, www.hatjecantz.de). ISBN 0-8109-6728-6. De 
tentoonstelling Mies in Berlin is van 30 juli tot 29 september 
nog te zien in Fondacion La Caixa te Barcelona.
(Geert Bekaert)

Coördinatie: Dirk Pültau
Medewerkers: Geert Bekaert, Petra Brouwer, Wouter 
Davidts, Fredie Floré, Pascal Gielen, Steven Jacobs, Kees 
Keijer, Fieke Konijn, Sarah Lauwers, Sven Lütticken, Sven 
Sterken, Lieven Van Den Abeele, Etienne Wynants.
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Tentoonstellingsagenda
Hoe uw tentoonstellings- 
gegevens opgenomen kun
nen worden m 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). Stortingen van Belgische 
tentoonstellingsruimten dienen te 
worden verricht op het rekening- 
nummer422-2181611-46. 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 
lOOQ tekens.

België

Aalbeke

■ Cultureel Centrum Aalbeke
Aalbekeplaats -8511 Aalbeke
<D056/40.1892-ma-vr9-12ul3u30-16u
Petra Cosemans - fotografie [tot 10/4]

Aalst 

■Galerie In Situ
Arbeidsstraat 108-110 - 9300Aalst 
© 053/71.06.46 - wo-za 13-18u 
110jaarInSitu”-JohanDeWilde,Frank 
Herzog, Koen Vanstappen, Peter Vos 
[tot 21/4] s .6. .ou 
■ Galerij C. De Vos 
Oude Gentbaan 295-297- 9300Aalst 
e053/41.37.89-do-zal4-18uzol0u30- 
13u30
D"KunstZürich2002"-kunstbeurs[14tot 
18Z3] • “Visual Poetry” - Luc Fierens, 
Julien Blaine, Clemente Padin, groep 
Labris,... -mail-art/ "Elastischmembraan" 
- Ludwine Liefooghe [tot 24/3] • “Rapid 
EyeMovements”-IgnaceVanIngelgom/ 
"ArtBrussels accrochage” [7/4 tot 11/5] I 
"ArtBrussels" - Virginie Bailly, Bruno 
Deere,Fél ixHannaert,LievenNollet,Bart 
Vandevijvere - kunstbeurs [1 tot 6/5] 
■ Netwerk Galerij
De Ridderstraat28 - 9300Aalst 
© 053/70.97.73- wo-za 14-18u 
* “Am I Only Dreaming” - Ellen 
Augustynen [tot 13/4]
■ Stedelijk Museum Oud-Hospitaal 
Oude Vismarkt 13 - 9300Aalst 
© 053/70.26.60 - di-vr 10-12u 14-17u 
za-w 14-17u
• "Zwart-wit... kleur" - Hugo Sonck, 
Will Van der Perre, Marcel Cardon, Her- 
man- Muys [tot 24/3]

Antwerpen______________________

■ De Zwarte Panter
Hoogstraat 70-74 ■ 2000Antwerpen 
© 03/233.13.45 - do-zo 13u30-18u 
I Francky Cane, Jan Decleir, Patrick De 
Spiegelaere, Fred Bervoets [tot 24/3] • 
Hugo Duchateau [ 12/4 tot -/5] 
■ Elcker-Ik Centrum
Bneughelstraat31-32 - 2000Antwerpen 
© 03/237.11.06 - ma-do 19u30-24u 
• Frans Devriese - fotografie [tot 31/3] 
■ Elzen veld
St.-Jorispoortstraat27bis -2000Antwer- 
pen(D03/223.56.10-do-zpl2u30-17u30 
• “Een verzamelaar van verdwenen blik
ken” - Hans Vandekerckhove/’Afrodite 
en Hermes" - Johan Tahon [tot 14/4] * 
“Art Brussels” - kunstbeurs [2 tot 7/5] • 
"BeyondBorders 1”-Madeline Addyman, 

Judy Levy, Gavin Maughfling, Pascale 
Van der Veken [tot 7/4] 
■ Etnografisch Museum 
Suikerrui 19 - 2000Antwerpen 
© 03/220.86.00 - di-za 10-17u
• “Frans M. Olbrechts (1899-1958) op 
zoek naar kunst in Afrika” [tot 31/3] 
■ Galerie Annette De Keyser 
Generaal Belliardstraat 19 - 2000Ant
werpen © 03/231.90.56 - wo-za 14-18u 
> “Lost Self’-Toon Van khoven-video- 
installatie [tot 16/3] • ManfreDu Schu - 
installatie [23/3 tot 11/5]
■ Koninklijk Museum voor Schone 
Kunsten
Leopold de Waelplaats - 2000Antwer
pen © 03/238.78.09 - di-zo 10-17u
►“Rik Wouters uit eigen bezit” [tot 26/5] 
► “Gekooid Verlangen. Jane Graverol , 
Rachel Baes en het surrealisme” [6/4 tot 
23/6] ► “Het Brugse Groeningemuseum 
te gast” [tot 27/10]

"MUHKA
Leuvenstraat32 - 2000Antwerpen 
© 03/238.59.60 - di-zo 10-17u 
► Bert De Beul, Honoré 8’0 [tot 21/4] • 
“Video en films” - Guy Mees/Dimitri 
VanGrunderbeek/”PaulDeVree(1909- 
1982). Poesia Visiva” [tot 12/5] • Lucia 
Romualdi, Guy Van Bossche [11/5 tot 
18/8] 
■ NJ.CC
Pourbusstraat5 - 2000Antwerpen 
© 03/216.07.71 - wo-za 14-18u 
► “Free Space 2” - Wesley Meuris [tot 
7/4] • “Viewmaster” [6/4 tot 2/6] 
■ Provinciaal Centrum Arenberg 
Arenbergstraat28 - 2000Antwerpen 
© 03/2020.46.11 - ma-vr 12-20u 
► “Kiekeboe zilver” - strips [tot 22/3] 
■ Roger Vandaele, Atelier Editie 
Waalse Kaai 31 - 2000Antwerpen 
© 03/237.20.19 - vr-za 13-18u 
► Gauthier Pierson [tot 13/4] 
■ Ruimte Morguen 
Wialse Kaai 21-22 - 2000Antwerpen 
© 03/226.52.77 - do-za 14-18u 
► “20jaar Ruimte Morguen” -Frederick 
Bell, Anna & Bernhard Blume, Heinz 
Cibulka,HilmarLiptow, Marc Schepers, 
Luc Tuymans... [tot 13/4] • François 
Elie [18/4 tot -/5]
■ Stedelijk Prentenkabinet 
Vrijdagmarkt22 - 2000Antwerpen 
(ö 03/221.27.67
► “Arabische kalligrafie” [tot 14/4] 
■ Stella Lohaus Gallery 
Vlaamse Kaai47 - 2000Antwerpen 
© 03/248.0&7I - wo-za 14-18u 
• Erik van Lieshout [tot 13/4] 
■ Van Laere Contemporary Art 
Verlatstraat23-25 - 2000Antwerpen 
<D03/257.14.17-di-za 14-18u 
►“SoapPaintings,Wine-Installation.Earth- 
Installation”-Peter De Cupere [tot 13/4] • 
Bojan Fajfric[18/4tot25/5]>“ArtBrussels 
2002” - kunstbeurs [2 tot 6/5] 
■ De Branderij
Bleekhpfstraat 24 ■ 2018Antwerpen 
© 03/226.79.53 -zpl4-18u 
►“Kunstenaars van hetSandberginstituut 
Amsterdam” [17/3 tot 28/4] 
E deSingel

Jan Van Rijswijcklaan 155 - 2018Ant
werpen © 03/244.19.20 - di-zo 14-18u 
► “Honderd huizen voor honderd Eu
ropese architecten” [tot 24/3] ► "After- 
Sprawl. Onderzoek naar de heden
daagse stad” - XaveerDeGeyterarchi- 
tecten [1/5 tot 9/6] 
■ Galerie Mercator
Desguinlei 100- 2018Antwerpen 
(1)03/247.24.19-ma-vr9-17uzol4-17u 
► "Vipcity" - Luc Deleu & T.OP. office 
[tot 12/4]
■ Kunstgalerij Isabella Brant 
Isabella Bruntstmat 71 -.2018 Antwerpen, 
(003/238.40.34-ma-vrll-13u 14-18u ' 
► Lut Lambrecht - schilderijen, tekenin
gen [tot 28/3] ► Nicola Scotti - schilde
rijen, beelden [5 tot 25/4] ► Monique De 
Rae - schilderijen [10 tot 30/5]
■ Lokaal 01
Provinciestraat 287 - 2018 Antwerpen 
(Ö03/23&81.66-do-za I3-17U 
► Hans van Meeuwen [22/3 tot 20/4] 
■ Sint-Lucaspassage
St.-Joz^fstraat35 - 2018Antwerpen 
<003/223.69.70 - ma-vr 10-16u 
► Tom Hautekiet,Lucie Renneboog [tot 
29/3]
■ Middelheim Openluchtmuseum 
voor Beeldhouwkunst
Middelheimlaan 61 - 2020 Antwerpen 
(O 03/827.15.34 - di-zo 10-20u 
► Rik Wouters [tot 28/5] 
■ Cultureel Centrum Luchtbal 
Columbiastraat 110 - 2030 Antwerpen 
© 03/542.49.40- ma-za 10-17u 
► Johan De Poorter- fotografie [tot9/4] ► 
Geert Rochus - fotografie [ 12/4 tot 7/5]

Bomem 

■ Cultureel Centrum Ter Dilft
St.-Amandsesteenweg 41-43 - 2880 
Bomem ©03/889.75.63 - wo-zo 14-19u 
DFilipPeeters-fotografie [tot 8/4] ►Petra 
Cosemans - fotografie [10/4 tot 6/5]

Brugge__________________________

•Arentshuis
Dijver16-8000Brugge ©050/33.35.48 
* ‘Impact, 1902 Revisited. Tentoonstel
ling over ‘Les Primitifs flamands à 
Bruges’ vaneeneeuwgeleden" [tot 30/6] 
■ Belfort Jan Garemijnzaal
Markt - 8000 Brugge © 050/44.30.40 - 
wo-zo 13-18u
> “Europese biënnale voor grafische 
kunst” [tot 17/3]
■ Groeningemuseum
Dijver 12 - 8000Brugge
© 050/33.99.11 - dagelijks 9u30-17u
► “Jan van Eyck, de Vlaamse Primitie
ven en het Zuiden (1430-1530)” [15/3 
tot 30/6]
■ Hogeschool West-Vlaanderen, De
partement Lerarenopleiding 
St-Jorisstraat 71 - 8000Brugge 
© 070/22.33.02 - di-zo ll-17u
► “Brugge 2002. Attachment+. Heden
daagse kunst uit privé-collecties" - 
MichelangeloPistoletto, Mario. Airo, Uri 
Tzaig, Fabrice Hybert, Cindy Sherman, 
Tony Oursler... [tot 12/5]
■ Station & ondergrondse parkingen 
Brugge
8000Brugge © 070/22.33.02

►“LostLocations.StationBrugge”-Jan 
Kempenaers, Theo Baert, Hans van der 
Meer, Anne Daems - fotografie [tot 17/ 
11] • “Brugge Inside Out Fotografie in 
de ondergronde parkeergarages” [tot 
17/11]

Brussel 

■ Archétype
Barthélémylaan 11 -1000Brussel 
© 02/514.21.01 - wo-za 14-18u 

► “Le vent à double tranchant” - Koen 
Van den Abeele [tot 23/3] 
■ Argos
Wer/Sraat 13 -1000 Brussel 
© 02/229.00.03 - wo-za 14-19u 
► Aglaia Konrad [11/5 tot 22/6] 
■ Broodhuis, Museum van de Stad 
Brussel
Grote Markt -1000Brussel 
e02/279.43.50-di-vrl0-17uza-zol0-13u 
► “Brussel tussen hemel en aarde. Een 
verhaal over de open ruimte in de vijf- 
hoek’ [tot 31/8] 
■ Crown Gallery
Barthélémylaan 20 -1000 Brussel 
© 02/514.01.23 - wo-za 14-18u 
► Edwin Zwakman [tot 15/3] ► “Virtual 
Truths" - Olivo Barbieri [21/3 tot 11/5] 
■ Eye See Gallery - Contemporary 
Fine Art Photography
Aalststraat7 - 7000 Brussel 
© 0475/33.75.66- do-za 13-17u 

► "Overgangslocaties" - Amo Roncada, 
DavidVanMieghem,PatrickSchrevens 
[tot 30/3]
■ Galerie Jan Mot
A Dansaertstraat46 -1000Brussel 
© 02/514.10.10 - do-za 14-18u30 
► “We Have an Agreement’ - Honoré 
d’ O [tot 20/4] • “One Early Sculpture” - 
Ian Wilson [24/4 tot 4/5] 
■ Galerie Maurice Keitelman 
Strostraat 9 -1000Brussel 
© O2/5H.35.80 - wb-za 12-18u 
► “Between Works and Words” - Barry. 
Ben, Basquiat, Duchamp, Boetti, 
Broodthaers, Kosuth/Frédéric Bruly 
Bouabre [tot 30/3] 
■ Galerie Meert Rihoux 
\bartstraat 13 -1000Brussel 
© 02/219.14.22 - di-za 14u30-18u 
► Mario Airo [tot 16/3] ► Mimmo Jodice 
[20/3 tot 20/4] ► Fred Sandback [25/4 tot 
26/5] 
■ Galerie P
Spoormakersstraat 71 -1000Brussel 
6 02/542.11.12 - di-za 12-19u 

► “Zen of Life, Light of Truth” - Eduardo 
Navarro [tot 13/4]
■ Institut Supérieur pour l’Etude du 
Langage Plastique
Waterloolaan 31 -1000Brussel 
© 02/513.56.62 - ma-za 9u30-19u 
► “Etre au fond” - Paul Gonze [tôt 20/4] 
► “Vues du bas d’en haut’ - Pierre Ros
enthal - fotografie [tot 27/4] 
■ Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis
JubelparklO-1000Brussel 
© 02/741.73.00- di-zo 10-17u .
► “Europa in euforie, de tijd van de 
wereldtentoonstellingen van 1851 tót 
1913” [tot 28/4]
■ Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België Museum voor 
Oude Kunst en Museum voor Mo
derne Kunst
Regentschapsstraat 3 -1000 Brussel 
© 02/508.32.11 - di-zo 10-17u 
► “De Fuma Brueghel of de schilder
kunst van vader op zoon” [22/3 tot 23/6] 
■ La Verrière, Hermès 
Waterloolaan 50 -1000 Brussel 
© 02/511.20.62 - ma-za ll-18u 
► “Bois vois sois” - Emmanuel Saulnier 
[tot 30/3]
■ Librairie Quartiers Latins/CFC 
Editions
Martelaarsplein 14 -1000 Brussel 
©02/227.34.04 - ma-za 10-18u 
►“Photographieetécriture”-EveGondry 
[20/3 tôt 21/4]
•Looking Glass Window Una Mas 

Projects
Dansaertstraat 72 -1000 Brussel 
(?)02/410.99.40-dagelijksepmjectie22-2u 
► “Sonar [sound navigation ranging]” - 
Anouk De Clercq [tot 27/3] 
■ Mineta Move Art Gallery 
Minimenstraat32 -1000Brussel 
© 02/512.27.26- di-za 14-18u 
► “Jan Cox, The Iliad" - schilderijen/ 
Wilfried Pas - sculpturen [tot 27/4] 
■ Orion Art Gallery 
Wolstraat 19 -1000 Brussel 
7)02/512.63.55-wo-za U-18uzoll-16u 
► Ludwig Vandevelde [15/3 tot 20/4] 
■ Paleis voor Schone Kunsten Vere
niging voor Tentoonstellingen 
Koningsstraat 10 -1000Brussel 
(DO2/5O7.»1.66-dageBjksl0-18uvrl0-2Ou 
► William Christenberry[tot21/4] ►“Re
trospectieve Rik Wouters’7”Abstracf ’ - 
James Welling [tot 26/5] 
■ Roomade
Koopliedenstraat 60-62 -1000 Brussel 
© 012/223.26.73 - vr-za 14-19u 
► “Instant Video at Our Age” - Franciska 
Lambrechts, Honoré d’O (www.instant- 
videoatourage.org) [tot -/6] 
•Usagexterne

Oude Graanmarkt 46 -1000 Brussel 
© 02/502.68.09 - di-za 10-I9u 
► “Nature(s), curator Bob Verschueren" 
[tot 5/5] 
■ A tomium
Eeuwfeestlaan -1020Brussel
► “2002 teruggevonden voorwerpen van 
de Expo 58” [tot 31/8]
■ Heizel - Paleis 3 & 4
Belgiëplein 1 -1020Brussel 
7)0800/30.007-do-zol2-20umal2-22u 
►“ArtBrussels2002”-kunstbeurs[2tot 6/5] 
■ Sint-Lukasgalerij
Paleizenstraat 74 -1030Brussel 
7)02/250.11.66-ma-vr 10-17uw 13-17u 
► “Overgangslocaties” - Geert Goiris, 
MarcHoremans,Lievens Segers. Patrick 
Schrevens - fotografie [27/3 tot 27/4]

■ Centre d’Art Contemporain 
Nerviërslaan 63 -1040Brussel 
© 02/735.66.49 - ma-vr 9-13u 14-17u 
za 13-18u
► “Mémoires vivantes” - Mohamed 
Kacimi, Abdelkrim Ouazzani, Karima 
Faouzi,HichamBenohoud [29/3 tot 18/5] 
■ CIVA, Fondation pour 
l’Architecture
Kluisstraat55 -1050Brussel 
© 02/642.24.80 - di-zo 10u30-18u30 
►“Blue,RedandYellow”-Ann Veronica 
Janssens [tot 30/5]
■ Galerie Rodolphe Janssen 
Livomostraat35 -1050Brussel 
© 02/538.08.18 - di-za 14-19u
► Pia Fries, Stephen Shore [tot 16/3] ► 
“Art Brussels” - kunstbeurs [2 tot 6/5] ► 
Philip-Lorca di Corcia [22/3 tot 18/5] 
■ Gemeentelijk Museum van Elsene 
Jean Van Volsemstraat 71 -1050Brussel 
7) 02/515.64.21 - di-vr 13-18u30 za-zo 
10-17u
► “Paris 1900 in de collectie van het Petit 
Palais"/‛Toulouse-Lautrec, om en rond 
al de affiches” [tot 21/4]
■ Vrije Universiteit Brussel Dienst 
Cultuur & Kultuurkaffee - Gallery’ 
Pleinlaan 2 -1050Brussel
© 02/629.23.25 - ma-vr llu30-17u
► Andy Seynaeve [tot 20/3]
■ Xavier Hufkens
St.-Jorisstraat6-8-1050Brussel 
© 02/639.67.30 - di-za 12-18u 
► “My Ghosf’ - Adam Fuss/Jos De 
Gruyter, Anne-Marie Schneider, Step
hen Wilks [tot 13/4] ► Gert Verhoeven, 
Blair DavidHines[18/4tot25/5]»‘Tefàf 
Maastricht”-kunstbeurs [tot 17/3] •“Art 
Brussels” - kunstbeurs [2 tot 6/5] 
■ Centre Culturel Jacques Franck 
Waterloosesteenweg 94 -1060 Brussel 
© 02/538.90.20 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-17u30
► “Letempsestdansl’image”-Catherine 
Nuyt - fotografie/”Eddy Paape, une vie, 
une œuvre” [tot 31/3]
■ Espace Photographique Contretype 
Hôtel Hannon
Verbindingslaan 1 -1060Brussel © 02/ 
538.42.20-di-zo 13-18u
► “Le jardin est un voyage” - Lucia 
Radochonska [tôt 28/4]
■ Galerie Raffinerie du Plan K 
Manchesterstraat21 -1080Brussel 
© 02/523.18.34 - di-zo 10-18u 
►“PaysSages”-fotografie[tot-/4]>Aïda 
Kazarian, Aimé Ntakiyica [tôt 27/4] 
■ Galerie de Prêt d’Oeuvres d’Art 
Stokkelse Steenweg 45 -1200Brussel 
© 02/761.27.67 - do-vr 9u30-12u30 
13u30-17u30za9u30-I7u
► “Paysage” - Véronique Boissacq, 
Hughes Dubuisson, Edith Gilbert, 
Nathalie Joiris, Jacky Lecouturier, 
Thomas Van Gindertal [tôt 13/4] >

Burcht 

■ Cultureel Centrum ‘t Waaigat 
Kerkplein 1 - 2070Burcht 
7)03/252.94.13-di 13u30-19u30wo-vr 
13u30-17uza 10-17uzo 13u30-17u 
► Marc De Roover [ 16/3 tot 7/4]

Charleroi 

■ Musée de la Photographie, Centre 
d’artcontemporain delà Communauté 
Française
Avenue Paul Pastur11 -6032 Charlemi/ 
Mont-sur-Marchienne
© 071/43.58.10 - di-zo 10-18u
» “Gilbert De Keyser(1925-2001). Pre
mières images”/”MauriceTabard(1897- 
1984),legéomètre’7”Enrichissementdes 
collections. Dons et acquisitions 1996- 
2000" [tôt 2/6]

De Haan________________________  

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Nieuwe Steenweg 361 - 8420De Haan 
© 058/51.47.57- do-ma 14-18u
► Pierre Debatty - schilderijen [tot 18/3 ] ► 
Albert Rubens [23/3 tôt 27/5]

Deinze ________________  

■ Museum van Deinze en Leiestreek 
Lucien Matihyslaan 3-5 - 9800 Deinze 
7) 09/381.96.70 - di-vr 14-17u30 za-zo 
10-12ul4-17u
► “Herinneringen aan herinneringen. 
Funerair erfgoed in beeld” [tot 7/4]

Dendermonde___________________  

■ Cultuurcentrum Belgica 
Kerkstraat24 - 9200Dendermonde 
© 052/20.2626- za-zo 14-18u 
► “Peter Jacquemyn [tot 31/6]

Deurle ___________________  

■ Galerie Grusenmeyer
Museumlaan 16 ■ 9831 Deurle 
© 09/282.77.93 - do-zo 14u-18u 
► “Merlin Spie, Lisette Verkeik-fotogra- 
fie, aquarellen [tot 31 /3] ► DianeBogaerts 
-schilderijen, tekeningen/‘Tribalekunst, 
in samenwerking met antiquair Karim 
Grusenmeyer" [14/4 tot 16/6]
■ MDD(Museum Dhondt-Dhaenens) 
Museumlaan 14 - 9831 Deurle
7)09/282.51.23-di-vrl3-17uza-zoll-17u 
► “”Feb.3.2002" - Alicia Framis, Dora 
Garcia, Dan Graham, On Kawara. Koen 
Vanmechelen, Franz West/”Focus 1, 

curator Piet Boyens” [tot 31/3] • "Tuin- 
project Wahnsinn” - Kris Martin [tot -/5] 
► “Home/Thuis” - Jorge Pardo [14/4 tot 
16/6]

Dilbeek

■ Tat’Art Gallery
Kalenbergstraat 9 ■ 1700Dilbeek 
© 02/569.56.17 - do-ma 18-24u 
► Som Nang Simo'es [tot 17/3]

Evergem________________________

■ Cultureel Centrum De Stroming
Weststraat31 -9940Evergem 
© 09/35851.00 - ma-za 8u45-ll-45 
14-16u
►ElsFieuw-fotografie[tot4/4]>Fabienne 
Debontridder - fotografie [6/4 tot 9/5]

Gent 

■ Caermersklooster
VmuwebmersstraatPatershol-9000Gent 
©09/269.29.10- di-zo 10-17u
► “Where” - Elke Boon, Kristof T sjoen, 
Linda Van Neck [15/3 tot 14/4] * “Pro
vinciale Prijs voor Beeldende Kunst 
2001” - Mo Bêcha, Lucie Renneboog, 
Linda Van Neck, Koen De Decker, 
Christophe Denys, David Neirings [26/4 
tot 26/5]
■ De Witte Zaal
Posteemestraat 64 - 9000 Gent
© 09/225.42.90 - di-vr 12u30-18u za 
14-17u
► “Vlekken en schuim” - Elke Boon 
[tot 30/3]
■ Galerie Fortlaan 17
Fortlaan 17-9000 Gent
© 09/222.00.33 - wo-vr 14-18u za 
10u30-18u30
DKiki Smith [22/3 tot 22/6]
■ Galerij Kunst-Zicht Studenten
restaurant “Overpoort”
Overpoortstraat - 9000 Gent 
© 0476/98:49.93 - di-do ll-15u
► Michaël Aerts, Vladimir Ivaneavu 
[tot 28/3]
■ Kunst Nu, Vereniging voor het 
Museum van Hedendaagse Kunst te 
Gent
Citadelpark 1 -9000 Gent
© 09/222.38.96- di-zo 10-18u
» Willem Cole [23/3 tot 5/5]
■ Museum Dr. Guislain
Jozef Guislainstraat43 - 9000 Gent
© 09/216.35.95 - di-vr 10-17u za-zo 
13-17u
► “Het hoofd ten voeten uit” [tot 2/6] 
■ Museum voor Schone Kunsten 
Citadelpark-9000Gent ©09/240.07.00 
- di-zo 10-18u
► “Kunst in ballingschap. Vlaanderen, 
Wales en de eerste Wereldoorlog” [tot 
17/3] ► “Druksel 2002” - boekenbeurs 
[20tot21/4] • "België-Nederland. Ver
wantschap en eigenheid. Belgische én 
Nederlandse kunst 1890-1945” [tot 16/ 
6] ► “Groeningemuseum te gast in het 
Museum voor Schone Kunsten” [tot 
27/10]
■ Stedelijk Museum voor Actuele 
Kunst (S.M.A.K.)
Citadelpark 1 - 9000 Gent
© 09/221.17.03 - di-zo10-18u
► “Not Enough Brains to Survive” -Jan 
Van Imschoot/”Vertical Thoughts” - 
Steven Aalders [tot 7/4] ► "Mutatis 
mutandis/Working Painters” - Yishai 
Jusidman [tot 21/4] ► Jannis Kounellis 
[21/4 tot 23/6]

Hasselt 

■ de Doos en de Cirk
Kunstlaan 5 - 3500Hasselt
© 011/22.99.31 -di-zo 10-17u
►Jean-Georges Massart en Georg Hiiter.
MarcoJacobs/’CollateralDamage”-Els 
Ceulemans [tot 7/4] ► Marcel Marien, 
Robert Willems, Maarten Vanvolsem 
[20/4 tot 26/5]
■ Provinciaal Centrum voor Beel
dende Kunsten. Begijnhof
Zuivelmarkt33 - 3500Hasselt
7)011/29.59.60-di-zaI0-17uzol4-17u
>“ThePose”-MalouSwinnen-fotogra- 
fie [tot 17/3]

Heist-op-den-Berg________________

■ Cultureel Centrum Zwaneberg 
Bergstraat - 2220Heist-op-den-Berg
© 015/25.07.70 - ma-za 10-20u do 10- 
17uzo 12-20u
► Ine De Handschutter - fotografie [tot 
9/4] > Johan De Poorter - fotografie 
[12/4 tot 7/5] • “Jonge Heistse kunste
naars” [27/4 tot 20/5]

Hoeselt________________________________ 

■ Cultureel Centrum Ter Kommen
Europa laan 2 - 3730Hoeselt
© 089/41.63.58 - ma-vr 9-12u 13-16u
► Claudia Tricnon - fotografie [tot 3/4] ► 
Juan Vervliet - fotografie [5/4 tot 8/5]

Hornu__________________________  

■ Musée des Arts Contemporains de 
la Communautéfrançaisede Belgique 
Rue Sainte-Louise 82 - 7301 Homu 
7) 065/65.21.21 - di-zo 10-18u
► “Elizabeth Garouste & Mattia Bonetti 
1981-200l.Hedendaagsdesign in Grand- 
Homu” [tôt 17/3]

leper___________________________

■ Flanders Fields Museum
Grote Markt34 - 8900 leper 
7)057/22.85.84 
dagelijks 10-18u
► “Deadlines. Oorlog, media en pro
paganda in de 20ste eeuw” [30/3 tot 
17/11]

Knokke 

■ Benoot Gallery
Zeedijk 743 - 8300 Knokke 
7)050/61.12.37 
za-zo 10-19u
►Jacques Verdier[tot24/3]>“11 Paintings 
concerning 911” = Géronimo (alias 
Jumping Bull) [30/3 tot 6/5]
■ White-Out Studio
Van Burmenlaan58A-8300Knokke-Heist 
7) 050/62.93.63 - za-zo 14-18u 
► DD Trans, David Neirings, Mo Becha 
[tot 24/3]

Kortrjjk

■ Art Concern
Handboogstraat 20 - 8500 Kortrijk 
© 051/61.32.91 - vr 14-20u za 10u30- 
12u3014-18uzo 14-18u
► “Transport#!” - Jan Vanriet [tot 28/4] 
■ Cultureel Centrum Kortrijk 
(benedengalerie)
Hazelaarstraat 7- 8500 Kortrijk 
© 056/21.78.63 - di-zo 14-18u 
► Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[6/4 tot 9/5] ► Els Fieuw - fotografie [11/ 
5 tot 6/6]
■ Stedelijke Musea Kortrjjk 
Broelkaai 4-6 -8500 Kortrijk 
© 056/24.0&70 - di-zo 10-18u 
» “Kunst-Stof(f)” [28/4 tot 31/8] 
■ Harmagedon
Sasboslaan 7 - 8510 Kortrijk 
© 056/21.65.65 - vr-ma 15-19u 
► René Huin, Claude Lebaily, Veerle 
Van Wilder [17/3 tot 20/5]

Leuven 

■ Stuk Kunstencentrum
Naamsestraat96 - 3000Leuven 
7)016/23.03.20 
ma-vr 10-18u za 14-17u
► Erik Nerinckx [tot 30/3] ► Virginie en
Deborah Bailly [18/4 tot 30/5]

■ Musée d’Art Moderne et d’Art
Contemporain
Parc de la Boverie 3 - 4020Liège
7) 04/343.04.03 - di-za 13-18u zo
H-16u30
►“Paysages de Magnum”-fotografie[4/
5 tôt 16/6]

Lokeren 

■ Cultureel Centrum Lokeren 
Torenstraat 1 - 9160 Lokeren
7) 09/340.50.50 - ma-vr 10-12u 14-I7u 
• “Sober subliem" - grafiek [ 16/3 tot 9/4] 
•Manou Broben-fotografie [tot 11/4]» 
Guido Van Onderbergen -. fotografie 
[13/4 tot 9/5]
■ Di-Art Galerie
Vrijheidsplein 1 - 9160 Lokeren 
7)09/348.06.42 
wo-vr 14-18u za !0-17u zo 15~18u 
► Klaar Cornelis - sculpturen, tekeningen 
[tot 7/4]

Lommel 

■ Cultureel Centrum De Adelberg 
Adelberg 1 - 3920 Lommel
© 011/55.35.11 - di-vr 9-12u 13-17u
•‛Glas!De: stedelijke glaskunstcollectie”
[tot 24/3]

Loverval________________________  

■ Galerie Jacques Cerami 
Route de Philippeville 140 C ■ 6280
Loverval
7)071/56.17.66
wo-vr 14-19u za ll-18u zo 14-18u 
► Anne Jones - sculpturen [16/3 tot 5/5]

Maaseik ________________  

■ Cultureel Centrum Achter Olmen 
Van Eyddaan 72 ■ 3680Maaseik 
7)089/56.57.04
► Juan Vervliet - fotografie [tot 3/4] ► 
Ine De Handschutter - fotografie [ 12/4 
tot 8/5]

Marte__________________________ 

•Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6 - 8510 Marke
7)056/24.0822
ma-vr 9-12u3013u30-16u
► Krist Demasure - fotografie [tot 11/4] ►
PetraCosemans-fotografie[12/4tot8/5]

Mechelen_______________________  

■ Galerie Transit
Zandpoortvest 10- 2800Mechelen 
© 015/33.63.36- vr-zo 14-18u
► NBSL [tot 24/3]

Menen ____________________  

■ Ontmoetingscentrum ‘t Ghelandt 
Waalvest - 8930Menen 
7)056/51.58.91 
ma-zo 10-12u 14-18u
► Roland Verbrugge - fotografie [tot 11/ 
4] ► Krist Demasure - fotografie [ 13/4 tot 
9/5]

Morlanwelz_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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■ Musée Royal de Mariemont 
Chaussée de Mariemont 100 - 7140
Morlanwelz
7)064/21.21.93 
di-zo 10-18u
► “Le livre médiateur’’[15/3 tôt 26/5] g 1

http://www.instant-videoatourage.org


Namur

■ Maison de la Culture de la Province 
de Namur
Avenue Golenvaux 14 - 5000Namur 
© 081/22.90.14 - dagelijks 12-18u 
• “Il n’y a de mots sans images. Les 
Editions La Pierre d’ Alun”/Dominique 
Rappez - schilIderijen/Johan Parmentier- 
sculpturen [tot 30/3]

Oostduinkerke ____________________

■ Art Gallery De Muelenaere & 
Lefevere
Polderstraat 76 - 8670 Oostduinkerke 
© 058/51.47.57- vr-zo 14-18u 
►ToosVan Holstein,Liradelfo-Fortunati 
[24/3 tot 26/5]

Oostende ____________________

Tom Hautekiet (grafische vormgeving] 
van 6 maart tot en met 29 maart 2002

■ Fort Napoleon
Vuurtorenweg - 8400 Oostende 
© 059/32.00.48 - di-zo 14-18u 
>‘Contesta5in‘tfort"-RobertVollekindt 
[15/3 tot 14/4]
■ Orion Art Gallery
Koningin Astridlaan 7- 8400 Oostende 
© 059/51.19.52 - za-zo 14-18u
• “Le petit cabinet d’un amateur de rui- 
nés. Gastcurator Johan Pas”-PaulCasaer, 
Michel Couturier, Hans Op de Beeck, 
RiaPacquée, Boy Stappaerts, Luc deleu, 
JanKempenaers.GilbertFastenaekens... 
[tôt 20/5]

Otegem

■ Deweer Art Gallery
Tiegemstraat 6a - 8553 Otegem 
® 056/64.4893 - wo-zo 14-18u
• Tony Cragg - sculpturen [tot 14/4] I 
"The Fallen Angel"-Ilya Kabakov [21/ 
4 tot 16/6] • "ArtBrussels" - kunstbeurs 
[2 tot 6/5]

Roeselare ____________________________

■ Cultured Centrum De Spil
H. Spilleboutdreef1 - 8800Roeselare 
© 051/26.57.00- ma-za ll-18u
• Johan Parmentier, Bernard Sercu, 
Etienne Van Doorslaer [tot 23/3]

Sint-Niklaas_____________________  

Sint-Lucaspassage
K 
G

Karet de Grote-Hogeschool Antwerpen
Departement Audiovisuele en Beeldende Kunst
Campus Sint-Lucas
Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpen
T 03 223 69 70 F 03 223 69 89 E abk0kdg.be

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

■ Vierkante Zaal & Annex, Acade
mie voor Schone Kunsten
Van Britsomstraat - 9100 Sint-Niklaas 
© 03/780.36.77 - ma-wo 19-2lu za-zo 
10-12ul4-17u
• “Licht! Een lichtlabo voor jongeren” 
[tot 30/3] • “Een tuin vol vormen” [30/4 
tot 8/5]

Sint-Truiden_____________________

■ Cultureel Centrum De Bogaard
Mindedmedersstraat29-3800Sint-Truiden 
© 011/68.79.59 - zo-vr 14-17U
• Fabienne Debontridder - fotografie [tot 
3/4] • Claudia Tricnon - fotografie [5/4 
tot 8/5]

Stevelot_________________________

Kijken naar beelden...

Mag het een ietsje 
meer zijn?

■ Galerie Le Triangle Bleu
Place Saint-Remacle 17- 4970Stavelot 
© 080/86.42.94 - vr-zo I4-19u
* Jean-Pierre Ransonnet - schilderijen 
[tot 21/4]

Strombeek-Bever________________  

• ateliers, wandelvoordrachten, 
workshops, rondleidingen

• aangepast aan de doelgroep 
(kleuter tot volwassene)

• voor groepen en individuele 
museumbezoekers

• vanaf april tot november

een breed gamma van activiteiten 
ondersteunt de collectie én
de tentoonstellingen

• CultureelCentrumStrombeek-Bever 
Gemeenteplein z/n - 1853 Strombeek- 
Bever
© 02/263.03.43 - dagelijks 10-22u 
DJean-Bernard Koeman, François Curiet 
[tot 21/3] • Lynn Piccu, Yvonne De 
Grazia [29/3 tot 11/4] • “Spervuur. Jong 
talent uit Vlaams Brabant. Curator 
Guillaume Bijl” [19/4 tot 17/5]

Tielt ________________

■ Cultureel Centrum Gildhof 
St.-Michielstraat 9 - 8700 Tielt 
© 051/40.29.35 - ma-vr9-12u 14-17u
• Patrick Van Puymbroeck - fotografie 
[tot 4/4] • Els Fieuw - fotografie [6/4 tot 
9/5] • Fabienne Debontridder - fotogra
fie [11/5 tot 6/6]

Tienen ____________  

•HetToreke
Grote Markt6 - 3300 Tienen
<0016/80.56.66-di-zo 10-17u
• “Jean Decoster 1981-2001” [tot 28/4]

Torhout _________________  

(*3

meer informatie vind je 
in de brochure,op de website of 
bij de dienst publiekswerking van 

Middelheim Openluchtmuseum

voor Beeldhouwkunst Am ~2*,
Musea 45
Antwerpen US E •

■ Cultureel Centrum de Brouckere 
Aartrijkestraat6 - 8820 Torhout 
© 050/22.11.50 - 14-20u
• “Kunst uit het houtland" - Robert 
Vollekindt [tot 8/4]

Tournai_________________________
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■ Musée de la Tapisserie et des Arts 
du Tissu
Rue Saint-Martin 30- 7500 Tournai
© 069/21.64.34
•"Métissages"-MartineAballéa, Ghada 
Hamer, John Armleder, Olga Creten... 
[tot 2/6]

Turnhout_____________ __________

Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen
Tel: 03/828.13.50 Fax: 03/825.28.35
middelheimopenluchtmuseum@cs.antwerpen.be
www.dma.be/cultuur/museum_middelheim/

■ Cultureel Centrum De Warande 
Warandestraat42 - 2300 Turnhout 
©014/41.94.94- di-za 14-18uzo 10-12u 
14-18u
• Petra Cosemans - fotografie [tot 8/4] • 
Frans Devriese - fotografie [10/4 tot 6/5] 
* Rik Van Den Bussche - fotografie [8/5 
tot 3/6]

Waregem_______________________

■ Cultureel Centrum De Schakel
Schakelstraat 8 - 8790 Waregem 
© 056/62.13.40 
ma-zo 10-12u 14-17u
► “Flanders Fields” - Johan Van Geluwe 
[15/3 tot 14/4]

Wemmd________________________

■ Cultureel Centrum De Zandloper 
Kaasmarkt 75 -1780 Wemmel
<002/460.73.24
ma-zo 9-23u zo 10-18u
• Geert Rochus - fotografie [tot 8/4] * 
Filip Peeters - fotografie [10/4 tot 6/5] • 
Petra Cosemans - fotografie [8/5 tot 3/6]

Wevelgem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

■ Cultured Centrum Guldenberg 
Acaciastraat z/n - 8560 Wevelgem 
© 056/40.12.40 - ma-vr 9-12u 14-17u 
wo 9-12u 14-19u
• Guido Van Onderbergen - fotografie 
[tot 11/4] • Roland Verbrugge - fotogra
fie [13/4 tot 9/5]

Duitsland

Aachen 

■Ludwig
Forum für Internationale Kunst
Jiilicherstrasse 97-109 - 52058Aachen 
<00241/180.71.04-di+do 10-17wo+vr 
10-20u za-zo ll-17u
• ‘True Fictions. Inszenierte Fotokunst 
der 1990er Jahre”/”Ambos Mundos. 
Zwei Welten" - Ramon Pacheco Salazar 
[tot 14/4]”” • "Halbinsel Europa. Das 
Hochland" - Helen Mayer Harrison, 
Newton Harrison/'Political Mistakes. 
Episoden subjektiverGeogrphie”-Betty 
Leimer[tot7/4]
■ Neuer Aachener Kirnstverein
Passstrasse 29 - 52070Aachen
< 0 0241/50.32.55 - di-zo 14-18u wo 14- 
20u
•'My Plinth is YourLap”-FionaBanner 
[tot 14/4]

Baden-Baden________________  

■ Staatliche Kunsthalle Baden-Baden 
Lichtentaler Allee 8a - 76530 Baden- 
Baden
< 0 07221/232.50- di-zo ll-18u
• “Das Tier in Mir. Die animalischen 
Ebenbilder des Menschen in der Kunst’ 
[tot 7/4] * “Prophets of Boom. Werke 
ausderSammlungSchiirman” [13/4 tot 
16/6]

Berlin___________________________ 

■Deutsche Guggenheim Bertin
Unterden Linden 13-15 -10117 Berlin - 
ma-zo ll-20u do-vrll-22u
• “Going Forth by Day. Frescoes of 
Light’-Bill Viola [tot 5/5]
•Nationalgalerie im Hamburger

Bahnhof - Museum fur Gegenwart 
Bertin
Invalidenstrasse 50-51 -10557Berlin 
<0030/39.7834.11-di-wo+vrl0-18udo 
10-20u za-zo ll-20u
• “Forty Part Motet” - Janet Cardiff [tot 
1/4]
■ BerlinischeGalerie-Landesmuseum 
fur Moderne Kunst,Photographieund 
Architektur
Methfesselstrasse 28-48 -10965 Berlin 
© 030/78.90.26.00 - di-zo.10-18u 
> "Paarungen. Jeanne Mammen und 
Helmut Newton” [1/2 tot 14/4]
■ Berlinische Galerie
Landesmuseum fur Moderne Kunst, 
Photographie und Architektur 
Methfesselstrasse 28-48 -10965 Berlin 
© 030/7890.26.00- di-zo 10-18u
•‛Fifty:Fifty.Gebaute und nicht gebaute 
Architektur in Berlin” [2/5 tot 4/8]
■ Akademie der Kiinste
Hanseatenweg 10 - 10557 Berlin-
Tiergarten
<0030/39.07.6-0
ma 13-19u di-zo 10-19u
► "Br'uckegehen 1996-2002” - Dieter 
Goltzsche [tot 20/5]

Bonn _______________________

■ Kunst- und Ausstellungshalle 
Friedrich Ebert-Allee 4 - 53113 Bonn 
<00228/91.71.202
di-wo 10-21u do-zo 10-19u
• ‘Troy. Dream and Reality” [tot 1/4] • 
“The Hittites. The People of1000Gods” 
[tot 9/6] • “Welten, Menschen, 
Augenblicke.DiegrossenFotografinnen 
von National Geographic” [22/3 tot 16/ 
6]• Alex Katz [9/5 tot 25/8]
■ Bonner Kunstverein
Hochstadenring 22 - 53119Bonn 
© 0228/69.39.36 
di-zo ll-17u do ll-19u
> “Stars andStripesIV”-MarkusSixsay/ 
Lois Weinberger [tot 21/4]

Bremen _________  

■ Neues Museum WeserbutgBremen 
Teerhof20 - 28199Bremen 
<00421/59.83.90
di-vr 10-18u za-zo U-18u
I “Out of Print” - kunstenaarsboeken [tot 
24/3]

Dortmund _____________

■ hARTware Projekte
Giintherstrasse 65 - 44143 Dortmund 
<00231/882.02.40
• “Kontrollfelder. Programmieren als 
künstlerische Praxis” - Scott Draves, 
LAN,RSG,PeterTraub, Adrian Ward... 
[5/4 tot 5/5]

Düsseldorf

■ Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz 5 - 40213Dusseldorf 
<00211/83.81.I30-di-zol0-18uvrl0-20u
• “Fragment Grande Galerie” - Gerhard
Metz [tot 16/6]
■ Kunstsammlung
Nordrhein-Westfalen
Grabbeplatz5 - 40213 Düsseldorf 
<00211/83.81.130-di-zol0-l&ivrl0-20u
• Jessica Stockholder [tot -/5]

Emden ________________

■ Kunsthalle in Emden
Hinter dem Rahmen 13 - 26721 Emden 
<0021/209.95- di 10-20Ù wo-vr 10-17u 
za-zo ll-17u
►“ZwischenSchönheitundSachlichkeit” 
-Boris Becker, Andreas Gursky, Candida 
Höfer,AxelHütte,ThomasRuff,Thomas 
Struth [tot 14/4] • Marwan [20/4 tot 23/6]

Essen___________________________

■ Museum Folk wang Essen und 
Stadtische Galerie
Goethestra/ie 41 - 45128Essen
<00201/8845.314-di-zol0-18uvrl0-24u 
• “Thomas Ruff. Interieurs, Portrats, 
Hauser 1979-1989” [tot 14/4] » 
"Verwandlungen dutch Licht" - Helmar 
Lerski [tot 19/5]

Esslingen________________________

■ Galerie der, Stadt Esslingen - Villa 
Merkel und Bahn wârterhaus 
Pulverwiesen 25 - 73728Esslingen
< 0 0711/35.12.24.61 - di ll-20u wo-zo 
ll-18u
• “Epater la galerie/Mobilize" - Michel 
De Broin/'Everything is Beautiful... 
Videolounge” - Marco Schuler, Colin 
Cook, Stefan Bombaci & Daniela 
Dietmann [tot 31/3] •TorstenHennig [7/ 
4 tot 19/5] » “A Walk, a Ride, a Lift 
Panoramen und andere Orte” - Monica 
Studer, Christoph van den Berg [tot 7/4]

Frankfurt_______________________

■ Schim Kunsthalle Frankfurt
Am Römerberg - 60311 Frankfurt 
<0069/29.9882.20-wo-zall-22udi+zo 
ll-19u
• "Frequenzen. Audiovisuelle Râume” - 
Angela Bulloch, Knut Asdam, Arm Lis- 
legaard, Daniel Pflumm, Franz 
Pomassl.. ./"Die Visionen des Arnold 
Schonberg” [tot 28/4]
■ Frankfurter Kunstverein
Markt44 - 60311 Frankfurt
<0069/28.53.30-dido-vrl2-19uwol2- 
20u zall-19uzo ll-18u
• “Non-Places” - Gabriele Basilico, 
Emmanuelle Antille, diegrun Appelt, 
Michael Blum, Thomas Demand, Maik 
Lewis, Olaf Metzel, Martha Rosler... 
[tot 28/4]

Hamburg______ ________________

■ Deichtorhallen
Deichtorstrasse 1/2 - 20095 Hamburg 
© 040/32.10.30 - di-zo H-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... [tot 23/6]

Hannover_______________________

■ Kunstverein Hannover
Sophienstrasse 2 - 30159Hannover 
<00511/32.45.94 
di-zo ll-17u wo ll-21u
I “You Look Good in Blue” - David
Reed [tot 31/3]

Heidelberg______________________

■ Heidelberger Kunstverein 
Hauptstrasse 97 - Heidelberg 
<006221/1840.86
DMartinBrüger[16/3tot21/4] • Thomas 
Sterna [28/4 tot 2/6]

Kleve __________________  

■Museum Kurhaus Ewald Mataré
Stiftung
Hergartenstrasse 41 - 47533 Kleve

< 0 02821/75.010 - di-zo 10-18u
• “Dries Holthuys. Een middeleeuws 
kunstenaar uit Kleef’ [tot 14/4]

Köln____________________________

■ Museum für Angewandte Kunst 
An derRechtschule - 50667Köln 
<00221/221.23860
di-zo ll-17u wo ll-20u
• “Ex Machina. Eine Geschichte des 
Robotersvon 1950bis heute”[tot 14/4] B 
“Mode der 50er Jahre. Schenkung Else 
und Ingeborg Heiliger" [tot 16/6] 
■ Museum Ludwig 
Bischofsgartenstrafie 1 - 50667Köln 
© 0221/221.223.79 - di 10-20u wo-vr 
10-18u za-zo ll-18u
* “Museum unserer Wünsche. Von 
Robert Adams bis John Wesley’7”526 x 
Picasso” [tot 28/4] • "Ökonomie der 
Zeit”[l/3tot3/6]
■ Köinischer Kunstverein 
Cacilienstrasse 33 - 50667Köln 
<0 0221/21.70.21 - di-zo ll-17u
• “Hélio Oiticica (1937-1980). Quasi- 
Cinemas” [tot 7/4]
■ Wallraf-Richartz-Museum 
Martinstrasse 39- 50667Köln 
© 0221/221.221.19 - di 10-20u wo-vr 
10-18u za-zo ll-18u
* "Zeichnung Zehen. Das schöpferische 
Medium” [tot 28/4]

■ SK Stiftung Kultur, Kulturstiftung 
der Stadtsparkasse Köln
lm Mediapark 7 - 50670 Köln 
<00221/226.24.33
di 12-20u do-ma 12-17u
• ‘Tm so Crazy about Your Strawberry 
Mouth... Klaus Kinski”-S. Enkelmann, 
Hans Rama [tot 14/4] • Mette Tronvoll, 
Oliver Sieber, Judith Joy Ross [22Z3 tot 
20/5]
■ Köln Messe
Messeplatzl -50679Köln<00221/82.10 
* “KunstKöIn2002” - kunstbeurs [13 tot 
17/4]

Krefeld ________________________  

■ Kaiser Wilhelm Museum 
Karlsplatz 35 - 47798Krefeld 
© 0211/77.00.44 - di-zo ll-17u
• Bridget Riley [24/3 tot 18/8]
■ Museum Haus Lange 
& Haus Esters
WHhebnshofallee91-97-47798Kiefeld 
<002151/77.00.44 
di-zo ll-17u
I “From the Lauffs Collection II [24/3 
tot 18/8] » Bridget Riley [24/3 tot 18/8]

Leipzig

■ Museum der Bildende Kiinste 
Grimmaische Strasse1-7-04109Leipzig 
<00341/21.69.90 
di-zo 10-18u wo 13-21u30
• ‘Malerei ohne Malerei” - Guillaume 
Bijl, Marijke van Warmerdam, Bas Jan 
Ader, Jeremy Blake, Cosima von Bonin, 
Hans-Peter Feldmann, David Claerbout. 
Heimo Zobernig... [tot 7/4]

Leverkusen______________________  

■ Stadtisches Museum Leverkusen -
Schloss Morsbroich
Gustav-Heinemann-Strasse 80 - 51377
Leverkusen
<00214/855.56-0
di ll-21u wo-zo ll-17u
I “Very Important Pieces 1” [tot 14/4]

München _________ 

■ Neue Pinakothek
Barer Strasse 29- 80799 München 
<0089/23.80.50 
di 10-20u wo-zo 10-17u
• ‘Italia und Germania. 25 Studiën, 
Graphiken und Zeichnungen um das 
Hauptwerk des Nazareners Friedrich 
Overbeck” [tot 14/4] • “Retrospectieve 
Arnold Boddin (1827-1901)” [tot 26/5]
• “Schinkels Königspalast aud der 
Akropolis. Das Werden eines 
Architekturmodells” [tot 16/6]
■ Villa Stuck
Prinzregentenstra/3e60-81675München 
<0089/45.55.51.25 
di-zo 10-17u do 10-21u
• “Extreme Modelle" - Bodys Isek 
Kingelez [tot 28/4]

Münster _____  

■ Westfalisches Landesmuseum fur 
Kunst und Kulturgeschichte 
Domplatz 10- 48143 Münster 
<00251/59.07.01
di-zo 10-18u
►“Henry van deVelde&Co.Objekte des 
jugendstils aus der Sammlung SAM” 
[tot 21/4] • “Hanne Darboven. Bucher 
1966-2001” [24/3 tot 26/5]

Nürnberg

■ Kunsthalle Nürnberg -
Lorenzer Stra/ie 32 - 90402 Nürnberg 
<00911/231.24.03
di-zo 10-17u wo 10-20u
* “Different Stories, Different Places” - 
Joachim Koester [tot 14/4] * Paul 
Morrison [9/5 tot 30/6]
■ Neues Museum - Staatliches Mu
seum für Kunst und Design 
Luitpoldstrasse 5 ■ 90402 Nürnberg 
<00911/240.20.41
di-vr 10-20u za-zo 10-18u
I "Fliegende Katakomben” - Thomas 
Vimich [15/2 tot 16/6]

Saarbriicken_______________ ____

■ Stadtgalerie Saarbriicken
St Johanner Markt 24 - 66111
Saarbriicken
<00681/936.83.21
di-zo ll-19u
► “Ùbergange im Grenzbereich” - Didier 
Vermeiren.DanielBuren.Thomas Struth, 
Eric Poitevin, Karin Sander, Thomas 
Huber, Elisabeth Ballet... [23/2 tot 20/5]

Ulm____________________ 

■ Stadthaus Ulm
Münsterplatz 50 - 89073 Ulm
<00731/161.77.40
ma-vr 9-18u za-zo ll-18u
• “Nationalgalerie. Arbeiten aus den 
Jahrenl989-2001”-StefanHunstein[tot 
14/4]

Weil am Rhein___________________

■ Vitra Design Museum
Charles Eamesstrafie 1 - 79576 Weil am 
Rhein
<007621/70.22.00
di-vr 14-18u za-zo ll-17u
► “Isamu Noguchi (1904-1988). 
Sculpturaal design” [tot 21/4]

Wolfsburg_______________________

■ Kunstmuseum Wolfsburg
Porschestrasse 53 - 38440 Wolfsburg
<005361/266.90
wo-za ll-18u di+zo ll-20u
► Ed Ruscha [tot 28/4]5 2

abk0kdg.be
mailto:middelheimopenluchtmuseum@cs.antwerpen.be
http://www.dma.be/cultuur/museum_middelheim/


Frankrijk

Albi

■ Centre Départemental d’art 
contemporain
Rue Porta 41 - 81000Albi
© 05/63.47.14.23 - wo-ma 13-19u
• Anne-Marie Pecheur [tôt 24/3] •
“Expérimenter le réel” [-/4 tôt -16]

Beaumont du Lac

■ Centre d’Art Contemporain de 
Vassivière en Limousin

Ilede\tissivière-87120Beaumont duLac 
© 05.55.69.27.27- dagelijks ll-18u
• “Figures” - Eric Come/”Le triangle 
noir” - Josef Koudelka/”Les saisons” - 
Claude Rutault [tôt 8/6]

Brétigny-sur-Orge________________

■ Centre d’art contemporain de 
Brétigny
Rue Henri Douant - 91220 Brétigny- 
sur-Orge
© 01.60.85.20.76 - di-za 14-18u wo 10- 
12u 14-18u ta ll-13u 14-18u
• Alain Declercq [tôt 4/5]

Carquefou______________________

■ Frac des Pays de la Loire
La Fleuriaye - 44700 Carquefou 
© 02.28.01.50.00 - wo-vr 12-18u za-w 
15-19u
• “Le mont des efforts, le mont des 
indifférences, la colline des hésitations” - 
Saverio Lucariello [25/4 tot 16/6]

Castres

■ Centred'Artcontemporain- 
rueChambm-de-rEdit35-81100Castres 
© 05.63.59.30.20
• Mathieu Mercier [20/3 tot 31/5]

Crestet Vaison-la-Romaine________

■ Crestet Centre d’art -
Chemin de la Verrière - 84110 Crestet
Vaison-la-Romaine
© 04.90.36.35.00 - wo-zo ll-18u
• Andrea Blum [23/3 tot 2/6]

Dehne__________________________

■ Centre d’art contemporain La
Synagogue de Dehne-
Rue Poincaré33 - 57590Delme 
© 03.87.01.43.42 - wo-zo 14-19u
* Erik Samakh [tot -/5]

Djjon___________________________

■ Le Consortium
Rue Quentin 16 - 21000Dijon 
© 03.80.30.75.23 - di-za 14-18u
• Christopher Wool [tot 4/5]

Grenoble_______________________  

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

Hérou villeSaint-Clair

■ Wharf, Centre d’art contemporain 
de Basse-Normandie
Passage de laPoste 7-14200Hérouville 
Saint-Clair
(g) 02.31.95.50.87-wo-zo 14-18u30
I Evelyne Koeppel [27/3 tôt 5/5]

Ivry-sur-Seine___________________

■ Le Credac Centre d’art d’Ivry
Avenue Georges Gosnay93-94200Ivry- 
sur-Seine
(D01.49.60.25.06-di-zol4-19u
► david Renaud [28/3 tot 2/6]

Lille _____________  

■ Palais des Beaux-Arts
Place de la République - 59000 Lille
© 03.20.06.78.00
wo-zo 10-18u vr 10-19u ma 14-18u
► “Berthe Morisot (1841-1895). Temid
den van de impressionisten” [tot 9/6]

Locminé________________________  

■ Centred’Art Contemporain-Parede 
Sculptures, Domaine de Kerguéhennec 
Bignon - 56500Locminé 
© 02.97.60.44.44 - di-zo 10-18u
• Silvia Bachli [tot 24/3] • Hreinn 
Fridfinnsson [6/4 tot 2/6]

Lyon___________________________

■ Musée des Beaux-Arts de Lyon - 
Palais Saint Pierre
Place des Terreaux 20 - 69001 Lyon 
© 04.78.28.07.66 - wo-ma 10u30-18u
• "LeCalife, lePrinceetle Potier" [tot 22/ 
5]>“Delamainaupapier.Les techniques 
du dessin de Durer à Léger" [tot 26/5]

Marne-la-Vallée

■ Centred’ Art ettdeCultureLaFerme
de Buisson
Allée de la Ferme Noisiel - 77437Mame- 
la-Vallée
© 01.64.62.77.00 - di-zo 14-18u
>‘Perturbations”-Tony Brown [tot21/4]

Meymac________________________

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

Montbéliard 

■ Le 19
Avenue des Alliés19- 25200Montbéliaid 
(D03.81.94.43.58-di-za 14-18uzo 15-18u
• Alain Clément [tot 19/5]

Mouans-Sartoux _ _ _

■ Espace de l’Art Concret
Chateau de Mouans-Sartoux - 06370
Mouans-Sartoux
© 04.93.75.71.50 - wo-ma ll-18u
• "15 Variations sur un même thème” - 
Baumeister, Van Tongerloo, Max Bill,. 
Morellet... [tot 16/6]

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. .. [tot31/3]>JeroendeRijke/Willem 
de Rooij [19/4 tôt 16/6]

Orleans 

■ Frac Centre Orléans
Rue de la Tour Neuve12-450000rléans 
(D02.38.62.52.00-ma-vrl0-12ul4-18u
9 “Gianni Pettena. Le métier de 
l’architecte” [tot 26/4]

Paris 

■ Plateau
Rue des Alouettes 33 - Paris 
© 01.53.19.88.10
9 “Premiers mouvements. Hommage à 
Robert Filliou" [tot -/5]
■ 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 I0-I9u
9 Oscar Niemeyer - architectuur [tot 31/3] 
■ Centre Pompidou
Place Georges Pompidou - 75004Paris 
© 01.44.78.12.33 - dagelijks ll-21u 
9 “Dessins de plantes” - Henri Matisse, 
Elsworth Kelly [tot 8/4] 9 Jochen Gerz 
[tot 22/4] 9 Andreas Gursky [tot 29/4] 9 
‘La révolution surréaliste” [tot 24/6] 
■ Maison Européenne de la 
Photographie
Rue de Fourcy 5-7-75004 Paris 
© 01.44.78.75.00 - wo-zo H-20u 
9 “La Mission héliographique. Cinq 
photographes parcourent la France en 
1851. Baldus, Bayard, Le Secq, Le Gray 
etMestral”/”Mosquées enterre du Mali” 
- Sebastien Schutyser/’Nada” - Paulo 
Nozolino/”Collapse” - Stéphane Duroy/ 
”Majorettes”-CharlesFiéger/LiseSarfati 
[tot 7/4]
■ Institut Néerlandais
Rue de Lille 121 - 75007 Paris

01.53.59.12.40-di-zp 13-19u
9 “Collectionner, passionnément Les plus 
beaux dessins dans les collections 
hollandaises du XVIIIme siècle” [tot 28/4] 
9‘Painting,Passion,Pays-Bas.Unenouvelle 
génération” - Gijs Frieling, Gé-Karel van 
der Sterren, Bas Meerman, Charlotte 
Schleiffert, Robert Zandvliet [tot 7/4]
■ Centre National de la Photographie

Rue Berryer 11 - 75008 Paris 
© 01.53.76.12.32 - wo-ma 12-19u 
9 Bruno Serralongue [tot 1/4] 9 Stephen 
Wilks [10/4 tot 13/5] 9 “Une exposition 
d’arf’ - Hans-Peter Feldmann [tot 13/5] 
■ Musée de la Vie Romantique 
Rue Chaptal 16- 75009 Paris 
© 01.4&74.95.38 - di-zo 10-17u40 
9 “André Malraux (1901-1976). Le der
nier des romantiques etla modernité” [tot 
24/3]
■ The Institute for the Cooperation of 
Art and Reasearch
Quai de Valmy 159 - 75010Paris 
<D 01.53.26.36.61 - wo-zo 13-19u 
9 J.C J. Vanderheyden [6 tot 14/4] 
•Muséed’ Art Moderne delà Ville de 
Paris
Avenue du Président Wilson 11 - 75116 
Paris
© 01.53.67.40.00 - di-vr 10u-17u30 za- 
zo 10u-19u
9 Olafur Eliasson [22/3 tot 12/5]
■ Palais de Tokyo Site de création 
contemporaine
Avenue du Président Wilson 13 - 75116 
Paris
© 01.4723.54.01 - dagelijks 12-24u
9 “Island of an Island. Peripherical 
Communities” - Mélik Ohanian [tot 17/3] 
9 ‘Taxi Biennale” - Navin Rawanchaikul 
[tot310]9“Forum International de 1’Essai 
sur l’Art” [2 tot 5/5] 9 Virginie Barre, 
ChristopheBerdaguer&MariePéjus,Alain 
declercq, Naomi Fisher, Franck Scurti, 
Wang-Du, Kay Hassan, Michel Majerus, 
Gelatin. Subodh Gupta... [tot 12/5] 9 
“Musée d’Art Contemporain Africain. Le 
Salon” - Meschac Gaba [tot 8/9] 
■ Musée du Louvre
Quai du Louvre 34-36 - 75058 Paris 
Cedex 01 
© 01.40.20.50.50
do-zo 9-18u ma+wo 9-21u45
9 ‘L’honneur de la curiosité. Dessins de 
la seconde collection Jabach (1618- 
1695)” [tot 15/4] 9 “Belles et inconnues. 
Sculptures en terre cuite des ateliers du 
Maine” [tot 27/5] 9 “Les artistes de 
Pharaon. Deir El-Médineh et la Vallée 
des Rois” [19/4 tot 15/7]

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
9“Winterreise”-LucDelahaye[tot26/5]

Pougues-les-Eaux________________

■ Centre d’Art Contemporain, Parc 
Saint Léger-
Avenue Conti -58320Pougues-les-Eaux 
© 03.86.90.96.60 - wo-zo 14-18u
9 ‘L’Université du cartable” - Christiane 
Carlut, David Legrand [tot 24/3] 9 
"Animagus" - Laurent Duthion, Latifa 
Laabissi, Thomas Monin... [8/4tot22/6 
9 8/4 tot 22/6]

Quimper________________________

■ Le Quartier-
Place du 137è RI. - 29107Quimper
<D 02.98.55.55.77
di-za 10-18u zo 14-17u
9 “Déplacements” - Christophe Cuzin, 
Stephen Dean, George Dupin, Barbara 
Gallucci[tot31/3]9“DeMoscou”-Olga 
Chernysheva, Alexandre Ponomarev, 
Petloura, Nicolaï Polissky & Constantin 
Balynkov [20/4 tot 16/6]

Reims

■ Le Collège - Frac Champagne- 
Ardenne
Place Museux I - 51100 Reims 
® 03.26.05.78.32- di-zo 14-18u
9 Janaina Tschape [tot 14/4]

Rennes_________________________

■ Triangle
Boulevard de Yougoslavie - Rennes 
<D02.99.22.27.27-ma-vrl3u30-20uwo 
9-20uzal0-12ul3u30-18u
9 ‘Petits espaces intimes” - Sylvie Pla
teau [tot 23/3] 9 Guillaume Janot [8/3 tot 
27/4] 9 “Your Private Sky” - Cyrille 
Marien[6/4tot29/6])IsabelleWaternaux 
[6/5 tot 29/6]
■ Musée des Beaux-Arts de Rennes 
Quai E. Zola 20 - 35000 Rennes © 
02.99.28.55.85 - wo-ma 10-12u 14-18u
9 “Made in USA. L’art américain de 
1908 à 1947" [tôt 31/3]

Roubaix

■ Espace Croisé centre d’art 
contemporain
Grand Place - Roubaix
© 03.20.66.46.93 - di-za 14-19u
9 “Des enchantées” - Laurie Parsons, 
Anna Klamroth, Frédéric Lefever, Boris 
Achour, Vincent Roux... [tot 13/4]

Thiers__________________________  

■ Le Creux de l’Enfer Centre d’art 
contemporain-
Vallée des Usines - 63300 Thiers 
(b04.73.80.26.56-ma wo-vr 10-12u 14- 
18u za-zo 14-19u
9 Yuri Leiderman, Bruno Bellec [31/3 
tot 2/6]

Toulouse 

■ Les Abattoirs
Allées Charles de Fitte76-31300Toulouse 
(D05.62.48.58.00-di-zo 12-20u
9 “Dado et Bernard Réquichot (1929- 
1961). Correspondances” [tot 26/5]

Tourcoing_______________________

■ Musée des Beaux Arts
Rue Paul Doumer 2 - 59200 Toumoing 
© 03.20.28.91.60
wo-ma 13u30-I8u
9 Albert Ràfols-Casamada/’Collection 
Marcel Pouget” [tôt 15/4] 9Pierre-Yves 
Bohm [24/4 tot 10/6]
■ Le Fresnoy, Studio National des 
Arts Contemporains
Rue du Fresnoy 22 - 59207 Tourcoing 
© 03.20.28.38.00
wo-ma 14- 19u za-zo 15-19u
9 ‘C’est pas du cinéma!” - Bas Jan Ader, 
Roderick Buchanan, Claude Closky, 
Alain Declercq, Fischli & Weiss, Mike 
Kelley & Paul McCarthy, Ange Leccia, 
Gillian Wearing [tot 24/3]

Troyes__________________________

■ Centre d’art contemporain Passages 
Rue Jeanne d’Arc 9 -10000 Troyes 
© 03.25.73.28.27
di-za 14-18u wo 14-20u
9 Stephan Vee [28/3 tot 7/5]

Villeneuve d’Ascq________________

■ Musée d’Art Moderne
Allée du Musée 1 - 59650 Villeneuve 
d’Ascq
© 03.20.19.68.68
wo-ma 10-18u
9"TooDarktoRead.Motifs rétrospectifs 
2002-1965” - Art & Language [tot 18/5]

Villeurbanne _________

■ Institut d’art contemporain
Rue du Dr. Dolard 11 - 69100
Villeurbanne
© 04.78.03.47.00 - wo-ma 13-19u
9 “Öyvind Fahlström 1928-1976)” [tot
26/5]

Groot-Hertogdom Luxemburg

■ Casino Luxembourg Forum d’Art 
Contemporain-
Rue Notre-Dame41 -2240Luxembourg 
<D0352/22.50.45 
wo-ma 10-18u
•’L’effet Larsen. Processus de résonances 
dans l’art contemporain” - Ken Lum, 
Sven Augustijnen, Pierre Bismuth, 
Manon de Boer, Dan Graham, Matt 
Mullican,Daniel Roth, MitjaTusek, Peter 
Zimmermann.. ./‛Re:Location 1”-Juraj 
Dudas, Jerry Frantz, DanyPrum[tot 9/6]

Groot-Brittannië

Edinburgh

■ Scottish National Portrait Gallery 
Queen Street- Edinburgh
<00131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17u
9 “Great Housesof Scotland” [tot 21/4] 9 
“AnExile’sEye”-WolfgangSuschitzky 
-fotografie[totl9/5]9“PortraitMiniatures 
from the Dumas Egerton Collection” 
[22/3 tot 16/6]
■ National Gallery of Scotland
The Mound - Edinburgh 
© 0131/332.22.66 
ma-za 10-17u zo 14-17u
9“Rosslyn. Country ofPainter and Poef’ 
[11/4 tot 7/7]
■ Scottish National Gallery of Mo
dem Art and Dean Gallery
Belford Road - EH4 3 DR Edinburgh 
© 0131/624.62.00
ma-za 10-17u zo 14-17u
9 “Parallel of Life and Art” - Nigel 
Henderson [tot 7/4] 9 “Bunk!” - Eduardo 
Paolozzi [tot 29/9]

Hertfordshire 

■ The Henry Moore Foundation - 
Dane Tree House
Perry Gteen,MuchHadham-SG106EE
Hertfordshire
<001279/84.33.33
9 “Henry Moore. Journey throughForm” 
[tot 4/6] 9 “Henry Moore. War and 
Utility" [2/4 tot 29/9]

Leeds 

■ Henry Moore Institute
The Headrow 74-LSI 3AH Leeds 
0 0113/234.31.58 
dagelijks 10-17u30 wo 10-21u
9 “Second Skin. Contemporary and 
HistoricalLifeCasting”-Duane Hanson, 
Robert Gober, Abigail Lane, Gavin Turk 
[tot 12/5] 9“Shine.SculptureandSurface 
in the 1920sand30s”-BarbaraHepworth, 
Henry Moore, Gertrude Hennes, Leon 
Underwood, Maurice Lambert... [tot 
12/5] 9 “The Interzone” - Christina 
Mackie [21/3 tot 26/5]

London 

■ Instituteoflntemational Visual Arts 
6-8 Standart Place, Rivington Street - 
EC2A 3BE London
(?) 020/77.29.96.16-
9 “Systems” - Andrew Lewis [17/4 tot 
17/5]
■ Saatchi Gallery
Underwood Street 30-34-36 - NI 7JQ 
London
© 020/7336.7365 - do-zo 12-18u 
9“LateNightShopping”-MartinMcGinn 
[tot 14/4]
■ Camden Arts Centre
Arkwright Road • NW3 6DG London < 

0171/435.26.43 - di-do ll-19uvr- 
zoll-17u30
9 David Shrigley, Douglas Huebier [tot 
14/4]
■ Hayward Gallery-The South Bank 
Centre
Belvedere Road - SEI 8XX London 
© 020/7960.42.42
dagelijks 10-18u di-wo 10-20u
9 “Paul Klee (1879-1940). TheNatureof 
Creation”/WarteMal!”-Ann-SofiSidén 
[tot 1/4]
■ TateModem-
Bankside - SEI 9TG London 
<0020/78.87.86.87 
vr-za 10-22u zo-do 10-18u
9 “Retrospectieve Andy Warhol” [tot 
1/4] 9 Eija-Liisa Ahtila [30/4 tot 28/7] 
9 “Henri Matisse & Pablo Picasso” 
[11/5 tot 18/8]
■ Institute of Contemporary Arts 
The Mall - SWI London 
© 0171/930.36.47
za-do 12-19u30 vr 12-2 lu
9 L. A. Raeven, Anika Larsson [tot 17/3] 
■ TateBritain-
Millbank-SW1P4RG London 
<D020/78.87.80.08-dagelijksl0-17u50 
9 “Annlee You Proposes”-Liam Gillick 
[tot -/4] 9 “American Sublime. Lands
cape Painting in the United States, 1820- 
1880” [tot 19/5]
■ RoyalAcademyof.Arts-Burlington 
House
Piccadilly - W1V 0DS London 
<00171/439.74.38 
ma-zo 10-18u
9 “Paris. Capital of the Arts 1900-1968” 
[tot 19/4]

Nederland

Amersfoort 

■ Armando Museum - De Elleboog- 
kerk
Langegracht36 - 3811Amersfoort 
<0033/461.40.88
di-vr ll-17u za-zo 12-17u
9 “De schoonheid van het kwaad” - 
Anselm Kiefer, Raffael Rheinsberg, 
Armando [tot 14/4]
■ Centrum Beeldende Kunst - Her
men Molendijk Stichting
Breestraat 1 - 3811 BH Amersfoort 
0033/461.87.46
di-vr 10-17u za-zo 13-17u
9“You’reOnlyStuckIfYouWanttoGet 
Out’ ’ - Anutosch [16/3 tot28/4] 9 Marcel 
Blekendaal [ 11/5 tot 23/6]
■ De Zonnehof
Zonnehof 8 - 3811 ND Amersfoort 
0033/463.30.34
di-za 10-17u zo!3-I7u
9 Frederic Matys Thursz - schilderijen 
[tot 14/4] 9 “Hell’s Bell’s” - Nicolas 
Dings [28/4 tot 2/6]

Amstelveen 

■ Cobra Museum voor Moderne 
Kunst
Sandbergplein 1-3 - Amstelveen 
0020/547.50.50- di-zo ll-17u 
9 “Corneille, Hongaars avontuur” [tot 
17/3] 9 “Zoltan & Madeleine Kerneny 
1943-1956. Vergeten kunstenaarspaar 
van Cobra” [22/3 tot 5/5] 9 “Retrospec
tieve Lucebert (1924-1994). Schilder, 
dichter” [tot 5/5] 9 “Retrospectieve Jan 
Wolkers” [10/5 tot 28/7] 
■ Museum van der Togt 
Dorpsstraat50-1182JE Amstelveen 
© 020/641.57.54 - do-zo 13-17u 
9 “Zijn paradijs. Retrospectieve” - Wout 
Muller [tot 7/4]

Amsterdam 

■ Arcam Galerie
Waterlooplein213 -1011 Amsterdam 
© 020/620.48.78 ■ di-za 13-17u 
9 “China in Town” [tot 6/4] 9 “Muziek 
onder dak” [13/4 tot 4/5] 9 “Haven
architectuur” [ 11/5 tot 2/6] 
• Amsterdams Historisch Museum 
Kólverstraat 92 -1012 Amsterdam 
0020/523.18.22 
mq-vr 10-17u za-zo ll-17u 
9“Amsterdam-Azië-Amsteidam.Destad 
en de VOC’[tot 31/8] 
■ De Oude Kerk
Oudekerksplein23 -1012 GXAmsterdam 
0020/625.82.84 
ma-za 13-17uzo 13-17u
9 "Epifyt" - Dinie Besems [tot 1/4] 
■ W139
Wamuxsstraatl39- 1012JBAmsterdam 
© 020/622.94.34 - wo-zo 13-18u 
9 "Concrete” - Maria Barnas, Dianne 
Hagen Ronny Heiremans, Lucas Leng- 
let. Els VandenMeersch, Katleen Vermeir 
[tot 10/3] 
■ Vlaams Cultuurhuis De Brakke 
Grond
Nes45 -1012 KD Amsterdam 
0020/622.90.14 
di-za 10-20u30 zo 13-17u 
9“Where.ArtontheMove”-MoBecha, 
David Neirinckx, Valérie Mannaerts, 
LieveDhondt,DirkSoete,VeerlePersijn, 
Linda Van Neck... [tot 12/5] 
■Art Singel 100
Singel 100 -1015 AD Amsterdam 
O 020/625.77.64 - wo-za 13-17u30 
9 André de Jong - schilderijen, tekenin
gen [tot 23/3]9MartaJedrysko-schilde- 
rijen [6 tot 27/4] 9 Liesbeth Rahder - 
schilderijen, beelden [4/5 tot 20/6] 
■ Galerie Paul Andriesse
Prinsengracht 116-1015 EAAmsterdam 
0020/623.62.37 
di-vr ll-18u za 14-18u
9 Jean-Marc Bustamante [tot 6/4] 9 Pieter 
Laurens Mol [13/4 tot 25/5]
■ Huis Marseille
Keizersgracht 401 - I016EKAmsterdam 
0020/531.89.89 - di-za Il-17u
9 ‘Toto’s van de koude grond” - Simone 
Nieweg.WoutBerger.HansScholtenJlan 
Singels, Laura Samsom-Rous/ 
’’www.eariyphotpgraphy.nl” [tot 26/5] 
■ Montevideo/TB.A
Keizersgracht264-1016EVAmsterdam 
© 020/623.71.01 - di-za 13-18u
9 “Say Hello to Peace and Tranquility’” 
- Andreas Gedin, Gary Hill, Teresa 
Hubbard&AlexanderBirchler,Franciska 
Lambrechts, Mike Marshall... [22/3 tot 
27/4]
■ ILoerakker Galerie
Keizersgracht380-lOlóGAAmsterdam 
0020/622.17.32 
wo-za 13-17u30
9 "Encounter" - Hans van Bentem, Tom 
Claassen, Takashi Kuribayashi, Pieter 
Kusters, Bastiene Kramer, Pjotr Müller, 
TomRosenboom, Henk Visch [tot 16/3] 
9 Maurice Braspenning, Rezi van 
Lankveld - schilderijen [23/3 tot 5/5] 
■ Galerie De Expeditie
Leliegracht 47 -1016 GTAmsterdam 
0020/620.47.58 
wo-vr I0u30-18u za 14-18u
9 “BookedOut” -MarinKasimir [tot 13/ 
4] 9 Jaroslaw Flicinski [20/4 tot 25/5] 
■ Ellen de Bruij ne Projects 
Rozengracht207A - 1016LZAmsterdam 
0020/530.49.94 
di-za 13-18u za 14-17u
9 Suchan Kinoshita [tot 13/4] 
■ Bureau Amsterdam - 
Rozenstraat 59 -1016 NN Amsterdam 
© 020/422.04.71 - di-zo H-17u
9 “Reversal Room” - Aernout Mik [tot 
17/3] 9 “Ask the Dust” - Par Stromberg, 
Magnus Monfeldt - video, schilderijen 
[24/3 tot 5/5] 9 Matti Braun [12/5 tot 
23/6]
■ De Praktijk
Lauriergracht 96 -1016 RN Amsterdam 
O020/422.17.27-wo-zal3-18u
9 "Heldeman" - Hans de Vries/ 
"Doggiedoggie"- Joep van Liefland [tot 
20/3] 9 “Orca” - Natasja Kensmil - schil
derijen [23Z3 tot 24/4] 9 Martin van 
Vreden [27/4 tot 29/5]
■ De Appel
Nieuwe Spiegelstraat 10 -1017 DE 
Amsterdam 
© 020/625.56.51 -di-za 12-17u 
9“AinsterdamRevisited"-Tobias Berger. 
Annie Fletcher, Lorenzo Benedetti [tot 
24/3] 
■ Slewe Galerie
Kerkstraat 105 A -1017 GD Amsterdam 
© 020/625.72.14 - di-za 13-18u
9 Paul Drissen, Krijn de Koning [tot 
23/3] 9 Peter Davis [30/3 tot 27/4] 
■ AdK Actuele Kunst
Prinsengracht534 -1017KJ Amsterdam 
© 020/320.92.42 - do-za 13-17u30 
9 Margriet Thissen - tekeningen [tot 7/4] 
■ Aschenbach & Hofland Galleries 
Bilderdijkstraat 165 C -1053 KP Am
sterdam 
© 020/412.17.72 - do-zo 13-17u 
9 “Residue” - Jasper Krabbé [tot 16/3]

■ Stedelijk Museum
Paulus Pooerstnat 13 -1071 CXAmstenkim 
© 020/573.29.11 ■ di-zo ll-17u
•‘In collectie: Christian Ludwig Altersee” 
- schilderijen [tot 1/4] 9 Sam Taylor- 
Wood - fotografie, films [tot 1/4] 9 
"Gemeenteaankopen toegepaste kunst" 
[tot 7/4] 9 “1001 Nacht’ - David Bade, 
Lisa Couwenbergh, Kees de Goede, 
Guido Lippens, Mai van Gers, C.A. 
Wertheim [tot 7/4] 9 Ad Snijders - schil
derijen [tot 14/4] 9 ‘Tour de France” - 
Kamagurka/LucZeebroek-tekeningen, 
schilderijen [tot 12/5] 9 “Conceptuele 
kunst. Overzicht in Nederlands bezit 
1965-1975” [20/4 tot 23/7]
■ Van Gogh Museum
Paulus Potterstraat 7 -1071CX Amsterdam 
© 020/570.5252 - dagehjks 10-18u 
9 “Van Gogh en Gauguin” [tot 2/6]
•Rijksmuseum

Stadhouderskade42-10717DAmsterdam 
1)020/674.70.00-ma-zo 10-17u
9 ‘Toto’s uit verre landen. Uit de Natio
nale Fotocollectie en van Ferry André de 
la Porte” [tot 7/4] 9 “De geschilderde 
geheimen van Michael Sweerts (1618- 
1664). Schilderijen en etsen” [tot 20/5 ] 9 
"Zuid-Afrika op de kaart. De Atlas 
Gordon” [13/4 tot 14/7]
■ Stkhting KunstenOpcnlrare Ruimte 
Ruysdaelkade 2 -1072 AG Amsterdam 
0 020/672.25.25 - dagelijks van zons
ondergang tot zonsopgang
9 “Juke[box]house” - Eva Knutz & 
Gabrielle Marks [tot 28/4]

Apeldoorn________

■ Stichting Archipel
Zwaardvegersveld17-7327GLApekIoom 
© 055/57&55.55- do-zo 13-17u
9 “Bergen en dalai” - Krain Trenkel [16/3 
tot 14/4]

Arnhem

■ Historisch Museum Arnhem
Bovenbeekstraat 21 - 6811 CV Arnhem 
D026/442.69.00-di-zal0-17uzoll-17u 
9 ‘Topstukken. Aardewerk van T.A.C. 
Colenbrander(1841-1930)”[22Z3tot23/6]
■ Museum voor Moderne Kunst 
Utrechtseweg 87-6812AA Arnhem 
<0026/351.24.31 -di-za 10-I7uzo ll-17u 
9 “Dick Ket (1902-1940)” [tot 15/4]

Breda ____________  

ü Lokaal 01
Kloosterlaan 138 -4811EE Breda 
D076/514.19.28-do-zo 13-17u
9 “Volume Hl” - Marcel Kronenburg. 
Adam Colton, Roel Meelkop [tot 17/3] 9 
“Logos” [12/4 tot 18/5]
■ De Beyerd - Centrum voor Beel
dende Kunst
Boschstraat 22- 4811GH Breda 
<D076/529.99.00-di-vrl0-17uza-zol3-17u 
9 “A Century of Posters. 400 affiches uit 
privéverzarnelingLeCOultre’7”Attached. 
16videoaffichesvan 1 minuut”[tot24/3]

Delft ____________________  

■ Stedelijk Museum Het Prinsenhof 
St. Agathaplein 1 - 2611 HR Delft 
© 015/260.23.57
ma zo 13-17u di-za 10-17u
9 “Schatten in Delft. Burgers verzamelen 
1600-1750" [11/4 tot 14/7]

Den Haag_______________________

■ Stroom hebk
Spui 193-195 - 2511 BNDen Haag
< D 070/365.89.85 - ma-za 12-17u
9 “Kritische utopisten. Idealen en prak
tijk” - Nils Norman, Ocean Earth, One 
Architecture+Berend Strik, Kyong Park 
[tot 27/4]
■ Gemeentemuseum Den Haag - 
Stadhouderslaan41 -2517HVDen Haag 
<0070/33811.11 -di-za9-21uzpma9-18u
9 “Minimal Art” - Donald Judd, Cari 
Andre, Sol LeWitt... [tot 31/3] 9 Sara 
Blokland, Marjoleine Boonstra, Julian 
Germain - fotografie/’Schijngestalten” - 
Hannah van Bart - schilderijen, tekenin- 
gen[tot28/4]9“Gerrit Willem Dijsselhof 
(1866-1924). Dwalen door het paradijs” 
- vormgeving [tot 12/5] 9 “Dromen van 
Holland”-Monet, Liebermann. Signac... 
[tot!2/5]9“ChristobalBalenciaga(1895- 
1972)”-mode [6/4 tot 1/9]

Diepenham_____________________

■ Kunstvereniging Diepenheim 
Grotestraat 17 - 7475 AA Diepenheim 
<£> 0547/35.21.43
di-vr 12-17u za-zo 14u30-17u
9 Sjoerd Buisman [tot 5/5]

EgmondaanZee_________________

■ Galerie Conny van Kasteel 
N<x>rderstraal4 -1931 EVEgmondaanZee 
1)072/506.71.51 -do-zo 15-19u
9 Jean Mauboulès, Many Teeuwen - 
beelden, wandobjecten [tot 24/3]

Eindhoven___________________ 

■ ME Art Foundation
Emmasingel20- 5611 AZ. Eindhoven 
© 040/296.16.63
ma-vr 10-18u za H-17u zo 13-17u
9 “Apartment” -Marek Walczak, Martin
Wattenberg [tot 30/3]

Gouda__________________________

D
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■ De Verborgen Tijd, Museum voor 
Hedendaagse Kunst
Nieuwe Markt I -2801 GP Gouda 
D 0182/52.07.46 - za 14-17u zo 15-17u 
9 Kees Vossestein - schilderijen, tekenin
gen [tot 7/4] 9 Sanne Danken - installatie
[13/4 tot 26/5] 5 3



■ Museum het Catharina Gasthuis
Oost haven 9 - 2801 PB Gouda
© 0182/58.84.40
ma-za 10-17uzo 12-17u
• “Het geheim van Gouda. De grootste 
tekeningen van wde wereld" [ 16/3 tot 1616]

Groningen______________________

■ Groninger Museum
Museumeiland 1 - 9711 ME Groningen 

050/366.65.55
di-zp 10-17u
• “Getekend dagboek” - Bas Meerman 
[tot 3/4] • "Tlya Repin (1844-1930). Het 
geheim van Rusland” [tot 7/4] I 
“Immortality Suite” - Paul Perry [tot 17/ 
4] • “Naughty by Nature (not cos’I hate 
ye)” - Erik van Lieshout [28/4 tot 8/9] • 
“Stadspaleizen.Borgbewonersindestad” 
[23/3 tot 15/9]

Haarlem________________________

■ Frans Halsmuseum-
Groot Heiligland 62- Haarlem 
© 023/511.57.75 
ma-za ll-17u zo 13-17u
* “Brutto Husto. Bloemen in het Frans 
Hals Museum” [23/3 tot 5/5] • “Jacob 
van Ruisdael (1628-1682). De revolutie 
van het Hollandse landschap" [27/4 tot 
28/7]
■ Verweyhal
Grote Marh- Haarlem 
© 023/516.42.00 
ma-za ll-17u zo 13-17u
• “Kunst van Cobra”/”Tekeningen en 
schetsen van Isaac Israels (1865-1934)” 
[tot 5/5]
■Vleeshal
Grote Marki- Haarlem 
<£>023/511.57.75 
ma-za ll-17u zo 13-17u
I Rob Johannesma - video [tot 24/3] I 
Céline van Balen [tot 14/4] • "Japan- 
foto’s”-Hellen van Meene [20/4 tot 16/ 
6] • “Ontvelde plekken” - Ronald 
Cornelissen, Joe Coleman, Phoebe 
Gloeckner, David Bade, Elise Take... 
[6/4 tot 16/6]
■ Motive Gallery
Brugwal 7 - 2011BD Haarlem 
(£023/545.15.53 
do-za 13-17u zo 14-17u
* ‘Take Out Your Shirt, Lie Down” - 
Siree van der Velde [tot 17Z3] • “x 4 
tekeningen” - Walter van Broekhuizen, 
André Groothuizen, Aleksander 
Komarov, Werner Mannaers [23/3 tot 
14/4]
■ Teylers Museum
Spaame 16 - 2011 CH Haarlem 
<£023/531.90.10 
di-za 10-17u zo 12-17u
► “Het verdwenen museum. Natuur
historische verzamelingen 1750-1850” 
[tot 9/6]
■ ABC Architectuurcentrum
Groot Heiligland47- 2011EP Haarlem 
<£023/534.05.84 
di-za 12-17uzo 13-17u
• “Meer dan moderne architectuur” - 
Hans ter Hoek - fotografie [tot 24/3] • 
Mill Architecten, André Kruijsen [tot 

21/4]

Hattem__________________________

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

Heerlen_________________________

■ Stadsgalerij Heerlen
Raadhuisplein 19- 6411HK Heerlen
<£045/560.44.49
di-vr ll-17u za-zo 14-17u
• “Lijn = Vorm = Inhoud" - Ansuya 
Blom, Moritz Ebinger, Otto Egberts, 
Helen Frik, Charlotte Schleiffert, Michael 
Tedja... - tekeningen [tot 5/5]

Heino/Wijhe_____________________

■ Hannema-de Stuers Fundatie
kasteel Het Nijenhuis - 8131 Heino/Wijhe 
© 0572/39.14.34 - di-zo ll-17u
• “Keuze uit de collectie” [tot 17/3] • 
“Kunst in ballingschap. Vlaanderen, 
Wales en de Eerste Wereldoorlog” [31/3 
tot 2/6]

Hilversum 

•Goois Museum
Kerkbrink 6 -1211BX Hilversum 
<£035/629.2826
• “Groeten uit Hilversum” [tot 2/6]

Laren______________________

■ Singer Museum
Oude Drift 1 -1251 BS Laren 
<£035/539.39.39 
di-za ll-17uzo 12-17u
D'Liefdevolgadeslaan"-JacobiendeRooij 
- schilderijen [tot 21/4] * Marjan Plug - 
schilderijen [28/4 tot 2/6]»“Van Barbizon 
tot Laren. Kunstenaarskolonies in Europa” 
[103 tot 10/6]

Leeuwarden_____________________  

•Princessehof Leeuwarden
Grote Kerkstraat 11 -^ll DZLeeuwarden 
<£058/212.74.38
ma-za 10-17u zo 14-17u
• “Safe Ceramics” - Matty Vroegop, Ed 
Schoonveld [tot 1/4] • “Liefde voor 

Neptunus”-Janine Schimkat-keramiek 
[16/3 tot 12/5] • “Retrospectieve Chris 
Lanooy (1881-1948)” - keramiek [16/3 
tot 20/5]
■ Fries Museum
Turfinarkt 11 - 8911KS Leeuwarden
< £058/255.55.00 - di-zo ll-17u
>‘De kleine parade. lOjaarkunstperiodiek 
Praktikabel. Het slotoffensief van 80 kun
stenaars” [tot 31Z3] F “De rode wolk. 
Hoogtepunten collectie Friese kunst 20ste 
eeuw” [tot 31/3] F “De Grote Hoop. Ne
derlandse kunst 1960-2001” [tot 14/4] F 
“Jeanne Bieruma Oosting (1898-1995). 
Grafiek uit de Parijse jaren” [tot 26/5]

Leiden_________________________

■ Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28 - 2311EW Leiden 
© 071/51631.36- di-zo 10-17
F “Dubbelfocus; Nederlandse opgra- 
vingsfoto's 1900-1940" [tot 29/9]
■ Centrum Beeldende Kunst
Hooglandse Kerkgracht 19-21 - 2312 HS
Leiden
(£071/51653.69-wo-zal2-17udol9-21u 
F “Bewegend beeld”-Danielle Kwaaitaal. 
DJ Dimitri, Quirine Racké, Helena 
Muskens, Dan Oki, Sandra Steile [tot 303]

Maastricht______________________  

•Bonnefantenmuseum
Avenue Céramique 250- Maastricht 
© 043/329.01.90 ■ di-zo ll-17u 
F “Philip Guston. Schilderijen 1973- 
1979” [17/3 tot 8/12]
■ Hedah op wisselende locatie 
Parallelweg 101 Maastricht-do-zo 13-17u 
F “My Pretty Sugar Sailor” - Anthea 
Bush, Servet Koçyigit [23/3 tot 14/4] 
■ Marres Centrum Beeldende Kunsten 
Capucijnenstraat 98 - Maastricht 
© 043/327.02.07-do-zo 13-18u 
F’HortusppjectlII; Hortus Ludi”-Bik Van 
der Pol, Lara Almarcegui, Jason Cobum, 
Sabine Homig, Alette de Jong, Arnold 
Mosselman, Frans Postma., [tot 24/3]
■ Centre Céramique
AvenueCérumique50-6221KVMaastricht 
<£043/350.5600
F “Archief voor nooit uitgevoerde plan
nen. Afdeling Lappen Stof’ - Anne van 
den Bosch [23/3 tot 20/4]

Nijmegen_______________________

■ Museum Het Valkhof
Keljkensbos 59 - Nijmegen 
<£024/360.8805-di-vrl0-17uzarzol2-17u 
F “Kind en kunst IV. De hemel een dak” 
- Wilma Sommers, Rob Sweere, 
MVRDV, Urban Affairs... [tot 2/6]

Oss

■ Museum Jan Cunen
Molenstraat65 -5341 GC Oss 
© 0412/62.93.28 - di-zo 12u30-16u30 
F Isabelle Simons - tekeningen [tot 26/4] 
F “Beneden de rivieren. Brabantse kun
stenaars uit de collectie” [3/3 tot 12/5] F 
"Ossensia - in the Meantime” - Ellen 
Ligeteringen, Federico d’Orazio, Mijke 
van Griensven, Jannie van Huizen, Dan 
Geesin. Barend van Hoek, Henri Jacobs, 
Maja von Hanno [tot juni 2003]

Otterio

■ Kröller-Müller Museum 
Houtkampweg 6 - 6731AW Otterio 
© 0318/59.1Z41 - di-zo 10-17u
F “Hommes de valeur. Henri Fantin- 
Latour, Odilon Redon en tijdgenoten” 
[30/3 tot 26/5]

Roermond______________________

■ Stedelijk Museum Roermond
Andersonweg 4 - 6041 JE Roermond 
<£0475/33.34.96-di-vrll-17uza-zol4-17u
F “De gouden eeuw van Gelre” [tot 28/4]

Rotterdam______________________  

•Las Palmas
Wilhelminakade 66 - Rotterdam 
© 020/523.15.23 - dagelijks ll-18u
F “Commitment Een keuze uit driejaar 
FondsBeeldende Kunsten, Vormgeving 
en Bouwkunde” [5 tot 20/5]
■RAM
Blekerstraat 10 - 3011 CH Rotterdam 
© 010/47676.44 - do-zo 13-18u 
FBrianMaguire, Jurgen Bey, John van ‘t 
Slot Karin Arink [tot 21/4]
■ Museum Het Schielandshuis
Korte Hoogstraat 31 -3011GK Rotterdam 
<£01QQ17.67.67-di-vrl0-17uza-zoll-17u 
F “Batavia, VOC-stadinde Oost Prenten 
en tekeningen uit de Atlas Van Stolk” [tot 
16/6]
■ Nederlands Foto Instituut
Witte de Withstraat63-3012BN Rotterdam 
© 010/213.20.11 - di-zo ll-17u
F Marjaana Kella [21Z3 tot 1/5] F “Retro
spectieve Luigi Ghirri 1972-1992” [tot 5/ 
5] F Eric van der Schalie & Gilgian 
Gelzer[4/5totl2/6]F‘'TheFtlmLounge” 
[12/5 tot 30/6]
■ TENT. Centrum Beeldende Kunst 
Rotterdam
Wttede Withrtmat50-3012BB Rotterdam 
© 010/413.54.98 - di-zo H-I8u
F Mathieu Ficheroux - tekeningen [tot 
24/3] F “Streetwise” - Désirée Palmen 
[tot 24/3] F Noëlle Cuppens [1 tot 31/3] F 
David Merritt [tot 14/4]
■ Kunsthal Rotterdam
Westzeedijk 341 - 3015AA Rotterdam 
<£010/440.03.01 -di-za 10-17uzoll-17u
F “Sem Presser (1917-1988). Hier is 
Cannes”- fotografie [tot24/3] F “Mobiel 
dromen. Ontwerpen voorbij de slaapka- 
mef ’ - Jurgen Bey, Merijn Bolink, Hella 
Jongerius, Claudy Jongstra, Fransje Kil- 
laars, WimPoppinga... [tot31/3]F“Still 
Lifes" - Irving Penn - fotografie [tot 7/4] 
F“KeesMaks(1876-1967).Schildervan 
het mondaine leven” [tot 21/4] F "Siera- 
den uit de Oriënt De collectie Van der 
Staf’[tot 28/4]
■ Chabot Museum
Museumpark 11 - 3015 CB Rotterdam 
(£010/436.37.13-di-vr ll-16u30za 11- 
17uzo 12-17u
F “Moderne meesters. Picasso, Klee, 
Kokoschka, Van Dongen, Toorop, 
Chabot e.a.” [tot 2/6]
■ Nederlands Architectuurinstituut 
Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam 
(£010/440.12.00-di-zal0-17uzoll-17u 
F “Clip City. Ruimte, architectuur en de 
stad in muziekvideo’s” [tot 14/4] F “De 
Grote Projecten. Nederlands architectuur
beleid in perspectief’ [tot 5/5] F UN 
Studio [12/5 tot 11/8]
■ Museum BoijmansVanBeuningen 
Museumpark 18-20-3015 CX Rotterdam 
<£010/441.94.00
di-za 10-17u
F “Henry Van de Velde & Co.” - vorm
geving [tot 14/4] F “Buiten Zinnen” - 
Carsten Holler, Maurizio Cattelan, 
Wormhole 2/”Retinal. Optical. Visual 
Conceptual. MappingDuchamp.Richard 
Hamilton met gastconservatoren Sarat 
Maharaj en Ecke Bonk”/”Weke delen 
(Stadscollectie Rotterdam” - Joep van 
Lieshout, Amie Dicke, The Cookery 
Club, Ewoud van Rijn [tot 21/4] F 
“Bedrijfsfotografie” - Wally Elenbaas, 
Ine Larners, Edgar Cleyne [1/5 tot -16]

Schiedam _____________________

■ Stedelijk Museum Schiedam
Hoogstraat 112 - 3111 HL Schiedam 
<£010/246.36.66 
di-za ll-17u zo 12u30-17u
F “Between the Two of Us” - Henk 
Visch, Richard Deacon [tot 24/3]

‘s-Hertogenbosch________________

■ Noordbrabants Museum
Wrwersstraat41 -5211HT's-Hertogenbosch 
(£<J73/687.7800-di-vrl0-17uza-zol2-17u 
F “Van Pasie tot Pasen. Lijden- 
voorstellingen in de Nederlanden 1450- 
1900” [tot 7/4] F “Liefde op het eerste 
gezicht Nederlanders kiezen hun favo- 
riete vrouwenportref ’ [27/4 tot 8/9] 
■Artis
Bœdwddweg471-5211VK'sHertogerbosch 
© 073/613.50.52 - vr-zo 13-17u
F “Pre-Fab Nr. 1/Nr. 2” - Wolfgang 
Plöger. Martina Florians, Mari jke Heine, 
Sven t Jolie, Peter van Houten, Red 
Pelon, Muriel Musa... [tôt 14/4]

Sittard__________________________

■ Museum Het Domein
Kapittelstraat 6-6131 ER Sittard 
© 046/451.34.60 - di-zo ll-17u
F “Machines en tekeningen van Gerrit 
van Bakel (1943-1984)” [tôt 17/3] F 
"Pharmagenic Decline (You won’t suf- 
feranyharm)”-EylemAladogan-instal- 
latie, tekeningen/”Je f aime... moi non 
plus” - videoscreening [24/3 tot 20/5]

Tilburg_________________________

■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
Dunantstraat 1 - 5017 KC Tilburg 
<£013/584.10.10
di-vr 10-17u za-zo 13-17u do 10-21u
F Ru van Rossem [tot 7/4]
■ FAXX Podium voor Hedendaagse 
Kunst
"Stimuleringsprijs Beeldende Kunst van 
de gemeente Tilburg 2001” - Carolina 
Veerkamp, Reinhart F. Voulon [tot 7/4]
■ Stichting De Pont
Wilhelminapark 1 - 5041EA Tilburg 
© 013/543.83.00- di-zo ll-17u
F ‘Calendarium” - Rudy J. Luijters [tot 
21/3] F “Carbon” - Lothar Baumgarten 
[tot9/6]FRaoul De Keyser- schilderijen, 
tekeningen [30/3 tot 7/7]
■ Nederlands Textielmuseum
Goirkestraat 96 - 5046 GN Tilburg 
£013ö3674.75-di-vrl0-17uza-ZP12-17u 
F “Het bizarre beeldenbos. Kunst- 
tentoonstelling voor jong en oud” - Tom 
Claassen, Hilde Foks, Nico Parlevliet, 
Elizabeth van de Akker... [tot 18/9]

Uden ___________________

■ Museum de Pronkkamer
Mondriaanplein 16- 5401 Uden 
<£0413/2679.47
wo-vr 14-17u30 za-zo 13-16u30
F “Het Talens Palet2002” [16 tot 30/3] F 
Jan de Bie/”Kunst h(oren)” - Peter van 
Loon... [6/4 tot 16/6]
■ Museum voor Religieuze Kunst 
Wrrstenburg 1 - 5401A7. Uden 
<£0413/26.34.31 -di-vrl0-17uzarwl3-17u 
F “Ikonen in de abdij” [tot 7/4] F “Kunst 
zonder kerk. Nederlandse christelijke 
kunst uit de Rijkscollectie 1980-1990” 
[20/4 tot 9/6]

Utrecht_________________________

■ Centraal Museum
Agnietenstraat 1 - 3512 XA Utrecht 
©030/236.23.62- di-za 10-17uzo 12-17u 
F “For the One and for the Many” - Carel 
Blotkamp [tot 17/3] F “Juicht, beneden
ste deelen der aarde!” - Karin van Dam 
[tot 12/5] F “The Videoshow” [16/3 tot 
26/5] F “Verborgen verzameling” [tot 2/ 
6] F “Het Utrechts schip” [23/3 tot 2/6] F 
“Oogcontact’ - Anna Frydman - teke
ningen [23/3 tot 18/6] 
■ Huis a/d Werf
Boorstraat 107- 3513 SE Utrecht 
<£030/231.53.55 
dagelijks 14-20u
F “www.idealepartij.nl” - Moniek 
Toebosch (site aktief vanaf 1 april) in het 
kadervanFëstivala/dWerf[16/5tot25/5]

Venlo ____________________

■ Museum Van Bommel-Van Dam 
DekenvanOppensingel6-5911 ADVenlo 
(£077/351.34.57
di-vr 10-16u30 za-zo 14-17u
F “Konstantin S. Mel’nikov, Russisch 
architect(1890-1974)”[tot31/3]F“Genio
e Follia” [3/5 tot 30/6]

Vlieland

■ Museum Tramp’s Huys 
Dorpsstraat 99 - 8899AD Vlieland 
(£0562/45.1600
di-vr ll-17uza-zo 14-17u
F “Op Vlieland” - Frida Holleman - aqua
rellen [tot 1/4] F “Gasten schilderen 
Vlieland” [tot 6/4]F“Subtielinzwart-wif’ 
-Ton Veltman, Eliot Allsop[12/4 tot 8/6]

Vlissingen_______________________

■ W3Galeriesen W#AK-deWiliem3
Kunstcentrum
Oranjestraat 2A/4 - Vlissingen 
© 0118/41.55.05 - do-zo 12-17u
F ‘Global Chair" - Luk Berghe/Bart 
Vandevijvere-schilderijen/HilariusHofstede

- installatie [tot 14/4] F Martin McNamara/ 
RobNegeer-fotografie[24/tot21/4]DTimo

Martijn Baerwaldt [tot 21/4]
■ Watertoren Centrum voor Heden
daagse Kunst
Vlissingseweg239-4381 CGVlissingen 
© 0118/41.55.05 - do-zo 12-17u
F“Decompressie”-KarinVanPinxteren, 
Frank Havermans, Frank Malcorps, Paul 
van Osch, Monique Camps [tot 14/4]

Widrum____________________________  

■Stiditing Borg Rusthoven
Rijkswedg 39 - Widrum - 
<£0596/57.27.62-za-zo 13-17u
F “Domus” - Liesbeth Peeters - installa
ties, tekeningen [14/4 tot 12/5]

Zeewolde________________________

■ De Verbeelding kunst landschap na
tuur
De Verbeelding25-3892HZTeewMe
<£(06/572.7037
di-vr 11-17uza-zo 12-17u
F ‘There Are Those Things That Move 
Outside of Motion” - Lawrence Weiner 
[tot 31/3]

Zwolle__________________________

■ Galerie Het Langhuis
Goudsteeg 8 - 8011PP Zwolle 
© 038/421.52.68 - do-zo 13u30-17u
F “Reuring” - Saskia Boelsums, Peter
Veen [tot 30/3]

Oostenrijk

Klosterneuburg__________________

■ SammlungEssl
Airfeldstrasse 17-23-3400Klosterneuburg 
£02243/41.0338-di-zol0-19uwol0-21u 
F“Photc/ArtattheEsslCollection”-Tracey
Moffatt, Alfons Schilling, Marie-Jo
Lafontaine. Bettina Rheims... [tot 30/6]

Wien

■ Kunsthalle Wien
Karlsplatz -1040 Wien
(£01/521.89.33-dagelijks iai8udoI0-20u 
F “A Laundry Woman” - Kim Sooja [tot 
28/4]
■ Generali Foundation
Wiedner Haupstrasse 15 -1040 Wien 
(£01/504.9880
di-vr ll-18u do ll-20u za-zo ll-16u
F “Violence is at the Margin of All 
Things. Subject Relations, Political 
Militancy andArtisticProcedures”-Gerd 
Arntz, Linda Bilda, Katja Eydel, Freies 
Fach, Yvonne Rainer, Seth Tobocman, 
Klaus Weber... [tot21/4]F Adrian Piper 
[8/5 tot 25/8]
■ Kunsthalle Wien,Museumsquartier
Museumplatz 1 -1070 Wien 
(£01/521.8933-dagelÿksl0-18udol0-20u 
F Yayoi Kusama [tot 28/4] F “Capital & 
Karma Contemporary Positions in Indian 
Art” [29/3 tot 9/6]

Spanje

Barcelona

■ Centre de Cultuira Contemporania 
de Barcelona
Montalegre 5 - 08001 Barcelona
<£093/306.41.00
F "Tirana/Tyranny" [tot 28/4] F ‘The 
Inner City” [27/3 tot 30/5]

■ Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona
Plaça dels Angels 1 - 08001 Barcelona 
<£093/412.08.10
wo-vr 12-20u za 10-20u zo 10-15u
F Raymond Pettibon/ “Fifty-one Years” 
- David Goldblatt [tot 11/4] F “Malas 
Formas” - Txomin Badiola [ 15/3 tot 2/6]

F “Sonic Process” [3/5 tot 1/7]
■ Fundado Antoni Tapies
Arago 255 - 08007Barcelona 
© 03/487.03.15 - di-zo ll-20u
F “Asger Jom (1914-1973)” [tot 21/4] F 
‘Contemporary Arab Representations” 
[2/5 tot 14/7]

Zwitserland

Aarau

•AargauerKunsthaus 
Aargauerplatz - 5001 Aarau 
© 062/835.23.30 - di-zo 10-17u
F “Kunst 1972” - Markus Müller, Paul 
Agustoni.AntonEgloff.FelixHoffmann, 
Hans Josephsohn... [17/3 tot 14/4] F “In 
Aarau geboren” - Kari Ballmer, Hugo 
Suter [tot 5/4] F “Die interaktiveBaustelle 

vrat Andreas Hofer" [23/3 tot 5/5]

Basel __________________________

■ Museum fur Gegenwartkunst 
St. Alban-Rheinweg 60 -4010Basel 
© 061/272.81.83 - di-zo 10-17u
F Richard Prince [tot 24/2]

Bem_________________________  

•Kunsthalle
Helvetiaplatz 1 ■ 3005Bem
<£031/351.00.31-di 10-21uwo-zol0-17u
F “Basics” [23/3 tot 28/4] F Done Ruegg 
[11/5 tot 16/6]

Freiburg________________________

■ Kunstverein Freiburg
Dreisamstrasse 21 - 79098Freiburg 
© 0761/349.44 - di-zo ll-17u
F Dirk Skreber [tot 14/4]
■ Fri-ArtCHitred’Art Contemporain
Petites-Rames 22 -1700 Fribourg 
(£037/23.23.51-di-vr 14-18uza-zol4-17u
FValentinCarron,StevenParrino[tot24/3]
F "Architecture of Emergency" - Shigeru 
Ban, SamuelMockbee,Michael Rakowitz 
[7/4 tot 26/5]

Lugano_________________________

■ Galleria Gottardo
Viale Stefano Franscini12-6901Lugano 
© 091/80&19.88 - di-za 10-17u
F“Etemity has noDoorofEscape. Oeuvres 
d’artbrutdelacollectionEtemod-Mermod 
de Lausanne” [tot 30/3]

Zürich 

•MigrosMuseumfürGegenwartskunst 
Ummatstrasse 270- 8005Zurich 
<£01/277.20.50-di-vrl2-18uza-zoll-17u 
F ‘The Collective Unconsciousness” - 
Absalon, Kerstin Kartscher, Katya San
der, Fabrice Gygi,... [tot 31/3] 
■ Kunsthaus Zürich
Heimplatz 1 - 8024 Zurich 
(£01/251.67.65-di-dol0-21uvr-zo!0-17u
F“WiiliamTumer(1775-I851)” [tot 26/5]
■ Museum fiirGestaltung
Austellungsstrasse 60 - 8031 Zurich 
£01/446.21.11-di-vr 10-18uza-zol0-17u 
F "Trix und Robert Haussmann. Ein 
alphabetizscher Spaziergang" [tot 26/5]
■ Museum Bellerive
Höschgasse 3 - 8034 Zurich 
£01/383.43.76 
di-do 10-20u vr 10-17u za-zo ll-J7u 
F "GewaltBilder. Gewalt in der
Gegenwartskunst” - Breda Beban, 
Lucinda Devlin, Christoph Draeger,.../ 
’’Cache-cache Camouflage” [tot 19/5]

De volgende Witte Raaf verschijnt 
op 15 mei 2002. Gegevens voor de 
agenda moeten binnen zijn vóór 
15 april 2002 op het postbusadres: 
Postbus 1428,1000 Brussel 1.
Thenext issue of De Witte Rarftwillbe 
releasedon 15May2002. Please send 
yourinformationbeforel5 April2002 
to: Postbus 1428, B-1000Brussel 1.

DEWEER 
ART 
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Deweer Art Gallery presenteert de one-man show

Tony Cragg 
Nieuwe Sculpturen
9 maart -14 april 2002 (gesloten op Pasen, 31.3)

Deweer Art Gallery, Tiegemstraat 6A, B - 8553 Otegem / woe-zon., 14-18 u. en op afspraak 
Tel.: +32.(0)56.644893 / Fax.: +32.(0)56.647685 / Email: deweer@artsite.be
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inhoudsopgave Colofon
NUMMER 90 - MAART-APRIL 2001 VOORAF UITGEVERIJ

■ 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 professionele samenle
ving ■ Rosalind Krauss De dood van de vakkennis en de kunst
vaardigheden ■ Steven Jacobs Primitieve kunstgeschiedenis 
Verhalen van waanzin, zelfmoord, magie en misdaad

■ 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/TWRvzw
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 91 - MEI-JUNI 2001 MET DE STEUN VAN

■ Jouke Kleerebezem In Media Omnia ■ Gert Verschraegen 
Het onzichtbare medium ■ Jeff Wall Monochromie en foto- 
journalistiek in On Kawara’s Today-schilderijen ■ Sven 
Lütticken De herhalingen van Pierre Huyghe Over de eeuwige 
terugkeer van een scheepsramp en de remake van een bank
overval ■ Thierry de Duve Museumethiek na Broodthaers: 
een naïeve theorie ■ Camiel van Winkel Dertig jaar buiten de 
perken Gesprek over Sonsbeek 71 met Cor Blok, Judith Cahen 
en Lambert Tegenbosch ■ Dirk De Schutter Ter vervolma
king van het nieuwe Vlaanderen

Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
Administratie Kunst

NUMMER 92-JUU-AIÏGUSTUS 2001

De Mondriaan Stichting

M
Mondriaan Stichting 

(Mondriaan Foundation)

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

■ Dirk Pültau Pocassi ■ Jeroen Boomgaard De tijd na het 
grote gelijk ■ Marc De Kesel Een antitotalitair subject Over 
Slavoj iitek, 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. Thepassing 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 Overmodefoto ’s, supermodellen 
en pornografie ■ Vivian Liska Wat weet de literatuur? ■ 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

NUMMER 95 - JANUARI-FEBRUAR12002 

■ Bart Verschaffel De wereld van het landschap ■ Dirk 
Lauwaert De weke ruïne in het mulle gruis De Eastern, of de 
western van Europa ■ Steven Jacobs Kleine esthetica van 
het neo-pittoreske Ruimtelijke ontwikkelingen en artistieke 
representaties van de rafelrand tussen stad en natuur ■ Luc 
Deleu Inbreiding versus uitbreiding: Antwerpen, Renovatie 
van de oude haven met een getijdendok, 2001 ■ Allan Sekula 
De trieste wetenschap: deel 1 ■ Sven Lütticken Diamanten
zee, elektrische aarde, nieuwe oceaan Over Doug Aitken ■ 
Sven Sterken Van penseel tot pixel Immersie en interactie in 
de twintigste-eeuwse lichtkunst

De Vlaamse Gemeenschapscommissie 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

WOOFOSTEDELIJK GEWEST mmuarman
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE •

AUTEURS

■ Mare De Kesel Studeerde filosofie en theologie aan de 
KU Leuven en is momenteel verbonden aan de Artevelde- 
hogeschool Gent. Publiceerde in 1994 een boek over 
Georges Bataille (De sfinx van de sociologie) bij Acco, en 
in 1998 de essaybundel Wij, modernen. Essays over sub
ject & moderniteit bij Peeters. Bij Acco verschijnt binnen
kort van hem Eros & Ethiek. Jacques Lacan begrepen van
uit zijn zevende seminarie.
■ Mike Kelley Beeldend kunstenaar gevestigd in Los 
Angeles.
■ Dirk Lorre Doctor in de psychologie, doctoreerde rond r 
het thema van de psychoanalytische opvoeding. Speciali
seerde zich in marktonderzoek bij kinderen (Censydiamfor 
Kids). Is vandaag zelfstandig consultant in multinationals 
over de nieuwe familie en kidsmarketing.
■ Sven Lütticken Kunsthistoricus en kunstcriticus, publi
ceert regelmatig diverse tijdschriften, waaronder Artforum, 
Afterimage en New Left Review. Redactielid van De Witte 
Raaf.
■ Bart Meuleman Maakt theater en schrijft tegenwoor
dig over poëzie, politiek en popmuziek. Redactielid van De 
Witte Raaf.
Hl Frank Vande Veire Filosoof. Van hem verscheen in 1997 
de essaybundel De geplooide voorstelling. Essays over kunst 
in de boekenreeks De Gelaarsde Kat (Yves Gevaert, uitge
ver). In het voorjaar verschijnt van hem Als in een donkere 
spiegel. Een inleiding in de moderne filosofie van de kunst 
(SUN, Nijmegen).
• Bart Verschaffel Filosoof. Hij doceert architectuur- 
theorie aan de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van 
de Universiteit Gent. Redactielid van De Witte Raaf. 
( )bart.verschaffel@rug.ac.be
• Katrien Vloeberghs Assistent jeugdliteratuur aan de 
Universiteit Antwerpen (UIA). Ze bereidt een doctoraat voor 
over de dislocatie van de topos van het kind in de heden
daagse jeugdliteratuur. Voor het vaktijdschrift Leesidee 
jeugdliteratuur recenseert zij kinder- en jeugdboeken.

PRAKTISCHE GEGEVENS

ISSN
0774-8523
BTW nummer
BE 456.630.567
Verschijningsritme
Tweemaandelijks
Planning 
nummer 97 
nummer 98 
nummer 99 
nummer 100 
nummer 101
Oplage 
17.000 ex.

verschijnt
15 mei 2002
15 juli 2002

15 september 2002
15 november 2002

15 januari 2003

deadline
15 april 2002
15 juni 2002

15 augustus 2002
15 oktober 2002

15 december 2002

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 3138 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

MICHAEL DE KOK
22 februari t/m 6 april
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LUDWIG
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26 april t/m 15 juni
gesloten op 1-9-10-11 mei
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GAGARIN
The artists in their own words

De kunstenaars in hun eigen woorden

Volume 2# 2
fourth issue

Volume 1#1 mei 2000 JUAN MUNOZ - MARIA SEREBRIAKOVA 

GUY ROMBOUTS - MARLENE DUMAS - STEPHAN BALKENHOL 

MANFREDU SCHU - INDEX OF ARTISTS' WRITINGS Volume 1#2 

november 2000 BILI BIDJOCKA LI YONGBIN - JOE SCANLAN 

MIROSLAW BALKA - SILA BLUME -WIM DELVOYE - HENK VISCH 

WILLEM BOSHOFF - INDEX OF ARTISTS' WRITINGS Volume 2#1 

mei 2001 GIUSEPPE PENONE -BHUPEN KHAKHAR - ANRI SALA 

STAN DOUGLAS - TSUYOSHI OZAWA - MICHEL FRANÇOIS 

WILLEM OOREBEEK - SIMON PATTERSON - INDEX OF ARTISTS' 

WRITINGS Volume 2#2 november 2001 ANNETTE MESSAGER 

MICHELANGELO PISTOLETTO - MARIE JOSÉ BURKI - FIONA TAN 

ANDY LELEISI'UAO -LUCHEZAR BOYADJIEV - RAOUL DE KEYZER 

BERND LOHAUS INDEX OF ARTISTS' WRITINGS

Volume 3#’ verschijnt in de loop van mei 2002


